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 شكر وتقدير

أوال وقبل كل شيء أحمد اهلل سبحانو وتعالى عمى توفيقو لنا من أجل إتمام ىذا العمل 
 .والوصول إلى ىذه المرتبة من العمم والنجاح

أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور تومي ميمود الذي لم يبخل عمي بنصائحو وتوجيياتو 
 .طيمة المشوار العممي، فقد كان بمثابة األب والمعمم في آن واحد فمو منا كل الشكر والتقدير

 .وأوجو الشكر الجزيل لألستاذ الدكتور داودي الطيب عمى مساعدتو لنا

 وأتقدم بالشكر الجزيل وامتناني وتقديري لألستاذة واألخت الفاضمة زيدان صخرية عمى كل

 .مجيوداتيا والمساعدات التي لم تبخل بيا عمي، شكرا جزيال

أتوجو بالشكر المسبق ألعضاء المجنة المناقشة الذين سيبذلون جيدا في قراءة ىذه األطروحة 
 . من أجل تقييميا وتثمينيا

طارات مؤسسة االسمنت بسطيف الذين لم يبخموا  كما أتوجو بالشكر الجزيل إلى عمال وا 
 .عمينا بتقديم المعمومات

 .كما أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعدني من قريب أو بعيد إلتمام ىذا البحث



 ممخص الدراسة                                                                                                       
 

 

 ممخص الدراسة

تهدف دراستنا إلى إبراز الدور الفعال الذي تمعبه محاسبة التكاليف البيئية في تحقيق مزايا تنافسية لمؤسسة 
، في ظل المتغيرات الجديدة التي يشهدها المحيط من شدة (2013-2003)اإلسمنت بسطيف خالل الفترة 

 . المنافسة من جهة، والقيود والضغوطات التي تتعرض لها المؤسسة من جهة أخرى من تموث لبيئتها

وقد توصمت الدراسة إلى األهمية البالغة لمحاسبة التكاليف البيئية في المؤسسة رغم صعوبة تطبيقها وعدم 
 لتميها 2006استيعاب مداخل وطرق قياسها، حيث قامت المؤسسة بتركيب أول مصفاة كيسية سنة 

حقق لها أرباحا صافية وصمت   مما2012عمميات االستثمار البيئي وتصل إلى أقصاها في سنة 
؛ هذا ما يفتح المجال أمامها مستقبال في تحقيق ميزتين أساسيتين التكمفة األقل ألنها  %250إلى

 .استطاعت ترشيد تكاليفها البيئية وجودة مخرجاتها، مما يمكنها من إنتاج منتجا مقبوال عالميا

 الكممات المفتاحية 

 .البيئة، التموث البيئي، التكاليف البيئية، محاسبة التكاليف البيئية، المنافسة، الميزة التنافسية



Abstract 

Aim of our study through this research is to highlight the active role played by environmental cost 

accounting in achieving competitive advantages for cement enterprise  in Setif during the period 

(2003-2013), in light of the new changes taking place in the environment as  the intensity of 

competition on the one hand, and the constraints and pressures that are exposed  to its institution  by 

the pollution of their environment on the other hand. 

The study found the big importance of environmental costs accounting within the 

organization ,despite the difficulty of its application and not  accommodating of most 

important entrances and methods of measurement, where the Foundation has installed 

the first refinery cystic year 2006, followed by environmental investment operations up to a its 

maximum in 2012, which earned a net profit amounted to 250%, such results are hard to 

achieve by other institutions; this is what opens big opportunities  for it in the future to achieve two 

essential advantages; the first is the low costs because they are able to rationalize 

the environmental costs and the second is the quality of their output, which enables it to produce an 

acceptable product globally. 

Key Words: 

Environment,  environmental pollution, environmental costs, environmental costs accounting,  

competition, competitive advantage. 
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 قدمةـــــــــــــــــم



 ـــةممــقـــد

 

 
 أ

تعتبر البيئة الوعاء الشامل لعناصر الثروة الطبيعية، وتمثل عالقة اإلنسان بيا عالقة متبادلة األثر والتأثير، فيي 
وألن قضايا . المصدر الذي يحصل منو اإلنسان عمى مقومات حياتو واإلطار الذي يمارس فيو نشاطو اليومي

البيئة في العقدين األخيرين أصبحت تشكل إحدى أولويات العصر الممحة سواء عمى المستوى المحمي أو 
الدولي، فقد أدى بالحكومات إلى تركيز اىتماميم بيذه القضية من خالل سن القوانين والتشريعات وعقد 

المؤتمرات والندوات لتحديد اإلجراءات الالزمة لمواجية مختمف أنواع الدمار المعروف بالتموث البيئي، إما تقميال 
 .  أو إزالة

وقد انعكس ىذا االىتمام عمى مختمف المؤسسات من خالل زيادة حجم الضغوط عمييا لالىتمام والحفاظ عمى 
البيئة، وتمثمت أىم ىذه الضغوط في شكل زيادة حجم الضرائب، زيادة االلتزامات المالية الناتجة عن األحداث 
المرتبطة بحوادث بيئية معينة، اإلساءة إلى سمعة المؤسسات المموثة لمبيئة، األمر الذي أرغم الكثير منيا عمى 
 .        االلتزام بتمك القوانين والتشريعات وىو ما ترتب عنو نشأة عناصر جديدة من التكاليف تعرف بالتكاليف البيئية

واليوم لم يعد من مصمحة المؤسسة سواء عمى المدى البعيد أو القصير إغفال الجوانب المتعمقة بحماية البيئة 
ومواردىا المختمفة؛ لما تواجيو من تحديات متجددة نتيجة االنفتاح الذي يشيده العالم واالتجاه الجديد في األسواق 

، والذي يعني تحرير التجارة الخارجية وعرض المنتجات في سوق تنافسية "عولمة المنافسة"الذي يطمق عميو 
 . واحدة مما ينعكس بآثار سمبية حتى عمى مستوى السوق المحمية

وفي ظل ىذا االتجاه التنافسي الجديد، أصبح من الضروري عمى المؤسسة تغيير أنظمتيا وتقنياتيا بما يتالءم 
والوضع السائد، بغية إيجاد سبل جديدة تعزز بيا قدرتيا التنافسية، وعمى ىذا األساس نجد عدة أنواع من 

المؤسسات؛ منيا التي تصنع التغيير في مواجية السوق التنافسية، وأخرى تالحظ وتراقب تغيرات السوق من أجل 
إعادة تقييم موقفيا الداخمي، وأخرى ال تعمم شيئا عن ىذه التغيرات، وىذه األخيرة ال مكانة ليا في البيئة التنافسية 

ومن ثم وجب عمى المؤسسة أن ال تبقى حبيسة الموقف  تتعجب مما يحدث من تغيرات، بل تضع . الحديثة
استراتجيات تيدف بالمقام األول إلى البحث عن مصادر تحقيق مزايا تنافسية إليجاد مكانة ليا في السوق، سواء 

تمك االستراتيجيات المتعمقة بتمييز المنتج أو تمك التي تجعل المؤسسة تنتج بأقل تكمفة مراعية بذلك عنصر 
. الجودة، أي يتوجب عمى المؤسسة جعل أدائيا يفوق أداء منافسييا في إنتاج المنتجات والخدمات بأقل التكاليف
وباعتبار التكاليف البيئية أحد عناصر تكاليف اإلنتاج واجبة التحميل عمى المنتج النيائي سواء كانت سمعة أو 

خدمة، فإنيا تستطيع التحكم فييا من خالل تخفيضيا، ومن المالحظ أن العديد من المؤسسات تنفق مبالغ 
زالة المخمفات الناتجة عن عممياتيا التشغيمية، ومنو فإن لممؤسسة حل أفضل  ضخمة لمنع اآلثار البيئية السمبية وا 
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وىو قياس وتحميل ىذه التكاليف، مما يكسبيا مزايا بيئية خاصة لمنتجاتيا تعفييا من العوائق القانونية والضريبية، 
 .كما تمبي حاجات ورغبات المستيمكين، وىذا ما يساىم في اكتسابيا حصة سوقية أكبر

وكغيرىا من الدول سعت الجزائر إلى تحسين وضعياتيا البيئية ومواكبة التطورات العالمية من أجل توفير سمع 
وخدمات بيئية، كي ال يختل ميزانيا التجاري لعدم قدرتيا عمى التصدير، وحتى تكون مؤسساتيا قادرة عمى 

 .منافسة المؤسسات األجنبية الداخمة إلى أسواقيا المحمية

 :إشكالية البحث

لم يعد االىتمام بالقضايا البيئية منصبا فقط عمى الدول المتقدمة بل تعداىا إلى الدول النامية أيضا، لما ليذه 
األخيرة من تأثير أنشطتيا الصناعية عمى الموارد الطبيعية واالختالل البيئي وعمى الحياة، مما زاد الضغط من 

جماعات أنصار حماية البيئة بمطالبة المجتمع الدولي لمنيوض واالستعداد لمواجية ىذه المشاكل البيئية إلصدار 
وباعتبار المؤسسة الصناعية مسؤولة بشكل كبير عن ىذه األضرار من جية، وتسعى . مواثيق وقوانين ردعية

في نفس الوقت إلى تحقيق أكبر قدر من الجودة في منتجاتيا وبأقل التكاليف الممكنة من جية أخرى؛ يمكن 
 :طرح اإلشكالية التالية

 ما هو دور محاسبة التكاليف البيئية في تحقيق مزايا تنافسية لممؤسسة الصناعية الجزائرية؟

 : ينبثق عن ىذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية تتمثل في

 كيف يمكن لعمم المحاسبة أن يساىم في حماية البيئية ومواردىا؟ 

 فيما تتمثل طبيعة التكاليف البيئية، وما ىي المداخل والطرق المستخدمة قي قياسيا وتحميميا؟ 

  ما مفيوم الميزة التنافسية وكيف يتم تحقيقيا؟ وما ىي أىم المزايا التنافسية التي ستتمتع بيا المؤسسات
 الصناعية إثر معالجتيا لتكاليف منتجاتيا البيئية؟ 

 ما ىي التغيرات والمزايا التي ستضيفيا محاسبة التكاليف البيئية عمى مؤسسة اإلسمنت بسطيف؟ 
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 :فرضيات البحث

 : نعتمد في إعداد ىذا البحث عمى الفرضيات التالية

  تساىم المؤسسة الصناعية في حماية البيئة من خالل تطبيقيا لمحاسبة التكاليف البيئية؛ 

 يقتضي تحقيق ميزة تنافسية بناء استراتيجيات فعالة ووجود يقظة عالية في المحيط؛ 

 إن تبني المؤسسة لمحاسبة التكاليف البيئية يمَكنيا من إنتاج منتج مقبول عالميا؛ 

  تعتمد مؤسسة اإلسمنت بسطيف عمى نظام محاسبي بيئي يساعدىا في تحديد التكاليف البيئية
 .وترشيدىا

 :أهداف الموضوع

 :يتم إعداد ىذا الموضوع أمال في تحقيق مجموعة من األىداف منيا

  محاولة تبيان الدور الذي تمعبو المؤسسات في تقميل المخاطر الناجمة عن التموث البيئي عمى العاممين
 وأفراد المجتمع والبيئة؛

  محاولة التعرف عمى الطرق والمناىج المختمفة لقياس التكاليف البيئية؛ 

  محاولة التعرف عمى واقع محاسبة التكاليف البيئية في الجزائر، وما يضفيو تبنييا من مزايا لممؤسسات
 .الصناعية

  :أهمية الموضوع

تأتى أىمية الموضوع في تناولو إلحدى المشكالت اليامة التي تواجو المؤسسة الصناعية في وقتنا الحاضر في 
ظل المحيط المتميز بشدة المنافسة، حيث ترغب كل مؤسسة بتعظيم حصتيا السوقية وضمان بقائيا، ويتوقف 

 عدة عوامل من بينيا قدرتيا عمى إنتاج وتسويق منتجات متجددة تمبي متطمبات المستيمكين من حيث ىىذا عل
 .   ما يحتم عمييا االىتمام أكبر بالتكاليف المكونة لمسعر من بينيا التكاليف البيئيةاالجودة والسعر، ىذ

 : دوافع اختيار الموضوع

 : تم اختيار الموضوع استجابة لدوافع عديدة منيا

 ميول شخصي لمموضوع خصوصا أنو معاصر مع رغبة شديدة لمبحث فيو؛ 

 الرغبة في إضافة عممية لممكتبة؛ 



 مــقـــدمـــت
 

 
 د

 المساىمة في إخراج البحث العممي من المحيط الداخمي لمجامعة إلى الميدان العممي؛ 

 حاجة المجتمع ومتطمبات البيئة واالقتصاد لمثل ىذه الدراسات؛ 

 :تحددت ىذه الدراسة بالمجاالت التالية: حدود الدراسة

 : تم اختيار مؤسسة االسمنت بسطيف كدراسة تطبيقية، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منيا:المجال المكاني

 المؤسسة المختارة تنتمي إلى قطاع لو آثار سمبية عمى البيئة؛ 

 اىتمام المؤسسة بالجانب البيئي في اآلونة األخيرة؛ 

  التطورات الحاصمة في مجال صناعة االسمنت ومشاريع الدولة الجزائرية المستقبمية فيو، مما سيفتح
 .منافسة شديدة والبقاء فيو لألقوى

وىي الفترة الممتدة من قبل تركيب المصافي سنة  (2013إلى 2003)تحدد اإلطار الزمني من : المجال الزمني
 . إلى غاية الوقت الحالي2006

 :منهج البحث

بمختمف متغيراتو " دور محاسبة التكاليف البيئية في تحقيق مزايا تنافسية لممؤسسة الصناعية"إن دراسة موضوع 
 :تجعمنا نستخدم منيجين

المنيج الوصفي التحميمي عند تناول المفاىيم المتعمقة بمحاسبة التكاليف البيئية والميزة التنافسية وتحميل العالقة 
بين معالجة التكاليف البيئية والميزة التنافسية المحققة، ومنيج دراسة حالة لقياس ومعالجة التكاليف البيئية عمى 
واقع المؤسسات الصناعية وبشكل خاص مؤسسة االسمنت بسطيف وتبيان الميزة التنافسية المحققة من جراء 

 .ذلك

   :ىناك العديد من الدراسات السابقة التي ليا عالقة بالموضوع نذكر منيا: الدراسات السابقة

قامت بيا لجنة حماية البيئة : (Environmental Accounting protection Agency EPA, 2000)دراسة  .1
 حيث تمثمت ،"EPA"  في الواليات المتحدة األمريكية ىدفت من خالليا إلى تعزيز برنامج لممحاسبة البيئية الـ

ىذه الدراسة في وضع خطة عمل لممحاسبة البيئية ميمتيا تحديد نطاق التكاليف البيئية ودمجيا في عمميات 
ىل يتم تخفيض الباقي من المواد : صنع القرار، من خالل جممة من األسئمة عمى مجموعة من المؤسسات منيا

والمخمفات الضارة، وتحديد تكمفة إزالة المخمفات؟ ىل تم إنشاء مشروع أو خطة عمل لممحاسبة البيئية؟ ىل تقوم 
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المؤسسة باإلعالن والتصريح بيذه الخطة؟ ىل تقوم المؤسسة بخفض المخاطر من استخدام مواد ضارة بالموارد 
 البشرية والمادية؟

وقد توصمت الدراسة إلى أن معظم المؤسسات ُتخفي التكاليف البيئية وال تتم معالجتيا أو حسابيا مما يؤثر عمى 
 العمل في بيئة نظيفة سوف يكون لو أكبر األثر وخاصة القرارات اإلدارية المختمفة منيا قرارات االستثمار، وأن

عطاء صورة صادقة وعادلة عن تكاليف  عمى المدى الطويل، وأن ذلك سوف يؤدي إلى تطوير جودة المنتجات وا 
لى زيادة الربحية ىذا من جية، من جية أخرى فإن ذلك يؤدي  اإلنتاج مما يساعد في عممية التسعير وتقييم األداء وا 

.إلى تطوير وتنمية الحماية لممصمحة العامة والبيئة  

دور اإلدارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية لممؤسسة الصناعية : "بعنوان (2006)" برني لطيفة"دراسة  .2
 هدفت هذه :مذكرة ماجستير في العموم االقتصادية، جامعة بسكرة("  EN.I.CA.BISKRA)دراسة حالة مؤسسة 

الدراست إلى محبول تبيبن الدور الفعبل لتبني اإلدارة البيئيت في تحقيق مزايب تنبفسيت بمؤسست 

(EN.I.CA.BISKRA) ، وبيان مدى تأثير العالقة بينيما من خالل توضيح العالقة القائمة بين البيئة والتنمية
عمى استقرار المؤسسات ونموىا، وتطرقت في ذلك إلى مختمف الجوانب المتعمقة باإلدارة البيئية وأىم التقنيات 

والوسائل التي تساعد المؤسسات في تبنييا، باإلضافة إلى ذلك فقد تناولت ىذه الدراسة عنصرا ىاما وىو الميزة 
التنافسية التي أصبحت ىاجس معظم المؤسسات القائمة في ظل تغيرات المحيط، وكيف يمكن لممؤسسة 

الصناعية الجزائرية كسب مزايا تنافسية بتبنييا إلدارة بيئية ضمن ىيكميا الوظيفي، وتوصمت الباحثة من خالل 
دراستيا ىذه أن المؤسسة محل الدراسة ال تتوفر عمى إدارة بيئية مستقمة وأن الدراسات البيئية كانت نتيجة 

التشريعات والقوانين فقط، وعدم اىتمام المؤسسة بمعالجة نفاياتيا أو إيجاد سوق لتصريفيا، واقترحت بضرورة 
اعتماد إدارة بيئية مستقمة إداريا وتوسيع سمطة مندوب البيئة بيا مما يمكن من ترشيد استخدام الطاقة وتقميل 
اليدر وتسيير جيد لمنفايات ومحاولة الحد منيا من المنبع، باإلضافة إلى تحفيز االستثمار في استرجاع ىذه 

 .   النفايات

أهمية المحاسبة عن التكاليف البيئية لتحسين : "، بعنوان(2007)"رانيه عمر محمد الباز السيد"دراسة  .3
 .  مذكرة ماجستير في المحاسبة، كمية االقتصاد واإلدارة، جامعة الممك عبد العزيز" جودة المعمومات المحاسبية 

أشارت الدراسة إلى ضرورة اعتماد التكاليف البيئية ومعالجتيا من أجل تحسين جودة المعمومات المحاسبية، 
 مفيوم وأىمية المحاسبة البيئية، وتبيان أسس ومناىج قياس التكاليف البيئية، وأىمية ىذه إلى حيث تطرقت

التكاليف في إكساب المعمومات المحاسبية بعدا بيئيا جديدا يجعميا أكثر شفافية  وموثوقية ويساىم في اتخاذ 
قرارات عقالنية ورشيدة، كما أوضحت الدراسة مسؤولية المؤسسات في الحفاظ عمى البيئة والتزاميا بالقوانين 
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وأجرت الباحثة دراسة ميدانية عمى القطاع الصناعي . والمشاريع المصاحبة ليا ودورىا في تحسين مخرجاتيا
 :بجدة، ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا

  ضعف الوعي البيئي لدى بعض العاممين بالمؤسسة لمتأثيرات السمبية واالقتصادية واالجتماعية عند
 ؛إغفال االعتبارات البيئية

 ؛عدم وجود تشريع قانوني يمزم المؤسسات باإلفصاح عن أدائيا البيئي 

  صعوبة تطبيق المحاسبة البيئية لما تتطمبو عممية التطبيق من أساليب وطرق غير تقميدية، والرتفاع
 .تكمفة قياس وتحميل التكاليف البيئية

 Assessing the effects of Product Quality and :بعنوان A. S. Dunk" (2007)"دراسة  .4

"Environmental Management Accounting on the Competitive Advantage of Firms : مقال بمجمة
حاولت الدراسة معالجة أثر جودة المنتج و المحاسبة اإلدارية البيئية عمى Cranberra المال واألعمال، جامعة 

الميزة التنافسية لممؤسسة، حيث تناولت كل من المحاسبية البيئية باعتبارىا أداة أساسية تساعد اإلدارة في تحديد 
التكاليف البيئية وقياسيا، وجودة المنتج باعتباره جوىر تحقيق ميزة تنافسية، وقامت الدراسة بإجراء دراسة ميدانية 

 مؤسسة استيدفت من خالليا وظيفتي اإلنتاج والتسويق ألنيما األقرب لمتغيرات الدراسة وشممت العينة 77ل 
مختمف السمع من أدوية ومواد كيميائية ومواد غذائية، وخمصت إلى أن ىناك دور ىام لممحاسبة اإلدارية       

البيئية بالمؤسسة، وأنو بإمكان ىذه األخيرة تحقيق جودة في منتجاتيا إن استطاعت التحكم في المحاسبة اإلدارية 
 .  البيئية بنسبة عالية من خالل المعمومات التي تنتجيا، ىذا ما يكسبيا ميزة تنافسية

أثر التكاليف البيئية عمى تقويم أداء المؤسسة الصناعية : "، بعنوان(2010)" در الطاهراأسماء عبد الق"دراسة  .5
مذكرة ماجستير في المحاسبة، كمية االقتصاد والعموم اإلدارية، ": السودانية، دراسة تحميمية تطبيقية عمى قطاع النفط

 المؤسسات الصناعية أداء وتقويم البيئية التكاليف وجود عالقة بين إلىأشارت الدراسة . جامعة البحر األحمر

 المؤسسات أداء ترقية عمى البترول قطاع في بالتكاليف البيئية االىتمام أثر عمى حيث سمطت الضوء السودانية،

سبعة   وقامت الباحثة بدراسة ميدانية شممت.اإلدارية والمالية القرارات اتخاذ في وكذا البيئة، حماية في ودورىا
 لمعمميات البترولية، مؤسسة بترودار، الكبرى النيل مؤسسة لمنفط، السودانية تمثمت في المؤسسة بترولية مؤسسات

 .البحرية الموانئ ىيئة إلى باإلضافة البترول، أنابيب بتروناس، مؤسسة خط مؤسسة لمبترول، النيل مؤسسة
 : النتائج أىميا من عدد إلى الدراسة وتوصمت

 تحدث نتيجة التي البيئية األضرار أىمية كافية لمعالجة تعط لم البترولية االقتصادية المؤسسات معظم 

 التشغيمية؛ عممياتيا
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 مستواىا  ورفع البيئية لمعالجة التكاليف المتبعة باألساليب تيتم اإلدارة جعل البيئية التكاليف قيمة ارتفاع
 أدائيا؛ وتحسين البيئي

 البيئي األداء إلى ترشيد أدى عنيا والتقرير المؤسسات بعض في البيئية التكاليف وتحميل وقياس حصر. 

 The Impact of Environmental :بعنوان( 2011)" جمال عدل الشريري، وليد مجمي األودح"دراسة  .6

Cost on The Competitive Advantage of Pharmaceutical Companies in Jordan :   مقال بالمجمة
تعد ىذه الدراسة األقرب إلى دراستنا من حيث متغيرات الدراسة، حيث تناولت أثر التكاليف البيئية عمى  األوربية

الميزة التنافسية في مؤسسات األدوية األردنية، وتناولت في جانبيا النظري كل من التكاليف البيئية وأىم أنواعيا؛ 
 :ومفيوم الميزة التنافسية؛ وىدفت الدراسة إلى إثبات الفرضيات التالية

 ال يوجد أثر لتكاليف األنشطة الوقائية عمى الميزة التنافسية في مؤسسات األدوية األردنية؛ 

 ال يوجد أثر لتكاليف قياس األنشطة والمخزونات عمى الميزة التنافسية في مؤسسات األدوية األردنية؛ 

 تكاليف مراقبة األنشطة ليس لو تأثير عمى الميزة التنافسية في مؤسسات األدوية األردنية؛ 

 ليس ىناك أي أثر ألنشطة الفشل البيئي عمى الميزة التنافسية في مؤسسات األدوية األردنية. 

 مؤسسة موزعة بذلك 15ومن أجل تبيان صحة ىذه الفرضيات من عدميا قام الباحثان بدراسة ميدانية عمى 
استمارة عمى كل من أقسام المالية، التكاليف والمدير االستراتيجي بيذه المؤسسات، وخمصت الدراسة إلى أن 
ىناك أثر كبير لمتكاليف البيئية عمى الميزة التنافسية في مؤسسات األدوية األردنية،  حيث وجدت أن األثر 
األكبر يتمثل في تكاليف أنشطة القياس والمخزون ليأتي في المرتبة الثانية أثر تكاليف أنشطة الفشل البيئي، 

وأقميا أثرا ىي تكاليف رقابة التكاليف، أما تكاليف أنشطة الوقاية فميس ليا أي أثر عمى الميزة التنافسية، 
 .وأوصت بضرورة إدخال تكاليف الحيطة وتكاليف أنشطة الوقاية في اتخاذ القرارات اإلدارية بيذه المؤسسات

من خالل الدراسات السابقة التي تم عرضيا نجد أن معظميا جاءت دراستيا التطبيقية عمى شكل استمارة رغم 
أن متغيرات الدراسة الخاصة بالتكاليف البيئية تتطمب إجراء دراسة حالة، ذلك أن المؤسسات تتبنى ىذه التكاليف 
لكن ليس ليا اإلدراك الكامل بأىميتيا أو حتى الفرق بينيا وبين التكاليف االجتماعية، وفي أغمب األحيان ىي 

تكاليف قانونية واجبة التحميل فقط، وأسموب االستبيان ال يعطي نتائج دقيقة، لذا جاءت دراستنا ىذه بعنوان دور 
محاسبة التكاليف البيئية في تحقيق مزايا تنافسية لممؤسسة الصناعية بدراسة حالة مؤسسة اإلسمنت بسطيف لما 

ليذا القطاع من آثار سمبية، وىدفت دراستنا إلى تبيان ميزة جديدة لممؤسسة في ظل المحيط المتغير والذي 
سيشيد منافسة شديدة، ذلك أنو في كل الحاالت وجب عمى المؤسسة تبني ىذا النوع من التكاليف لذا سنحاول 
تبيين كيف يمكن ليا تحديدىا ومحاولة تخفيضيا مع المحافظة عمى جودة المنتج لتحقيق حصة سوقية كبيرة 

نتاج منتج مقبول عالميا  . وا 
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 :تقسيمات البحث

ُقسم البحث إلى أربع فصول باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة؛ ثالثة منيا نظرية تناولنا فييا المتغيرين األساسين 
وىما محاسبة التكاليف البيئية والميزة التنافسية باإلضافة إلى تحديد العالقة والترابط بينيما وخصائص كل منيما 

براز تأثيراتيما  .والعمل عمى التعمق في تحميل تمك العالقة بالكشف عمى عناصرىما وا 

حيث تناولنا في الفصل األول اإلطار المفاىيمي لمحاسبة التكاليف البيئية، من خالل مفاىيم حول البيئة 
 .والتموث، التكاليف البيئية، المحاسبة البيئية

، تضمن الميزة التنافسية تحميل الميزة التنافسية في ظل تغير مكونات المحيطوالفصل الثاني جاء بعنوان 
الحفاظ عمى الميزة التنافسية في ، التنافسية في ظل بيئة األعمال المتغيرة، محددات الميزة التنافسية ومصادرىا

 .ظل محيط متغير

أما الفصل الثالث جاء بعنوان مداخل وطرق قياس التكاليف البيئية لتحقيق مزايا تنافسية لممؤسسة الصناعية، 
 .القياس المحاسبي البيئي، ترشيد التكاليف البيئية لتحقيق مزايا تنافسية إدارة التكاليف البيئية، تضمن

الفصل الرابع وىو الفصل التطبيقي الذي جاء بعنوان محاولة استخدام محاسبة التكاليف البيئية في تحقيق مزايا 
تنافسية بمؤسسة اإلسمنت بسطيف، والذي تطرقنا في مبحثو األول إلى تقديم عام حول المؤسسة والمبحث الثاني 

والمبحث الثالث وىو المساىمة في تبيان دور محاسبة التكاليف البيئية . واقع محاسبة التكاليف البيئية بالمؤسسة
 .عمى المزايا التنافسية بالمؤسسة محل الدراسة

إضافة إلى ذلك خاتمة لمبحث تضمنت أىم نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية واختبار صحة الفرضيات، باإلضافة 
. إلى مجموعة من االقتراحات، وآفاق البحث المستقبمية التي من شأنيا أن تساىم في تطوير ودعم العمل البحثي

 :صعوبات البحث 

لكل دراسة صعوبات وعراقيل تواجو الباحث، سواء تعمق األمر بالجانب النظري أو التطبيقي، ويمكن حصر أىم 
الصعوبات التي تمت مواجيتيا في الجانب التطبيقي أال وىي صعوبة الحصول عمى التكاليف الخاصة بالجانب 

 سنوات، وكذلك األمراض فقد اعتمدنا 10البيئي خاصة وأنيا مدمجة في الحسابات األخرى وطول فترة الدراسة 
عمى أراء األطباء في تحديد نسبة السكان المصابين بأمراض التموث وليس السجالت، إضافة إلى كل ىذا فإن 

 . ىناك قمة وعي وعدم إدارك ألىمية ىذه التكاليف سواء من المجتمع بصفة عامة أو المسيرين بصفة خاصة



 

 

: الفصل األول

ااإلطا اللففطاهلم للمطاسب  
 لتكطلهف السهئهبا
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 :تـمـيـيــد
شيدت اآلكنة األخيرة اىتماما متزايدا بالبيئة بشكؿ كبير، كذلؾ لكجكد مشكبلت ارتبطت ارتباطا كثيقا بإىماؿ 

المؤسسات لمسؤكلياتيا اتجاىيا كما نجـ عنيا مف أضرار متمثمة في التمكث، حيث تعتبر ىذه المشكمة مف أكثر 
كمف أجؿ تخفيؼ أك إزالة ىذا  المشكبلت البيئية خطكرة في العالـ كالتي تكاجو كافة المستكيات الدكلية كاإلقميمية،

الخطر عقدت العديد مف المؤتمرات كالندكات األمر الذم دفع الكثير مف الباحثيف كعمى مختمؼ تخصصاتيـ 
الطبية كاليندسية كالقانكنية كاالقتصادية إلى البحث عف حمكؿ لمعالجتيا، كلـ تكف المحاسبة في منأل عف ىذه 

فضبلن ،  الكظيفة المحاسبية في تكفير معمكمات خاصة بالتأثيرات البيئيةقلدكر الذم يمكف أف تؤدمالمشكمة كذلؾ ؿ
انطبلقان مف اعتبار تكمفة ،  متغيرات المسؤكلية البيئيةُتدخؿ ضمف معالجتيا المحاسبية جعؿ ىذه الكظيفةعف 

دراجيا ضمفالمحافظة عمى البيئة كحمايتيا مف تكمفة اإلنتاج القكائـ المالية، طالما أف مف كاجب المحاسبة   كا 
مة لصناع القرارات اإلدارية كاإلنتاجية، كالتي كانت تعاني ءتحميؿ البيانات كتقديـ المعمكمات األكثر أىمية كمبل

لذا سيتـ في ىذا .  غير سميمة ساىمت في تدىكر البيئة بدال مف معالجتياتمنو سابقا كما نتج عنو مف قرارا
مف بيئة كتمكث كتكاليؼ بيئية إلمكانية  (المحاسبة البيئية)الفصؿ تبياف المفاىيـ األساسية ليذا العمـ المحاسبي 

 .  تحديدىا كمف ثـ قياسيا
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 مفاىيم حول البيئة والتموث: المبحث األول

ارتبط مفيـك البيئة بحياة اإلنساف اليكمية كأصبح إحدل ركائز التطكر الذم يشيده العالـ، نبع ىذا مف كاقع 
حاالت التمكث التي يعيشيا كؿ مكاطف يقطف باألرض، كقد تناكؿ المفكركف ىذا المكضكع بالجدية البلزمة 

 .كقدمكا تحاليؿ ىامة جديرة بالتكقؼ عندىا
 

 ماىية البيئة: المطمب األول
تعددت المفاىيـ حكؿ البيئة مف اجتماعية كاقتصادية كسياسة كثقافية، كمع ذلؾ فإف الكثير مف الباحثيف يسممكف 
بأف مفيـك البيئة يساير تماما ضركرة االعتناء بالطبيعة، كىنا نحاكؿ تكضيح مختمؼ التعاريؼ التي كردت بشأف 

 .البيئة
 

 تعريف البيئة: الفرع األول
 :تعرؼ البيئة لغة كاصطبلحا كما يمي

، (باء)الذم أخذ مف الفعؿ الماضي  (بكأ)يشتؽ مصطمح البيئة في المغة العربية مف الجذر : البيئة لغة. أوال
كقاؿ ابف منظكر في معجمو الشيير لساف العرب، باء إلى الشيء أم رجع إليو، كذكر نفس المعجـ معنييف 

 1:قريبيف مف بعضيما البعض لكممة تبكأ
 إصبلح المكاف كتييئتو لممبيت؛: األكؿ
 .بمعنى النزكؿ كاإلقامة: الثاني

" كقكلو تعالى . (56:يكسؼ)"  وكذلك مكنا ليوسف في األرض يتبوأ منيا حيث يشاء: "كمف ذلؾ قكلو تعالى
 .أم الذيف أقامكا بالمدينة (09:الحشر )."والذين تبوؤا الدار واإليمان من قبميم يحبون من ىاجر إلييم

الكسط أك المجاؿ المكاني الذم يعيش فيو اإلنساف، بما يضـ مف "تعرؼ البيئة عمى أنيا :  البيئة اصطالحا.ثانيا
مجمكعة العكامؿ المادية كالكيماكية كالبيكلكجية كالعناصر "أك ىي 2".ظكاىر طبيعية كبشرية يتأثر بيا كيؤثر فييا

 3".االجتماعية، المؤثرة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة عمى الكائنات الحية أك النشاط اإلنساني في كقت معيف
ذلؾ الرصيد مف المكارد المادية "، ككرد فيو أنيا 1972كقد أعطى مؤتمر ستككيكلـ تعريفا أشمؿ عاـ 

كاالجتماعية المتاحة في كقت ما كفي مكاف ما إلشباع حاجات اإلنساف كتطمعاتو، كىي أيضا ذلؾ النظاـ 

                                                 
1
 . 07، ص2007، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، السياحة والبيئةمحمد الصيرفي، -  

. 17، ص2006، دار النيضة العربية، القاىرة، االلتزام الدولي بحماية البيئة من التموثصالح محمد محمكد بدر الديف، -  2
. 15، ص2007، اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ةئالمسؤولية المدنية الناشئة عن تموث البيياسر محمد فاركؽ المنياكم، -  3
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ف كانت معقدة تشمؿ  الفيزيائي كالبيكلكجي الذم يحيى فيو اإلنساف كالكائنات األخرل، فيي كؿ متكامؿ كا 
 1".عناصر متداخمة كمترابطة

ككفقا لمتشريع الجزائرم، تتككف البيئة مف المكارد الطبيعية الحيكية كالبلحيكية كاليكاء كالجك كالماء كاألرض 
كباطنيا كالنبات كالحيكاف، بما في ذلؾ التراث الكراثي، كأشكاؿ التفاعؿ بيف ىذه المكارد ككذا األماكف كالمناظر 

 2.كالمعالـ الطبيعية
خبلؿ  مفؤسسة الـ قفي تتكاجد الذم الكسط ىي البيئة أف القكؿ يمكف لمبيئة، تعاريؼ مف سبؽ ما عمى كبناء

 .بينيما المتكاجدة كالتأثر التأثير عبلقات
 

موارد البيئة والنظام البيئي : الفرع الثاني
 .تعد المكارد أىـ مككف لمبيئة، كتكزيعيا بشكؿ طبيعي ُيكِلد نظاما بيئيا متكازنا، كفيما يمي تعريفيا كخصائصيا

 أما 3".كؿ ما يستخدـ في إنتاج السمع كالخدمات التي تمبي حاجات أفراد المجتمع"المكرد ىك : موارد البيئة: أوال
المكارد المتكفرة في الطبيعة كالمخزنة كالمخبأة في باطف األرض أك في أعماؽ " :المكارد البيئية فتعرؼ بأنيا

البحار كالمحيطات، كالتي يمكف لئلنساف االستفادة منيا خبلؿ حياتو، كىذه المكارد تتمثؿ في اليكاء كالماء 
 4".كالنبات كالحيكاف كالتربة كالمعادف كغيرىا

 :ك تكجد عدة معايير يمكف عمى أساسيا تقسيـ المكارد البيئية منيا
 5:كطبقا ليذا المعيار يتـ تقسيـ المكارد البيئية إلى أربعة أنكاع تتمثؿ في: وفقا لمتوزيع الجغرافي

 ىذه المكارد سيمة الحصكؿ عمييا، فيي ال تسبب أم مشكمة اقتصادية، : موارد متوفرة في جميع األماكن
الغبلؼ الجكم كالغازات المككنة : تتميز بانخفاض أسعارىا أكقد تككف مكجكدة بدكف سعر، كنذكر منيا

 لو؛

 تتميز ىذه المكارد بتعدد األماكف المتكاجدة فييا، كتفاكت تكفرىا مف : موارد متوفرة في أماكن متعددة
األراضي : مكاف آلخر كبالتالي يككف ليا سعر يتعيف دفعو مقابؿ الحصكؿ عمييا، كمثاؿ عمى ذلؾ

 الصالحة لمزراعة كالرعي كالمساكف كالطرؽ؛

                                                 
. 94، ص 2007، دار المسيرة، عماف، ISO14000إدارة البيئة، نظم ومتطمبات نجـ العزاكم، عبد اهلل حكمت النقار، -  1
، الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية، العدد 2003 يكليك 19المؤرخ في ، متعمق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 10-03القانون رقم -   2

. 2003، سنة 43
. 09، ص2008، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، اقتصاديات الموارد والبيئة مبادئإيماف عطية ناصؼ، -  3
. 57، ص2003، دار األميف لمطباعة، مصر ، اقتصاد حماية البيئةمحمد عبد البديع، -  4
. 20-19، ص ص2007، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات الموارد والبيئةالسيدة إبراىيـ مصطفي  كآخركف، -  5
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 كتعتبر ىذه المكارد نادرة، فيي ال تكجد إال في أماكف محدكدة :موارد متوفرة في أماكن محدودة 
كبكميات صغيرة، كالمعادف في جكؼ األرض، فالبتركؿ مثبل يتركز معظـ إنتاجو في منطقة الشرؽ 

 األكسط؛

 كىي المكارد شديدة التركيز، حيث أنيا مكجكدة في مكاف كاحد فقط:موارد متوفرة في مكان واحد . 

 1: تنقسـ إلى:وفقا لممظير

 كىي المكارد التي ليا كياف مادم مممكس، سكاء متجددة أك غير متجددة؛:موارد ممموسة  

 كىي المكارد التي ليس ليا كياف مادم مممكس، إال أف ليا تأثير كاضح عمى :موارد غير ممموسة 
 .النشاط اإلنتاجي في الدكلة، مثؿ المكقع االستراتيجي كالكضع السائد في الدكلة

 :2تنقسـ إلى: حسب ممكيتيا
 كىي تمؾ المكارد التي تككف متاحة لمجميع، كال ينفرد بممكيتيا احد سكاء أفردا أك : موارد شائعة الممكية

 اليكاء، البحار؛: دكال، كمف أمثمتيا

 كىي المكارد التي تخضع لسيطرة دكؿ معينة ال ينازعيا فييا أحد، مثؿ أبار : موارد محددة الممكية
 .البتركؿ كالمناجـ

 3 :تنقسـ إلى: حسب قابميتيا لمتجديد
 كىي تمؾ المكارد التي يفنى رصيدىا بمجرد االستخداـ، قابؿ لبلنتفاع بيا عدة مرات : موارد متجددة

كلعصكر زمنية طكيمة إذا أحسف استغبلؿ ىذا المصدر الطبيعي كلـ يفرط في استخدامو كاالنتقاص مف 
صبلحيتو؛ كمف األمثمة عمى تمؾ المكارد نجد األرض الزراعية كمصادر المياه المختمفة مف مياه 

سطحية كاألنيار كالبحيرات كمياه جكفية ككذلؾ مياه البحار كالمحيطات، كالغابات كمصادر األسماؾ 
 :المختمفة، كمف أىـ الخصائص المميزة ليذه المكارد ىي

  الجزء المستخدـ مف رصيدىا في فترة زمنية معينة يفنى بمجرد استخدامو، فاألسماؾ المستخرجة مف
 المياه تفنى بمجرد استيبلكيا ككذلؾ األشجار المقطكعة مف الغابات تفنى بمجرد قطعيا؛

  يمكف إعادة بناء الرصيد نفسو مف تمؾ المكارد بطريقة طبيعية ذاتية كتمقائية دكف الحاجة إلى تدخؿ
 اإلنساف؛

 يمكف ليذا الرصيد أف ينمك مع الكقت إذا تكافرت الظركؼ المؤىمة لذلؾ. 

                                                 
 .15إيماف عطية ناصؼ، مرجع سابؽ، ص-  1
 .126-125ص، ص 2001، مكتبة الدار العربية لمكتاب، القاىرة، البيئة والمشكمة السكانيةحسف أحمد شحاتة، -  2
. 76-75 ص، ص2004، الدار الجامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات الموارد والبيئةرمضاف محمد مقمد كآخركف، -  3
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 كىي المكارد التي يككف رصيدىا ثابت، كلذلؾ فيك يتناقص مع زيادة عمميات : موارد غير متجددة
استخدامو، كمنو فيي معرضة لمنفاذ إذا لـ يتـ اكتشاؼ كميات جديدة تعكض المستخدـ منو لممحافظة 

 .عمى رصيده كمثاؿ عمى ذلؾ البتركؿ

كحدة مككنة مف كائنات حية كأخرل غير حية متفاعمة فيما : "يعرؼ النظاـ البيئي عمى أنو: النظام البيئي: ثانيا
مجتمع "فيي 1 ."بينيا، متبادلة العبلقات بالتأثير كالتأثر كفؽ نظاـ متكازف مرف، لتستمر في أداء دكرىا في الحياة

2 ."مف الكائنات الحية يتفاعؿ مع عناصر البيئة غير الحية المحيطة بو مف خبلؿ دخكؿ كخركج المادة كالطاقة
 

أما اإليككلكجيكف فيعتبركف النظاـ البيئي كحدة  تنظيمية في مكاف معيف، يشمؿ المككنات الحية كغير الحية 
المتفاعمة فيما بينيا، مما يؤدم إلى تبادؿ لمعناصر كالمركبات في النظاـ البيئي، كما يتميز ىذا األخير بالتكامؿ 

 3.الكظيفي كالتركيبي لممككنات البيئية حيث أصبح أكثرىا استخداما كقبكال
كلقد اتفؽ عمماء البيئة عمى أف أم خمؿ في التكازف الطبيعي ألم نظاـ بيئي، يعد نكعا مف أنكاع التمكث مما 

 4.يدؿ عمى أف ىذا التكازف ذك أىمية في استقرار مككنات النظاـ البيئي
كمما سبؽ يمكف أف نعرؼ النظاـ البيئي عمى أنو مجمكعة الكائنات الحية كغير الحية، المتفاعمة باستمرار 

  .لتحقيؽ التكازف البيئي كأم خمؿ يؤدم إلى حدكث مشاكؿ بيئية

 5:كيمكف تقسيـ النظاـ البيئي إلى
 : كيشمؿ ىذا التقسيـ نكعيف مف األنظمة:(حية أو غير حية)التقسيم عمى أساس المكونات 

 كيعرؼ بالنظاـ المفتكح، كىك يحتكم عمى جميع مككنات األساسية غير : نظاـ بيئي طبيعي متكامؿ
 الحية؛

  نظاـ بيئي غير متكامؿ، كيعرؼ بالنظاـ المغمؽ، ال يحتكم عمى مصادر الطاقة الشمسية، كبالتالي ال
 .تكجد فيو كائنات حية

 : كىنا نجد ثبلث أنكاع مف األنظمة:التقسيم حسب مصدر الطاقة

 يدار بالطاقة الشمسية؛: نظاـ طبيعي 

 يساىـ في تمكث البيئة؛: نظاـ بيئي بشرم 

 يدار بطاقة الكقكد، كىك السبب الرئيسي في تمكيث البيئة: نظاـ بيئي صناعي. 

                                                 
1
-  Sven Erik Jorgensen, Ecosystem Ecology, Elsevier B.V, netherlands , 2009, p. 03. 

. 72، ص 2008، دار كائؿ لمنشر، األردف، 3ط ، أساسيات عمم البيئةعبد القادر عابد كآخركف، -  2
 .28، ص 2006، دار اليازكرم، عماف، أساسيات عمم البيئة والتموثحسيف عمي السعد، -  3
. 52  ص نفس المرجع،-  4
5
 .23-21، ص ص 2011، دار الراٌت للنشر، عوبى، النظبم البيئيبٍبى هحوذ الكبٌذ، -  
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 التموث البيئي: الثاني المطمب
التمكث البيئي أمر في غاية الصعكبة، إذ يعد مشكمة بيئية تكاجو معظـ دكؿ العالـ النتشاره الكاسع كالسريع كما 

 .يسببو مف آثار خطيرة عمى البيئة كمستقبؿ البشرية
 

 
 مفيوم التموث البيئي: الفرع األول

التمكث في المغة يراد بو التمطيخ كالخمط، إذ يقاؿ لكث ثيابو بالطيف بمعنى لطخيا، كيقاؿ لكث الماء بمعنى كدره 
 1. كتدؿ أيضا عمى الفساد كالنجس، كفعميا لكث أم لكث الشيء تمكيثا أم دنسو

كؿ تغيير في أنظمة البيئة أك أحد عناصرىا، حيث يؤدم بشكؿ مباشر أك غير "أما اصطبلحا فالتمكث ىك 
التغييرات الفيزيائية كالكيميائية التي تحدث في العناصر الطبيعية كتغير مف "أك ىك 2 ،"مباشر إلى آثار ضارة

خصائصيا، حيث يعتبر التمكث كنكع مف أنكاع الضائعات االقتصادية مف خبلؿ طرح المخمفات كالمكاد التالفة 
 3 ."أك الضارة بالبيئة، فيي إشارة إلى االستخداـ الجزئي غير الكؼء لممكارد الطبيعية

في معدؿ مككنات الماء كاليكاء كالتربة  (عمى المدل الطكيؿ)كؿ تغيير مفاجئ " كما يعرؼ التمكث البيئي بأنو 
الناتجة عف أنشطة اإلنساف الزراعية أك الصناعية، مما يتسبب في تدىكر صحة اإلنساف كالنبات كالحيكاف، في 

 4 ."كثير مف األحياف
كؿ تغير مباشر كغير مباشر لمبيئة، يتسبب فيو كؿ فعؿ يحدث أك قد "أما المشرع الجزائرم فعرفو عمى أنو 

يحدث كضعية مضرة بصحة كسبلمة اإلنساف، كالنبات كالحيكاف كاليكاء كالجك كالماء كاألرض كالممتمكات 
 5 ."الجماعية كالفردية

مف خبلؿ التعاريؼ السابقة نستخمص أف التمكث البيئي يحدث بسبب تغيير في البيئة مف خبلؿ إدخاؿ مكاد 
 .ممكثة، فتحدث اضطرابات في األنظمة البيئية مسببة أضرار تصيب الكائنات الحية

 
 أنواع التموث البيئي: الفرع الثاني

 :يقسـ التمكث البيئي إلى أقساـ متنكعة استنادا عمى معايير مختمفة منيا
                                                 

.  48، ص 2009 دار اليازكرم لمنشر، عماف، اإلدارة البيئية، الحماية اإلدارية لمبيئة،عارؼ صالح مخمؼ، -  1
.  133 ، ص2009، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، الحماية الجنائية لمبيئةعادؿ ماىر األلفي، -  2
. 102نجـ العزاكم، عبد اهلل حكمت النقار، مرجع سابؽ، ص -  3

4 - Jean-Noël Salamon, danger pollution, presses universitaire de bordeaux, France, 2004, p.11.   
  .، مرجع سابؽ2003 يكليك20 الصادر في 10-03قانكف رقـ اؿ-  5
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 1:كفقا ليذا المعيار يكجد ثبلث أنكاع مف التمكث: التموث وفقا لطبيعتو. أوال
يعتبر أقدـ أنكاع التمكث التي عرفيا اإلنساف، كينشأ نتيجة كجكد كائنات حية مرئية كغير : التموث البيولوجي

مرئية، نباتية أك حيكانية في الكسط البيئي كالبكتيريا أك الفطريات، كيؤدم انتشار القمامات المنزلية في الشكارع 
 دكف مراعاة القكاعد الصحية في نقميا كجمعيا إلى حدكث ىذا النكع مف التمكث؛

يعد مف أخطر أنكاع التمكث، يحدث نتيجة تسرب مكاد مشعة إلى أحد مككنات البيئة بحيث : التموث اإلشعاعي
 ال يرل كال يشـ كال يحس، كمف أىـ أسبابو حكادث المفاعبلت الذرية؛

كىك تمكث ببعض المكاد الكيميائية التي يتـ تصنيعيا ألغراض خاصة، كالتي قد ُتمقى في : التموث الكيميائي
 .المجارم المائية مع المخمفات الصناعية

 2:كفقا ليذا المعيار يكجد نكعاف مف التمكث: التموث وفقا لمصدره. ثانيا
كالجدير . ينشأ ىذا النكع أساسا مف الظكاىر الطبيعية كالبراكيف كبعض ممكثات الماء كاليكاء: تموث طبيعي

 بالذكر أف ىذا النكع مف التمكث قديـ النشأة كال دخؿ لئلنساف فيو؛
كينتج عف تدخؿ اإلنساف نتيجة األنشطة الصناعية التي يقـك بيا مف أجؿ مكاكبة التطكر : تموث صناعي

 .التكنكلكجي
 3:يكجد نكعاف مف التمكث: التموث وفقا لنطاقو الجغرافي. ثالثا

كيقصد بو التمكث المحصكر في منطقة ما أك إقميـ معيف كمصنع أك بحيرة، بحيث ال تتعدل : التموث المحمي
 آثاره الحيز اإلقميمي لمكاف مصدره؛

التمكث الذم يككف مصدره العضكم مكجكدا كميا أك جزئيا في  "عرفتو اتفاقية جنيؼ عمى أنو: تموث بعيد المدى
بمعنى أف " منطقة تخضع الختصاص الدكلة، كتحدث آثاره الضارة في منطقة تخضع الختصاص دكلة أخرل

 .ىذا النكع مف التمكث ال يقتصر عمى مكاف كجكده بؿ يمتد إلى مناطؽ أخرل كينتشر مع اليكاء كالماء
 4:ىناؾ ثبلثة أنكاع مف التمكث: التموث وفقا آلثاره عمى البيئة. رابعا

 أيةال تكاد تخمك منطقة معينة مف مناطؽ العالـ مف ىذا النكع مف التمكث، كما ال يصاحبو : التموث المعقول
 ل؛األخر الحية الكائنات بقية عمى أك اإلنساف عمى أك البيئة عمى كاضحة أخطار أك رئيسية، بيئية ؿؾمشا

                                                 
المؤتمر العربي الثالث إلدارة البيئة، ، "مسؤولية الدولة عن األضرار التموث البيئي" القوانين والتشريعات المنظمة لإلدارة البيئية، عمار خميؿ التركاكم، -  1

  .52-49، ص ص 2004مصر، 
2
 .162- 161 صعادؿ ماىر األلفي، مرجع سابؽ، ص-  

. 60عارؼ صالح مخمؼ، مرجع سابؽ، ص -  3
4
. 52-51  صعمار خميؿ التركاكم، مرجع سابؽ، ص-  
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 البيئي الحرج، كتبدأ بالتأثير في ىذا النكع مف التمكث تتعدل فييا كمية كنكعية الممكثات الخط: التموث الخطير
 السمبي عمى العناصر البيئية الطبيعية كالبشرية بشتى أنكاعيا؛

 النظاـ ينيار ر، كبيذاالمدـ أك القاتؿ الحد إلى لتصؿ الخطير الحد الممكثات تتعدل كفيو: التموث المدمر
 .جذرم بشكؿ البيئي التكازف الختبلؿ نظران  العطاء عمى قادر غير كيصبح االيككلكجي

 :مف أىـ أنكاع ىذا التمكث: التموث بالنظر إلى البيئة التي يحدث فييا. خامسا
إدخاؿ مباشر أك غير مباشر ألية مادة في الغبلؼ الجكم بالكمية التي تؤثر "يعرؼ عمى أنو : التموث اليوائي

عمى نكعيتو أك تركيبتو، بحيث ينتج عف ذلؾ آثار ضارة عمى اإلنساف كاألنظمة البيئية كعمى إمكانية االنتفاع 
1 ."بالبيئة بكجو عاـ

كيعتبر ىذا النكع مف التمكث مف أخطر أنكاع التمكث البيئي عمى صحة كسبلمة اإلنساف  
 كعمى المككنات البيئية بكجو عاـ؛

كىك كؿ تغيير في الصفات الطبيعية لمماء، بحيث يجعمو مصدرا مضرا الستعماالتو كذلؾ : التموث المائي
بإضافة مكاد معكرة لو تكسبو رائحة أك طعـ، كينشأ التمكث عمكما نتيجة لطرح كميات ىائمة مف فضبلت 

 2المجتمع  كنفايات المصانع كالمعامؿ؛
إدخاؿ مكاد غريبة في التربة تسبب تغيرا في الخكاص الفيزيائية أك الكيميائية أك "كيقصد بو : تموث التربة

البيكلكجية، التي مف شأنيا القضاء عمى الكائنات الحية المكجكدة في التربة كتسيـ في عممية التحمؿ لممكاد 
 3 ."العضكية كالتي تنزع منيا قيمتيا كصحتيا كقدرتيا عمى اإلنتاج

مف خبلؿ التطرؽ لمختمؼ أنكاع التمكث، يتضح لنا أنو أصبح أكثر خطكرة فيك ييدد اإلنسانية جمعاء، لما 
 .يحدثو مف آثار سمبية

 ماىية النفايات: الفرع الثاني
تعد النفايات مف أىـ األسباب التي تنتج التمكث بكؿ أنكاعو، نتيجة طرحيا في الطبيعة، فما ىي ىذه النفايات 

 .كما أنكاعيا حتى نتمكف مف تفادييا
كؿ البقايا الناتجة عف عمميات اإلنتاج أك "يعرؼ المشرع الجزائرم النفاية عمى أنيا : مفيوم النفايات: أوال

 التحكيؿ أك االستعماؿ، كبصفة أعـ كؿ مادة أك منتكج ككؿ منقكؿ يقـك المالؾ أك الحائز بالتخمص منو أك قصد 
 
 

                                                 
. 64، ص 2000الدار العربية لمكتاب، مصر، ، "السموكيات الخاطئة وكيفية مواجيتيا"تموث البيئة، حسف أحمد شحاتة، -  1
2
. 65عارؼ صالح مخمؼ، مرجع سابؽ، ص-  

. 104 مرجع سابؽ، ص تموث البيئة،حسف أحمد شحاتة، -  3
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 1."التخمص منو، أك بإزالتو
 :تصنؼ النفايات كفقا لمصدرىا أك درجة خطكرتيا كما يمي: أنواع النفايات: ثانيا

 2: كتنقسـ إلى:النفايات حسب درجة الخطورة .1
 كىي النفايات التي تجمع كتعالج بشكؿ عادم في المزابؿ العمكمية أك في كحدات : النفايات غير الخطرة

المعالجة األخرل، سكاء كانت صمبة كالفضبلت المنزلية أك سائمة كىي التي ال يمكف معالجتيا إال 
 باستخداـ كسائؿ كأدكات خاصة كالمضخات، كىي غير مضرة؛

 ىي تمؾ النفايات التي ال يسمح بمعالجتيا قانكنيا في المزابؿ العمكمية كتعالج في : النفايات الخطرة
كحدات مصنفة خاصة معتمدة مف قبؿ السمطات العمكمية، كذلؾ لخطكرتيا في الكقت الحالي أك 

 .مستقببل
 3:كتقسـ إلى: النفايات حسب مصدرىا .2

 كىي كؿ النفايات الناتجة عف النشاطات الصناعية كالتجارية كالحرفية :النفايات المنزلية وما شابييا 
 كغيرىا، كىي تشبو إلى حد كبير النفايات المنزلية بالنظر إلى طبيعتيا كمككناتيا؛

 كىي النفايات المنزلية التي ال يمكف جمعيا لضخامة حجميا كليذا فيي ال تصنؼ : النفايات الضخمة
 .مع النفايات المنزلية

 
 اآلثار االقتصادية واالجتماعية لمتموث البيئي: الفرع الثالث

 :لمتمكث آثار سمبية عمى كؿ مف البيئة كالمجتمع مف صحة كسبلمة األفراد، كيمكف إدراج أىميا فيما يمي
 4:تتمثؿ أىـ ىذه اآلثار فيما يمي: اآلثار االقتصادية لمتموث البيئي. أوال

  يترتب عمى تمكث اليكاء ارتفاع درجة حرارة الجك في العالـ بسبب الغازات المتصاعدة مف األنشطة
 التجارية، التي تثقب غبلؼ الكرة األرضية كمف ثـ يختؿ التكازف؛

                                                 
 االقتصادية العمـك كمية ، مجمة العمـك اإلنسانية، 10لعدد ا، تأثير النفايات الطبية عمى تكاليف المؤسسات الصحيةعديمة العمكاني، تكمي ميمكد ، -  1

  .314، ص 2006 ، نكفمبر بسكرة  ،خيضر محمد كالتسيير، جامعة
. 193، ص 2002مجمة العمـك اإلنسانية، العدد الثاني، جامعة بسكرة، جكاف ضرورة المعالجة االقتصادية لمنفايات، تكمي ميمكد، -  2
3
زالتيا19- 01انون رقمالق-     الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العددالجريدة الرسمية، 2001 ديسمبر 12المؤرخ في  ،، المتعمق بتسيير النفايات ومراقبتيا وا 

 . 2001سنة ، 77
. 287- 284  صإيماف عطية ناصؼ، مرجع سابؽ، ص-  4
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 تؤدم الغازات الناتجة عف احتراؽ الكقكد كالنشاط الصناعي بتدمير طبقة األكزكف، : تمكث طبقة األكزكف
 مما يشكؿ خطكرة كبيرة عمى صحة اإلنساف، كانخفاض في إنتاجية كثير مف المحاصيؿ الزراعية؛

 تنتج األمطار الحمضية عف تفاعبلت كيماكية لمغازات الناتجة عف النشاطات : األمطار الحمضية
الصناعية، حيث تندمج مع األمطار العادية عند سقكطيا مما تدمر الثركة السمكية، كالمحاصيؿ 

 .الزراعية كتآكؿ المباني

 1:يؤدم التمكث البيئي إلى إحداث أضرار اجتماعية كثيرة منيا: األضرار االجتماعية لمتموث البيئي. ثانيا

  يؤدم تمكث اليكاء إلى ظيكر كثير مف األمراض التي تضر بصحة األفراد؛
  ؛تكزيع غير متساك لمرفاىية حيث يقع الضرر كالعبء األكبر عمى الفئات ضعيفة الدخؿكجكد 
  كعبلج ذلؾ يؤدل إلى زيادة تكاليؼ اإلضاءة ، الرؤية كبالتالي ارتفاع نسبة الحكداثفي درجةانخفاض 

 ؛الصناعية
 صبلح األضرار بالمباني كالممتمكات العقارية  .زيادة تكاليؼ عمميات التنظيؼ كا 

ال  مما سبؽ يتبيف حاجة الدكؿ إلى كضع خطة شاممة ككاممة تستطيع مف خبلليا إزالة التمكث أك الحد منو كا 
ستككف النتيجة كخيمة عمى المستكل الدكلي كاإلقميمي تتمثؿ بالدرجة األكلى في تغيير معالـ األرض كسكء 

 .استغبلؿ المكارد الطبيعية
 

 االقتصاد البيئي والتنمية: المطمب الثالث
إف االعتقاد الذم ال يزاؿ سائدا، أف النظاـ االقتصادم العالمي يمكنو االستمرار في المسار الذم كاف سائرا فيو 
دكف مراعاة لمعكامؿ البيئية؛ كىذا ناشئ عف النظرة األحادية االقتصادية لمعالـ، لكف ما حدث مف تدىكر خطير 

 .لمبيئة حتـ عمى الحككمات كالدكؿ تغيير نظرتيا ك تحقيؽ عالـ متكاصؿ اقتصاديا كبيئيا

 االقتصاد البيئي: الفرع األول

لقد أفرزت التطكرات البيئية في العقكد األخيرة إلى كجكد فركع جديدة في العمـك االقتصادية منيا عمـ اقتصاد 
العمـ الذم يقيس بمقاييس بيئية مختمفة الجكانب النظرية كالتحميمية كالمحاسبية لمحياة "البيئية الذم يعرؼ بأنو 

مف خبلؿ ىذا التعريؼ يمكف أف نميز بيف . 2"االقتصادية بيدؼ المحافظة عمى تكازف بيئة تضمف نمكا مستداما

                                                 
1
 .8، ص 2009، جامعة األزىر، كمية التجارة بنيف، مجمة المحاسبة عن التكاليف البيئية، مطاكع السعيد السيد مطاكع-  

2
 .8، ص 2008، العدد الثاني كالثبلثكف، مجمة الفتح، االقتصاد والبيئة صراع المصالح والحقوقرائد شياب أحمد، -  
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مستكل )، كعمى مستكل االقتصاد ككؿ (المستكل الجزئي)مستكييف لبلقتصاد كالبيئة؛ عمى مستكل المؤسسة 
 1:كما يمي (كمي
يمثؿ ىذا النكع مف االقتصاد جزءا مف اقتصاد المؤسسة الذم ييتـ كيحمؿ عبلقتيا : اقتصاد البيئة الجزئي. أوال

 :بالبيئة الطبيعية، كمف ميامو األساسية

 دراسة كتحميؿ إجراءات حماية البيئة عمى المؤسسة كأىدافيا كعمى تنظيـ الربح فييا؛ 

 تقديـ المشاكرات كالنصائح لممؤسسة المناسبة كالمنسجمة مع متطمبات حماية البيئة؛ 

 المساىمة في تكجيو اإلنتاج بما تقتضيو التكجييات كالتعميمات كالمكائح البيئية؛ 

 دراسة االستثمارات البيئية التي تحد مف األخطار البيئية؛ 

  تكفير المعمكمات حكؿ تكاليؼ حماية البيئة كنفقات االستثمار كتأثيرىا عمى حسابات األرباح كالخسائر
 كتحميؿ الجدكل البيئية لممشاريع؛

  تحميؿ المشاكؿ كدراسة آفاؽ المستقبؿ لبعض فركع االقتصاد الكطني في ضكء التطكرات البيئية
 .لمؤسسات الخدمات كالنقؿ

يتناكؿ اقتصاد البيئة عمى المستكل الكمي المشاكؿ البيئية عمى : اقتصاد البيئة عمى المستوى الكمي. ثانيا
مستكل االقتصاد ككؿ بغية الكصكؿ إلى مستكيات عميا مف الرفاه االجتماعي المستديـ الذم يأخذ في االعتبار 

 : المحافظة عمى نكعية البيئة عبر مستكيات عميا، كيعالج االقتصاد البيئي المكضكعات التالية
  التقكيـ المادم كالنقدم لؤلضرار البيئية، ككذا تقكيـ التحسيف البيئي الناجـ عف السياسة البيئية في

 النشاطات الحككمية الخاصة؛

 السعي نحك تحديد التكمفة البيئية عمى مستكل المجتمع كاالقتصاد ككؿ كليس عمى المؤسسة فقط؛ 

  تقديـ المعمكمات كاالستشارات التي يمكف عمى أساسيا اتخاذ القرارات كذلؾ مف خبلؿ تقييـ اإلجراءات
 البيئية  كنتائجيا؛

  تقييـ تأثير حماية البيئة عمى األىداؼ االقتصادية ذات الصمة، فالسياسة البيئية تؤثر في السياسات
 .  األخرل كالسياسة االقميمية كسياسة الطاقة كالمكارد

 :كالشكؿ التالي يكضح العبلقة بيف االقتصاد كالبيئة
 

                                                 
1
 .9رائد شياب أحمد، مرجع سابؽ، ص -  



 الفصؿ األكؿ                                                                        اإلطار المفاىيمي لمحاسبة التكاليؼ البيئية

 

 13 

 العالقة بين االقتصاد والبيئة (1-1): الشكل رقم
 
 
 

 
 

 
 
 
 

، كمية اإلدارة 77، مجمة تنمية الرافديف، العدد تطور الحسابات القومية في ظل التغيرات االقتصادية والبيئيةإياد بشير الجمبي، : المصدر
 .51، ص 2005كاالقتصاد، جامعة المكصؿ، 

 
 أكثر ال يقابمو المجتمع أفراد إلى كمباشرة المؤسسات كخدمات لقطاع سمع مف البيئة تقدمو ما أف لشكؿا يشير

 إنتاج في المستخدمة المكارد الطبيعية كتدني استنزاؼ عف فضبل الغازية، كاالنبعاثات لمنفايات متمؽٍق  مف ككنيا
 بصحة األذل يمحؽ الذم التمكث منيا عالية، تكاليؼ ُتحمؿ البيئة التي باألضرارىتماـ اال دكف كالخدمات السمع

ذالياتحمی عمى الطبيعة قدرة كعدـ سميتيا كدرجة النفايات كتفاقـ كالماء كاءقاؿب المتعمؽ كخاصة اإلنساف،  لـ ، كا 
 .االقتصاد اقمع كرقبيئتنا كيتد كرقفستتد قكم فعؿ رد ءىاإزا يككف األقؿ عمى أك ةالحاؿ تتكقؼ ىذه

 
 التنمية المستدامة: لفرع الثانيا

تتعدد التسميات كالمفاىيـ التي أطمقت عمى التنمية المستدامة، منيا التنمية التضامنية كالتنمية البشرية كالتنمية 
المتكاصمة كالتنمية الشاممة كالتنمية االيككلكجية كغيرىا، كتكحيد الجميع عمى مصطمح التنمية المستدامة كسيتـ 

 .   في ىذا الفرع تبياف مفيكميا كأبعداىا كأىـ مبادئيا

 أفراد المجتمع الكحدات المنتجة

 البيػػئة

 عناصر اإلنتاج

 نفايات كانبعاثات غازية

 تيار نقدم

 مكافئة عناصر اإلنتاج

 سمع كخدمات

 مكاد أكلية

 نفايات كانبعاثات غازية

 سمع مباشرة
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تنمية متكاصمة، : " لمتنمية المستدامة عمى أنياWB  1992جاء تعريؼ البنؾ : مفيوم التنمية المستدامة. أوال
حيث أنو ال يمكف االنتفاع بثمار التنمية االقتصادية عمى حساب التدىكر المفرط لممكارد الذم يسببو التمكث، مع 

 1".احتراـ األجياؿ القادمة
 التنمية المستدامة عمى 1987في حيف عرفت المجنة العالمية لمبيئة كالتنمية في تقرير مستقبمنا المشترؾ سنة 

تنمية تستجيب الحتياجات األجياؿ الراىنة دكف المساس بقدرة األجياؿ القادمة لبلستجابة أك عمى الكفاء : "أنيا
   2".باحتياجاتيا أيضا

بيذا تعد التنمية المستدامة تقاطع لمجمكعة مف المنحنيات، فيي نقطة تقاطع بيف اليـك كىك إرضاء جميع 
الحاجات كالغد احتراـ األجياؿ القادمة، كبيف األشياء الشاممة مثؿ النظاـ االيككلكجي كبيف الفردية في كضع 
البصمات الجيدة، كبيف الجكانب االجتماعية كحماية البيئة، كبيف األنانية أم التفكير في النفس كحسف الظف 

 3.باآلخريف، فيي نقطة االلتقاء بيف الفقر كالغنى كبيف المؤسسات العالمية كالحككمات كالمستيمكيف
 4:ترتكز التنمية المستدامة عمى ثبلث أبعاد رئيسة تتمثؿ في:  أبعاد التنمية المستدامة.ثانيا

يركز ىذا البعد عمى زيادة رفاىية المجتمع إلى أقصى حد كالقضاء عمى الفقر مف خبلؿ : البعد االقتصادي .3
مف إنتاج السمع  حيف يتمكف االقتصادم يعتبر مستداما فالنظاـ استغبلؿ المكارد الطبيعية عمى النحك األمثؿ،

كالخدمات بشكؿ مستمر، كأف يحافظ عمى مستكل معيف مف التكازف االقتصادم ما بيف الناتج العاـ كالديف كمنع 
 حدكث اختبلالت في القطاعات األخرل التي يمكف أف تضر باإلنتاج الزراعي أك الصناعي؛

كيتجنب  الطبيعية، المكارد مف ثابتة قاعدة على ٌحبفظ ٌكوى النظبم البٍئً هستذاهب عنذهب: البعد البيئي .4
االستغبلؿ المفرط ألنظمة المكارد غير المتجددة، كما يجب المحافظة عمى التنكع البيكلكجي، كعمى األنظمة 

البيئية كاإليككلكجية كالتي ال تككف مكجكدة بكثرة مثؿ المكارد االقتصادية؛ 
 الرفاىية مف خبلؿ الحصكؿ عمى  كيشير ىذا البعد إلى العبلقة بيف الطبيعة كالبشر كتحقيؽ:البعد االجتماعي .5

 .الخدمات الصحية ككضع معايير آمنة كاحتراـ حقكؽ اإلنساف

 لقد حث القانكف عمى ستة عشر مبدأ أكجب عمى المؤسسات إتباعيا في تحديد : مبادئ التنمية المستدامة: ثالثا
 

                                                 
1
 - Taladidia  Thiombiano, économie de l’environnement et des ressources naturelles, l’harmattan, France, 2004, p. 

20. 
2
 - Louis Guay, les enjeux et les défis du développement durable, les presses de l’université laval, canada, 2005, p. 

234. 
3 - Assen Salim, le développement durable, Darantiére Quetigny, paris, 2007,  p. 10.  

4
 .    31- 28، ص ص 2007، الذار الجبهعٍت، اإلسكنذرٌت، إدارة البيئت والتنميت المستدامت في ظل الؼولمت المؼبصرةخبلذ هصطفى قبسن، -  
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 1:إستراتيجيتيا كتحقيؽ أىدافيا مف أجؿ الكصكؿ إلى تنمية مستدامة كتتمثؿ في
 فكؿ شخص مف حقو الحفاظ عمى صحتو كتحسيف مستكل معيشتو، كىذا ما : الصحة كمستكل المعيشة

 تسعى إلى تحقيقو التنمية المستدامة؛
 مف خبلؿ اإلنصاؼ في الدخؿ، كالتكافؿ االجتماعي؛: العدالة كالتضامف االجتماعي 
 حماية البيئة جزء ال يتجزأ مف عممية التنمية، كال يمكف النظر فييا بمعزؿ عنيا؛: حماية البيئة 
 يككف االقتصاد فعاؿ بتشجيع االبتكار كاالزدىار كمكاكبة التقدـ االقتصادم : الكفاءة االقتصادية

 كاالجتماعي كالبيئي؛
 مف خبلؿ المشاركة الفعالة لكؿ أفراد المجتمع كؿ عمى حسب مسؤكليتو؛: المشاركة كااللتزاـ 
 مف خبلؿ المكاظبة عمى مناىج التعميـ كتشجيع البحث مف أجؿ االبتكار كرفع : التكجو إلى المعرفة

 الكعي كالمساىمة الفعالة في تنفيذ التنمية المستدامة؛
 ينبغي تفكيض الصبلحيات كالمسؤكليات إلى األشخاص المناسبة في السمطة، مف أجؿ : البلمركزية

 تحقيؽ األىداؼ المرجكة؛
 ألف اإلجراءات في إقميـ معيف يجب أف تأخذ في االعتبار آثارىا خارج : التعاكف كالشراكة بيف الحككمات

 أراضييا؛
 عند كقكع خطر معركؼ، يجب اتخاذ اإلجراءات البلزمة لمتحقيؽ كالتصحيح كالكقاية؛: الكقاية 
 يجب الحذر دائما كالتنبيو مف األخطار الممكف أف تقع، كالمضرة بالبيئة؛: التنبيو 
 يتمثؿ التراث الثقافي في المناظر الطبيعية كالتقاليد كاألعراؼ، فيي ىكية كؿ : حماية التراث الثقافي

 مجتمع كمف ثـ فإف الحفاظ عمييا ضركرم لتنتقؿ بيف األجياؿ كتعزز استدامة التنمية؛
 كذلؾ لضماف جكدة الحياة كالحفاظ عمى األجياؿ في الحاضر كالمستقبؿ، : الحفاظ عمى التنكع البيكلكجي

 مثؿ النظـ البيئية كالعمميات الطبيعية؛
 عمى البشر احتراـ القدرة االستيعابية ليذه األنظمة كضماف استمراريتيا؛: احتراـ قدرة التحمؿ لمنظـ البيئية 
 مف أجؿ تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد كجعؿ اإلنتاج كاالستيبلؾ : مسؤكلية اإلنتاج كاالستيبلؾ

 مسؤكلية الحماية لممجتمع كالبيئة؛
 لحماية البيئة يتحتـ عمى مف يمكث أف يدفع مقابؿ ذلؾ؛: مف يمكث يدفع 
 يجب إدخاؿ التكاليؼ الخاصة بالبيئة في السمع كالخدمات: إدخاؿ التكاليؼ. 

                                                 
1
 - Jean Charest, Line Beauchamp, Stratégie Gouvernementale De Développement Durable 2008-2013, un projet de 

société pour le Québec, Montréal,   2009 , p.12. 
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 عالقة البيئة بالتنمية المستدامة: الفرع الثالث
اىتـ مؤتمر ستككيكلـ بالعبلقة بيف البيئة كالتنمية، ككاف ىناؾ اقتناع عاـ بأف المشكبلت البيئية كالتنمكية 
متداخمة ال يمكف الفصؿ بينيما، كمنذ ذلؾ الكقت ظير مصطمح التنمية المستدامة؛ كعمى الصعيد البيئي 

فالتنمية المستدامة ىي االستخداـ األمثؿ لؤلراضي الزراعية كالمكارد البيئية مما يؤدم إلى مضاعفة المساحة 
 1.الخضراء

إننا بحاجة إلى تحقيؽ تكازف قابؿ "كما اىتـ مؤتمر قمة األرض بالعبلقة بينيما أيضا، حيث جاء تحت شعار 
، مما ُيعني أف ىدؼ ىذا المؤتمر كضع أسس بيئية عالمية بيف الدكؿ النامية "لمبقاء كمنصؼ بيف البيئة كالتنمية

 2. كالمتقدمة مف منطمؽ المصالح المشتركة لحماية األرض
المشكبلت البيئية تؤثر تأثيرا مباشرا عمى التنمية كالتمكث كاالستخداـ غير االقتصادم لممكارد كمنو فإف 

االقتصادية المحدكدة كخصكصا في ظؿ اتساع القطاع الصناعي كالتطكر التكنكلكجي، كأف الكحدة االقتصادية 
البد أف تراعي عند أدائيا لمياميا الكفاء بمسئكليتيا نحك المجتمع مف خبلؿ عدـ اإلضرار بالبيئة التي يعيش 

 مف ىنا . إضافيةاريؼما يترتب عميو تكاليؼ كمصىذا  ،الحد أك إزالة التمكث الذم تسببت فيومف خبلؿ فييا 
التكاليؼ البيئية ىذا النكع مف التكاليؼ كالذم يعرؼ بيبرز الدكر المحاسبي لمكاجية المشاكؿ المتعمقة بمعالجة 

خصكصا في ظؿ الكعي المتنامي مف قبؿ المؤسسات المختمفة بضركرة االىتماـ بالعبلقة الكثيقة مابيف التنمية 
كقد احتمت المحاسبة البيئة مكانة متقدمة كذلؾ باالستفادة مف القياسات كاإلحصاءات عف البيئة ذات  كالبيئة ،

فالمحاسبة ما ىي إال محصمة لمبيئة التي تعمؿ   أحد األدكات لتحقيؽ ذلؾدتعفيي . الصمة بالمفاىيـ المحاسبية
  .3في نطاقيا كتيتـ ببياف نتائج األعماؿ كالمركز المالي كبتحقيؽ الرقابة الداخمية

 
 التكاليف البيئية: المبحث الثاني

زالة آثاره عمى البيئة  تسعى المؤسسات في محاكلتيا لمحد مف آثار التمكث كالسيطرة عميو فضبل عف معالجتو كا 
كالمجتمع ممارسة العديد مف األنشطة بغية تحقيؽ ذلؾ، كسكاء أدتيا بشكؿ طكعي أك إلزامي فإنيا تتحمؿ أك 
 . تمتـز بتكاليؼ لمنيكض بيا، تسمى ىذه التكاليؼ بالتكاليؼ البيئية كالتي سيتـ التفصيؿ فييا في ىذا المبحث

 

                                                 
1
. 21خالد مصطفى قاسـ، مرجع سابؽ، ص -  

2
. 114 ، ص2002مطبعة اإلشعاع الفنية، اإلسكندرية، اآلثار االقتصادية والمالية لتموث البيئة ووسائل الحماية منيا، محمد صالح الشيخ، -  

3
  -Office Of Pollution Prevention And Toxics, Stakeholders Action Agenda, A Report of the work shop on accounting 

and capital budgeting for environmental costs, Washington, 1993 , pp. 1-2. 
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 نشأة وتطور التكاليف البيئية: المطمب األول
إف تحميؿ عناصر تكاليؼ األداء البيئي كتحديدىا بصكرة صحيحة كتحميميا عمى النشاطات المسببة ليا كمف ثـ 

عمى المنتجات، يسيـ في التحديد الصحيح لتكمفة ىذه المنتجات كالمقابمة السميمة بيف إيراداتيا كتكاليفيا مما 
 . يساعد في ترشيد قرارات التسعير كزيادة األرباح

 
 مفيوم التكاليف: لفرع األولا

قيمة المكارد التي يتـ التضحية بيا لمحصكؿ عمى سمعة أك خدمة، كتقاس التضحية " تعرؼ التكاليؼ عمى أنيا 
 في منافع التضحية ىذه عمى ترتب فإذا 1 ."بالمبالغ النقدية التي يتـ دفعيا أك التعيد بدفعيا مستقببل عند المبادلة

 المقابمة، لمبدأ كفقا الدخؿ قائمة في كيظير ةالفتر  ىذهيخص مصركؼ إلى تتحكؿ التكمفة فإف فقط الحالية الفترة
ذا  في كيساىـ العمكمية الميزانية في يظير أصؿ إلى تتحكؿ ىافإف المستقبؿ في منافع التضحية ىذه عمى ترتب كا 

كبيذا يمكف القكؿ عف التكاليؼ أنيا تجميع لممصاريؼ المحاسبية .  2االقتصادية لمكحدة المالي المركز تحديد
 باإلضافة إلى ذلؾ فإف ىذا المصطمح يشير إلى 3".المبلئمة مف أجؿ ضماف الرقابة في المؤسسة كاتخاذ القرارات

مجمكع النفقات المدفكعة في سبيؿ الحصكؿ عمى سمعة أك خدمة يتكقع منيا إيراد أك منفعة إما نتيجة بيعيا أك 
ذا لـ يتحقؽ اإليراد فإف النفقات المدفكعة تعتبر خسارة لممؤسسة  4.استعماليا، كا 

كباختصار فالتكمفة تضحية بمجمكعة مف المكارد االقتصادية قابمة لمقياس النقدم المالي لغرض تحقيؽ ىدؼ 
 . معيف
 :تصنؼ التكاليؼ في المؤسسة إلى: أنواع التكاليف. ثانيا

 5:كتنقسـ إلى: تكاليف مباشرة ولتكاليف غير مباشرة .1
 ييا عؿ مباشرة تخصص كاإلنتاجية الكحدة عمى مباشرة تنفؽ التي العناصر تمؾ ىي :المباشرة التكاليف

 ؛المباشرة اريؼالمص المباشرة، األجكر المباشرة، المكاد :كتتمثؿ في

                                                 
1
 .05، ص 2004، الطبعة الثالثة، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، مبادئ محاسبة التكاليفمحمد تيسير عبد الحكيـ الرجي، -  

 .11، ص 2002اإلسكندرية،  الجامعية، الدار ،التكاليف قياس أنظمة إلى مدخل ،عبد المطيؼ الديف نكر ناصر-  2
3
 - Yves De Rongé, les couts, encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion et audite, Edition  Economica, Paris , 

2000 , p. 559.  
4
 .11، ص 2002، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عماف، محاسبة التكاليف الصناعيةعبد الناصر نكر، عمياف الشريؼ، -  

5
 - Carla Mendoza et autre, Cout et Décisions, Gialino éditeur, France, 2004, p. 33. 
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 أم ال يمكف اإلنتاجية بالكحدة مباشرة عبلقتيا تككف ال التي العناصر تمؾ ىي :المباشرة غير التكاليف 
 معدالت طريؽ عف التكاليؼ ىذه مف المنتج نصيب تحديد كيمكف ،اإلنتاج عمى مباشرة تخصيصيا

 .المباشرة غير المصركفات المباشرة، غير األجكر المباشرة، غير المكاد :كتشمؿ التحميؿ

 :كتنقسـ إلى: التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة .2
 نما ترتبط بفترة زمنية : التكاليف الثابتة كىي المصاريؼ كاألعباء التي ال تتأثر بتغير حجـ النشاط كا 

 1:كبطاقة إنتاجية لممؤسسة كتتميز بأنيا
 تنشأ ىذه التكاليؼ نتيجة القرارات اإلدارية العميا في المشركع كتخضع لرقابتيا؛ 
 ال تتأثر التكاليؼ الثابتة بتغير حجـ النشاط في المشركع؛ 
 تتميز ىذه التكاليؼ بالثبات في مجمكعيا كالتغير في الكحدة؛ 
  تنقسـ التكاليؼ الثابتة إلى تكاليؼ ممزمة كىي التي ال يمكف التخمص منيا بسيكلة كبسرعة في األجؿ

القصير كمثاؿ ذلؾ استيبلؾ المباني كاآلالت؛ كتكاليؼ غير ممزمة كىي تمؾ التي ال يمكف التخمص 
 .منيا بشكؿ أسرع كأسيؿ نسبيا مثؿ مرتبات اإلدارة كتكاليؼ البحث كالتطكير

 اإلنتاجبحجـ  كثيقنا رتباطناا ترتبط التي الطبيعية بصكرتيا التكاليؼ مجمكعة ىي: التكاليف المتغيرة 
 2:االتجاه، كمف خصائصيا نفس كفي التغير نسبة بنفس

 ؛اإلنتاج حجـ في لمتغيرات تستجيب 
 ثـ كمف اإلنتاج كحدة عمى مباشرة لتحميؿؿ قابمة تعتبر كالتي ؛المباشرة التكاليؼ عناصر كافة تتضمف 

ا تغيرىا يعتبر ا كاضحن  ؛كصريحن
 ىدفي لتحقيؽ كأساس يضعيا مما اإلدارم الييكؿ في المختمفة اإلدارية المستكيات لرقابة تخضع 

 ؛كالرقابة التخطيط
 ميما ثابتنا يككف منيا المنتج كحدة نصيب ؼاإلنتاج، حجـ نقصاف أك تزايد بمعدؿ تنقص أك تزيد التكاليؼ 

 .لئلنتاج المبلئـ المدل عميو نطمؽ أف يمكف معيف مدل إطار في اإلنتاج حجـ تغير
 نفس في كالثابتة المتغيرة التكاليؼ مف كؿ صفات تحمؿ التي التكاليؼ تمؾ ىي :المتغيرة شبو التكاليف 

 كأجكر كالصيانة كالكيرباء الماء تكاليؼ مثؿ البعض بعضيا عف فصميا بصعكبة تتميز كىي الكقت،
 متغيرة أساسا ىي ؼ،(المتغير الثابت،) االتجاه بازدكاجية التكاليؼ ىذه كتتميز؛ المباشرة غير ؿاالعـ

                                                 
1
 .41صالح عبد اهلل رزؽ، عطا اهلل كراد خميؿ، مرجع سابؽ، ص -  

. 98، 97ص ، ص 2001 الدار الجامعية، اإلسكندرية، ،التكاليف محاسبة مبادئ ، المطيؼ عبد الديف نكر ناصر ذبياف، المقصكد عبد السيد-  2
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 كلكف النشاط، حجـ بتغير تتغير أعباء ىي أخرل كبعبارة اإلنتاج، حجـ زيادة مع لبلستقرار قابمة كلكنيا
 العبلكات إلى باإلضافة ثابتا أساسيا راتبا تتضمف كالتي  مثبلكاألجكر كالركاتب النسبة بنفس ليس

 1 .جاإلنتا حجـ مع تتغير التي كالمكافآت كالتحفيزات
 

 مفيوم التكاليف البيئية: الفرع الثاني
، في إشارة (تكاليؼ الجباؿ الجميدية)سمى ما مفي االزدياد بشكؿ كبير حتى أطمؽ عميو  أخذت التكاليؼ البيئية

 كتعتبر ىذه التكمفة. إلى ككنيا تكاليؼ مخفية أك مستترة أكثر منيا ظاىرة كما ىك الحاؿ في الجباؿ الجميدية
العبء الممقى عمى : " جزءا مف التكمفة االجتماعية باعتبارىا أحد مككناتيا حيث تعرؼ ىذه األخيرة عمى أنيا

النفقات البلزمة لتعكيض المجتمع عف المكارد " : ، أك ىي2"كاىؿ المجتمع نتيجة األثر البيئي لمؤسسة معينة 
 كترتبط التكاليؼ االجتماعية بنشاط المؤسسة .3"المستخدمة بحيث يتـ الحفاظ عمى مستكل المرافؽ العامة

 4:منقسمة بذلؾ إلى
 تتمثؿ في التضحيات االقتصادية التي تتحمميا المؤسسة نتيجة قياميا بتنفيذ : تكاليف اجتماعية مباشرة

البرامج كاألنشطة الممزمة ليا بمكجب قكاعد كتنظيمات كقكانيف بيئية، أك تمؾ التي تتحمميا بصكرة 
 اختيارية لغرض حماية البيئة مف اآلثار الخارجية السمبية لنشاطيا؛

 كتتمثؿ في التضحيات االقتصادية التي تقع عمى المجتمع نتيجة : تكاليف اجتماعية غير مباشرة
 .األضرار الناشئة مف ممارسة المؤسسة ألنشطتيا الضارة كخصكصا مضار التمكث بكافة أشكالو

 تحديد عمى أساسيما يمكف (منظكريف) لمستكييف طبقا يختمؼ  كفقا لما سبؽالبيئية التكاليؼ مفيكـ ففإ كبذلؾ
 5:كىما البيئية التكاليؼ مفيكـ

 االقتصادية التضحيات في الدكلة نظر كجية مف البيئية التكاليؼ مفيكـ يتحدد حيث :الكمي (المنظور)المستوى 
 كقطاعاتو المجتمع أفراد ممارسة كافة عف الناشئة البيئية األضرار نتيجة (الدكلة) المجتمع عمى عبؤىا يقع التي

 ؛(إنساف نبات، تربة، ماء، ىكاء،) البيئة مككنات بكؿ ضارة سمبية آثار عمييا يترتب كالتي المختمفة لؤلنشطة

                                                 
1
. 68، ص 2006 عماف، كالتكزيع، لمنشر الحامد دار ، الطبعة الثانية، اإلدارية المحاسبة الرزؽ، كصالح آدـ آؿ عبد يكحنا-  

2
 - Environmental Accounting Guidelines 2005, op. Cit, p. 10. 

3
- Scott J. Callan, Janet M. Thomas, Environmental Economics and Management; theory, policy, and application, 

fourth edition, Thomson higher education, Canada, 2007, p. 153. 
4
 .352-351، ص ص 1990، دار السبلسؿ، الككيت، نظرية المحاسبةعباس ميدم الشيرازم، -  

5
 .190، ص 2001ر، الجزائ جامعة كالتجارة، كالتسيير االقتصاد عمـك مجمة ،البيئية التكاليف عن النظرية المتطمبات، زغدار أحمد-  
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 التضحيات في الجزئية نظراؿ كجية مف البيئية التكاليؼ مفيكـ يتحدد حيث :الجزئي (المنظور)المستوى 
  ممزمة بصكرة ذلؾ تـ سكاء البيئة حماية برامج بتنفيذ قياميا نتيجة اتالمؤسس عمى عبؤىا يقع التي االقتصادية

  .كمككناتيا جكانبيا كافة في نظيفة بيئة إلى كصكال كذلؾ اختيارية، بصكرة أك ( قكانيف بمكجب)
 تتمثؿ البيئية التكاليؼ أف لإؿ المتحدة باألمـ البيئية المحاسبة خبراء مجمكعة إصدارات أشارت الصدد ىذا كفي
 عف فضبل المتاحة كالمكارد االقتصادية كالطاقة الخامات في الفاقد بتخفيض الخاصة التكاليؼ عناصر" في

 صديقة منتجات إيجاد تكمفة إلى جانب ىذا، (غازية سائمة، ، صمبة) أنكاعيا بكافة المخمفات تدكير إعادة تكمفة
؛ مف خبلؿ ىذا التعريؼ يتبيف أف التكاليؼ البيئية أصبحت ذات مردكد إيجابي مستيدؼ يتمثؿ في 1"ةلمبيئ

كفكرات الخامات كالطاقة ككافة المكارد االقتصادية المتاحة كالمستخدمة، ىذا باإلضافة إلى أنيا تمثؿ عبء عمى 
لمدكلة خبلؿ الفترات المحاسبية  (الناتج القكمي)ىذه الكفكرات كمنو فإنيا تؤثر بالضركرة عمى القيمة المضافة 

نما ك. المتتالية  أف عدـ اىتماـ المؤسسات بالتكاليؼ البيئية ال يعيؽ فقط المساعي لتخفيض األعباء البيئية كا 
  2.يعيؽ الجيكد الرامية لتحسيف األداء المالي ليا

 ينص عمييا  التي كالناشئة عف التدابير الطكعية أكمؤسسةف األنشطة البيئية المحددة لؿكتعد التكاليؼ البيئية ـ
 أك قد ، كالتكاليؼ التي تحدثاالنبعاث أك التخمص مف النفايات أك ،كقاية كالتخفيؼ كالعبلج كاالستفادة لؿالقانكف

 3.، كالتي يمكف التعبير عنيا بقيـ نقدية أك غير نقديةتحدث مف قبؿ إغفاؿ التدابير التشغيمية البيئية
 عمى تؤثر أنشطة نتيجة ؤسسةالـ تحدثيا التي النقدية كغير النقدية اآلثار"كتعرؼ التكاليؼ البيئية أيضا بأنيا 

 المحتممة، الضمنية كالتكاليؼ (لصريحةا) التقميدية التكاليؼ مف الؾ النفقات ىذه كتتضمف البيئة، جكدة
 ما إلى إلعادة البيئة استنفاذىا البلـز كالجيكد العكامؿ قيمة فيي بذلؾ تشمؿ 4".أقؿ بدرجة المممكسة كالتكاليؼ

 5.أنشطتيا المختمفة بمزاكلة المشركعات ىذه قياـ نتيجة بيا كبشرية مادية أضرار إلحاؽ بعد قبؿ، مف عميو كانت
 5.المختمفة

 فيي ،بالتزاماتيا المؤسسات لكفاء نتيجة مكتسبة اجتماعية كفي األخير يمكف القكؿ بأف التكاليؼ البيئية منافع
 .المجتمع عمى كقعت التي الكاممة األضرار عف التعكيض

                                                 
1

 .190أحوذ زغذار، هرجع سببق، ص - 
2
 - United States Environmental Protection Agency, Office of Pollution Prevention and Toxics, The Lean and Green 

Supply Chain: A Practical Guide for Materials Managers and Supply Chain Managers to Reduce Costs and 

Improve Environmental Performance, environmental accounting project, USEPA, 2000, p. 06. 
3
 - Keitel, Becerra,  How To Calculate The Environmental Costs? Case Company Grafica Cienfuegos, “Visión de 

Futuro” Año 8, Volume 15, Nº 2, 2011, p. 07. 
4
 - Karen Shapiro, Healthy Hospitals: Environmental Improvements Through Environmental Accounting, 

Submitted to :US Environmental Protection Agency Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, Tellus 

institute resource and environmental strategies, July 2000,  p. 04. 
5
 .06، ص 2000الجذٌذة للنشر، اإلسكنذرٌت،  الجبهعت دارللمشروع،  االجتمبػيت والمسئوليت البيئيت التأثيراث ػن المحبسبت ،بذوي عببس هحوذ-  
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 االىتمام بالتكاليف البيئيةدوافغ ومبرراث : المطلب الثبني
 بأنشطة حماية البيئة مف التمكث إنما ىك مسؤكلية اجتماعية، كلذلؾ ال يمكف الربط بيف ؤسساتقياـ الـإف 

ح، كمنو فإف تحديد ىذه التكاليؼ صار أمرا ضركريا كحتميا عمى األنشطة كأىداؼ تعظيـ الربىذه تكاليؼ 
 :المؤسسات كسنبيف ذلؾ فيما يمي

 
 أسباب تبني التكاليف البيئية : الفرع األول

إف االىتماـ بتحديد كقياس التكاليؼ البيئية يعد مف الظكاىر الحديثة نسبيا، حيث يشير التتبع التاريخي أف 
المؤسسات لـ تكف تيتـ باآلثار السمبية كخصكصا أثار التمكث البيئي، لعدـ اىتماميا باالنبعاثات الضارة الممكثة 

 :1لميكاء أك بتصريؼ المخمفات الضارة في مياه األنيار، كيرجع ذلؾ إلى سببيف رئيسييف
 االعتقاد بأف المكارد الطبيعية النيائية كلف تنفذ ميما كقع عمييا مف اعتداءات؛ 
  ارتفاع تكاليؼ إزالة مظاىر التمكث، األمر الذم دفع اإلدارة إلى عدـ القياـ بأنشطة اإلزالة كخصكصا

  .في ظؿ عدـ كجكد قكانيف بيئية منظمة تحمي البيئة مف مظاىر االعتداء عمييا

إال أف االىتماـ الحالي بمخاطر التمكث البيئي كأثر ذلؾ عمى اإلنساف صحح االعتقادات الخاطئة التقميدية كجاء 
بنظرة جديدة تتجسد في تعظيـ األرباح لممساىمة بقدر أكبر في أداء مسؤكلياتيا اتجاه المجتمع كالبيئة، كما أف 
كافة القكانيف البيئية في مختمؼ الدكؿ قد أجمعت عمى ضركرة التزاـ كافة األفراد كالمؤسسات بحماية البيئة مف 

 :مخاطر التمكث؛ األمر الذم يؤدم إلى تحمؿ المؤسسة مسؤكليتيف
 مقدار ما  )تتحدد بالمساىمة في تحقيؽ الربح لممبلؾ، كينتج عنيا تكمفة خاصة : مسؤكلية خاصة

 ؛(يتحممو المجتمع مف تكاليؼ في سبيؿ إنتاج قدر معيف مف السمع
 كتتحدد بالمساىمة في تخفيض اآلثار الخارجية السمبية الناتجة عف مزاكلة المؤسسة : مسؤكلية اجتماعية

 . لنشاطيا اإلنتاجي، كينتج عنيا تكمفة اجتماعية

مف جية أخرل نجد تكفر مكارد بيئية يصعب استبعاد أم شخص مف استخداميا متى ُأتيحت لو، باعتبارىا مف 
المنافع أك المكارد العامة مما يترتب عميو عدـ إجبار ىذا الشخص المستفيد منيا عمى دفع مقابؿ نظير استخداـ 

إلى ممارسة األنشطة  (باعتبارىا شخصا اعتباريا)تمؾ المكارد العامة، األمر الذم ينشأ عنو إقداـ المؤسسات 
                                                 

، ص 1999  ، شمس، القاىرة عيف جامعة كالتجارة، العممية لبلقتصاد المجمة الثالث، ، العددمقترح إطار" البيئيو التكاليف إدارة نظمعيسى حسيف محمد، -  1
765. 
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التي تؤدم إلى تعظيـ مكاسبيا عمى حساب البيئة أك المجتمع، كذلؾ نظرا لعدـ القدرة عمى تحديد مفيـك كاضح 
، كمف ىنا تظير أىمية القياس كالتقرير عف (ماء، ىكاء، تربة)لحقكؽ الممكية بالنسبة لكافة المكارد العامة 

التكاليؼ البيئية التي تتحمميا المؤسسة حتى يمكف رقابة سمككيا في مجاؿ حماية البيئة بمككناتيا المختمفة، 
حيث أنو في حالة عدـ قياس تمؾ التكاليؼ كأخذىا في الحسباف، فإف ذلؾ سكؼ يترتب عميو آثارا سيئة عمى 

   1:تخصيص المكارد في المجتمع كيظير ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ التالي
 الفرق بين التكمفة الخاصة والتكمفة االجتماعية: (2-1)الشكل رقم 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

، دراسة ميدانية، مجمة البحكث التجارية، المجمد المتطمبات النظرية والعممية لمتقرير عن التكاليف البيئيةحسف عمي محمد سكيمـ، : المصدر
 .180 ، ص2001الثالث كالعشركف، العدد الثاني، كمية التجارة، جامعة الزقازيؽ، 

 

 :ُيظير الشكؿ األثر السمبي عمى تخصيص المكارد نتيجة عدـ أخذ التكاليؼ البيئية في الحسباف كما يمي
 عمى  1ع، 1في حاؿ تجاىؿ التكاليؼ البيئية سكؼ يتحدد حجـ اإلنتاج ككذا السعر عند النقطتيف ؾ

 التقاء منحنى التكمفة الخاصة مع منحنى الطمب؛ (أ)الترتيب حيث تمثؿ النقطة 
  في حاؿ أخذ المؤسسة التكاليؼ البيئية في الحسباف فإف الحجـ األمثؿ لئلنتاج سكؼ تحدده النقطة

، أما كمية 2عند التقاء منحنى التكمفة الحدية االجتماعية كبيذا يتحدد السعر عند النقطة ع  (ب)
 .2اإلنتاج سكؼ تتحدد عند النقطة ؾ

                                                 
1
، دراسة ميدانية، مجمة البحكث التجارية، المجمد الثالث كالعشركف، المتطمبات النظرية والعممية لمتقرير عن التكاليف البيئيةحسف عمي محمد سكيمـ، -  

.  180، 179 ص ، ص2001العدد الثاني، كمية التجارة، جامعة الزقازيؽ، 

 منحنى التكمفة
 جتماعيةاال

 منحنى التكمفة
 الخاصة

 الطمب

 (أ)

 (ب)

كمية 
 اإلنتاج

التكاليؼ 
 كاألسعار

1ك  2ؾ 

 1ع

 2ع
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كفي اآلكنة األخيرة بدأ محاسبك التكاليؼ كالمحاسبكف اإلداريكف باالىتماـ بالتكاليؼ البيئية مف خبلؿ البحث عف 
 1:أسباب حدكثيا المتمثمة في

 األجياؿ حقكؽ عمى الحفاظ بيدؼ البيئة عمى بالمحافظة الدكلي االىتماـ تزايد: أسباب قانونية تنظيمية 
صدار ،المستقبمية  لمقياس مؤسسةاؿ ألنشطة السمبية البيئية اآلثار إخضاع حتمية تؤكد التي التشريعات كا 
 أنشطة خمؽ إلى أدل التشريعات بيذهفبللتزاـ  إلى أدنى الحدكد، كتخفيضيا اآلثار ىذه رقابة بغرض
 ؛البيئية التكاليؼ عناصر كجكد في تتسبب ؤسسةالـ داخؿ بيئية

 كاىتمامو قكَوعيِ  الناجمة عف ؤسساتالـ تجاه المجتمع بتكقعات المتعمقة األسباب ىي :اجتماعية أسباب 
دراكو بالبيئة  الدكؿ ، ىذا ما يكليالبيئة عمىاالقتصادية  األنشطة ممارسة عف الناجمة لآلثار كا 

 صديؽ  بأسمكبعمؿاؿ مؤسساتاؿ كحتـ عمى الطبيعية كالمكارد البيئة عمى الحفاظ أىمية كالمجتمعات
 .ئةلمبي صديقو مؤسساتؾ شيرتيا عمى تساعد بيئية تكاليؼ تحمؿ بلمبيئة

 كىي التي تتعمؽ باحتياجات كرغبات المستيمؾ في استخداـ منتجات غير : أسباب خاصة بالمستيمك
أك إعادة  إذ يحتاج المستيمؾ في الكقت الحاضر إلى شراء منتج يسيؿ التخمص منو ضارة بالبيئة،

تدكيره، مما يدفع المنتجيف إلى مراعاة ذلؾ عند اإلنتاج كالتسكيؽ، األمر الذم ينشأ عنو تكاليؼ بيئية 
. مختمفة

كمنو فإف تكفر مثؿ ىذه األسباب كالمحددات لمتكاليؼ البيئية يخفض مف كجكدىا بؿ قد يجعميا دائما في أدنى 
حد ليا، كأف محاكلة االلتزاـ بتطبيؽ كتنفيذ ىذه المحددات يقمؿ مف حدكث التمكث البيئي كمف ثـ تقميؿ حدكث 

 .التكاليؼ البيئية
 2:تتمثؿ أىـ الدكافع لتبني التكاليؼ البيئية في كعمكما 

 عمى جكىريان  ران تأثي المؤثرةك البيئية باألنشطة الخاصة المعمكمات مف لمكثير المالية كالكمية الطبيعة 
 كالتزاماتيا؛ اكنفقاتو ؤسسةالـ أصكؿ

 يتحمميا اجتماعية تكاليؼ ككنيا مف البيئة عمى المحافظة تكاليؼ حكؿ السائدة النظر كجية تغير 
 المؤسسة؛ تحمميات تكاليؼ إلى المجتمع

                                                 
   .767مرجع سابؽ، ص  عيسى، محمد حسيف-  1
2
 المدرجة العامة المساىمة الصناعية الشركات في اإلدارية تاالقرار ترشيد في البيئي واإلفصاح التكاليف أىمية كآخركف، الصكفي حسيف جميؿ فارس - 

 .221، 220، ص ص 2012، عماف ،كالعشركف التاسع العدد ،الخاصة ءااإلسر جامعة الجامعة االقتصادية لمعمـك بغداد كمية مجمة، عمان بورصة في
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 لممحاسبة كالتقصير المكـ كجو البيئية باألنشطة خاصةت معمكما عمى المالية القكائـ اشتماؿ عدـ 
 ؛المالية معمكماتاؿ مستخدميؿ لتضميميا

 الحصكؿ في يفيد كالذم القكمي المستكل عمى التمكث تكاليؼ تقرير إعداد في المساىمة إلى الحاجة 
 البلزمة اساترالدإجراء ك المختمفة األنشطة عف الناتج التمكث متابعة مف تمكف التي تاالمؤشر عمى

  إلزالتو أك التقميؿ منو؛التخصصية

 كتجاىؿ ؤسسةانتشار كتعدد ىذا النكع مف التكاليؼ خبلؿ مختمؼ األنشطة كاألعماؿ التي تقـك بيا الـ 
 ا؛ لحجمويريفالمد

 ،ا قكأىـ ظيكر اتجاىات تطالب باستخداـ أساليب محفزة لحماية البيئة نظير تحمؿ المؤسسة لتكاليفيا
فرض ضريبة عمى الصناعات الممكثة لمبيئة، مع مراعاة أف ال تككف ىذه الضريبة أكبر مف تكمفة حماية 

 1.البيئة، ككذا منح إعفاءات جمركية عند استيراد تقنيات إنتاج صديقة لمبيئة

 
 : أىمية التكاليف البيئية: الفرع الثاني

  : 2اآلتي مف أىميتيا البيئية التكاليؼ اكتسبت
 إجراء عمى يساعد ليذه التكاليؼ النقدم أك الكمي القياس تكفر أف حيث ،البديمة األساليب بيف لمفاضمةا 

 ؛تكمفة األقؿ البديؿ الختيار المتاحة البدائؿ بيف المقارنات
 المكازنات إعداد طريؽ عف سكاء البيئة، حماية مجاؿ في اإلنفاؽ لتخطيط البلزمة المعمكمات تكفير 

 العناصر؛ ىذه عمى الرقابة إحكاـ في بدكره يسيـ مما المعايير، أك التخطيطية
 في التحكـ برامج تكاليؼ مقارنة يتـ حيث التمكث، في التحكـ برامج جدكل دراسة فيىذه التكاليؼ  تؤثر 

 ؛البرامج ىذه مف المحققة بالمنافع التمكث
 أف الضريبية لمسمطات يمكف حيث ،الضريبية المحاسبة احتياجات لمقابمة البلزمة المعمكمات تكفير 

 بالحصكؿ ليا السماح عف فضبل البيئة، حماية في بدكرىا تقكـ التي ؤسساتلمـ معينو إعفاءات تضع
 ؛ضريبية كفكرات عمى

                                                 
1
 .184حسي علً هحوذ سوٌلن، هرجع سببق، ص -  

2
   . 104مرجع سابؽ، ص ، المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسئولية االجتماعية لممشروعمحمد عباس بدكم ، -  
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 أك لمؤسسةا داخؿ كانت إف سكاء المحيطة البيئة كتحسيف الطاقة تخفيض مزايا تحقيؽ في تساىـ 
 ؛خارجيا

 كضع عند اإلدارة كيساعد الكمية التكاليؼ مف يخفض مما البيئي األداء تكاليؼ كتخفيض رقابة 
 ؛السكؽ في كقيمتيا ف سمعتياتحسي عمى يعمؿ كبالتالي القرارات كاتخاذ السياسات

 المساعدة في القياـ بإجراءات المراجعة البيئية بطريقة صادقة كسميمة. 

 1:كتتمثؿ المنافع المكتسبة مف التكاليؼ البيئية في
 القرار األمثؿ كتحكيؿ ىذه التكاليؼ ؤسسةيمكف التقميؿ كالحد مف العديد مف التكاليؼ البيئية، باتخاذ الـ 

مف مجرد تكاليؼ إلى استثمار يعكد بالنفع عمييا مثؿ إعادة تصميـ المنتجات، أك االستثمار في تقنية 
 ؛(الصديقة لمبيئة)العمميات الخضراء 

  كؿ مف العمميات كالمنتجات يؤدم إلى احتساب تكاليؼ كأسعار حقيقية كأداءإف فيـ التكاليؼ البيئية 
 إلى تصميـ عمميات كمنتجات كخدمات متكافقة مع البيئة في مؤسساتلممنتجات، كما أف ذلؾ يقكد اؿ

 ؛المستقبؿ
  بالتكاليؼ البيئية المترتبة عمى العمميات كالمنتجات المتكافقة مع البيئة إلى زيادة القدرة االىتماـيؤدم  

 ؛ بيف العمبلءؤسسةالتنافسية لمـ
 حصكؿ عمى شيادةؿ البيئي أصبح عامؿ دعـ قكم ؿكاألداءف المحاسبة عف التكاليؼ إ " ISO    14001 

 التي تحكز عمى شيادة مؤسساتالتي تـ تطكيرىا بكاسطة المنظمة العالمية لممعايير، كأصبحت اؿ"
 ليا اىتماـ بالبيئة في أغمب دكؿ العالـ اليكـ، كىك دليؿ عمى الجيد مؤسسةالجكدة البيئية تصنؼ ؾ

 لتقميؿ كمنع الممكثات باستخداـ التقنيات المتاحة كالمتكفرة، كأصبح ليا جكاز مركر في األسكاؽ المبذكؿ
 في مختمؼ مؤسساتاألسكاؽ، لذلؾ تتسابؽ عدد مف اؿىذه في تيا العالمية بؿ أحيانان يزيد نسبة حص

 .دكؿ العالـ لنيؿ ىذه الشيادة

 
 طبيعة التكاليف البيئية: المطمب الثالث

 التكاليؼ البيئية حتى يسيؿ قياسيا كتحميميا بشكؿ يساعد في تحديد إجمالي تكاليؼينبغي التعرؼ عمى طبيعة اؿ
قبؿ الحديث كرفع ىذه التقارير لممستكيات اإلدارية المختمفة، ثـ  حكليا،تقارير اؿعداد إل ىاعند كقكعيا، ثـ تبكيب

                                                 
، راسة ميدانية عمى المنشآت الصناعية بمدينة جدة في ترشيد القرارات اإلدارية؛ دوأىميتيادراسة وتحميل التكاليف البيئية ميا عباس المرزكقي، - -   11

 .67، 66ص، غير منشكرة، ص 2004جامعة الممؾ عبد العزيز، جدة،  مذكرة ماجيستير في المحاسبة،
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 يجب أف نكضح العبلقة بيف النفقة كالتكمفة كالمصركؼ كالخسارة كالضياع غير العادم، عف أنكاع ىذه التكاليؼ
 1:حيث يخمط البعض بيف ىذه المفاىيـ كيمكف إيضاح ذلؾ عمى النحك التالي

كىذا ، فقة تضحية نقدية ضركرية مقابؿ الحصكؿ عمى عائد أك منفعة كتتضمف بدكرىا التكاليؼ كالمصركفاتفالف
يجب خصميا مف اإليرادات كليا عبلقة مباشرة  لتكمفةفا ؛يعنى أف النفقة أعـ كأشمؿ مف التكمفة كالمصركؼ

مف اإليرادات كليس ليا عبلقة  خصـأما المصركؼ في ؤسسة؛ تنتجيا أك تقدميا الـالتيبتكمفة السمعة أك الخدمة 
 أصؿ مف ضياع  عفالخسائرفي حيف تعبر  ؤسسة؛ تنتجيا أك تقدميا الـالتيالخدمة  مباشرة بتكمفة السمعة أك

ال أم ككف نتيجة لظركؼ ال إرادية ت دكف الحصكؿ عمى عائد أك منفعة كؤسسة التزاـ عمى الـشكءصكؿ أك فاأل
 دكف ؤسسة التزاـ عمى الـكءصكؿ أك نشاأل أصؿ مف ضياعؤدل إلى  فيالضياع غير العادمأما  ؛يمكف تجنبيا

تعد ىذه التفرقة بيف ىذه المفاىيـ .  يمكف تجنبوأمالحصكؿ عمى عائد أك منفعة كيككف نتيجة لظركؼ إرادية 
عمى درجة عالية مف األىمية، إذ أف النفقات يمـز تحميميا عمى كحدة المنتج أما الخسارة فتتحمميا الفترة المالية 

. لعدـ كجكد عبلقة السببية

إف المشكمة الرئيسة التي كاجيت محاسبة التكاليؼ الكمية ىك عدـ كجكد مفيـك مكحد لمتكاليؼ البيئية باإلضافة 
إلى عدـ تعقبيا بصكرة منيجية كعدـ نسبيا إلى المنتجات كالعمميات المسؤكلة عنيا، بؿ ببساطة إضافتيا إلى 

الييكؿ العاـ لمتكاليؼ ىذا ما أدل إلى تعدد التصنيفات مف قبؿ الباحثيف حيث قدمكا عدة فئات لمتكاليؼ 
 القياس عممية تسييؿ في يسيـ تصنيؼ ككؿ البيئية، تكاليؼ اؿلتبكيب مختمفة أنماطان  ىناؾكبالتالي فإف  2.البيئية

 .المحاسبي القياس محؿ الخاصية تحديد خبلؿ مف كذلؾ التكاليؼ، لتمؾ المحاسبي
كيمكف كضع محددات التكاليؼ البيئية في شكؿ نمكذج يكضح األسباب كاألنشطة المؤدية إلييا كالغرض مف 

 :النشاط ثـ تبكيب ىذه التكاليؼ
 

 
 
 
 

 

                                                 
1
 .10، 9مطاكع السعيد السيد مطاكع، مرجع سابؽ، ص ص -  

2 -  Keitel Becerra, et al, op. Cit, p. 06. 
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 نموذج محددات التكاليف البيئية: (3-1)شكل رقم
 
 
 
 
 
 

حالة دراسة افتراضية لتطبيق أسموب التكاليف : دور المحاسب اإلداري في قياس وتحميل التكاليف البيئيةعمرك حسيف عبد البر، : المصدر
 .245، ص 1999، المجمة العممية لكمية اإلدارة كاالقتصاد، العدد العاشر، ABCعمى أساس النشاط 

 
  :ىياألنشطة التي تسبب في تككف كنشكء التكاليؼ البيئية يتبيف أف مف خبلؿ الشكؿ 

 ؛تكفير مكاف عمؿ آمف  
 ؛مناكلة المكاد السامة أك الخطرة بطرؽ آمنة  
 ؛أنشطة التخمص مف المنتج أك إعادة تدكيره  
 ؛مزاكلة العمميات اإلنتاجية بشكؿ ال يسبب ضررا لمكائنات الحية  
 ؛ىناؾ مجمكعة مف األنشطة يتطمب مف المنشأة القياـ بيا لتحقيؽ التكافؽ البيئي 
 الغرامات المترتبة عمى مخالفة التنظيمات البيئية .

 :كمف خبلؿ ىذه األنشطة يمكف تقسيـ التكاليؼ البيئية إلى
 1:كفقا ليذا التبكيب تنقسـ التكاليؼ البيئية إلى مجمكعتيف: بحسب ارتباطيا بأنشطة األداء البيئي. أوال
 منع عمى كالعمؿ البيئي األداء رقابة إلى تيدؼ التي النشاطات ضـت: تكاليف الرقابة عمى األداء البيئي .1

 المنتج كصكؿ حتى اإلنتاج قبؿ ما مراحؿ في ؤسسةالـ تتحمميا التي التكاليؼ كتتمثؿ في بيئية، أضرار حدكث
ؤسسة الـ أرباح زيادة ـ ثكمف البيئي، داء األتكاليؼ تخفيض كيساعد ىذا النكع مف التكاليؼ عمى المستيمؾ، إلى

 2:، كتنقسـ بدكرىا إلى نكعيف ىماالتنافسية مقدرتيا كتحسيف

                                                 
1
، الجودة مجال في التنافسية قدرتيا في وتأثيره لألسمدة العامة السورية لمشركة البيئي األداء لتكاليف المحاسبي ، القياسالشحادة قاسـ الرزاؽ عبد-  

 .291، ص 2010، األكؿ العدد،  26 رقـالمجمد ،كالقانكنية االقتصادية لمعمـك دمشؽ جامعة مجمة
2
 - Jamal Adel Al Sharairi, Waleed Mjalli Al Awawdeh, The Impact of Environmental Costs on the Competitive 

Advantage of Pharmaceutical Companies in Jordan, middle eastern finance and economics , issue 15, Euro journals 

publishing, 2011, pp. 80, 81. 

أسباب تشريعية 
صدار قوانين  وا 

 :أسباب اختيارية
 المجتمع، الثقافة، 
 وعي المستيمكين

 

 :أنشطة مرتبطة بالبيئة
 مكاف عمؿ آمف؛ -
 مناكلة الخامات كحفظيا بشكؿ آمف؛ -
 سحب المنتج مف السكؽ لكجكد خمؿ؛ -
 النظافة كالمحافظة عمى البيئة المحيطة؛ -
 .الدكر اإلعبلمي الدائـ كالمستمر لبيئة آمنة -
 

 :غرض األنشطة
  الحماية؛ -
  التقييـ؛ -
  الرقابة؛ -
 . الفشؿ -
 

أنواع 
التكاليف 

 البيئية
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 كىي التكاليؼ الناتجة عف كافة األنشطة التي تقـك بيا المؤسسة بغرض خفض : تكاليف أنشطة المنع
أك إزالة األسباب التي يمكف أف تؤدل إلى آثار بيئية سمبية في المستقبؿ، كتنحصر ىذه التكاليؼ في 

تكمفة إعادة تصميـ العمميات اإلنتاجية، بحيث ال يتـ استخداـ مكاد خاـ سامة أك ضارة بالبيئة كبحيث ال 
ينتج عف العممية اإلنتاجية أم مخمفات غازية أك سائمة أك صمبة ضارة بالبيئة لتكفير األماف البيئي المراد 

 تحقيقو؛

 كىى التكاليؼ الناتجة عف األنشطة التي تزاكليا المؤسسة بغرض : تكاليف أنشطة الحصر والقياس
 :قياس كمتابعة المصادر المحتممة لؤلضرار البيئية، كتضـ األنشطة التالية

 أنشطة متابعة مستكيات التمكث في المكاد المستخدمة داخؿ المؤسسة؛  -

 أنشطة متابعة مستكيات التمكث في المخمفات الناتجة عف التشغيؿ؛  -

 أنشطة متابعة عمميات المراجعة البيئية؛  -

 . أنشطة متابعة العبلقة بيف المؤسسة كاألجيزة البيئية المختمفة -

 التي البيئية األضرار معالجة عمى تعمؿ التي النشاطات تضـ: تكاليف الفشل في الرقابة عمى األداء البيئي .2
 رقابة نشاطات قصكر عف ناشئة تكاليؼ كبالتالي فيي حدكثيا، منع في األكلى المجمكعة نشاطات تنجح لـ

 ثـ كمف ، قيمة إضافية لياكال ضركرية غير كىي تعد المستيدؼ، البيئي األداء مستكل تحقيؽ في البيئي األداء
ؤسسة، كتنقسـ ىذه الـ أرباح كزادت البيئي لؤلداء الكمية التكاليؼ انخفضت تقميميا أك حدكثيا منع أمكف ماؿؾ

 1:التكاليؼ إلى
 كفقا لمنظاـ المحاسبي ىابمتتعمؽ باالمتثاؿ لمقكانيف كالتشريعات الحككمية كتبك: التكاليف الصريحة 

 تركيب كصيانة معدات مراقبة التمكث كتكاليؼ معالجة التمكث ىا كمف، عمى أنيا تكاليؼ بيئيةؤسساتبالـ
 كاستخداـ مدخبلت اقؿ تمكثا في العمميات اإلنتاجية لمحد مف االنبعاثات ، دخاف المصانعنتيجةالجكم 

 ؛الممكثة في الجك
 خاصة ،التي تتضمنيا حسابات أخرل كليا تأثير عمى إجمالي التكاليؼالتكاليؼ كىي : التكاليف الضمنية 

في الصناعات الكيماكية كالكرؽ كالحديد كالصمب فزيادة دكالر في التكاليؼ المرئية تؤدم إلى زيادة التكاليؼ 
 في حسابات  ىذه التكاليؼ كتظير، كحدات مستترة10-9 كحدات كمنيا 11- 10الكمية يصؿ ما بيف 

                                                 
1
، أىمية القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية ودورىا في تفعيل جودة المعمومات المحاسبية التخاذ القراراتطو عميكم ناصر، ىيثـ ىاشـ الخفاؼ، -  

 . 72-71، ص ص2012العدد الثاني كالتسعكف، مجمة اإلدارة كاالقتصاد، 
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 كقد تككف التكاليؼ الضمنية ،التكاليؼ البيئية الطارئةؾأخرل ضمف مصركفات صناعية غير مباشرة 
 :كيمكف تمخيص ىذه التكاليؼ في الشكؿ التالي. سمبية ايجابية أك

 أنواع التكاليف الكمية لألداء البيئي: (4-1)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التنافسية قدرتيا في وتأثيره لألسمدة العامة السورية لمشركة البيئي األداء لتكاليف المحاسبي ، القياسالشحادة قاسـ الرزاؽ عبد: المصدر
. 291، ص 2010، األكؿ العدد،  26 رقـالمجمد ،كالقانكنية االقتصادية لمعمـك دمشؽ جامعة مجمة، الجودة مجال في

 
 إلى تقسـ البيئي األداء عمى الرقابة في الفشؿ تكاليؼك البيئي األداء عمى الرقابة تكاليؼ أف نبلحظ ف الشكؿـ

 كالرعاية كالغرامات التعكيضات مثؿ لمبيئة الضارة اآلثار كعبلج مممكس ىك ما منيا التكاليؼ، مف نكعيف
 اإلنتاجية الكفاءة نقص نتيجة ؤسسةالـ تتحمميا التي التكاليؼ مثؿ كضمني المخمفات، معالجة كتكاليؼ الصحية
 .المبكر التقاعد أك العماؿ دكراف معدؿ بسبب أك التمكث، جراء األمراض بسبب لمعامميف

 1:كفقا ليذا التبكيب تنقسـ التكاليؼ البيئية إلى: بحسب ارتباطيا بالمنتجات. ثانيا
بشكؿ تقميدم تحمؿ  التكاليؼ المرتبطة بشكؿ مباشر بالمنتجات مكه: التكاليف العادية وتكاليف التشغيل .1

 ، مف أمثمتيا تكاليؼ استخداـ المباني كالمعدات؛عمى المنتجات باستخداـ معدالت التحميؿ
الخاصة باالمتثاؿ لمتشريعات الحككمية كتحمؿ كالحككمية التكاليؼ  تمؾ م كه:التشريعية/  القانونيةتكاليفال .2

 باالعتماد عمى أم، (ABC)  عمى المنتجات باستخداـ أسمكب التكاليؼ عمى أساس النشاطتكاليؼىذه اؿ
 . نفقات اإلعبلـ كالتقاريرالمصاريؼ، مف أمثمتيا  كجكد تمؾ في كانت سببان التياألنشطة 

                                                 
1
 - Jamal Adel Al Sharairi, Waleed Mjalli Al Awawdeh, op. Cit, p. 80. 

 التكاليؼ الكمية لؤلداء البيئي

 تكاليؼ رقابة األداء البيئي

 تكاليؼ أنشطة المنع

تكاليؼ أنشطة 
 الحصر كالقياس

 تكاليؼ الفشؿ في رقابة األداء البيئي

 تكاليؼ صريحة

 تكاليؼ ضمنية

 مستكل جكدة األداء البيئي
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 حاؿ عدـ االمتثاؿ لمقكانيف كالتشريعات فيالعقكبات كالغرامات تتمثؿ في : االلتزامات المحتممةتغطية  تكاليف .3
لممتمكات كالحكادث البيئية االتسكيات المالية الناتجة عف اإلجراءات التصحيحية كتدمير إضافة إلى الحككمية، 

 محؿ مؤسسات اؿم بكاسطة المختصيف، كما يجب أف تراعتكاليؼالمتعمقة بذلؾ، كغالبان ما يتـ تقدير ىذه اؿ
 ؛ تقدير مبالغيا بشكؿ منخفض أك إىماؿ تكقع حدكثيام ؼ عدـ المغاالةاالعتبار

مف أجؿ   حكؿ المنتجات الصديقة الناتجة عف استجابة المستيمؾتكاليؼ اؿمكه: الغير ممموسة التكاليف .4
زيادة اإليرادات أك خفض ب التكمفة م ؼة أف تحقؽ كفرلمؤسسة كالتي مف خبلليا يمكف ؿ، التمكث البيئيالحد مف

 .لمستيمؾ كنظرة المجتمعلحاجات االمصركفات نتيجة تحسيف عممية اإلشباع 
 1:كتبكب إلى: وفقا لمسببات حدوث التكمفة. ثالثا

 تكاليؼ األجيزة كالمعدات كاإلنشاءات التي يتـ إضافتيا إلى أصكؿ بياكيقصد : التكاليف البيئية الرأسمالية .1
غرض معالجة أحد عناصر التمكث البيئي أك تخفيض االنبعاثات البيئية، أك إلعادة تدكير المخمفات ؿ، ؤسسةالـ

  ؛الصمبة
بغرض الحفاظ عمى البيئة كيتـ إنفاقيا كاالستفادة منيا ؤسسة  تتحمميا الـىي التي : البيئية الجاريةتكاليفال .2

 ؛في الفترة الحالية دكف أف يككف ليا أية منافع في المستقبؿ
 ما يحدث ا فمنو،ىي التكاليؼ التي تضـ عناصر أك مجمكعات تختمؼ في بعدىا الزمني :التكاليف المستترة .3

 مثؿ التكاليؼ البيئية السابقة ،قبؿ عمميات التشغيؿ كمنيا ما يحدث بعد انتياء العمميات التشغيمية أك اإلنتاجية
 .عمى التشغيؿ كتكاليؼ تصميـ منتجات غير مضرة بالبيئة كتكاليؼ المفاضمة بيف البدائؿ المختمفة لرقابة التمكث

 دكف كجكد ضكابط أك اشتراطات قانكنية مثؿ ؤسسةكىي التي تزاكليا الـ: التكاليف البيئية االختيارية  .4
 2.النفاياتتكاليؼ كضع خطط بيئية كدراسات الجدكل كتكاليؼ إعادة تدكير 

 خبلؿ قياـ المؤسسة بنشاطيا في دكرتيا العادية فإنيا تخمؼ ممكثات قابمة :وفقا لدورة التشغيل بالمؤسسة. رابعا
 تتحمؿ مجمكعة مف التكاليؼ لبلستعماؿ مرة أخرل بطريقة ال تؤثر عمى جكدة البيئة، كلتحقيؽ ىذا المسعى فإنيا

 3:تتمثؿ في
التي تسبب أك النفاية األنشطة لمنع إنتاج الممكثات مجمكعة التكاليؼ المحّممة عمى  كىي :تكاليف الوقاية .1

 ؛تدىكر الجكدة البيئية

                                                 
1
 - Jamal Adel Al Sharairi, Waleed Mjalli Al Awawdeh, op. Cit, p. 80.  

2
 .72  ص طو عميكم ناصر، ىيثـ ىاشـ الخفاؼ،-  

3
 - Don R.Hansen, Maryanne M.Mowen, Cornerstones Of Cost Accounting , Nelson Education, Canada, 2010, p. 691.  



 الفصؿ األكؿ                                                                        اإلطار المفاىيمي لمحاسبة التكاليؼ البيئية

 

 31 

 كىي عبارة عف تكاليؼ األنشطة المنفذة لتحديد ما إذا كانت المنتجات كالعمميات :تكاليف االكتشاف .2
القكانيف التنظيمية لمحككمة، : ، كتنقسـ ىذه المعايير إلى متفقة مع المعايير البيئيةؤسسة داخؿ الـنشطةكاأل

 ، السياسات البيئية اإلدارية؛ISO 14000))المعايير الطكعية كالمتمثمة في 
كىي تكاليؼ النشاطات المنجزة كالمسببة لمممكثات كالنفايات كالتي لـ تطرحيا : تكاليف الفشل البيئي الداخمية .3

المؤسسة في البيئة، كمنو فإف ىذه التكاليؼ تتكبدىا المؤسسة مف أجؿ إدارة ىذه الممكثات كالنفايات، كتتمثؿ 
 :أىمية نشاطات العجز الداخمية في

 ضماف بأف ىذه الممكثات كالنفايات الناتجة عف نشاطات المؤسسة لف تضر بالبيئة؛ 
 تخفيض مستكل قيمة النفايات التي تـ إصدارىا بما يتكافؽ كالمعايير البيئية. 

كىي تكاليؼ النشاطات المنجزة بعد طرحيا في البيئة، كتنقسـ إلى تكاليؼ : تكاليف الفشل البيئي الخارجية .4
 :مدركة كأخرل غير مدركة

 كىي التكاليؼ التي تتكبدىا كتدفع ثمنيا المؤسسة؛: التكاليؼ المدركة 
 كمف ىا كتتحمميا أطراؼ خارجؤسسة الـتتسبب فييا األنشطة التي تكاليؼ كىي: التكاليؼ الغير مدركة 

أمثمتيا التكاليؼ االجتماعية كالتي تنقسـ إلى تكاليؼ ناجمة عف التدىكر البيئي؛ كتكاليؼ اآلثار 
 .المرتبطة بالممتمكات كرفاىية األفراد كالتي قد تنعكس أثارىا عمى المؤسسة أيضا

 UNDSD   (United Nation Division كقد صنفو:  تصنيف تقرير األمم المتحدة لمتنمية المستدامة.خامسا

For Sustainable Development)1:إلى أربعة أقساـ كما يمي 

 :كتشمؿ التكاليؼ التالية: واإلشعاعات النفايات عالجةم .1
 مثؿ البيئية لؤلغراض المخصصة كالمعدات األجيزة تضـ حيث: كالمعدات األجيزة اىتبلؾ تكاليؼ 

 تاكاالستثمار اليكاء كتمكث كالحرارة الضياع استرداد أك تحسيف كأنظمة النفايات، تايارسك حاكيات
 المرتبطة التكاليؼ أيضان  تشمؿ كما المجارم، مياه كمعالجة الضكضاء تخفيض المكجية ألغراض

عادة الطبيعية المناظر حماية مثؿ كالتربة باألراضي بالعناية  ؛الممكثة المكاقع إصبلح كا 
 ؛كالمعدات باألجيزة المرتبطة التكاليؼ مف يرىاغك كالخدمات التشغيمية كالمكاد كالصيانة الفحص تكاليؼ 
 رقابة مكظفي كركاتب الجيد غير اإلنتاج تكمفة مثؿ باألنشطة البيئية، العبلقة ذات المكظفيف تكاليؼ 

 اليكاء؛ كتمكث العادمة المياه

                                                 
1
 .224-222  صص، مرجع سابؽ،   كآخركفالصكفي حسيف جميؿ فارس-  
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 المجارم استخداـ تكاليؼ مثؿؤسسة الـ عمى تفرض التي المصاريؼ كىي: كاألعباء ئباكالضر األجكر 
 مثؿ البيئية األخطار نتيجة تتحمميا التي كاألعباء البيئية كالرخص الضرائب ككذلؾ كالطاقة، كاألنيار
 ؛كغيرىا الكيميائي الخطر

 ؛البيئية المخالفات نتيجة ؤسسةالـ عمى تفرض التي كالعقكبات الغرامات 
 األضرار  ضد التأميف في ؤسسةالـ تتحمميا التي التكاليؼ كىي :البيئية لؤلخطار التعرض ضد التأميف

 ؛البيئي التمكث كجكد بسبب البضائع أك دالؤلفر تحدث قد التي
 عمى تترتب قد التي االلتزامات تكاليؼ في تتمثؿ كىي :كغيرىا كالمعالجة التنظيؼ مخصصات تكاليؼ 

 البيئة كحماية الممكثة المكاقع كمعالجة النفايات تدكير إعادة أك لةازإ تكاليؼ مثؿ البيئة تجاهؤسسة الـ
 .كغيرىا األراضي كاستصبلح

 :كتشمؿ التكاليؼ التالية :البيئية واإلدارة الوقاية .2
 مثؿ البيئة إدارة أنشطة ضمف الخارجية الخدمات جميع تتمثؿ في  :البيئة إلدارة الخارجية الخدمات 

 ؛كاالتصاالت البيئي كالتدقيؽكاالختبارات  كالتدريب االستشارات
 الخدمات أداء عمى القائميف بالبرامج كاألفراد المرتبطة التكاليؼ في تتمثؿ: البيئة إدارة أنشطة مكظفك 

 ؛السابقة الفقرة في ذكرت التي البيئة إلدارة الخارجية
 بأنشطة الخاصة الداخمي العمؿ كتكاليؼ الخارجية التعاقدات تكاليؼ في كتتمثؿ :كالتطكير البحث 

 ؛البيئية بالمشركعات المتعمؽ كالتطكير البحث
 ؛البيئية الكقاية بيدؼ الحديثة التكنكلكجياتالقتناء   المكجيةاإلضافية النفقات 
 المجتمع مع كتكاليؼ أنشطة االتصاؿ البيئي التقرير طباعة تكاليؼ مثؿ األخرل البيئية اإلدارة تكاليؼ 

 .البيئية األنشطة رعايةؾ
 :كتشمؿ العناصر التالية. المشتراة المواد يمةق .3

 منيا ،طبيعية غير أك طبيعية ألسباب ؤسسةالـ مف تضيع التي األساسية األكلية المكاد تكاليؼ 
 ؛العكامؿ مف كغيرىا كالعبث كالتبخر كالضياع كالتمؼ المنتج كفقداف الجكدة قبةاكمر المنتج مردكدات

 ة؛الجيد المنتجات نتاجإ في منيا يستفاد ال التي األخرل التشغيمية كالمكاد المساعدة المكاد تكاليؼ 
 أخرل؛ دكؿ أك مناطؽ إلى الشحف إعادة بسبب الضائعة التكاليؼ 
 ؛اإلنتاجية العمميات في بكفاءة المستغمة غير الطاقة تكاليؼ 
 المنتج تصنيع عمميات في تدخؿ التي تمؾ مف المفقكدة المياه تكاليؼ. 
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 الضائع الكقت مثؿ، المنتجات نتاج إفي ؤسسةالـ منيا تستفيد ال التيكىي التكاليؼ : التشغيل تكاليف .4
 تصنؼ لـ التي التشغيمية كالمكاد المساعدة المكاد ككذلؾ ،اداخمي تكلدىا التي الضائعة كالطاقة الماكينات كاىتبلؾ
 . المشتراة المكاد تكمفة ضمف
 التكاليؼ البيئية (EPA)صنفت الييئة األمريكية لحماية البيئة : تصنيف الييئة األمريكية لحماية البيئة. سادسا

 1:التي تتحمميا المؤسسة إلى
 : كيشمؿ أربعة أنكاع لمتكاليؼ البيئية ىي:التصنيف األول .1

 كتمثؿ التكاليؼ التي تعترؼ بيا المؤسسة عند تحميؿ كتقييـ االستثمارات مثؿ :التكاليف التقميدية 
 المعدات الرأسمالية، تكمفة المكاد الخاـ؛

 كتشتمؿ عمى أنماط متعددة مف التكاليؼ البيئية تككف مستترة عف المديريف تتمثؿ :التكاليف المستترة 
 :في
 كىي التي تحدث قبؿ تشغيؿ العمميات أك النظاـ أك المرافؽ أك المعدات   : التكاليؼ البيئية قبؿ البدء

كتشمؿ التكاليؼ المرتبطة بكؿ مف كضع تصميـ المنتجات المفضمة بيئيا كتقييـ بدائؿ معدات الرقابة 
 عمى التمكث بما يتناسب مع القكانيف كالتشريعات البيئية المكجكدة؛

  (تحدث أثناء عمميات التشغيؿ)كىي تكاليؼ االلتزاـ بالقكانيف البيئية : (الئحية)تكاليؼ االلتزاـ بالقكانيف 
مثؿ تكاليؼ الرقابة كالفحص، التأميف البيئي كالرقابة عمى معدالت التمكث الناتج مف عمميات التشغيؿ 

دارة المخمفات البيئية؛  كا 
 كىي التي تنتج مف االلتزاـ الذم يفكؽ متطمبات القكانيف البيئية مثؿ : التكاليؼ االختيارية لبللتزاـ البيئي

 التكاليؼ المرتبطة بالدعـ المادم لممجمكعات البيئية أك األبحاث البيئية؛
 كىي التي تنتج عف عدـ االىتماـ بأنكاع التكاليؼ البيئية السابقة مثؿ التكاليؼ : التكاليؼ العكسية

الناتجة عف كقؼ أحد المعامؿ الخاصة باستخداـ المكاد النككية، استبداؿ أك إحبلؿ األماكف الخاصة 
 بتخزيف المخمفات أك المكاد البتركلية نتيجة لعدـ كجكد دراسات بيئية مسبقة؛

 كىي التي قد تحدث أك ال تحدث في المستقبؿ، بالتالي فيي تتمتع بصفة : التكاليؼ االحتمالية
االحتمالية كلكف يجب كضع قيمة متكقعة ليا أك مدل معيف، مثؿ تكاليؼ المعالجة كالتعكيض عف 

 حكادث بيئية قد تقع في المستقبؿ؛

                                                 
1
  -American Institue Certified Public Accountants , Environmental Remediation Liabilities, Statement of Position 

No.(96-1), (AICPA), 1996. 
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 كىي تكاليؼ تتحمميا المؤسسة لمتأثير عمى اإلدراؾ : تكاليؼ تحسيف صكرة المؤسسة كعبلقتيا بالمجتمع
الشخصي لؤلطراؼ المعنية مثؿ اإلدارة، المستيمكيف، العامميف، أك الييئات األخرل، كمثاؿ لذلؾ 
تكاليؼ إعداد التقارير البيئية السنكية كتكاليؼ األنشطة المرتبطة بالعبلقة باالتحادات كالييئات 

الحككمية، كىذه التكاليؼ في حد ذاتيا ال تككف مممكسة بدرجة كاممة لكف المنافع التي تنتج عنيا في 
تحسيف صكرة الكحدة االقتصادية أماـ المجتمع أك الحفاظ عمى كجكد عبلقات قكية مع المستخدميف 
 كالعمبلء كالمكرديف كالمستثمريف كالمقرضيف كالجميكر بصفة عامة، عادة ما تتحقؽ بصكرة كاضحة؛

 :كيشتمؿ عمى نكعيف مف التكاليؼ البيئية: التصنيف الثاني .2
 كتتمثؿ في التكاليؼ التقميدية لممؤسسة، مثؿ تكاليؼ التخمص مف المخمفات : التكاليؼ البيئية الداخمية

في أماكف محظكرة، الحفاظ عمى أنظمة الرقابة عمى تمكث الماء كاليكاء، تكاليؼ المرافؽ كالتكاليؼ 
المرتبطة بأساليب التخمص مف الماء أك اليكاء الممكث؛ كىناؾ التكاليؼ غير المباشرة مثؿ التكاليؼ 
الناتجة عف االلتزاـ بالقكانيف البيئية حاليا كمستقببل، تككيف مكانة في أسكاؽ المنتجات كالتي يطمؽ 
عمييا صديقة لمبيئة، كالتكاليؼ المرتبطة بالتغيرات في صكرة المؤسسة نتيجة التحسينات في األداء 

 البيئي الخاص بيا؛  
 كتمثؿ التكاليؼ الناتجة عف تأثير الكحدات االقتصادية عمى البيئة كالمجتمع، : التكاليؼ البيئية الخارجية

التكاليؼ المرتبطة بالتمكث البيئي الذم ينتج : نتيجة لعدـ االلتزاـ بالتشريعات كالقكانيف البيئية مثاؿ ذلؾ
مف األمطار الحمضية الناتجة عف احتراؽ الكقكد، اآلثار الصحية السيئة المترتبة عمى التمكث السمعي 

 .     كثقب األكزكف الناتج مف استخداـ مكاد كيماكية معينة في بعض الصناعات

ىناؾ مف يقكؿ مف الباحثيف أف التبكيب المفضؿ لعناصر التكاليؼ المتعمقة : IFACالتبويب الدولي. سابعا
 :بالبيئة دكليا يككف كما يمي

 تبويب عناصر التكاليف البيئية: (1-1)جدول رقم 
 طبيعة التكاليؼ البيئية التبكيب

تكاليؼ المكاد المتعمقة 
 بالمنتكجات

تشمؿ تكاليؼ مشتريات المكارد الطبيعية مثؿ المياه كمكاد أخرل يمكف تحكيميا إلى منتجات، 
 .سكاء كانت ثانكية أك تمؾ المتعمقة بالتعبئة كالتغميؼ

تكاليؼ المكاد غير 
 المتعمقة بالمنتجات

تشمؿ تكاليؼ المشتريات أك التجييزات المتعمقة بالطاقة كالماء كغيرىا مف المكاد التي ال 
نما قد تصبح نفاية أك انبعاثات  .تصبح جزءا مف المنتجات، كا 

تشمؿ تكاليؼ المناكلة كالمعالجة كالتخمص مف النفاية كاالنبعاثات، كتكاليؼ التعكيضات عف تكاليؼ الرقابة عمى 
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 .األضرار النفاية كاالنبعاثات
تكاليؼ الكقاية مف 

 المؤثرات البيئية
كما تشمؿ   النظيؼ،اإلنتاجتشمؿ تكاليؼ أنشطة اإلدارة البيئية الكقائية مثؿ مشركعات 

كاالتصاالت كأم أنشطة أخرل ذات  التكاليؼ المترتبة عف التخطيط البيئي كنظـ قياس البيئة،
 .صمة

 .تشمؿ تكاليؼ مشاريع البحث كالتطكير المتعمقة بالقضايا البيئية تكاليؼ البحث كالتطكير

 
 شمؿ التكاليؼ الداخمية كالخارجية المتعمقة بالقضايا غير المممكسة مثؿت تكاليؼ غير مممكسة

العبلقات ، المسؤكلية، األنظمة المستقبؿ، اإلنتاجية، صكرة الشركة، أصحاب المصمحة
 .الخارجية

Source:  Christine Jasch, Deborach E. Savage, the IFAC International Guidance Document on 

Environmental Management Accounting, in S. Schaltegger et al, Environmental Management Accounting 

for cleaner production springer science, Business Media B.V, 2008, p. 330. 

 
 ؤسسات، حيث تستطيع الـاإللزاـلتكاليؼ البيئة ؿ (الفئات)ال يراد مف ىذه التصنيفات ما يمكف اإلشارة إليو أنو 

 التي تعمؿ في مجاؿ النقؿ قد ؤسساتفعمى سبيؿ المثاؿ، الـ.  تستخدـ كتعدؿ ىذه الفئات حسب حاجتياأف
دارة المخمفات،  في تركز عمى مجاؿ اليكاء كالمناخ، أما المطاعـ فقد تيتـ بشكؿ اكبر بإدارة المياه العادمة كا 

أف تحديد كحصر  كما . الضجيجأك الصناعات الثقيمة قد يككف اىتماميا منصبان في مجاالت التربة حيف أف
 الجدكؿ نمخص ما سبؽ فيالتكاليؼ البيئية كتبكيبيا تعتبر خطكة ىامة لمقياـ بعممية القياس المحاسبي لمتكاليؼ ك

:  التالي
 ممخص لألنواع والتبويبات المختمفة لمتكاليف البيئية: (2-1)الجدول رقم

تبويب التكاليف وفقا الرتباطيا بالمنتجات  :تبويب التكاليف وفقا لألنشطة الى 
 :الى

تبويب التكاليف وفقا لمسببات 
 :حدوث التكمفة

 تكاليف الرقابة عمى األداء البيئي:  
 رقابة إلى تيدؼ التي النشاطات ضـت

 حدكث منع عمى كالعمؿ البيئي األداء
  ىذه النشاطاتتشمؿك بيئية، أضرار

 في المنظمة تتحمميا التي التكاليؼ
 كصكؿ حتى اإلنتاج قبؿ ما مراحؿ
كيساعد ىذا النكع  المستيمؾ، إلى المنتج

 تكاليؼ تخفيض مف التكاليؼ عمى

 التكاليف العادية وتكاليف التشغيل: 

كىى التكاليؼ المرتبطة بشكؿ مباشر  
بالمنتجات كتشمؿ المكاد الخاـ كتكاليؼ 

استخداـ المباني كالمعدات كتكاليؼ التشغيؿ 
كالعمالة كالطاقة كالتدريب، كتحمؿ ىذه 

التكاليؼ بشكؿ تقميدم عمى المنتجات باستخداـ 
. معدالت التحميؿ

 كىى تمؾ  :التشريعية/  القانونيةتكاليفال

التكاليف الرأسمالية - 
كىي التكاليؼ المرتبطة 

باستخداـ المكاد الخاـ كميمات 
التشغيؿ كيؤدم الترشيد في 

استخداـ ىذه المكارد إلى رفع 
الكفاءة في استخداـ المكارد 

البيئية كالمعمكمات المتعمقة بيذه 
التكاليؼ مف شأنيا المساعدة 
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 أرباح زيادة ـ ثكمف البيئي، ألداءا
، التنافسية مقدرتيا كتحسيف أةالمنش

 :كتنقسـ ىذه التكاليؼ إلى نكعيف ىما
 تكاليف أنشطة المنع  : 

كىي التكاليؼ الناتجة عف كافة األنشطة 
التي تقـك بيا المؤسسة بغرض خفض أك 

إزالة األسباب التي يمكف أف تؤدل إلى آثار 
بيئية سمبية في المستقبؿ، كتنحصر ىذه 

التكاليؼ في تكمفة إعادة تصميـ العمميات 
اإلنتاجية، بحيث ال يتـ استخداـ مكاد خاـ 
سامة أك ضارة بالبيئة كبحيث ال ينتج عف 

العممية اإلنتاجية أم مخمفات غازية أك سائمة 
أك صمبة ضارة بالبيئة لتكفير األماف البيئي 

 المراد تحقيقو؛

 كىى :  تكاليف أنشطة الحصر والقياس
التكاليؼ الناتجة عف األنشطة التي تزاكليا 
المنشأة بغرض قياس كمتابعة المصادر 

المحتممة لؤلضرار البيئية كتضـ األنشطة 
 :التالية

أنشطة متابعة مستكيات التمكث في  -
 المكاد المستخدمة داخؿ المؤسسة؛ 

أنشطة متابعة مستكيات التمكث في  -
 المخمفات الناتجة عف التشغيؿ؛ 

 أنشطة متابعة عمميات المراجعة البيئية؛  -

أنشطة متابعة العبلقة بيف المؤسسة  -
 . كاألجيزة البيئية المختمفة

   تكاليف الفشل في الرقابة عمى األداء
  :البيئي
 معالجة عمى تعمؿ التي النشاطات تضـ

الخاصة باالمتثاؿ كالحككمية التكاليؼ 
لمتشريعات الحككمية، كتشمؿ نفقات اإلعبلـ 
كالتقارير كالتصاريح كالمراقبة كاالختبارات 

 عمى تكاليؼكالتدريب كالفحص، كتحمؿ ىذه اؿ
المنتجات باستخداـ أسمكب التكاليؼ عمى 

 باالعتماد عمى أم، (ABC)أساس النشاط
 كجكد تمؾ في كانت سببان التياألنشطة 
 . المصاريؼ

 االلتزامات المحتممةتغطية  تكاليف: 

 في العقكبات كالغرامات تكاليؼكتشمؿ ىذه اؿ 
حالة عدـ االمتثاؿ لمقكانيف كالتشريعات 

التسكيات المالية الناتجة  الحككمية، كما تشمؿ
لممتمكات اعف اإلجراءات التصحيحية كتدمير 

كالحكادث البيئية المتعمقة بذلؾ، كغالبان ما يتـ 
 بكاسطة المختصيف، كما تكاليؼتقدير ىذه اؿ
 عدـ  الشركات محؿ االعتبارميجب أف تراع

 تقدير مبالغيا بشكؿ منخفض أك م ؼالمغاالة
 .إىماؿ تكقع حدكثيا

 الغير ممموسة التكاليف : 

  الناتجة عف استجابة المستيمؾتكاليؼ اؿمكه
 مف أجؿ الحد مف حكؿ المنتجات الصديقة

 لمؤسسة كالتي مف خبلليا يمكف ؿ،التمكث البيئي
 التكمفة كذلؾ مف خبلؿ زيادة مأف تحقؽ كفر ؼ

اإليرادات أك خفض المصركفات نتيجة تحسيف 
لمستيمؾ كنظرة لحاجات اعممية اإلشباع 

 .مؤسسةالمجتمع لؿ

 

 في اتخاذ القرارات  

التكاليف المستترة  - 
ىي التكاليؼ التي تضـ عناصر 
أك مجمكعات تختمؼ في بعدىا 

الزمني فمنو ما يحدث قبؿ 
عمميات التشغيؿ كمنيا ما 
يحدث بعد انتياء العمميات 

مثؿ  , التشغيمية أك اإلنتاجية 
التكاليؼ البيئية السابقة عمى 
التشغيؿ ك تكاليؼ تصميـ 
منتجات غير مضرة بالبيئة 

كتكاليؼ المفاضمة بيف البدائؿ 
التكاليؼ . المختمفة لرقابة التمكث

البيئية الممزمة كىي التي تتطمبيا 
اشتراطات قانكنية مثؿ تكاليؼ 
إعداد التقارير البيئية كتكاليؼ 
زالة  مبلحظة كمراقبة التمكث كا 

. التمكث 

التكاليف البيئية االختيارية - 
 كىي التي تزاكليا المنشأة دكف 

كجكد ضكابط أك اشتراطات 
قانكنية مثؿ تكاليؼ كضع خطط 
بيئية كدراسات الجدكل كتكاليؼ 

. إعادة تدكير النفايات 
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 نشاطات تنجح لـ التي البيئية األضرار
 حدكثيا، منع في األكلى المجمكعة

 قصكر عف ناشئة تكاليؼ كبالتالي فيي
 تحقيؽ في البيئي األداء رقابة نشاطات
كىي  المستيدؼ، البيئي األداء مستكل

 ، قيمة إضافية لياكال ضركرية غير تعد
 تقميميا أك حدكثيا منع أمكف ماؿؾ ثـ كمف

 البيئي، لؤلداء الكمية التكاليؼ انخفضت
، كتنقسـ ىذه المنشأة أرباح كزادت

 التكاليؼ بدكرىا إلى
   التكاليف الصريحة

باالمتثاؿ لمقكانيف ىذه التكاليؼ  تتعمؽ 
 كفقا ىابمكالتشريعات الحككمية كتبك

 عمى أنيا ؤسساتلمنظاـ المحاسبي بالـ
 تركيب كصيانة ىا كمف،تكاليؼ بيئية

معدات مراقبة التمكث كتكاليؼ معالجة 
 ، دخاف المصانعنتيجةالتمكث الجكم 

كاستخداـ مدخبلت اقؿ تمكثا في 
العمميات اإلنتاجية لمحد مف االنبعاثات 

 ؛الممكثة في الجك

   التكاليف الضمنية
كىي التي تتضمنيا حسابات أخرل كليا 

 خاصة في ،تأثير عمى إجمالي التكاليؼ
الصناعات الكيماكية كالكرؽ كالحديد 
كالصمب فزيادة دكالر في التكاليؼ 

المرئية تؤدم إلى زيادة التكاليؼ الكمية 
 كحدات كمنيا 11- 10يصؿ ما بيف 

 ىذه  كتظير، كحدات مستترة9-10
 في حسابات أخرل ضمف التكاليؼ

مصركفات صناعية غير مباشرة كمنيا 
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التكاليؼ البيئية الطارئة كقد تككف 
 .التكاليؼ الضمنية ايجابية أك سمبية

 

 .مف إعداد الطالبة: المصدر
 

 اإلطار النظري لممحاسبة البيئية: المبحث الثالث
عميو ضركرة التفاعؿ مع مشكمة تمكث البيئة ىذا ما يفرض  ،المحاسبة عمـ يؤثر كيتأثر بالمجتمع المحيط بو

تأخر ىذا العمـ مقارنة بالعمـك األخرل مثؿ عمـ االقتصاد كاإلدارة، ذلؾ إلى  ألف تأخرىا سيؤدم ،كنفاذ مكاردىا
أف المحاسبة تستمد كجكدىا مف اعتراؼ المجتمع بنتائجيا مف خبلؿ كظيفتي القياس كالتكصيؿ لممعمكمات 

 خركج مف إطارىا التقميدم المتعارؼ عميو إلى إطار يتصؼ بالشمكليةييا اؿذا كجب عؿؿ. المالية كاالقتصادية
 كىك ما يعرؼ بالمحاسبة البيئية التي سيتـ التفصيؿ فييا مف يعمؿ عمى رصد األحداث كالتقرير عنيا بدقة أكثر

 .خبلؿ المطالب التالية
 

 ماىية محاسبة التكاليف البيئية: المطمب األول
أدت التطكرات الحديثة في مجاؿ الماؿ كاألعماؿ إلى بركز مشكبلت محاسبية معاصرة كمستمرة، كخاصة تمؾ 

المرتبطة بالبيئة الخارجية كالتمكث الحاصؿ فييا كمف أىميا نجد ما يتعمؽ بالمحاسبة البيئية، كىؿ الفكر 
 .المحاسبي ال يزاؿ ميمشا ليا أـ أجبرتو البيئة المحيطة باالىتماـ بيا كتطكيرىا

 
 محاسبة التكاليف: الفرع األول

تيدؼ محاسبة  التكاليؼ بالدرجة األكلى إلى تنفيذ الخطط كالرقابة عمييا فضبل عف تسجيؿ العمميات كتحديد 
  .المركز المالي، كفيما يمي تعريفيا كأىميتيا

 مالية كغير مالية معمكمات ؿمكتسج ياسؽ :"نياأ تعرؼ محاسبة التكاليؼ عمى : تعريف محاسبة التكاليف: أوال
مجمكعة مف األساليب كاإلجراءات "عف كىي عبارة 1 ".ؤسسةالـ في المكارد استيبلؾ أك اكتساب بتكمفة تتعمؽ

المستخدمة في جمع كتبكيب كتسجيؿ بيانات التكاليؼ كتحميميا، بيدؼ احتساب تكاليؼ اإلنتاج أك الخدمات أك 

                                                 
1
  -Charles T. Horngren, M. Datar Srikant and Foster George, Cost Accounting: a managerial emphasis, 11th edition, 

Prentice Hall Publishing, paris, 2003, P. 836. 
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األنشطة المختمفة مف أجؿ تقديـ المعمكمات الضركرية لئلدارة ألغراض التسعير كممارسة الكظائؼ اإلدارية 
بيذا يمكف اعتبارىا نظاـ معمكمات محاسبي داخمي مبلئـ كمتكيؼ مع الييكؿ التنظيمي ". 1كتقييـ األداء

لممؤسسة كبيئتيا الخارجية مما يسمح لمسيرم المؤسسة متابعة تطكر التكاليؼ الكسطية كأسعار التكمفة كاتخاذ 
 2.مجمكعة مف قرارات التسيير

كمنو فإف محاسبة التكاليؼ كجدت لخدمة اإلدارة ألغراض التخطيط كالرقابة كاتخاذ قرارات كتسعير المخزكف 
 .السمعي
تتعدد أىداؼ ككظائؼ محاسبة التكاليؼ بتعدد األىداؼ التي تسعى المؤسسات : أىداف محاسبة التكاليف. ثانيا

إلى تحقيقيا فميس اليدؼ الكحيد ىك تحديد تكمفة إنتاج الكحدة الكاحدة مف السمعة المنتجة؛ بؿ إف محاسبة 
 3:التكاليؼ كما ذكرنا تساىـ في اتخاذ القرارات كالرقابة كالتنظيـ كيمكف تحديد أىدافيا مف خبلؿ ما يمي

  تحديد كاحتساب تكمفة كؿ عنصر مف عناصر اإلنتاج كالمكاد األكلية كاألجكر كالمصاريؼ األخرل؛ 
  تحديد تكمفة اإلنتاج التاـ كاإلنتاج قيد التشغيؿ في نياية المدة إلعداد الحسابات الختامية كالميزانية

 العمكمية؛
  مساعدة اإلدارة في تحديد األسعار كرسـ السياسات التسعيرية السميمة لممنتجات أك الخدمات المختمفة

 التي تقـك المؤسسة بإنتاجيا أك تقديميا؛
  تكفير المعمكمات الضركرية مف تخطيط كتنظيـ كتكجيو كرقابة لتمكيف اإلدارة مف القياـ بكظائفيا

 المختمفة؛
  تكفير المعمكمات الضركرية التخاذ القرارات عف طريؽ المفاضمة بيف البدائؿ المختمفة كتقييـ أداء

 الكظائؼ داخؿ المؤسسة؛
  تكفير المعمكمات الضركرية إلعداد المكازنات التخطيطية، كالرقابة عمى عناصر التكاليؼ كترشيد

استخداميا، كاستغبلؿ الطاقة اإلنتاجية المتاحة مف أجؿ تخفيض التكاليؼ كتحقيؽ الكفاءة كزيادة ربحية 
 .  المؤسسة

يحتؿ محاسب التكاليؼ مكانة الصدارة في المشركعات : موقع محاسبة التكاليف في الييكل التنظيمي: ثالثا
االقتصادية الكبرل كخاصة الصناعية منيا فالبعض يسميو المحاسب اإلدارم نظرا لدكر محاسبة التكاليؼ الميـ 
في خدمة اإلدارييف، حيث أصبح المحاسب اآلف عمى قمة التنظيـ بفضؿ ما يتكافر عميو مف إمكانيات كما يؤديو 

                                                 
1
. 16، ص2008، إثراء لمنشر كالتكزيع، األردف، محاسبة التكاليف الصناعية، منياج عممي عمميكماؿ حسف جمعة الربيعي، سعدكف ميدم الساقي، -  

2
 - Lasary, la comptabilité analytique, l’imprimerie es- salam, cheraga  Algérie, 2001, p. 22.  

3
. 17كماؿ حسف جمعة الربيعي، سعدكف ميدم السقي، مرجع سابؽ، ص -  
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مف مياـ ككاجبات، كما أف الدراسات الحديثة لمحاسبة التكاليؼ تيتـ بكيفية مساعدة المحاسبة لئلدارة كتبياف 
مياـ المحاسب اإلدارم في المؤسسات حيث ُيمكف لو حتى المشاركة في عمميات التخطيط كالرقابة، أم أنو 

أصبح يمارس تأثيرا كبيرا عمى اإلدارة مف حيث تكجيييا نحك اتخاذ قرارات منطقية تتناسب كاألىداؼ 
 1.المكضكعة

 :كيكضح الشكؿ التالي مكقع محاسبة التكاليؼ مف الييكؿ التنظيمي لممؤسسات
 .موقع محاسبة التكاليف من الييكل التنظيمي: (5-1)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .   13، ص 2000، دار كائؿ لمنشر، عماف، محاسبة التكاليفمحمكد عمي الجبالي، قصي السامرائي، : المصدر

 
ما يمكف اإلشارة إليو في ىذا المبحث أنو سيتـ التفصيؿ في المحاسبة البيئية باعتبار محاسبة التكاليؼ البيئية 
جزء ال يتجزأ منيا، باإلضافة إلى أف ىدفيا األساسي ىك قياس التكاليؼ البيئية كترشيدىا التي سيتـ تناكلو في 

 . المبحث الثالث

                                                 
1
  .14، ص 1999، دار زىراف لمنشر كالتكزيع، عماف، محاسبة التكاليف الفعميةصالح عبد اهلل الرزؽ، عطا اهلل كراد خميؿ، -  

 مجمس اإلدارة

 المدير العاـ

 مساعد المدير العاـ

إدارة 
المشتريات 
 كالمخزف

إدارة شؤكف  إدارة اإلنتاج
 العامميف

إدارة 
 المبيعات

 اإلدارة المالية

الديكاف 
 كالمخزف

التدقيؽ  الحاسكب 
كالرقابة 
 كالمخزف

محاسبة 
التكاليؼ 
 كالمخزف

المحاسبة 
المالية 
 كالمخزف

حسابات 
التكاليؼ 
 كالمخزف

تقارير 
التكاليؼ 
 كالمخزف

تحميؿ 
التكاليؼ 
 كالمخزف

ميزانيات 
تقديرية 
 كالمخزف
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 نشأة وتطور المحاسبة البيئية: الفرع الثاني
تؤثر الكحدات االقتصادية المعاصرة ماليا كاقتصاديا كبيئيا كاجتماعيا عمى نطاؽ كاسع تجاكزت بذلؾ المجتمع 

المحمي إلى االقتصاد الكطني كفي بعض األحياف إلى االقتصاد العالمي، األمر الذم كسع نطاؽ أصحاب 
المصالح الميتميف بالكحدة االقتصادية كتقاريرىا المالية كغير المالية مف بيئية كاجتماعية كغيرىا، كلعؿ دراسة 
طبيعة الكحدة المحاسبية تساعد في تحديد أصحاب المصالح فييا، كمف ثـ تحديد مسؤكلية إدارة تمؾ الكحدة 

، كالجدكؿ التالي يمخص النظريات المفسرة لطبيعة 1كالمعمكمات المحاسبية المبلئمة لخدمة األطراؼ المعنية
 :الكحدة المحاسبية

 النظريات المفسرة لطبيعة الوحدة االقتصادية: (3-1)الجدول رقم 
 دور المحاسبة أصحاب المصالح الوحدة المحاسبية النظرية

نظرية الممكية 
 المشتركة

 صاحب المشركع؛ - كحدة اقتصادية
شركات  )الشركاء -

 .(األشخاص

التقرير عف أرباح كثركة المبلؾ باعتبارىـ  -
 أصحاب المصمحة في تحقيؽ األرباح؛

 . دكف أم اعتبار بيئي أك اجتماعي -
نظرية 

الشخصية 
 المعنكية

كحدة اقتصادية     
إدارتيا مستقمة )

 (عف مبلكيا

 ؛(مساىميف )مبلؾ -
 مقرضكف، ممكلكف؛ -
 .مكردكف، عمبلء -

قائمة  )نشر القكائـ المالية ذات الغرض العاـ -
نتائج األعماؿ ، الميزانية، التدفقات النقدية، تغيرات 

لمساعدة أصحاب المصالح في  (حقكؽ الممكية
 اتخاذ قراراتيـ االقتصادية؛

 .كاف البعد البيئي غائبا، كالبعد االجتماعي قاصرا -
نظرية 
 المشركع

كحدة اجتماعية 
تكازف إدارتيا بيف )

مصالح الفئات 
 (المختمفة

 مبلؾ كمستثمريف؛ -
 مكردكف كمستيمكيف؛ -
 عاممكف كنقابات؛ -
 ىيئات حككمية؛ -
 منظمات دكلية؛ -
 البنكؾ كالبكرصات؛ -
جمعيات حماية  -

 .المستيمكيف كحماية البيئة

تقديـ تقارير مالية تقميدية لخدمة المساىميف  -
كالمقرضيف كالممكليف، إضافة إلى تقارير عف 

األداء البيئي كاالجتماعي لممؤسسة كمدل االلتزاـ 
بالتشريعات القانكنية كاإلسيامات الطكعية 

 االختيارية في تحقيؽ رفاىية المجتمع المحمي؛
اإلفصاح المحاسبي ىنا تثقيفي إعبلمي متعدد  -

األبعاد يتجاكز اإلفصاح المالي التقميدم ليدخؿ 
مجاالت حماية المستيمكيف كالعامميف كالبيئة 

 . كالمجتمع ككؿ
ص ، 2003، كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، بدائل القياس المحاسبي المعاصر باالعتماد عمى رضكاف حمكة حناف، ة مف إعداد الطالب:المصدر

248. 

                                                 
1
 .245، 244، ص ص 2003، كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف، بدائل القياس المحاسبي المعاصررضكاف حمكة حناف، - 
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 أف المراحؿ األكلى لنظرية المحاسبة مف نظرية الممكية المشتركة كالشخصية المعنكية مف خبلؿ الجدكؿ يتضح
 المرحمةأف قد أىممت تماما األطراؼ البيئية االجتماعية ذات المصمحة كاكتفت ببعد اقتصادم مالي، في حيف 

 البيئي البعد بدأ حيث ،"المجتمع أفراد جميع مصالح مراعاة" كانت المحاسبة في التغيير تكجيات مف الثالثة
 البيئية تأثيراتيا كتزايد المشركعات حجـ كبر نتيجة متزايد باىتماـ يحظى المشركع لنشاط كاالجتماعي
 ىي جديدة، نظرية صيؿتأ إلى أدل الذم األمر الدكلي، كأحيانان  كالقكمي المحمي المستكل عمى كاالجتماعية

 األداء تقكيـ نحك ثانكم كتكجو لممشركع االجتماعي األداء تقكيـ نحك أساسي بتكجو تتسـ التي المشركع نظرية
 .رضية ـعكائد تحقيؽ في كالمستثمريف المساىميف لمصالح خدمة االقتصادم

 1:كما أف تطكر االىتماـ باألداء االجتماعي كخاصة البيئي منو قد مر بأربع مراحؿ ىي
 كخبلليا تـ تجاىؿ المشكمة االجتماعية لكؿ مف الكحدة االقتصادية كالمجتمع : المرحمة غير الواقعية

معا، حيث تعتبر ىذه المشكمة أمرا طبيعيا كثمنا لمتطكر االقتصادم كال يشكك منيا سكل المتضرريف 
 مباشرة؛

 حيث تزداد حدة المشكمة في ىذه المرحمة بسبب التطكر االقتصادم : مرحمة الرفض لمتكمفة االجتماعية
كتزايد عدد المتضرريف مف المجتمع، كيككف ىناؾ تعارض بيف مكضكع االعتراؼ بالمشكمة مف قبؿ 
الكحدة االقتصادية كالتكمفة التي ستتكبدىا إذا تـ االعتراؼ بيا، كما أف الكسائؿ المتاحة لمتغمب عمى 

 المشكمة محدكدة كغير مناسبة؛
 في ىذه المرحمة ازداد االىتماـ بكؿ مف المشكمة االجتماعية كالتطكر التقني : مرحمة النضج أو الرشد

كالتكنكلكجي، كازدادت المعمكمات المتعمقة بيما مما يؤدم إلى جعؿ الكحدات االقتصادية المعنية عمى 
استعداد لتجنيد جزء مف مكاردىا المالية كالبشرية لحؿ المشكمة االجتماعية، كعندىا تبادر كؿ كحدة مف 
ىذه الكحدات إلى قبكؿ التحديات التي يفرزىا التغير االجتماعي في ىذه المرحمة كتصبح ىناؾ إمكانية 

 لتخفيض التعامؿ مع المشكمة باإلضافة إلى الحاجة إلى تشريعات أكثر كاقعية كأقؿ تكمفة؛  
 في ىذه المرحمة أصبحت الكحدات االقتصادية ممزمة قانكنيا أك عرفيا بحؿ :مرحمة القبول العام 

المشكمة، كال تستطيع إنكار مسؤكليتيا تجاه ذلؾ كبيذا إلزاما عمييا تحمؿ تكاليؼ حؿ ىذه المشكمة، كفي 
ىذه المرحمة أيضا تخرج المشكمة عف نطاؽ ككنيا مشكمة اجتماعية إلى أنيا قيدا اقتصاديا عمى الكحدة 

 . ال مناص كال تخمص منو

                                                 
1
، المجمة دراسة ميدانية عمى الشركات المساىمة العمانية– المحاسبة عن التكاليف البيئية ومدى تأثيرىا عمى اتخاذ القرارات ، جريس، إبراىيـ شكرم - 

 .143، 142، ص ص 1998 ،عيف شمس، القاىرةجامعة ، كمية التجارة، 4العددالعممية لبلقتصاد كالتجارة، 
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كمما ال شؾ فيو أف الكثير مف الكحدات االقتصادية في المجتمعات الغربية كالدكؿ المتقدمة اقتصاديا قد كصمت 
إلى المرحمة الثالثة، بؿ إف قسما منيا تجاكزىا إلى المرحمة الرابعة، كالسبب األساس في ذلؾ يرجع إلى الضغكط 
االجتماعية التي عممت عمى تعميؽ إدراؾ المسؤكلية االجتماعية كالبيئية في أذىاف العديد مف مديرم الكحدات 
االقتصادية؛ بينما لـ تصؿ الكثير مف المجتمعات النامية إلى ىذه المراحؿ، بؿ إف معظميا ما زاؿ عند المرحمة 

 .    (ةمرحمة الرفض لمتكمفة االجتماعي)الثانية 
 :كفيما يمي منحنى يكضح تطكر المعرفة المحاسبية الذم ارتبط بتعدد كتكسع أصحاب المصالح في المؤسسة

 مراحل تطور مجاالت العمل المحاسبي: (6-1)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .246، ص 2003، دار الكائؿ لمنشر، عماف، بدائل القياس المحاسبي المعاصررضكاف حمكة حناف، : المصدر
 

كمنو فالمحاسبة البيئة ليست فكرة جديدة في حد ذاتيا، بؿ تمتد أصكليا إلى المحاسبة االجتماعية، كذلؾ منذ 
 عندما بدأ انتشار المؤسسات االجتماعية التي أصبحت تكلي اىتماما كبيرا باإلطار المفاىيمي 1970سنة 

لممحاسبة االجتماعية، كتعمؿ ىذه األخيرة عمى استيعاب التكاليؼ االجتماعية كخاصة المتعمقة بالمكارد منيا 
كذلؾ لتقييـ أكثر دقة ألداء المؤسسات، حيث يغطي ىذا النكع مف المحاسبة كبل مف البيئة كمكارد الطاقة 
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كالمكارد البشرية كالمنتجات كالخدمات كالمستيمكيف؛ كفي أكاخر السبعينيات زاد االىتماـ أكثر بالمحاسبة البيئية 
 .1التي تختص بالحساب بشكؿ منفصؿ التكاليؼ كالفكائد المرتبطة بتنفيذ إستراتيجيات مكافحة التمكث

 :كما يمكف تمخيص مراحؿ تطكر المحاسبة البيئية فيما يمي
تبرز ىذه المرحمة بداية البحث في مجاؿ المحاسبة البيئية : 1987 -1971من سنة : المرحمة األولى

كاالجتماعية، فأخذت في االعتبار أدبياتيا مف خبلؿ الدراسات التي عالجتيا، حيث كانت دكلة النركيج السباقة 
باالىتماـ بيذا المجاؿ فبدأت بجمع البيانات عف مصادر الطاقة، كمصايد األسماؾ كالغابات كالمعادف لمعالجة 
ندرة المكارد لبناء نمكذج االقتصاد الكطني مف خبلؿ كضع سياسات لتقييـ آثار الطاقة البديمة مف استراتيجيات 

؛ كمع بداية الثمانينيات أشارت الدراسات اإلستسقائية إلى بداية الفصؿ بيف المحاسبة االجتماعية كالبيئية، 2النمك
كيرجع ذلؾ لزيادة االىتماـ بإعداد التقارير البيئية مقارنة باالجتماعية، كما ظيرت في ىذه المرحمة الدفاتر 

 كما تميزت ىذه 3المحاسبية لمتعامؿ مع الجكانب البيئية، أما التدقيؽ البيئي كاإلدارة البيئية لـ تكف بشكؿ منفصؿ؛
اإلتحاد األكركبي، شعبة : الفترة باىتماـ الدكؿ كالييئات كتنصيب جيكدىما عمى ىذا النكع مف المحاسبة كمنيا

 4اإلحصاء لؤلمـ المتحدة، كمكاتب اإلحصاء الدكلية، 
في ىذه المرحمة تفاقمت المشكمة المحاسبية البيئية كزاد اىتماـ : 1994- 1988من سنة : المرحمة الثانية

الباحثيف كالمديريف كالمحاسبيف بيا، كما تميزت ىذه المرحمة بظيكر استدامة البيئية كالتدقيؽ البيئي أصبحت تيتـ 
بيما فئة المستخدميف، كالمبلحظ أف التقدـ في البحث عمى مستكل الكتب كالمقاالت كالجامعات في األنظمة 

 .5البيئية كاف بطيئا لكنو أسرع بكثير مقارنة بالمحاسبة االجتماعية
ميزت ىذه المرحمة بداية المعالجة المحاسبية البيئية عمى المستكييف : 2001- 1995من : المرحمة الثالثة

لممحاسبة " حجر الزاكية" النظرم كالعممي عمى نطاؽ كاسع كخاصة في الدكؿ المتقدمة، كسميت ىذه الفترة ب
البيئية كذلؾ لظيكر عدة مفاىيـ محاسبية مثؿ التكاليؼ البيئية كالمحاسبة اإلدارية البيئية كالتدقيؽ البيئي، كالذم 
ظير ألكؿ مرة في الكاليات المتحدة األمريكية لتقييـ األداء البيئي لبعض الكحدات في مجاؿ النفط كالصناعة 

                                                 
1
 - Marc-Olivier Michaud, L’émergence De La Comptabilité Environnementale : Évaluation Des Pratiques Et Des 

Perspectives, Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement en vue de l’obtention du grade de 

maître en environnement, université de sherbrooke,  Montréal,  janvier 2008,  p. 13. 
2
 - Joy E. Hecht, Environmental Accounting, Where We Are Now, Where We Are Heading, Resources For The 

Future, Issue 135 spring 1999, P. 15. 
3
 - Nicolae Todea Nicolae Todea, Environmental Accounting - A Tool Used By The Entity For  Determining 

Environmental Costs, Annales Universitatis Apulensis Series economica,N° 12(1), 2010, p. 208. 
4
 - Glen- Marie langue, Environmental Accounting in action, case studies from southern Africa, Edward elgar 

publishing limited, UK, 2003, p. 10. 
5
 -Marc-Olivier Michaud, op. Cit, p. 13. 
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الكيميائية لتجنب المصاريؼ المتحممة عف التمكث البيئي، كزاد اىتماـ الدراسات كالبحكث بمجاؿ المحاسبة البيئية 
 1حيث ظيرت التقارير البيئية كمعايير اإلدارة البيئية التي تيتـ بالتدقيؽ كالتحقؽ؛

بدأ االىتماـ بالمحاسبة البيئية ينتقؿ إلى الدكؿ النامية كخاصة :  إلى وقتنا الحاضر2002من : المرحمة الرابعة
ركمانيا منيا، فعمى الصعيد الدكلي بدأت بإصدار مبادئ تكجييية بشأف تقارير المعمكمات البيئية كاألنظمة 

 بالنسبة إلييا نقطة تحكؿ لبلىتماـ بنظريات المحاسبة البيئية، كاقترحت مقاربة 2002الخاصة بيا؛ كيعد عاـ 
جديدة إلببلغ المؤسسات عف اإلفصاح عف المعمكمات البيئية، حيث أفادت ىذه المقاربة بأف المحاسبة البيئية 

التقرير، اإلدارة، المراجعة البيئية، أما المحاسبة اإلدارية البيئية فقد ُعكلجت بشكؿ : كنظاـ تتككف مف ثبلثة أجزاء
منفصؿ حيث تناكلت التكاليؼ البيئية كدكرة حياة المنتج كاألداء البيئي كاآلثار المترتبة عمى األداء المالي 

 إلقرار 2010 جانفي 01كىنا بدأت الدكؿ األخرل بإشراؾ المحاسبة في أعماؿ حماية البيئة منذ . لمشركات
النظاـ األساسي لممحاسبة كفقا لمتكجييات األكركبية كذلؾ في دليؿ الحسابات، حيث تـ إدراج حساب جديد سمي 

 .اإلنفاؽ عمى حماية البيئة" 652" ب
 

 تعريف المحاسبة البيئية: الفرع الثالث
 التنمية أجؿ مف البيئية المحاسبة، الخضراء المحاسبة :تسميات أطمقت عمى المحاسبة البيئية منيا عدة ظيرت

 كاإلفصاح القياس عممية كتكامؿ شمكؿ تعني نياإؼ التسمية نتكا كأيان ؛ كاالقتصادية البيئية المحاسبة ،المستديمة
 كتعرؼ عمى .االقتصادية الكحدات تمارسيا كالتي البيئة عمى تؤثر التي كالبرامج لؤلنشطة كاالقتصادم المحاسبي

تعييف كقياس كتخصيص التكاليؼ البيئية ألخذىا في االعتبار عند اتخاذ القرارات اإلدارية لتكصيؿ "أنيا 
 كيقصد باألطراؼ المعنية أكالئؾ ذكم المصمحة باآلثار البيئية مف حممة األسيـ 2"المعمكمات لؤلطراؼ المعنية

 مف كاستخداـ نتائج ىذه القياساتؤسسة األنشطة المختمفة لمـالمكاد كقياس تكمفة "  : أك ىي،كالمستيمكيف كغيرىـ
بيدؼ إدراؾ كتصحيح التأثيرات السمبية لنشاط  اإلدارية  لمساعدة الجيات المختصة باتخاذ القراراتمعمكمات

دارؾ التأثيرات السمبية مف خبلؿ  3 ". عمى البيئةؤسسةالـ  بيذا فاليدؼ األساس لممحاسبة البيئية تصحيح كا 
 .القرارات التي تتخذىا

                                                 
1
 - Marc-Olivier Michaud, op. Cit, p. 13. 

2
 - Institute of management accountants, Tools and  technique of environmental accounting for business decision, 

United States of America, 1996, p. 02. 
3
 - Environmental  Protection Agency, Environmental Accounting Case Studies: Green Accounting at AT and T, 

august 1995, p. 2. 
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 مف يعتبر المحاسبة البيئية نظاـ فعاؿ لممعمكمات يعمؿ عمى الحد مف استنزاؼ المكارد البيئية الناتجة عف كىناؾ
يصاؿ ىذه المعمكمات لمف يحتاجيا    1.نشاط المؤسسات كحمايتيا كا 

بيذا يتضح لنا أف المحاسبة البيئية كنظاـ تيدؼ إلى تكفير معمكمات عف المؤسسة تساعد في الرقابة عمييا، 
 . كضماف كفائيا بمسؤكليتيا نحك البيئة بكفاءة

 2:نجدمف أشكاؿ المحاسبة البيئية ك
 عمى أكجو تكازف المادة كالطاقة كمعمكمات التكمفة  ترتكز ىذه المحاسبة بشكؿ خاص:البيئيةالمحاسبة اإلدارية 

 :إلىالبيئية كيصنؼ ىذا النكع مف المحاسبة 
 ة بيئية داخمية تستخدـ لتحديد نشاط استثمارم أك مشركع مكىي أداة محاسب: المحاسبة البيئية الجزئية

 معينة؛تقييـ اآلثار البيئية لفترة كيتعمؽ بالحفاظ عمى البيئة مف بيف جميع عمميات التشغيؿ 
 ة بيئية داخمية تستخدـ لدعـ مفيـك الخطط كاألفعاؿ مكىي أداة محاسب: المحاسبة البيئية لمتكازف البيئي

 المستدامة؛كالتحقؽ كالتصرؼ ألنشطة اإلدارة البيئية 
 داة تستخدـ إلطبلع العامة عمى المعمكمات ذات الصمة كالتي جمعت كفقان أ :تالمحاسبة البيئية لمشركا

 .لممؤسسة كيمكف أف يشار إليو عمى أنو التقرير البيئي ،لممحاسبة البيئية

 البيئية كغيرىا مف االلتزاماتتركز المحاسبة المالية البيئية عمى إعداد تقارير تكاليؼ  :البيئيةالمحاسبة المالية 
 األخرل؛التكاليؼ البيئية الميمة 

في المحاسبة البيئية عمى المستكل الكطني يتـ التركيز بشكؿ خاص عمى مخزكنات  :الوطنيةالمحاسبة البيئية 
 .الخارجيةكتدفؽ المكارد الطبيعية كالتكاليؼ البيئية كالتكاليؼ 

 3:كلممحاسبة البيئية كظيفتيف أساسيتيف ىما
 تمثؿ المحاسبة البيئية خطكة مف بيف خطكات نظاـ المعمكمات البيئي لممؤسسة، : الوظيفة الداخمية

فالكظيفة الداخمية تسمح إلدارة البيئة بتحميؿ تكاليؼ أنشطة المحافظة عمى البيئة، كيتـ تعزيز فعالية 
ككفاءة ىذه األنشطة مف خبلؿ اتخاذ القرارات المناسبة، فيي تعد أداة إلدارة األعماؿ تستخدـ مف قبؿ 

 المديريف؛

                                                 
1
 - Bernard Christophe, Comptabilite Environnementale: Les Nouveaux Enjeux Pour L’auditeur Comptable, The 

Certified Accountant, Issue 19, 2004, p.77. 
2
 - NASIR ZAMEER QURESHI et al, Environmental Accounting And Reporting: An Essential Component Of 

Business Strategy, Asian Journal of Research in Banking and Finance, Vol.2, Issue4, 2012, p. 88. 
3
 - Ministry of the Environment, Environmental Accounting Guidelines, JAPAN, February 2005, p. 04. 
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 كذلؾ مف خبلؿ الكشؼ عف نتائج القياس الكمي لؤلنشطة المحافظة عمى البيئة، : الوظيفة الخارجية
فالكظيفة الخارجية تسمح لممؤسسة بالتأثير عمى صنع القرارات ألصحاب المصمحة، مثؿ الشركاء 

كالمستثمريف كاإلدارة مف جية كلتحقيؽ مسؤكلياتيا عف المساءلة أماـ أصحاب المصمحة في المحافظة 
 . عمى البيئة مف جية أخرل

 : كالشكؿ التالي يمخص ىتيف الكظيفتي
 وظائف المحاسبة البيئية: (7-1 )الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source: Japan Environment Agency, Developing an Environmental Accounting System (Year 2000 

Report), Study Group for Developing a System for Environmental Accounting , Japan, March, 2000, p. 08. 

 
دارةنظاـ كعمـ اجتماعي يقكد إلى فيـ المحاسبة البيئية أف يتبيف مف كؿ ما سبؽ   لمجكانب البيئية كما أفضؿ كا 

لبيئة المحيطة بيا، نتيجة لؤلنشطة التي تمارسيا أك نتيجة عمى امعينة ؤسسة ؽ بيا مف تكاليؼ تسببيا ـؿيتع
 األضرار بعد استيبلكيا، كمف ثـ القياـ بعممية المعالجة المحاسبية لقيمة تمؾ أك سمعة تضر بالبيئة عند إنتاجيا
 غير المممكسة، كقد يشمؿ التكسع بعمؿ تقرير بيئي أك عنيا في القكائـ المالية سكاء لمتكاليؼ المممكسة كاإلببلغ

 .كالتدقيؽ عمى ذلؾ

 المؤسسة المؤسسات األخرل

 الكظيفة الداخمية الكظيفة الخارجية

 

استعماؿ المحاسبة 
البيئية كنظاـ 

لممعمكمات البيئية 
 الطرؼ المتمقي الطرؼ المتمقي بالمؤسسة

 كسيمة إدارية لممؤسسة (تقييـ، مسؤكلية، ثقة)اتصاؿ 

المؤسسات المالية، المجتمع، 
المنظمات غير الحككمية، 

الحككمة، الزبائف، الشركاء، 
 . المستثمريف

 
 اإلدارة البيئية، العامميف
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 مراحل ومستويات تطبيق المحاسبة البيئية: المطمب الثاني
 :تعددت مراحؿ كمستكيات تطبيؽ المحاسبة البيئية مف الجزء إلى الكؿ، كيمكف حصرىا في النقاط التالية

 
 مراحل تطبيق المحاسبة البيئية: وللفرع األا

 1:يتـ تطبيؽ المحاسبة البيئية مف خبلؿ ثبلث مراحؿ
ؤسسة الـ تسعى التي األىداؼ مجمكعة عف عبارة مكه بيئية، سياسة بناء أك إنشاء ضركرة :األولى المرحمة
 ؛األىداؼ تمؾ تحقيؽ في تيامسئكلي لمدل الدقيؽ التحديد إلى باإلضافة ىا،كقضايا البيئة تجاه لتحقيقيا
 البيئة تجاه أىدافيا تحقيؽ مفؤسسة الـ تمكف التي التفصيمية الخطط بإعداد تختص مكه :الثانية المرحمة

 يتكالىا أف يجب التي المالية كغير المالية األنشطة تحديد يتـ ، كمااألكلى المرحمة في سمفنا المحددة كقضاياىا
 ؛كمكاردىا البيئة عمى لمحفاظ المحاسبكف بيا كيقكـ

 الخطكة في المنفذة كمكاردىا البيئة عمى الرقابية األنشطة كافة عف كالتقرير التسجيؿ فييا كيتـ: الثالثة المرحمة
 البيئية المعمكمات إدراج خبلؿ مف سكاء المحاسبي العمؿ صمب في كقضاياىا البيئة إدخاؿ يعنى كىذا السابقة،

 .بيا ممحقة منفصمة تقارير في أك السنكية المالية التقاريرفي  الكمية أك المالية صكرتيا في
 

 :يتـ تطبيؽ المحاسبة البيئية عمى ثبلثة مستكيات ىي: مستويات تطبيق المحاسبة البيئية. الفرع الثاني
في ىذا المستكل يتـ التعامؿ مع االقتصاد عمى الصعيد الكطني، : المحاسبة البيئية عمى المستوى الوطني. أوال

، كما يتـ التركيز فيو عمى قياس 2فيك ييتـ باستخداـ المكارد الطبيعية كأثار السياسات الكطنية عمى البيئة
مؤشرات التنمية المستدامة مثؿ قياس الحالة الصحية كمعدالت النمك كالتقدـ، فيك يعالج بالدرجة األكلى مفيـك 
رفاىية اإلنساف كيعتمد ىذا المفيكـ عمى الحفاظ عمى مصادر رأس الماؿ البشرم كاالجتماعي باعتباره ضماف 

 كفرضت المحاسبة كجكدىا في ىذا النكع مف 3الستمرار التنمية في الشعكب كاستدامة النمك االقتصادم؛ 
 4.االقتصاد بكضع مؤشرات بيئية لمحكـ عمى معدالت النمك كالمتمثمة في الدخؿ الكطني كالناتج الكطني

                                                 
1
منيج مقترح لقياس التكاليف والمنافع الناجمة عن األداء البيئي عن اآلثار البيئية لممنشآت الصناعية، دراسة   كآخركف،زىراف محمكد الديف عبلء-  

 .12، ص 2005 السعكدية، اإلحساء،– جامعة الممؾ فيصؿ ،رسالة ماجيستر،  كمية العمـك اإلداريةتطبيقية عمى القطاع الصناعي بالمممكة، 
2
 - Madhumita Biswas, Environmental Economics,  A Mittal publication, India, 2007 , p. 136.  

3
 - Ved P . Gandhi, macroeconomics and the environment, International Montry Fund, USA,1996. P. 02. 

4
 - Jeffrey Sachs et al, Global Initiative For Environmental Accounting, A proposal to build a comprehensive system 

of environmental and economic national accounts, preliminary meeting of the un committee on  environmental-

economic accounting,  New York, 29-31 August 2005, p. 03. 
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ىك منيج لممحاسبة الذم ييتـ بالتعامؿ مع عمـ الطاقة كالبيئة : المحاسبة البيئية عمى المستوى القطاعي. ثانيا
كاالقتصاد عمى نطاؽ عالمي، فاألرض نظاـ ييتـ بشتى أنكاع المداخيؿ خاصة الطاقة الشمسية منيا ألنيا 

 كما يتـ عمى ىذا المستكل إعداد الحسابات الكطنية لمحكـ عمى أداء مختمؼ 1تشكؿ ميزانيتيا الطاقكية،
 التي بناء عمى مدل مراعاة الجكانب كاالعتبارات البيئية كخاصة القطاعات المستنزفة لممكارد البيئية القطاعات

 2.تعالج حسابات رأس الماؿ المادم منفصبل عف أنشطة المكارد الطبيعية
حسب ىذا المستكل فإف المؤسسة تعمف عف نشاطيا : المحاسبة البيئية عمى مستوى المؤسسة. ثالثا

االقتصادم كمتطمبات اإلفصاح عف االلتزامات البيئية لمختمؼ األطراؼ الميتمة بذلؾ كفقا لممعايير المحاسبية 
، كيكمف 3 المالية كلجنة البكرصةكاألكراؽمعايير المحاسبة االتحادية   مف قبؿ مجمسالمقبكلة عمكما كالمكضكعة

ىدؼ المحاسبة ىنا في مراقبة كتحسيف ىيكؿ التكاليؼ كاألداء البيئي بالمؤسسة مف خبلؿ المحاسبة بنكعييا 
 .4المالية كاإلدارية
 5: تطبؽ المحاسبة البيئية مف خبلؿ المفاىيـ التاليةؤسسةكعمى مستكل الـ

باستيعاب اآلثار الخارجية، أم قياس  بيئيا المعدلة التقميدية المحاسبة تيتـ: المحاسبة التقميدية المعدلة بيئيا .1
 ختصت فرعية محاسبية أنظمة  تنقسـ إلىالتقميدية المحاسبةذلؾ أف  التأثيرات المالية الناتجة عف عكامؿ بيئية،

 التكاليؼب تيتـ بالقضايا البيئية في معالجتيا مثؿ االىتماـ أف اإلدارية لممحاسبة يمكفمثبل ؼ ؛كقضاياىا بالبيئة
 مصركفات اعتبارىا أك المنتجات عمى تخصيصيا إمكانية كمدل كمتابعتيا، كمعالجتيا كشفيا ككيفية البيئية
 ؛عامة

البيئة،  عمى ما مؤسسة تتركو الذم البيئي بالتأثير المستقمة البيئية المحاسبة تيتـ: المحاسبة البيئة المستقمة .2
 :إلى كتنقسـ
 داخمية مستخدمة المصطمحات بيئية معمكمات جمع إلى تيدؼ كىي :الداخمية البيئية المحاسبة 

 لممؤسسات معينة عمميات أك منتجات كتقيس تأثيرات التقميدية، اإلدارية بذلؾ لممحاسبة متممة الفيزيائية
البيئية  المحاسبة تعد كبالتالي سميمة، إدارية قرارات اتخاذ البيئة بأساليب خاصة ىذا ما يمكف مف عمى

  سميـ؛ بيئي إدارم نظاـ ألم ضركرينا أمرنا الداخمية

                                                 
1
 - Madhumita Biswas, op. Cit, p. 136. 

2
 - William F. Hyde, Gregory S. Amacher, Applications of environmental accounting and the new household 

economics: new technical economic issues with a common theme in forestry, Forestry and Ecology journal, 

Virginia, USA, 1996,  p. 139.  
3
 - Robert G. Graff, op. Cit, p p.03, 04. 

4
- Madhumita Biswas, op. Cit, p. 136.  

5
 .18، 17 ص ص مرجع سابؽ، ،ف كآخركفزىرا محمكد الديف عبلء-  
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 الميتمة الخارجية لؤلطراؼ كتقديميا المعمكمات جمع إلى تيدؼ كىى :الخارجية البيئية المحاسبة 
 األخيرة العشر السنكات كفى ،(كسائؿ اإلعبلـ الضغط، جماعات البيئية، الصناديؽ المقرضيف،) بالبيئة
 تـ التي لمممكثات تفصيمية معمكمات عف بيا مفصح خارجية، بنشر تقارير المؤسسات مف المئات قامت

 البيئة؛ في صرفيا
 بالمعايير ؤسسة الـالتزاـكيقصد بيا النظـ المحاسبية الكفيمة التي تبيف مدل  :األخرى البيئية المحاسبات 

 مثؿ قياس كتحميؿ البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالكحدات الفيزيائية ككمية الممكثات ،التشريعات البيئيةك
. المتسربة مف ىذه الكحدات، كىي ذات أىمية لتقدير القيـ الحقيقية لمضرائب البيئية

ا تعد البيئية المحاسبة منظكمة فإف عمى ما سبؽ كبناء  كاألساليب ألنشطة باتيتـالتي  المحاسبة فركع مف فرعن
 أيدم بيف كضعيا ثـ كمف البيئية، المالية التأثيرات عف التقارير كنشر كالتحميؿ التسجيؿ الخاصة بكاألنظمة
 .الخارجية كاألطراؼ اإلدارة مف القرار صناع

 :كالشكؿ التالي يكضح مستكيات تطبيؽ المحاسبة البيئية
 مستويات تطبيق المحاسبة البيئية: (8-1)الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Snapshots of Environmental Cost Accounting, A Report to: US EPA Environmental Accounting 

Project, May 1998, p. 03. 

 
 
 

 المحاسبة البيئية

 االقتصاد الجزئي
 مستكل المؤسسة

 االقتصاد الكمي
 الكطني -المستكل القطاعي 

 المحاسبة اإلدارية المحاسبة المالية

 محاسبة المكارد المحاسبة البيئية
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 أىمية وأىداف المحاسبة البيئية: المطمب الثالث
بتطبيؽ عممي أظيرت فيو أف التطبيؽ الفعمي لممحاسبة البيئية  (Price water house Coopers, 2002*)قامت 
 تحسيف اككذ، أنظمة معمكماتيا تحسيف إلى يقكد المؤسسة مما السنكية الكمية التكاليؼ عف كاضحة صكرة يكفر

 مستكيات، عدة الفكائد كعمى مف مجمكعة يحقؽ فيك إلى ذلؾ إضافة استخداـ المكاد، بكفاءة المتعمقة الخيارات
 1:ىي

 المتعمقة كالتشغيمية الرأسمالية القرارات تحسيف صنع إلى استخداميا يؤدم حيث: ؤسسةالـ مستكل 
 باألنشطة البيئية؛

 كالبيئية؛ المالية الناحيتيف مف المفضمة األساليب التشغيمية تبني عمى المديريف تساعد :التشغيؿ مستكل 
 كمعرفة المنتج مزيج كقرارات التسعير البيانات ألغراض استخداـ يمكف حيث :المنتج مستكل عمى   

 .كمسبباتيا البيئية التكاليؼ حدكث مجاالت

 
 أىداف المحاسبة البيئية: الفرع األول

 :تسعى المحاسبة البيئية إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ داخؿ المؤسسة منيا
  المساىمة في استدامة التنمية االقتصادية لتحسيف معرفة كفيـ التفاعبلت المتزايدة بيف البيئة

 2كاالقتصاد؛
 السعي نحك الحد مف اآلثار السمبية لممحاسبة التقميدية عمى البيئة؛ 
 تحديد بشكؿ مستقؿ التكاليؼ كاإليرادات البيئية خارج نظاـ المحاسبة التقميدية؛ 
  تصميـ أشكاؿ جديدة مف النظـ المحاسبية كنظـ المعمكمات كنظـ التحكـ المالية كغير المالية، لتشجيع

 عمؿ اإلدارة البيئية؛
 3تطكير أساليب جديدة مف طرؽ تقييـ األداء كاالتصاالت البيئية داخميا كخارجيا؛ 

                                                 
1
، المجمة األردنية في غدارة مدى تبني الشركات الصناعية األردنية لتقنية المحاسبة البيئية والمحاسبة عن التكاليف البيئيةسميماف سند السبكع، -  

   .439، ص 2009، األردف، 04، العدد05األعماؿ، المجمد 
* Price water house Coopersهً شبكت أهرٌكٍت هي الوؤسسبث هتخصصت فً التذقٍق والوحبسبت واالستشبراث . 

2
 - Département fédéral de l'intérieur DFI, office fédéral de la statistique OFS, La comptabilité  Environnementale, 

Neuchâtel, 2008,  p. 3. 
3
 - Nicolas Berland, Le Coût De La Protection De L’environnement, Manuscrit auteur, publié dans "La place de la 

dimension européenne dans la Comptabilité Contrôle Audit, Strasbourg,  France, 2010, p. 04. 
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  تحديد ذلؾ الجزء مف الناتج المحمي اإلجمالي الذم يعكس التكاليؼ البلزمة لتعكيض التأثر السمبي 
 لمنمك االقتصادم؛

 تخفيض تكاليؼ المكارد مف خبلؿ التعاكف كاإلدارة؛ 
 1تحقيؽ المساءلة التنظيمية، كزيادة الشفافية؛ 

 
 أىمية المحاسبة البيئية: الفرع الثاني

 المحاسبة إلى الحاجة مدل عف لئلببلغ الدكلية المحاسبة بمعايير المعني الدكلي الحككمي الخبراء فريؽ لقد أكد
 بالمؤسسات أكبر صمة ذات البيئة بمحاسبة المرتبطة القضايا أصبحت لقد: " يقكؿ حيث البيئية لتكاليؼعف ا

 كمؤسسات البمديات مثؿ حككمية مؤسسات أك لمربح ىادفة غير منظمات أك تجارية مؤسسات كانت سكاء)
 أنحاء  جميعفي جمية كسياسية كاجتماعية اقتصادية مشكمة تشكؿ باتت البيئة تمكث مثؿ قضايا ألف ،(الدكلة
 كمنعيا التمكث آثار كخفض البيئة لحماية كالدكلي الكطني المستكييف عمى إجراءات اتخاذلذا يجب  ؛العالـ

 كأىدافيا بسياساتيا تتعمؽ معمكمات عف لمكشؼ المؤسسات لدل اآلف ميؿ ىناؾ لذلؾ نتيجة، كمنيا لمتخفيؼ
 المخاطر كعف كالبرامج، كاألىداؼ السياسات ىذه بتنفيذ المتصمة كالفكائد كالتكاليؼ تنفذىا، التي كالبرامج البيئية،
 2."ردعيا لكؿ أطراؼ المجتمع ترتيبات كاتخاذ البيئية

 3:كتتمثؿ أىمية المحاسبة البيئية فيما يمي
 تحسيف صكرة المنتج كالمؤسسة مما يؤدم إلى ارتفاع المبيعات كالربحية؛ 
 كسب مزايا تنافسية مف خبلؿ جمب الزبائف المستيمكة لممنتجات كالخدمات الصديقة لمبيئة؛  
 المساعدة عمى جمب القركض مف المساىميف كالمقرضيف كالدائنيف؛ 
 تحقيؽ السبلمة الصحية لمعامميف مما تساعد عمى زيادة اإلنتاجية؛ 
 تخفيض نسبة دكراف العمبلء، كبالتالي تقميؿ تكاليؼ التكظيؼ؛ 
 بناء الثقة في المجتمع؛ 
 تكفير نتائج أكثر دقة في تقدير التكاليؼ كتسعير المنتجات؛ 

                                                 
1
 - Nasir Zameer Qureshi et al, op.Cit, p. 87. 

2
  لمعاـ(UN) المتحدة كاألمـ (ASCA)القانكنييف، مف منشكرات المجمع العربي لممحاسبيف ورقة العمل المقدمة حول المعالجة المحاسبية لتكاليف البيئة-  

 .ـ1999
3
  -Nasir Zameer Qureshi et al, op.Cit, p. 88. 
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  المحاسبة البيئية ليس ىدفيا فقط االعتراؼ كتحديد التكاليؼ، بؿ تسعى إلى مساعدة كؿ المستكيات
 .داخؿ المؤسسة

 :كيمكف تمخيص أىداؼ كأىمية المحاسبة البيئية في الشكؿ التالي
 مزايا استخدام نظام المحاسبة البيئية: (9-1 )الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Souce : Christine Jasch, Environmental Management Accounting, International Guidance Document, 

International Federation of Accountants, USA, August 2005, p. 24. 
 

مف خبلؿ الشكؿ يتبف أنو عمى المؤسسة االلتزاـ بحماية البيئة كالتقيد بالقكانيف كالتشريعات التي تضعيا الدكلة، 
حيث تقـك بالتخطيط كالمفاضمة بيف البدائؿ أييا أكثر صديقا لمبيئة كمعالجة النفايات المتأتية عف نشاطيا، 
لتحقؽ بذلؾ كفاءة اقتصادية في استخداـ المكارد الطبيعية كىك ما ينعكس عمى تخفيض التكاليؼ كالمؤثرات 
البيئية كعمى تحقيؽ مكقع استراتيجي ىاـ عمى المدل الطكيؿ كىك اليدؼ األساس ألم مؤسسة قائمة، ليزيد 

 .   تأثيرىا عمى إعداد تقارير اقتصادية كاجتماعية كبيئة

 الكفاءة االقتصادية المكقع االستراتيجي االلتزاـ

تدعـ المحاسبة البيئية بحماية البيئة 
كااللتزاـ بكفاءة التكمفة مع القكانيف البيئية 
كالتعميمات الدائمة المطبقة في السياسات 

 البيئية

تقييـ كتنفيذ البرامج الحساسة لمبيئة 
ككفاءة التكمفة لمتأكد مف مكقع المؤسسة 

 االستراتيجي في األجؿ الطكيؿ

تخفيض التكاليؼ كالمؤثرات البيئية في 
آف كاحد عف طريؽ الكفاءة في استخداـ 
الطاقة كالماء كالمكارد في العمميات 

 الداخمية كالمنتجات النيائية 

العمؿ مع المكرديف لتصميـ 
 منتجات تغطي السكؽ الخضراء

المتابعة الدقيقة لتدفقات الطاقة  تخطيط كتنفيذ االستثمارات
 كالماء كالمكاد كالنفاية

دراسة شراء بدائؿ ذات كفاءة في 
 التكمفة كبدائؿ لممكاد السامة

تخطيط زيادة كفاءة الطاقة كالماء 
 كالمكاد 

تقدير التكمفة الداخمية لمقكانيف 
 المستقبؿ المحتممة

التقرير عف النفايات كاالنبعاثات 
البيئية إلى الييئات القانكنية 

 المسؤكلة

تقييـ العائد السنكم اإلجمالي عمى 
االستثمارات في نشاطات الكفاءة 

 االقتصادية

التقرير إلى ذكم المصمحة كالزبائف 
 كالمستثمريف كالمجتمع المحمي
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 :خالصة الفصل
لقد تبيف لنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ أف قضية حماية البيئة مف مخاطر التمكث تصدرت اىتماـ مختمؼ المنظمات 
العالمية لما أسفر عنو مف خمؿ في التكازف البيئي أثر عمى الحياة البشرية، ذلؾ أف نظافة المحيط ىي أساس 

 كحتى االقتصاد البيئي اليادؼ إلى تنمية اقتصادية كاجتماعية مستدامة تضمف لؤلجياؿ القادمة العيش برفاىية، 
 تحمؿ منيا يتطمب ذلؾ فإف خبلليا، كمف فييا تعمؿ التي البيئة كتنمية البيئي  أدائيامتطمباتؤسسة بالـ تفي

 لمعمؿ المناسبة التكنكلكجية األساليب استخداـ خبلؿ مف بالبيئة اإلضرار لمنع كاءس (الثابتة التكاليؼ) اتتضحي
 في ؤسسةالـ أخفقت أك تتمكف لـ التي (الجارية لتكاليؼا) السمبية البيئية األضرار عبلج ألجؿ أك بيا، لخاصا

 مف ىنا برز دكر مينة المحاسبة في حؿ ىذه المشاكؿ كاحتكاء مختمؼ التكاليؼ خاصة البيئية .حدكثيا منع
 المعاصر فيي نشاط  مراحؿ التطكر المحاسبيكالتي تعتبر أحدث ،المحاسبة البيئية منيا متمثمة في مفيكـ

خدمي يتـ تطكيعو لتعزيز المبادرات كالسياسات البيئية بتضمينيا التكاليؼ البيئية بكؿ أنكاعيا التي تسفر عف 
ممارسة المؤسسات ألنشطتيا، كال تقتصر أىمية محاسبة التكاليؼ البيئة لمحككمات كأجيزة حماية البيئة دكف 

 عدت لـغيرىا بؿ إف ضركرة كجكد إطار ليا في المشركعات االقتصادية يحقؽ مزايا لممحاسب كمتخذ القرار، إذ 
 ممارسة أثر لتغطي امتدت بؿ النشاط، نتيجة الخدمة أك المنتج تكاليؼ تحديد عمى قاصرة المحاسبية المعمكمات

 .كىذا ما يساعد في عمميات ترشيد القرارات البيئة عمى ألنشطتيا الكحدة
ككفقا لبلتجاه المتنامي باالىتماـ بالتكاليؼ البيئية كأنكاعيا كتبكيباتيا، يتبادر في أذىاننا مجمكعة مف األسئمة 

إذا كانت التكاليؼ البيئية أمرا حتميا كاقعيا فكيؼ يتـ إدارتيا كقياسيا، : تمثؿ جكىر المشكمة محؿ البحث كىي
كما فائدتيا بالنسبة لممؤسسة؟ أـ أف تحمميا كاجب إلزامي فقط، كىؿ تبنييا يجعؿ المؤسسة تحافظ عمى مكانتيا 
 .    في السكؽ كأماـ منافسييا رغـ ارتفاعيا؟ كؿ ىذه األسئمة سنحاكؿ اإلجابة عمييا في الفصكؿ القادمة مف البحث

 



 

 

 

 

 

 

 

:  الفصل الثاني

 تحلل اللليز اللتاافلي اي  ل  
  غلر مكونات اللتلط



ظل تغير مكونات المحيط     تحميل الميزة التنافسية في                                                        الفصل الثاني     

 

 56 

 تمهيد

 الميادين كل في المنافسة عمى ثركفأ ثركأ باالعتماد تتسم مرحمة مضى، وقت أي من ثركوأ حاليا العالم يعيش
وىو ما أثر عمى جميع أنواع المؤسسات الكبيرة منيا والصغيرة، التي أصبحت تواجو تحديات دائمة مع 

فسييا، األمر الذي أدى بالمديرين والقادة العاممين في أغمبيا إلى التفكير بشكل استراتيجي والعمل عمى منا
اكتساب ميزات تنافسية جديدة مع الحفاظ عمى تمك الموجودة لدييم مسبقا، إذ أن الحرب العالمية وما صاحبيا 

من تقدم تكنولوجي ىائل وثورة عالمية لممعمومات واالتصاالت حولت المجتمع اإلنساني إلى سوق واحدة يتم فييا 
تداول المواد والبضائع والخدمات التي أسيمت بشكل فعال في تذليل جميع الصعوبات المتداولة، إال أن ىذا 

االنفتاح الكبير أدى إلى والدة منافسة جديدة من نوعيا لم تكن المؤسسات قد واجيتيا من قبل بحيث أصبحت 
من ىنا ظيرت عدة توجيات  .جودة األداء المراد إنجازه سببا أساسيا في البقاء واالستمرار في األسواق التنافسية

لممؤسسات، فمنيا التي تستمر وتحافظ عمى مكانتيا وحصتيا ومنيا التي تنسحب وتخسر مركزىا نظرا لضعف 
قدرتيا عمى المنافسة، ألن األسواق الدولية ال تقبل إال األحسن واألكفأ، األمر الذي جعل فكرة االستمرار وتحسين 

الموقع التنافسي الياجس الرئيس لكافة المؤسسات إن أرادت أن تثبت وجودىا في بيئة تتميز بحدة المنافسة 
 . وتعدد المنافسين
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 الميزة التنافسية في ظل بيئة األعمال المتغيرة: المبحث األول
المكانية  إن تحقيق النمو والتوسع في بيئة األعمال اليوم والتي تتعدد فييا أشكال المنافسة وتتضاءل فييا الحدود

المؤسسات   وتحد  رئيس يواجو  المجتمع الدولي إلى قرية صغيرة، أصبح ضرورة حتمية فيياوالزمانية وتحول
  .المعاصرة، كونيا حقيقة أساسية تحدد نجاح مختمف المشاريع أو فشميا بدرجة غير مسبوقة

 
 مفهوم التنافسية والمنافسة: المطمب األول

تعد كل من المنافسة والتنافسية عنصران أساسيان ألي إطار تحميمي لإلنتاج والتجارة الدولية؛ ويمكن تبيان كل 
 :  منيما فيما يمي

 
 مفهوم المنافسة: الفرع األول

يعتبر مصطمح المنافسة من بين المصطمحات التي شاع استخداميا وتداوليا في أيامنا الراىنة، فيو يعد بعدا ال 
 . يمكن استبعاده بسيولة في الدراسات المتعمقة بالمؤسسة وعالقتيا مع محيطيا

تشير المنافسة عموما إلى فكرة التنافسية بين المؤسسات في مجال معين، مستعممة في : تعريف المنافسة: أوال
ذلك استراتيجيات مناسبة تيدف بيا إلى زيادة حصتيا السوقية من خالل معرفة والتقاط المستيمكين؛ والذين 

تمك الوضعية القائمة عمى أساس الفعل ورد الفعل "  وتعرف عمى أنيا 1.يمثمون بالدرجة األولى العمالء
  . 2"لممؤسسات

تنظيم آليات العرض والطمب لمسمع والخدمات، لمحصول عمى توزيع " وىناك من ينظر إلى المنافسة عمى أنيا
 .3"جيد لمموارد المتاحة
مثال  تكون كأن، السوق داخل اآلخرين منافسة لحمل مؤىمة كانت إذا المنافسة عمى قادرة أنياويقال عن مؤسسة 

؛ كما يتميز ىذا النوع من المؤسسات الشراء قرارات من حد أقصى  من أجل كسبما نوعا منخفضة أسعارىا
من ىو، بما يشعر، ما الطريقة التي يشعر بيا؛ ويجب أن تكون سيمة : بالتركيز بشكل كبير عمى المستيمك

   4.التحديد بالنسبة ليم، معروفة لدى جميع المؤسسات التجارية

                                                 
1
- Jean Galzewicz, la concurrence imparfaite, la découverte repères, paris, 2003, p.09.  

2
 - Curtis M. Grimm, et autres. Strategy as an Action Competitive Dynamics and Competitive Advantage, oxford 

university press, New York, 2006. P. 8. 
3
- Marc Guillaune, la concurrence en économie de la santé : une liaison difficile mais légitime, n° 2, volume 15, Les 

Tribunes de la santé, presses de science Po. DOI,  p. 23.  
4
 - Wiley, Sons, op. Cit, p. 29.   
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 1 :من خالل نوعييا المباشر وغير المباشر ويمكن تعريف المنافسة بشكل أدق
تتمثل في المنافسة والصراع القائم بين المؤسسات في بمد أو مجتمع ما من أجل الفوز : المنافسة غير المباشرة

بالموارد المتاحة في ىذا البمد، حيث تقوم المؤسسات بعرض سمع مختمفة الجنس، لكن المستيمك يستطيع أن 
 يفضل إحداىا عمى األخرى؛ 

 .بإنتاج نفس المنتجات والخدماتتشمل المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع، أو تقوم : المنافسة المباشرة
ويمكن أن نمخص تعريف المنافسة في أنيا اإلطار المالئم لمصراع والمواجية بين المؤسسات التي تنتج منتجات  

متشابية أو بديمة في نفس السوق من أجل تمبية حاجات ورغبات الزبائن، كما أنيا األداة التي تسمح باستمرار 
 .وبقاء المؤسسات في ىذه السوق واآللة المحركة لالقتصاد والنمو والربحية

 :تأخذ المنافسة أربعة أشكال ىي: أشكال المنافسة. ثانيا
 تتميز ىذه المنافسة بوجود عدد كبير من البائعين والمشترين لمسمع المتماثمة، حيث ليس :المنافسة الكاممة

باستطاعة أي منيم التميز بسمعتو فكميا متجانسة من حيث الجودة والسعر، كما أن سعر السمعة يتحدد من 
 . 2خالل قوى السوق، ومنو فالمؤسسة تحت المنافسة الكاممة تكون مستقبمة لمسعر وليست محددة لو

 3:ويمكن تمخيص المحددات الرئيسة ليذا النوع من المنافسة فيما يمي
  وجود عدد كبير من البائعين والمشترين، كل منيم ينتج نسبة ضئيمة من الناتج اإلجمالي المعروض في

 السوق، أي عدم تأثير دخول أو خروج أي منتج عمى العرض الكمي؛
 تجانس السمع والخدمات المعروضة في السوق؛ 
 حرية الدخول والخروج من السوق، لعدم وجود حواجز تحد المنتجين من ذلك؛ 
 العمم الكامل بشروط السوق، أي توفر كافة المعمومات التي تمكن المتعاممين من اتخاذ قرار الشراء أو 

 . البيع بسيولة

 4:ويتميز بــ: احتكار القمة
 ؛تممك حصة كبيرة من السوقؤسسات الم البائعين، أي أن وجود عدد قميل من 

                                                 
1
 .115، ص 1993، مطبعة األلوان، الرياض، التحميل االقتصادي المعاصرالبياني، -  

2
 - T .R. Jain, O.P. Khanna, Business Economics, vimla kumara jain publication, New Delhi, 2009, p. 03.   

3
 - Robert E. Hall, Marc Lieberman, Microeconomics: Principles and Applications, 6th edition, nelson education, 

Canada, 2012,  p. 251. 
4
 - Pankaj Chai, Anuj Gupta, Microeconomics Theory And Applications, prabhat Kumar shama publishing, india, 

2002, pp. 39. 40. 
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 أجيزة الحاسوب، : تتميز المنتجات في السوق بالتشابو مثل اإلسمنت، الفوالذ، األلمنيوم؛ أو التمايز مثل
 صناعة السيارات، اآلالت االلكترونية؛ 

 لممنتجين في ىذا " قوة احتكارية" وتعطي ىذه الميزة ؛جود عوائق تمنع دخول منتجين جدد إلى السوقو
 ؛السوق

  يؤثر عمى االحتكار أطرافحد أمعناه أي  قرار يتخذه ؛  في السوقبائعينبين ال" عالقات متبادلة"وجود 
 . كما أن ىناك حوافز لالتفاق بينيم عمى البيع بسعر معين، أو تقسيم مناطق البيع بينيم،البقية

 1: يتميز بـ: االحتكار الكامل
 ويمثل المنتج أو البائع الوحيد لمسمعة ألنوالمحتكر ، وىو ما يسمى بوجود منتج أو بائع وحيد في السوق 

 تو؛دم وجود بدائل قريبة لسمع، أي عسوق السمعة
 ه؛وليس مستقباًل ل، يعتبر المحتكر صانعًا لمسعر 
  جدد إلى سوق المحتكرمنتجينوجود عوائق تمنع دخول . 

 2:ىاالمنافسة الكاممة، ومن خصائصمن  ةقريبه المنافسة  ىذدعت: المنافسة االحتكارية
 ؛ التأثير عمى سعر السوقمنيا الصغيرة، بحيث ال تستطيع أي ؤسساتجود عدد كبير من المو 
 ؛السمع متشابية لكنيا غير متجانسة، حيث يمكن التفرقة بين السمع الموجودة في السوق 
 نوعا ما السوق والخروج من سيولة الدخول . 

 
  مفهوم التنافسية وأنواعها: الفرع الثاني

 مراكز أمام حتمًيا أمًرا التنافسية جعل إلى األجنبية المنتجات أمام األسواق وفتح الدولية التجارة تحرير أدى لقد
 الصعيد عمى التنافس ىاجس تحت وقوعيا ىو الحاضر الوقت في مؤسساتال يميز ما فأىم والخدمات، اإلنتاج
 .العالمية الجودة متطمبات وظيور الجمركية الحواجز تالشي مع خاصة ،العالمي

  :تعرف التنافسية عمى عدة أسس كما يمي: مفهوم التنافسية: أوال
 يعتبر اقتصاد دولة أنو ذو تنافسية إذا كان  حسب المعيد االقتصادي العالمي: التنافسية عمى أساس الدول .1

 

                                                 
1
 - Jacqueline Murray Brux, Economic Issues & Policy,  thomson higher eduction, canada, 2008, p. 248. 

2
 - Robert E. Hall, Marc Lieberman, op.cit, pp. 321. 322. 
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قدرة الدولة عمى إنتاج "  أو ىو 1.يممك القدرة عمى تحقيق نمو اقتصادي مستديم عمى المدى المتوسط والطويل
سمع وخدمات تتنافس بيا المؤسسات في األسواق العالمية وتضمن النمو المتصاعد لمستويات معيشة المواطنين 

، ىذا من وجية نظر المجمس األمريكي لمسياسة التنافسية، في حين عرفت منظمة التنمية 2"عمى المدى الطويل
 3.ة التنافسية عمى أنيا قدرة الدول عمى توسيع حصصيا في األسواق المحمية والدوليةوالتعاون االقتصادي

 إلى أن ما ينطبق عمى الدول المتقدمة ال يمكن تعميمو عمى الدول النامية، فالحديث عن تنافسية اإلشارةوتجدر 
دولة متقدمة يختمف عن تنافسية دولة نامية، باعتبار أن األولى اجتازت المراحل البدائية لتحقيق التنافسية فيي 

 . عكس الدول النامية التي تسعى لخمقيا ومن ثم تحسينيا،تعمل عمى تحسينيا
ىي قدرة مؤسسات ذات قطاع صناعي معين في دولة : (فرع النشاط االقتصادي)التنافسية عمى أساس القطاع 

ما عمى تحقيق نجاح مستمر في األسواق الدولية دون االعتماد عمى الدعم والحماية الحكومية، فتتميز تمك 
؛ والجدير بالذكر أنو من 4باستمرار تنميتيا عمى العملو السوقية حصصيا عمى المحافظةبالدولة في ىذا القطاع 

الصعب عمى أية دولة أن تحقق التنافسية عمى مستوى جميع القطاعات وذلك لمتوزيع غير المتكافئ لمموارد 
ويكون القطاع ذو تنافسية إذا كان يستطيع . بينيا، بل األفضل عمى كل دولة أن تركز عمى قطاعات دون أخرى

  5أن يحقق معدل أرباح يفوق النمو االقتصادي، ذلك أن ىذا األخير يحدث نتيجة تدخل الدولة؛
اتفق أغمب الباحثين عمى أن المؤسسة ىي األنسب لتطبيق مفيوم التنافسية : تنافسية عمى مستوى المؤسسة

باعتبارىا المحرك الرئيس لالقتصاد، فالتنافسية عمى ىذا المستوى ىي التي تتحكم في باقي المستويات القطاعي 
القدرة عمى تزويد منتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من المنافسين والوطني، ويمكن تعريفيا عمى أنيا 

  6. عال عمى المدى الطويلاقتصادي، مع الحفاظ عمى مكانتيا في السوق مما يسمح بتحقيق أداء اآلخرين

القدرة عمى مواجية المنافسة ضمن الشروط المالئمة ليا، " ويمكن تمخيص مفيوم التنافسية بصفة عامة إلى أنيا
وىذه القدرة يمكن أن تتجسد من خالل وضع إستراتيجية فعالة لتوجيو النشاطات واألعمال بغرض احتالل أو 

 ".  المحافظة عمى الموقع التنافسي

 

                                                 
1
 - Abdallah Alauoi. La compétitivité internationale : stratégies pour les entreprises françaises, Harmattan, France, 

2005, P. 41.  
2
 .74، ص 2000، منشأة المعارف، اإلسكندرية، الموجيستيك كبديل لمميزة النسبيةعبيد عمي أحمد حجازي، -  

  .96، ص 2001، الدار الجامعية، القاىرة، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرةعمر الصقر، -  3
4
 . 26، ص 1993، ديوان المطوعات الجامعية، الجزائر، مبادئ االقتصاد الحديثعبد المطيف بن أنشيو، -  

5
 - Gary Hamel, C.K. Prahalad, competing for the future, Harvard business school press, U.S.A, 1994, P. 274. 

6
- Marc Ingham, Management stratégique et compétitivité, Boeck, Belgium, 1995, p. 2.     
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 أنواع التنافسية: الفرع الثاني
 :يتم تصنيف التنافسية وفقا لمعيارين

 كما وذلك السعرية، غير أخرىو السعرية التنافسية إلى السعر معيار حسب التنافسية تنقسم: السعري المعيار. أوال
 1:يلي

1. الخارجية األسواق إلى علالس تصدير األقل التكاليف وذ دللب يمكن هأن تعني و:السعرية لتنافسيةا 
 اهقدرت ىلع كبير تأثير  الوطنية ةلالعم صرف لسعر أن كما األخرى، دانلالب من أفضل بصورة

 ؛التنافسية
 :يلي كما مانوبي التمييز ويمكن تقانية، وتنافسية نوعية تنافسية إلى نقسم وت:السعرية غير التنافسية .2
 يمكن هأن ذلك مرتفعة، جودة ذات منتجات إنتاج ىلع التنافسيةىذا النوع من  عتمدي :النوعية التنافسية 

 ؛مرتفعة بأسعار الجيدة النوعية ذات المبتكرة المنتجات تصدير دلبلل
 المرتفعة المضافة القيمة ذات التقانة عالية الصناعات ىلع تعتمدو: التقانية التنافسية. 

 2:يمكن تقسيم التنافسية وفقا ليذا المعيار إلى: المعيار الزمني. ثانيا
تعتمد ىذه التنافسية عمى النتائج االيجابية المحققة خالل دورة محاسبية واحدة، : التنافسية الممحوظة .1

غير أنو يجب أن ال نتفاءل بشأن ىذه النتائج، لكونيا قد تنجم عن فرصة عابرة في السوق أو ظروف 
 أخرى جعمت المؤسسة في وضعية احتكارية مكنتيا من تحقيق ىذه النتائج؛ 

عمى خالف التنافسية الممحوظة فان القدرة التنافسية تختص بالفرص المستقبمية وبنظرة : القدرة التنافسية .2
طويمة المدى من خالل عدة دورات استغالل، باإلضافة إلى استنادىا لمجموعة من المعايير الضرورية 
المتداخمة فيما بينيا، فكل معيار يوضح جانبا من القدرة التنافسية وُيبقي المؤسسة صامدة في ظل بيئة 

 .   مضطربة

 
 
 

                                                 
1
 ص ،2008 الدولة، تخطيط يئةبو اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ، 2007 السوري االقتصاد لتنافسية األول الوطني التقرير تنافسية،لل الوطني المرصد-  

24. 
جامعة محمد خيضر، ، 12العدد ، اإلنسانية، مجمة العموم تعزيز تنافسية المؤسسة من خالل تحقيق النجاح االستراتيجيالطيب داوي، مراد محبوب، -  2
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 القدرة التنافسيةمحددات : الفرع الثالث
وفقا لمنيج بورتر يتوقف تحقيق القدرة التنافسية عمى مدى توافر مجموعة من المحددات، تشكل فيما بينيا ما 

 مختمف ، حيث وضح بورتر من خالل نموذجو يعرف بالماسة ولذلك كثيرا ما يطمق عمى نظريتو بنظرية الماسة
 : أنواع ىذه المحددات وعمى الطبيعة المتداخمة والمتشابكة بينيا كما يبينو الشكل التالي

 نموذج الماسة: (1- 2 )الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source : Michael Porter, L’avantage concurrentiel des nations, Inter- édition, paris, 1993, p. 141. 

 
مما الشك فيو أن كل دولة تتوفر عمى عوامل إنتاج تحصل عمييا دون عناء، إال : طبيعة عوامل اإلنتاج. أوال

: أن نموذج بورتر ميز بين نوعين من ىذه العوامل، النوع األول يتمثل في العوامل األساسية والتي تتجسد في
رأس المال، العوامل الطبيعية، والعوامل المناخية؛ وىذه العوامل ال تعد ميزة تنافسية وذلك لسيولة الحصول عمييا 
فيي متوفرة بشكل متزايد؛ أما الشكل الثاني فيتمثل في العوامل المتطورة وىي تمثل أىمية أكبر مقارنة بسابقتيا 

 تأثيرات متبادلة بين المحددات الرئيسية   
 تأثيرات المحددات الثانوية عمى المحددات الرئيسية               

إستراتيجية 
المؤسسة وطبيعة 
 المنافسة المحمية

ظروف الطمب 
 المحمي

ظروف عومل 
 اإلنتاج

الصناعات 
المرتبطة 

والصناعات 
 المساندة

 الحكومة

 الصدفة
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كالبنية األساسية من نظم االتصاالت ومصادر المعرفة؛ وىذه العوامل ىي األساس لتطوير القدرة التنافسية من 
 1.خالل اإلبداع والبحث واالبتكار

يرى بورتر أن الطمب المحمي يؤثر عمى قدرة المؤسسة عمى التنافس من خالل : ظروف الطمب المحمي. ثانيا
نوعية وطبيعة احتياجات المستيمكين، فالضغوط المستمرة من قبل ىؤالء حول جودة المنتجات سوف يدفع 

 .  2بالمؤسسة إلى التطوير واالبتكار لتمبية حاجاتيم

إن وجود صناعات مرتبطة ومساندة داخل أي بمد ُيمكن : ظروف الصناعات المرتبطة والمساندة لمنشاط. ثالثا
فالصناعات المرتبطة ىي التي تشترك فيما بينيا وتعتمد  المؤسسات من تحقيق التنافسية عمى المستوى الدولي

أما الصناعات التكنولوجيات المشتركة وقنوات التوزيع والميارات والعمالء، عمى بعضيا من حيث المدخالت، و
المساندة فيي التي تدعم صناعة معينة من حيث المدخالت التي تتطمبيا العممية اإلنتاجية، ىذا ما يساعد عمى 

      3.االستمرار واالتجاه نحو التطوير واالبتكار

 باالعتبار لمصناعة المحمية وأخذ التنافسي المناخ  ىنا عمىبورترركز : التنافسيو اإلستراتيجي الوضع. رابعا
 يحفز المؤسسة عمى إيجاد استراتيجيات تمكنيا من تطوير ما، ىذا الصناعية الوحدات بين الممكن التعاون

كمما كان الوضع االستراتيجي أي  .قدرتيا وكفاءتيا وسعييا نحو التحسين والتطوير واإلبداع لزيادة إنتاجيتيا
 4.لممؤسسة قويا كمما ساعد ذلك منح التفوق لممؤسسة عمى منافسييا

وىي ) إلى ىذه المحددات الرئيسية أضاف بورتر محددات ثانوية، مثل الدور الذي تمعبو الصدفة باإلضافة
؛ (....، في أسعار المدخالت وأسعار الصرف العالميةمؤسسات التي تقع خارج نطاق وسيطرة وتحكم الحداثاأل

عبر السياسات الحكومية، كزيادة االستثمارات في برامج الذي يتمثل في إيجاد بيئة قانونية وتجارية )ودور الدولة 
وبالرغم من ىذا الدور الذي 5.في تعزيز القدرة التنافسية لممؤسسة (التعميم والتدريب والدعم والسياسات المالية

 .والحكومة إال أن بورتر لم يركز عمييا بشكل كبير وذلك لتأثيرىا الضعيف عمى القدرة التنافسية تمعبو الصدفة

                                                 
1
 - Michael Porter, L’avantage concurrentiel des nations, Inter- édition, paris, 1993, p. 141. 

2
- Dirk. Morschett, et al, Strategic International Management: Text and Cases, 2

nd
 edition, Gabler Verlag, 2010, P. 

116. 
3
 - Michael E. Porter, On competition, updated and expanded edition, united states of America, 2008, p p. 192, 193. 

4
 - Charles Hill, Gareth R. Jones, Strategic Management: An Integrated Approach: Theory, 9

th
 edition, cengage 

learning, Canada, 2009, pp. 249, 250. 
5
 - Michael Porter, L’avantage concurrentiel des nations, op. Cit, pp. 138- 142. 
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 في أي ضعف أي أن حيث ديناميكي، بشكل البعض بعضيا مع عناصرىا تتفاعل عندما بفعالية الماسة وتعمل
 .عام بشكل التنافسي المناخ عمى يؤثر وبالتالي الماسة، يضعف عناصرىا من عنصر

 
 تحميل البيئة التنافسية: المطمب الثاني

إن االىتمام بتحميل بيئة األعمال التي تنشط فييا المؤسسة أمر في غاية األىمية لما تشيده من تغيرات نوعية 
حيث لم تعد تواجو المؤسسات منافسين ينشطون في نفس القطاع وحركية دائمة يصعب التنبؤ باتجاىاتيا، 

فحسب بل تعداه إلى قوى أخرى بإمكانيا مساومة المؤسسة واقتطاع جانب من أرباحيا، ىذا ما حتم عمى ىذه 
  .جل تييئة االستعدادات الالزمة قبل ظيور التيديدات المحتممةأ المبكر من لإلنذار تكوين نظام مناألخيرة 

 
 أهم مالمح البيئة التنافسية الحديثة: الفرع األول

 :من أىم مالمح البيئة التنافسية المتجددة نجد
 المحمية أو ، سواء في األسواق وباستمرار في ظيور منافسين جددىذه الصورةتتجسد :  زيادة حدة المنافسة.أوال

  1؛العالمية، كما أصبحت تحدد نجاحيا من عدمو من خالل تتبع استراتيجيات المنافسين ورغبات العمالء

 أكثر العمالء أصبح ، العولمةانتشار مع: التنافسية لمميزة تحقيقا تنافس الاستراتيجيات عمى التركيز. ثانيا
 وىي الميزة التي حتمت مالئم،ال سعرالو عاليةال جودةال بحثا عن العالم في مكان أي من منتجاتيم شراءل استعدادا

؛لمصناعة إستراتيجية تحميالت إجراء نحو اىتماميا توجيوعمى كثير من المؤسسات 
2

 

 كل بين الوقت اختصار في المتنافسون سيتبارى، السياق ىذا في: الزمن أساس عمى المنافسة ظهور .ثانثا
 دون عميو المتفق قيتالتو في المنتجات وتسميم المنتج، وتقديم إنتاج وقت واختزال جديد، لمنتج وتقديم ابتكار
  3؛تأخير

 في التكنولوجية االبتكارات إدراج إلى معظم المؤسسات تسعى: التكنولوجي  والتغيراالبتكار معدالت تزايد. رابعا
 أو السمعة تقديم، والمتمثمة في مباشرة اقتصادية ومزايا منافع عمى الحصول قصد وذلك اإلنتاجية؛ اتوعمميا

                                                 
1
 .32، ص 1999، الدار الجامعية، مصر، اإلدارة اإلستراتيجية؛ األصول واألسس العمميةمحمد أحمد عوض، -   

 .18 ص ، 1998، لمكتاب، مصر اإلسكندرية مركز ،األعمال مجال في التنافسية الميزة . خميل مرسي نبيل-  2
3
 .366  ص،  2001 القاىرة، سرفيس، وايد مركز ،التغيير وتحديات اإلدارة ، عامر يس سعيد-  
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 أسواق اختراق عمى تياقدر ومن التنافسية عروضيا قدرة من تزيد معقولة وبتكمفة صورة أحسن في الخدمة
 1؛جديدة
إن التحكم في تكاليف ووفرات التصنيع متوقف عمى : الحديثة التصنيع ونظم عمميات عمى التركيز. خامسا

التكنولوجيا المتقدمة ونظم : اختيار عمميات ونظم سيره، فاليوم يتم التركيز عمى نظم التصنيع الحديثة مثل
التصنيع المرنة، التي استطاعت تحويل عنصر الكفاءة كأساس لمميزة إلى عنصر الفعالية في تحقيق ميزة 

 تنافسية مستديمة؛ 
 وتطوير تغيير إحداثو الجودة تحسين برامج إعدادمن خالل : الشاممة الجودة يمهمفا عمى التركيز .سادسا
 .2فحسب التنظيمية الوحدات من وحدة أو منتج مستوى عمى وليس ،ياتيامستوكل  عمى

 
 :تحميل قوى التنافس في بيئة الصناعة: الفرع الثاني

تتأثر جاذبية القطاع الذي ترغب المؤسسة االستثمار فيو بمجموعة من القواعد التي تحكم المنافسة والقوى 
المشكمة ليا، واليدف الرئيسي في ىذا المجال ىو تغيير ىذه القواعد لصالح المؤسسة، وقد قدم بورتر قواعد 

  3.المنافسة في صورة تفاعل متبادل بين خمسة قوى رئيسية يبينيا الشكل التالي
 الحقل التنافسي: (2-2)الشكل رقم

 
 

 الحقل التنافسي: (2-2)الشكل رقم 
 
 
 
 

 
Source: Géarard Koening, Management Stratégique, Dunod, Paris, 2004, p. 153. 

                                                 
1
 .550سعيد يس عامر، مرحع سابق، ص -  

2
 .31 ص سابق، مرجع خميل، مرسي نبيل - 

3
 - Curtis M. Grimm, op. Cit, P. 51. 

المنافسون 
 المحتممون

 الزبائن

 المنتجات البديمة

 المنافسة في القطاع الموردون     
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مجموعة من المؤسسات المتقاربة : "ُيعرف المتنافسون الحاليون عمى أنيم: حدة المنافسة بين المتنافسين. أوال
، ويعد ىؤالء 1"في الحجم واإلمكانيات، التي تعمل في نفس السوق وتقدم نفس السمع، وتخدم نفس قطاع العمالء 

المنافسين عوامل خارجية في التحميل البيئي، وتتحدد حالة المنافسة في الصناعة بين ىذه المؤسسات من خالل 
المنافسين، معدل نمو الصناعة، ارتفاع التكاليف الثابتة، الرفع من القدرة اإلنتاجية، تكاليف التبادل أو تمييز  عدد

المنتجات، حواجز الخروج كالعوائق االقتصادية واإلستراتيجية التي تمنع المؤسسات العاممة في صناعة ما من 
    2مغادرتيا؛

إن دخول منافسين جدد إلى الصناعة يعد تيديدا لممؤسسات القائمة، فيو يؤثر : المنافسون المحتممون. ثانيا
سمبا عمى ربحيتيا ومنو عمى الصناعة ككل، ولمواجية ىذا الخطر تسعى ىذه المؤسسات إلى رفع الحواجز التي 

تحول دون دخول ىؤالء المنافسين؛ فكمما ارتفعت ىذه الحواجز ارتفعت معيا جاذبية القطاع وزادت فرصة 
، ارتفاع التكمفة راتووف الربحية وبالتالي الحفاظ عمى الحصة السوقية، ومن أمثمتيا الحجم االقتصادي من خالل

تكاليف التحويل التي رأس المال المطموب في بعض الصناعات، صعوبة الحصول عمى قنوات التوزيع، ارتفاع 
قد تتحمميا أي مؤسسة إلغراء الزبائن وتحويميم إلييا، السياسات الحكومية من خالل وضع لوائح وقوانين 

  3 وتشريعات؛
يظير تأثير الموردين عمى المؤسسات في رقم أعماليا وىامش ربحيتيا، من خالل : قوة مساومة الموردين. ثالثا

ويحظى الموردون بموقع قيادي في  فرض أسعار عالية أو تخفيض جودة المنتجات والخدمات المقدمة ليا؛
  4:الحاالت التالية

 السيطرة عن طريق عدد قميل من الموردين والتركيز أكثر عمى الصناعة التي تخص مبيعاتيا؛ 
 ضعف أو محدودية المنتجات البديمة التي يمكن أن تمجأ إلييا المؤسسة؛ 
 عندما ال تمثل المؤسسة عميال ميما لممورد؛ 
 عندما تكون عممية التحويل من مورد إلى آخر مكمفة جدا؛ 
   إذا كان منتج المورد يمثل أحد المدخالت اليامة في نشاط أعمال المؤسسة؛ 
 إذا كان بإمكان المورد التكامل األمامي والتنافس مباشرة مع المؤسسة المشترية. 

                                                 
 . 108، ص مرجع سابقمحمد أحمد عوض، -  1

2
 - Farhad Analoui, Azhdar karami, Stratégie Management in small al meduim enterprises, Thomson learning Great 

braitain, 2003, p. 83. 
3
 - Anthony Henry, Understanding Strategic Management, Oxford university press, New York, 2008,  p. 71. 

4
 - R. M. Srivastava, Shubhra Verma, Strategic Management, Concepts, Skills and practices, easten economy 

edition, New delhi, 2012,  p. 143. 
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يؤثر المشترون عمى الصناعة من خالل قدرتيم عمى تخفيض  :(العمالء)قوة المساومة لممشترين . رابعا
األسعار، والمساومة عمى جودة أعمى أو المزيد من الخدمات والتنافس مع بعضيم البعض، ويكتسب المشترون 

 1:قوة تفاوضية في الحاالت التالية
  عندما تكون الكميات المشتراة من قبميم كبيرة، عندىا يمكنيم استعمال قوتيم الشرائية كعامل ضغط

 والمساومة عمى تخفيض السعر؛
 عندما ال تتوفر لدييم القدرة عمى التكامل الخمفي من خالل قياميم بإنتاج السمعة؛  
 عندما تكون المنتجات المعروضة نمطية أي غير متميزة؛ 
 انخفاض تكاليف التحويل التي يتحمميا المشترون عند تغيير المؤسسة المتعامل معيا؛ 
 عندما يمتمك المشترون معمومات كافية عن األسعار الحقيقة. 

 2:يزداد تيديد ىذه المنتجات في الحاالت التالية: المنتجات البديمة. خامسا
 انخفاض أسعارىا وارتفاع نوعيتيا مقارنة باألصمية؛ 
 انخفاض تكاليف تحول الزبون إلى ىذه المنتجات؛ 
 نقص والء الزبون اتجاه المنتجات األصمية. 

 
 الميزة التنافسية: المطمب الثالث

تعد الميزة التنافسية العنصر االستراتيجي اليام، الذي يمنح المؤسسات مفتاح النجاح واالستمرار والتفوق لضمان 
 . بقائيا واستمرارىا في ظل التحوالت الكبيرة التي تشيدىا معظم ىذه المؤسسات

 
 مفهوم الميزة التنافسية: الفرع األول

ظيرت الميزة التنافسية كبديل عممي لمميزة النسبية تمكن من خمق قيمة لممنتجات، وكان ذلك في أواخر 
السبعينيات من خالل شركة ماكنزي لالستشارات أثناء بحثيا في أسباب النجاح الذي حققو اليابانيون عند    

غزو األسواق العالمية عمى الرغم من التغيير في الظروف البيئية؛ ويعتبر بورتر أول من استخدم مصطمح الميزة 
  1985.3التنافسية في كتابو الصادر عام 

                                                 
1
 - R. M. Srivastava, Shubhra Verma, op. cit , p. 143. 

2
 - david Campbell, et al, business strategy, second edition, Butterworth Heinemann, Great Britain, 2002, p. 137.  

3
 .308، ص 2007، دار وائم نهىشر، عمان، اإلدارة اإلستراتيجيت منظىر منهجي متكاممطاهر محسه مىصور انغانبي، وائم محمد صبحي إدريس، -  



ظل تغير مكونات المحيط     تحميل الميزة التنافسية في                                                        الفصل الثاني     

 

 68 

 تخمقيا أن المؤسسة باستطاعة التي االقتصادية القيمة من تنشأالميزة التنافسية وضمن ىذا اإلطار يرى بورتر أن 

 ؛ 1بالمنافسين مقارنة المنتج في متميزة منافع تقديم أو ،المنخفض السعر شكل تأخذ أن يمكن إذ لعمالئيا،

استغالل المؤسسة لنقاط " أو ىي 2."القدرة عمى الحصول عمى ربح مستمر أكبر من المنافسين"وتعرف عمى أنيا 
قوتيا الداخمية في أداء األنشطة الخاصة بيا بحيث تتولد قيمة ال يستطيع المنافسون تحقيقيا في أدائيم 

ميارة حاسمة ودائمة تكتسب عن طريق التكيف مع السوق الذي تنشط فيو "  وبيذا فيي تعد 3 ."ألنشطتيم
   4."المؤسسة، مما يحسن من وضعيا التنافسي وتحقيق ربحية أكبر

من خالل التعاريف السابقة يمكن الوصول إلى مقاربتين أساسيتين في تحميل مفيوم الميزة التنافسية وبالتالي 
 5:القيمة المحصمة من طرف  المؤسسة

 التي تعتبر القيمة المحصمة من طرف المؤسسة مردودا يجعل قوة السوق ممموسة : المقاربة اإلستراتيجية
عمى مستوى الجزء االستراتيجي، حيث تشكل ردود األفعال اليادفة إلى مواجية المنافسة سيرورة إنتاج 

 القيمة؛
 التي تعتبر القيمة ونجاح المؤسسة نتيجتان لمتطور الفعال واالستغالل األمثل : المقاربة االقتصادية

 . لألصول اإلستراتيجية لممؤسسة من خالل الفعالية في تسيير الموارد

 :وعميو يمكن القول عن الميزة التنافسية أنيا
 نسبية، أي تتحقق بالمقارنة وليست مطمقة؛ 
 أنيا تؤدي إلى تحقيق التفوق واألفضمية عمى المنافسين؛ 
 تنبع من داخل المؤسسة وتحقق قيمة ليا؛ 
 تنعكس في كفاءة أداء المؤسسة ألنشطتيا أو في قيمة ما تقدمو لمعمالء أو كمييما؛ 
 دراكيم لألفضمية فيما تقدمو المؤسسة وتحفزىم عمى الشراء؛  تؤثر في العمالء وا 
 تتحقق لمدة طويمة نسبيا وال تزول بسرعة عند تطويرىا وتجديدىا. 

 

                                                 
1
 - Gideon D. Markman, Phillip H. Phan, The Competitive Dynamics of Entrepreneurial Market Entry, Edward 

Elgar publishing, USA, 2011, p. 186.  
2
 - Besanko David, et al, Economics of strategy, 2

end
 Edition, John Wiley et sons, New York, 2000,  p. 389. 

3
 -Robert A. Pitts, David Lei, Strategic Management: Building And Sustaining Competitive Advantage, West 

Publication , USA, 1996,  p. 68. 
4
 - Jacques Lendrevie, Julien Lévy, Mercator : Théories Et Nouvelles Pratiques Du Marketing, Dunod, paris, 2012, 

p. 681. 
5
 - Octave Jokung- Nguéna, et al, Introduction au management de la valeur, Dunod, Paris, 2001, P. 23. 
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 أهمية وأهداف الميزة التنافسية: الفرع الثاني
تمعب الميزة التنافسية دورا ىاما عمى مستوى المؤسسة، فيي تعد من بين العناصر التي تقودىا لمنجاح، بل 

وتحقق ليا األسبقية في ذلك، ولعل من أىم النتائج التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا من خالل اكتساب مزايا 
 1: تنافسية
 قدرتيا عمى إقناع زبائنيا بما تقدمو من منتجات متميزة عن ما يقدمو منافسييا؛ 
 خمق فرص تسويقية جديدة؛ 
  دخول مجال تنافسي جديد إما بدخول سوق جديدة أو التعامل مع نوعية جديدة من العمالء أو بإنتاج

 سمع وخدمات جديدة؛
  إمكانية حصوليا عمى حصة سوقية أفضل وأكبر، واستمرار ىذا النجاح سيزيد من العوائد المالية 

 المتحققة واألرباح الصافية؛
  تكوين رؤية مستقبمية جديدة لألىداف التي تريد المؤسسة الوصول إلييا والفرص الكبيرة التي ترغب

 في اقتناصيا؛
  خمق قيمة لمعمالء؛ حيث تسعى المؤسسة من خالل تحقيق وتعظيم القيمة لموصول إلى رضا العميل

 . وضمان تأكيد بقائيا في السوق التنافسية الحالية
 

 شروط فعالية الميزة التنافسية: الفرع الثالث
 2:حتى تكون الميزة التنافسية فعالة يحب أن تكون

 حاسمة؛ أي تعطي األسبقية عمى المنافسين؛ 
 إمكانية الدفاع عنيا وصعوبة تقميدىا من قبل المنافسين؛ 
 االستمرارية؛ أي إمكانية استمرارىا عبر الزمن. 

 
 محددات الميزة التنافسية ومصادرها: المبحث الثاني

تمثل الميزة التنافسية فرصة جوىرية أمام أي مؤسسة لتحقيق أىدافيا وزيادة ربحيتيا مقارنة بمنافسييا، ولكل ميزة 
عمر محدد ينتيي بتمكن المنافسين من تقميدىا، حينيا ال يمكن لممؤسسة أن تجني ثمار ميزتيا لوقت      

                                                 
1
 .104عهي انسهمي، مرجع سابق، ص -  

2
 - H. Spitezki, la statégie de l’entreprise, Economica, Paris, 1995, p. 54. 
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طويل، لذا وجب عمييا اختيار الطريق الصحيح والمصدر المالئم الذي يقوي جيودىا ويكسبيا مكانة قوية في 
 . السوق؛ وىذا ما سيتم تناولو في ىذا المبحث

 
 محددات الميزة التنافسية ومعايير جودتها: المطمب األول

ال يمكن الحكم عمى أية مؤسسة أنيا قوية في السوق أم ال، إال من خالل مجموعة من المعايير والمحددات التي 
     :تضمن تفوقيا عمى منافسييا، ويمكن إبراز أىميا فيما يمي

 
 محددات الميزة التنافسية: الفرع األول

 :تتحدد الميزة التنافسية لممؤسسة من خالل متغيرين أو بعدين ىامين ىما
إن اليدف االستراتيجي لكل مؤسسة ىو تحقيق ميزة تنافسية مستمرة، لكن اليوم وفي : حجم الميزة التنافسية: أوال

ظل وجود عدد كبير من المنافسين فإنو من الصعب حمايتيا، ألنو بمجرد تقميدىا أو اضمحالليا سوف يكسب 
ذلك المؤسسة تكاليف إضافية، ومنو فإن استمرارية ىذه الميزة ال يكون إال لفترة محدودة إلى أن يعمن المنافسون 

  وىو ما يوضحو 1.ىجوما عكسيا، ىذا ما يحتم عمى المؤسسة اتخاذ مجرى جديد في البحث عن ميزة جديدة
 :             الشكل التالي

 حجم الميزة التنافسية: (3- 2 )الشكل رقم 
 
 
 
 
 

  
 

 

Source : Richard A. D'aveni, Hypercompetition:  Managing the Dynamics of Strategic  Maneuvering, The Free 

Press, New York, 1994, p. 08. 

                                                 
1
 - Richard A. D'aveni, Hypercompetition:  Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, New York, The 

Free Press, 1994, p. 07. 

ظيور 
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عمى غرار دورة حياة المنتجات الجديدة، فإن لمميزة التنافسية دورة حياة تبدأ بمرحمة التقدم أو النمو السريع ثم 
مرحمة التبني من قبل المنافسين لتأتي بعدىا مرحمة الركود بسبب التقميد والمحاكاة ومحاولة التفوق عمييا، وأخيرا 

   1.تظير مرحمة الضرورة أي الحاجة لتقديم تكنولوجي جديد لتخفيض التكمفة أو تمييز المنتج
 :وانشكم انتاني يوضح دورة حياة انميزة انتىافسيت

 دورة حياة الميزة التنافسية: (4-2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 .86 ، ص1998، مركز اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندرية، الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خميل، : المصدر

 
يتعمق نطاق المنافسة بالسوق المستيدف، أي مدى اتساع أنشطة وعمميات المؤسسة : نطاق المنافسة. ثانيا

بيدف تحقيق مزايا تنافسية، وكمما اتسع نطاق النشاط زادت إمكانية تحقيق وفورات في التكمفة عن المنافسين إما 
نتيجة االستفادة من تقديم تسييالت إنتاج مشتركة، أو خبرة فنية واحدة، أو استخدام نفس منافع التوزيع لخدمة 
قطاعات سوقية مختمفة، أو صناعات مترابطة، وفي المقابل يمكن لمنطاق الضيق أن يحقق ميزة تنافسية من 

   2.خالل التركيز عمى قطاع سوقي معين وخدمتو بمنتج متميز
 
 

                                                 
1
 .98، ص 2006، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، استراتيجيات اإلدارة العميانبيل محمد مرسي، -  

2
 .100نفس المرجع، ص -  

 الضرورة التقميد التبني التقديم

 الزمن 

حجم 
 الميزة 

 2الميزة التنافسية 

 1الميزة التنافسية 
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 أنواع المزايا التنافسية: الفرع  الثاني
ترغب كل مؤسسة في تحقيق أكبر عائد ممكن من خالل اكتساب أفضل المزايا والمتمثمة في ميزة التكمفة األقل 

 : وميزة التمييز
ويقصد بيا محاولة المؤسسة تقديم منتجات أو خدمات بتكمفة منخفضة مقارنة : ميزة التكمفة األقل. أوال

بمنافسييا، وذلك من خالل معرفة العوامل المتسببة لمتكاليف ومن ثم مراقبتيا ومحاولة تخفيضيا، مما يؤدي إلى 
   1تحقيق عوائد أكبر؛

وىي قدرة المؤسسة عمى عرض منتجات ذات خصائص متفردة ومتميزة يجعميا ذات : ميزة تمييز المنتج. ثانيا
   2.قيمة أكبر من وجية نظر المستيمك

إن من فائدة المؤسسة الحصول عمى كمتا الميزتين في آن واحد مما يكسبيا مكانة ىامة في السوق وتوفير ربح 
 :وىذا ما يوضحو الشكل التالي. أكبر

 المزايا التنافسية المكتسبة: (5- 2 )الشكل رقم

 
Source : Jean- Piérre Détrie et al, Stratégor, Dunod, paris, 2004, p. 125. 

 
 
 

                                                 
1
 - Michael Porter, L’avantage Concurrentiel : Comment D’avancer Ses Concurrents Et Maintenir Son Avance, 

Dunod, Belgique, 1999, p. 129.  
2
 - Bernhard Adriaensens, et al, Marketing et qualité totale, De Boeck, Belguim, 1994, pp. 113-115.  
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 معايير جودة الميزة التنافسية: الفرع الثالث
إن حصول المؤسسة عمى ميزة تنافسية غير كاف وحده ألن تصبح رائدة في السوق، ففي كثير من األحيان تجد 

نفسيا أمام ىاجس تفوق منافسييا عمييا، ومنو فمن الميم جدا وجود معايير مالئمة لمحكم عمى جودة الميزة 
 1:التنافسية حتى تمكنيا من التفوق واالستمرار؛ وتتمثل ىذه المعايير في

 :ترتب الميزة وفقا لدرجتين: مصدر الميزة التنافسية. أوال
مثل التكمفة األقل لكل من قوة العمل والمواد الخام، حيث يسيل نسبيا محاكاتيا من قبل : الدرجة المنخفضة .1

 المنافسين؛
مثل تكنولوجيا اإلنتاج، تمييز المنتج، السمعة الجيدة لمعالمة استنادا إلى جيود تسويقية أو : الدرجة المرتفعة .2

 :عالقات وطيدة مع العمالء، وىذه المزايا محكومة بتكاليف تحويل أو تبديل مرتفعة ومن خصائصيا
  يتطمب تحقيقيا توافر ميارات وقدرات مرتفعة المستوى من أفراد، مدربين، طاقات إنتاجية، عالقات 

 جيدة مع كبار العمالء؛
  تعتمد عمى وقت طويل من االستثمار المستمر والتراكمي لمحصول عمى التسييالت المادية والتعمم 

 .المتخصص والبحوث والتطوير والتسويق

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن لممزايا المعتمدة عمى التكمفة أقل قابمية لالستمرار والتواصل إذا ما قورنت بمزايا تمييز 
 .المنتج

إن اعتماد المؤسسة عمى ميزة واحدة يجعل منيا مناال سيال لممنافسين : عدد مصادر الميزة التنافسية. ثانيا
 بمحاكاتيا والتغمب عمييا، في حين أن تعدد مصادر الميزة التنافسية يصعب من تقميدىا والمحاق بيا؛ 

إذ يجب عمى المؤسسة أن تسعى إلى خمق مزايا جديدة بدرجة : التطوير والتجديد المستمر في الميزة. ثالثا
مرتفعة وبشكل أسرع وذلك قبل قيام المنافسين بمحاكاة الميزة الحالية، وىذا تفاديا لمرحمتي التقميد والضرورة من 

 .مراحل حياتيا

 
 
 

                                                 
1
 .99،100، مرجع سابق، ص ص الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خميل، -  
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 مداخل تحقيق الميزة التنافسية  :المطمب الثاني
 ىا وكفاءاتىامواردإن تعدد مداخل اكتساب الميزة التنافسية يزيد من فعالية المؤسسة وقدرتيا عمى استغالل 

استراتيجياتيا وتحقيق التميز في منتجاتيا وخدماتيا بشكل  وبشكل كبير نجاح  ليا يؤمنمما  ،بالجودة المطموبة
 . أفضل من منافسييا

 
 مداخل تحقيق الميزة التنافسية: الفرع األول

 :تتمثل أىم مداخل تحقيق الميزة التنافسية في
 الموارد عمى تحميل القدرات الداخمية لممؤسسة وىو  ترتكز نظرية: مدخل الموارد كمصدر لمميزة التنافسية. أوال

القائم عمى أساس التموقع؛ أي أن المؤسسة تحقق ميزة تنافسية " بورتر"ما يشكل قطيعة مع المفيوم التقميدي ل 
السوق بتحويل وتقييم معارف األفراد والعمميات التنظيمية، / من خالل اكتسابيا ألفضل المواقع من حيث المنتج

، وتقوم ىذه 1فيي أساس خمق الثروة باستعمال جيد لمموارد بدال من استعمال نفوذ السوق ضد الداخمين الجدد
 2:النظرية عمى افتراضين أساسيين ىما

 ىناك تباين نسبي في امتالك الموارد لممؤسسات التي تنشط في نفس الصناعة؛ 
  أن حركية الموارد بين المؤسسات غير مطمقة وذلك لوجود عوامل تحد من قدرتيا عمى الحركة بشكل

كامل، فيناك إمكانية لنقل التكنولوجيا من مؤسسة إلى أخرى لكن براءة االختراع تعيق سيولة ىذه 
 .الحركة

 :ىما الموارد والكفاءات المحورية ويندرج ضمن ىذا المدخل مفيومان
وتشمل كل من األصول المادية والمعنوية، اإلمكانيات البشرية والرأسمالية، العمميات التنظيمية، : الموارد

المعمومات والمعارف التي تتحكم فييا المؤسسة وتسيطر عمييا، مما تمكنيا من إعداد وتنفيذ استراتيجياتيا 
الموارد )  من خالل ىذا التعريف نجد أن الموارد نوعان ممموسة3.التنافسية وكذا إمكانية تحسين كفاءتيا وفعاليتيا

غير المحددة كبراءات االختراع، والعالمات التجارية، وثقافة )، وغير ممموسة (المادية من مباني ومصانع
 .(المؤسسة وسمعتيا

                                                 
1
 - Eric Lamarque, avantage concurrentiel et compétences clés : expérience d’une recherche sur le secteur 

bancaire, Volume 4, N° 1, finance contrôle stratégique, université de tours, 2001, p. 66.     
2
 - Javier Amores Salvado, et al, Environmental Innovation And Firm Perfermance : A Natural Resource Based 

View, Palgrave  Macmillam, New York,  2013, p. 10.      
3
 - Katja Kirsch, Critically review how the ressource- based view has developed our understanding of strategy, 

Grin Verlag, allemand, 2004, p. 04. 
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وتدعى بيذا االسم ألنو يتوقف عمييا بقاء المؤسسة وتطورىا أو انسحابيا، وتعرف بأنيا : الكفاءات المحورية
مجموعة من الميارات الخارقة واألصول غير الممموسة ذات الطابع الخاص والتكنولوجيا فائقة المستوى التي "

موارد صعبة التغيير في السوق ألنيا نتاج " وبيذا فيي تعد 1".تشكل أساسا جيدا لقدرات المؤسسة عمى التنافس
التعمم الفردي والجماعي داخل المؤسسة، ومجموعة معقدة متأصمة في المعارف والميارات وروتين العمميات 

 .2"التنظيمية
وتعتبر الموارد والكفاءات إما نقطة قوة أو ضعف ألي نموذج، فيي تساىم بدرجة كبيرة في تحقيق ميزة تنافسية 

 3:إذا تم استغالليا استغالال أمثل من قبل المؤسسة، وذلك من خالل النقاط التالية
  أن تكون ىذه الموارد والكفاءات ذات قيمة من خالل مساىمتيا إما في استغالل الفرص وتجنب

 التيديدات المفروضة عمى المؤسسة، أو في تخفيض التكاليف وتقديم قيمة إضافية لمزبون؛
  أن تكون نادرة، أي أن امتالكيا يكون من قبل عدد قميل من المؤسسات، وبياذا فإن أكثر مورد نادر ىو

 الذي يحقق ميزة تنافسية؛
  أن تكون صعبة التقميد من قبل المنافسين الحاليين والمرتقبين، وىذا مرىون بدرجة تعقيد وصعوبة فيم

 وتحديد ىذه الموارد والكفاءات التي تساىم في خمق الميزة التنافسية وكيفية عمميا؛
  أن تكون غير قابمة لالستبدال؛ أي صعوبة الحصول عمى نفس النتائج باستعمال موارد مختمفة، ومنو

 .   فإن القيمة اإلستراتيجية لممورد تنخفض إذا كان ىناك منافس يتيح نفس الميزة من مورد بديل

كما تساعد الموارد والكفاءات عمى تطوير المؤسسة في مجاالت جديدة لمنشاطات اإلستراتيجية، ووفقا ليذا 
وقد تم تحديد  4.المدخل فإن المؤسسة عبارة عن محفظة من الموارد والكفاءات قبل أن تكون محفظة لألنشطة

 :  مجموعة من الخطوات الواجب إتباعيا إلجراء تحميل لموارد المؤسسة نوضحيا في الشكل التالي
 
 
 
 
 

                                                 
1
، اندار انجامعيت نهىشر، مصر، مدخم نتحقيق ميزة تنافسيت نمنظمت انحادي وانعشرون: اإلدارة اإلستراتيجيت نهمىارد انبشريتجمال انديه محمد مرسي، -  

 . 23، ص 2003
2
- Alain Desreumaux, et al, Stratégie, 2 

eme 
édition, Pearson Education, Paris, 2009, p. 82. 

3
 - Ibid, p. 83. 

4
 - Idem. 
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 الخطوات المتبعة الكتساب الميزة التنافسية وفقا لنظرية الموارد: (6- 2 )الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Giogio Pellicelli, stratégie d’entreprise, De Boek, Bruxelles, 2
éme

édition, 2007, p. 225. 

 
يوضح الشكل السابق مراحل الحصول عمى ميزة تنافسية، ابتداء من اكتشاف موارد وكفاءات المؤسسة وترتيبيا 

وتنظيميا حسب األولوية من حيث نقاط القوة والضعف، ثم تحديد نطاق توظيف ىذه الموارد والمجال الذي يمكن 
أن تعمل فيو، ومن ثم تبيان أىم المزايا التنافسية الممكن الحصول عمييا من خالل ىذا المدخل، وصوال إلى 
تطبيقيا عمى أرض الواقع باختيار أفضل االستراتيجيات أو بناء إستراتيجية جديدة تمكننا من استغالل الفرص 

المتاحة سواء الداخمية منيا أو الخارجية، وفي األخير تأتي مرحمة التنقيب والتحميل والمراقبة أي رؤية المتطمبات 
 . الحقيقية والفعمية من الموارد والكفاءات ومقارنتيا بالمتاحة ومن ثم تطبيقيا لمحصول عمى أفضل ميزة ممكنة

 
 

 اإلستراتيجية

 الموارد

 القدرات

 المزايا التنافسية

اختيار االستراتيجية التي  .4
تستغل موارد وقدرات 

المؤسسة نسبة إلى الفرص 
المتاحة من طرف المحيط 

 الخارجي؛
تقييم قدرة الموارد  .3

والكفاءات عمى تحقيق 
األرباح عن طريق إنتاج 
 واستغالل المزايا التنافسية؛

 
: تحديد القدرات المميزة  .2

في أي مجال يمكن أن 
 نتفوق عمى المنافسين؛

 
تحديد وترتيب موارد  .1

المنظمة من حيث نقاط القوة 
 .والضعف نسبة لممنافسين

تحديد الفجوات ما  .5
بين الموارد الضرورية 

: والموارد المتاحة
االستثمار، التكامل، 
 . تحسين قاعدة الموارد
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تنبع الميزة التنافسية الحركية من األداء الجيد في السوق، فعكس النظرة : مدخل الميزة التنافسية الحركية. ثانيا
النيوكالسيكية التي تعتبر صانع القرار أمام عائق كبير في حالة وجود معمومات ناقصة، فإن النظرة الجديدة 

ترتكز عمى اكتشاف أعمال جديدة واستغالل الفرص المتاحة التي تساىم في دفع ىذا العائق وزيادة القدرة عمى 
 .، وتنتج ىذه الميزة إما عن منافسة نشطة بين المؤسسات، أو من خالل إيجاد تركيبة جديدة لمموارد1المنافسة

تكون ىذه المنافسة بين المؤسسات التي تنشط  : الميزة التنافسية الناتجة عن منافسة نشطة بين المؤسسات .1
في نفس القطاع، فبالنسبة لسميث فمن األفضل أن تكون موجودا حيث ال يكون ىناك منافسون، أي ىدفو 

األساس ىو تجنب المنافسين الخمسة، لكن ىذا شبو مستحيل فحتى تتمكن أي مؤسسة من البقاء واالستمرار 
من الميم فيم االستجابات المحتممة " يجب عمييا أن تنافس وتتحدى منافسييا، وىذا ما أكده بورتر بقولو 

أي أن ىناك حركة دائمة ومستمرة لمسموكات اليومية في ميدان التنافس، ومن ىنا تظير المعبة ." لممنافسين
 :، والتي سيتم توضيحيا في الشكل البياني التالي2التنافسية التي تفسر كل فعل ورد فعل يقوم بو المنافسون

 األفعال وردود األفعال التنافسية: (7-2 )الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Source : Gérard Koenig, Management Stratégique : Projet, Interactions, et Contextes, Dunod, Paris, 2004, p. 173. 

 

                                                 
1
- Gérard Koening, Management Stratégique : Projet, Interactions, et Contextes, Dunod, Paris, 2004, p. 171. 

2
 - Ibid, p. 172. 
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يبين الشكل أن النموذج الناجح ىو الذي يمتقط المكونات األساسية لٌمعبة التنافسية فالفاعل يبدأ المشيد ويمكن 
لممستمم الرد أو االمتناع عن الفعل التنافسي، وأفضل األفعال ىي تمك التي تولد أقل عدد من ردود األفعال وأقل 

كثافة وأقل سرعة، لكن المؤسسة قد تستفيد من ىذه المعبة من خالل زعزعة استقرار الخصم، ففي حالة حدة 
المنافسة فإن المؤسسة تمجأ إلى إتباع إجراءات جديدة خاصة في مجال التعمم الذي يساعد في تطوير عدد جديد 
من العوامل والكفاءات كالروتين والمعرفة، ألن المنافس الحقيقي ىو الذي تكون لديو استجابة سريعة ألي ىجوم 

 . يتعرض لو لمدفاع أو التحسين من موضعو التنافسي
إن ىدف أي متخذ قرار ىو إبقاء مؤسستو في نطاق : الميزة التنافسية الناتجة عن تركيب جديد لمموارد .2

التنافس، لذا وجب عميو ابتكار واكتشاف موارد جديدة أو تغيير في تركيبة الموارد الحالية كإنتاج منتج جديد، أو 
 1.إدخال طريقة إنتاج جديدة، أو فتح منفذ جديد، أو غزو مصدر جديد لمموارد األولية والمنتجات نصف مصنعة

إن تحقيق الميزة التنافسية ألي مؤسسة ال يعتمد فقط عمى تحميل : سمسة القيمة كمصدر لمميزة التنافسية. ثالثا
يجاد مفاتيح النجاح الخارجية، بل يجب عمييا أيضا تحميل ومراقبة عممياتيا الداخمية حتى  ىيكل الصناعة وا 
تتمكن من تحديد قدراتيا وخمق قيمة ليا، والقيمة ىي المبمغ الذي يكون الزبون عنده مستعدا لدفعو مقابل ما 
، 2تعرضو المؤسسة، وتكون ىذه األخيرة في وضعية مربحة إذا كانت القيمة المقترحة أكبر من التكمفة اإلجمالية

ولمحصول عمى ىذه القيمة اقترح بورتر نموذج يقوم عمى أساس تقسيم المؤسسة إلى سمسة من النشاطات يساىم 
كل منيا في تحسين وضعيتيا من حيث التكاليف أو خمق قاعدة تمييزية، ويسمى ىذا النموذج بسمسمة القيمة؛ 

طريقة نظامية لمنظر في سمسمة األنشطة التي تؤدييا المؤسسة ويمكن من خالليا فيم :" حيث تعرف بأنيا
 3." المصادر الحالية والمحتممة لمميزة التنافسية التي تحققيا المؤسسة عمى منافسييا

تساعد سمسمة القيمة في اإلبقاء عمى األنشطة التي تسيم في خمق القيمة واستبعاد أو تحويل األنشطة األخرى 
ذات اإلسيام الضعيف أو المحدود في ىذا الجانب، والنظر فيما إذا كانت ىناك جية خارجية أخرى تستطيع 

أداءىا بشكل فعال وكفء كي يتم التعاقد معيا في ىذا المجال، ورغم أن كل نشاط يعتبر نشاطا مستقال في أداء 
عممو، إال أنو يرتبط مع األنشطة األخرى في المؤسسة كسمسمة قيم، حيث أنو ال يمكن القول أن ىناك نشاط قوي 

يؤثر عمى نشاط ضعيف أو يمغيو من السمسمة؛ فالتسويق مثال وعمى الرغم من أنو جيد إال أنو ال يخمق لوحده 
قيمة لمزبون إذا كان اإلنتاج غير كفء والطمب غير مرضي، كما أن فعالية قسم البحث                

                                                 
1
 - Ulrike Mayrhofer, Management Stratégique, Bréal, paris, 2007, p. 63.  

2
 - G. V. Satya Sekhar, Business Policy and Strategic Management, international publishing house , India, 2010 , p. 

115. 
3
 .92، مرجع سابق، ص الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خميل، -  
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والتطوير ال يخمق قيمة إذا كان التوزيع فاشال أو أن المستيمك ال يحب المنتجات الجديدة لممؤسسة؛ وبالتالي 
 1.فالسمسمة ال تكون قوية إذا ضعفت إحدى روابطيا، أي أن االمتياز في نشاط ال يكمل نشاط ناقص

 :والشكل التالي يوضح أىم األنشطة المكونة لسمسة القيمة
 األنشطة المكونة لسمسة القيمة: (8- 2 )الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Source : Alain desreumaux, et al, Stratégie, 2
éme

 édition, pearson édition, paris, 2009, p. 81. 

 
من خالل الشكل يتبين أن سمسمة القيمة تتشكل من مجموعة من األنشطة التي تقوم بيا المؤسسة لتوفير السمعة 
يراداتو، فإذا  أو الخدمة لممستيمك، حيث يمكن تصنيفيا إلى أنشطة أساسية وأخرى مساعدة، ولكل نشاط تكاليفو وا 

 .  فاقت اإليرادات الكمية التكاليف الكمية حققت المؤسسة ىامش ربح معين
ترتبط ىذه األنشطة بالتكوين المادي لممنتج الذي تقدمو المؤسسة وتسويقو لممستيمك وكذا : األنشطة األولية .1

خدمة ما بعد البيع، وبذلك فيي الميمة األساسية التي تؤدييا ابتداء من إنتاج السمعة أو الخدمة إلى أن تصل 
 2:إلى العميل، وتتمثل ىذه األنشطة في

 وتضم كافة األنشطة المرتبطة بتدفق المدخالت من المورد إلى المنتج : اإلمدادات الموجيستية الداخمية
 االستالم، التخزين، المراقبة، مناولة المواد، النقل والتفريغ؛: وتتمخص ىذه الوظائف في

 وتضم كافة األنشطة المرتبطة بتحويل المدخالت إلى مخرجات في شكل منتج : العمميات اإلنتاجية
 التشغيل، التجميع، التعبئة، صيانة اآلالت، االختبار والتسييالت؛  : نيائي، وتتمثل في

                                                 
1
 - Alain desreumaux, op. Cit, p. 81.  

2
 - G. V. Satya Sekhar, op. Cit, pp. 115, 116. 
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 وتشمل كافة األنشطة المتعمقة بالجمع والتخزين والتوزيع المادي : اإلمدادات الموجيستية الخارجية
لممنتجات عمى الزبائن، بما في ذلك من تخزين لممنتجات النيائية، مناولة لممواد، العمميات الخاصة 

 بسيارات التسميم، تنفيذ وجدولة الطمبيات؛
 وتشمل مجموع األنشطة المسؤولة عن توفير الوسائل التي تمكن الزبون من شراء : التسويق والمبيعات

منتجات المؤسسة وتحفيزىم عمى ذلك، من خالل اإلعالن، الترويج، قوى البيع، اختيار منافذ التوزيع، 
 العالقات مع الموزعين والتسعير؛ 

 وىو نشاط ييدف إلى تعزيز قيمة المنتج والحفاظ عمييا من خالل دعم مبيعات المؤسسة : الخدمات
وكسب ثقة المستيمك ورضاه، وىنا يتعمق األمر بخدمات ما بعد البيع من تركيب، إصالح، صيانة 

 وتوفير قطع الغيار، التدريب وتعديل المنتج؛
وىي األنشطة المساندة لألنشطة الرئيسة، من خالل الدعم الذي تقدمو ليا في مساعدتيا : األنشطة الداعمة .2

عمى أداء دورىا بكفاءة وفعالية، ومنو فإن ىذا النوع من األنشطة يمًكن من خمق قيمة لممؤسسة بطريقة غير 
   1: مباشرة، وتتمثل ىذه األنشطة في

 وىي األنشطة التي تتعمق بالحصول عمى المدخالت المطموب شراؤىا، سواء كانت مواد أولية : الشراء
 أو خدمات أو لوازم اإلنتاج، كما يدعم ىذا النشاط جميع األنشطة الرئيسية لشراء ما تحتاجو؛

 ويشمل األنشطة التي تساىم في تحسين المنتج والعمميات اإلنتاجية، والمتمثمة في :التطور التكنولوجي 
  الخبرة، واإلجراءات، والمدخالت التكنولوجية المطموبة لكل نشاط داخل سمسمة القيمة؛    

 تشمل األنشطة المتعمقة باختيار وتعيين المستخدمين وتكوينيم وتنمية مياراتيم :إدارة الموارد البشرية 
 ومكافأتيم، وبيذا فيي تساىم بشكل كبير في خمق القيمة من خالل دعم األنشطة الرئيسة؛

 اإلدارة العامة، التخطيط، المحاسبة :  وترتكز عمى اليياكل األساسية لممؤسسة من:البنية التحتية
 .والمالية، تسيير الجودة؛ وىي بذلك تضم مجموع أنشطة سمسمة القيمة مما يزيد من فعاليتيا وأىميتيا

إن معرفة المؤسسة لسمسة قيمتيا يجعميا تحقق نشاطيا بأفضل تكمفة ويدعم تمييزىا في السوق بإنشائيا لميزة 
تنافسية؛ إال أن إنشاء القيمة ال يقتصر فقط عمى التحميل الداخمي ألنشطة المؤسسة، بل يتعداه إلى االمتدادات 
األمامية والخمفية الخاصة بكل من موردي ومستخدمي مخرجاتيا، ويقصد بيا سالسل القيمة الخاصة بكل من 

                                                 
1
 - Anthony henry, op. Cit, p. 107. 
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الموردين واألطراف التي تغذي المؤسسة بالمدخالت والمستمزمات الضرورية، وكذا سمسمة القيمة لمزبائن وسمسمة 
 :  ، والذي يمكن توضيحو في الشكل التالي1القيمة لمتوزيع وىو ما يعرف بنظام القيمة

 نظام القيمة : (9-2 )الشكل رقم
 
 
 

Source: Michael Porter, L’avantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, 

Dunod, France, 1999, p. 51. 

 
من خالل الشكل يتضح ضرورة ارتباط سمسمة قيمة المؤسسة مع بقية السالسل األخرى، ذلك أن التنسيق بين 

ىذه األطراف مجتمعة يعمل عمى تسريع عممية تقديم المنتجات أو الخدمات وتحسينيا مما يكسب المؤسسة ميزة 
 .تنافسية

 
 االستراتيجيات العامة لمتنافس: المطمب الثالث

تيدف المؤسسة من خالل استراتيجياتيا التنافسية إلى اكتساب أرباح وعمالء جدد وحصص سوقية أكبر ومزايا 
تمكنيا من التفوق عمى منافسييا، وذلك بتقديم مزيج فريد من القيمة لزبائنيا بابتكار أنشطة مميزة يصعب 

اإلطار الذي يحدد أىداف المؤسسة في مجال : "محاكاتيا وتقميدىا؛ حيث تعرف اإلستراتيجية التنافسية عمى أنيا
تحديد األسعار والتكاليف والتميز بالموجودات أو الخدمات أو المنتجات، بحيث تتمكن اإلدارة من بناء مركزىا 

طريقة  3:وتتحدد إستراتيجية التنافس من خالل ثالث مكونات أساسية2 ."التنافسي ومواجية قوى التنافس
؛ وتتضمن اختيار ميدان حمبة التنافس؛ وىي إستراتيجية المنتج، الموقع، التسعير، التوزيع، التصنيع؛ التنافس

؛ وتشمل األصول والميارات المتوفرة لدى المؤسسة والتي تعتبر أساس التنافسالتنافس، األسواق والمنافسين؛ 
 . أساس الميزة التنافسية المتواصمة واألداء في األجل الطويل

 :وفي ىذا السياق حدد بورتر ثالث استراتيجيات عامة لمتنافس تتمثل في
 
 

                                                 
1
 .90، مرجع سابق، ص انميزة انتنافسيت في مجال األعمالوبيم مرسي خهيم، -  

2
 .182، ص 2000، دار وائل لمنشر، عمان، اإلدارة اإلستراتيجيةفالح حسن الحسيني،  -   

3
 .75، مرجع سابق، صانميزة انتنافسيت في مجال األعمالوبيم مرسي خهيم، -  
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 إستراتيجية قيادة التكمفة: الفرع األول
مجموعة متكاممة من اإلجراءات المتخذة إلنتاج سمع وخدمات ذات قيمة "  :تعرف ىذه اإلستراتيجية عمى أنيا

، أي أن ىذه اإلستراتيجية تضيف قيمة لمزبون من 1"ومقبولة لدى الزبائن بأقل التكاليف بالنسبة ألولئك المنافسين
خالل تكاليف منتجاتيا المنخفضة، فدور المؤسسة يكمن في البحث عن كيفية خفض التكاليف وىذا ليس من 
نما بتحسين طرق اإلنتاج عن طريق االىتمام أكثر بالجانب التنظيمي  منطمق تقميص حجم االستثمارات، وا 

 2.والتكنولوجي لمحصول عمى مستوى قريب لمقيمة من تمك التي يعرضيا المنافسين وبأقل األسعار
وتسمح ىذه اإلستراتيجية بتحقيق وضعية دفاعية مناسبة في مواجية قوى المنافسة الخمس لدى بورتر من 

 3:خالل
  بالنسبة لممنافسين؛ فالمؤسسة المنتجة بتكمفة أقل تكون في موقع أفضل من حيث المنافسة عمى أساس

 السعر؛
  بالنسبة لممشترين؛ فالمؤسسة المنتجة بتكمفة أقل سوف تتمتع بحصانة ضد العمالء األقوياء، حيث ال

 يمكنيم المساومة عمى تخفيض األسعار؛
  بالنسبة لمموردين؛ فالمؤسسة المنتجة بتكمفة أقل غالبا ما تكون في مأمن من الموردين األقوياء وخاصة

ما إذا كانت اعتبارات الكفاءة تسمح ليا بتحديد السعر وتحقيق ىامش ربح معين لمواجية ضغوط ارتفاع 
 أسعار المدخالت اليامة والحرجة؛

  بالنسبة لدخول المنافسين المحتممين إلى السوق؛ فالمؤسسة المنتجة بتكمف أقل تحتل موقعا تنافسيا
 ممتازا يمكنيا من تخفيض السعر ومواجية المنافسين الجدد؛ 

  بالنسبة لمسمع البديمة؛ فالمؤسسة المنتجة بتكمفة أقل يمكنيا استخدام تخفيضات السعر لمواجية السمع
 .  البديمة والتي قد تتمتع بأسعار جذابة

أي  تخفيض تكمفة المواد والعمالة، اقتصاديات الحجم: لتحقيق ىذه الميزة تمجأ المؤسسة إلى عدة أساليب منيا
خدماتيا من أجل توزيع التكاليف الثابتة عمى أكبر قدر ممكن من الوحدات،  توسيع المؤسسة لعدد منتجاتيا أو

                                                 
1
 - Michael A. Hitt, Strategic Management: Concepts: Competitiveness and Globalization, 10th edition, cengage 

learning, USA, 2011, p. 110. 
2
 - Ibid, p. 110. 

3
 .115، مرجع سابق، ص الميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خميل، -  
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الخبرة من خالل تخفيض الوقت المستغرق في إنجاز ميمة معينة مع مرور الزمن نتيجة تكرار نفس العمل، 
 1. مراقبة الروابط بين األنشطة المنتجة لمقيمة والتي تساعد عمى تخفيض التكاليف

 2:ولعل أىم المخاطر التي يمكن أن تواجو المؤسسة في حال تطبيقيا ليذه اإلستراتيجية
 االستثمار في المعدات الحديثة والقضاء عمى المعدات القديمة؛ 
 التقميد من قبل المنافسين الجدد؛ 
 ضعف القدرة عمى رؤية التغييرات الحاصمة بالمنتج أو الخدمة أو األسواق نتيجة لمتركيز عمى التكمفة. 

 
 إستراتيجية التمايز: الفرع الثاني

تستند ىذه اإلستراتيجية عمى تقديم منتجات وخدمات متميزة ومتفردة عن تمك التي تقدميا المؤسسات المنافسة، 
بإقناع المستيمك بتميز ىذا المنتج وتعزيز الصورة الذىنية لو، وذلك من خالل توفير مجموعة من الميزات 

 3 .كالجودة العالية، خدمة الزبون، التصميم، االبتكار، إدخال تكنولوجيات جديدة، التسويق الجيد: والخصائص
 4:وتركز إستراتجية التمييز في تطبيقيا عمى األنشطة التالية

 شراء مواد خام جيدة، بحيث تؤثر عمى جودة المنتج النيائي؛ 
  ،تكثيف جيود البحث والتطوير تجاه المنتج بحيث تؤدي إلى تقديم تصميمات وخصائص أداء أفضل

 وزيادة استخدامات المنتج، وتنويع تشكيمة اإلنتاج، وتقديم نماذج جديدة؛
  تكثيف جيود البحث والتطوير نحو عممية اإلنتاج، بحيث تؤدي إلى تحسين الجودة والشكل الخارجي

 لممنتج؛
  االىتمام بعممية التصنيع والتركيز عمى عدم وجود أي عيب فييا، وتصميم أداء فائق من الناحية

 اليندسية والصيانة واالستخدامات المرنة لممنتج وجودة المنتج؛ 
  نظام التسميم الفعال والذي يكون في أقصر زمن مع وجود نظام دقيق إلعداد الممفات واألوامر

 المطموبة؛

                                                 
1
 - John Miltenburg, Manufacturing strategie : how to formulate and  implement a winning plan, productivity 

press, New york, 2005, p. 18. 
2
 - Thomas J. Sowell, Strategic Manufacturing Management, Xlibris Corp, USA, 2006, pp. 53, 54. 

3
 - David Campbell, op. Cit, p. 165. 

4
 .120، 119 ، مرجع سابق، ص صالميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خميل، -  
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  أنشطة التسويق والمبيعات وخدمة المستيمك وما تقدمو من مساعدة فنية لممستيمك، صيانة أسرع
وخدمات إصالح أفضل، معمومات أكثر عن كيفية استخدام المنتج، تقديم شروط ائتمانية أفضل، 

 .التشغيل السريع لألوامر والطمبيات

وبيذا فيي تحقق مجموعة من المزايا التي تجعميا رائدة بين باقي االستراتيجيات وخاصة في مواجية قوى 
 1: المنافسة الخمس لدى بورتر والمتمثمة في

  ،بالنسبة لممنافسين؛ فإن ىذه اإلستراتيجية تحمي المؤسسة من منافسييا من خالل والء العمالء لمعالمة
 وىو ما يشكل صمام األمان لممؤسسة اتجاه منافسييا؛

  بالنسبة لممشترين؛ ال يمكن أن تواجو المؤسسة مشكالت مع العمالء األقوياء، ذلك أن المؤسسة قد
تفرض زيادات في األسعار ألن العميل لديو استعداد لدفع أسعار استثنائية عالية مقابل ما تقدمو 

 المؤسسة من منتجات متميزة؛
  بالنسبة لمموردين؛ وبما أن إستراتيجية المؤسسة تتجو نحو االرتفاع في السعر الذي تفرضو أكثر من

اتجاىيا نحو تكاليف اإلنتاج فإنو نادرا ما يشكل الموردون عائقا أماميا، ألن المنتج يتسامح في الزيادات 
 الطفيفة في أسعار مدخالتو؛

  بالنسبة لمداخمين الجدد؛ فإن كل من التمييز والعالمة التجارية يشكالن عائقا لدخول أي متنافس جديد
في نفس القطاع، وىنا يجد ىؤالء الداخمون أنفسيم مضطرين لتطوير كفاءاتيم المتميزة إلمكانية تنافسيم 

 مع أن ىذا األمر مكمف لمغاية؛
  بالنسبة لممنتجات البديمة؛ فميمتيا تيديد قدرة المنتجات المنافسة عمى الوفاء باحتياجات العمالء بنفس 

الدرجة التي تفي بيا المنتجات المتميزة، وفي قدرتيا أيضا عمى إعاقة والء العمالء لمعالمة وىو ما 
 . يجعل الميمة شبو مستحيمة، أو قد تكمفيا مبالغ ضخمة

إن تطبيق المؤسسة ليذه اإلستراتيجية يوجب عمييا عدم التغاضي عن التكمفة، ذلك أن النشاطات المطموبة 
لتحقيق التميز تستدعي اإلنفاق، خاصة تمك المرتبطة باالبتكار والبحث وىو ما يولد تكمفة عالية وبالتالي سعر 

  2.أعمى
 3:ومن أىم المخاطر التي قد تتعرض ليا ىذه اإلستراتيجية 

                                                 
1
 . 371شارنز هم وجاريث جووز، مرجع سابق، ص -  

2
 - Thomas J. Sowell, op. Cit, p. 55. 

3
 - John Miltenburg, op. Cit, p. 20. 
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  أن المستيمكين قد ال يعتبرون المنتج متميز بدرجة تبرر ارتفاع سعره، مما يجعميم يفضمون المنتجات
 ذات السعر المنخفض؛

 سيولة قيام المنافسين بتقميد المنتج المتميز. 
 

 إستراتيجية التركيز: الفرع الثالث

تختمف ىذه اإلستراتيجية تماما عن سابقاتيا، ذلك أنيا موجية أساسا لخدمة احتياجات مجموعة أو شريحة 
محددة من السوق بدال من التعامل مع السوق ككل، أي أنيا تركز عمى خدمة فئة معينة من العمالء أو قطاع 

 1.سوقي معين، لتحقيق ميزة تنافسية
وتعتمد ىذه اإلستراتيجية عمى افتراض أساس وىو إمكانية قيام المؤسسة بخدمة فئة مستيدفة وضيقة بشكل أكثر 

كفاءة وفعالية لما عميو الحال عند قياميا بخدمة السوق ككل، ومنو فإن الصفة المميزة ليذه اإلستراتيجية ىي 
 .2التخصص في خدمة نسبة معينة من السوق إلشباع حاجات معينة من المستيمكين

 3:وتتحقق ميزة التركيز في الحاالت التالية
  عند وجود مجموعات مختمفة ومتميزة من المشترين، ليم حاجات مختمفة أو يستخدمون المنتج بطرق

 مختمفة؛ 
  ؛(محدد)عندما ال تسمح موارد المؤسسة إال بتغطية قطاع سوقي معين 
 تعاون قطاعات الصناعة بشكل كبير من حيث الحجم، معدل النمو، الربحية؛ 
 عندما ال يحاول أي منافس آخر التخصص في نفس القطاع السوقي المستيدف. 

مما سبق يمكن القول أن من خصائص ىذه اإلستراتيجية وبحكم تركيزىا عمى مجال محدد، أنيا في الغالب ال 
 . األمر الذي يجعميا مالئمة لممؤسسات التي ال تسمح مواردىا إال بتغطية جزء محدود4تتطمب أمواال ضخمة،

 ىي كما ال تخمو أي إستراتيجية من المخاطر، فإن أىم المخاطر التي يمكن أن تتعرض ليا إستراتيجية التركيز

 5:الحاالت التالية في ذلك ويتم تقميدىا عمى القدرة

                                                 
1
 - Bob de Wit,Ron Meyer, Strategy: Process, Content, Context : an International Perspective, 4th edition, Nelson 

education, canada, 2010, p. 270. 
2
 - John Miltenburg, op. Cit, p. 56.   

3
 .255مرجع سابق، ص استراتيجيات اإلدارة العميا، نبيل محمد مرسي، -  

4
 - David Capbell, op. Cit, p. 166. 

5
 .280 ص ،2007 ، اإلسكندرية الجامعية، الدار ،اإلستراتيجية واإلدارة االستراتيجي التفكير آخرون، و المرسي محمد الدين جمال-  
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 انخفاض  أو لييكمو التدريجي التالشي نتيجة ىيكميا، جذاب غير المستيدف السوق قطاع يصبح عندما
 المستيمكين؛ أذواق في تغييرات أو تكنولوجية تغيرات أو الطمب

 القطاع ىذا بين الفروق تفاعل بسبب واسع، نطاق وعمى القطاع ىذا الكبار المنافسون يدخل عندما 

 الشامل؛ التسويق مميزات وبسبب األخرى السوق قطاعات من وغيره

 السوقي؛ القطاع أجزاء نفس عمى التركيز إستراتيجية تتبع جديدة أخرى ظيور مؤسسات 

 تتجاوز ما تكون غالبا إنتاجيا تكاليف فإن من المنتجات، صغيرة كميات عندما تقوم المؤسسة بإنتاج 

 .مجال التكمفة في الرائدة بالمؤسسة الخاصة التكاليف
 :ويمكن تمخيص االستراتيجيات السابقة في الجدول التالي

 االستراتيجيات العامة لبورتر : (10-2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .250، ص 2007، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، اإلدارة اإلستراتيجيةنبيل محمد مرسي، أحمد عبد السالم سميم، : المصدر

 
 الحفاظ عمى الميزة التنافسية في ظل محيط متغير: المبحث الثالث

قد تسعى معظم المؤسسات إن لم نقل جميا إلى تسخير كافة إمكانياتيا من أجل الوصول إلى ميزة تنافسية 
تمكنيا من البقاء في السوق، لكن سرعان ما تجد نفسيا في محيط متغير باستمرار، تحاول جاىدة اإلبقاء عمى 

ال سيعرضيا ىذا إلى االندثار من خالل ىذه المبحث سنحاول تبيان األسس . ىذه الميزة ألطول مدة ممكنة وا 

البحوث والتطوير المبيعات 
 والتسويق

تمييز 
 المنتج

قطاع 
 سوقية

 االختيارات

جوانب 
التمييز 
 والتفرد

 التمييز التركيز قيادة التكمفة

 منخفض
 أساسا من خالل السعر

 منخفضة
 (السوق ككل )

دارة الموارد  التصنيع وا 

 مرتفع/ منخفض
أو تقديم / من خالل السعر)

 (منتج فريد

 مرتفع
أساسا من خالل تقديم منتج 

 فريد

 مرتفعة
 (عدة قطاعات سوقية )

 منخفض
قطاع أو عدد محدود من  )

 (القطاعات

أي نوع من جوانب التمييز 
 والتفرد
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العامة لبناء الميزة التنافسية، ثم الحفاظ عمييا من التآكل حتى تتمكن المؤسسة من ترسيخيا واكتساب حصة 
 . سوقية ىامة ال يستيان بيا

 
 األسس العامة لبناء ميزة تنافسية: المطمب األول

الكفاءة المتفوقة، الجودة المتفوقة، اإلبداع : عمى الميزة التنافسية في تتمثل أىم العوامل التي تبني وتحافظ
المتفوق، االستجابة المتفوقة لمعميل، حيث يمكن ألي مؤسسة أن تتبناىا بغض النظر عن صناعتيا أو 

 .المنتجات أو الخدمات التي تنتجيا، وسنأتي في ىذا المطمب لشرح كل عنصر منيا عمى حده
 

 الكفاءة المتفوقة:  الفرع األول
تتجسد الكفاءة في مقدار المدخالت المطموبة إلنتاج مخرجات معينة، ويرتبط ارتفاع معدليا بعاممين أساسين إما 
بتخفيض كمية المدخالت ومنو تخفيض التكاليف وتحقيق تنافسية أعمى؛ أو من خالل رفع اإلنتاجية التي تقود 

 1:إلى تحقيق كفاءة أعمى وتكاليف أقل، وىناك عدة أساليب تستخدميا المؤسسة لرفع معدل كفاءتيا تتمثل في
 ويتحقق ذلك إما بتوزيع التكاليف الثابتة عمى حجم كبير من اإلنتاج، أو بزيادة القدرة : اقتصاديات الحجم

 عمى اإلنتاج الذي ُيمكن المؤسسة من تقسيم العمل والتخصص بشكل أفضل؛
 يكمن أثر التعمم في وفورات التكمفة التي تنتج بالممارسة العممية، كأن يتعمم العامل مثال : آثار التعمم

بالتكرار تحديد أفضل طريقة لتنفيذ الميمة، فتزداد إنتاجيتو عمى مدار الوقت وبأكثر كفاءة ومن ثم 
 تخفيض تكاليف الوحدة؛ 

 بإنتاج تشكيمة واسعة -  اإلنتاج المرن–تتيح تقنية التصنيع المرن أو كما يسمى غالبا : التصنيع المرن
من المنتجات النيائية المتنوعة وفق معدل معين من تكمفة الوحدة، من خالل نظام اإلنتاج بكميات كبيرة 

 لمخرجات معينة؛ 
 يمكن أن يكون إلستراتيجية التسويق التي تتبناىا المؤسسة أثر كبير عمى مستوى الكفاءة : التسويق

 وىيكل التكمفة كنظام التسعير، الترويج، اإلعالن، تصميم المنتج، التوزيع؛
 يقوم ىذا النظام عمى أساس االقتصاد أو التوفير في تكاليف التخزين حيث ال : نظام التخزين المحظي

 تصل الموارد أو السمع إلى المؤسسة إال فور االحتياج إلييا؛

                                                 
1
 . 287- 259شارلزىل، جارديث جونز، مرجع سابق، ص ص -  
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 تمعب عممية البحث والتطوير دورا ىاما في تطوير الكفاءة بتصميم منتجات : إستراتيجية البحث والتطوير
يمكن تصنيعيا بسيولة عن طريق تقميل عدد األجزاء المكونة ليا، أو تخفيض الوقت الالزم لإلنتاج؛ 

 وكذا تخفيض ىيكل التكمفة؛
 ال يمكن القول أن اإلنتاج والتسويق ىما فقط أساس الكفاءة في المؤسسة : إستراتيجية الموارد البشرية

فالموارد البشرية ىي المسير ليذه العمميات ومن دونيا ال تستطيع المؤسسة تحقق أىدافيا، لذا وجب 
 .عمى ىذه األخيرة االىتمام بيذا العامل عن طريق تدريبو وتنمية مياراتيم

 
 الجودة المتفوقة: الفرع الثاني

نقول عن منتج أنو ذو جودة عالية عندما يدرك المستيمكون أن ىناك قيمة أكبر من صفات ىذا المنتج مقارنة 
 1:بصفات المنتجات المنافسة؛ وتتحقق ىذه الجودة من خالل بعدين أساسيين

  توفير منتجات مرتفعة الجودة يزيد من قيمة ىذه المنتجات في أعين الزبون، وىو ما يعزز إدراك قيمة
 المؤسسة ككل ويعطييا الخيار في فرض سعر أعمى لمنتجاتيا؛

  مكانية  وجود كفاءة عالية وتكاليف منخفضة لموحدة المرتبطة بالمنتجات، وىو ما يزيد من موثوقيتيا وا 
االعتماد عمييا وذلك بتخفيض الوقت الضائع الذي ينتج عنو منتجات معيبة أو منتجات أقل مستوى من 
االعتيادية، أو بتخفيض الوقت الالزم إنفاقو إلصالح األخطاء والعيوب، ومنو فإن ىذه الخاصية ال تميز 
نما تؤدي أيضا إلى تخفيض التكاليف وىو ما يحقق ىدف المؤسسة في اكتسابيا لميزة  فقط المنتجات وا 

 .تنافسية

 
 اإلبداع: الفرع الثالث

ويقصد بو كل التغيرات التي تطرأ عمى أنواع المنتجات وعمميات اإلنتاج ونظم التسيير واليياكل اإلدارية التي 
تعتمدىا المؤسسة، ويمكن أن يكون إضافيا فقط عندما ال تغير ىذه التحسينات من طريقة المنافسة أو قد يكون 

وبذلك  2.جذريا عندما يغير تماما طريقة المنافسة وأحسن مثال عمى اإلبداع الجذري ىو التكنولوجيا المتطورة
فاإلبداع يركز إما عمى المنتجات؛ بخمق قدرة تمييزية مقارنة مع منافسييا مما ُيمكن المؤسسة من رفع أسعارىا، 

 .أو من خالل تطوير عمميات جديدة لإلنتاج وىو ما يساعد عمى خفض التكاليف ومنو تحقيق ميزة تنافسية

                                                 
1
 - C Appa Rao, et al, Strategic Management and Business Policy, Anurag Jain,  New Delhi, 2008, p. 216. 

2
 - Ibid, p. 232. 
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ويعتبر اإلبداع سالحا فعاال لحصول المؤسسة عمى موقع تنافسي ىام، لكن عاجال أم آجال سيتمكن المنافسين 
 1:من تقميد ىذه اإلبداعات واألفكار ولعل أىم األسباب في حدوث ذلك ىو

 سيطرة حالة عدم اليقين عمى مستقبل الطمب؛ 
 صعوبة تطبيق التكنولوجيا الجديدة عمى المنتجات التي تمبي رغبات المستيمكين؛ 
 عدم التقدير الجيد لتنبؤات الطمب والتي تحدث أحيانا نتيجة الركود االقتصادي. 

 
 االستجابة الحتياجات العميل: الفرع الرابع

حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق ميزة تنافسية استنادا عمى ىذا العامل، يجب عمييا أن تكون قادرة عمى تحديد 
شباع حاجيات المستيمكين وبشكل أفضل من المنافسين، وىو ما يولييا قيمة أكبر لمنتجاتيا وخمق تمييز ليا  وا 

 2:ومنو زيادة مستوى الوالء لمعالمة، ويتم تحقيق االستجابة المتفوقة لمعميل من خالل جانبين ىامين
 تعزيز االستجابة لمعميل من خالل التصميم المتفوق والخدمات الجيدة لما بعد البيع وعمميات الدعم؛ 
  وقت االستجابة لمعميل؛ وىو الوقت المستغرق لتسميم المنتج أو أداء الخدمة، فأي تأخير في ىذا الوقت

 .يؤثرا سمبا عمى والء العميل ويخفض من حظ المؤسسة في كسب ميزة تنافسية

كما يمكن القول أن االستجابة لحاجيات العميل مرتبطة بالجودة العالية واإلبداع، حتى تكون منتجات وخدمات 
 . المؤسسة مالئمة لتطمعات ورغبات المستيمكين

ولكي تكتسب المؤسسة ميزة تنافسية وتتمكن من المحافظة عمييا ألطول مدة ممكنة، يتعين عمييا االلتزام 
نما  بالمبادئ األربعة السابقة وتطويرىا فكل عامل مرتبط بالثاني فال يمكن التركيز عمى عامل دون آخر، وا 

تسعى المؤسسة إلى توفير كافة الوسائل والكفاءات لتجسيدىا عمى أمر الواقع لتحسين منتجاتيا إما بتمييزىا أو 
 :بتخفيض تكاليفيا، وىو ما يبينو الشكل التالي

 
 
 
 
 

                                                 
1
- Giorgio Pellicelli, op.Cit,  p. 233. 

2
 - C Appa Rao, et al, op. Cit, p. 217. 
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 عوامل بناء الميزة التنافسية : (11-2)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، دار اإلدارة اإلستراتيجية مدخل متكاملشارلز ىل وجاريث جونز، ترجمة رفاعي محمد رفاعي، محمد سيد أحمد عبد المتعال، : المصدر
 .204، ص 2008المريخ لمنشر، الرياض، 

 
 الحفاظ عمى الميزة التنافسية المستدامة : المطمب الثاني

إن الحفاظ عمى الميزة التنافسية ليس باألمر اليين وىذا ما أصبح يدركو الكثير من اإلداريين والمسيرين، ذلك أنو 
بين ليمة وضحاىا قد تتعرض ىذه الميزة لمتراجع واالنييار إما بسبب تآكميا أو وجود عوامل سوقية تفرض عمى 
المؤسسة التخمي عنيا واستبداليا كما تم تبيينو سابقا في مرحمة حياة الميزة التنافسية؛ ومن خالل ىذا المطمب 
 .   سنقوم بتبيان أىم األسباب التي تؤدي إلى تآكل الميزة التنافسية حتى نتمكن من اجتيازىا، وكذا سبل حمايتيا

 
 تآكل المزايا التنافسية : الفرع األول

إن أجل االحتفاظ بالميزة التنافسية قبل تقميدىا يختمف من قطاع إلى آخر، ولمموارد والكفاءات أثر بارز في تآكل 
الميزة وىي تختمف حسب القطاعات وحاالت السوق من تآكل قوي وسريع إلى تآكل ضعيف وبطيء؛ إال أن 

تسرع من تعرض - تتعمق بالسوق الذي تنشط فيو المؤسسة واالستراتيجيات التي تتبعيا-ىناك أسباب أخرى 
 :الميزة التنافسية لمتآكل واالنييار وىو ما يمخصو الشكل التالي
 
 
 

 الجودة المتميزة

 

 االبداع

االستجابة 
 الحتياجات العميل 

 الكفاءة المتفوقة

 الميزة التنافسية
 التكمفة المنخفضة 

 التمييز 
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 العوامل المتسببة في تآكل الميزة التنافسية: (12- 2 )الشكل رقم
 
 
 

 
 
 
 

Source : Giogio Pellicelli, stratégie d’entreprise, De Boeck, Bruxelles, 2
éme

édition, 2007, p. 246. 

 
تؤدي اإلستراتيجية العنيفة وحالة عدم التنظيم إلى تغيير قواعد المعبة التنافسية التي اعتاد : تغيير قواعد المنافسة

عمييا اإلداريين في اكتشاف مزايا تنافسية، وىنا يتعمق األمر بمفيوم االستبدال ويقصد بو إحالل نماذج حديثة 
مكان التقميدية أي ىجرة القيمة من نموذج إلى آخر، وأحسن مثال عمى ذلك ما يعرف بالتكنولوجيا التخريبية التي 

 1.تعمل عمى تدمير أو تعطيل اليياكل التقميدية لممنافسة
 2:ولقد لخص بورتر أىم العوامل التي تزيد من تيديد االستبدال في

 مقارنة الفرق بين قيمة وسعر المنتج البديل مع قيمة وسعر منتج القطاع؛ 
 تكاليف التحويل التي يتحمميا الزبون نتيجة تبني المنتج البديل؛ 
 ميل الزبون لتغيير المنتج. 

يمكن لمميزة التنافسية أن تضعف وتتآكل نتيجة ضغوطات خارجية من منافسين : منافسون جدد من سوق قريب
جدد يقومون بتحويل الموارد والكفاءات من سوق قريب إلى السوق المستيدف، ويعتبر التطور التكنولوجي 

 ومنو فإن النجاح في قطاع 3والتحسين عاممين أساسيين في إضعاف الميزة التنافسية لمعديد من المؤسسات،
جديد أمر ممكن وخاصة إذا كان ىؤالء المنافسين لدييم إمكانيات وقدرات جيدة من قطاعيم األصمي تمكنيم من 

 .      فيم قواعد السوق واكتساب مكانة ىامة فيو، وىو ما يشكل خطرا كبيرا أمام مؤسسات القطاع الحالي

                                                 
1
 - Giorgio Pellicelli, op. Cit, p.247 . 

2
 - Michael porter, l’avantage concurrentiel, comment devancer ses concurrents et maintenir son avance, op. Cit, 

p. 334. 
3
 - Giorgio Pellicelli, op. Cit, p p. 247, 248 . 

تآكل المزايا 
 التنافسية

تغيير قواعد 
 المنافسة

منافسون 
جدد من 
 سوق قريب

تناقض 
إيكاروس 
 الظاىري

الجيل 
 بالتغييرات

عدم األخذ بعين 
االعتبار ردة 
 فعل المنافسين
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، "بتناقض ايكاروس الظاىري" تعود جذور الفشل التنافسي إلى ما اصطمح عميو ": إيكاروس الظاهري"تناقض 
وايكاروس يمثل شخصية يونانية أسطورية استخدم جناحين لييرب من الجزيرة التي كان مسجونا فييا، حيث 

حمق بيما إلى أعمى حتى وصل إلى الشمس ثم ذابت جناحيو وسقط في البحر أين لقي حتفو؛ وتناقض 
ايكاروس يتمثل في قدرتو عمى الطيران وىو ما ينطبق عمى المؤسسات الناجحة التي تنبير بما تحققو من 

نجاحات مبكرة، حيث تعتقد أن االستمرار عمى نفس الطريق ىو السبيل لضمان النجاح مستقبال، مما يؤدي بيا 
إلى المبالغة في التخصص وتبني توجييات داخمية فقط دون أن تأخذ في االعتبار ظروف المستقبل، فيكون 

لماذا تواجو : وال شك أن ىناك سؤال جوىري في ىذه النقطة وىو". إيكاروس"مصيرىا السقوط والفشل كحالة 
المؤسسات صعوبة في توافقيا مع الظروف البيئية الجديدة؟ يمكن القول أن أىم عامل أو سبب وراء ذلك يكمن 
في دور قدرات المؤسسة في إحداث القصور الذاتي، فالقدرات التنظيمية وىي الطريقة التي تدير بيا المؤسسات 
عممياتيا وتتخذ وفقيا قراراتيا يمكن أن تكون مصدرا أساسيا لمميزة التنافسية، لكن من جانب آخر قد تكون ىناك 

صعوبة في تغييرىا بما يوافق التغيرات الجديدة السريعة، ذلك أن التغيير في القدرات الراسخة لمؤسسة ما ىو 
تغيير في كل ىياكل توزيع القوة والتأثير بيا، وىو ما ال يتقبمو جميع أقسام المؤسسة ألن ذلك سيؤثر عمى قوتيم 
ونفوذىم، مما يؤدي إلى وضع المؤسسة تحت تأثير القصور الذاتي، لكن ال يمكن الجزم تماما بأن المؤسسة ال 

تستطيع أن تتغير لما تواجيو من مقاومة من قبل من يتأثرون بيذا التغيير فقط، بل قد تحدث أيضا نتيجة 
        1.أزمات مثل ما حدث في كثير من المؤسسات العالمية

تآكل الميزة التنافسية أحيانا يكون نتيجة عدم القدرة عمى توقع التغيير في القطاع السوقي : الجهل بالتغييرات
الذي تعمل فيو المؤسسة، أو االتجاه البيئي الجديد أو بوجود إستراتيجية جديدة لممنافسين، فكثير من المؤسسات 
تخسر موقعيا التنافسي عمى افتراض أن استراتيجياتيا السابقة ىي األفضل والمناسبة لتكمل بيا مسار نجاحاتيا 

   2.المستقبمية
إن عدم القدرة عمى فيم وتوقع اإلجابات المحتممة لممنافسين عمى : عدم األخذ بعين االعتبار ردة فعل المنافسين

لعبة " فعل ما، ىو خطأ إستراتيجي يترتب عميو فقدان المؤسسة لميزتيا التنافسية، فالمنافسة ما ىي إال 
ذلك أن تقدم المؤسسة يكون نتيجة االستحواذ عمى حصة المنافسين، ومنو فإن المنافسة الشديدة " محصمتيا صفر

تولد تكاليف لكافة المنافسين دون مكاسب دائمة لشخص معين، أي إذا قامت المؤسسة بيجوم عن طريق رفع 
إنفاقاتيا في اإلعالن مثال يكون رد فعل المنافسين بنفس المناورة وىو ما يعيد التوازن لممنافسة الذي ال يفيد 

                                                 
1
 .239-238شارلز ىل، جارديث جونز، مرجع سابق، ص ص -  

2
 - Giorgio Pellicelli, op. Cit, p.250 . 
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 لذلك حتى تتمكن المؤسسة من كسب موقع تنافسي جيد يجب عمييا دراسة وتحميل كل األفعال 1أحد،
 .       اإلستراتيجية التي يقوم بيا المنافسون والعمل عمى الرد عمييا

 
 آليات مواجهة مخاطر تآكل الميزة التنافسية: الفرع الثاني

حتى تتمكن المؤسسة من مواجية خطر تآكل ميزتيا التنافسية أو باألحرى الحفاظ عمييا، يجب أن تأخذ في 
 2:حسبانيا الحواجز التي تحد من تقميد منافسييا لمنتجاتيا وابتكاراتيا، والمتمثمة في

إن استحواذ المؤسسة عمى ميزة تنافسية في الصناعة يجعميا محل أنظار جميع منافسييا، : عوائق التقميد.أوال
سعيا منيم لتقميد مواردىا وكفاءاتيا التي خمقت ليا قيمة متفوقة وىو ما قد ينعكس سمبا عمى ربحتيا، لذا تسعى 
ىذه المؤسسات إلى وضع عوائق تمكنيا من الحفاظ عمى ما أقدمت عميو، ولعل أىم عائق يمكن لممؤسسة أن 
تتحكم فيو ىو الوقت ألنيا في نياية المطاف وبمرور الزمن سيتمكن منافسييا من تقميد مواردىا وكفاءاتيا، إال 
أنو كمما طال وقت التقميد كمما كان أمام المؤسسة فرصة تجديد كفاءاتيا أو خمق أخرى جديدة وىو ما يساعدىا 

 في الحفاظ عمى مكانتيا وتقدميا؛
حالل مزاياىم بديال  وتتمثل ىذه القدرات في تمكن المنافسين: قدرة المنافسين. ثانيا من تقميد مزايا المؤسسة وا 

عنيا، وىو ما ييدد استمراريتيا ألن ىذا التقميد يتميز بتكمفة منخفضة بمقدار الثمث عن الشيء المبتكر الجديد، 
عمى ضرورة العمل في إطار المدى اإلستراتيجي الطويل لمبحث عن عوائق ترتكز أساسا " جيماوات"وىنا يؤكد 

 3عمى تبني التزامات إستراتيجية تضمن تحقيق ما يعرف بمزايا المتحرك األول من أىميا ميزة كتمان المعمومات؛
تعمل المؤسسات اليوم ضمن بيئة سريعة التغيير، األمر الذي قد ينعكس سمبا عمى : ديناميكية الصناعة. ثالثا

المنتجات التي أصبحت تتسم بمعدالت عالية جدا من التحديث مما يجعل دورة حياتيا قصيرة ومنو سرعة زوال 
الميزة المبنية عمى أساس تمييز المنتج، وعميو تجد المؤسسة نفسيا مجبرة عمى تحسين جودة منتجاتيا ضمن 
إطار التجديد المستمر الذي يتماشى مع االستجابة لحاجات الزبون من خالل الجودة المتفوقة واإلبداع المذان 

 4.يعدان مدخالن متكامالن لتحقيق ذلك
 
 

                                                 
1
  - Giorgio Pellicelli, op. Cit, p.250.  

2
 .230- 226شارلز ىل، جارديث جونز، مرجع سابق، ص ص -  

3
ستراتيجية اتخاذ القراراتجيماوات بانكاج، ترجمة سعاد الطنبولي، -    .141-139، ص ص 1993، الدار الدولية لمنشر والتوزيع، القاىرة، االلتزام وا 

4
 .232شارنزهم، جارديث جووز، مرجع سابق، ص  -  
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 ترسيخ الميزة التنافسية: المطمب الثالث
صحيح أن الحفاظ عمى الميزة التنافسية ومحاولة تجنب تآكميا أمر ىام جدا بالنسبة ألي مؤسسة تدخل مجال 
المنافسة، إال أن ىذا ال يكفي فقد تتعرض ىذه المؤسسات في أي وقت لمسقوط رغم تقيدىا بجميع العناصر 

السابقة، لذا وجب عمييا االرتقاء في أساليبيا وأن تكون عصرية مواكبة لمتطور السريع قدر ما أمكن، ومن أىم 
 .اليقظة التكنولوجية، التعمم التنظيمي، القياس المقارن: ىذه األساليب نجد

 
 اليقظة التكنولوجية: الفرع األول

أصبحت التكنولوجيا العنصر الفعال والحاسم لمحكم عمى تفوق المؤسسات، فيي تمثل حاجزا أمام المنافسين 
لتقميد منتجاتيا، لذا وجب عمى كل مؤسسة تسعى إلى ترسيخ ميزتيا أن تواكب جميع التطورات التكنولوجية التي 

تحدث في بيئة األعمال المتسارعة وخاصة تمك التي يسعى منافسوىا إلى تطبيقيا، وىو ما يسمى باليقظة 
ذلك النشاط الذي يعمل عمى مراقبة البيئة لمكشف عن إشارات الضعف التي "التكنولوجية؛ والتي تعرف عمى أنيا 

 1"تبرز عند تطور التكنولوجيات
وتأتي حاجة المؤسسة لميقظة التكنولوجية لمضرورة القصوى لإلبداع خاصة التكنولوجي منو وذلك النخفاض دورة 

حياة المنتجات نتيجة الرتفاع نسبة المنتجات الجديدة، وكذا حاجتيا لجودة القرارات المستقبمية التي تمكنيا من 
مجارات منافسييا ألطول مدة ممكنة، وبيذا فيي  تمكن المؤسسة من احتالل موضعين إما دفاعي أي التأمين 

عمى المخاطر المفاجئة التي تظير في المحيط، أو ىجومي أي التركيز عمى حيازة ميزة تكنولوجية قوية لمواجية 
منافسييا والتقدم عمييم، وذلك من توفير المعمومات العممية والتكنولوجية وكذا غير المصرحة منيا حول السوق 
لتقوم بمعالجتيا ثم اتخاذ القرارات حوليا والمتمثمة في إما شراء التراخيص أو وحدات اإلنتاج أو إبرام اتفاقيات 

 :التعاون أو إنشاء مشاريع التطوير وبرامج البحوث وىو ما يمخصو الشكل التالي
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 - Martinet B , Ribault J.M, le management des technologies ,Edition Organisation, Paris, 1991, p. 109. 
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 اليقظة التكنولوجية: ( 13-2 )الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Source : Jakobiak François, Exemple Commentés de Veille Technologique, Edition D’Organisation, Paris, 1992, p. 

40. 

 
 1:وتستمد اليقظة التكنولوجية مصادرىا أساسا من

  ىيئات البحث العممي والجامعات؛ من خالل اتصاالت مستمرة، المشاركة في الممتقيات، دراسة
 المنشورات بصفة عامة والمينية بصفة خاصة، أطروحات البحث الحالية؛

 المعاىد ومؤسسات البحث التطبيقي واليندسة؛ 
 الدراسة الدورية لكل البراءات التي ليا عالقة بالنشاط؛ 
 بنوك المعمومات؛ 
 التحميل الدقيق لمنتجات المنافسة. 

 
 عمميات التعمم التنظيمي : الفرع الثاني

إن معظم المؤسسات الناجحة ىي تمك التي تسعى إليجاد طرق جديدة لتحسين عممياتيا ال أن تظل ساكنة دون 
حراك، والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك ىو إدراك أىمية التعمم داخل المؤسسة وىو ما يطمق عميو بمفيوم التعمم 

                                                 
1
 - J. Broustail, F. Frery, le Management stratégique de l’innovation, Edition Dalloz, 1993, p. 67. 

 برامج البحث

 مشاريع التطوير

 معمومات غير رسمية

 عقود تعاون وشراكة

 بيع التراخيص

 شراء وحدات اإلنتاج

 شراء التراخيص

 براءات 

 معطيات تكنولوجية

 معطيات السوق

 معطيات عممية

اليقظة 
 التكنولوجية
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عممية اكتساب المعرفة واستخدام المعمومات التي تمكنيا وأعضاؤىا من " التنظيمي، حيث يعرف عمى أنو 
، كما أن االىتمام بيذا المصطمح الجديد وتبنيو من قبل معظم المؤسسات 1"التكيف مع البيئة المتغيرة باستمرار

 2:والتي أصبح يطمق عمييا بالمنظمات المتعممة  يمكن تفسيره بثالث عوامل رئيسية
 في النظر إعادة إلى ؤسساتالم تضطر حيث ؛المحيط من والمفروضة فأكثر أكثر السريعة التغيرات 

 ؛لمتعمم جديدة طرق عمى الحصول وسائل عن وتتساءل اإلداريةتيا ممارسا

 إلى األخيرة ىذه قادت ،ؤسساتالم تنافسية لتفسير الداخمية والموارد الكفاءات عمييا حازت التي المكانة 
 تيا؛ وميارا بمعارفيا واالحتفاظ نشر وخمق آليات تعميق

 مرور مع نوالعامل اكتسبيا كفاءات ىي فقدان المتوقعة غير نتيجتيا كانت والتيتسريح العمال  ياساتس 

 .بيا االحتفاظ بكيفية االىتمام وبضرورة الكفاءات لبعض الممموس غير بالطابع وعيا أوجد مما ،السنوات
 :  والشكل التالي يوضح أىمية التعمم التنظيمي داخل المؤسسة

 أهمية التعمم التنظيمي : (14 -2)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Source : J-P Herfer, Jorsoni, Management : Stratégie et organisation, 4
éme

 édition, Vuibert, paris, 2002 , p. 392.   

 
إن تفاعل جميع العوامل السابقة أدت إلى ضرورة التعمم في المؤسسات من أجل تمكينيا من االطالع عمى كل 

ما ىو مستجد من أفكار ومعارف ونظريات وتقنيات لحظة بمحظة، ىذا إن أرادوا مجرد االستمرار والبقاء؛ أما إذا 
كانوا يتطمعون لمتميز والنماء فينبغي أن يكون لدييم إسيام في توظيف وتطبيق وتطوير كل تمك األفكار 

                                                 
1
 - John R. Schermerhorn, et al, Comportement Humain et Organisation, 3

éme
 édition, Québec, Montréal, 2006, p. 80. 

2
 - J-P Herfer, Jorsoni, Management : Stratégie et organisation, 4

éme
 édition, Vuibert, paris , 2002 , p. 392. 

المؤسسة 
التي 
تسير 

عمى أنيا 
مؤسسة 
 متعممة

كيف نطور 
 أساليب التعمم؟

كيف نحدد 
 وننشئ الكفاءات؟

كيف نحافظ عمى 
الكفاءات المكتسبة 

 ؟

التغير السريع في 
 المحيط

النتائج المترتبة عن 
 تسريح العمال

أىمية الكفاءات في 
تحسين الميزة 
 التنافسية 
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والنظريات، وىو ما يجعل من تمك المزايا صعبة التقميد من طرف المنافسين ألن األمر يتعمق بعناصر معنوية ال 
 .مادية

 
 القياس المقارن: الفرع الثالث

يعد القياس المقارن مفتاح النجاح لممؤسسات الساعية إلى القمة، فيو أداة متعدد االستعماالت يمكن تطبيقو في  
مدى متنوع من الصناعات وصوال إلى األداء األفضل، وذلك بدراسة وتحميل تطبيقات المؤسسات المتميزة والرائدة 

  1.لإلفادة من معرفة واقعيا والتعمم منيا
 وتسعى المؤسسات من خالل القياس المقارن إلى إجراء تقويم متواصل مستمر ألدائيا وفيم تطويرىا من خالل

مقارنة عممياتيا مع الممارسات األفضل، فيو يمكن المؤسسة من تعزيز نقاط القوة لدييا ومعالجة نقاط 
    2.الضعف

 :كما يوضحو الشكل التالي. قياس مقارن داخمي، وآخر خارجي: وينقسم القياس المقارن إلى نوعان
 أنواع القياس المقارن: (16-2 )الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 2009، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، عمان، أساسيات المقارنة المرجعيةعالء فرحان طالب، عبد الفتاح جاسم محمد، : المصدر
 . 36ص 

                                                 
1
 .25، ص 2009، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، عمان، أساسيات المقارنة المرجعيةعالء فرحان طالب، عبد الفتاح جاسم محمد، -  

2
 .34، 27 نفس المرجع، ص ص -  

 لقياس المقارن الخارجيا لقياس المقارن الداخميا

 قطاع أعمالك
 الموقع نفسو

 
 مواقع أخرى

 
أعمال مختمفة 
 لنفس المؤسسة

 المنافسين
 الموقع نفسو

 
 أي موقع 

أفضل 
 التطبيقات
 أية مؤسسة

 
 أية صناعة

 
 أي موقع

صناعات 
 مماثمة 

مؤسسات 
 مختمفة

 
 أي موقع 
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يعد نقطة البداية ألي مؤسسة قبل النظر إلى خارجيا ويقصد بو االستفادة من : القياس المقارن الداخمي. أوال
تجارب ناجحة لوحدات أو أنشطة أو أقسام داخل المؤسسة، ألن طريق المقارنة يمكن أن يبدأ بتعمم المؤسسة من 
أقساميا أو وحداتيا التشغيمية ذات األداء المتميز من حيث التكمفة المنخفضة والسرعة في االنجاز وسرعة تبادل 
المعمومات، ومن ميزات ىذا النوع من المقارنة ىو عدم وجود التحفظ الذي قد تمتزم بو المؤسسات األخرى عند 

لكن ال يمكن لممؤسسة أن تعتمد عمى ىذه النوع . إعطائيا لممعمومات بحجة أنيا أسرار أو تؤثر عمى المنافسة
ال فستحرم من فرص معرفة ما يفعمو اآلخرون وما حققوه  فقط بل يجب أن تتعداه إلى القياس المقارن الخارجي وا 

  1.من تقدم
ويتضمن إجراء المقارنة مع مؤسسات أخرى رائدة تعمل في نفس مجال عمل : القياس المقارن الخارجي. ثانيا

 2 :المؤسسة أو في مجال آخر، مما يسمح ليا بتحقيق االنفتاح عمى تجارب ونجاحات اآلخرين ويشمل
ويقوم عمى أساس المقارنة المباشرة مع األفضل من المنافسين لتحقيق مستويات : القياس المقارن التنافسي .1

المنتجات، الخدمات، التكنولوجيا، األفراد، الجودة، التسعير؛ وليذا  أفضل في األداء ويستخدم في مجال مقارنة
 :فالقياس المقارن التنافسي ييدف إلى

 معرفة أداء األعمال في المستقبل؛ 
 معرفة القيود المفروضة عمى العمميات؛ 
 معرفة ومعالجة نقاط القوة والضعف. 

يقوم عمى أساس مقارنة مجاالت معينة، إما وظائف كالتسويق والموارد البشرية : القياس المقارن الوظيفي .2
مثال، أو عمميات كتدريب العاممين وأساليب التخزين، بمثيالتيا في المؤسسات األخرى العاممة في نفس القطاع، 

ويشمل ذلك توفير البيانات المطموبة عن توجيات الصناعة إلجراء المقارنة الكمية والبحث عن الوظائف 
 المشتركة بين المؤسسات؛

وىنا يتم التركيز عن االستراتيجيات األفضل التي تقود إلى النجاح في السوق : القياس المقارن اإلستراتيجي .3
وتحقيق ميزة تنافسية، وبيذا فيي تختصر الوقت والتكاليف الالزمين لتطوير عمميات جديدة وتحسين كفاءة 

 العمميات الحالية؛
عمى بيانات أداء العمميات من خارج  يبحث ىذا النوع من المقارنة عن كيفية الحصول: القياس المقارن العام .4

 :الصناعة التي تعمل فييا المؤسسة؛ وىو يسمح ب

                                                 
1
 .35عالء فرحان طالب، عبد الفتاح جاسم محمد، مرجع سابق، ص -  

2
 .38- 36نفس المرجع، ص ص -  
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 إحداث تحسينات كبيرة في أداء المؤسسة؛ 
 توفير بيانات واقعية تفصيمية عن أداء المؤسسة؛ 
 توفير فرصة اكتشاف أداء عمميات المؤسسات المنافسة. 

 :وحتى تنجح المؤسسة في إتباع أسموب القياس المقارن وتطبيقو يجب عمييا األخذ باالعتبار ىذه األسئمة
 ماذا نقارن؟ كيف نقارن؟ كيف يعمل ىؤالء ذلك؟ من األفضل؟ تحميل البيانات وكيفية إجراء التغيير؟

 1:ولإلجابة عمى ىذه األسئمة تتبع المؤسسة الخطوات التالية
يمثل الخطوة الحاسمة في نجاح ىذا األسموب حيث يتم تشكيل فريق يتولى تحديد العمميات التي سيتم : التخطيط

إجراء المقارنة عمييا، ثم اختيار الشريك الذي ستجرى المقارنة معو مع تحديد نوع وطرق جمع المعمومات 
 الضرورية؛

وتتضمن ىذه المرحمة عممية الفيم الدقيق لألداء الحالي لممؤسسة وأداء الشريك المقارن، وتحديد حجم : التحميل
 ونوع وأسباب الفجوة الموجودة في المؤسسة وعوامل تفوق الشريك؛

يتم في ىذه المرحمة وضع برنامج تنفيذي لتحديد المجاالت التي تستوجب التغيير، والموارد واألدوار : التكامل
 والوسائل التي تؤدي إلى تحقيق مستوى أداء أفضل؛

جراءات كتعديل : التنفيذ ابتداء من ىذه الخطوة يبدأ التنفيذ الفعمي، وذلك بترجمة الخطوات السابقة إلى أفعال وا 
وتطوير وتطبيق أفضل الطرائق المكتسبة من الشريك وبالصيغة التي تتالءم وبيئة المؤسسة مع مراقبة النتائج 

 ومستوى التقدم المتحقق؛
تصل المؤسسة إلى ىذه المرحمة حينما تتمكن من تطبيق أفضل الطرائق التي تم نقميا وتعمميا من : النضوج

             .الشريك داخل المؤسسة، حيث ينتج عنو معالجة الفجوة السمبية وتحقيق أداء أفضل لممؤسسة ككل
ودون شك فالقياس المقارن يمعب دورا ىاما في ترسيخ الميزة التنافسية، لكن إذا لم تتقيد المؤسسة بعنصر الزمن 
فإن ىذا العامل سيصبح دون قيمة ويفقد المؤسسة مزايا االنتفاع من المؤسسات األخرى، فإذا تمكنت المؤسسة 
من تطبيقو واتخذت أفضل المؤسسات كشريك لممقارنة وحققت نجاحا باىرا في التطبيق، لكنيا استغرقت مدة 

طويمة لتحقيق ذلك، فإن األساليب التي نجحت في تطبيقيا بكفاءة تصبح قديمة وتظير أساليب أكثر كفاءة وأقل 

                                                 
1
، الوراق لمنشر والتوزيع، األردن، مفاهيم وأسس وتطبيقات: إدارة الجودة مدخل لمتمييز والريادةنزار عبد المجيد البرواري، لحسن عبد اهلل باشيوة، -  

  .  319، 318، ص ص 2011
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تكمفة إلنجاز ىذا العمل وىو ما يترتب عميو تآكل ميزتيا التنافسية؛ ومنو حتى تتمكن المؤسسة من ترسيخ ميزتيا 
 1:من خالل القياس المقارن وجب عمييا األخذ بعين االعتبار مبدأين أساسيين ىما

  ينبغي عمى المؤسسة أن ال تنظر فقط إلى من ىو األفضل اآلن، بل عمييا أيضا أن تفكر فيما تريد
 إنجازه ىذه المؤسسات الرائدة مستقبال؛

  ،اعتماد مبدأ التطوير المتسارع الختصار الوقت ألن المؤسسة ال تستطيع أن تكون نسخة من منافسييا
فالوقت الذي تستغرقو لتكون مثميم يكونوا قد سبقوىا بمقدار الوقت المستغرق في التطوير، وعميو إذا 

 .أرادت أي مؤسسة تحقيق ميزتيا التنافسية المطموبة ال بد من اختصارىا لمزمن بشكل أكبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 . 314-313نزار عبد المجيد البرواري، لحسن عبد اهلل باشيوة ، مرجع سابق، ص ص -  
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 :خالصة الفصل
في عالمنا الحالي قد تكون الفترة الزمنية الطويمة قصيرة األجل، وخاصة في حالة الصناعات التكنولوجية 

السريعة التي أسفرت عن ميزة التنافسية وقتية بالنسبة لمعظم المؤسسات،  فمم تعد أىميتيا تكمن حينما يتم 
اكتسابيا فقط بل يجب استغالل جميع الفرص المتاحة من موارد وكفاءات حتى يتم بناؤىا جيدا، وبيذا تسعى 
ال تعرضت ميزتيا التنافسية لمتآكل والزوال بتدخل  جميع المؤسسات ألن تكون انتيازية ومبدعة في آن واحد وا 

 .منافسين استطاعوا تقميد ما أقدمت عميو
ولكسب رىان ىذا التحدي ليس أمام المؤسسة حتى تضمن استمراريتيا إال االعتماد عمى إستراتيجية تنافسية 
واضحة المعالم، محددة األبعاد تنطمق أوال من تثمين مواردىا وكفاءتيا باعتبارىا الثروة األساسية والرصيد 

الحقيقي لكل ما يمكن أن يدعم اكتسابيا لميزة تنافسية وأن تكون عمى يقظة دائمة وخاصة في المجال 
التكنولوجي الذي يعتبر الورقة الرابحة التي يصعب تقميدىا، كما يعد التعمم التنظيمي والقياس المقارن باألفضل 

 .       أساٍس لنجاح كثير من المؤسسات وألطول مدة ممكنة
في ظل جميع ىذه االختيارات والفرص المتاحة أمام المؤسسات لخمق ميزة تنافسية واستحالة الحفاظ عمييا 

واستدامتيا، يبقى حاجز التكمفة األقل مع جودة المنتج يواجو المؤسسة فالتحكم في كمتا الميزتين أمر صعب، 
 .ىذا ما سيتم التطرق إليو في الفصل الموالي. فيل ىناك إستراتيجية جديدة تمكن من تحقيق ذلك

 
 



 

 

: الفصل الثالث

 طر  وماال  قاا اللتالقي  
 البقئقة للحققق وزايا تنافسقة
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 :تمــــييد
تعهل الهؤسسات في الوقت الحاضر وبشكل هستهر عمى تحقيق الرضا لدى الهستٍمكين والهقياس األساس في 

ذلك ٌو التهيز، فإذا أهكىٍا أن تعرف وتحدد ها يرغب فيً كل هستٍمك واستطاعت تحقيق رغباتً فذلك يعد 
بهثابة تهيز بالىسبة لٍا عن هثيالتٍا في السوق، ويتم ذلك هن خالل التركيز عمى عواهل ىجاح رئيسية هتهثمة 

ا، حيث تسعى الهؤسسات إلى تبىيٍا  في التكمفة، الوقت، الجودة، التجديد، االبتكار وتعد التكمفة هن أبرٌز
بتخفيضٍا شرط الهحافظة عمى الجودة والىوعية، فالحفاظ عمى تكمفة هىخفضة يوفر هيزة تىافسية قوية تزيد هن 

رضا الهستٍمك، وهن بين ٌذي التكاليف ىجد التكاليف البيئية التي أصبحت تتحهمٍا الهؤسسات إها اختيارا  
ا هن أصدقاء البيئةلت بىصوص القواىين التي أصدرتٍا هعظم  أو التزاها دعيم رصيدٌا هن شٍرة الهحل باعتباٌر

دول العالم، وأن تحهل هثل ٌذي التكاليف سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تكاليف اإلىتاج وبالتالي التأثير عمى أسعار 
هام حل أ الهىتجات وهىً عمى التىافسية وعمى الحصة السوقية في األجل الطويل، هن ٌىا وجدت الهؤسسة ىفسٍا

و ضرورة تحديد وقياس ٌذي التكاليف وترشيدٌا لتحقيق هزايا تىافسية هتفوقة بذلك عمى هىافسيٍا لذا . أفضل ٌو
سيتم في ٌذا الفصل هعالجة ٌذي الىقطة الهتهثمة في طرق وهداخل قياس التكاليف البيئية هن أجل تحقيق هزايا 

 .تىافسية
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 إدارة التكاليف البيئية: المبحث األول
ضهن إحدى اإلدارات الٍاهة بالهؤسسة، فٍي تسعى إلى تغيير هستوى الىشاط هن تعد إدارة التكاليف البيئية 

ا ابتداء هن الهصدر الذي  االقتصادي إلى الهستوى الهستديم هن خالل تتبع التكاليف البيئية وهحاولة تقديٌر
 .تكوىت فيً هن العهمية اإلىتاجية

 
 اإلدارة البيئية: المطمب األول

يهكن اعتبار هفٍوم اإلدارة البيئية اهتدادا لهفٍوم اإلدارة بهعىاي العام الذي يٍدف بالدرجة األولى إلى تقييم األداء 
 .ثم تصحيح الهسار

 
 ماىية اإلدارة البيئية: الفرع األول

 أن الهىاقشات حول اإلدارة البيئية غالبا ها كاىت تصل إلى طريق هسدود ىتيجة 1971 سىة MAKالحظ 
لمغهوض وسوء الفٍم الذي يواجًٍ ٌذا الهفٍوم، كون هصطمح اإلدارة البيئية يىقسم إلى قسهين إدارة وبيئة 

 1:وكالٌها يحتهل عدة هعاىي، وبٍذا يهكن كتابة العالقة التالية
 اإلدارة+ البيئة = اإلدارة البيئية 

الهىاطق الهحيطة بىا؛ هتهثمة في العىاصر البيولوجية والفيزيائية بها في ذلك الٍواء، الهاء، الىبات،  : أي
 .هراقبة وتحهل هسؤولية ٌذي العىاصر+ الحيوان

 :ولتحميل ٌذي العالقة يهكن إعطاء هجهوعة هن التعاريف لإلدارة البيئية هىٍا
اإلدارة البيئية ٌي وضع الخطط والسياسات البيئية هن أجل رصد وتقييم اآلثار البيئية : " تعريف األهم الهتحدة

لمهؤسسة الصىاعية، عمى أن تتضهن جهيع الهراحل اإلىتاجية؛ بدء هن الحصول عمى الهواد األولية وصوال إلى 
الهىتج الىٍائي والجواىب البيئية الهتعمقة بً، كها تقوم عمى التىفيذ الكفء لإلجراءات الرقابية هع األخذ بعين 

االعتبار جاىب التكاليف واألثر الضريبي لٍذي اإلجراءات، إضافة إلى كيفية االستخدام الرشيد لمهوارد وتوضيح 
     .2"األدوات والطرق الهتبعة لهىع التموث

 هجهوع أىشطة اإلدارة البيئية التي تحدد السياسة البيئية واألٌداف " وعرفت الهواصفة الفرىسية اإلدارة البيئية بأىٍا 
 

                                                 
1
 - Lan Thomas, Environmental Management ; Process and practices for Australia, federation press, Australia, 

2005, p. 01. 
2
 .28ص  ، 2001 ديشك، انرضا، دار ، 14000 واإلٍزو انبَئَت اإلدارة نظى انصرٌ، دطٍ رػذ-  
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كها تعد اإلدارة البيئية 1"والهسؤوليات، التي تىفذ بوسائل كالتخطيط، قياس الىتائج، التحكم في اآلثار البيئية؛
هكاىيات التطوير  الٍيكل الوظيفي لمهؤسسة والتخطيط والهسؤوليات والههارسات العمهية، واإلجراءات والعهميات وا 
ا السمبية عمى البيئة  ىجاز وهراجعة وهتابعة السياسة البيئية، بٍدف تحسين أداء الهؤسسة وخفض آثاٌر وتىفيذ وا 
وهحاولة هىع تمك اآلثار تهاها كٍدف رئيس لٍا؛ فٍي تعد هعالجة هىٍجية لرعاية البيئة في كل جواىب الىشاط 

عهال ٌذي الهعالجة ٌو أصال عهل تطوعي يأتي بهبادرة هن قيادات 2االقتصادي واإلىساىي في الهجتهع ، وا 
 .  الهؤسسة القائهة بٍذا الىشاط

وبٍذا يهكن القول أن اإلدارة البيئية ىسق إداري، يتحقق هن خالل التزام هستويات اإلدارة العميا وهتخذي القرارات 
 .واقتىاعٍم الكاهل بتطبيقٍا، وصوال بالدولة إلى التىهية الهستداهة لكافة القطاعات االقتصادية واالجتهاعية

 
 وظائف اإلدارة البيئية: الفرع الثاني

إن الٍدف األساس لمدولة ٌو إدهاج البعد البيئي في سياستٍا دون خمق حساسية بين األبعاد األخرى، ٌذي 
الحساسية ىاتجة عن حداثة العهل لألولى والطهوح الشديد الذي تصبو إليً لتحقيق إىجازاتٍا البيئية الهطموبة 
صرار الثاىية عمى تحقيق أٌدافٍا دون اعتبار بيئي، حيث حصر البىك الدولي بعض  الستداهة التىهية؛ وا 

 3:الهشاكل البيئية في الىقاط التالية
 ىقص هوارد الهياي وتدىي ىوعيتٍا؛ 
 تصحر األراضي وتدٌور هىاطق السواحل بها فيٍا هن هصادر اقتصادية؛ 
 التموث الصىاعي وبيئة الهدن؛ 
 ضعف األجٍزة الحكوهية والتىفيذية في تطبيق قواىين البيئة. 

ي الهٍهة  كها أوضح البىك الدولي في خططً أٌهية تقييم التدٌور البيئي والحفاظ عمى الهوارد االقتصادية، ٌو
التي يجب أن تعهل عميٍا جهيع األجٍزة الحكوهية بالتعاون هع الهؤسسات بالدرجة األولى في تقييم تكمفة ٌذا 

 4 :(والتي سيأتي التفصيل فيٍا في الهبحث الثاىي)التدٌور وذلك هن خالل اإلجابة عن الهؤشرات التالية 
 تكمفة هعالجة هصادر الهياي إلعادتٍا إلى حالتٍا األصمية؛ 
 التكمفة البديمة لمحصول عمى الهصادر الهوجودة حاليا والتي يتم ضياعٍا ىتيجة إٌهال إدارتٍا؛ 

                                                 
1
 - Corinne Gendron, La gestion environnementale et la norme ISO 14001, les presses de l’université de 

Montréal, Canada, 2004, p. 60. 
2
 .03، ص 2005، انًُظًت انؼربٍت نهخًٍُت اإلدارٌت، انماهرة، يقذيت فٌ نظى اإلدارة انبَئَتػبذ انردٍى ػالو، -  

3
 .18، ص 2005، يُشىراث انًُظًت انؼربٍت نهخًٍُت اإلدارٌت، انماهرة، اإلدارة انبَئَت انًتكبيهتضايٍت جالل ضؼذ، -  

4
 .18َفص انًرجغ، ص -  
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 الفاقد هن السياحة والصحة ىتيجة االستهرار في التدٌور البيئي؛ 
  ،ا، وتأثير الٍواء عمى األراضي الزراعية بالهدن الفاقد هن اإلىتاج الزراعي ىتيجة تآكل التربة وتصحٌر

 وكذا الىشاطات غير الهخططة والهصاحبة لمهىاطق الحضارية؛
  تكمفة صياىة البيئة الداخمية هقارىة بالوفر االقتصادي الهحقق هن تحسن صحة األفراد العاهمين فيٍا

 . وكفاءة أدائٍم
وحتى تحقق الدولة ٌدفٍا الهتهثل في التىهية الهستداهة، فمن تجد سبيال إال بإلزام الهؤسسات بتبىي إدارة بيئية 
ٌدفٍا األساس الحد هن تمك الهشاكل وهراقبة التكاليف البيئية الهتأتية هىٍا لتخفيضٍا إلى أدىى الحدود؛ وهن 

 1:أٌم الوظائف التي تعىى بٍا ٌذي اإلدارة ٌي
  هراجعة األوضاع البيئية الحالية، واإلشراف عمى تىفيذ إجراءات تصحيحية جديدة لمتقميل هن هصادر

 التموث في الوحدات اإلىتاجية، ولتحقيق االلتزام بالقواىين والموائح البيئية؛
  إلزام الهؤسسات بتبىي إدارة بيئية ٌدفٍا الحد هن تمك الهشاكل وهراقبة التكاليف البيئية الهتأتية هىٍا

 لتخفيضٍا إلى أدىى الحدود؛
  دخال ضوابط جديدة لمحد هن التموث تىفيذ اإلجراءات الوقائية في إطار خطة شاهمة لإلىتاج األىظف وا 

 بإجراءات أقل تكمفة داخل الهؤسسة؛
 زيادة الوعي البيئي لدى العهال، وتقديم حوافز لتشجيع الهبادرات الطوعية لهكافحة التموث؛ 
 ترشيد استخدام الهوارد باستخدام تقىيات حديثة تزيد هن كفاءتٍا    . 

  2:ولٍاذا التىظيم الهؤسسي أٌهية كبيرة في الهؤسسات الصىاعية لألسباب التالية
 قيام سمطة واحدة بهٍام هتابعة هصادر التموث وحهاية ىوعية البيئة في الهؤسسة؛ 
 تحقيق الوفورات في التكاليف الرأسهالية وتكاليف تشغيل وحدات هعالجة الهخمفات؛ 
  القدرة عمى إجراء دراسات لمتحكم في التموث، والتوصل إلى حمول تحقق هصالح الهؤسسة إلى أقصى

 حد ههكن؛
 هساعدة السمطات التىفيذية في التعاهل هع كيان هؤسسي واحد هعىي بالقضايا البيئية لمهؤسسة؛ 
 القدرة عمى إشراك الكفاءات الخارجية الهتخصصة في تىفيذ براهج اإلىتاج األىظف؛ 
 وضع اإلرشادات الخاصة بالىظافة العاهة والتجهيل وحهاية البيئة الداخمية؛ 
 رصد ىوعية البيئة في الهؤسسة عمى ىحو أفضل. 

                                                 
1
 .75، ص 2003، يُشىراث انًُظًت انؼربٍت نهخًٍُت اإلدارٌت، انماهرة، انًببدئ وانًًبرسبث: اإلدارة انبَئَتَادٌت دًادي صالح، -  

2
 .235ضايٍت جالل ضؼذ، يرجغ ضابك، ص -  
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ويهكن تمخيص أٌم الهجاالت الرئيسية والهٍام التىفيذية التي تسىد في العادة إلدارة البيئية في الهؤسسات في 
 :الشكل التالي

 المجاالت الرئيسة التي تسند إلدارة البيئة: (1- 3)الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .236 ص ، 2005، هىشورات الهىظهة العربية لمتىهية اإلدارية، القاٌرة، اإلدارة البيئية المتكاممة ساهية جالد سعد،:          الهصدر

 
 دعائم اإلدارة البيئة: الفرع الثالث

حتى تحقق اإلدارة البيئية ىتائجٍا بالجودة البيئية، فإىٍا تعتهد عمى هجهوعة هن الوظائف والدعاهات التي تعد 
 : ضرورية بالىسبة لٍا وتتهثل في

 باإلضافة إلى أن ٌذا العىصر هن وظائف اإلدارة البيئية إال أىً هن الدعاهات األساسية :الرصد البيئي. أوال
لٍا، فال بد هن وجود بياىات حقيقية عن هستويات تموث الٍواء والهياي والتربة حتى يهكن إقرار األبعاد الهترتبة 
عىٍا هن حيث التكىولوجيا الالزهة لطرق الهعالجة البيئية والتحكم في الهموثات الهختمفة هن الهىبع، وهىً فإن 
ىفاقً لتحقق الحهاية  االعتهاد عمى قيم الرصد البيئي ُيكون اقتصاديات ال هبالغ فيٍا وال أقل هها يجب دعهً وا 
البيئية الهطموبة؛ وال يقتصر الرصد البيئي عمى هستوى البيئة الخارجية بل ٌو ضروري أيضا عمى الهستوى 
الداخمي لتأثيري الهباشر عمى صحة العاهمين في الصىاعة والصحة وكافة الهؤسسات الخدهية واإلىتاجية، كها 

 هىظوهة اإلدارة البيئية

 الحد هن التموث عىد الهىبع
  تدوير الهواد 

 ترشيد الهدخالت 

 رفع كفاءة التشغيل 

 

 رصد بيئي
  هعدالت التدفق 

 خواص الهخمفات 

 استخدام الهدخالت 

 بيئة العهل 

 الهعالجة الىٍائية 
  هعالجة الصرف السائل 

 هعالجة الهخمفات الخطرة 

 هعالجة هموثات الٍواء 

 

 الرقابة والهراجعة
  رقابة ذاتية وخارجية 

 تصاريح التشغيل 

 الهراجعة البيئية 
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ا بتحديد األبعاد البيئية الواجب التحكم فيٍا والحد هن  تظٍر أٌهية الرصد البيئي في الهشروعات الهراد إىشاٌؤ
تأثيراتٍا عمى ٌذا الهشروع، وأيضا تأثير ٌذا األخير عمى قيم الهموثات وعمى الهشروعات والهؤسسات القائهة، 

وال بد هن اإلشارة إلى أن أٌم وسيمة لمرصد البيئي التي تتبىاٌا هعظم الدول العربية وتحث الهؤسسات عمى 
االعتهاد عميٍا ٌي شبكات الرصد البيئي خاصة في الهىاطق الصىاعية، فٍي تساعد عمى رصد التغيرات البيئية 
هكان التىبؤ بالهشاكل البيئية والصحية الههكن تفاديٍا إذا تم عهل هخطط جيد يحد هن  الهستجدة في وقتٍا، وا 

 1:تأثير الهموثات قبل تفاقم الهشاكل الىاجهة عىٍا؛ وهن أٌم ٌذي الشبكات
  شبكات رصد ىوعية الٍواء وربطٍا بشبكات رصد األحوال الجوية، والتي تفيد في تقييم األثر البيئي

 والهخاطر البيئية والصحية لمهموثات؛
  شبكات رصد هموثات الٍواء هثل ىسب أول وثاىي أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت والهواد الٍيدروكربوىية

ي هٍهة جدا في تخطيط الهرور داخل الهدن وتحديد كثافة السيارات والشاحىات الهارة؛  الهتطايرة، ٌو
  شبكات رصد ىوعية الٍواء في الهدن الصىاعية، الختيار التقىيات الالزهة لمحد هن تأثير الهموثات عمى

 تكىولوجيا التصىيع خاصة هىٍا الحساسة كصىاعة األدوية والصىاعات الغذائية؛
  شبكات رصد ىوعية الهياي السطحية في البحار واألىٍار، لتحديد تأثير هصادر التموث عميٍا وفرض

 عقوبات قاىوىية لمهتسببين فيٍا؛  
 شبكات رصد التموث البترولي وحركة بقع الزيت لها لٍا هن آثار هدهرة لمحياة الهائية العذبة والبحرية؛ 
 شبكات رصد ىوعية الهياي الجوفية لتحديد هصادر تموثٍا والعهل عمى التحكم فيٍا وهىعٍا؛ 
  شبكات رصد هكوىات التربة خاصة في الهىاطق الهحيطة بالهدافن الصحية لهىع تسرب الهموثات هن

 التربة إلى الهياي الجوفية؛
 شبكات رصد الهواد الهشعة خاصة في الهىاطق التي تتعرض لمحروب. 
توفير سمع " عرف هجمس األعهال العالهي لمتىهية الهستداهة الكفاءة البيئية بأىٍا : الكفاءة البيئية. ثانيا

وخدهات ذات أسعار تىافسية، تشبع الحاجات اإلىساىية وتحقق جودة الحياة في الوقت الذي تقمل فيً زيادة 
التأثيرات البيئية، وكثافة الهوارد الهستخدهة خالل دورة الحياة وصوال بٍا إلى هستوى يتىاسب عمى األقل هع 

 2 ."طاقة حهل األرض التقديرية

                                                 
1
 .34- 32ضايٍت جالل ضؼذ، يرجغ ضابك، ص ص -  

2
 - Frank Friedman, Practical Guide To Environmental Management, 9th 

edition, Environmental  Law Institute, 

USA, pp. 66, 67. 

http://www.amazon.com/Frank-Friedman/e/B001K8BCDU/ref=ntt_athr_dp_pel_1/179-1240117-7631547
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ي  ،  وهضهون ٌذا التعريف 1"إىتاج كم أكبر باستخدام كم أقل" كها أن ٌىاك تعريف أبسط لمكفاءة البيئية ٌو
يشبً إلى حد ها هفٍوم اإلىتاج األىظف لبرىاهج األهم الهتحدة لمبيئة الذي سيأتي التفصيل فيً الحقا، إال أىً 

 .يركز أكثر عمى خمق قيهة إضافية لمعهالء هن خالل التصرفات البيئية
والكفاءة البيئية شرط ضروري إن لم ىقل أكيد لىجاح اإلدارة البيئية هن خالل ها توفري هن توازن أهىي عمى جهيع 

  2:الهستويات يتهثل في
 ويعىي القدرة عمى الهحافظة واستهرارية عهل األىظهة الطبيعية هها يوفر: األهن البيئي: 

 االرتقاء بإىتاجية الهوارد الطبيعية الهستغمة هن جاىب الصىاعة كاألراضي الزراعية والغابات؛ 
 الحفاظ عمى الهوارد الجيىية الضرورية إلحراز تقدم هستقبمي في عدة صىاعات؛ 
 حهاية أصول الهؤسسة هن التأثيرات الضارة الهحتهمة لعدم استقرار الهىاخ؛ 
  الهساعدة في إيجاد عهالء أوفر صحة وأكثر إىتاجية وأقل تكاليف سواء طبية أو قاىوىية أو

 .تأهيىية، هع تىاقص الهخاطر الصحية والىفايات الساهة
 و ها يتيح: األهن الهتصل بالهوارد  :يعىي توفير سمع وخدهات لٍا هوارد ذات كفاءة، ٌو

 اقتصاد في التكاليف؛ ىتيجة كفاءة استخدام الطاقة والهواد؛ 
 تقميل االعتهاد عمى هصادر الطاقة غير الهستغمة؛ 
 تحقيق استقرار أسواق وأسعار الهوارد الطبيعية؛ 
 التحفيز عمى االبتكار وتطوير هىتجات جديدة؛ 
 تحقيق هيزات تىافسية ىتيجة لالقتصاد في استخدام الهوارد الخام. 

 و توفير الهىتجات والخدهات التي يهكن استٍالكٍا بواسطة الجهيع : األهن االجتهاعي واالقتصادي ٌو
 :والقادرة عمى تحسين جودة حياتٍم هن خالل

 توسيع دائرة العهال والعهالء األوفر صحة واألفضل تعميها؛ 
 فتح أسواق كبيرة أهام الهىتجات والخدهات التي تمبي احتياجات هادية أساسية عمى ىحو سميم بيئيا؛ 
 تقميص حوادث التعرض الىٍيار اجتهاعي وأوبئة؛ 
 و أهر حيوي الزدٌار االقتصاد العالهي  . يزيد الثقة في هستقبل هستقر؛ ٌو

 : وتخمق ٌذي األىواع الثالثة لألهن حتهيات هحددة يهكن تمخيصٍا في الشكل التالي
 

                                                 
1
 .86، ص 2001، يركس انخبراث انًهٍُت نإلدارة، انماهرة، إدارة انبَئت ين اجم جودة انحَبةكهىد فىضهر، بٍخر جًٍص، حرجًت ػال أدًذ إصالح، -  

2
 .71- 69، 64َفص انًرجغ، ص ص -  
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 أىمية الكفاءة البيئية والحتميات المحددة ليا: (2-3)الشكل رقم 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

، هركز الخبرات الهٍىية لإلدارة، القاٌرة، إدارة البيئة من اجل جودة الحياةكمود فوسمر، بيتر جيهس، ترجهة عال أحهد إصالح،  :الهصدر
 . 76 ص ، 2001

 
 :يبين الشكل أن الحتهيات التي تفرضٍا هختمف أىواع األهن تتحدد في

 التوفيق بين الرعاية البيئية وجودة الحياة عن طريق إيجاد أىهاط استٍالك قابمة لالستهرار؛ 
 تضهين السمع والخدهات عىاية اكبر بالبيئة هن خالل ىظافة العهميات والتوزيع؛ 
 خمق القيهة بإىتاج سمع وخدهات توفر جودة الحياة. 

لقد أدى إدراك الصىاعة بأن تكاليف التموث أكبر هن أعباء السيطرة عميً عىد الهىبع، : اإلنتاج األنظف. ثالثا
ىحو تحقيق االستفادة القصوى هن تقىيات اإلىتاج األىظف ليتسىى خفض تكاليف االلتزام البيئي الخاص 

 وتعد ٌذي التقىية األداء الفعال والقاعدة األساسية لىجاح ىظام اإلدارة البيئية، حيث تم تعريفٍا هن قبل 1بٍا،
التطوير الهستهر في العهميات الصىاعية والهىتجات والخدهات " بأىٍا (UNEP)البرىاهج البيئي لألهم الهتحدة 

 بٍدف تقميل استٍالك الهوارد الطبيعية، وهىع تموث الٍواء والهاء والتربة عىد الهىبع، وذلك لتقميل الهخاطر التي 
 

                                                 
1
 . 227ضايٍت جالل ضؼذ، يرجغ ضابك، ص -  

 
 الكفاءة البيئية 

 

 جودة الحياة

 

 السمع والخدهات

 

 رعاية البيئة

 

 خمق القيهة

ىظافة العهميات 
 التوزيع

االستٍالك القابل 
 لالستهرار والتطور
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 1 ."تتعرض لٍا البشرية والبيئة
والٍدف األساس لإلىتاج األىظف يظٍر في إهكاىية الحصول عمى وفورات هالية وتحسيىات بيئية بتكمفة 

هىخفضة ىسبيا عن طريق الحد هن التموث هن الهىبع، هعتهدة في ذلك عمى تحسين اإلدارة الداخمية وتقميل 
ا وتغيير التكىولوجيات الهستعهمة بأخرى أقل استٍالكا لمطاقة والهواد الخام والتحكم في  الهخمفات بتدويٌر

العهميات الصىاعية بها يحقق وفر في الهواد الخام؛ أي أىً لتحقيق اإلىتاج األىظف ال بد هن توافر شرطين 
 2:أساسيين

 تحسين األداء االقتصادي؛ أي تقميل سعر التكمفة وبالتالي خفض سعر الهىتج؛ 
 تحسين األداء البيئي؛ أي تقميل ردود فعل العهمية اإلىتاجية عمى البيئة. 

وال بد هن اإلشارة إلى وجوب توافر الشرطان هعا؛ ألىً في حالة توفر األول فقط أي تقميل تكاليف اإلىتاج فإن 
العهمية ٌىا تصبح تطويرا لمتكىولوجيا أو تحديثا لمصىاعة وليست إىتاجا أىظف لغياب البعد البيئي؛ أها إذا توفر 
الشرط الثاىي فقط أي تحسين األداء البيئي ىجد أىفسىا أهام حهاية لمبيئة ال غير، دون الوصول إلى إىتاج أىظف 

 .لغياب البعد االقتصادي
ويختمف ٌذا األسموب كميا عن الحل التقميدي الذي يقوم بالهعالجة عىد ىٍاية األىبوب أي بعد الحصول عمى 

الهىتج الىٍائي، الذي يركز عمى األغراض فقط بدال هن البحث عن أسباب الهشكمة كها في حالة اإلىتاج 
األىظف، ويسعى ٌذا األخير إلى الحفاظ عمى الهوارد الطبيعية وبالتالي تجىب توليد الىفايات غير الضرورية 

، هها يخفض التكاليف ويزيد هن ربحية 3التي تقمل هصاريف التشغيل والصياىة وتكمفة هعالجتٍا أو التخمص هىٍا
 .  الهؤسسة وقدرتٍا عمى الهىافسة

 :ويهكن تمخيص أٌم هجاالت تىفيذ اإلىتاج األىظف في العهميات الهمخصة بالشكل التالي
 

 
 
 
 

                                                 
1
- United  Nations Environment Programme(UNEP), Danish Environmental Protection Agency (DTIE), Cleaner 

Production Assessment in Dairy Processing, 2000, p. 02. 

 
2
 .113- 110صالح يذًذ انذجار، دانٍا ػبذ انذًٍذ صمر، يرجغ ضابك، ص ص -  

3
 - UNEP, DTIE, op. Cit, p. 04. 
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 مجاالت تنفيذ تقنية اإلنتاج األنظف: ( 3-3 )الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .229، ص 2005، الهىظهة العربية لمتىهية اإلدارية، القاٌرة، اإلدارة البيئية المتكاممةساهية جالل سعد، : الهصدر

 
ها يهكن استخالصً هن الشكل أن كل هجاالت اإلىتاج األىظف ٌدفٍا الحد هن التموث وهعالجتً هن خالل 

دورة حياة ٌذا الهىتج، هستغمة أٌم الهراحل هن تدريب وتدوير وتخطيط ورقابة وهراجعة هستعهمة في ذلك هواد 
ا جودة  .صديقة لمبيئة؛ هتبعة أيسر الطرق وأقمٍا تكمفة وأكثٌر

 
 نظام اإلدارة البيئية: المطمب الثاني

يعد ىظام اإلدارة البيئية أول هحاولة شاهمة وجادة هن أجل جعل البيئة وظيفة هن وظائف الهؤسسة شأىٍا شأن 
وظيفة اإلىتاج والتسويق والهالية، ليصبح الهكافئ البيئي لمىظام اإلىتاجي في وظيفة اإلىتاج، ولمىظام التسويقي 
في الوظيفة التسويقية، ولمىظام الهالي في الوظيفة الهالية والهحاسبية في الهؤسسة، وفيها يمي سيتم تحديد أٌم 

 . هعالم ٌذا الىظام وأٌهيتً
 

 

 

 
  َ   حيا   لهىتج

ع      لت  ي  َ
  لهتخصصيو

 لت َي  َ ع    
  الستخ  ن

 حالل هَ   
 ص يقة لمبيئة

 لتعاهل  آلهو هع 
  لهخمفا 

 لت َي  في 
 عهميا   لصىاعة

       لجَ   
 َ لبيئة

 له  جعة  لبيئية 
  ل َ ية

 لتخ ي  َ قابة 
  لعهميا 

 إلىتا  
  ألى  
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 ماىية نظام اإلدارة البيئية وأىميتو: الفرع األول
إطار عهل ىظاهي، يٍدف إلى إدخال اإلدارة البيئية ضهن ىشاط الهؤسسة " يعرف ىظام اإلدارة البيئية بأىً

، وبٍذا فٍو يختمف عن ىظم اإلدارة التقميدية بعالج جذور األسباب التي أدت إلى حدوث 1"وهىتجاتٍا وخدهاتٍا
الهشكمة ال عالج الهشكمة الىٍائية وعواقبٍا دون الىظر في أسباب حدوثٍا، والذي قد يؤدي إلى تكرار حدوثٍا، 

 .  لذا فإن تطبيق ٌذا الىظام يقود إلى تحسين األداء االقتصادي والبيئي واالجتهاعي
دارة جادة ألدائٍا البيئي، فٍو يعد جزء هن  وتحاول الهؤسسات هن خالل تبىي ٌذا الىظام أن تقدم تحكها بيئيا وا 
الىظام الكمي لإلدارة الذي يشهل الٍيكل الوظيفي لمهؤسسة والتخطيط والهسؤوليات والههارسة العهمية واإلجراءات 

ىجاز وهراجعة وهتابعة السياسة البيئية هكاىيات التطوير وتىفيذ وا     2.والعهميات، وا 
هجهوعة هن التىظيهات الخاصة بالهسؤوليات، اإلجراءات، العهميات " كها عرفتً الهواصفة الفرىسية عمى أىً
 3".الوسائل الضرورية لتىفيذ السياسة البيئية

وىظام اإلدارة البيئية طريقة ديىاهيكية تستعهل لتحسين األداء البيئي لمهؤسسة، هن خالل تحقيق ٌدفين 
 4:رئيسيين
 تدعيم الوقاية هن التموث البيئي في الىظام البيئي؛ 
  تباع اإلجراءات، لتحقيق األٌداف الخاصة بتمبية احتياجات أصحاب الهصالح هن إىشاء سياسة ىظيفة وا 

 . األداء البيئي
 ISOوالتطبيق الجيد لىظام اإلدارة البيئية يؤدي إلى حصول ٌذي الهؤسسات عمى شٍادة الجودة في اإلدارة البيئية 

والتي تعد هؤشرا عن كيفية إدارة أىشطة وهىتجات الهؤسسة بطريقة فعالة آخذة في االعتبار حهاية البيئة  ،14001
صدار ٌذي الشٍادة ها ٌي إال عهمية تقوم بهوجبٍا جٍة هاىحة لٍا بإعطاء تأكيد هكتوب بأن  وهىع التموث، وا 
الهىتج أو العهميات أو الخدهة تتوافق هع هتطمبات هحددة، وفي حال التأكد هن اإلتهام الىاجح لمتقييم هن قبل 

وهن الهيزات التي يهكن لمهؤسسة أن تجىيٍا بحصولٍا عمى ٌذي الشٍادة 5ٌذي الجٍة يتم هىح ٌذي الشٍادة، 
 6:وتطبيقٍا الجيد لىظام اإلدارة البيئية

 :تتهثل في: منافع اقتصادية

                                                 
1
 . 37، ص 2006، دار انفكر انؼربً، انماهرة، نظبو اإلدارة انبَئَت وانتكنونوجَتصالح يذًذ انذجار، دانٍا ػبذ انذًٍذ صمر، -  

2
 - Frank Friedman, op. Cit, p. 69. 

3
 - corinne Gendron, op. Cit, p. 60. 

4
 - Ann M. Brockett, Zabihollah Rezaee, corporate sustainability, john Wiley and Sons education, canada, 2012, p. 

222. 
5
 .242 خالد هصطفى قاسم، هرجع سابق، ص - 

6
 .313، 311، ص ص 2012، الوراق لمىشر والتوزيع، األردن، المسؤولية البيئية في منظمات األعمال الحديثةىجم عبود ىجم، -  

http://www.amazon.com/Frank-Friedman/e/B001K8BCDU/ref=ntt_athr_dp_pel_1/179-1240117-7631547
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  إن التىفيذ الجيد لىظام اإلدارة البيئية هع الوقت يخفض في تكاليف تطبيقً، أي تحقيق الهىافع الىاجهة
 عىٍا بتكمفة أقل؛

  إن التخفيض في كهية الهواد والطاقة الهستخدهة في إىتاج الهىتج يخفض هن تكمفتً وتكمفة التخمص هن
 الىفايات؛

 إن ٌذي الشٍادة تجىب الهؤسسة تحهل تكاليف أكثر عىد تعرضٍا لمشكاوي جراء عدم االلتزام البيئي؛ 
  يعهل ٌذا الىظام عمى تقميص حوادث التموث والىفقات العالية الهطموبة لمهعالجة واالستشفاء، هها يحسن

هن صحة وسالهة العاهمين ويرفع اإلىتاجية ويقمص أيام الهرض ويخفض ىسبة الهخاطر التي يتم 
 التأهين عميٍا وبالتالي تخفيض التكاليف البيئية اإلجهالية؛

 إن إعادة تدوير ىفايات التصىيع والهدخالت غير الهستخدهة تزيد هن الهىافع االقتصادية. 
 : وتتهثل في:منافع إجتماعية

  أن تطبيق ىظام اإلدارة البيئية وفق الهتطمبات الهاىحة لٍذي الشٍادة، يهكن هن إيجاد لغة هشتركة حول
 القضايا البيئية لجهيع أطراف وأصحاب الهصمحة؛

 رفع هستوى الوعي البيئي هن أجل التقدم ىحو هستقبل هستدام؛ 
 جودة أكبر لمهاء والٍواء والتربة، هع ىفايات وهكبات أقل. 

 : وتتهثل في:منافع بيئية
 يهكن هن اعتبار القرار البيئي جزء هن قرارات بيئة األعهال بها يجعل البيئة هكافئا لبعض األعهال؛ 
 تعزيز الوعي البيئي في الدول الىاهية التي استغمت بيئتٍا ىتيجة عدم تطور التشريعات الالزهة لحهايتٍا؛ 
 أىٍا توفر أساسا شرعيا عمى الصعيد الوطىي والدولي لدعاة البيئة والىاشطين البيئيين لمهطالبة بحهايتٍا؛ 
  تساٌم في إىشاء وتعزيز هىظهات إقميهية ودولية لحهاية البيئة، بتوفير إطار شهولي ألىظهة اإلدارة

 .البيئية عمى الهؤسسات االلتزام بً
كها ُيهكن ٌذا الىظام أيضا هن التحكم الجيد في التكاليف البيئية، بتحسين األداء البيئي وقدرتً عمى قياس 

و ها يساعد عمى فتح آفاق جديدة لألسواق  التأثيرات البيئية وتخفيض الٍدر البيئي والتكاليف الهرتبطة بً، ٌو
وسٍولة الوصول إليٍا، هها يزيد هن الطمب واحتهالية زيادة في األسعار التي تعكس العرض والطمب، كها يفتح 

   1.لٍا الفرصة أهام اإلبداع والتىظيم الفعال لمتحكم في التكاليف بصورة أدق
 

                                                 
1
 - Lan Thomas, op. Cit, p. 190. 
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 مكونات نظام اإلدارة البيئية: الفرع الثاني
 1 :هن الىقاط التالية  ISO 14001يتكون الىظام اإلداري البيئي وفقا ل

ي الهبادئ الهرشدة ألي هؤسسة؛ تٍدف إلى االلتزام بالوقاية هن التموث واالهتثال لموائح : السياسة البيئية ٌو
 والتحسين الهستهر؛ 

 :ويتضهن الخطوات التالية: التخطيط
 تحديد الجواىب البيئية التي تؤثر بٍا الهؤسسة عمى البيئة؛ 
 ا؛  تحديد الهتطمبات البيئية وفق الموائح القاىوىية وغيٌر
 وضع األٌداف الهراد الوصول إليٍا في ضوء الهتطمبات السابقة؛ 
 وضع البرىاهج البيئي لإليفاء بالهتطمبات. 

حيث أن األٌداف السابقة الهراد الوصول إليٍا تتطمب وجود براهج لمتىفيذ وعهميات تعهل : التنفيذ والعمميات
 : عمى تجسيدٌا في أىشطة وخبرات وهن ثم إلى ىتائج بيئية؛ وتشهل ٌذي الهرحمة الخطوات التالية

 تحديد الهسؤوليات والسمطات؛ 
 التدريب؛ 
 االتصاالت والوعي والهقدرة؛ 
 الرقابة عمى الوثائق؛ 
 الرقابة التشغيمية؛ 
 االستعداد واالستجابة لمطوارئ. 

 :ويأخذ ٌذا الىشاط  بعدين أساسيين: االختبار والنشاط التصحيحي
  ذا ها جاءت السياسة البيئية لهعالجتً أصال؛  هعالجة الجواىب واآلثار البيئية لحالة الهؤسسة، ٌو
 هراقبة االىحراف في تىفيذ أٌداف السياسة البيئية واتخاذ الىشاط التصحيحي. 

الهراجعة البيئية جٍد إداري ٌدفً ليس فقط التأكد هن هدى هالئهة ىظام اإلدارة البيئية  تعد: المراجعة اإلدارية
ىها أيضا هدى قدرتً عمى إدخال التحسيىات الجديدة جراء  وهكوىاتً لألٌداف والسياسة البيئية في الهؤسسة، وا 

و ها يساٌم في زيادة قدرة الهؤسسة عمى الهىافسة؛  دورة التحسين ٌو
ت هن األعمى إلى األسفل، ثم ىقل الهعموهات ايتم االتصال هن خالل ىقل القرار: االتصاالت والتقارير البيئية

 :عن طريق التىفيذ هن األسفل إلى األعمى، وتكهن أٌهيتً في

                                                 
1
 .326- 317َجى ػبىد َجى، يرجغ ضابك، ص ص -  
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 وضع السياسة البيئية في التطبيق والتىفيذ، وذلك بىقمٍا لمعاهمين والهعىيين بتىفيذٌا؛ 
 تشجيع الفٍم الهشترك حول القضايا الهتعمقة بالجواىب البيئية داخل الهؤسسة؛ 
 هتابعة تىفيذ األٌداف البيئية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية؛ 
  إعالم الجٍات الخارجية هن أصحاب الهصمحة واألطراف الهعىية بكل ها يتعمق بالسياسة البيئية

 لمهؤسسة وأدائٍا البيئي؛
  جراءات الهؤسسة البيئية وها تحققً هن الحصول عمى التغذية العكسية عن أٌداف وسياسات وبراهج وا 

 .أداء بيئي
 

 مداخل تحقيق إدارة التكاليف البيئية في ظل أساليب اإلنتاج المتطورة: المطمب الثالث
إن الٍدف األساسي هن تبىي ىظام اإلدارة البيئية في الهرتبة األولى ٌو خمق قيهة لمهؤسسة هن الىاحية البيئية 

سواء هن حيث جودة الهىتجات أو هن حيث السيطرة عمى التكاليف البيئية وقياسٍا والرقابة عميٍا وهن ثم التهكن 
 .هن تخفيضٍا إن لم ىقل إزالتٍا تهاها

 
 مدخل دورة حياة المنتج لتحسين األداء البيئي: الفرع األول

استٍالك الهواد والطاقة، العهميات، : يهكن القول أن الهؤسسات تركت بصهتٍا عمى البيئة بثالثة وسائل
الهىتجات، وكل وسيمة هىٍا تولد تكمفة هعيىة تىشئ عائد لهوازىة ٌذي التكمفة أو يحقق ربحا لٍا، وبٍذا ال بد هن 

أو  (كيف يىتج الهىتج)أو إىتاجي  (هن أين تأتي الهواد)التعاهل هع الهىتجات ال وفق هدخل جزئي خمفي 
ىها وفق كل ذلك هن خالل هدخل شهولي ٌو (كيف يستخدم الهىتج)أو سموكي  (كيف يوزع الهىتج )تسويقي  ، وا 

 حيث تشهل دورة حياة 1هدخل تقييم دورة الحياة كها يقولون هن الهٍد إلى المحد أو هن األصل إلى الهكب،
عداد الهواد األولية وىقمٍا وتخزيىٍا، ثم عهميات التصىيع في الوحدات اإلىتاجية،  الهىتج هراحل استخراج وا 

ا أو التخمص هىٍا بطريقة آهىة بيئيا هن خالل إعادة تصىيعٍا في أجزاء  واستخدام الهىتجات ثم إعادة تدويٌر
 لذا فإن دورة حياة الهىتج أداة تحميمية لتقدير قيم اآلثار البيئية الىاشئة عن 2.ههاثمة أو أجزاء لهىتجات أخرى

 وتقوم دورة 3.عهمية اإلىتاج بدء هن استخراج الهواد األولية حتى ظٍور الهىتج وها يصاحب ذلك هن هخمفات

                                                 
1
 .342َجى ػبىد َجى، يرجغ ضابك، ص -  

2
 .253ضايٍت جالل ضؼذ، يرجغ ضابك، ص -  

3
 - Caroline Gallez, aurore Moroncini, Le manager et l’environnement, presses polytechniques et universitaires 

romandes, Italie, 2003, p. 75.   
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حياة الهىتج عمى هجهوعة هن الهراحل التي يجب أخذٌا في عين االعتبار لتحقيق الٍدف هىٍا والهتهثمة فيها 
  1:يمي

تسهح ٌذي الهرحمة بتحديد الهشكمة ووضع أٌداف وهجال الدراسة الذي يجب : تحديد األىداف ومجال الدراسة
أن يتحدد بصورة دقيقة كي يضهن التوافق بين الهعطيات واألٌداف، وهن أٌم العىاصر التي تدخل ضهن ٌذا 
الهجال ىجد الوظائف واألىظهة الهختمفة، تحديد الوحدة الوظيفية، الىظام الهدروس وحدودي، القواعد الهساعدة، 

 تحديد أىهاط التأثيرات وهىٍجيات تقييم اآلثار؛
أي وضع تقييم كهي لالىبعاثات الهموثة لمٍواء والهاء والتربة وكذا هخمفات الهواد : تقييم االنبعاثات والمخمفات

 األولية الهتجددة وغير الهتجددة هىٍا؛
 : أي تقييم آثار الهىتج عمى البيئة، ويظٍر ذلك هن خالل:تقييم األثر البيئي

 الحد هن التموث البيئي الهساٌم في بعض اآلثار البيئية؛ 
 تحقيق التوازن بين البيئة والتىهية؛ 
 توصيف األضرار بحسب ها تمحقً عمى الصحة، التىوع البيولوجي، التوازن الهىاخي. 

 وفي األخير ىقوم بتفسير الىتائج الهحصل عميٍا هن كل هرحمة هن الهراحل السابقة، واستخالص :التمثيل
هختمف الجواىب الهٍهة والتي تدخل في تحسين الهىتجات، والتي تهكن هن استكهال العالقة بين اآلثار البيئية 

 .واالقتصادية واالجتهاعية
وتٍدف اإلدارة البيئية هن خالل تبىي ٌذا الهدخل إلى هعرفة وتحديد التكاليف البيئية لمهىتج خالل كاهل هراحمً، 

والتي تعد الهفتاح األساس لزيادة فرص التحسين، ذلك أن التكاليف الىاتجة عن ٌذي الدورة تضم هختمف 
، وال شك أن تضهين 2التكاليف البيئية الهرتبطة بعالج الفاقد والتخمص هن الهخمفات الساهة والفحوص البيئية

التكاليف البيئية كجزء هن تكمفة دورة حياة الهىتج يهكن أن تظٍر أن الهىتج ذو تكاليف اقتىاء أقل ولكن تكاليفً 
البيئية هرتفعة سيكون أقل جاذبية هن هىتج آخر بديل ذو تكمفة اقتىاء هرتفعة وتكاليف بيئية أقل؛ وتكمفة دورة 
حياة الهىتج ٌي عهمية تقدير وتجهيع التكاليف عمى هدى دورة حياتً ككل، ويعد تحديد ٌذي التكمفة أهرا هٍها 
وخاصة في الصىاعات التي تكون فيٍا تكاليف التخطيط والتطوير كبيرة أو تكون تكاليف التخمص هن الهىتج 
هرتفعة، ولتحديد ٌذي التكاليف خالل دورة حياة الهىتج بالتفصيل أي هن الهرحمة األولى لتصهيهً إلى غاية 

 :استخداهً أو التخمص هىً يتم تحميل تكمفة ٌذي الدورة كها يوضح الشكل التالي
                                                 

1
- Olivier Joliette et autre, Analyse du cycle de vie, 2 

éme 
édition, presses polytechniques et universitaires, Italie, 2010,  

pp. 07, 08. 
2
 - Don Hansen, Maryanne Mawen, Cost Management : accounting and contorol, fifth edition, Thomson South- 

western, USA, p. 707. 
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 تكمفة دورة حياة المنتج: ( 4-3 )الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Source: Don Hansen, Maryanne Mawen, Cost Management: accounting and control, fifth edition, Thomson South- 

western, USA, p. 708. 

 
  1 : هن خالل الشكل ىجد أن تحديد التكاليف البيئية يتم عمى عدة هراحل كها يمي

هعظم التكاليف البيئية التي تحدث عمى هدى هراحل دورة حياة الهىتج تتحدد وبصورة : التصميم. المرحمة األولى
ضهىية خالل هراحل التصهيم التفصيمي لمهىتج حيث يتم رقابة التموث خالل كل هرحمة، كها أن القرارات الهتخذة 
ٌىا ٌي قرارات حاسهة حيث أن أي هبمغ إضافي يتم إىفاقً عمى الهىتج في ٌذي الهرحمة سيترتب عميً وفر في 

 :التكاليف البيئية الخاصة بالهراحل القادهة، وهن أٌم ٌذي القرارات ىجد
 ا؛  استخدام هواد يهكن إعادة تدويٌر
 تقميل استخدام الهذيبات الساهة أو استبدالٍا بهواد بديمة؛ 

  إعادة استخدام الهخمفات والىفايات؛ 

 استخدام هواد تعتهد عمى الهاء بداًل هن اعتهادٌا عمى الهذيبات. 

 :وتتهثل عىاصر التكاليف البيئية لٍذي الهرحمة في

                                                 
1
 .22- 20يطاوع انطؼٍذ انطٍذ يطاوع، يرجغ ضابك، ص ص-  

 الهواد األولية

 اإلىتاج

 التعبئة

استعهال الهىتج 
 وتصميحً

 إعادة التدوير ىفايات

 هراقبة هن الهورد

 هراقبة هن الهصىع

 هراقبة هن الهستٍمك
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 تكاليف أىشطة البحوث والتطوير الالزهة لتحديد هتطمبات جودة الهىتج البيئية؛ 

  تكاليف أىشطة تصهيم الهىتج أو العهميات اإلىتاجية؛ 

  تكاليف اختيار أو تصهيم الهكوىات أو الخاهات الهطموبة كأجزاء أساسية في الهىتج أو الخدهة؛ 

 تكاليف تحميل الهخاطر الهتعمقة باالستخدام اآلهن لمهىتج أو الخدهة؛ 

 تكاليف تحميل قابمية الهىتج إلعادة االستخدام أو التدوير . 

وهن ثم فإن التأثير األكبر عمى التكاليف البيئية يحدث خالل هرحمة تصهيم وتطوير الهىتج، أي ها يطمق عميً 
 . والذي يٍدف إلى تقميل األخطاء والتكاليف هبكرا" التصهيم هن أجل البيئة"هفٍوم 

يهكن في ٌذي الهرحمة أن تزداد فرصة تقميل التأثيرات : مرحمة اقتناء المواد الخام والطاقات. المرحمة الثانية
 السمبية وهن ثم خفض تكاليف هعالجتٍا، فاختيار الهورد الهىاسب الذي يقوم بتوفير هواد وهكوىات غير ةالبيئي

 الىظيفة ةهسببة لمتموث أو هعالجة الهواد الهشتراة بحيث تكون أقل تموثًا أو حتى الحصول عمى هصادر الطاق
غير الهموثة لمبيئة يتيح فرصة هالئهة لمتقميل هن حدوث التموث وتكاليف هعالجتً، وتتهثل أٌم عىاصر التكاليف 

 :البيئية لٍذي الهرحمة في
 تكمفة فحص الهوردين لهراجعة وتقييم قدرة كل هورد عمى تحقيق هتطمبات الجودة البيئية لمهؤسسة؛ 
  تكمفة التأكد هن هطابقة األجزاء والهواد الهشتراة هع الهتطمبات الهحددة لتقميل تأثير عدم هطابقة ٌذي

 الهواد عمى جودة الهىتج أو البيئة؛ 

  تكمفة األىشطة التي تقوم بالتأكد هن قدرة األساليب والعهميات والهعدات واآلالت الهتعمقة باإلىتاج الجيد
 عمى تطابقٍا لمهعايير البيئية الهوضوعة؛ 

  تكمفة براهج التدريب الرسهية لمعهال، بغرض هىع أخطاء التشغيل وكيفية التعاهل هع الهورد والهخمفات
 . الضارة والساهة وزيادة الوعي بالهتطمبات البيئية

تعد عهميات التصىيع هن الهصادر الهباشرة لمعديد هن الىفايات الصمبة : مرحمة التصنيع. المرحمة الثالثة
والسائمة والغازية والتي غالبا ها يتم التخمص هىٍا في البيئة، أو قد تكون ٌذي الىفايات ىتيجة استخدام أىواع هن 
الطاقة أو اآلالت الهسببة لمتموث وقد أشار برىاهج حهاية البيئة إلى ضرورة تصىيع الهىتجات دون آثار سمبية 

 :عمى البيئة، وحتى يهكن تحقيق ذلك يجب
  أال تستخدم في اإلىتاج هواد هموثة لمبيئة؛ 
  تقييد صدور االىبعاثات الضارة لمبيئة هن العهميات الصىاعية؛ 

  عدم تصريف هخمفات عهميات التصىيع عمى حساب اإلضرار بالبيئة؛ 
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 العهل عمى إعادة تدوير الهخمفات التي تىتج هن عهميات التصىيع . 

ليست الهصدر  (هرحمة التصىيع)يجب اإلشارة إلى أن العهميات اإلىتاجية : مرحمة التعبئة. المرحمة الرابعة
الوحيد لمتكمفة البيئية، لذا فهن الضروري التركيز عمى أن يقدم الهىتج في عبوات غير ضارة بالصحة بعدم 

استخدام هكوىات ساهة أو خطرة، وأن تكون ٌذي العبوات قابمة إلعادة التدوير دون وجود أخطار عمى الصحة 
 . حتى ال تهثل عبئًا بيئيًا عىد التخمص هىٍا

قد يؤدى استخدام الهىتج إلى صدور اىبعاثات ضارة تؤثر عمى الهاء : مرحمة االستخدام. المرحمة الخامسة
والٍواء والتربة، ويهكن التحكم في ٌذي االىبعاثات بالتركيز عمى جودة وىظافة الهواد الهشتراة وأال يحدث الهىتج 

 . هخمفات ذات تأثير بيئي سمبي
بعد استخدام الهىتج يهكن أن يتسبب التخمص هىً : (التخمص من المنتج)مرحمة االستبعاد . المرحمة السادسة

هن ِقبل العهيل في حدوث تدٌور بيئي، وذلك إذا كاىت هكوىاتً غير قابمة إلعادة التدوير، وها يهكن اإلشارة 
ا بتحويمٍا إلى هىتج آخر ثاىوي  إليً أن الهخمفات الىاتجة عن العهميات اإلىتاجية والتي يهكن إعادة تدويٌر

 . يخفض هن التكمفة الكمية لمهىتجات األصمية
ويهكن تمخيص هقدار التكاليف البيئية الهحهمة في دورة حياة الهىتج والفرص الهتاحة لتخفيضٍا في الهىحىى 

 :البياىي التالي
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 تخفيض تكمفة دورة حياة المنتج: (5-3)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

، العدد  لتصنيع الكبةxخفض الكمفة باستخدام أسموب تكمفة دورة حياة المنتج؛ بالتطبيق عمى معمل جرجس هصطفى خضر، : الهصدر
 .187، ص 2013، هجمة تىهية الرافدين، 35، الهجمد 112
 

هن التكمفة الكمية لدورة حياة الهىتج يهكن السيطرة عميٍا خالل هرحمة التصهيم  %80ويتضح هها سبق أن 
ذا يعىي أن ٌىاك فرصا كبيرة في تخفيض التكاليف البيئية خالل الهرحمة  والتطوير أي قبل البدء في اإلىتاج، ٌو
األولى، كها أن التكمفة الفعمية تزداد تدريجيا خالل هراحل دورة حياة الهىتج إلى أن تصل إلى أعمى هستوى لٍا 

  .وكذلك الحال بالىسبة لمتكمفة التي يتم االلتزام بٍا
 

 النموذج البيئي المتوازن: الفرع الثاني
يقوم الىهوذج البيئي الهتوازن عمى تجهيع الهعموهات الكهية هن هدخالت وهىتجات وهخرجات وىفايات 

وهتسربات وهموثات الهؤسسة خالل كاهل دورة حياة الهىتج، أي بدء هن الحصول عمى الهواد هرورا بعهميات 
التشغيل والحصول عمى الهىتج إلى التخمص هن الىفايات تحت رقابة بيئية ثم قياس ىتائج ها تم الحصول عميً، 

و ها يسهى بالهيزان السمعي والذي يهكن  فهجهوع الهدخالت يجب أن يوازن هجهوع الهخرجات والىفايات ٌو
 1 :تمخيصً في العالقة التالية

                                                 
1
 - Rob Gray,Jan Bebbington, Accounting for the Environment, Second Edition, SAGE publication, London, 2001, p. 

181. 

 المناولة/ التصنيع  التطوير/ التصميم

 التكمفة التي يتم االلتزام بيا

 التكمفة الفعمية

فرص خفض تكمفة دورة 
 حياة المنتج

 تكمفة دورة حياة المنتج

%100 
 

80% 
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لى أين تىتٍي، كها تحدد هقدار الخسارة أو  حيث تهكن ٌذي العالقة بالتحديد الجيد لجهيع هدخالت الهؤسسة وا 
الربح الىاجم، وبٍذا فإن الىهوذج يطهئن الهؤسسة عمى عدم ضياع أي شيء أو خطوة ذات أٌهية في تفاعالت 

 .إدارتٍا هع البيئة
ويعد ٌذا الىهوذج أداة ٌاهة هن أدوات الهحاسبة اإلدارية الفعالة في تخطيط ورقابة وتقويم أداء الهؤسسة بيئيا، 
عمى أن يتم صياغتً وبىاؤي في ضوء الهتغيرات االقتصادية والبيئية في آن واحد، فٍو يهثل ىتاج تفاعل كل هن 
ىظاهي الهحاسبة اإلدارية واإلدارة البيئية بالهؤسسة بغية رفع درجة كفاءة استخدام ٌذي األخيرة لعواهل اإلىتاج 

و ها يهثل هحاور الىهوذج البيئي  الهختمفة باالعتهاد عمى وحدات القياس الىقدية والعيىية أو الطبيعية ٌو
 1:الهتوازن، والذي يسعى إلى تقويم أداء الهؤسسة هن خهس زوايا

 تقويم الكفاءة البيئية لطرق اإلىتاج؛ 
 دورة حياة الهىتج ىفسً؛ أي قياس السهات البيئية لمهىتج؛ 
 تقويم أداء ىظام اإلدارة البيئية؛ أي درجة االلتزام التىظيهي لمهؤسسة بأٌدافٍا البيئية؛ 
 تقويم عهميات تخمص الهؤسسة هن هخمفات عهمياتٍا في البيئة الهحيطة بٍا؛ 
 التقويم الهالي لمتكاليف واالستثهارات وااللتزاهات البيئية لمهؤسسة. 

 2:ولمتطبيق الجيد لٍذا الىهوذج فإىً يتم االعتهاد عمى أدوات الهحاسبة اإلدارية البيئية والهتهثمة في
 المحاسبة البيئية العينية : 

ويقصد بٍا التعبير عن الصفقات البيئية هن تأثيرات ألىشطة الهؤسسة عمى البيئة في شكل وحدات كهية   
، فٍي تركز عمى تصىيف وتجهيع وتسجيل هعموهات األثر البيئي لمهؤسسة في شكل وحدات (كيموغرام هثال)

عيىية لالستخدام الداخمي بواسطة اإلدارة، كها تعد الهحاسبة اإلدارية البيئية العيىية هدخل داخمي لمهحاسبة 
 :البيئية العيىية وأيضا جزء هتكاهل هن الهحاسبة اإلدارية البيئية، فٍي

 أداة تحميمية لمكشف عن هواطن القوة والضعف البيئية؛ 
 أسموب دعم القرارات الهختمفة خاصة تمك الهتعمقة بالجودة البيئية؛ 
 أداة قياس كجزء هتكاهل هن الهقاييس البيئية األخرى كالكفاءة االقتصادية البيئية؛ 

                                                 
1
، انؼذد انثانث، يجهت كهٍت انخجارة، جايؼت ػٍٍ انشًص، إطبر يقترح نهًحبسبت اإلدارٍت انبَئَت عهي يستوى ينشآث األعًبلخانذ يذًذ ػبذ انًُؼى نبٍب، -  

 .10- 8 ص ، ص2002
2
- United Nations Division for Sustainable Developement, Environmental Management Accounting Policies and 

Linkages,  United Nations publication, New York, 2002,  p p. 106-107. 

 الىفايات+ الهخرجات= (إن وجدت )الهىتجات قيد التشغيل+ الهدخالت
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 أداة رقابة هباشرة وغير هباشرة لمىتائج البيئية؛ 
  أداة هسؤولية تستىد عمى الشفافية والحياد لمهعموهات التي يتم اإلفصاح عىٍا داخميا بصورة هباشرة

 وخارجيا بصورة غير هباشرة؛
 ا باستهرار لمهساعدة في تشجيع التىهية الهستداهة بيئيا  .أداة دقيقة وهتههة لهجهوعة أدوات يتم تطويٌر
 عيىي فتبين  تعبر عن الترجهة الىقدية لألىشطة البيئية في شكل: المحاسبة البيئية بالوحدات النقدية

اآلثار الهالية البيئية التي تتسبب الهؤسسة في حدوثٍا وتعتبر هصدر هحاسبة رئيس لمهعموهات لهعظم 
 .القرارات اإلدارية

بصورة عيىية وهالية بٍدف رقابة وتقويم أداء " الىهوذج البيئي الهتوازن"وتبرز أٌهية ٌاتين األداتين في إعداد 
الهؤسسة عمى الهستويين االقتصادي والبيئي وكذا في إعداد ىهوذج تقويم األداء البيئي الهتوازن، والرقابة عمى 

هستوى الهؤسسة أو العهمية أو الهىتج أو الخدهة هن خالل هقارىة تمك البياىات بالحدود البيئية التشريعية 
   1.الهسهوح بٍا

 
 مدخل نظم إدارة التكمفة اإلستراتيجية: الفرع الثالث

يستىد ٌذا الهدخل عمى استخدام الهوارد الهىاسبة لزيادة القيهة لمزبائن وتحقيق األٌداف التىظيهية، هتبعا في ذلك 
 فٍو يهثل 2تصهيم ٌيكل هثالي يعكس تخطيط التكمفة وقياسٍا بٍدف تحقيق التحسين الهستهر وتخفيض قيهتٍا،

هداد اإلدارة بتقارير تتسم هعموهاتٍا بالجودة  ىظاها يستىد إلى تىظيم بياىات التكاليف لغرض تتبعٍا ورقابتٍا وا 
والتفصيل، وبها أن التكاليف الهرتبطة باألىشطة البيئية كهعالجة الهخمفات والتكاليف القاىوىية والتأهين البيئي 
توجد في الغالب عمى الهستوى التشغيمي وغالبا ها تكون قرارات حول الهىتج أو الهراحل الهستخدهة أو ىوعية 
ا وهوقع تسٍيالت اإلىتاج والتخزين، فإىً تتم إدارة ٌذي التكاليف وفق الهراحل واألدوات  الهواد التي يتم شراٌؤ

 3:التالية
 ا وتبويبٍا بطريقة تهكن هن إدارتٍا؛  تحديد هفٍوم التكمفة البيئية وهكوىاتٍا واألٌهية الىسبية لعىاصٌر
  تحديد التكمفة البيئية غير الهباشرة وتخصيصٍا باستخدام هدخل تكمفة عمى أساس األىشطة(ABC) 

 والتي سيتم التفصيل فيٍا في الهبحث الثالث؛

                                                 
1

 .25، 23 يرجغ ضابك، ص ص خانذ يذًذ ػبذ انًُؼى نبٍب،- 
2
 - Catherine Stenzel,Joe Stenzel, From Cost to Performance Management: A Blueprint for  organizational 

Development, jhon wiley and sons, canada, 2003, p. 243. 

 
3

، يجهت اإلدارة وااللخصاد، 93انؼذد تفعَم دور إدارة  انتكهفت اإلستراتَجَت فٌ دعى تقنَت اإلنتبج األنظف، خانذ غازي ػبىد انخًً، يثُى فانخ بذر انسٌذي، - 

 .223، 218، ص ص 2012جايؼت انًىصم، 
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  استخدام أسموب التكمفة الهستٍدفة؛ والذي يٍدف إلى تحقيق التكاهل واالتساق بين هختمف أىشطة
الهؤسسة في هرحمة تصهيم وتطوير الهىتج، فٍو يهثل جزءا هن رؤية إستراتيجية إلدارة التكمفة والربحية 

ي ٌىدسة القيهة ويقصد بٍا التقويم الهىطقي الهىظم لكل عىاصر  هعتهدة في ذلك عمى أداة ٌاهة ٌو
سمسمة القيهة بقصد خفض التكاليف لتمبية احتياجات الزبون وصوال إلى التكمفة الهستٍدفة، وبٍذا فإن 

 الٍدف هن ٌذا األسموب ٌو التخطيط لمتكمفة البيئية التي تحقق أفضل هستوى أداء؛
  تحميل سمسمة القيهة؛ هن خالل األىشطة التي تضيف قيهة هن الهىظور البيئي واألىشطة األخرى التي 

ال تضيف قيهة، بحيث يتم اإلبقاء عمى الىوع األول وهعالجة الىوع الثاىي وصوال إلى قيهة بيئية 
 لمهؤسسة؛

  و التخفيض الهستهر لمتكاليف في هرحمة التصىيع هن خالل إتهام عهميات اعتهاد التحسين الهستهر؛ ٌو
ا إلى توفير الطاقة وخفض استخدام  تحسين البيئة كجزء هن براهج خفض التكمفة، والتي تؤدي بدوٌر

 الخاهات وخفض الضائع؛
 الهقارىة الهرجعية. 

هكاىية  وتعد ٌذي األدوات الثالثة أٌم وسائل تطبيق ىظام اإلدارة البيئية لموصول إلى التحكم الجيد في التكاليف وا 
ىها يجب قياسٍا ورؤية أيٍا يجب  تخفيضٍا إلى أقصى الحدود الههكىة، لكن إبراز ٌذي التكاليف وحدي ال يكفي وا 

و ها سىتىاولً في الهبحث الهوالي  . االٌتهام بً والتي تؤثر عمى العهمية اإلىتاجية لتخفيضٍا، ٌو
 

 القياس المحاسبي لمتكاليف وااللتزامات البيئية: المبحث الثاني
أخذ يثير هشكمة ٌاهة عمى جهيع الهستويات؛ " هن يموث يدفع" إلى هبدأ " الهجتهع يدفع" إن االىتقال هن حالة 

جمٍا ال ترغب في تحهل التكاليف البيئية ألىٍا تشكل  فعمى هستوى الهؤسسات والهشاريع ىجد أغمبٍا إن لم ىقل
ضغطا عمى هواردٌا وأرباحٍا، وفي الهقابل وعمى هستوى العهال والهستٍمكين اآلخرين فإىٍم يرون أىً ليس هن 

العدالة أن يتحهموا ٌذي التكاليف عن طريق إضافتٍا إلى أسعار الهىتجات والسمع؛ وعميً ٌل يتم ترحيل ٌذي 
ذا  ا داخميا فتتحهمٍا الهؤسسة؟ وا  التكاليف إلى الخارج أي ىقمٍا إلى قطاعات هختمفة هن الهجتهع أم يتم حصٌر

 كاىت اإلجابة الىقطة الثاىية فكيف سيتم تحديد قيهتٍا وقياسٍا وهعالجتٍا ؟
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 القياس المحاسبي البيئي: المطمب األول
ىتيجة لمقواىين الجديدة الهفروضة عمى الهؤسسات واألضرار الصحية الهتفاقهة والىاتجة عن آثار التموث بشتى 

هن " هن يموث يدفع"أىواعً، وجدت الهؤسسات ىفسٍا هجبرة عمى تبىي وقياس التكاليف البيئية وااللتزام بهبدأ 
 .خالل القياس الهحاسبي لٍذي التكاليف

 
 القياس المحاسبي: الفرع األول

إن الىظرة الحديثة لمهحاسبة لم تعد تقتصر عمى هجرد تسجيل األحداث وفق تسمسل حدوثٍا الزهىي، كها كاىت 
 .سابقا بل تكاهمت هع عهمية التسجيل كوسيمة ألداء وظيفة القياس

قرن األعداد باألشياء لمتعبير عن خواصٍا، "يعرف القياس الهحاسبي عمى أىً :  مفيوم القياس المحاسبي.أوال
إال أن ٌىاك هن الباحثين هن ." وذلك بىاءا عمى قواعد طبيعية يتم اكتشافٍا إها بطريقة هباشرة أو غير هباشرة

و اإلضافة الرياضية حيث أصبح القياس الهحاسبي يتهثل في          أضاف عىصرا جديدا لٍذا التعريف أال ٌو
 1".الهطابقة بين الخواص أو العالقات بىهوذج رياضي"

 في القياس الهحاسبي عمى وقتية حدوث الوقائع، هن خالل  AAAفي حين ركزت الجهعية الهحاسبية األهريكية 
القياس الهحاسبي يتهثل في قرن األعداد بأحداث الهؤسسة الهاضية والجارية : "تعريفٍا الهتهثل في أن

 2". والهستقبمية وذلك بىاء عمى هالحظات هاضية أو جارية أو بهوجب قواعد هحددة
 3: تشتهل هتطمبات القياس في الهحاسبة عمى عدة هكوىات أٌهٍا: أركان القياس المحاسبي. ثانيا

يجب أن يكون تحديد هوضوع القياس هن أشياء أو أحداث هتسقا هع أٌداف : تحديد موضوع القياس .1
 الهحاسبة والتي تتهثل أساسا في تقديم هعموهات تفيد هتخذي القرارات؛ 

 يهكن وصف عهمية االعتراف: تحديد توقيت االعتراف باألحداث االقتصادية طبقا لمعايير محاسبية .2
عن أثر األحداث االقتصادية بأىٍا تسجيل البىود الهترتبة عميٍا أو إدخال ٌذي اآلثار في القوائم الهالية  الهحاسبي

لمهؤسسة كأصول أو خصوم أو إيرادات أو هصروفات، فاالعتراف ببىد هن البىود السابقة يتضهن ذكر وصفً 
 وقيهتً وال يقتصر فقط عمى تسجيل عهمية الحصول عميً أو حدوثً؛ 

                                                 
1
 .327، 326، ص ص 2004، دار الوائل لمىشر، عهان، مقدمة في نظرية المحاسبةكهال عبد العزيز الىقيب، -  

2
، ص 2004، دار الوائل لمىشر والتوزيع، عهان، التأصيل العممي لمممارسات المينية المحاسبية في مجاالت القياس والعرض واإلفصاحهحهد هطر، -  

115 . 

3
 .485- 475، اإلسكىدرية، ص ص 2006، الدار الجاهعية، نظرية المحاسبة؛ منظور التوافق الدوليأهين السيد احهد لطفي، -  
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إذا خضعت أحد عىاصر القوائم الهالية لمقياس، فال بد هن : تحديد الخصائص الواجب إخضاعيا لمقياس .3
تحديد تمك الخاصية أو الصفة التي يتهتع بٍا ذلك العىصر هن بين الخصائص األخرى والتي هن الههكن أن 

 1:تكون هوضوعا لمقياس، وتتهثل في
 ي هبمغ الىقدية أو ها يعادلٍا والتي تدفع هقابل الحصول عمى األصل واهتالكً أو : التكمفة التاريخية ٌو

 سداد االلتزاهات؛

 ي هبمغ الىقدية أو ها يعادلٍا التي يهكن أن تدفع في حالة شراء األصل حاليا، أو :التكمفة الجارية  ٌو
 التي تحصل عميٍا لو تحهمت االلتزام حاليا؛ 

 ي عن هبمغ الىقدية أو ها يعادلٍا التي تدفع لمحصول عمى بعض : القيمة السوقية العادلة ٌو
 االستثهارات في الدورة العادية لمهؤسسة كاألسٍم والسىدات؛ 

 و تهثل هبمغ الىقدية غير الهخصوهة أو ها يعادلٍا التي يتوقع فيٍا أن يتحول :صافي القيمة التحصيمية 
األصل إلى ىقدية هطروحا هىٍا التكاليف الهباشرة إن وجدت، الضرورية لعهمية التحويل خالل الدورة 

 ؛العادية لمهؤسسة

 تهثل القيهة الحالية لصافي التدفقات الىقدية :القيمة الحالية أو المخصومة لمتدفقات النقدية المستقبمية 
الداخمية هن خالل توقع تحول األصل هثال في الدورة العادية إلى هبمغ ىقدي بعد طرح القيهة الحالية 

 .لمتدفقات الىقدية الخارجية هىً

يتم استخدام الىقود كوسيمة لمتعبير عن الكهيات هن األشياء الخاضعة لمقياس : وحدة القياس المستخدمة .4
وتقوم الهحاسبة التقميدية عمى افتراض ثبات القوة الشرائية لوحدة الىقد وبٍذا فٍي ال تؤثر عمى استخدام الوحدات 

 . الىقية األصمية، لكن وفي ظل التضخم واالىكهاش فإن ٌذي الهقاييس تتغير

 :تتهثل ٌذي الهعايير في: معايير القياس المحاسبي. ثالثا
ي قدرة الهعموهات عمى إحداث تغيير في اتجاي القرار لهستخدم هعين، أي أن غياب جودتً أو : المالءمة .1 ٌو

ىقصٍا يؤدي حتها إلى قرارات خاطئة وهظممة؛ وحتى تكون الهعموهات هالئهة يتوجب عميٍا أن تتصف عمى 
 2:هجهوعة هن الصفات أٌهٍا

 التوقيت الهىاسب؛ 
 القيهة التىبؤية؛ 

                                                 
1
 - L.S Porwal,op. Cit, p p. 315, 316. 

2
 . 106، ص 1998، دار انُهضت انؼربٍت، بٍروث، انتطور انًحبسبٌ وانًشبكم انًحبسبَت انًعبصرةػبذ انذً يرػً، يذًذ ضًٍر انصباٌ، -  



 هزايا تىافسية  قياس التكاليف البيئية لتحقيق                                  طرق وهداخل                         الثالفصل الث

 

 127 

 قيهة التدفق العكسي أو التغذية الهرجعية. 
إن ٌذا الهعيار يختمف عن فرض الهوضوعية في الهحاسبة والذي يعتهد عمى الدقة في : الموضوعية العممية .2

إصدار األحكام وعدم االعتهاد عمى التقدير الشخصي والحكم، أي أن ٌذا الفرض يدعو إلى ضرورة ربط 
و ها ال ىجدي في هعيارىا ٌذا الذي يسهح باالعتهاد عمى هختمف الوسائل واألساليب التي  الحاضر بالهاضي؛ ٌو
يستمزهٍا قياس الهوارد الهتاحة وأوجً استخداهٍا وها يصاحبٍا هن تغيرات وتعديالت في القيم هع ضرورة التأكيد 
عمى أٌهية األساليب اإلحصائية والتحميمية في عهمية التىبؤ، كها باإلهكان االسترشاد ببعض الحجج والبراٌين 

 1الداهغة التي يعتهد عميٍا في تقديم األحكام الشخصية لتحقيق أٌداف القياس الهحاسبي؛
يجب عدم الخمط بين هعياري الهالئهة والتالؤم عمى الرغم هن أىٍها هتكاهالن، حيث أن تأهين :  التالؤم .3

التالؤم يعد شرطا أساسيا في عهمية القياس اىسجاها وتأقمها هع التغير والحركة الديىاهيكية الهستهرة التي تطرأ 
عمى الظروف الهحيطة بٍذي العهمية، أي أن ٌذا الهعيار يؤكد عمى اختيار األسموب والوسيمة والطريقة 

الهستخدهة في عهمية القياس والتي تتالءم هع الظروف الهحيطة؛ وحتى يتهكن ٌذا الهعيار هن التطبيق الفعمي 
 2:يجب توفر هجهوعة هن العواهل أٌهٍا

 توفر الظروف العهمية لتىفيذ ىهوذج القياس؛ 
 أن يصاحب تطبيق الىهوذج تحهل الهؤسسة لتكمفة هىاسبة وهعقولة؛ 
 إهكاىية تىفيذ القياس في وقت هىاسب. 

أسموب القياس الكهي هن أحسن األساليب عمى اإلطالق وخاصة الىقود ىظرا  يعد: القابمية لمقياس الكمي .4
لكوىٍا تؤدي باإلضافة لوظيفة القياس كل هن وظائف التقييم والدفع والهبادلة والهعموهات الهحاسبية كهخرجات 

لمقياس الهحاسبي ال بد هن قياسٍا قيهيا أوال وكهيا ثاىيا بعيدا عن الشروحات والصياغات التعبيرية التي تأتي في 
 3.الهرتبة الثالثة كهؤشر لمقياس

 ال بد هن االٌتهام والهقارىة بين الىتائج الهحققة والىفقات والتكاليف :المنفعة االقتصادية لنتائج القياس .5
الهتكبدة لمحصول عمى الهعموهات الهحاسبية والىاتجة عن عهمية القياس الهحاسبي، وهىً فإن ٌذا الهعيار يحتم 

 4.االلتزام بهبدأ التوازن بين التكمفة والدقة والتفصيل والهوضوعية لمهعموهات وهدى قدرتٍا عمى التالؤم
 
 

                                                 
1
 .336- 334ػبذ انذً يرػً، يذًذ ضًٍر انصباٌ ، يرجغ ضابك، ص ص -  

2
 . 136، ص 2008، دار انًطبىػاث انجايؼٍت ، اإلضكُذرٌت، اننظرٍت انًحبسبَتإنذوَص هُذرضىٌ، حرجًت كًال خهٍفت أبى زٌذ، -  

3
 .339- 337كًال ػبذ انؼسٌس انُمٍب، يرجغ ضابك، ص ص -  

4
 .340، 339َفص انًرجغ، ص ص -  
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 مفيوم القياس المحاسبي البيئي : الفرع الثاني
تحميل : "يعد القياس الهحاسبي البيئي فرع جديد هن فروع القياس الهحاسبي، حيث يهكن تعريفً عمى أىً

األحداث الهتعمقة بأىشطة الهؤسسة البيئية، وتسجيمٍا في تاريخ حدوثٍا، ثم تتبع حركة تبادل ٌذي األحداث 
ا عمى هصالح أطراف التبادل عمى شكل وحدات ىقدية تهاشيا هع فرض وحدة القياس   أي أىً   1 ."لتحديد آثاٌر

جراءات لتحديد وقياس صافي الهساٌهة البيئية، والتي تشهل العىاصر " عهمية اختيار هتغيرات وهقاييس وا 
ا الداخمية ذات التأثير الهباشر أو غير الهباشر عمى جهيع قطاعات  الخارجية لمهؤسسة باإلضافة إلى عىاصٌر

يصال ٌذي الهعموهات لألطراف الهستفيدة التخاذ القرارات االستثهارية الرشيدة     2 ."الهجتهع، وا 
ىاك هن تىاول القياس الهحاسبي البيئي هن حيث التزام الهؤسسة اختيارا أو قاىوىا؛ وعرفً بأىً  تحديد قيم " ٌو

لجهيع عىاصر التكاليف الهتولدة عن التزام الهؤسسة بهسؤوليات اجتهاعية وبيئية هعيىة، سواء كان ٌذا االلتزام 
ا أو قصرا بهوجب القاىون  3".بهحض اختياٌر

وها يجدر اإلشارة إليً أن القياس الهحاسبي البيئي ٌو جزء هن القياس الهحاسبي االجتهاعي، الذي يعد أسموبا 
ٌاها وعصريا تمجأ إليً كل هؤسسة إها اختيارا أو إلزاها لمحفاظ عمى بيئتٍا وتحهل عقبات ىشاطٍا لمىٍوض 
ذا ها سيتم  بالتىهية الهستداهة، هستعهال في ذلك هجهوعة هن الهىاٌج والطرق لتحميل األحداث وتتبعٍا؛ ٌو

 .التطرق إليً في الهطمب الهوالي
هع ظٍور بعض القواىين الخاصة لقد تزاهن القياس الهحاسبي البيئي : أىمية القياس المحاسبي البيئي. ثالثا

والتي تتطمب أن تهارس الشركات  ISO14000بحهاية البيئة خصوصًا هع تمك الهتعمقة بهواصفات جديدة لإليزو 
 4:أىشطة صديقة لمبيئة في هختمف العهميات اإلىتاجية والتسويقية؛ وتتضح أٌهيتً فيها يمي

 الالزهة لتخطيط أىشطة الهشاريع عمى أسس واقعية؛ قياس التكاليف البيئية يسٍم في تقديم الهعموهات 
 الالزهة لمهفاضمة بين تكمفة التموث وتكمفة هىع التموث هن داخل الهؤسسة، وكذلك ةالقيام بالهقارن 

الهفاضمة بين البدائل الهختمفة لتكمفة هىع التموث وذلك باقتىاء األجٍزة والهعدات الخاصة بالتحكم في 
 التموث؛ 

  ،عدم قياس الىفقات الهتعمقة بتموث البيئة يتعارض هع الفروض والهبادئ الهحاسبية الهتعارف عميٍا
بيىها هقوهات وهبررات ٌذا االستهرار هحل شك " استهرار الهشروع"ألىً ليس هن الهىطقي أن يفترض 

خاصة وأىً في بعض الحاالت " األٌهية الىسبية"أو في هوضع تٍديد، كها يتعارض ذلك أيضا هع هبدأ 
                                                 

1
 .28، ص 2007، انًكخب انجايؼً انذذٌث، اإلضكُذرٌت، انًحبسبت انبَئَتيذًذ ػباش بذوي، -  

2
 .164، ص 2002، دار انًطٍرة نهُشر وانخىزٌغ، ػًاٌ، انًشبكم انًحبسبَت انًعبصرةيؤٌذ انفضم وآخروٌ، -  

3
 .283ػبذ انرزاق لاضى انشذار، يرجغ ضابك، ص -  

4
 .11- 10هطاوع السعيد السيد هطاوع، هرجع سابق، ص ص -  
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قد تكون تكمفة اقتىاء هعدات رقابة التموث أكبر هن االستثهارات الهطموبة القتىاء الهعدات األصمية التي 
يستٍدف أن تكون الهعموهات الهحاسبية قابمة " الثبات"تحدث التموث ذاتً، باإلضافة إلى ذلك فإن هفٍوم 

لمهقارىة، وعدم االٌتهام بقياس ىفقات تموث البيئة هع قياهٍا في هؤسسات أخرى يجعل ٌذي الهقارىة 
 قائهة عمى أساس غير سميم فضاًل عن األثر السمبي لذلك عمى تقويم األداء؛

  إجراء الهقارىة بين التكاليف البيئية واألرباح الهحققة هن الىشاط الرئيس لمهؤسسة، والتي يحتهل أن تأخذ
 1:أحد األشكال التالية

  األرباح الهحققة، في ٌذي الحالة فإن الهؤسسة تكون ذات ربحية اقتصادية داخمية، = التكاليف البيئية
بيىها يكون هعدل الزيادة في الىاتج القوهي هعادال لمصفر، أي أن تمك الهؤسسة لم تحقق أي عائد عمى 

 هستوى الدولة أو عمى هستوى االقتصاد ككل؛
  األرباح الهحققة، وتحقق الهؤسسة في ٌذي الحالة ىوعا هن أىواع الخسارة والتي <   التكاليف البيئية

يطمق عميٍا بالخسارة االجتهاعية، وذلك عمى الرغم هن تحقيقٍا ألرباح عمى الهستوى الجزئي التابع لٍا، 
 ألن استخدام الهوارد الطبيعية في ٌذي الهؤسسة يكون ذو أثر سمبي عمى الىاتج القوهي الهحقق بالدولة؛   

 ىا تتحقق زيادة في الىاتج القوهي لمدولة، تتهثل في زيادة الربح > التكاليف البيئية األرباح الهحققة، ٌو
 .االقتصادي عن قيهة األضرار التي تمحق بالبيئة

 
 مداخل وطرق القياس المحاسبي البيئي: المطمب الثاني

 :تعددت طرق القياس الهحاسبي البيئي وهن أٌهٍا
 

 مدخل القياس الكمي ذي المضمون الواحد : الفرع األول
يقوم ٌذا الهدخل بصفة عاهة عمى قياس األشياء والظواٌر كهيا بهعيار هوحد، حيث ُيهكن هن توفير خاصية 
 2:التجهيع الرياضي لمهعموهات الىاتجة عن ٌذا القياس؛ أها في هجال القياس البيئي ىجد اتجاٌين أساسيين ٌها

في ٌذا الصدد يهكن التهييز بين ىوعين هن القيهة، قيهة : القياس باستخدام وحدة المنفعة االجتماعية. أوال
ي قدرة شيء ها لً صفات هعيىة عمى أن يتبادل بشيء آخر لً صفات هختمفة؛ وقيهة االستعهال  الهبادلة ٌو

ي قدرة الشيء عمى إشباع حاجة إىساىية هباشرة عىد االستعهال، وبالتطبيق عمى الهجال البيئي ىجد أن كافة  ٌو
ا عمى ىوعية الحياة، وبٍذا فإن قياسٍا يىبغي أن يعكس ها تؤديً هن إشباع  العهميات البيئية تشترك في تأثيٌر

                                                 
1
 .226، 225ص ص ، يؤٌذ انفضم وآخروٌ، يرجغ ضابك-  

2
 .155-144، ص ص 2000، دار الجاهعية الجديدة لمىشر، اإلسكىدرية، المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسؤولية االجتماعيةهحهد عباس بدوي، -  
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بصرف الىظر عن ها تحتويً هن قيهة هبادلة خاصة وأن كثيرا هىٍا ال توجد لٍا ٌذي القيهة، ويعبر عن ٌذا 
الهقياس الكهي في صورة عدد هن وحدات الهىفعة االجتهاعية؛ لكن كثير هن االقتصاديين عارض ٌذي الفكرة 
حول قياس الهىفعة بطريقة كهية في شكل أرقام عددية ذلك أن الهىفعة التي يستهدٌا الشخص هن استٍالكً 

 .السمعة أو الخدهة ٌو أهر شخصي بحت وال يهكن أن يكون هحل لقياس هوضوعي أو كهي
: يعتهد ٌذا الىوع هن القياس عمى هفٍوم فائض الهستٍمك الذي يعرف بأىً: القياس باستخدام وحدة النقد. ثانيا
قيهة الزيادة في الهبمغ الذي كان الهستٍمك هستعدا لدفعً لمحصول عمى السمعة أو الخدهة، وبين الهبمغ الذي " 

حيث يعكس ٌذا الفائض بشكل كبير الجٍود الفىية والتىظيهية التي لٍا ." دفعً فيٍا فعال عىدها حصل عميٍا
تأثيرات عمى ىوعية الحياة والتي يتهثل قياسٍا في الهساحة التي تحت هىحىى الطمب وفوق سعر البيع، لكن يبقى 

العائق األساس في ٌذي العهمية بالىسبة لمقياس البيئي ٌو عدم توفر هعموهات كافية عن أسعار البيع الفعمية 
لمعديد هن العهميات البيئية أو باألحرى ليس لٍا سعر تبادل أصال، ولمتغمب عمى صعوبة القياس في صورة ىقدية 

 . يهكن االستىاد عمى بعض الطرق غير الهباشرة التي سيتم التطرق إليٍا فيها بعد

 
 مدخل القياس متعدد األبعاد: الفرع الثاني

عكس الهدخل األول الذي يعتهد عمى أسموب قياس وحيد، فإن ٌذا الهدخل يقوم عمى قياس الظواٌر بأساليب 
وهقاييس هختمفة تعكس تباين وتعدد أبعاد خصائص ٌذي الظواٌر، ذلك أن هعظم العهميات البيئية ذات طبيعة 

 :هتهيزة بتعدد جواىبٍا وتباين أبعاد تأثيراتٍا؛ ويتبع ٌذا الهدخل أسموبين ٌها
إلى جاىب ىظام العد األصمي الذي يقوم عميً القياس الكهي، ىجد : أسموب القياس الكمي متعدد األبعاد. أوال

ىظام القياس الترتيبي وىظام القياس الفاصل وىظام القياس الىسبي؛ أها عن ىظام القياس الترتيبي فإىً يقوم عمى 
عطائٍا رتبا وفق أكبر أو أصغر قيهة تعبر عن الخاصية هحل القياس، أو حسب  ترتيب األشياء أو الظواٌر وا 
و ها يسهح باالختيار بيىٍا؛ ويقوم ىظام القياس الفاصل عمى  أفضمية كل عىصر هقارىة بالعىاصر األخرى ٌو

تحديد القدر الذي تتصف بً األحداث هن الخاصية هحل القياس، باإلضافة إلى التفضيل يتيح ٌذا الىظام تعيين 
الفروق التي تحتويٍا ٌذي الخاصيات أي االىحرافات التي تحدث عن تمك الهحددة قاىوىا، في حين يركز ىظام 
القياس الىسبي عمى قياس العالقات الىسبية بين األشياء كحاالت تحديد هعدل تكرار اإلصابة كأن يكون هثال 

هميون ساعة عهل؛ وبالرغم هن اإليجابيات التي قد يتيحٍا ٌذا األسموب هن توفير هعموهات /  إصابة 45
هتعددة في صورة رقهية إال أن العائق الذي قد يواجًٍ ٌو عدم وجود هقاييس كهية لبعض العهميات البيئية أو 

 .   ارتفاع تكمفة الحصول عميٍا هقارىة بها تحققً هن هىافع، وفي ٌذي الحاالت ىمجأ ألسموب القياس الوصفي



 هزايا تىافسية  قياس التكاليف البيئية لتحقيق                                  طرق وهداخل                         الثالفصل الث

 

 131 

يستىد ٌذا األسموب عمى التوصيف اإلىشائي لخصائص حدث هعين بأسموب : أسموب القياس الوصفي. ثانيا
روائي ال يخضع لقواعد هحددة تهكن القارئ هن تخيمٍا، ويعتبر ٌذا األسموب هن أسٍل أساليب القياس التي 
يهكن تطبيقٍا في هجال القياس البيئي وأقمٍا تكمفة، إال أىً ال يهكن االعتهاد عميً بشكل هطمق لعدم توفيري 

لهعموهات هوضوعية لذلك فٍو يقتصر فقط عمى الحاالت التي يستحيل فيٍا القياس الكهي؛ حيث تمجأ الهؤسسة 
 .    لٍذا األسموب وفاء بالتزاهاتٍا البيئية أفضل هن عدم وجود هعموهات

 بأرقام الهقدر الهحاسبي القياس إال أن الكهي، القياس تطبيق دون تحول جهة صعوبات وجود هن الرغم وعمى

 البحث هجال في والصد لإلٌهال هبرًرا الصعوبات ٌذي وأن ال تكون ىٍائيا، القياس عدم هن بكثير أفضل تقريبية

 يصعب التي بعض الهجاالت في االتفاق هن األقل عمى األدىى الحد وتوفير البيئية، لتطوير الهحاسبة العمهي

 .األداء البيئي قياس لهشكمة حال لتكون الىقدي، لمقياس إخضاعٍا
 

 مدخل التحميل العيني لمعمميات البيئية والموارد الطبيعية: الفرع الثالث
يستىد ٌذا الهدخل عمى قياس العهميات البيئية والهوارد الطبيعية باستخدام الوحدات العيىية، ويتم ذلك بإعداد 

، بهعىى الحصر الشاهل لمهوارد الطبيعية الهتاحة بالدولة هبوبة (الهياي/ األراضي)دليل حسابات الهوارد الطبيعية 
 1:تبعا لالستخدام وتبعا لمحالة التي يكون عميٍا كل هورد فيٍا كها يمي

ضروريا إلعداد البياىات  (الٍواء)يعد دليل ٌذا الىوع هن الحسابات : دليل حسابات عنصر اليواء. أوال
الهحاسبية الخاصة بتموث الٍواء، وأيضا لتحديد الهىاطق األقل واألكثر تموثا بً واتخاذ القرارات الالزهة لهعالجتً 

وتخفيض هعدالتً إلى الهستويات الهقبولة التي يهكن أن توفر الحياة اآلهىة لألصول البشرية والطبيعية 
والحيوية، وتتحدد ىوعية كل حساب تبعا لمعىاصر الهرغوب رقابتٍا لتحديد حدودٌا القصوى وكذا التجاوزات التي 

 أدت إلى تعدي ٌذي الحدود؛
 :وهن بين الحسابات الهدرجة في ٌذا الدليل: دليل حسابات الطاقات البترولية والطاقات األخرى. ثانيا

تتهثل الطاقة البترولية في الزيت الخام والغاز الطبيعي، حيث تٍدف : حسابات الطاقة البترولية .1
حسابات ٌذا الدليل إلى الرقابة عمى االحتياطات البترولية الهتاحة والتي تكون غالبا هتواجدة في اآلبار 

ا أو استيرادٌا؛  وكذا الهتوقع إىتاجٍا والهستٍمكة والهتوقع تصديٌر

يتم إعداد ٌذا الدليل بإدراج حسابات هىاجم الفحم الهوجودة والهىتجة بالفعل أو : حسابات طاقة الفحم .2
 التي سيتم اكتشافٍا وكذا حسابات اآلثار البيئية لمطاقة الهولدة عن الفحم؛

                                                 
1
 .232- 228يؤٌذ انفضم وآخروٌ، يرجغ ضابك، ص ص -  
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تٍدف حسابات ٌذي الطاقة إلى هراقبة ىسبة اإلشعاعات الىووية الهتسربة في : حسابات الطاقة النووية .3
 .   حالة حدوثٍا والتعبير عىٍا بالكهيات

 
 قياس عمميات المساىمة البيئية : الفرع الرابع

يىطوي هجال الهساٌهة البيئية عمى هجهوعة هن العهميات التي تؤثر عمى ىوعية البيئة الطبيعية، أٌهٍا تجىب 
هسببات تموث الٍواء والضوضاء والتخمص هن الهخمفات بطريقة تقمل هن تموث الهياي والتربة والعهل عمى 

تحسين الهظٍر الجهالي لمبيئة، والتي تخمف تكاليف تتحهمٍا الهؤسسة فتقوم بقياسٍا وعرضٍا في القوائم الهالية، 
لكن الهشكمة األساسية التي تواجً الهحاسبة اليوم فيها يتعمق بقياس ٌذي التكاليف ٌو أن ٌىاك اختالف بين 

  1 :وجٍة الىظر الهحاسبية ووجٍة الىظر االقتصادية
فهن وجٍة الىظر الهحاسبية التكمفة البيئية تهثل الهبالغ التي تىفقٍا الهؤسسة ىتيجة التزاهٍا بهسئولياتٍا البيئية 

بصفة اختيارية أو إلزاهية والتي ال يطمبٍا ىشاطٍا االقتصادي، باإلضافة إلى عدم حصولٍا عمى هىفعة أو عائد 
اقتصادي هقابل ٌذي التكاليف، وها يهيز ٌذا الهفٍوم ٌو اعتهادي عمى التكمفة الفعمية أساسا في القياس؛ في 

حين تعتبر الىظرة االقتصادية التكمفة البيئية أىٍا قيهة ها يتحهمً الهجتهع هن أضرار ىتيجة لههارسة الهؤسسة 
فٍي بذلك تعبر عن قيهة الهوارد التي  (...هثل تموث الٍواء، والهاء، والتربة، والضجيج )لىشاطٍا االقتصادي 

يضحي بٍا الهجتهع هن أجل إىتاج السمع والخدهات، وىجد أن ٌذا الهفٍوم يعتهد عمى تكمفة الفرصة البديمة 
 . أساسا في القياس

وعهوها يهكن القول أن األخذ بهفٍوم التكمفة الفعمية أساسا في القياس البيئي هن وجٍة الىظر الهحاسبية فقط ال 
يعبر عن تكاليف اإلضرار واآلثار السمبية التي تمحقٍا الهؤسسة بالبيئة الهحيطة بٍا وبالهجتهع بسبب تموث 
البيئة الىاتج عن ههارسة الهؤسسة لىشاطٍا االقتصادي، فٍي ال تهثل تكاليف بيئية وفقا لٍذا الهفٍوم عمى 
ىا ىجد أن الهفٍوم يعاىي هن القصور في إيجاد أساس  اعتبار أن الهؤسسة لم تدفع هقابال لٍذي األضرار، ٌو

هالئم في قياس التكاليف البيئية فىمجأ إلى الوجٍة االقتصادية، وبٍذا يهكن أن ىستىتج أن كال الوجٍتين 
الهحاسبية واالقتصادية تكهل إحداٌها األخرى، وبالتالي ال يهكىىا األخذ بوجٍة دون األخرى بل يقضى األهر 

ذا ها سىبيىً في اعتهادىا عمى أٌم الطرق التي تساعدىا في . األخذ بٍها هعا لتالفي القصور في كل هىٍها ٌو
 :               تقدير قيهة التكمفة البيئية

                                                 
1
، انؼذد األول، يذى تطبَق انقَبس واإلفصبح انًحبسبٌ عن انًسؤونَت االجتًبعَت ببنقوائى انًبنَت فٌ انشركبث بقطبع غزةٌىضف يذًذ جربىع، -  

 .249 ، ص 2007، (ضهطهت انذراضاث اإلَطاٍَت)انًجهذ انخايص ػشر، يجهت انجايؼت اإلضاليٍت 
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تىتٍج ٌذي الطرق أسموب السمع التقميدية، أي تمك التي : الطرق والمناىج التي تعتمد عمى أسعار السوق. أوال
 :تعتهد في تقييهٍا عمى أسعار السوق الهتوفرة وسيتم تبيان أٌهٍا فيها يمي

يىطوي ٌذا األسموب عمى التقدير الفيزيائي لمعالقات بين الهتغيرات البيئية، أي : أسموب االستجابة أو التأثير .1
ا عمى الصحة أو عمى الهواد الفيزيائية  أو عمى  (هواد البىاء هثال)بين التركيزات الهحيطة هن تموث لمٍواء وأثٌر

و ها يولد استجابة سببية كرد فعل سموكي لٍذا التغير البيئي ، كأن يتم هثال قياس تكمفة الهرض الىاتج 1الهياي، ٌو
عن التموث أو عن التعرض لمتأثيرات البيئية الهضرة بالصحة بطرق هباشرة وتشهل تكمفة العالج هن زيارة 
لمهستشفى أو خدهات األطباء الهختصين أو تكاليف األدوية؛ وطرق غير هباشرة تتهثل في تكمفة الفرصة 

الضائعة ىتيجة عجز الهصاب عن العهل والتي يتم قياسٍا باىخفاض اإلىتاجية عن الهستوى العادي، وهن أٌم 
 .2ٌذي التكاليف ىجد تكاليف الوفاة الهبكر

يتجسد األثر البيئي لمتموث في قيهة التغير في اإلىتاج، فيهكن أن يؤثر تموث : طريقة التأثير عمى اإلنتاجية .2
الٍواء سمبا عمى اإلىتاجية الزراعية هن خالل تخفيض العائد في غمة الهحاصيل، والذي يؤثر بدوري عمى تكاليف 

، أها تموث الهياي فيىعكس عمى اىخفاض في 3وأرباح ٌذي الهىتجات هن عرض وأسعار وحتى ىقص في الىوعية
ذا  قيهة وعدد األسهاك، في حين يظٍر األثر السمبي عمى تموث التربة في تآكمٍا وبالتالي اىخفاض إىتاجيتٍا، وا 

ىتاجية العهال وكذا عمى اٌتالك الهباىي  تم الكشف عن التموث في هكان العهل فىجد تأثيري عمى كفاءة وا 
  4.واآلالت

غالبا ها تستخدم ٌذي الطريقة لتقدير تكمفة التموث، أي تكمفة األضرار : االسترجاع/ طريقة تكمفة اإلحالل  .3
الهحتهمة التي يهكن قياسٍا وذلك بإحالل األصل الهتأثر أو إرجاعً إلى حالتً األولى، وهن أهثمة ٌذا الىوع هن 

التكاليف تكمفة إحالل أو ترهيم هبىى هتأثر بتموث الٍواء أو الهاء، وها تجدر اإلشارة إليً ٌو عدم إهكاىية 
تطبيق ٌذي الطريقة عمى كل األصول خاصة تمك التي لٍا قيهة تاريخية أو ثقافية لعدم إهكاىية إحاللٍا وصعوبة 

  5.استرجاعٍا

                                                 
1
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تركز ٌذي الطريقة عمى قياس تكمفة اإلىفاق الهتكبدة لتخفيض األثر السمبي عمى : طريقة التكاليف الوقائية .4
الوقاية  )البيئة والحفاظ عميٍا واستداهتٍا، وتكون ٌذي التكاليف في كثير هن األحيان أقل هن تكاليف اإلحالل 

 .1ألىٍا تكاليف صياىة البيئة هن االىدثار وليست تكاليف استبدال لها ضاع هىٍا أو تدٌور (خير هن العالج

تعد الوقاية الهبكرة هن الضرر البيئي ذو فعالية كبيرة في خفض درجاتً، لكن ليست سٍمة وذلك لتأثري بالقوى 
االقتصادية وعيوب السوق وها شابٍٍا، كها أن قيهة التعويضات غالبا ها تكون هىخفضة جدا فٍي ال تعكس 

 .تهاها التقييم البيئي
ىظرا لمتطورات الحاصمة عمى هستوى األسواق وتعدد السمع : الطرق التي تعتمد عمى األسواق الضمنية. ثانيا

خاصة البيئية هىٍا، ال يهكن إيجاد قيهة سوقية لكل هىٍا فيمجأ الخبراء إلى اعتهاد طرق بديمة تركز عمى تداول 
 : ٌذي السمع بشكل ضهىي، وسيتم إدراج أٌم ٌذي الطرق فيها يمي

 2:تقوم ٌذي الطريقة في تطبيقٍا عمى ىوعين هن الطرق: طريقة أسعار المتعة 
 تقوم ٌذي الطريقة عمى افتراض أن لكل هوقع بيئي هيزة خاصة بً تجعمً هخمتفا : طريقة قيمة العقارات

عن غيري يتم عمى أساسٍا تحديد قيهة العقار، وهن أٌم ٌذي الهيزات ىجد البيئة الهحمية هن تموث لمٍواء 
والهاء والتربة والهرافق القريبة و ىقص الضوضاء والبعد هن هوقع الىفايات،  حيث كمها زادت ٌذي 
الهيزات ارتفعت قيهة العقار بهقدار العالوة التي سيدفعٍا السكان ىتيجة ٌذي الهتعة التي سيحصمون 
دوء وتجىب خطر الهوت والهرض، لكن ٌذا السعر ال يوجد لً قيهة سوقية أي ال  عميٍا هن سالم ٌو

 يهكن تحديد قيهة سوقية لمضوضاء والتموث، وهع ذلك يتم تداولٍا ضهىيا في سوق العقارات؛

 تعالج ٌذي الطريقة هدى قبول األفراد بزيادة األجور هقابل التعرض لهخاطر صحية ىتيجة :طريقة األجور
التموث، كالتعرض لألهراض أو حتى الوفاة الهبكر، وتتحدد ٌذي القيهة بالفرق بين ٌذا األجر واألجر األخر 

الهدفوع هقابل العهل في هىاطق أقل ضررا وتموثا؛ لكن ها يؤخذ عمى ٌذي الطريقة ٌو أن السعر الضهىي لجودة 
   3.البيئة أقل بكثير هن تجهيع األخطار الصحية الهٍىية

 تعتهد ٌذي الطريقة عمى وجود سمع بيئية غير سوقية تتهثل في األهاكن الطبيعية : طريقة تكمفة السفر
والهواقع الترفيٍية كالحدائق والغابات والشواطئ والبحيرات والتي ال يكون لٍا سعر سوقي، وأساس ٌذي الطريقة 

ٌو اعتراف األفراد واستعدادٌم لدفع هبالغ ىقدية لمسفر إلى هواقع ذات هيزات بيئية هعيىة تستىد في تحديدٌا عمى 
تكمفة ووقت السفر، ذلك أن ٌذا األخير يعد هن الهوارد الىادرة ألي أسرة، وبعبارة أخرى فإن أي فرد أو أسرة 

                                                 
1
 .29انٍُش، يرجغ ضابك، ص  َجاة-  

2
 - David Pearce, et al, Cost-Benefit Analysis and the Environment, recent developments, OECD publishing, paris, 

2006, pp. 93, 94. 
3
 - Pufung wu, et al, op. Cit, p. 221. 
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، وعهوها تستىبط ٌذي الطريقة 1يتحهل فرصة تخصيص التكاليف في وقت السفر بغض الىظر عن تكمفتً الىقدية
 2.القيم البيئية بهقارىة هوقع هع آخر بىوعيات بيئية هختمفة وتكمفة سفر ههاثمة الىقدية هىٍا والوقتية

عمى خالف الطرق السابقة التي تعتهد عمى البياىات في تحميمٍا وتقييهٍا : طريقة األسواق االفتراضية. ثالثا
لمتكاليف والهىافع البيئية، فإن ٌذي الطريقة تتخذ هن االستبياىات واألسئمة الهباشرة لمزبائن الحاليين هىٍم 

والهرتقبين أساسا لٍا، وذلك لتحديد هدى رغبة ٌؤالء في الدفع هقابل الحصول عمى سمع بيئية أي تقييم هىفعتٍم 
، كها تركز ٌذي 3البيئية، وكشرط أساسي ٌىا أن يتم صياغة ٌذي األسئمة عمى ىحو هىاسب وهالئم لجهيع الفئات

الطريقة عمى التقييم الشخصي لمهستجوبين باحتهال وجود سوق افتراضي أي كها لو كان ٌىاك سوق لمسمع 
البيئية، والسوق الهفترض ال يشهل السمع فقط بل يتعداي إلى الهحيط الهؤسسي الذي يحتهل أن توجد فيً السمع 

    4.وكذا طريقة التهويل لمجٍات الهختصة بدفع تكاليف األضرار البيئية
وعهوها فإىً يصعب تطبيق أغمب الطرق الهحاسبية في الحياة العهمية ىتيجة اختالف درجات الوعي االجتهاعي 
والبيئي هن هجتهع إلى آخر، ويهكن تطبيق هدخل األضرار الىوعية كهدخل بديل حيث يقوم ٌذا الهدخل عمى 

 . أساس تقدير تكمفة أضرار التموث التي تمحق بالثروات الىوعية لمهجتهع
وها تجدر اإلشارة إليً أن القياس الهوضوعي لتكمفة التموث وتخصيصٍا عمى هصادر الهسؤولية بطريقة عادلة، 

 5:يتطمب ضرورة وجود قاعدة بياىات لمهحاسب توفر لً إهكاىية التعرف عمى الهتغيرات التالية
 هصادر اىبعاث عىاصر التموث في كل هىطقة داخل الهجتهع؛ 

 كهية وىوعية عىاصر التموث الهىبعثة هن كل هصدر هن الهصادر؛ 

 قميهيا؛  هتوسط التركيز في عىاصر التموث الهصرح بٍا دوليا وا 

 أثر العواهل الجوية كالرياح والرطوبة ودرجات الحرارة عمى تركيز وتفاعل عىاصر التموث؛ 

 األضرار الىاتجة عن الكهية الهىبعثة هن هختمف عىاصر التموث؛ 

 الثروات الىوعية الهتأثرة بأضرار التموث  . 

و كيفية تسجيمٍا، فٍل تعد  إن الٍدف األساسي هن تقدير قيم التكاليف البيئية السابقة بالىسبة لمهحاسب ٌو
و ها سيتم تبياىً في  تكاليف عادية تدخل ضهن الحسابات العادية لمهؤسسة أو لٍا هعالجة خاصة بٍا ٌو

 .الهطمب الهوالي
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 المعالجة المحاسبية لمتكاليف البيئية ومعوقات قياسيا: المطمب الثالث
ي هرحمة  بعد التحديد الدقيق لهختمف قيم األضرار البيئية تأتي الهرحمة الهٍهة في عهمية القياس الهحاسبي أال ٌو

 .الهعالجة الهحاسبية والتي تحدد وتصىف هختمف أىواع التكاليف الهحصل عميٍا
 

 المعالجة المحاسبية لمتكاليف البيئية: الفرع األول
هعالجة تكاليف األصول لمحد هن : لهعالجة تكاليف التموث البيئي هحاسبيا يجب التفرقة بين ىوعين هن التكاليف

 .التموث البيئي؛ وهعالجة هصاريف إزالة التموث واآلثار الهترتبة عميً
تىدرج التكاليف البيئية تحت بىد التكاليف الرأسهالية التي : معالجة تكاليف األصول لمحد من التموث البيئي. أوال

أىفقت هن أجل الحصول عمى هعدات وآالت الستخداهٍا في الحد هن التموث الذي تسببً األصول الثابتة 
التي  (الثابتة )األخرى وبشكل غير هباشر، وبها أن ٌذي األصول تتهيز بىفس خصائص األصول طويمة األجل 

تستخدم في الىشاط اإلىتاجي رغم أن الٍدف هن اهتالكٍا الحد هن األضرار التي تمحق بالهجتهع والبيئة فإن 
 ويطفأ ٌذا األصل عمى هدار 1، (IAS 16) 16هعالجتٍا الهحاسبية تكون وفقا لمهعيار الهحاسبي الدولي رقم 

العهر الهقدر لً في الفترة الحالية أو الفترات الهستقبمية ويعد قسط االٌتالك في ٌذي الحالة جزءا هن تكاليف 
إىتاج الفترة، كها يضاف إلى قيهة ٌذا األصل التكاليف التي تحدث أثىاء وبعد حيازة أو إىشاء أو تطوير األصل 

الرأسهالي، فاألولى تعد جزءا ضروريا في عهمية البىاء والتطوير والثاىية غالبا ها تكون بغرض التحسين أو 
اإلصالح فإذا ترتب عمى ٌذي األخيرة زيادة في الطاقة اإلىتاجية أو الخدهية لألصل وزيادة الهىافع الهستقبمية 

 3: ويستثىى هىٍا األصول التالية2الهتوقعة لألصل فيجب رسهمتٍا،
 األصول التي تستخدم في هىع أو تخفيض آثار الضرر البيئي والهحافظة عمى الهوارد؛ 
 األصول الهستخدهة إلزالة الضرر البيئي السابق . 

 4:ووفقا لمهجهع الهحاسبي الكىدي يوجد هدخالن لرسهمة التكاليف البيئية
 وفقا لٍذا الهدخل فإن التكاليف البيئية الهرتبطة باألصل الرأسهالي : هدخل الهىافع الهستقبمية الهتزايدة

والتي تىشأ بعد حيازتً أو إىشاءي أو تطويري يتم رسهمتٍا إذا ىتج عىٍا زيادة في الهىافع االقتصادية 

                                                 
1
 .265يؤٌذ انفضم وآخروٌ، يرجغ ضابك، ص  -  

2
 .148دٍذر يذًذ ػهً بًُ ػطا، يرجغ ضابك، ص -  

3
 - Stefan Schaltegger,Roger Burritt, Contemporary Environmental Accounting: Issues, Concepts and Practice, 

Greenleaf publishing, UK,  2000 ,  p. 171. 
4
 - Idem. 
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الهستقبمية الهتوقعة هن األصل، أها التكاليف التي تكون زائدة أو الهبالغ فيٍا وال يترتب عميٍا أي زيادة 
ا كخسارة أي تكمفة زائدة؛  في الهىافع الهستقبمية يتم اعتباٌر

 وفقا لٍذا الهدخل فإن التكاليف البيئية الهرتبطة باألصل : هدخل التكاليف اإلضافية لمهىافع الهستقبمية
ا تكاليف إضافية  الرأسهالي والتي أىشأت بعد حيازتً أو تطويري أو إىشائً، يهكن رسهمتٍا باعتباٌر

لمحصول عمى الهىافع االقتصادية الهتوقعة هن األصل، سواء ترتب عميٍا أو لم يترتب زيادة في الهىافع 
 .    االقتصادية الهستقبمية الهتوقعة هن األصل

ي  1:ووفقا لدراستىا ٌذي ٌىاك هجهوعة هن الحاالت التي تتطمب تطبيق أحد الهدخمين ٌو
 إذا كاىت تؤدي إلى زيادة الهىافع الهستقبمية الهتوقعة لألصل فيجب : في حالة التكاليف البيئية االختيارية

رسهمتٍا، أها إذا تم إىفاقٍا ألغراض عاهة غير هرتبطة بالهىافع الخاصة لألصل فيتم تحهيمٍا 
 كهصروف لمفترة الحالية، وذلك وفقا لهدخمي الرسهمة؛

  في حالة التكاليف البيئية الىاتجة هن إزالة التموث ىتيجة قواىين خاصة بفترة سابقة؛ فإىً يتم رسهمتٍا وفقا
لمهدخل األول إذا كان ٌىاك تقدير بوجود إىفاق بيئي هستقبمي إلزالة التموث الهوجود وقت االقتىاء، ألىً 
هن الهفترض أن يترتب عميً زيادة الهىافع الهتوقعة لألصل، وتعاهل تمك التكاليف كهصروف وتحهل 
عمى الفترة إذا لم ترتبط بهىافع هتوقعة؛ ووفقا لمهدخل الثاىي يتم رسهمة ذلك الجزء هن ٌذي التكاليف 

 الذي يرتبط بهىافع هستقبمية فقط؛
 فوفقا لمهدخل األول يتم : في حالة التكاليف البيئية الىاتجة هن إزالة التموث ىتيجة لقواىين ولوائح جديدة

تحهيمٍا كهصروفات عمى الفترة الحالية إذا تطمبت ٌذي التشريعات عهل إضافات لألصل الرأسهالي، أها 
وفقا لمهدخل الثاىي فإن ٌذي التكاليف تعد إضافية لمحصول عمى هىافع هستقبمية هتوقعة لألصل وبالتالي 

يجب رسهمتٍا، أها التكاليف البيئية الىاتجة عن قواىين وتشريعات جديدة ولكىٍا هرتبطة باألىشطة 
 .التشغيمية الخاصة بفترات سابقة فيجب تحهيمٍا كهصروف لمفترة

اىخفاظ في الهىافع االقتصادية خالل : "يعرف الهصروف عمى أىً: قياس مصروفات الحد من التموث. ثانيا
؛ وبتطبيق ٌذا التعريف "الفترة الهحاسبية في شكل تدفقات خارجية أو استىفاذ لألصل، أو زيادة في االلتزاهات

عمى التكاليف البيئية ىجد أن التكاليف التي ال تسفر عن تحقيق فوائد هستقبمية كالىفقات الهتعمقة بإزالة األضرار 
التي تتكبدٌا الهؤسسة في فترات سابقة، والقرارات والعقوبات الهفروضة عمى عدم االلتزام بالقواىين، واألىظهة 

                                                 
1
 - Ibid, p. 171- 174. 
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ي حاالت تتكبدٌا الهؤسسة كىفقات ولكىٍا ال تحقق فوائد في الهستقبل، تعد  والتعويضات ذات الصمة ٌو
 2: وبٍذا يهكن تصىيف الهصروفات البيئية إلى1كهصروفات في قائهة الدخل

 وفي ٌذي الحالة :المصروفات التي تنفق مباشرة من قبل الوحدة االقتصادية في مجال الحد من التموث 
يتم ربط ٌذي الهصروفات بالىشاط الذي خصصت لً، حيث يتم التحديد الهباشر لىصيب كل فترة هن 
الجزء الهستفيد هن هوارد الوحدة االقتصادية، واعتبار ٌذي الهصاريف هن الهصاريف اإلرادية ٌو أىٍا 

جاءت بعد العهمية اإلىتاجية وبالتالي ال يهكن دهجٍا في عىاصر تكمفة اإلىتاج الهباشرة بل تدخل ضهن 
الهصروفات غير الهباشرة، ولٍذا السبب فإىٍا تحهل عمى حساب األرباح والخسائر ويفضل فتح حساب 
خاص بٍا وال يجوز تحهيمٍا عمى حساب التشغيل، وبٍذا فإن هجهوع هصاريف الحد هن التموث داخل 
الوحدة االقتصادية تشهل أقساط االىدثار السىوية لهعدات الحد هن التموث التي اعتبرت هن األصول 

 الثابتة، هضافا إليٍا هصاريف الحد هن التموث والتي اعتبرت هن الهصروفات اإلرادية؛
  المصروفات التي تدفع من قبل الوحدة االقتصادية لمجيات الرسمية المختصة في مجال الحد من

ا هن : التموث وتتهثل في التكاليف الىاتجة عن وضع قواىين وأىظهة هن الدولة، والتي يختمف هقداٌر
حجم ىشاط الوحدة االقتصادية، طبيعة عهل الوحدة : وحدة اقتصادية إلى أخرى حسب عدة عواهل هىٍا

ا بالبيئة  .االقتصادية، درجة إضراٌر
 3:وفي كمتا الحالتين يهكن أن ىهيز بين ثالثة أىواع هن ٌذي الهصروفات

 ي الهصروفات التي تحهل لمفترة الهحاسبية، والتي لٍا صمة هباشرة أو : المصروفات البيئية الجارية ٌو
هعالجة هخمفات اإلىتاج والتخمص هىٍا، : غير هباشرة بالهىافع التي تحققت خالل تمك الفترة وهن أهثمتٍا

التخمص هن تموث هواقع التشغيل ىتيجة أىشطة الهؤسسة، براهج تدريب العاهمين ذات الصمة بالهجاالت 
 .البيئية، اإلدارة البيئية، وأىشطة الهراجعة البيئية

 تعالج بعض الهصروفات البيئية عمى أىٍا بىود : المصروفات البيئية التي تخص فترة أو فترات سابقة
تتعمق بفترة أو فترات هحاسبية سابقة في حالة وجود أخطاء أو حذف عىد إعداد القوائم الهالية لتمك الفترة 

، وأيضا إذا كاىت ذات صمة بالهىافع 8أو الفترات السابقة وذلك وفقا لمهعيار الهحاسبي الدولي رقم 
 :الهترتبة عمى أىشطة الوحدة االقتصادية بتمك الفترة وهن أهثمتٍا

                                                 
1
 .103دٍذر يذًذ ػهً بًُ ػطا، يرجغ ضابك، ص -  

2
،  ص 2010، انؼذد انثايٍ، األكادًٌٍت انؼربٍت انًفخىدت فً انذاًَارن، كهٍت اإلدارة وااللخصاد، انًشبكم انًحبسبَت ونًبرج يقترحتونٍذ َاجً انذٍانً، -  

 .41، 40ص 
3
 .253- 248يؤٌذ انفضم وآخروٌ، يرجغ ضابك، ص -  
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  الهصروفات التي تتحهمٍا الهؤسسة طبقا لمقواىين البيئية لمتخمص هن التموث الذي حدث لهوقع هعين تم
 بيعً في فترات سابقة؛

  الهصروفات التي تتحهمٍا الهؤسسة لمتخمص هن الهخمفات التي قد يىتج عىٍا هخاطر قد ترتبت عن
أىشطتٍا في فترة سابقة، وذلك في حالة ها إذا كاىت هخاطر غير هعروفة لإلدارة في الفترة السابقة 

وبالتالي يهكن الىظر إلى هصروفات التخمص هىٍا عمى أىٍا تصحيح لخطأ في القوائم الهالية في تمك 
 الفترة السابقة؛  

 بأحداث صمة ذات تكون قد التي البيئية التكاليف ٌي: الهصروفات البيئية التي تخص فترات هستقبمية 

 األضرار أو هعالجة هموث هوقع هستقبمية كتىظيف بيئية تكاليف بإىفاق لتعٍداهثل  هستقبمة وعهميات

 .القوائم الهالية في تسجيمً يجب بيئي التزام فٍو أىشطة الهؤسسة في الهاضي، عمى تترتب قد التي البيئية

وقد حظي هوضوع القياس الهحاسبي لعىاصر التكاليف وااللتزاهات البيئية باٌتهام لجىة الهعايير الهحاسبية 
 ثم عدل بالهعيار الهحاسبي 1993سىة  (IAS 8 )8الدولية وبدأ ذلك بإصدار الهعيار الهحاسبي الدولي رقم 

 بشأن األهور الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ الهيزاىية، والذي عدل 1995 سىة (IAS 10) 10الدولي رقم  
والذي سيتم التركيز عميً باعتباري أحدث اإلصدارات  ((IAS37 37بالهعيار بالهعيار الهحاسبي الدولي رقم 

الهحاسبية الدولية في ٌذا الهجال، حيث استٍدف ٌذا الهعيار كل هن الهخصصات وااللتزاهات الحالية 
حالة أو وضع سوف يتأكد ىاتجً الىٍائي هن ربح أو " واألصول االحتهالية، وقد عرف الهعيار االحتهالية بأىٍا 
التزاهات غير هؤكدة القيهة أو " أها الهخصصات فٍي ." خسارة بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر في الهستقبل

وبالتالي فٍي تدخل ضهن العىاصر االحتهالية، كها تىاول الهعيار االلتزاهات االحتهالية وعرفٍا عمى " التوقيت
تعٍدات هحتهمة ىاتجة عن أحداث سابقة سوف يتأكد وجودٌا فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر غير " أىٍا

أصول ههكىة تىشأ هن " ، أها األصول االحتهالية فٍي "هؤكد في الهستقبل ال يقع تحت السيطرة الكاهمة لمهىشأة
أحداث سابقة سوف يتأكد وجودٌا فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أكثر في الهستقبل ال يقع تحت السيطرة 

 ".  الكاهمة لمهؤسسة
  ووفقا لٍذا الهعيار يتم االعتراف بالهخصص إذا توافرت ثالث شروط: 
 وجود التزام حاضر عمى الهؤسسة سواء كان التزاها قاىوىا أو إىشائيا ىتيجة ألحداث سابقة؛ 
 أىً هن الهحتهل أن يتطمب سداد ٌذا االلتزام تدفقا خارجا لمهوارد االقتصادية لمهؤسسة؛ 
 يهكن إجراء تقدير هعقول لهبمغ االلتزام. 

وبجهع األدلة ورأي الخبراء تجد الهؤسسة ىفسٍا أهام اختيارين؛ ها إذا كان األكثر احتهاال وجود التزام في تاريخ 
الهيزاىية فتعترف الهؤسسة بالهخصص، أو أن يكون األكثر احتهاال عدم وجود التزام فال تعترف الهؤسسة 

أها األحداث التي ال تؤدي إلى التزاهات حالية فإىً ال يترتب عميٍا هخصصات خاصة .بااللتزام االحتهالي
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التكاليف الهرتبطة بالهستقبل، في ٌذي الحالة فإىً ال يترتب التزام أو تعٍد حالي لٍذا اإلىفاق الهستقبمي وال يتم 
تكوين الهخصص، بيىها يتم تكوين هخصصات لكل هن الهخالفات البيئية وتكاليف إزالة التموث ىظرا لها يىتج 

عىٍا هن تدفقات لهوارد ذات هىافع اقتصادية عىد السداد؛ وفي حالة صدور قواىين وتشريعات جديدة تتطمب إزالة 
آثار التموث ألحداث هاضية، فإن االلتزام يىشأ عىدها يتم صدور القاىون، وفي حالة كون الهؤسسة هسؤولة عن 
تعٍد ها تضاهىا هع طرف آخر فإن ذلك الجزء هن التعٍد الذي يتوقع أن تتحهمً األطراف األخرى يعاهل كالتزام 

احتهالي، بيىها يجب االعتراف بهخصص لباقي التعٍد طالها أن ذلك الجزء هن التعٍد يتطمب تدفقا خارجا، 
ويتطمب الهعيار عهل تقييم هستهر لاللتزاهات االحتهالية لتحديد ها إذا كان التدفق الخارج لمهوارد االقتصادية 

وفيها . أصبح هحتهال أم ال، فإذا أصبح هحتهال ىقوم بتكوين هخصص لً في الفترة التي حدث فيٍا التغيير
يتعمق باألصول الهحتهمة فالقاعدة أن ال يتم االعتراف بأي أصل هحتهل إال إذا كان التدفق الداخل هن الهوارد 
ذات الهىافع االقتصادية ههكىا، أها إذا تحقق اإليراد بصورة هؤكدة وواضحة فإن ٌذي األصول ال تعد أصوال 

 :أها الخسارة االحتهالية فيجب االعتراف بٍا كهصروف أو التزام إذا توافر شرطان هعا. احتهالية بل هؤكدة
 هن الهحتهل أن تثبت األحداث الهستقبمية أىً قد يتم فقد أصل أو زيادة التزام في تاريخ الهيزاىية؛ 
 هن الههكن عهل تقدير هعقول لهبمغ الخسارة الىاتجة عن ذلك . 

 
 مشاكل وتحديات القياس والمعالجة المحاسبية البيئية: الفرع الثاني

ٌىاك العديد هن الصعوبات والتحديات التي تواجً عهمية قياس وهعالجة التكاليف البيئية ويهكن إيضاح أٌهٍا 
 1:فيها يمي
  صعوبة تحديد العالقة السببية بين التصرف الهخالف والضرر الىاشئ عىً هن حيث الهسافة، تقدير

 التعويض، صعوبة حصر أىواع وآثار التموث، صعوبة تحديد الفاعل بشكل ىٍائي؛ 

 صعوبة تقدير القيم الهالية لكل األضرار البيئية؛ فهىٍا هن يكون لً قيهة سوقية وآخر ال؛ 

  ال يهكن عالج أو إصالح بعض األضرار البيئية خاصة تمك التي تٍدد حياة اإلىسان، وهن ثم فٍي ال
 تدخل ضهن هيزان التكمفة والعائد هثل حاالت الهوت الهفاجئ ىتيجة اإلصابة بالسرطان؛

 الىاتجة عن االلتزام البيئي لمهؤسسة، ذلك أن ٌذا األخير غير ةصعوبة حصر عىاصر التكاليف البيئي 
 هحدد ولم يتفق بعد عمى أبعادي وهاٌيتً وحقيقة؛ 

  صعوبة فصل التكاليف البيئية عن االقتصادية واالجتهاعية ىتيجة لمتداخل بين األىشطة الهرتبطة بٍا
 والتي تعد هن إحدى الهشاكل األساسية في عهمية قياس األداء البيئي؛

                                                 
1
 . 15هطاوع السعيد السيد هطاوع، هرجع سابق، ص -  
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  صعوبة ربط التكاليف بالعوائد البيئية؛ أو بعبارة أخري صعوبة هقابمة عىاصر تكاليف األداء البيئي
 الهتولدة عن األداء خالل ىفس الفترة؛

  عدم وجود هعيار هحاسبي هتعارف عميً يهكن بهوجبً إجراء هعالجة هحاسبية هستقمة لمهصروفات
 الجارية البيئية، خاصة تمك التي يترتب عميٍا عائد ىقدي؛

  ىظرا لالعتهاد عمى الحكم الشخصي في تقدير أغمب اآلثار البيئية ألصول والتزاهات الهؤسسة، فإن
و ها قد يؤثر عمى هوثوقية ٌذي التقديرات  .األرقام الهحصل عميٍا ال تعتهد عمى أسس هوضوعية ٌو

ورغم كل ٌذي الهعوقات والتحديات التي تواجً عهمية القياس الهحاسبي لمتكاليف البيئية والهعالجة الهحاسبية 
الخاصة بٍا، فإن الهؤسسات تجد ىفسٍا هجبرة في كثير هن األحيان عمى سعي ىحو تطبيقٍا لمتحكم في ٌذي 
و ها سيتم التطرق إليً في  التكاليف وهحاولة تخفيضٍا كاسبة بذلك هزايا تىافسية تجعمٍا رائدة في السوق، ٌو

 .  الهبحث الثالث
 

 ترشيد التكاليف البيئية لتحقيق مزايا تنافسية: المبحث الثالث
 تىافسي، بسعر بيعً لٍا ليتسىى ههكىة تكمفة بأقل الىٍائي الهىتج عمى الحصول ٌو الهؤسسات أٌداف هن إن

والتكاليف البيئية هن أٌم العىاصر التي تسعى الهؤسسة لتخفيضٍا لعدم هساسٍا بجودة الهىتج، فٍي بذلك 
هتبعة في ذلك هجهوعة هن الطرق التقميدية هىٍا . تكسب هيزتين أساسيتين التكمفة الهىخفضة وهيزة تهييز الهىتج

 .والحديثة
 

 الطرق التقميدية لترشيد التكاليف البيئية: المطمب األول
ا ال تتطمب تقىيات تكىولوجية عالية،  أٌم ها يهيز ٌذي الطرق اىخفاض تكاليف تطبيقٍا وسٍولة تعاهمٍا باعتباٌر

باإلضافة إلى تأقمهٍا هع هعظم الهؤسسات خاصة تمك التي تىتج هىتجا واحدا أين تىخفض التكاليف غير 
 .الهباشرة فيٍا

 
 طريقة التكاليف الكمية: الفرع األول

ي  إن الكالم عن التكاليف الكمية يدفعىا لمحديث عن أٌم وأشٍر وأقدم طريقة لحسابٍا في الهحاسبة التحميمية، ٌو
طريقة األقسام الهتجاىسة والتي تسهى أيضا طريقة هراكز التحميل والتي طالها اعتبرت ذات وزن ٌام بالىسبة 
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الطريقة التي تعهل عمى تضهين التكمفة جهيع األعباء هن خالل الهعالجة  " 1:حيث تعرف بأىٍا لمهسيرين،
أي يتم تخصيص التكاليف الهباشرة عمى الهىتجات وتوزيع  ."تخصيص، توزيع، تحهيل: التحميمية السميهة

 .التكاليف غير الهباشرة بين األقسام أو هراكز التحميل قبل تحهيمٍا عمى الهىتجات
 2:ويجب التفرقة في ٌذي الطريقة بين هصطمحين ٌاهين

 ٌو التقسيم لألعباء بدون حساب وسيط؛: التخصيص 
 ٌو التقسيم لألعباء باستعهال حساب وسيط: التحهيل. 

  3:وتهر عهمية تحديد التكمفة الكمية لمهىتج باستعهال طريقة هراكز التحميل بالهراحل اآلتية
 تخصيص األعباء الهباشرة لمهىتجات؛ 
 توزيع األعباء غير الهباشرة بين هختمف هراكز التحميل؛ 
  هعالجة تبادل الخدهات بين هراكز التحميل الهختمفة؛ 
 تحهيل أعباء هراكز التحميل لهختمف تكاليف الهىتجات والطمبيات. 

 :والشكل التالي يوضح ٌذي الهراحل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
-  Gérard Melyon, Comptabilité analytique : principes, coûts réels constatés, coûts préétablis, analyse des écarts, 

Breal, paris, 2004, p. 24. 
2
 - Ibid, p. 25. 

3
 - Michel Gervais, contrôle de gestion, 7 édition, édition Economica, Paris, 2000, pp. 54, 55. 
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 مراحل حساب التكمفة الكمية باستعمال طريقة مراكز التحميل : (6-3 )الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source : Alain Burlaud, Claude Simon, Comptabilité de gestion ; coûts/contrôle, 3
éme 

édition, Vuibert, Paris, 2003, p. 

15.  

ال التوزيع بين هراكز التحميل باستعهال  (في حالة وجود وسيمة لمقياس )التخصيص إلى هراكز التحهيل  (1) وا 
 هفاتيح لمتوزيع األولي؛

 ؛(أو ها يعرف بالتوزيع الثاىوي )تبادل الخدهات بين الهراكز  (2)
 .التحهيل بواسطة وحدات العهل (3)

 :ويتم حساب التكمفة البيئية حسب ٌذي الطريقة هن خالل الهراحل التالية
يهكن تعريف األعباء الهباشرة عمى أىٍا تمك األعباء : تخصيص التكاليف البيئية المباشرة عمى المنتجات. أوال

التي يهكن تخصيصٍا كمية عمى الهىتج دوىها حاجة إلى حسابات وسيطة لتوفر هؤشرات القياس، وهن أٌم ٌذي 
 .1تكمفة الهوردين، تكمفة اليد العاهمة، أقساط االٌتالك: التكاليف ىجد

يعرف هركز التحميل عمى أىً قسم هن ىظام هحاسبي يتم فيً التحميل : تقسيم المؤسسة إلى مراكز تحميل. ثانيا
ويوجد ىوعين أساسيين هن هراكز . بداية بتحهيل األعباء غير الهباشرة لحسابات تكاليف الهىتجات الهعىية

 2:التحميل

                                                 
1
 - Gérard Melyon, op. Cit, p. 25. 

2
 - Michel Gervais, op. cit, p. 59. 

 األعباء حسب طبيعتٍا

 األعباء غير الهباشرة األعباء الهباشرة

 هراكز فرعية

 هراكز رئيسية

 التكمفة الكمية

هجهوعة هراكز 
 التحميل

 التخصيص

(3)  
(2)  

(1)  
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  ي الهراكز التي تٍتم بوسائل اإلىتاج والبيع الخاصة : (أقسام االستغالل )الهراكز الرئيسية ٌو
هراكز : ، وهن أٌم ٌذي الهراكز ىجد(بيع- إىتاج- شراء )بالهؤسسة، ويتشكل ىشاطٍا هن عىاصر الدورة 

 التهوين، الورشات، هراكز تخزين الهىتج الىٍائي، هراكز التوزيع؛
  ي الهراكز التي تٍدف إلى تسيير عواهل اإلىتاج الهوضوعة في : (هراكز التسيير)الهراكز الثاىوية ٌو

ي تعهل أساسا عمى التىسيق والتىظيم الداخمي فيٍا لتٍيئة الجو الهالئم لمتشغيل الهىاسب  الهؤسسة ٌو
إدارة الهوارد البشرية، إدارة الهوارد، اإلدارة الهالية، قسم : لمهراكز الرئيسية، وهن بين ٌذي الهراكز ىجد

 .     الصياىة
تهثل األعباء غير الهباشرة كل : توزيع األعباء غير المباشرة عمى مراكز التحميل ومن ثم عمى المنتجات. ثالثا

ىها ٌي أعباء هشتركة بين الهىتجات واألىشطة  األعباء التي ال يهكن تخصيصٍا لهىتج أو خدهة بحد ذاتٍا، وا 
لذا هن الصعوبة تحديد درجة هساٌهتٍا هن أول هرة في العهمية اإلىتاجية أو بيع لمهىتج، وتهر عهمية توزيع 

 1:األعباء غير الهباشرة عمى هراكز التحميل بخطوتين أساسيتين ٌها
حيث تحصر كل األعباء غير : (التوزيع األولي)تفريغ األعباء غير المباشرة في مراكز التحميل  .1

الهباشرة وتوزع عمى الهراكز بىوعيٍا االستغاللية والتسييرية وفقا ألسس هعيىة وهالئهة، هستعهمة في 
ذلك هفاتيح التوزيع األولية الهالئهة لطبيعة ىشاط الهركز، ويعرف هفتاح التوزيع عمى أىً ىسبة ثابتة 

و يحدد الحصة التي توجً إلى هركز هعين؛   هطبقة عمى عبئ ها ٌو
 ويتم ذلك هن خالل توزيع األقسام :(التوزيع الثانوي)معالجة تبادل الخدمات بين مراكز التحميل  .2

 . الهساعدة عمى األقسام الرئيسية باستخدام هجهوعة ثاىية هن الهفاتيح تسهى هفاتيح التوزيع الثاىوية

بعد االىتٍاء هن عهمية توزيع األعباء غير الهباشرة عمى الهراكز يتم : اختيار وتحديد وحدات العمل. رابعا
هقياس يسهح بتحديد ىصيب الهىتج هن  "تحهيمٍا إلى الهىتجات بواسطة وحدات العهل والتي تعرف بأىٍا 

 2 :ويتم تحديد وحدة العهل بالعالقة التالية". األعباء غير الهباشرة لهركز هعين
 

 
إذ يتم تحهيل كل هىتج بىصيبً هن تكاليف : تحميل تكاليف وحدات العمل المستيمكة عمى المنتجات. خامسا

 3:الوحدات الهستٍمكة لكل هركز ساٌم في اىجازي، وتحسب كها يمي

                                                 
1

 .  66- 65، ص ص 2013، دار أضايت نهُشر وانخىزٌغ، ػًاٌ، يحبسبت انتكبنَف انحذٍثت ين خالل األنشطتاضًاػٍم دجازي، يؼانٍى ضؼاد، - 
2
 - Gérard Melyon, op.cit, p. 32. 

3
 .70اضًاػٍم دجازي، يؼانٍى ضؼاد، يرجغ ضابك، ص -  

 لمقسم الرئيسي  التكمفة اإلجهالية= تكمفة وحدة القياس
 ػذد ودذاث انمٍاش          
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 طريقة التكاليف المتغيرة :الفرع الثاني
بالرغم هن احتالل هفٍوم التكمفة الكمية هكاىة ٌاهة في أدبيات الهحاسبة ورقابة التسيير، إال أىً أصبح غير قادر 
عمى ترشيد بعض القرارات ىتيجة التعقد الهتزايد لمهحيط االقتصادي هن كبر حجم الهؤسسات، التىوع الكبير في 

؛ كل ٌذي (سوق/ هىتج)أىشطتٍا، التحول هن الهؤسسات أحادية الهىتج إلى هؤسسات راغبة في تىويع ثىائياتٍا 
التغيرات أجبرت الهسيرين عن البحث عمى طرق هتقدهة تهكىٍم هن اتخاذ قرارات لهواكبتٍا هن خالل تحميل 
ي العالقة التي تفشل طريقة التكاليف الكمية  العالقات الهتشابكة بين التكمفة وحجم الىشاط وأرباح الهؤسسة، ٌو

وتقوم ٌذي الطريقة حسب الهدرسة األهريكية عمى هبدأ التحهيل الجزئي لمتكاليف هن خالل تحهيل . في تحميمٍا
وحدات الهىتج بكافة عىاصر التكاليف الهتغيرة فقط سواء كاىت هباشرة أو غير هباشرة، أها عىاصر التكاليف 
ي التكاليف الثابتة فإىٍا ال تحهل إلى وحدات الهىتج بل تىقل هباشرة لحساب الىتيجة كهصاريف  األخرى ٌو

 2:وفيها يمي سىعرض أٌم الخطوات التي تعتهدٌا ٌذي الطريقة. 1زهىية
 حيث تبوب عىاصر التكاليف وفقا ألساس : تقسيم عىاصر التكاليف الكمية إلى تكاليف ثابتة وهتغيرة

 الىشاط إلى تكاليف هتغيرة، ثابتة، هختمطة؛
 الهواد واألجور  )وتتضهن كل هن التكاليف الهباشرة : تحهيل وحدات الهىتج بعىاصر التكاليف الهتغيرة

جزء هىٍا هتغير كعهولة وكالء البيع ويحهل لإلىتاج ) ، والتكاليف غير الهباشرة(والهصاريف الهباشرة
 :وتكون تكمفة الهبيعات كها يمي (الهباع، وجزء هىٍا ثابت كاإليجار

 
 

 و الفرق بين اإليراد الىاتج هن : تسعير الهىتج بها ال يقل عن التكمفة الهتغيرة وذلك بحساب الٍاهش؛ ٌو
 : بيع الهىتجات وبين التكاليف الهتغيرة أو كها يطمق عميً الربح الحدي أو ٌاهش الهساٌهة، حيث

 
 
  حساب صافي الربح أو الىتيجة، ويهثل الربح الحدي هىقوصا هىً هجهوع التكاليف الثابتة كالتكاليف

 . الصىاعية غير الهباشرة الثابتة، تكاليف التسويق الثابتة، جهيع التكاليف اإلدارية

                                                 
1
 .74اضًاػٍم دجازي، يؼانٍى ضؼاد، يرجغ ضابك، ص - -  

2
 .104، 103صانخ ػبذ هللا انرزق، ػطا هللا وراد خهٍم، يرجغ ضابك، ص ص -  

 عدد الوحدات الهستٍمكة× تكمفة وحدة العهل لمهركز= تكمفة عدد الوحدات الهستٍمكة

 

 تكاليف صىاعية غير هباشرة+ تكاليف هباشرة= تكمفة الهبيعات
 

تكمفة الهبيعات الهتغيرة- الهبيعات= الربح الحدي  
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 1:تتهثل أٌم سمبيات ٌذي الطريقة في: سمبياتيا
 ا تكاليف ثابتة أو هتغيرة؛  صعوبة تصىيف بعض العىاصر، هن حيث اعتباٌر
  تعتهد ٌذي الطريقة في تحديد السعر عمى التكاليف الهتغيرة فقط، فيهكن أن يكون السعر غير كاف

 لتغطية التكاليف الثابتة؛
  ذا ال يعكس الىشاط الطبيعي، أي التكاليف الهتغيرة تتغير بىفس الىسبة التي يتغير بٍا رقم األعهال، ٌو

 . أىٍا بعيدة عن الواقع

 
 طريقة التكاليف المباشرة: الفرع الثالث

ىتيجة لصعوبة توزيع التكاليف غير الهباشرة، قرر هحاسبي التكاليف عدم توزيعٍا واستبعادٌا هن التحهيل عمى 
ا ىفقات زهىية تحهل لحساب األرباح والخسائر هباشرة، ويتم تحهيل وحدات  وحدات اإلىتاج والهبيعات باعتباٌر

ا أىفقت هن أجمٍا    2.اإلىتاج بىصيبٍا هن التكاليف الهباشرة فقط باعتباٌر
 ويتم تحديد أداء الهىتج اىطالقا هن ٌذي الطريقة هن الٍاهش عمى التكمفة الهباشرة، وذلك وفقا ألربعة هراحل 

ا فيها يمي  3:ىذكٌر
 حساب رقم أعهال الدورة؛ 
 تحديد األعباء الهباشرة وغير الهباشرة بىوعيٍا الهتغيرة والثابتة؛ 
 و رقم األعهال هىقوصا هىً التكاليف الهباشرة؛  حساب الٍاهش عمى التكمفة الهباشرة؛ ٌو
 حساب الىتيجة التحميمية بتحديد هعدل الٍاهش عمى التكاليف الهباشرة ويحسب بالعالقة التالية: 

  
  

 4:لٍذي الطريقة هزايا وعيوب ىدرجٍا فيها يمي: تقييم ىذه الطريقة
 :تتهثل في. الهزايا
 هن السٍل تحديد تكمفة وحدات اإلىتاج والهبيعات هن التكمفة الهباشرة؛ 
 توزيع عىاصر التكاليف الهباشرة عمى الوحدات الهىتجة بسٍولة دون المجوء إلى األساليب التقديرية؛ 

                                                 
1
 .347، ص 2009، دهشق، ل، الطبعة الثاىية، دار األوائمحاسبة التكاليفخميل أبو عواد حشيش، -  

2
 .95صانخ ػبذ هللا رزق، ػبذ هللا وراد خهٍم، يرجغ ضابك، ص -  

3
 - Gérard Melyon, op. Cit, p. 172. 

4
 .96صانخ ػبذ هللا رزق، ػبذ هللا وراد خهٍم، يرجغ ضابك، ص-  

 الهباشرة التكاليف       =هعدل الٍاهش عمى التكمفة الهباشرة
 األعهال                      رقم                                         
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 يبقى ىصيب وحدة اإلىتاج هن التكمفة ثابتا وال يتأثر بالزيادة أو الىقصان في حجم الىشاط  . 
 :تتهثل في. العيوب
 تكمفة الهىتج الهحهمة بالتكاليف الهباشرة فقط ال تعكس التكمفة الحقيقة؛ 
  ال يتم التقييم السميم لمهخزون السمعي باعتبار التكمفة هحسوبة فقط عمى أساس التكاليف الهباشرة أها

 التكاليف غير الهباشرة فتحهل عمى األرباح والخسائر؛
 ال يهكن استخداهٍا في التخطيط واتخاذ القرارات لعدم صحة الهعموهات الهقدهة . 

 
 طريقة التحميل العقالني لمتكاليف الثابتة: الفرع الرابع

حاولت ٌذي الطريقة إيجاد توافق بين طريقة التكاليف الكمية التي تقضي بالتحهيل الكمي، وطريقة التكاليف 
الهتغيرة التي تحهل الوحدات بالتكمفة الهتغيرة فقط، وأساس ٌذي الطريقة ٌو تحهيل الوحدات الهىتجة أو الهباعة 
بالتكمفة الهتغيرة هضافا إليٍا جزء هن التكاليف الثابتة يتىاسب هع الطاقة اإلىتاجية الهستغمة، أها غير الهستغمة 

فتحهل عمى حساب األرباح والخسائر، ويعتهد التحهيل العقالىي عمى جعل التكاليف الثابتة الهحهمة تتغير تىاسبا 
 1:هع هستويات الىشاط، وعهميا يتم ذلك بإتباع الخطوات التالية

 فصل التكاليف الثابتة عن باقي التكاليف؛ 
 تحديد هعاهل التحهيل العقالىي لمتكاليف الثابتة: 
 

 
 حساب التكاليف الثابتة الهحهمة عقالىيا: 

 
 

 حساب الفرق بين التكاليف الثابتة الحقيقية والتكاليف الثابتة الهحهمة عقالىيا؛ حيث ىجد: 
 فائض في الىشاط، إذا كاىت التكاليف الحقيقية أكبر هن الهحهمة عقالىيا؛ 
 عجز في الىشاط أو ها يسهى بتكمفة البطالة، إذا كاىت التكاليف الحقيقية أقل هن الهحهمة عقالىيا. 

 2:وىهيز ٌىا بين هصطمحين ٌاهين

                                                 
1
- Alain Burlaud, Claude Simon, op. cit, p. 89. 

2
 - Alin Boutat, Jean-Marc Capraro, comptabilité analytique de gestion, presses polytechniques et universitaires 

romandes, Italie, 2008, p. 139. 

 الىشاط العادي/ الىشاط الحقيقي= هعاهل التحهيل العقالىي

  هعاهل التحهيل العقالىي× التكاليف الثابتة الحقيقية = التكاليف الثابتة الهحهمة عقالىيا
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و هستوى الىشاط الذي تحققً الهؤسسة فعميا؛: الىشاط الحقيقي  ٌو
هستوى الىشاط الهرتبط بالطاقة اإلىتاجية لمهؤسسة ويكون هتوسطا بين الطاقة الفعمية والطاقة : الىشاط العادي
 .القصوى لٍا

 1 :إيضاح أٌم هزايا وهساوئ ٌذي الطريقة فيها يمي  يهكن:تقييم الطريقة
 :تتهثل أٌم الهزايا في:  مزايا الطريقة

 تحهيل الوحدة بىصيبٍا هن التكاليف الهتغيرة والثابتة يعد أكثر عدالة؛ 
 الثبات الىسبي لهتوسط كمفة الوحدة رغم اختالف حجم الىشاط؛ 
 عدم تحهيل الهستٍمك عىد تحديد سعر البيع أعباء غير هستغمة؛ 
 تساعد في عهمية التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة عمى هعدالت استغالل الطاقة. 

 :في حين أن لٍذي الطريقة عدة هساوئ تتهثل في: مساوئ الطريقة
 صعوبة تحديد الىشاط العادي،  ىظرا لتعدد الهراحل اإلىتاجية واختالف قدرات اآلالت؛ 
  تىافي تطبيق ٌذي الىظرية هع هبدأ هقابمة اإليرادات بالتكاليف، خاصة الهخزون السمعي الذي يتضهن

 جزءا هن التكاليف الثابتة الهستغمة؛
 عدم تجاىس الىتائج الهتوصل إليٍا بين ٌذي الطريقة والحسابات الهالية لعدم التغطية الشاهمة لمتكاليف؛ 

 
 طريقة التكاليف المعيارية: الفرع الخامس

كهية )عمى خالف باقي الطرق السابقة فإن ٌذي الطريقة تعتهد عمى وضع تقديرات لكل هن الهواد الهستعهمة 
( عدد وتكمفة وحدات العهل)، التكاليف غير الهباشرة لإلىتاج (وقت وتكمفة الساعة)، اليد العاهمة (وتكمفة الشراء

ي التكاليف الهحدد هسبقا هن 2وهقارىتٍا بالتكاليف الفعمية ، وتسهى ٌذي التقديرات بالتكاليف الهعيارية ٌو
  3. الهؤسسة إها هن خالل فترة سابقة، أو هتوسط التكاليف لمفترات السابقة

وتعد التكمفة الهعيارية هن الطرق الٍاهة التي تعتهدٌا الهؤسسة لمتخطيط وتقييم األداء هن خالل هقارىتٍا 
ي إها أن تكون اىحرافات  بالتكاليف الحقيقية واستخراج االىحرافات وتحميمٍا وتحديد األسباب التي أدت إليٍا؛ ٌو

                                                 
1
 .114صانخ ػبذ هللا رزق، ػبذ هللا وراد خهٍم، يرجغ ضابك، ص -  

2
 - Alin Boutat, Jean-Marc Capraro, ip. Cit, P. 191.  

3
 - Brahim Idelhakkar, Comptabilité analytique cours et exercices corrigés, Books on Demand  édition, paris, 2009, 

p. 330. 
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سمبية إذا كان الهحقق أكبر هن الهتوقع، أو اىحرافات ايجابية أي وفرة في التكاليف إذا كان الهحقق أقل هن 
 1:وتكون ٌذي االىحرافات ىاتجة عن ثالث اختالفات. الهتوقع
 اختالف في الحجم، ىاتج عن التغير في استٍالك عواهل اإلىتاج؛ 
 اختالف في القيهة، ىاشئ عن التغير في السعر أو التكمفة الوحدوية لمخدهات أو الهراكز؛ 
 اختالف في هستوى الىشاط أو ٌياكل اإلىتاج ىتيجة التكاليف الثابتة. 

ا فيها يمي  2: وتقوم ٌذي الطريقة في تطبيقٍا عمى هجهوعة هن الهبادئ واألسس ىذكٌر
  ًالكهية، السعر، الطاقة )تحديد الهستويات الهعيارية هسبقا لهستوى الىشاط والعىاصر الهكوىة ل

، وذلك وفقا لٍيكمة الهؤسسة وطبيعة العهميات اإلىتاجية بدراسة تقىية اقتصادية (اإلىتاجية، اليد العاهمة
 هحاسبية أو وفق هعايير هحددة؛  

  هقارىة التكاليف الهعيارية والفعمية بغرض حساب االىحرافات وهعرفة الهصادر الهسؤولة عن حدوثٍا
 وهن ثم تصحيحٍا؛

  العهل عمى تعديل الهعايير الهعتهدة بصفة هستهرة حسب تغيرات السوق وتقىيات جديدة وهعايير الجودة
 .لمهؤسسة

 3 :إيضاح أٌم الهزايا والهساوئ لٍذي الطريقة فيها يمي  يهكن:تقييم الطريقة
  :تىدرج أٌم اإليجابيات في :االيجابيات

 عكس التكاليف الحقيقية فإن التكاليف الهعيارية ال تتأثر بتذبذب األسعار عمى الهدى القصير؛ 
 سرعة الحصول عمى الهعموهات ىظرا لمتحديد الهسبق لمتكاليف؛ 
  أداة فعالة في تقييم األداء واتخاذ القرار هن خالل تحميل االىحرافات وعالجٍا هها يؤدي إلى رفع

 الهردودية؛
 :تتهثل سمبيات ٌذي الطريقة في: السمبيات

 صعوبة هروىة التكاليف الهعيارية لعدم إهكاىية أخذ كل التغيرات بعين االعتبار؛ 
 حدوث الىزاعات حول هن ٌو الهسؤول عن االىحرافات؛ 
 صعوبة قياس األىشطة غير الهمهوسة كالبحث والتطوير. 

                                                 
1
 - Alin Boutat, Jean-Marc Capraro, ip. Cit, P. 191. 

2
                                                       .1، ص 1978، يطبؼت خانذ بٍ انىنٍذ، ديشك، يحبسبت انتكبنَف انًعَبرٍتفذاح ضهًٍاٌ، -  

3
 - Brahim Idelhakkar, op. Cit, p. 337, 338. 
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رغم هجهل الهزايا عهوها التي تغمب عمى الطرق السابقة، إال أىٍا أصبحت عاجزة عن هواكبة التطور السريع 
كل ٌذا أدى . والهتىاهي في العهميات اإلىتاجية باإلضافة إلى عدم هقدرتٍا عمى توفير هعموهات هفيدة وصادقة

 .إلى ىشوء طرق جديد سىدرجٍا في الهطمب الهوالي
 

 الطرق الحديثة لترشيد التكاليف البيئية: المطمب الثاني
لقد أدت شدة االىتقادات الهوجٍة لمطرق الكالسيكية لحساب التكاليف إلى خمق تحديات حقيقية لهحاسبة 

ي هشكمة توزيع التكاليف غير الهباشرة عمى  التكاليف، هتهثمة في إيجاد حل ألكبر هشكمة فىية تواجً اإلدارة ٌو
الهىتجات، لذا اتجٍت عدة هحاوالت لمبحث عن بديل لألىظهة التقميدية لمتكاليف يكون قادرا عمى تزويد الهسيرين 

و ها يعرف بىظام التكاليف الهرتكز عمى  بالهعموهات التي تتالئم والهحيط الحالي التخاذ القرارات، ٌو
 Activity Based Managementوىظام إدارة التكمفة عمى أساس الىشاط  Activity Based Costingاألىشطة

 .المذان تطورا بالهوازاة هع هتطمبات السوق
 

 :(ABC)نظام التكمفة عمى أساس النشاط . الفرع األول

يعد ٌذا الىظام هن الطرق الحديثة لحساب التكاليف، وفيها يمي سيتم التفصيل فيً هن خالل هفٍوهً هبادئً 
 .وطريقة تطبيقً باإلضافة إلى هزاياي وعيوبً

طريقة أو : "يعد ٌذا الىظام هدخال لتطوير وتحسين قيم التكمفة الهحسوبة ويعرف بأىً: ABCمفيوم نظام . أوال
هدخل لتحسين قيم التكمفة يركز عمى األىشطة كأغراض تكمفة رئيسية، ليدخل ٌذي األخيرة كأساس لتعيين تكاليف 

    1."أغراض أخرى هثل السمع والخدهات والعهالء
ذلك الىظام الذي يقوم عمى أساس تجهيع التكاليف غير الهباشرة "فيعرف عمى أىً  Alcouffe))أها حسب 

بالهؤسسة في هواضع التكمفة، ليتم توزيعٍا عمى الهىتج الىٍائي بواسطة هسببات التكمفة وذلك لموصول إلى 
 2".التكمفة الحقيقية لمهىتج الىٍائي، هها يؤدي إلى دعم اتخاذ القرارات اإلدارية السميهة

 لمتكمفة الهسببة فٍي وهن ثم الهوارد تستٍمك األىشطة أن فمسفة عمى األىشطة أساس عمى التكاليف ىظام يقومو

 أىشطة إلى الهختمفة ىسب التكاليف يجب وبالتالي األىشطة تستٍمك التي ٌي الهىتجات وأن الهىتجات، وليست

 في الهؤسسة إدارة الىظام ٌذا هىتج هىٍا، ويفيد كل استٍالك قدر الهىتجات عمى األىشطة ٌذي تحهيل ثم هعيىة

                                                 
1
 - Horngren, Charles et al, Cost Accounting:  A Managerial Emphasis, 12th Ed., Prentice Hall International, New 

Jersey, 2006, p.140  
2
 - Simon Alcouffe, Véronique Mallert, les fondements conceptuels de l’ABC « A la francaise », Revue de 

comptabilité- contrôle- audit, tome 10, France, 2004, p.157. 
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 األىشطة تحديد أجل هن هستقل بشكل ىشاط دراسة كل إلى يؤدي والذي األىشطة حسب والتحميل التخطيط هجال

ا عمى والعهل لمهىتج إضافية قيهة تعطي التي  1.وتحسيىٍا تطويٌر
ذي األخيرة ٌي  ىها أىشطة، ٌو وعميً فإن الهبدأ األساسي لٍذي الطريقة ٌو أن الهىتجات ال تستٍمك هباشرة هوارد وا 

 . 2التي تستٍمك الهوارد وعميً فإن األىشطة ٌي حمقة الربط الرئيسية بين الهىتجات والهوارد

 :األىشطة يجب إتباع الخطوات التالية أساس عمى التكاليف ىظام لتصهيم: ABCمبادئ نظام . ثانيا
يتم تقسيم الهؤسسة إلى هجهوعة هن األىشطة الهتجاىسة بدل تقسيهٍا إلى هراكز : تحديد األنشطة .1

هجهوعة هن الهٍام األساسية والهتىاسقة فيها بيىٍا والتي تسعى لتحقيق "ىً بأ تحميل، ويعرف الىشاط
 وتصىف األىشطة 3."ٌدف هحدد هسبقا، ٌذي الهٍام الىاتجة عمى توليفة هن الهوارد البشرية والتكىولوجية

 4:إلى أربع هجهوعات رئيسية يهكن إدراجٍا فيها يمي
 ي تمك األىشطة التي تتغير بتغير عدد الوحدات، أي أن حدوثٍا هرتبط : أىشطة عمى هستوى الوحدة ٌو

 بإىتاج وحدة هىتوج هعيىة؛

 ا لدعم عهميات اإلىتاج لكل دفعة في هراحمً؛ : أىشطة عمى هستوى الدفعة ي األىشطة التي تم أداٌؤ  ٌو

 ي األىشطة الهتعمقة بدعم العهميات الخاصة بالهىتج كرقابة الجودة واختبارات : أىشطة دعم الهىتج ٌو
 الهىتج؛

 ٌذي األىشطة تابعة لمهؤسسة ال لمهىتج لكوىٍا تخدم التىظيم ككل، : أىشطة دعم التسٍيالت والتجٍيزات
 .هثل هصاريف الىظافة واألهن

هعاهل يستخدم في قياس الهوارد والتكاليف الهستىفذة "يعرف هسبب التكمفة عمى أىً : مسببات التكمفة .2
، وبٍذا فإن هسببات التكمفة تكون 5"ويحهمٍا بشكل أفضل عمى األىشطة أو األغراض الىٍائية لمتكمفة

 . هرتبطة ارتباطا وثيقا بالىشاط

هجهوعة هن األىشطة الهتحدة والهتعاوىة هن أجل تقديم هىتج يحهل "تعرف العهمية عمى أىٍا : العمميات .3
ويهكن اعتبار كل هن التصىيع، تطوير هىتوج جديد، اإلهداد، أهثمة  6".قيهة لمعهيل الداخمي والخارجي

كها تساعد هختمف العهميات عمى إعطاء رؤية . عن العهميات العديدة التي يهكن أن توجد في الهؤسسة
 . شاهمة لألداء

                                                 
1
 394. ص  ، 2005 يصر، اإلضكُذرٌت، انجايؼٍت، انذار ،انتكبنَف يحبسبت أصول وآخروٌ، يذرو يذًذ زٌُاث-  

2
 - P.Lorino, Méthodes et pratique de la performance, édition d’organisation, paris, 2001, p.198. 

3
- G. Melyon, op cit. p.160.   

4
 - Fréderic Engel, François Kletz, la comptabilité analytique, édition paristech  les presses, paris, 2007, p. 53.  

5
 .80، ص 2006، الدار الجاهعية لمىشر، هصر،  لالستخدامات االداريةABCمحاسبة تكاليف النشاط  أحهد صالح عطية، -  

6
 - Michel Monereu, Gestion des entreprises touristiques, édition Bréal, 2

éme
 édition, 2008, p. 48. 
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يهكن تمخيص أٌم الخطوات التي تقوم عميٍا ٌذي : مراحل إعداد طريقة التكاليف عمى أساس األنشطة. رابعا
 1:الطريقة فيها يمي

 تحديد الهىتجات الىٍائية كأغراض لمتكمفة وفقا ألٌداف : تحديد الهىتجات الهختارة كأغراض تكمفة
 الهؤسسة، بحساب إجهالي التكاليف ثم تكمفة إىتاج وتوزيع الوحدة هن كل الهىتجات؛

 في ٌذي الهرحمة يتم تحديد تكاليف الهؤسسة الهباشرة، وتتضهن : تحديد التكاليف الهباشرة هن الهىتجات
 كل هن الهواد األولية الهباشرة، تكاليف الهستخدهين، ساعات العهل الهباشرة؛

 يتم في ٌذي الهرحمة تحديد كافة األىشطة والعهميات الالزهة إلىتاج هىتج هعين وكذا : تحديد األىشطة
 الهوارد التي تستٍمكٍا ٌذي األىشطة؛

 يتم في ٌذي الهرحمة تحديد هسببات التكمفة لكل هجهع ىشاط هن أجل تحهيل : تحديد هسببات التكمفة
 تكاليف ٌذي األىشطة عمى هجهوع الهىتجات والخدهات؛ 

 حيث يتم في ٌذي الخطوة تخصيص لكل ىشاط رئيس وعاء تكمفة تتراكم : تجهيع التكاليف بهراكز التكمفة
 .فيً تكمفة ٌذا الىشاط، هع تحديد هعدل تكمفة لكل وحدة هن العاهل الهسبب لمتكاليف

 2:في ٌذي الخطوة يتم تحديد سعر التكمفة وفق هرحمتين: تحهيل تكاليف األىشطة ألغراض التكمفة 
 توزيع التكاليف عمى هجهعات األىشطة الهحددة هسبقا؛ 

  تحهيل تكاليف األىشطة عمى الهىتجات عمى أساس استٍالك الهىتج لألىشطة فعميا، ويحسب سعر
التكمفة بتحهيل التكاليف الهباشرة عمى وحدات الهىتج تضاف إليٍا التكمفة الوحدوية لهسببات التكمفة 

ا تهثل هجهوع التكاليف غير الهباشرة الهحهمة عمى وحدات الهىتج  :وفق الهعادلة التالية. باعتباٌر

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 .268، ص 2007، دار انًطٍرة نهُشر وانخىزٌغ، األردٌ، يحبسبت انتكبنَف يذخم إدارًيؤٌذ انفضم، ػبذ انُاصر إبراهٍى َىر، -  

2
 - Gérard Melyon, op. cit, p. 264. 

 هجهوع تكاليف هراكز األىشطة= التكمفة الوحدوية لهسبب التكمفة
                                      حجم هسببات كل هركز  
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 1:لٍذي الطريقة هزايا وعيوب تىدرج أٌهٍا في الىقاط التالية: ABCمزايا وعيوب تطبيق . خامسا
  ىظرا لتعقيد الهتزايد لمعهميات التصىيع لمعديد هن الهىتجات، كها أن دورة حياة الهىتج أصبحت قصيرة

لمتطور التكىولوجي السريع، وتجدد الهىتجات، فإن ٌذي الطريقة قادرة عمى استيعاب ٌذي التعقيدات هن )
 خالل تعدد أدلة التكاليف الهستخدهة عىد تحهيل ىوع هعين هن تكاليف الصىع اإلضافية؛

  دراك جيد لهاٌية دليل التكمفة الذي يجب أن يستخدم لتوزيع التكاليف، هها يسهح لٍذي الطريقة في فٍم وا 
 لمهؤسسات هن قابمية الهروىة والتكيف في ظل البيئة التىافسية؛

 تٍتم طريقةABC  ،بكل أىواع تكاليف التصىيع لألىشطة اإلضافية هثل تصهيم الهىتجات، رقابة الجودة 
 تخطيط اإلىتاج، كها تأخذ في االعتبار قواعد الهحاسبة اإلدارية لألىشطة الصىاعية داخل الهؤسسة؛

  ،تساعد ٌذي الطريقة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات، خاصة تمك الهتعمقة بتحديد أسعار الهىتجات
 .زيادة اإلىتاج أو إيقافً كميا أو جزئيا، إعادة تصهيم الهىتج أو تطوير هىتجات جديدة

ا فيها يمي  :  بالرغم هن الهزايا التي تكتسبٍا ٌذي الطريقة إال أن لٍا عيوب تحد هن استعهالٍا ىذكٌر
  اعتهاد عمى هقاييس عشوائية لتخصيص التكاليف وخاصة في هراحل تجهيع التكمفة كاإليجارات

 واستٍالك األصول الثابتة؛ 

 ال يهكن استخدام دليل واحد فقط هن أدلة التكمفة لشرح سموك التكاليف لكل بىود العهمية اإلىتاجية؛ 

  تكمفة تطبيق وتعديل ىظام التكمفة عمى أساس الىشاط قد تكون أكبر هن العوائد التي ستتحقق هن تحسين
 وتطوير الدقة في توزيع تكاليف التصىيع اإلضافية هن خالل ٌذي الطريقة؛

 ىقص الدقة في ىوعية الهعموهات الهستخدهة  . 

 
 ABMاألنشطة  أساس التكاليف عمى إدارة نظام :الفرع الثاني

و ىظام هكهل لىظام التكمفة عمى  يعد ىظام إدارة التكمفة عمى أساس الىشاط إستراتجية أخرى لتخفيض التكمفة، ٌو
و التحسين الهستهر وتحقيق رضا  أساس األىشطة ذلك أن ٌذا األخير لوحدي ال يهكىً تحقيق ٌدف الهؤسسة ٌو

لتخفيض ٌذي التكمفة واتخاذ القرارات التي  ABMالزبون، فٍدفً األساسي تحديد التكمفة الصحيحة الىٍائية ليأتي 
   .تسعى بالدرجة األولى إلى تحسين ربحية الهؤسسة

                                                 
1
 .90-87ص ص، دار انًرٌخ نهُشر، انًًهكت انؼربٍت انطؼىدٌت،  يحبسبت انتكبنَفزهٍر ػًرو دردر،  
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قرارات اإلدارة التي تستخدم " عمى أىً"  ABM "يعرف ىظام اإلدارة عمى أساس األىشطة : ABMمفيوم . أوال
في حين أشار كل هن . 1"هعموهات ىظام إدارة التكاليف عمى أساس األىشطة إلرضاء الزبون وتحسين الربحية

Hilton, Maher, Selto أن ABM ٌو تقييم أىشطة العهميات هن ىاحية التكمفة والقيهة لتحديد الفرص الهالئهة 
ألغراض تحسين الكفاءة، وبالتالي فٍو يجهع بين تحميالت التكمفة عمى أساس األىشطة وتحميالت القيهة 

الهضافة لعهل التحسيىات الهستهرة التي ترفع القيهة لدى الهستٍمك وتخفيض الهوارد الضائعة ويحقق أٌدافً 
  ABC.2باالعتهاد عمى ىظام ال

يرتكز ىظام اإلدارة عمى أساس األىشطة عمى خطوتين : مكونات نظام اإلدارة عمى أساس النشاط. ثانيا
 3:أساسيتين ٌها

 تحديد األىشطة داخل الهؤسسة؛ 

 تحديد التكاليف وقياس أداء األىشطة هن حيث الوقت والجودة. 

 4:ٌتين الخطوتين أساس ىظام اإلدارة عمى أساس األىشطة في تحديد هكوىاتً وتتهثل في
 الٍدف هىٍا التعرف عمى هختمف أىواع األىشطة؛: تحميل األىشطة 

 والٍدف هىٍا تحديد التكمفة اإلجهالية؛ : تحميل هسببات التكمفة 

 هن أجل تحميل هختمف الهقاييس الهرتبطة باألداء: تحميل وقياس األداء. 

إن استخدام ٌذا الىظام هن قبل الهؤسسة يتطمب هجهوعة هن الخطوات : "ABM"خطوات تطبيق نظام .  ثالثا
ا فيها يمي  5:ىذكٌر

 تحميل األىشطة لتحديد فرص التحسين فيٍا هن خالل: 

  تحديد األىشطة التي ال فائدة هىٍا، حيث أن األىشطة ذات القيهة الكاهمة ٌي تمك الٍاهة بالىسبة
لمهستٍمك ولوظائف الهؤسسة أها باقي األىشطة فٍي غير الهضافة لمقيهة وقد حكم عميٍا بأن ال 

 فائدة هىٍا؛

 تحميل األىشطة الٍاهة فقط، فبعض األىشطة التي لٍا تكمفة أقل يهكن تجاٌمٍا؛ 

                                                 
1
 . 31، ص 2007، دار الحاهد لمىشر والتوزيع، عهان، (قضايا معاصرة)المحاسبة اإلدارية إسهاعيل يحيى التركيتي وآخرون، -  

2
،  في تحديد فرص تخفيض التكمفة دراسة حالة معمل ألبان الموصلABMاستخدام نظام اإلدارة عمى أساس األنشطة ال عمي حازم يوىس الياهور، -  

 .231، ص 2010، كمية اإلدارة واالقتصاد، جاهعة الهوصل، 32، هجمد 98هجمة تىهية الرافدين، العدد 
3
 - Judith J.Baker, Activity-Based costing and activity-based  mangement for helth care, An Aspen Publication, 

USA, 1998, P. 08. 
4
 - Idem. 

5
 - Ronald J. Lewis, Activity-based Models for Cost Management Systems, Library of Congress Cataloging,   USA, 

1995, pp. 114, 115. 
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  ًهقارىة األىشطة هع تمك الهعروفة لتكون ذات قيهة أفضل، كأن تكون الهقارىة في ىشاط هع هثم
 في قسم آخر، أو هع هؤسسة أخرى ذات أداء جيد؛

  فحص االتصال بين األىشطة، فإذا كان ىشاط واحد يؤدي إلى ىشاط آخر وتوقف أحدٌا ويكهل
اآلخر عهمً يهكن القول عن ٌذا الىشاط أىً غير هضيف لمقيهة، أها إذا توقفت العهمية اإلىتاجية 

 .بسببً فٍو هضيف لمقيهة

 تحديد هسببات التكمفة؛ 

 قياس أداء األىشطة لتحقيق رضا الزبون. 

هن بين الهزايا والهساٌهات التي : المساىمات التي يمكن أن تضيفيا الطرق الحديثة مقارنة بالتقميدية .رابعا
 1:فيها يمي ABM و ABCيهكن أن تجىيٍا الهؤسسة هن تطبيقٍا لىظاهي 

 يعد قرار التسعير هن أٌم القرارات اإلدارية ىظرا لتأثيري عمى إيرادات الهؤسسة وربحيتٍا : قرارات التسعير
في األجمين القصير والطويل، إضافة إلى تأثيري عمى استهرارية الهؤسسة في أدائٍا ألىشطتٍا وتىهيتٍا 
ا، إال أن  التوزيع غير الدقيق الذي يىتج هن األىظهة التقميدية يؤدي إلى جعل تكمفة الهىتج  وتطويٌر
غير حقيقية هها يىعكس عمى عهمية التسعير، ذلك أن اتخاذ ٌذا القرار ال يعتهد فقط عمى اعتبارات 
التكمفة بل يتعداي ليشهل الظروف الهحيطة بتسويق الهىتج كطبيعة الهىافسين والهىتجات الهىافسة 

ا هن الظروف الىاتجة عن الهىافسة بين الهؤسسات الهحمية أو هن الهؤسسات  والتدخل الحكوهي وغيٌر
ا  العالهية، التي تحفز الهؤسسة في أن يكون اٌتهاهٍا األول تخفيض السعر وتحسين ىوعية الهىتج وغيٌر

ذا ها جاءت بً األىظهة الحديثة التي توفر تكمفة أكثر  هن الوسائل والسبل لتمبية هتطمبات الزبون، ٌو
 دقة لمهىتجات هها يىعكس عمى دقة السعر؛

 يأتي دور األىظهة الحديثة في ٌذا الىوع هن القرارات هن خالل تحميل األىشطة وخاصة : قرارات الربحية
تمك الهرتبطة بالعهميات اإلىتاجية بشكل أكثر تفصيال هن تمك التقميدية، كها تبين األىظهة الطريقة التي 
تترابط بٍا األىشطة هع بعضٍا البعض بٍدف توليد األرباح باستٍالك الهوارد واختيار هزيج الهىتجات 

 الذي يؤهن ذلك هها يسهح باختيار البديل األهثل الذي يحقق الربح؛

 إن القياس الحقيقي لىجاح الهؤسسة يكهن في هدى هالئهة هىتجاتٍا لرغبات : قرارات تصميم المنتجات
الزبائن، وعميً فإن الجٍد اإلداري يىصب أساسا في كيفية تصهيم هىتج هعين وتىفيذي بالشكل الذي يمبي 

                                                 
1
 .  35، 34إسهاعيل يحيى التكريتي وآخرون، هرجع سابق، ص ص-  
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احتياجات ٌذي الرغبات هن حيث الثقة والجودة والضهاىات والسعر الهىاسب لغرض شرائً، وبٍذا فإن 
ىا تظٍر قدرة الهؤسسة  قرار تصهيم الهىتج وتسعيري هرتبطان هعا ألىٍها أساس اختيار الهستٍمك، ٌو

باعتهادٌا عمى األىظهة الحديثة في تحميل وتمبية طمبات الزبون هن حيث السرعة والدقة عمى غرار تمك 
 التقميدية التي تعتهد عمى التكمفة فقط كأساس التخاذ القرارات؛

 تسعى األىظهة الحديثة إلى تخفيض التكاليف عن طريق فٍهٍا الجيد وتحميل :تخفيض التكاليف 
األىشطة واختيار هوجٍات التكمفة الهىاسبة، حيث أن تىظيم األىشطة يساٌم في تخفيض التكاليف هن 

    .      خالل إلغاء األىشطة التي ال تضيف قيهة لتقميل وقت االستجابة لمزبون
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 :خالصة الفصل
لقد استطعىا في ٌذا الفصل أن ىتطرق ألٌم ها جاء بً الفكر الهحاسبي في هجال القياس البيئي بالتعرض 

لهداخل والطرق التي تساعد في تبىيً ألي هؤسسة كاىت، إال أن بعضٍا صعب التطبيق وربها يرجع الهختمف 
ذلك بدرجة كبيرة إلى ىقص الوعي البيئي وجعل االٌتهام بالبيئة هن استثهارات وتكىولوجيات ضعيف الرتفاع 
و كيفية تحديد  تكمفتٍا هقابل العائد الهحقق، كها تم التطرق في ٌذا الفصل إلى ىقطة هركزية في الهوضوع ٌو

التكاليف البيئية وهن ثم هحاولة قياسٍا إلهكاىية ترشيدٌا، وقد توصمىا إلى أن إلدارة التكاليف البيئية دور ٌام في 
تتبع ٌذا الىوع هن التكاليف وأفضل طريقة في ذلك ٌو تحميل جهيع ىشاطات الهؤسسة هن الهصدر إلى غاية 
وصول الهىتج لمهستٍمك وفق سمسمة القيهة هتبعة في ذلك هجهوعة هن الطرق التقميدية والحديثة، هحققة بذلك 

ي هيزة التكمفة األقل في ظل الىوعية والجودة لكن يبقى السؤال الهطروح . أٌم هيزة تسعى كل هؤسسة لتبىيٍا ٌو
ٌل لدى الهؤسسات الصىاعية الجزائرية ثقافة بٍذا الىوع هن الهحاسبة أو ٌل حقا كل هؤسسة تبىت ٌذي 

ا سيتم اإلجابة عميٍا في الفصل  التكاليف استطاعت تخفيضٍا وحققت هيزة هن خاللٍا؛ ٌذي األسئمة وغيٌر
 .  التطبيقي

 



 

: الفصل الرابع

 محالل ااستخاا  محاسل  
لستحللي السليلل  ف  محلي  ا

 مااح  تح فلل ببمافل ااابتن  
 بفطلي
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 :تميـــيد
بعد عرضنا في الفصول السابقة لمجانب النظري والذي تطرقنا فيو إلى مختمف مجاالت التنظير حول البيئة 

والمحاسبة البيئة ومتطمبات تحقيق مزايا تنافسية بالمؤسسة الصناعية، سنقوم في ىذا الفصل بتطبيق ما جاء بو 
 .الجانب النظري عمى الواقع وإلثبات صحة الفرضيات الموضوعة التي تم وضعيا من عدميا

وتستيدف الدراسة في ىذا الفصل إلى تبيان الدور الفعال لمحاسبة التكاليف البيئية في تحقيق مزايا تنافسية 
مستديمة إلحدى المؤسسات الصناعية في الجزائر والمموثة لمبيئة، حيث سيتم استخدام أسموب دراسة حالة 

لمبلئمتو لمتطبيق وما يتيحو لمباحث من التركيز عمى وحدة صناعية من خبلل فحص سجبلتيا وقوائميا المالية  
والمقاببلت الشخصية مع العاممين بيا، مما يوفر التفاصيل الدقيقة لمتعرف عمى النظام المحاسبي الخاص لموحدة 

 .وممارستيا في مجال قياس التكاليف البيئية
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 تقديم مؤسسة االسمنت بسطيف: المبحث األول
يرجع سبب اختيار المؤسسة محل الدراسة لما ليا من دور اقتصادي واجتماعي باإلضافة إلى نشاطيا البيئي 

كما أن . الممموس باعتبار ىذه الصناعة من أكثر الصناعات المموثة لمبيئة باالنبعاثات الغازية الناتجة عنيا
 .  2008  سنةISO 14001المؤسسة تحصمت عمى شيادة 

 
 صناعة االسمنت بالجزائر : المطمب األول

ىدفت الجزائر منذ االستقبلل إلى تبني سياسة تصنيعية قائمة عمى تطوير وتحسين االقتصاد الوطني، لذا أخذت 
باالىتمام بمختمف الصناعات من بينيا صناعة االسمنت لما ليا من دور حيوي في دفع عجمة التنمية وتطوير 
الحركة العمرانية باإلضافة لكونيا صناعة مغذية وركيزة أساسية في إنشاء المشاريع العمرانية والصناعية؛ وعميو 
فقد سعت الجزائر إلى تحقيق االكتفاء الوطني وتمبية متطمبات السوق في ىذا المنتج من خبلل ما أقامتو من 

وبتتبع صناعة االسمنت بالجزائر نجد أنيا مرت بعدة . وحدات ومؤسسات صناعية عمى مستوى التراب الوطني
عادة الييكمة في التنظيم  مراحل ميزت كل مرحمة منيا بالتطور وزيادة الطاقة اإلنتاجية من زيادة عدد المصانع وا 

 :كما يوضحو الجدول التالي
 تطور عدد مصانع االسمنت بالجزائر منذ االستقالل: (1-4)الجدول رقم

 القطاع (طن)الطاقة اإلنتاجية  تاريخ إنشاء المصنع المصنع

 القطاع  العام 400000  رايس حميدو

  200000 1962 (1)زىانة 

  50000  (1)مفتاح 

  450000 1973 (1)حجار سود 

  1000000 1975 (2)مفتاح 

  45000  حجار سود

  1000000 1977 (2)زىانة 

  1000000  (1)شمف 
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  1000000 1978 عين الكبيرة

  500000 1979 سعيدة

  1000000  بني صاف

  1000000 1980 (2)شمف 

  1000000 1982 حامة بوزيان

  1000000 1983 سور الغزالن

  1000000 1986 عين التوتة

  500000 1995 العممة

 القطاع الخاص 4000000 2004 مسيمة

  2000000 2006 سيق بمعسكر

 .المديرية التجارية/ من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المؤسسة: المصدر
 

من خبلل الجدول نبلحظ االىتمام الكبير بمجال صناعة االسمنت من خبلل التوسع في عدد المصانع العمومية 
مصنعا؛ ويمكن  (15) حوالي خمسة عشر 2006 إلى 1962منيا والخاصة، حيث بمغ عدد المصانع من 

 1:تقسيم التطور التاريخي لقطاع صناعة االسمنت بالجزائر في المراحل التالية
نشاء المؤسسة الوطنية لمواد البناء  :1967 إلى 1962الفترة من   بعد SNMC))شيدت ىذه المرحمة تأميم وا 

 طن كمعدل سنوي، ومصنع زىانة 50000 بإنتاجو ل  إلعادة تجديده1972غمق مصنع االسمنت مفتاح سنة 
 طن 40000 طن، إضافة لوحدة رايس حميدو التي كانت تنتج 200000بطاقة إنتاجية سنوية بمغت آنذاك 

وباإلضافة إلى تأميم . 1967 إلى غاية سنة (LAFARGE)سنويا والتي كانت مسيرة من طرف مالكيا الفارج  
 قطاع االسمنت تم تأميم منتجات اآلجر والمنتجات الخراسانية والسيراميك وغيرىا من مواد البناء؛

عرفت ىذه الفترة إعادة ىيكمة الشركة الوطنية لمواد البناء، وتجسيدىا لبرنامج استثمار : 1983- 1967الفترة 
خطا إنتاجيا  (12)ضخم يتمثل في تجديد الخطوط اإلنتاجية الموروثة عن مؤسسة الفارج، وانجاز اثنا عشر 

                                                           

 - 
1
 .2015-02-20 في GICA.dz:  موقع الشركة الوطنية لمواد البناء على االنترنت 
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باعتماد التقنية الجافة لصناعة االسمنت والتي تعد عصرية مقارنة بنظيرتيا  الرطبة؛ وىكذا تجاوزت الطاقة 
 .اإلنتاجية اإلجمالية لمقطاع عشر مميون طن سنويا

تم في ىذه الفترة إنشاء خطين جديدين لئلنتاج في كل من مدينة عين التوتة  : إلى يومنا ىذا1983الفترة من 
 مميون طن، ليرتفع بذلك اإلنتاج الوطني 1.5بباتنة والماء األبيض بتبسة، بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية بمغت 

كما شيدت ىذه الفترة أيضا إعادة تنظيم الشركة الوطنية لمواد البناء وتقسيميا وفقا .  مميون طن سنويا11.5إلى 
 . الغرب، الشمف، الوسط، الشرق: لمنيجية قطاع النشاط إلى أربع مجمعات صناعية جيوية

 (holding publics) انحمت فكرة رأسمال المساىمات لتتأسس مكانيا الشركة القابضة العمومية   1996وفي سنة 

 1997التي عرفت سنة " العمارة ومواد البناء"وبيذا تم ضم مؤسسات االسمنت ضمن محفظة اليولدينغ المسماة 
 التحويل القانوني ليذه 1998حركة تنازل واسعة لصالح الوحدات اإلنتاجية وشركات العمارة، ليتم في سنة 

الوحدات وتصبح رسميا شركة تسيير المساىمات المتخصصة في صناعة االسمنت مكونة من ثبلث مجمعات 
-ERCE)) كبرى عمى المستوى الوطني إضافة لشركة اسمنت الشمف وتتمثل في مجمع اسمنت الشرق ومشتقاتو 

GIC ،مجمع االسمنت ومشتقاتو لمنطقة الوسط ((ERCC-GIC ، مجمع االسمنت ومشتقاتو لمغرب(ERCD- 

GIC) ،مجمع االسمنت ومشتقاتو بالشمف ((ECDE-GICA . تم إلغاء فكرة الشركة القابضة 2002وفي نوفمبر 
العمومية وتصفيتيا وتعويضيا بشركات تسيير المساىمات وخوصصة المؤسسات العمومية، وىكذا ورثت شركة 

شركات المساىمة المتخصصة  (S.G.P-GICA) تسيير المساىمات لصناعة االسمنت والتي يطمق عمييا اختصارا
 .في صناعة االسمنت ومشتقاتو

 أقرت السمطات العمومية في الجزائر بحل شركة تسيير المساىمات اسمنت الجزائر 2009وابتداءا من سنة 
GICA تأسيس شركة أم واحدة تتبعيا تنظيم جديد ب ورفع وصاية المجمعات الصناعية عمى المصانع، ليظير

 ذات أسيم برأسمال قدره (GICA)المصانع االثني عشر سميت بشركة الجزائر لصناعة االسمنت 
لغاء جيوية صناعة االسمنت في الجزائر، والجدول 23 دج وتسيير لمحفظة من 25358000000  فرعا وا 

 .التالي يوضح التوزيع النيائي لمصانع االسمنت بالجزائر

 توزيع مؤسسات االسمنت بالجزائر: (2-4)الجدول رقم
  %نسبة اإلنتاج (طن) الطاقة اإلنتاجية المجمع الفروع 

مؤسسة االسمنت لعين الكبيرة 
 سطيف

   

مؤسسة االسمنت حامة بوزيان 
 قسنطينة

 20.87 2400 مجمع االسمنت لمشرق الجزائري
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مؤسسة االسمنت حجار السود 
 سكيكدة

   

    مؤسسة االسمنت عين التوتة باتنة

رايس -مؤسسة اسمنت الجزائر
 -حميدو

   

 ERCC 2000 17.40مجمع االسمنت لموسط الجزائري  مؤسسة المتيجة البميدة

    مؤسسة االسمنت سور الغزالن

    مؤسسة االسمنت زىانة

 ERCO 4400 38.25مجمع االسمنت لمغرب الجزائري  مؤسسة االسمنت بني صاف

    مؤسسة االسمنت سعيدة

المؤسسة االقتصادية العمومية لصناعة  
 ECDE االسمنت ومشتقاتو بالشمف

2700 23.48 

 %100 11500  المجموع

 .المديرية التجارية/ من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المؤسسة: المصدر
 

وما يمكن اإلشارة إليو أن سوق االسمنت بالجزائر يرتكز عمى قطاعين أساسيين القطاع العمومي الذي يمتمك 
 27% من الطاقة اإلنتاجية وىو ما يبينو الجدول السابق والقطاع الخاص الذي يمتمك نسبة %73نسبة 

  ORASCOMوالمتمثل في مؤسسة االسمنت األجنبية لحمام الضمعة بوالية المسيمة والذي قامت شركة أوراسكوم 
 إلى الرائد العالمي في صناعة االسمنت المؤسسة الفرنسية الفارج 2008المصرية بإنشائو ثم تنازلت عميو سنة 

.Lafarge 

 
 نشأة المؤسسة وأىدافيا: المطمب الثاني

 group industriel des)تعد مؤسسة االسمنت بسطيف أحد فروع المجمع الصناعي لمؤسسات االسمنت بالجزائر 

ciments d’algérie) GICA، وىي مؤسسة عمومية مساىمة SPA تقع ببمدية أوالد عدوان دائرة عين الكبيرة والية 
 مميون دينار جزائري، يتمثل 2200 ىكتار يقدر رأسماليا االجتماعي ب 60سطيف الجزائر تحت مساحة 
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نشاطيا الرئيسي في إنتاج وتسويق االسمنت الخاص بمواد البناء، تحت طاقة إنتاجية تقدر بمميون طن سنويا 
 . عامل405وعدد عمال ب 

 
 تاريخ وتطور المؤسسة: الفرع األول

 وأمضت أول اتفاقياتيا لبداية إنشاء المصنع، تابعة بذلك رسميا 1974تأسست مؤسسة االسمنت بسطيف عام 
، والجدول التالي يوضح أىم 1978لممجمع الصناعي لمؤسسات االسمنت بالجزائر، لتبدأ اإلنتاج فعميا سنة 

 :المحطات التاريخية التي شيدتيا المؤسسة
 التطور التاريخي لمؤسسة االسمنت بسطيف: (3-4)الجدول رقم 

 الحدث السنة

 إمضاء االتفاقية وبداية إنشاء مصنع االسمنت بسطيف؛ 1974

 بداية اإلنتاج في شير نوفمبر؛ 1978

 التي تقوم SCAEKانفصال المؤسسة عن باقي وحدات صناعة االسمنت الوطنية وتأسيس مؤسسة االسمنت بسطيف 1998
 بإنتاج وتسويق مادة االسمنت؛

 قامت المؤسسة ألول مرة في تاريخيا بتجاوز عتبة إنتاج مميون طن من االسمنت؛ 2000

 ؛2000 نسخة ISO 9001قامت المؤسسة بوضع معايير الجودة  2002

 LHO 450/41تزويد المصنع بجسر مكشط 

 تزويد المصنع بنظام تسخين لمفرن؛ 2003

 من أجل تزويد ورشات اإلنتاج بنظام تشغيل آلي؛ ICERإمضاء عقد مع الشركة الفرنسية  2005

قامت المؤسسة بتركيب مصفاة كيسية عمى مستوى الفرن من أجل التحكم في انبعاث الغبار ومعالجة الغازات، وىذه  2006
 التكنولوجيا استخدمت ألول مرة في الجزائر من طرف المؤسسة؛

 تركيب مصفاة كيسية عمى مستوى ورشة طحن االسمنت؛ 2007

، وحققت المرتبة الثانية 2004 نسخة 14001تمكنت المؤسسة في شير جوان من الحصول عمى شيادة االيزو  2008
 وطنيا في مجال حماية البيئة ؛
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 تموين المصنع بنظام تصفية الغبار لمنطقة الطيي؛ 2009

 ؛2008 نسخة 14001تم الحصول عمى شيادة االيزو  تركيب مصفاة كيسية عمى مستوى ورشة تبريد الكمنكر ؛ 2010

 ؛OHSAS 18001الحصول عمى شيادة المطابقة 2011

 إنجاز مستودع بألياف حديدية؛ 2012

 .إنجاز خط إنتاج جديد لمادة االسمنت 2013

 . قسم البيئة/من إعداد الطالبة باالعتماد عمى وثائق المؤسسة: المصدر

 
 الييكل التنظيمي لممؤسسة : الفرع الثاني

يمكن إبراز مختمف أقسام المؤسسة وكذا كيفية تسيير أنشطتيا من خبلل الييكل التنظيمي، والمقسم عمى أساس 
وظيفي لئلشراف عمى إدارة شؤون المؤسسة من المدير العام وسبعة أعضاء آخرين من اختياره كما ىو موضح 

 : الرسم البياني التالي
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 :يمكن التطرق إلى أىم الوظائف واألقسام داخل المؤسسة وفق ىيكميا التنظيمي كما يمي
وىو مدير عام ورئيس في آن واحد لمجمس اإلدارة المكون من سبعة أعضاء، ويعد : الرئيس المدير العام .1

 :المسؤول األول في المؤسسة قانونيا ومدنيا؛ من ميامو
 وضع اإلستراتيجية وكشف مواطن القوة والضعف بالمؤسسة؛ 
 تنظيم وتنسيق الضوابط المتعمقة بالموارد العامة؛ 
 تقديم األمانة لمجنة الصفقات؛ 
 تقديم أمانة مجمس إدارة المؤسسة؛ 
 تحميل العبلقات الخارجية. 

تشرف عمى مختمف مراحل العممية اإلنتاجية، ميمتيا إنتاج ومعالجة المنتجات التي تنتجيا : مديرية اإلنتاج .2
 :المؤسسة، وتتفرع إلى المصالح التالية

 دائرة الموارد األولية؛ 
 دائرة التصنيع؛ 
 مصمحة الميكانيك الصناعي؛ 
 مصمحة التخطيط؛ 
 مصمحة الكيرباء؛ 
 مصمحة اإلجراءات والنوعية. 

تشرف عمى مختمف عمميات التطوير سواء المتعمقة بالمنتج أو بالعممية اإلنتاجية من إعداد : مديرية التطوير .3
 لمخطط ودراسات الجدوى لممشروعات الجديدة؛

 خامات الحديد، مادة )تعمل عمى متابعة عمميات الشراء سواء تعمق األمر بالمواد المحمية : مديرية التموين .4
laitier،أو قطع الغيار المستوردة، وذلك وفقا ألفضل نسبة جودة في الوقت  (...، الجبس، أكياس الطحين

 المناسب وبالسعر األفضل؛
تعمل عمى ضمان تطبيق السياسة التجارية لممؤسسة، وتعزيز مبيعاتيا وتقديم الخدمات : المديرية التجارية .5

 :الجيدة لمعمبلء، انطبلقا من المصالح التالية
 مصمحة البرمجة؛ 
 مصمحة الفوترة؛ 
 مصمحة تغطية شبكة نقاط البيع. 
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تسير عمى تسيير الشؤون االجتماعية لممستخدمين واالشراف عمى أمن : مديرية الموارد البشرية واألمن .6
 المؤسسة من خبل مصحتي تسيير المستخدمين واألمن الصناعي؛

تيتم ىذه المديرية بتسجيل جميع العمميات المحاسبية والمالية، وتقوم بدراسة : مديرية المالية والمحاسبة .7
الوضع المالي والمحاسبي لممؤسسة من خبلل مصمحة المحاسبة العامة، ومصمحة المحاسبة التحميمية، ومصمحة 

 الميزانية والخزينة؛ 
 تعمل عمى تدقيق الحسابات ومعرفة مصدر الخطأ وتحديد التقديرات :مديرية التدقيق ومراقبة التسيير .8

 المستقبمية لئلنتاج؛
 وضع وتنفيذ سياسة االتصال في المؤسسة لتعزيز صورة منتجاتيا، وكذا إدارة القضايا :المديرية القانونية .9

 القانونية والدعاوى المرفوعة ضد المؤسسة؛
 

 طبيعة نشاط المؤسسة وأىدافيا: الفرع الثالث
يتمثل النشاط األساسي لمؤسسة االسمنت بسطيف في إنتاج وتسويق االسمنت بالجودة المطموبة وفي الوقت 

 :المناسب وفقا لخطوات سيتم إدراجيا فيما يمي
 :تقوم المؤسسة بإنتاج خمسة أنواع من االسمنت تتمثل في: نشاط المؤسسة. أوال

  CEM-CPJ 32.5 اسمنت بروتبلند متعدد االستخدامات حسب المعيار NA 422/2000P؛ 

 CEM-CPJ 42.5 اسمنت بروتبلند متعدد االستخدامات حسب المعيار NA 422/2000P؛ 

  االسمنت المقاوم لمكبريتCRS 400 حسب المعيار NA 443/999؛ 

  ؛(عمى الطمب)االسمنت سريع التصمب تحت الماء 

  (عمى الطمب)إسمنت آبار البترول. 

ويتبع نشاط إنتاج االسمنت أنشطة تجارية مسؤولة عن بيع وتوزيع ىذا المنتج، وأنشطة الصيانة واإلصبلح 
ممثمة في ورشات الصيانة الميكانيكية والكيربائية وصيانة الفرن، باإلضافة إلى مختبر لممراقبة المستمرة لجودة 

 .المواد األولية والمنتجات النصف مصنعة والنيائية
تختمف طريقة إنتاج االسمنت من مؤسسة إلى أخرى وعموما ىناك ثبلث طرق : مراحل إنتاج مادة االسمنت

 :أساسية لصناعة االسمنت يمكن توضيحيا في الشكل التالي
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 طرق صناعة االسمنت: (2-4)الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى وثائق المؤسسة: المرجع
 :عمى الشكلتوضيحات 
 الطرق                                                                المرحل                                  الورشات

 استخراج المادة األولية  الطريقة الرطبة:  المحجرة                                 المرحمة األولى1
2 
 

 .(دراسة التأثير)من إعداد الطالبة باالعتماد عمى وثائق المؤسسة : المصدر

 الورشات                                     المراحل                                   الطرق   

 استخراج المواد األولية           الطريقة الرطبة: المحجرة                                     المرحمة األولى/ 1

 تحضير المادة األولية              الطريقة الجافة: تكسير المواد األولية                        المرحمة الثانية / 2

 الطيي                             الطريقة نصف الجافة:  تخزين الحشوة قبل التجانس           المرحمة الثالثة/*3 ، 3

 تحضير االسمنت:  طحن المادة الخام                      المرحمة الرابعة/*4، 4

  تركيز، تخزين قبل التجانس/*5، 5

    تخزين/ *6،6

 إضافة الماء
COMO 

 العجينة

 الفرينة

 خمط

 اليواء إضافة

 

1 2 

3 

4 5 6 
 إضافة الجبس

8 9 11 10 

 انتياء جودة تكوين وانتياء تخفيض

7 

 المرحمة الرابعة المرحمة الثانية المرحمة األولى
المرحمة 
 الثالثة

*

3 

*

4 

*

5 

*

6 
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من خبلل الشكل نجد أن إلنتاج االسمنت ثبلث طرق أساسية؛ تبدأ من طحن المادة األولية حتى الحصول عمى 

 :االسمنت نبينيا فيما يمي
عبر الغاز الخارج من فرن الطيي، ثم ° 800تطحن المادة األولية وتسخن عمى درجة حرارة : الطريقة الجافة

جزئيا ينزع منو البيكربونات في فرن الطيي، وىذه الطريقة األكثر استعمال ألنيا األكثر اقتصادية في الطاقة، 
 لكن يجب استعمال آالت متجددة فعالة المتصاص الغبار؛

يكون من خبلليا المسحوق الناتج عن طحن المواد األولية مكوم عمى شكل كريات صغيرة : الطريقة الشبو جافة
 لتجفف بعدىا بنفس 14% إلى 12%مم، ثم يضاف إلييا الماء تدريجيا بنسبة 20و10قطر الواحدة منيا بين 

 الطريقة األولى؛
يضاف الماء لممادة األولية خبلل الطحن وتتحول إلى عجينة مميعة تضخ في أفران دوارة؛ من : الطريقة الرطبة

 . من الطاقة أكبر من الطريقة الجافة40 % إلى30سمبيات ىذه الطريقة استيبلك نسبة 
ويمكن تمخيص ىذه الطرق الثبلثة وأييا قدرة عمى االحتفاظ بجودة المادة األولية وأقل استيبلكا لمطاقة في 

 :الجدول التالي
 طرق صناعة االسمنت: (4-4)الجدول رقم

 مبلحظات السمبيات االيجابيات  الطريقة

 تركيب بسيط لآلالت؛ الرطبة

 .تجانس جيد وسيل التحقيق

استيبلك عال جدا من الطاقة المولدة 
 كيمو كالوري 1200أكثر من )لمحرارة 

 ؛(لمكغ من الكمنكر

 .استثمارات مكمفة

ىذه الطريقة األصمية إلنتاج 
 االسمنت؛

يتم من خبلليا تحديد إذا كانت 
أكثر  )المادة الخام غنية بالماء

 (.22%من أو يساوي 

 الطيي / 7

 تخزين الكمنكر / 8

 طحن الكمنكر مع الجبس / 9

 االسمنتتخزين  / 10

  توزيع االسمنت11
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استيبلك أقل لمولدات الحرارة  نصف جافة
 كيمو كالوري لمكغ من 800)

 .(الكمنكر

 استثمارات وصيانة مكمفة؛

 .يتطمب وجود حبيبات بانتظام

  

ىذه الطريقة نادرة جدا، وتستخدم 
في حالة أن المادة خامة فقيرة 

 من الماء؛

 تركيب بسيط لآلالت؛ الجافة

استيبلك أقل بكثير لمولدات 
 كيمو كالوري لمكغ 750)الحرارة 

 .(من الكمنكر

 

 مشكمة الغبار؛

 .مشكمة التحجير

تستخدم في حال أن المادة 
أقل )األولية فقيرة جدا من الماء 

 ؛(22%من 

والمشكل األساسي ىنا في 
 .استيبلك الطاقة بشكل كبير

 .قسم البيئة/ من إعداد الطالبة باالعتماد عمى الدراسات البيئية بالمؤسسة: المصدر
 

 قسم البيئة  تبين أن أفضل طريقة لممؤسسة يمكنيا االعتماد عمييا ىي الطريقة الجافة، لما  وباستشارة مسؤولي
 :ليا من ميزات تتوافق مع معدات واستثمارات ومحيط المؤسسة من خبلل المراحل الرئيسية التالية

يتم في ىذه المرحمة استخراج المواد األولية الخام المتمثمة في الحجر الجيري : مرحمة التكسير. المرحمة األولى
والصمصال بمعالجة ميكانيكية، حيث يتم تحطيم الصخور بالمتفجرات عمى مستوى المحجرة ثم نقميا بواسطة 

ميميمتر، وبعدا يتم 25- 0 طن إلى ورشات تكسير منفصمة، أين يتم سحقيا لتصبح بين 50-35شاحنات تفريغ 
نقميا إلى وحدات التخزين بالمصنع عبر سكتين ناقمتين؛ وتكون نسب المواد األولية الداخمة في تكوين االسمنت 

 :ممثمة في الشكل التالي. %1، ركاز الحديد %4، الجبس  %15، الصمصال%80الكمس : كما يمي
 

 يوضح نسب المواد األولية لمنتج االسمنت: (3-4)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المؤسسة: المصدر

الكلس

الصلصال

الجبس

ركاز الحديد
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نتقاء المواد الخام وطحن يتم في ىذه المرحمة إعداد المواد األولية النيئة، با: مرحمة الطحن. المرحمة الثانية
 من خام الحديد بواسطة ثبلث مطاحن تبمغ سعة كل واحدة منيا 2%الحجر الجيري والصمصال مع إضافة 

 ، ويطمق عمى المسحوق الناتج العجينة أما الجزيئات الدقيقة المتبقية فتنقل ىوائيا نحو الصياريج؛h / t125حوالي
بعد الحصول عمى العجينة يتم طيييا بتسخينيا ثم حرقيا وصوال إلى الفرن : مرحمة الطيي. المرحمة الثالثة
 درجة مئوية، ليخرج في األخير الكمنكر ليتم تبريده 1450 متر ودرجة حرارة 5.4 متر وقطر 80الدوار ذو طول 

 قبل تخزينو في الصياريج؛
في ىذه المرحمة يتم طحن الكمنكر مع إضافة الجبس وبعض المواد : مرحمة إنتاج االسمنت. المرحمة الرابعة

، ثم ينقل االسمنت  h/  T 90حسب النوع المراد إنتاجو من االسمنت بواسطة مطحنتين قدرة الواحدة منيا 
 أيام بواسطة 5 طن أي ما يعادل إنتاج 40000المحصل لمتخزين في خمس صياريج ذات طاقة تخزينية 

 :مضخات ىوائية؛ ويتكون كل نوع من أنواع االسمنت من اإلضافات التالية
  اسمنت بروتبلند(CPA):75%  ،إضفات؛20  % جبس، %5 كمنكر 

  اسمنت  مقاوم لمكبريت(CRS :)95% ،جبس5% كمنكر . 

 .وأثناء عممية اإلنتاج يقوم المختبر بمراقبة جودة كل من المواد األولية، الكمنكر، االسمنت
 كغ أو تعبئتو في 50يتم توزيع االسمنت في أكياس ذات حمولة : مرحمة الشحن واإلرسال. المرحمة الخامسة

 .صياريج شاحنات لنقمو
 :تتمثل أىم األىداف التي تصبو المؤسسة لتحقيقيا فيما يمي: أىداف المؤسسة. ثانيا

 تمبية الحاجات المتزايدة؛ 
 المساىمة في امتصاص البطالة مع العمم أن ىذه الصناعة األكثر استقطابا لميد العاممة؛ 
  التخفيض من االستيراد، وىو ما قامت بو الدولة حيث رفعت الرسوم الجمركية عمى كل من يستورد

 االسمنت من الخارج؛
 تحسين دخل العامل، فكمما زاد اإلنتاج زادت األرباح. 

 
 تحميل محيط المؤسسة من عرض وطمب في السوق الوطني: المطمب الثالث

تخضع مادة االسمنت لقوى السوق، لييمنتيا عمى مختمف القطاعات باعتبارىا مادة أساسية ومتداولة ويكثر 
الطمب عمييا، لذا يمكن القول حاليا أن كل مؤسسات االسمنت بما في ذلك مؤسسة االسمنت بسطيف في وضع 
احتكاري كامل ال يشيد منافسة، إال أن ىذا الوضع غير دائم وسنحاول في ىذا الفرع تحميل كل من الطمب عمى 
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ىذه المادة وعرض السوق ليا لنجد ىل الجزائر في اكتفاء ذاتي أم الزال العجز إلى يومنا ىذا، وما ىي الحمول 
التي قامت بيا الدولة من أجل امتصاص ىذا العجز؛ وىل حقا سيبقى الوضع يسوده االحتكار أم سيشيد شدة 

 .المنافسة
 

 الطمب عمى مادة االسمنت في الجزائر: الفرع األول
مؤسسات اإلنشاء )يعد االسمنت مادة أولية ذات استخدامات متعددة من عدة أطراف سواء كانت مؤسسات 

أو أفراد لغرض االستخدام الذاتي وىو ما  (.واألشغال، مؤسسات إنتاج مواد البناء، مؤسسات توزيع االسمنت
 سنويا؛ وبيذا فإن الطمب عمى ىذه المادة يخضع إلى جممة من المتغيرات 5%يساىم في زيادة الطمب بمعدل 

 1:يمكن إدراج أىميا فيما يمي
 برامج االستثمار التي ترسميا الدولة في مختمف الميادين، كبناء السكنات واألشغال العمومية والتجييز؛ 
 بناء مختمف العمارات الصناعية والتجارية؛ 
 بناء المساكن لغرض االستخدام الذاتي؛ 
 إنتاج مواد البناء من طرف المؤسسات العامة والخاصة؛ 
 عمميات تأىيل وترميم المنشآت القديمة. 

وما يمكن اإلشارة إليو أن قطاع االسمنت يشيد ديناميكية من خبلل برامج إنعاش البنية التحتية لبلقتصاد 
ىذا من شأنو أن يزيد من حجم الطمب الوطني عمى مادة االسمنت، وعميو يجب تكريس كل الطاقات الوطني، 

 .المتاحة لمجابية ىذا الطمب المتزايد لخدمة أىداف التنمية الوطنية
 عرض مادة االسمنت : الفرع الثاني

تحتل صناعة االسمنت مكانة ىامة في السوق الوطني، إال أنو الزال يعاني من عجز حاد في عرض ىذه المادة 
والذي كان ُيغطى من طرف عمميات االستيراد التي تقوم بيا مجمعات االسمنت الوطنية باإلضافة إلى دخول 

 ما قيمتو مميون طن من مادة 2003بعض المستوردين الخواص لسوق االسمنت الجزائري، حيث تم استيراد سنة 
االسمنت لتمبية الحاجات الخاصة بقطاع السكن وكان ىذا استثناءا لمجمعي اسمنت الشرق والوسط 

(ERCE,ERCC) إحصائيات الديوان الوطني لئلحصائيات  باالستناد إلى، و(ONS) نجد تطور كميات االسمنت 
 : كما يمي2011 إلى 2005المنتجة في الجزائر من سنة 

                                                           

1
 .مقابمة مع مدير التسويق 
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 (طن: الوحدة).2011إلى 2005تطور كميات االسمنت المنتجة من : (5-4)الجدول رقم 
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

 11274800 11274500 11552700 11478300 11617100 10801600 10453000 الكمية المنتجة

 .     الديوان الوطني لئلحصائيات: المصدر
 

وىذا  ،2011طن سنة 11274800من خبلل الجدول نبلحظ الزيادة المستمرة في الكميات المنتجة لتصل إلى 
نتيجة القدرات اإلنتاجية لمؤسسات االسمنت المتواجدة في أرض الوطن ولممشاريع الجديدة التي تبنتيا المؤسسة 

 . والتي تم تناوليا سابقا
ومن خبلل ىذه اإلحصائيات يتوقع مسؤولي قطاع االسمنت أن يرتفع حجم اإلنتاج ليحقق االكتفاء في السوق 
الوطنية وفتح مجال التصدير لمخارج، ليصبح ىذا القطاع االستراتيجي أقوى عمود لبلقتصاد الوطني بعد قطاع 
المحروقات يشيد منافسة كبيرة البقاء فييا لؤلقوى، لذا عمى مؤسسة االسمنت بسطيف أن تتخذ إجراءات جديدة 

 .وتكنولوجيات لمسير في مسار ىذا السوق
 

 واقع إدارة التكاليف البيئية بمؤسسة االسمنت بسطيف: المبحث الثاني
تسعى المؤسسة من خبلل تنفيذ سياستيا إلى تتبع مختمف التكاليف البيئية الناجمة عن األنشطة التي تقوم بيا 

سواء كانت لموقاية من التموث أو لمعالجتو والحد منو، فجيزت إدارة خاصة بذلك في ىيكميا التنظيمي وتحصمت 
، لذا سيتم في ىذا المطمب تبيان واقع إدارة التكاليف البيئية والخطوات األساسية التي 14001عمى شيادة االيزو 

 .  اعتمدتيا المؤسسة في سبيل الحصول عمى الشيادة
 

 اإلدارة البيئة: المطمب األول
نما كانت تابعة لمديرية اإلنتاج، وفي ديسمبر  لم تكن اإلدارة البيئية سابقا في قسم مستقل داخل المؤسسة وا 

 تم فصميا وأصبحت تابعة لمديرية األمن والتنمية المستدامة التي تنقسم إلى قسم األمن وقسم مراقبة 2013
 système de)السيرورة والبيئة والنوعية، حيث يقوم مسؤول ىذه المديرية بتطبيق نظام اإلدارة البيئة المدمج 

management intégrer)  الذي يعمل عمى إيجاد بيئة خالية من المخاطر أو عمى األقل أن تكون المخاطر
الموجودة في ىذه البيئة تحت التحكم والسيطرة لتوفير األمان المناسب لمعامل البشري وبيئة نظيفة وصحية 

 .باعتباره محور وأساس العمل بالمؤسسة
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 ميام مسؤول البيئة: الفرع األول

داخل المؤسسة تبين أن من ميامو الرئيسية إن لم نقل  (ميندس في عمم البيئة )وفقا لممقابمة مع مسؤول البيئة 
الوحيدة ىو تسيير النفايات ومدى مبلئمتيا لمتشريعات والقوانين البيئية واإلعبلم بيا لكل مسؤول وعامل حتى 
يتمكنوا من معرفة الخطر الذي يواجييم وكيفية تجنبو، وتوجب المؤسسة كل قسم بإشراف مسؤول البيئة إتباع 

 :اإلجراءات التالية
 تحديد النفايات المتأتية عن النشاط؛ 
 تحديد وتعيين مناطق تخزين النفايات؛ 
 إجراءات النقل والمعالجة؛ 
 عداد تقرير عن كل ما سبق لمسؤول البيئة  . التوثيق والحفظ وا 

كما أن من ميام مسؤول البيئية في إطار تسيير النفايات مراقبة المواد األولية الخطرة ومحاولة التخمص منيا 
إال أن المواد الكيميائية الداخمة في منتج االسمنت مواد طبيعية ألن أغمبيا يتم الحصول عميو من . واستبداليا

الجبل باإلضافة إلى الحديد الذي يتم شراؤه، فيي غير ضارة وليس ليا أي آثار عمى البيئة لذا ال يتم متابعة ىذه 
نما نجد قسم مراقبة النوعية ىو  المواد أو تقديم بطاقات فنية لمخطرة منيا أو حتى تغييرىا بأخرى صديقة لمبيئة، وا 

 .األكثر اتصاال بيا
لكن ما يبلحظ أنو رغم احتواء المؤسسة عمى قسم خاص بالتنمية المستدامة وفرع خاص بمسؤول البيئة إال أن 

الصبلحيات الموكمة لو قميمة جدا ال تتعدى تسيير النفايات ومراقبتيا، فيو ال يممك السمطة الكافية لفرض 
توجييات في مختمف األقسام بل إعطاء رؤية بيئية عامة لمن تمس أنشطتو البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر 

 .  وال يتدخل حتى في كمية النفايات في حالة زيادتيا
 

 تسيير النفايات ومعالجتيا: الفرع الثاني
لقد كان االىتمام بالنفايات من قبل المؤسسة ضعيفا جدا كأن تقوم برمييا في المزابل العمومية أو في مكان 

قريب من المصنع وبمختمف أنواعيا حتى أصبح جبل من النفايات؛ واستمر ىذا الوضع السيئ إلى أن ُفرض 
عمى المؤسسة االحتفاظ بيا طبقا لمقوانين وتماشيا مع متطمبات التنمية المستدامة، وىو المشكل الذي واجيتو 

مختمف األقسام في بداية األمر خاصة وأنو ال يوجد مخرج ليذه النفايات حيث تم التقيد بتعميمات مسؤول البيئة 
إلى أن تم فتح أسواق وعقد اتفاقيات في حيز الحفاظ عمى البيئة بين . ورفع تقارير إليو وتنظيميا في أماكنيا
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المؤسسات لتصريفيا، وبيذا بدأت المؤسسة بمعالجتيا سعيا منيا لكسب مكانة في ىذه السوق وتصريف نفاياتيا 
ربما حتى الحوادث التي تتسبب فييا؛ وقد  ومن ثم الحصول عمى عوائد إما نقدا أو تخفيض تكمفة التخزين أو

قامت المؤسسة في إطار تسيير نفاياتيا والتقميص منيا ما أمكن ومن التكاليف الناتجة عنيا بتوفير مكان خاص 
مجيز بمختمف اآلالت الضرورية ومساحات التخزين لحفظ مختمف النفايات التي لم يتم معالجتيا بعد والمرسمة 

 .من مختمف األقسام
وتأتي عممية معالجة وتسيير النفايات داخل المؤسسة بإعداد قائمة ليا مقسمة إلى ثبلثة أنواع رئيسية، مرفوق 

 :  كما ىو مبين في الجدول التالي1كل نوع منيا برقم خاص يميز إحداىا عن األخرى
 قائمة النفايات التي تنتجيا المؤسسة : (6-4)الجدول رقم 

النفايات الخاصة  رقم النفايات النفايات الخاصة رقم النفايات
 الخطرة

  النفايات المنزلية رقم النفايات

بطاقات ومكونات  20.1.19
 .الكترونية

 الدىن، الطبلء 8.4.99

الغراء، معجون 
 .لمصق

نفايات المطبخ المعدنية  20.1.99
المصفاة الغير مموثة لميواء 
الكوابل الكيربائية بمختمف 

 .المعادن

اآلجر واالسمنت  16.11.5
 المكسر

األدوية منتيية  18.1.8
 الصبلحية

المعدات والمنشآت الكيربائية  10.13.99
التالفة، الخردوات، كرة الطحن 

 .  المستعممة، البراميل المعدية

نفايات االسمنت  10.13.99
وأكياس االسمنت غير 

 .الصالحة

نفايات أنشطة العبلج  18.1.1
القطن   )الطبي
 .(واإلبر

 .أوراق التعبئة وخارج التعبئة 20.1.1

التغميف الببلستيكي الغير  20.1.7  مجمعات البطاريات 16.6.1 .المواد غير الطازجة 10.13.8
 .مموث

الزيت )المصفاة  16.1.4 . بقايا الفرينة 10.13.1
الزيت الغازي و 

 . نفايات المطبخ العضوية 20.1.13

                                                           

1
، الجريدة الرسمية 2006 فيفري 28، المؤرخ في الذي يحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة ،104- 06المرسوم التنفيذي رقم  -  

 .  2006، سنة 13لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
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  .(والمموثة لميواء

نفايات عبوات حبر  8.3.8
 .الطباعة المسحوق

مناشف لتنظيف  15.2.1
 .التموث داخل اآلالت

 .أنابيب مشعة 20.1.6

الزيت والشحم  13.2.3  
 .المستعمل

اإلطارات المستعممة، المطاط  16.1.1
 . كاألحزمة

 . جيب الترشيح غير مموث 20.1.5    

الكوابل المغمفة بعمب من  20.1.3    
 .الحطب

 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات قسم البيئة: المصدر

 
، فإنيا تقوم بتسيير جميع النفايات 11400لمحفاظ عمى البيئة وتطبيقيا لمبادئ االيزو  (المؤسسة)وسعيا منيا 

رسال محضر خاص بيا ثم نقميا إلى مراكز التخزين ووضع كل منيا  السابقة بدءا من تنظيميا داخل كل قسم وا 
منيا ما يتم التخمص منو : في مكانو، وبعدىا تأتي ميمة مسؤول البيئة في المعالجة والتي تنقسم إلى ثبلثة أنواع

عادة استغبللو  نيائيا بحرقيا، وأخرى يتم استرجاعيا ومنحيا مجانا لمؤسسات أخرى، ونوع ثالث يتم استرجاعو وا 
 :أو بيعو، وسيتم تبيانيا كما يمي

 الدىن والطبلء والغراء ومعجون لمصق يتم حرقيا في الفرن؛ 
  األدوية منتيية الصبلحية يتم حرقيا؛ لكن بالنسبة لممؤسسة فإن المركز الطبي يقوم بإعطائيا لمصيدليات

 قبل وصول تاريخ نياية صبلحيتيا بمدة مقبولة؛ 
  يتم االحتفاظ بيا عمى مستوى العيادة داخل أكياس خاصة  (القطن، اإلبر )نفايات أنشطة العبلج الطبي

 في الخزانة لتأتي فيما بعد مسؤولة البيئة ألخذىا ثم حرقيا؛
 البطاريات يتم بيعيا؛ 
  يتم بيعيا؛ (الزيت الغازي، الزيت، المموثة لميواء)المصفاة 
 مناشف لتنظيف التموث داخل اآلالت وىي خاصة بكل آلة عمى حدة يتم حرقيا؛ 
  الزيت والشحم المستعمل يتم إعادة تدويرىا واستعماليا في تشغيل أو إصبلح اآلالت داخل المؤسسة إذا

كانت الكمية في الحدود المسموح بيا، أما في حالة وجود كميات كبيرة منيا فإنو يتم االحتفاظ بما 
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يحتاجونو والباقي منو ُيعطى لنفطال في إطار اتفاقيات في مجال البيئة، أما حاليا فيباع بإجراء مزاد 
عمني في الجرائد الختيار أفضل زبون من باقي الزبائن شرط أن يكون لو تصريح من قبل الدولة عمى 
أنو متخصص في معالجة ىذا النوع من النفايات وسيعيد استخداميا، وىذا اإلجراء مجبرة عمى تطبيقو 

جميع المؤسسات الداخمة في ىذه السوق خاصة مع النفايات الخطرة منيا حتى ال تقع في أيد غير أمينة 
 فيتم إما تيريبيا أو عمل أشياء مخالفة بيا؛

 بطاقات ومكونات الكترونية يتم بيعيا؛ 
  اآلجر واالسمنت المكسر الناتج عن تمبيس الفرن الرتفاع درجة الحرارة داخمو، حيث يتم إعادة تدويره

ضافتو لبلسمنت وتعويضو بآخر جديد (بعد تشققو ونياية صبلحيتو) واآلن المؤسسة تقوم في . بطحنو وا 
 ىذا المجال بدراسات لمحصول عمى آجر مستورد من الخارج مقاوم لمحرارة تطول مدتو داخل الفرن؛

 ضافتيا لبلسمنت؛  بقايا االسمنت يتم إعادة تدويرىا وا 
 أكياس االسمنت غير الصالحة يتم حرقيا؛ 
  المواد غير الطازجة؛ وأثناء عممية إنتاج االسمنت يمكن الحصول عمى الكمنكر غير طازج  فيتم إعادة

ضافتو إلى االسمنت؛  تدويره وا 
 بقايا الفرينة يتم إعادة تدويرىا؛ 
 كرتوشات وشريط الطبع يتم بيعيا؛ 
  نفايات المطبخ المعدنية يتم االحتفاظ بيا في المخزن وعند وصوليا إلى كمية معينة يأتي أعوان البمدية

 ألخذىا؛
 المصفاة الغير مموثة لميواء يتم بيعيا؛ 
  يتم بيعيا؛ (بمختمف المعادن)الكوابل الكيربائية 
 المعدات واآلالت الكيربائية التالفة يتم بيعيا؛ 
 أوراق التعبئة وخارج التعبئة يتم حرقيا؛ 
 التغميف الببلستيكي الغير مموث يقوم أعوان البمدية بأخذىا؛ 
 نفايات المطبخ العضوية يقوم أعوان البمدية بأخذىا؛ 
  مشعة يتم بيعيا؛أنابيب 
 اإلطارات المستعممة يتم بيعيا؛ 
 المطاط كاألحزمة يتم بيعيا؛ 
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 الخردوات من حديد وآالت غير صالحة يتم بيعيا؛ 
 جيب الترشيح غير مموث كانت المؤسسة تقوم بحرقو أما اآلن فقد وجدت زبونا لو وىي تقوم ببيعو؛ 
 الكوابل المغمفة بعمب من الحطب يتم بيع ىذه العمب؛ 
  تقوم بطحن الفرينة فإذا تكسرت يتم  (90، 60، 50، 40، 25 )كرة الطحن المستعممة وليا عدة أوزان

  والتي تقوم بإعادة تدويرىا؛ALFET (Algérienne fonderie de Tiaret)بيعيا لممؤسسة الموردة ليا 
 البراميل المعدية يتم بيعيا. 

 سياستيا لممساىمة في حماية البيئة بالتعاقد مع مؤسسات أخرى بعممية حرق نفاياتيا داخل ضمنوتقوم المؤسسة 
الفرن في مراحل إنتاج االسمنت وذلك لقمة الكمية مقارنة مع كمية اإلنتاج منيا نفايات المستشفيات، الدخان، 
النفايات البمدية؛ وىذه العممية ىي نفسيا تمت مع مؤسسة صيدال لؤلدوية حيث أرسمت نفاياتيا من األدوية 

 .   لمؤسسة ال فارج بالمسيمة
 1 :باإلضافة إلى المعالجة السابقة يقوم مسؤول البيئة بالتصريح عمى النفايات الخاصة الخطرة كما يمي

 التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة: (7- 4)جدول رقم 
 الرصاص الناتج عن البطاريات المستعممة الزيوت المستعممة المواد األولية 

 16.6.1 13.2.3 / رقم النفايات

 صمب سائل / نوع النفايات

  قطعة36  لتر23000 / الحجم

 الرصاص والكبريت الزيوت المعدنية / المكونات الكميائية

 سام مضر / درجة الخطر

  ل؛200براميل معدنية من   / التخزين
  ل؛3000خزان من 
  مكان ىوائي محدد لمتخزين مسيج

 . ومبني

 .مكان ىوائي محدد لمتخزين مسيج ومبني

                                                           

1
، الجميورية الجزائرية الديمقراطية 2005 سبتمبر10 المؤرخ في ،، يحدد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة 315-05مرسوم التنفيذي رقم ال-  

 .2005، سنة 62الشعبية، العدد 
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المحركات، عمبة السرعة، العتاد، أداة  / معدات 
 . الضغط، التشحيم

 .آالت ومعدات العمميات

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى قسم البيئة: المصدر
 

وبتحميل الجدول نجد أن لممؤسسة كما سبقت اإلشارة إليو نوعان فقط من النفايات الخطرة، الزيوت والرصاص 
الناتج عن البطاريات المستعممة فيي مضرة وسامة وخطرة عمى البيئة، لذا يتم االحتفاظ بيا في براميل وخزانات 

متواجدة في مكان مسيج ومبني لتفادي حصول أي ضرر منيا لتأتي بعد ذلك عممية معالجتيا، أما بالنسبة 
لممواد األولية فميس ىناك خطر منيا كما تم تبيانو سابقا، كما يتم التصريح أيضا بحجم ىذه النفايات ودرجة 

 . (المعدات)خطورتيا ومصدرىا 
إضافة إلى التصريحات السابقة عن نوعية وحجم النفايات الخطرة يتم التصريح عمى معالجتيا كما يبينو الجدول 

 : التالي
 التصريح بمعالجة النفايات الخطرة: (8- 4)الجدول رقم 

 الرصاص الناتج عن البطاريات المستعممة الزيوت المستعممة المعالجة

 خدمة تسيير المخزون خدمة تسيير المخزون المخزن

 قسم المواد األولية ومكان توقف السيارات قسم المواد األولية وقسم الميكانيك االستعمال

 ل؛2000: إعادة االستعمال لتشحيم اآلالت طريقة التحكم والتخمص

: بيع في المزاد العمني لمحاصمين المعتمدين
 ل؛4000

 .ل17000: حصول نافطال عمى

 بطارية مختمفة 36بيع لمستقبمي النفايات 
 .النماذج

 / / نوع منشأة المعالجة

 بيع .إعادة تدوير، التحويل، بيع نوع المعالجة

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات قسم البيئة: المصدر

من خبلل الجدول نجد التصريح عن معالجة النفايات الخطرة، التي نجدىا تبدأ بدخول اآللة إلى المخزن ليتم 
استعماليا من طرف قسمي المواد األولية والميكانيك بالنسبة لمزيوت المستعممة وقسمي المواد األولية ومكان 
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توقف السيارات لمبطاريات لتخرج النفاية عمى شكميا الخام، إال أن المؤسسة ال تقوم بمعالجتيا أو رسكمتيا بل 
 .  بإعادة استعماليا أو تحويميا أو بيعيا

وبمقابمة مسؤول البيئة تبين أن المؤسسة قامت بمجموعة من اإلجراءات لتفادي توليد أو تخزين جميع أنواع 
 :النفايات وخاصة الخطرة منيا، وذلك طبقا لمقوانين والتشريعات المفروضة والمتمثمة في

 إعادة استعمال الزيوت المستعممة في تشحيم آالت اإلنتاج؛ 
 عطائيا مجانا لنفطال؛ أما البطاريات فيتم بيعيا في المزاد العمني؛  إعادة تحصيل ىذه الزيوت ببيعيا وا 
 زيادة مدة استعمال الزيوت والبطاريات عند الشراء آخذين في االعتبار الجودة والسعر؛ 
  اعتماد طريقة وقائية لمسيطرة عمى المخاطر من خبلل تسييج وبناء مكان في اليواء الطمق خاص

 بالنفايات الخطرة؛
 كل مادة مرتبطة بعممية إنتاج االسمنت يعاد تدويرىا في مكانيا الخاص ومعالجتيا بأجيزة التدوير. 

يرادات سواء بتخفيض تكمفة التخزين  وما يمكن اإلشارة إليو أن قيام المؤسسة بيذه اإلجراءات قد أكسبيا فوائد وا 
 :أو بالمقابل الذي تم الحصول عميو من المعالجة، حيث تم تحصيل خبلل أربع سنوات السابقة اإليرادات التالية

 اإليرادات المحققة من بيع النفايات: (9-4 )الجدول رقم
 الخردوات السنة

 (كغ)

الزيوت 
المستعممة 

 (لتر)

البطاريات 
المستعممة 

 (كغ)

كريات الطحن  (كغ)النواقل 
 (كغ)

 القيمة ب دج

2009 1138980 _ _ _ 12300 6917520 

2010 1162426 6200 2280 69920 57600 9218320 

2011 108780 21600 4520 _ 19220 931650 

2012 166020 16600 _ _ _ 948050 

 .قسم محاسبة التكاليف/ من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المؤسسة: المصدر

 
يبين الجدول النفايات التي وصمت لمحدود المطموبة والتي قامت المؤسسة ببيعيا في السوق العمني لمسنوات 

 فمم تصل المؤسسة بعد إلى الكميات المعينة من النفايات حتى 2014 و2013األربعة السابقة، أما عن سنة 
 : ىي2013تتمكن من إدخاليا في السوق حيث نجد آخر كميات ليا خبلل سنة 
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 2013كمية النفايات المتبقية سنة : (10- 4 )جدول رقم
 متر لتر وحدة طن  النوع

النفايات الخاصة 
 الخطرة

0,13 556 23320  

 / / / 1889 النفايات الخاصة

 1560 /  1725 127 النفايات المنزلية

 / / / 4500 اليامدة  النفايات

 . قسم البيئة/من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المؤسسة: المصدر

 
وبيذا فإن المبتغى األساسي من معالجة النفايات قد تحقق فعبل لممؤسسة بتخفيض كمياتيا إلى أقصى الحدود 

 .تفاديا لخطرىا وتطبيقا لمقانون
 

 الدراسات البيئية: الفرع الثالث
قامت المؤسسة بدراستين؛ دراسة التأثير ودراسة الخطر، ذلك أن كل مؤسسة أو مشروع يؤثر بصفة مباشرة أو 

  1 :غير مباشرة حاليا أو الحقا عمى البيئة وجب عميو القيام بيما وسيتم التفصيل في الدراستين فيما يمي
والتي تيدف إلى تحديد مدى مبلئمة إدخال المشروع في بيئتو مع تحديد وتقييم اآلثار : دراسة التأثير. أوال

المباشرة وغير المباشرة لو والتحقق من التكفل بالتعميمات المتعمقة بحماية البيئة في إطار المشروع المعني، 
  :وتتضمن ىذه الدراسة

  تقديم المعمومات الشخصية والمينية عن صاحب المشروع من لقبو ومقر شركتو وخبرتو المحتممة في
 المشروع المزمع، إنجازه وفي المجاالت األخرى؛

 تقديم مكتب الدراسات؛ 
 تحميل البدائل المحتممة لمختمف خيارات المشروع عمى المستوى االقتصادي والتكنولوجي والبيئي؛ 

                                                           

1
 19، المؤرخ في المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة عمى دراسة التأثير أو موجز التأثير عمى البيئة ،145-07المرسوم التنفيذي رقم  -  

 .2007، سنة 34، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2007ماي 



                    محاولة استخدام محاسبة التكاليف البيئية في تحقيق مزايا تنافسية بمؤسسة االسمنت بسطيف الفصل الرابع

 182 

 تحديد منطقة الدراسة؛ 
  الوصف الدقيق لمحالة األصمية لمموقع وبيئتو المتضمنة من موارد طبيعية وتنوعو البيولوجي وكذا

 الفضاءات البرية والبحرية المحتمل تأثرىا بالمشروع؛
 الوصف الدقيق لمختمف مراحل المشروع وخاصة مرحمة البناء واالستغبلل وما بعد االستغبلل؛ 
  تقدير أصناف وكميات الرواسب واالنبعاثات واألضرار التي قد تتولد خبلل مختف مراحل إنجاز

 المشروع واستغبللو؛
  تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة عمى المدى القصير والمتوسط والطويل لممشروع عمى

 البيئة؛
 اآلثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خبلل مختمف مراحل المشروع؛ 
  وصف التدابير الممكن اتخاذىا من طرف صاحب المشروع لمقضاء عمى األضرار المترتبة عمى إنجاز

 مختمف مراحل المشروع أو تقميصيا أو تعويضيا؛
 مخطط تسيير البيئة، أي متابعة تدابير التخفيف أو التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع؛ 
 اآلثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بيا؛ 
 كل عمل آخر أو وثيقة أو دراسة قدمتيا مكاتب الدراسات لتدعيم محتوى الدراسة. 

 أما ىذا النوع من الدراسة فإنو يقوم عمى تحديد المخاطر المباشرة وغير المباشرة التي تعرض :دراسة الخطر .1
األشخاص والممتمكات والبيئة لمخطر من جراء نشاط المؤسسة، سواء كان السبب داخميا أو خارجيا، وتتضمن 

 :دراسة الخطر ما يمي
 عرض عام لممشروع؛ 
  ،وصف األماكن المجاورة لممشروع والمحيط الذي قد يتضرر في حالة وقوع حادث من معطيات فيزيائية

 اقتصادية، اجتماعية، ثقافية؛
 وصف المشروع ومختمف منشآتو من الموقع والحجم والقدرة والمداخيل وعممو ومنتجاتو؛ 
 تحديد جميع عوامل المخاطر الناجمة عن استغبلل المؤسسة الداخمية والخارجية منيا؛ 
  تحميل المخاطر والعواقب عمى مستوى المؤسسة لتحديد األحداث الطارئة الممكن حدوثيا وتصنيفيا

 حسب درجة خطورتيا، وأيضا منيج تقييم المخاطر المتبع؛
 تحميل اآلثار المحتممة االقتصادية والمالية عمى السكان والعمال والبيئة في حال وقوع حوادث؛ 
 كيفيات تنظيم أمن الموقع والوقاية من الحوادث الكبرى ونظام تسيير األمن ووسائل النجدة . 
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 :كما تمكن ىذه الدراسة من تحديد أىم المخاطر التي تواجو المؤسسة بصفتيا منتجة لبلسمنت ومن أىميا
  التعرض لمغبار الناتج عن االسمنت في كافة المراحل اإلنتاجية؛ 
 التعرض لمحرارة العالية؛ 
 االتصال المباشر مع المواد المسببة لمحساسية؛ 
 التعرض لنسبة عالية من الضجيج؛  
 االتصال بالمواد الحرارية؛ 
 التعرض لخطر الصدمات الكيربائية؛ 
 االنزالقات والسقوط وباقي المشاكل المتعمقة بإجراءات العمل اليدوية أو اآللية . 

وقد ألحقت المؤسسة ىاتين الدراستين التي تم القيام بيما بمراجعة بيئية تقوم بيا كل خمس سنوات، وبمخطط 
 حول األماكن األساسية في المؤسسة لموقاية من plan d'intervention interne PII) )لبلستجابة الداخمية 

الحوادث من أجل الحصول عمى رخصة االستغبلل، وىي وثيقة إدارية تثبت أن المؤسسة المعنية تطابق األحكام 
وذلك باعتبارىا مؤسسة مصنفة قائمة وليست جديدة، حيث يتم . والشروط المتعمقة بحماية وصحة وأمن البيئة
 .إرسال عدة نسخ لكل من الوالي ومديرية البيئة

 
 نظام اإلدارة البيئية: المطمب الثاني

 رغبة منيا ،ISO 14000سعت مؤسسة االسمنت بسطيف كغيرىا من المؤسسات إلى تبني نظام لئلدارة البيئية 
 أفريل 13في الحفاظ عمى البيئة واكتساب مكانة ىامة في السوق بتعزيز سمعتيا بعد توقيعيا عمى اتفاقية في 

، والتي تنص عمى القيام بإجراءات لتقميل أو الحد من التموث لوالية سطيف، أين تمكنت من الحصول 2002
 وعمى المرتبة الثانية وطنيا في مجال البيئة، وقد قامت المؤسسة 2008 سنة 14001عمى شيادة المطابقة لبليزو 

تباع جممة من الخطوات والسياسات تمثمت فيما يمي  :في سبيل ذلك بتحمل مجموعة من التكاليف وا 
 

 السياسة البيئية: الفرع األول
البيئة واضحة ومعمنة لمجميور، تنص - األمن- وضعت المؤسسة سياسة بيئية محكمة تحت عنوان الجودة 

 :عمى
 تعزيز الصحة الوقائية وسبلمة المستخدمين من خبلل تحسين ظروف العمل؛ 
 االلتزام باإلجراءات والتشريعات القانونية والنصوص األخرى المنظمة لحماية المحيط والمنتج؛ 
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 عادة رسكمة الناتج منيا عن اإلنتاج؛  تسيير مختمف النفايات وا 
 استخدام كل اإلمكانيات لموقاية من التموث وحماية المحيط؛ 
 التقميص من استخدام الطاقة؛ 
 االستثمار والتجديد اليادف إلى التقميص من حدة التموث والمحافظة عمى الموارد المادية؛ 
 استمرار االتصال مع أصحاب المصمحة؛ 
 متابعة وتحسين وتكوين قدرات المستخدمين في المجال البيئي. 

 
 التخطيط: الفرع الثاني

نما ىو ناجم عن تخطيط مسبق تقوم بو  إن تبني أي سياسة بيئية وتطبيقيا ال يكون محل الصدفة أو العبث، وا 
 :ويشمل التخطيط. اإلدارة باالستعانة بالمختصين في المجال

 تحديد الجوانب البيئية اليامة وكذا األثر البيئي؛ 
  احترام المتطمبات القانونية والحدود المسموح بيا، سواء تعمق األمر بنسبة الغبار المتصاعد متمثمة في

3350 mg/Nmأو إنتاج االسمنت وفق المعايير المحددة في القانون الجزائري 1 وفق ،NA442؛ 
  تم تحديد األىداف البيئية والبرامج المسطرة لتحقيقيا عمى مختمف المستويات، حيث تم العمل عمى

تقميص كمية الغبار المتصاعد واسترجاع الباقي منو وتقميص النفايات إلى أقصى حد ممكن بمعالجتيا 
 .وتسييرىا من خبلل وضع برنامج بيئي مسير ومنظم ومراقب من طرف مسؤول البيئة

 
 التنفيذ والعمميات: الفرع الثالث

في سبيل تحقيق األىداف المرجوة والغايات المراد الوصول إلييا، سخرت المؤسسة كل الموارد المتاحة 
 :واإلمكانيات المادية والبشرية حيث قامت بالعمميات التالية

  من رقم األعمال %23اقتناء آالت إنتاج نظيفة، وىو ما كمفيا مبالغ مالية معتبرة قدرت قيمتيا بنسبة 
 ؛2006منذ سنة 

 تغيير المحيط الخارجي لممصنع كما ىو موضح في المبلحق؛ 

                                                           

1
، في الجو وكذا الشروط التي تتم فييا مراقبتيا ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار والجزيئات السائمة أو الصمبة ،138- 06المرسوم التنفيذي رقم -  

 .2006، سنة 24، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 2006 أفريل 15المؤرخ في 
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  تأىيل العمال والقيام بدورات تكوينية والسماح ليم بحضور ممتقيات حول البيئة، وآخرىا الذي قام بو
االقتصاد األخضر وسيمة لتحقيق التنمية : المركز الوطني لتكنولوجيا أكثر نقاء في اإلنتاج تحت عنوان

 ، وقد تم إرسال مسؤول البيئة والجودة إلى فرنسا وتمقيو لتكوين مدة عامين؛2014المستدامة في 
  توعية العمال في مختمف األماكن حول معالجة التموث وأخطاره، إما بممتقيات داخمية أو عن طريق

 الممصقات؛
  تعيين مسؤول حاصل عمى شيادة ميندس في عموم البيئة في ىذا العام ليشرف عمى تسيير النفايات

 ومراقبة الوضع البيئي مع ما ينص عنو القانون؛
 تبني نظام اتصال دائم مع مختمف األطراف التي تؤثر أو تتأثر بالتموث؛ 
 توثيق كل العمميات وتسجيميا في سجبلت خاصة باإلضافة إلى مراجعتيا والتصديق عميو؛ 
  عداد مخطط لمطوارئ يفصل فيو كل أماكن وجود الخطر وكيفية معالجتو؛ حيث تم دراسة الخطر وا 

التقيد وااللتزام بارتداء الخوذة لجميع العمال والنظارات الواقية لعمال الصيانة والميكانيك، والقفازات 
 .واألحذية الواقية لعمال الكيرباء

 
 االختبار والنشاط التصحيحي: الفرع الرابع

في ىذه المرحمة يقوم مسؤول البيئة بمتابعة كل من العمميات واإلجراءات الداخمية والقياس ومقارنة النفايات 
 .والتموث بما ىو مسطر لو وما تحقق فعبل، لمعرفة االنحرافات واتخاذ التدابير البلزمة لتصحيحيا ومعالجتيا

 
 المراجعة اإلدارية: الفرع الخامس

بداية تم تشكيل لجنة لممراجعة طبقا لمقانون لمحصول عمى شيادة االستغبلل، ثم استمر األمر وأصبحت مرتين 
في السنة لتتمكن المؤسسة من التصحيح الجيد لكل العمميات وخاصة عمميات التحسين المستمر لما تتمقاه 

 اإلدارة من شكاوي حول مختمف أماكن النفايات وما تسببو، مما يجعل أدائيا البيئي في أعمى مستوياتو؛
 

 الحصول عمى الشيادة: الفرع السادس
 AFAQفاستدعت مكتب ىيئة اإلشياد  14001قامت المؤسسة بالتحضير لمحصول عمى شيادة المطابقة االيزو 

، وبعد التدقيق الخارجي من قبل 2006المتواجد بالجزائر لممساعدة عمى تطبيق نظام إلدارة البيئة والجودة سنة 
 . 2008، في جوان 14001ىذا المكتب تمت الموافقة والحصول عمى شيادة االيزو 
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إن تبني نظام لئلدارة البيئية وحصول المؤسسة عمى شيادة االيزو، غير وضعيتيا ونقميا من وضع إلى آخر 
حيث كانت تعاني من مستويات عالية من االنبعاثات لمغبار والغازات يفوق المستوى العالمي المحدد وصل إلى 

 ميميغرام في النانومتر المكعب وما انجر عميو من أضرار لممناطق المحيطة بالمصنع، كما أن ظروف 200
العمل كانت سيئة لمغاية وغير آمنة ىددت صحة وسبلمة العمال بتعرضيم لمختمف األمراض المرتبطة بنشاط 

المؤسسة، باإلضافة إلى اآلثار االقتصادية من حيث الوقت والتكمفة لعمميات تخزين النفايات خاصة بعدما فرض 
 .  عمييا االحتفاظ بيا وتخزينيا

 
دارة التكاليف البيئية بالمؤسسة: المطمب الثالث   الطرق المستخدمة في محاسبة وا 

إن الحد من إنتاج النفايات وخاصة الخطرة منيا أمر مستحيل إن لم نقل خيالي، فطبيعة العممية اإلنتاجية تحتم 
لكن يمكن التحكم فييا وتخفيضيا وترشيد تكاليف معالجتيا والحد من التموث الناتج . عمى المؤسسة توليد نفايات

ال ستتحمل غرامة مالية جراء عدم الوفاء  عنيا، ألن المؤسسة في جميع األحوال مجبرة عمى ذلك قانونيا وا 
ضمن سياستيا البيئية إلى تبني مجموعة من اإلجراءات أو التقنيات بيدف  (المؤسسة)بالتزاماتيا؛ لذا لجأت 

مراقبة التموث وتسيير النفايات من المنبع ابتداء من استخبلص المواد األولية حتى الحصول عمى المنتج النيائي 
وتتمثل عموما في كل من دورة حياة المنتج األساسي والوحيد لممؤسسة وىو االسمنت، وتقنية اإلنتاج . ثم بيعو

 . األنظف التي تعتمدىا المؤسسة باعتبارىا أداة ىامة لمحد من التموث
 

 دورة حياة المنتج: الفرع األول
إن تحديد دورة حياة المنتج بدقة قبل الشروع في العممية اإلنتاجية يساعد عمى تحديد مسرى النفايات والتحكم في 
التموث من المنبع، والمؤسسة تقوم بإنتاجيا ذاتيا كما تم التعرض لو سابقا بداية من استخراج المواد األولية حتى 

 :        وصول المنتج إلى المستيمك، وتتمثل مختمف مراحل إنتاج االسمنت وأىم المموثات الناتجة عنو فيما يمي
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 دورة حياة المنتج وأىم المموثات الصادرة عنو: (4-4)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . قسم البيئة /من إعداد الطالبة باالعتماد عمى وثائق وآراء مسؤولي المؤسسة: المصدر

 
يبين الشكل مصادر التموث المصاحبة إلنتاج االسمنت، حيث نبلحظ أن من أىم المموثات ىي الغبار خبلل 

جميع المراحل تقريبا إضافة إلى الضوضاء والحرارة المرتفعة في الفرن التي تجعل بيئة العمل صعبة؛ ويتمركز 
، وعند خمط وطحن (الحجر الجيري، الصمصال)تصاعد الغبار عند تكسير المواد األولية المستخرجة من الجبل

 

تخزين االسمنت 

في صوامع )

 (التخزين

تكسير بواسطة 
 اآللة الكاسرة

خمط الحجر الجيري 
 مع الصمصال

تكسير بواسطة 
 اآللة الكاسرة

 

استخراج المواد األولية 
 من المحجرة وتحويميا 

 طيي في فرن دوار الكمنكر
طحن على مستوى 

مطحنة المادة 

 الخام

طحن على مستوى  الجبس

 مطحنة االسمنت

 

 الحجر الجيري
استخراج المادة 

األولية على مستوى 

  بمتفجراتالمحجرة

 الصمصال

 التعبئة

الغازات المنبعثة من اآلالت 
 والغبار

الغازات 
المنبعثة من 

 اآلالت، الغبار

 الغبار

 الغبار

 حرارة مرتفعة، co2غاز

 الغبار
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ىذه المواد، وفي حالة طحن الكمنكر لمحصول عمى المنتج النيائي االسمنت، ليستمر وجود الغبار حتى عند 
تعبئتو وتوزيعو، أما عن الضوضاء فنجدىا تتمركز بقوة عمى طول العممية اإلنتاجية وخاصة عند طحن المواد 
ذا دققت المؤسسة في ىذه المراحل وحاولت  األولية، في حين نجد ارتفاع درجة الحرارة عمى مستوى الفرن، وا 
التحكم في مموثاتيا من المنبع تمكنت من تخفيض درجة كبيرة من التكاليف البيئية وخاصة تمك المتعمقة بآثار 

كأن نذكر مثبل تكاليف عبلج  (السكان والمحاصيل)والخارجي  (بيئة العمل)ىذه المموثات عمى المحيط الداخمي 
المرضى، تكمفة اإلنتاج الضائعة، تكاليف الصيانة اإلضافية إلعادة األصل إلى ما كان عميو، تكمفة خسائر 

المحاصيل الزراعية؛ وفي ىذا السياق قامت المؤسسة بمجموعة من االستثمارات التي سيأتي التفصيل فييا في 
الفرع الثاني باعتبارىا من تقنيات اإلنتاج األنظف، تمكنت من خبلليا بتخفيض نسبة الغبار المتصاعد 

لمنع اآلثار السمبية  (دراسة التأثير، ودراسة الخطر)والضوضاء إلى درجة كبيرة، باإلضافة إلى دراسات بيئية 
عمى السكان والمحاصيل، وكما قمنا سابقا فإن المادة األولية لبلسمنت طبيعية وغير ضارة لذا لم تخمف أي 

وتنقسم التكاليف البيئية التي تحممتيا المؤسسة إلى إيجابية وسمبية . مموثات ولم تتخذ المؤسسة أي جيد اتجاىاىا
 : نبين كل منيا فيما يمي

األضرار البشرية والمادية الناتجة عن التعرض لمتموث وسيتم التفصيل فييا تتمثل في تكاليف : التكاليف السمبية
 ؛في المبحث القادم
اىتبلك جميع االستثمارات البيئية التي تعمل عمى الحد من المموثات في مراحل العممية : التكاليف االيجابية

ومتابعتيا والتدقيق الدوري  14001اإلنتاجية، الدراسات البيئية، معالجة النفايات، الحصول عمى شيادة االيزو 
الخاص بيا، التربصات والخرجات المتعمقة بالبيئة، أجور موظفي عمال التشجير وتحسين المظير الجمالي، 

 .التدريبات التي تقوم بيا المؤسسة لزيادة الوعي بالمتطمبات البيئة

 
 تقنية اإلنتاج األنظف : الفرع الثاني

تبنت المؤسسة ىذه التقنية رغم التحديات الكبيرة التي كانت تواجييا آنذاك، فيي أول مؤسسة عمى المستوى 
الوطني التي قامت باقتناء معدات وآالت منع التموث مع االرتفاع الكبير في تكمفتيا المتحممة وعدم التأكد من 

، ومن بين االستثمارات التي قامت بيا المؤسسة نحو تطبيق تقنية اإلنتاج (تخفيض نسبة التموث)نتائجيا 
 :األنظف ىي

قامت المؤسسة باقتناء أول مصفاة كيسية عمى مستوى : استبدال المصفاة الكيروستاتيكية بمصفاة كيسية. أوال
 مميار باإلضافة إلى المصافي األخرى عمى مستوى منطقة الفرن 99 بتكمفة قدرىا 2006االسمنت عام  منطقة 
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والطحن والمحجرة وىو مبمغ جد مكمف وىذا الستبداليا بتمك الكيروستاتيكية، التي كانت تعرف استيبلكا عاليا 
 . من الكيرباء والماء باإلضافة إلى التكنولوجيا المعقدة التي تسير بيا في ظل وجود كفاءة محدودة

 ومن المكاسب األساسية التي استطاعت المصفاة الكيسية تحقيقيا ىو إعادة استرجاع كمية جيدة من الغبار 
وأصبح في الحدود المسموح بو كما سنبينو الحقا، كما استطاعت توفير استيبلك الماء الذي كان يعاني منو 

 سكان المناطق المجاورة؛  
قامت المؤسسة بخطوة رائدة في مجال التحكم في الطاقة الكيربائية : البطاريات الكيربائية المكثفة. ثانيا

وترشيدىا بوضع بطاريات مكثفة تقوم بعممية مقاصة لمطاقة، أي كمما ارتفعت الطاقة إلى ذروة معينة يتم التحكم 
 (سونمغاز)فييا ومحاولة تخفيضيا، وىذا تفاديا لموقوع في عقوبات من طرف المؤسسة الموردة لمطاقة الكيربائية 

، مما يخفض سعر الوحدة ويقوم باستدامة التيار الكيربائي والمحافظة puissance maximale atteinteتحت اسم 
 :عميو وبالتالي ترشيده والتحكم فيو، وىو ما يوضحو الشكل التالي

 تكمفة الكيرباء بين مختمف فترات النيار: (5-4)الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . قسم البيئة/من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المؤسسة: المصدر

 
يبين الشكل كيفية عمل ىذه البطاريات، حيث تقوم بالشحن مرة واحدة في الميل وخمس مرات بالنيار ليتم تفريغيا 

 مرة، ذلك أنو إذا تجاوزت المؤسسة ىذا المقدار من استعمال الطاقة تفرض 11واستعماليا عمى أال تتجاوز 
عمييا غرامة مالية، كما أن سعر الوحدة الواحدة من الطاقة بالميل أغمى منيا بالنيار لذا تسعى المؤسسة لمشحن 

 .       24 ساعة عمى 22مرة واحدة خبلل الميل وتوقيف أغمب اآلالت، كأن تشغل آالت خط اإلنتاج 

 تقوم البطاريات بالتفريغ

 تقوم البطاريات بالشحن

 مرة واحدة

 خمس مرات

 ساعات الذروة

 ساعات النيار

 ساعات الميل

 مرة (11)إحدى عشر 



                    محاولة استخدام محاسبة التكاليف البيئية في تحقيق مزايا تنافسية بمؤسسة االسمنت بسطيف الفصل الرابع

 190 

إن أساس عممية استخراج المواد األولية إلنتاج االسمنت ىو : استخدام أحدث التقنيات في التفجير. ثالثا
التفجير الذي كان يسبب تموثا ىوائيا عال جدا، وسعيا منيا المؤسسة لضمان عدم حصول أي إزعاج بيئي جراء 

متبنية في ذلك آالت  (عمى مراحل)عمميات التفجير والتفتيت، تم استخدام تقنية التفجير المتتالي أو المتقطع 
لرش الغبار بالماء حتى يتصاعد بكميات قميمة وبالتالي تخفيض مستوياتو إلى الحدود القانونية وكان ذلك بداية 

مع ذلك كان من مشروعات المؤسسة المستقبمية القيام بتقنيات أخرى عمى مستوى .  فقط2012من سنة 
 تعمل بشكل دائري في الجبل فبل تترك غبار وذلك مكان المتفجرات؛ إال أنو surface minerالمحجرة تسمى 

تعذر عمييا القيام بيا ألن من شروط تطبيق ىذه التقنية أن تكون األرضية مستوية، األمر الذي صعب عمى 
 .المؤسسة استعماليا

من أجل التحكم في استيبلك الغاز الطبيعي وترشيده ومحاولة : تحديث توصيالت استيالك الغاز الطبيعي. رابعا
، 2006تخفيضو إلى أقصى الحدود؛ قامت المؤسسة بتحديث توصيبلت الغاز الطبيعي عمى مستوى الفرن سنة 

حيث كانت تشيد تمك القديمة ضياع كميات كبيرة وبالتالي استيبلك أكبر لمغاز باإلضافة إلى التموث الذي كانت 
تحدثو عمى العمال القريبين من المكان؛ ومن أىم نتائجو استيبلك أقل وأكثر كفاءة خاصة وأن ىذا المورد ميدد 

 .بالنقصان والشح
 

المساىمة في إظيار انعكاس تطبيق محاسبة التكاليف البيئية عمى المزايا التنافسية : المبحث الثالث
 .بمؤسسة االسمنت

أوجب مسايرة الواقع واالستجابة لمضغوطات المفروضة سواء من القوانين أو الدعاوى القضائية تبني تكاليف 
بيئية بنوعييا الصريحة أو الضمنية؛ ولموقوف عمى الممارسات المحاسبية لممؤسسة في مجال قياس عناصر ىذه 

التكاليف من جية ومدى تماشييا مع اإلطار المبلئم من جية أخرى، تم تحميل الوضع القائم بالمؤسسة مع 
مختمف األقسام مركزين عمى قسم المحاسبة التحميمية باعتباره أقرب قسم لموضوعنا؛ وما تم التوصل إليو سيتم 

 . إدراجو في ىذا المبحث
 

 التكاليف البيئية المتحممة من قبل المؤسسة: المطمب األول
 :يجري العمل بالمؤسسة عمى تحديد وتعريف وتصنيف التكاليف البيئية كما يمي
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 تعريفيا: الفرع األول
ال يوجد تعريف محدد وواضح لمتكاليف البيئية، حيث أن ىناك خمط بينيا وبين التكاليف االجتماعية، أي أن كل 
ما تقوم بو المؤسسة تجاه البيئة ىو تكمفة بيئية واجتماعية في آن واحد وبالتالي فإن قيام المؤسسة باقتناء أجيزة 
ومعدات لمحفاظ عمى البيئة يكون لو نفس الغرض من قياميا برصف الطرق وتمييدىا وتزيين المباني، فاليدف 

من اإلنفاق في الحالتين خدمة البيئة والمحافظة عمييا؛ وىذا الخمط يعكس عدم توافر المعرفة الكافية لدى 
 .المحاسبين بالمؤسسة بمفيوم التكاليف البيئية وعناصرىا

 
 تصنيفيا: الفرع الثاني

تقوم المؤسسة بتحديد التكاليف البيئية داخل قوائميا المالية، لكننا نجدىا مدمجة ومخفية داخل عناصر التكاليف 
األخرى، كما ال يوجد تصنيف مبلئم ومحدد ليا حيث تقوم بتسجيميا محاسبيا دون تصنيف ليا، وبعد قيامنا 

بتحميل مختمف القوائم المالية تم التوصل إلى التصنيف التالي لمتكاليف البيئية الذي يتبلئم مع طبيعة األنشطة 
 :التي تزاوليا المؤسسة

ىي التكاليف التي تيدف المؤسسة من خبلليا إلى الرقابة عمى التموث : تكاليف الرقابة عمى األداء البيئي. أوال
 :لمنع حدوثو أو تخفيضو؛ وتضم كل من تكاليف المنع وتكاليف حصر التموث كما يمي

 قامت المؤسسة بالعديد من اإلجراءات لمحد 2006ابتداء من سنة : تكاليف منع التموث أو الوقاية منو .1
من التموث البيئي الناتج عن نشاطاتيا، مما أدى إلى زيادة اإلنفاق عمى تكاليف أدائيا البيئي وبشكل 

 :خاص تكاليف المنع ويمكن حصر أىميا فيما يمي
  التكاليف الخاصة بشراء المعدات الرأسمالية المتخصصة في تنقية اليواء المتمثمة في المصافي الكيسية

 ؛(الفبلتر)
 تحديث شبكة الربط بالغاز؛ 
 البطاريات الكيربائية المكثفة؛ 
  بناء أحواض مائية في مخارج المياه المستعممة لتصفيتيا عن طريق تنقية ترسبات مخمفات االسمنت

 بشكل متواصل في قعر ىذه األحواض؛ 
  تكاليف خوذة إيقاف الضوضاء ونظارات الحماية ضد الغبار، حيث قامت المؤسسة بتوفير ما يعادل

 من أجل حماية العمال من ضجيج اآلالت التي يزاولون 2014 خوذة خبلل عام 308 نظارة و465
 .  نشاطيم فييا أو بالقرب منيا
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من أجل بقاء المؤسسة ضمن شروط االيزو والعمل عمى تنظيف : تكاليف حصر وقياس كمية التموث .2
محيطيا والمحافظة عميو طبقا لمقوانين والتشريعات المنصوص عمييا، تم تحمل تكاليف إضافية تتمثل عموما 

 :في
 التكاليف الخاصة بالدراسات البيئية كدراسة األثر البيئي ودراسة الخطر؛ 
  التكاليف الخاصة بتكوين العمال وتدريبيم في المجال البيئي باإلضافة إلى التربصات داخل وخارج

 الوطن؛ 
 األصول المتخصصة في الرصد البيئي؛ 
 تكاليف المراجعة أو التدقيق البيئي وتكاليف الحصول عمى شيادة االيزو؛ 
 تكاليف التدقيق الطاقوي، وىو مدعم ألنو ضمن استثمار بيئي قامت المؤسسة بو. 
قبل صدور القوانين التي تجبر المؤسسة عمى الحفاظ عمى : تكاليف الفشل في الرقابة عمى األداء البيئي. ثانيا

بيئتيا والجو المبلئم لمعمل وحماية محيطيا الداخمي والخارجي؛ انجر عنو تموث ىوائي ىائل وخاصة فيما يتعمق 
بالغبار الناتج عن صناعة االسمنت بدءا من المحجرة حتى التوزيع؛ لذا قامت المؤسسة بعدىا بمعالجة ىذا 

 :التموث متحممة تكاليف جراءه متمثمة في
وىي التكاليف المرئية الناتجة عن معالجة اآلثار السمبية لمغبار عمى اآلالت ومختمف : التكاليف الصريحة .1

 :المراكز وتشمل
  تكاليف إزالة تموث الغبار من ورشات العمل واآلالت وحتى المصافي أثناء العممية اإلنتاجية، وفي

 منطقة تفريغ االسمنت وكذا تنظيف المحيط الداخمي والخارجي لممؤسسة لتوفير األمن والراحة لمعمال؛
  غرس األشجار وخمق المساحات الخضراء وتنظيفيا؛ حيث تم التعاقد في ىذا المجال مع مؤسسة خاصة

 بذلك؛
 تكاليف معالجة النفايات التي تتحمميا المؤسسة؛ 
  التكاليف الخاصة بالضرائب والرسوم التي يجب دفعيا باعتبار نشاط المؤسسة مصنف ضمن األنشطة

المموثة لمبيئة، وكذا الحساب الخاص بإعادة الجبل إلى ما كان عميو عند االنتياء منو؛ أما الغرامات وما 
شابييا فبل تتحمميا المؤسسة باعتبارىا مؤسسة تابعة لمدولة رغم الشكاوي التي تعرضت ليا من قبل 

 .السكان المجاورين لممصنع، فبل يمكن لمدولة أن ُتحمل نفسيا عقوبة
وىي التكاليف البيئية التي لم تدركيا المؤسسة وتحمميا المجتمع كتكمفة عبلج األفراد : التكاليف الضمنية .2

 :العاممين أو المقيمين قرب المؤسسة من أمراض التموث، وتتمثل في
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 التكمفة المرتبطة بآثار الغبار عمى مختمف البنايات والمواقع واآلالت عمى مستوى خط اإلنتاج وخارجو؛ 
  التكاليف المرتبطة بعبلج العمال والسكان المقيمين بالقرب من المؤسسة من أمراض التموث التي تمس

 المسالك البمعومية، الصدر والقصبات اليوائية، الرئتين، الجمد، العينين، األذن؛
 التكاليف المرتبطة بعبلج آثار التموث عمى النشاط واإلنتاجية؛  
  التكاليف المرتبطة بعبلج آثار التموث عمى الحيوان، حيث تم ارتفاع نسبة المرض والموت في األماكن

 المموثة؛
  ،التكاليف المرتبطة بعبلج التموث عمى النبات وخاصة عمى أوراقيا بسبب سد الثغور الحامية لمخمية

 .وبالتالي نقص المحاصيل الزراعية بالمناطق المجاورة لممؤسسة والمعرضة لمتموث
رغم أن المؤسسة تعالج وتتحمل أغمب ىذه التكاليف إال أنيا ال تفصح عمييا في قوائميا المالية تحت اسم 
تكاليف بيئية، حيث قمنا بتحميل جميع الحسابات حتى توصمنا إلى البيئية منيا؛ وما يمكن اإلشارة إليو أن 
نما ىي بالنسبة ليا  المؤسسة ليس غايتيا متابعة ىذه التكاليف أو حتى محاولة تخفيضيا رغم أىميتيا وا 

 . مصاريف واجبة التحميل
 

 محاسبة التكاليف البيئية بالمؤسسة: المطمب الثاني
تتبع المؤسسة النظام المحاسبي الموحد، الذي يقوم عمى التسجيل النقدي لمتكاليف المتحممة فقط أما باقي 

التكاليف فإن المؤسسة تتجاىميا وال تقوم بتسجيميا أو حتى التعبير عنيا سواء كميا أو وصفيا وخاصة الضمنية 
منيا؛ وتبعا لمدراسة النظرية فإن أفضل مدخل لمقياس يمكن لممؤسسة االعتماد عمييا فيما يخص تكاليفيا البيئية 
ىو النظام المحاسبي متعدد األبعاد ذلك أن مشكل تموث البيئة ذات تأثير سمبي كبير، منو ما ىو واضح من 
خبلل القوائم المالية ومنو ما ىو ضمني ال يمكن رؤيتو، لذا يتعذر عمى المؤسسة إتباع البعد المالي فقط، 
لذا . وتتمثل األبعاد التي يمكن االعتماد عمييا لتحديد ىذا النوع من التكاليف في البعد الكمي والمالي والوصفي

سيتم في ىذا المطمب التطرق إلى ىذه األبعاد الثبلثة لقياس التكاليف البيئية وتبيان دورىا في تحقيق ربحية 
 .المؤسسة واكتساب ميزة تنافسية
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 البعد الكمي: الفرع األول
نما في  باعتبار كل المواد األولية لممؤسسة غير خطرة فإنيا ال تقوم بفحصيا أو اتخاذ أي إجراءات الستبداليا، وا 
ىذه المرحمة يتم حساب نسبة التموث المسموح بو وغير المسموح بو والفعمي منو، وىو ما تقوم المؤسسة بو من 

 :خبلل قسم البيئة واإلنتاج وليس عند مسؤول المحاسبة وذلك وفقا لمعبلقة التالية
 
 

فإذا كانت النتيجة موجبة يعني أن كمية التموث تكون ضمن النسب المسموح بيا؛ أما إذا كانت النتيجة سالبة 
فإن كمية التموث تكون غير مسموح بيا، ويستوجب عمى المؤسسة اتخاذ التدابير البلزمة لتخفيضيا وىو ما 
قامت بو في مجال تركيب مختمف المصافي عمى األقسام األكثر انبعاثا لمغبار، ويقاس ىذا األخير بأجيزة 

الرصد البيئي التي تم وضعيا عمى مستوى المصافي بعد دراسات من قبل الخبراء حيث تعمل ىذه األجيزة عمى 
استقطاب كميات الغبار الموجودة في اليواء وتسجيميا بوحدة المميغرام عمى النانو متر المكعب وقد سجمت 

 :النسب التالية
 تطور نسبة الغبار المتصاعد من قبل المؤسسة: (11-4)الجدول رقم

كمية الغبار  السنة البيان
 /MG))الفعمي 

M 3 

كمية الغبار 
 المسموح بو

((MG/ NM 3 

 

كمية الغبار غير 
المسموح 

 MG/NM 3))بو

 قبل الحصول عمى شيادة االيزو
 
 
 
 

 (الفبلتر)تركيب المصفاة ذات األذرع 
 

 14001الحصول عمى االيزو 
 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

400 
400 
400 
250 
200 
200 
10 
10 
8 
8 
8 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

350 
350 
350 
200 
150 
150 
-40 
-40 
-42 
-42 
-42 

 .كمية التموث الفعمية- كمية التموث المسموح بيا= كمية التموث غير المسموح بيا
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2011 
2012 
2013 

6 
6 
6 

50 
50 
50 

-44 
-44 
-44 

 قسم البيئة/ من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المؤسسة: المصدر

 
من خبلل الجدول تتبين الجيود الجبارة التي قامت بيا المؤسسة لتخفيض نسبة التموث التي كانت تصل سنة 

أي أن نسبة التموث غير المسموح بو والواجب عمى المؤسسة  ،3نانومتر/ ميميغرام400 إلى ما يقارب 2000
 2006 سنة 3نانو متر/  ميميغرام10 لتتناقص تدريجيا حتى تصل إلى 3نانو متر/  ميميغرام350تخفيضو ىو 

 3نانو متر/  ميميغرام6نتيجة تركيب المصفاة الكيسية، ويستمر التناقص خبلل السنوات الموالية ليحقق ما يعادل 
 محافظة عمى نفس النسبة بعدىا، وبيذا حققت المؤسسة 14001بعد حصول المؤسسة عمى شيادة االيزو 

 :غاياتيا ووصمت إلى األىداف المرجوة وىو ما يبينو الرسم البياني التالي
 المستويات الفعمية لمتموث: (6- 4)الشكل رقم

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجدول: المصدر

 
 البعد المالي والوصفي:الفرع الثاني

يشمل البعد المالي التسجيبلت النقدية لمعمميات التي قامت بيا المؤسسة سواء لمنع حدوث التموث أو الرقابة  
؛ أما البعد 2013 إلى غاية 2003عميو أو في حالة فشميا في ذلك تكاليف إزالتو وذلك خبلل السنوات من 

الوصفي فيركز عمى التكاليف التي لم تستطع المؤسسة قياسيا كما ونقدا فتمجأ إلى التعبير عنيا، وقد تم 
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استعمال كبل البعدين معا ألن التكاليف البيئة صعبة القياس، ويرتكز ىذا البعد عمى نوعين أساسين من التكاليف 
 : سيتم إدراجيما فيما يمي

عموما يتم الحصول عمى ىذا النوع من التكاليف بتحميل القوائم المالية وحسابات : التكاليف الصريحة. أوال
 :، حيث تم التوصل إلى التكاليف التالية2013 إلى سنة 2003المؤسسة من سنة 

لقد كانت الوضعية البيئة لممؤسسة سيئة جدا من حيث النفايات أو الغبار المتصاعد أو حتى بيئة : 2003سنة 
نتاجية العمال، كما أثرت عمى المحيط الخارجي من  العمل فيي غير مريحة مما أثرت عمى صحة وسبلمة وا 
محاصيل زراعية وأمراض متزايدة لمقاطنين بالقرب من المصنع؛ وعموما فإن التكاليف البيئية التي تحممتيا 

المؤسسة في ىذه الفترة ىي تكاليف التنظيف فقط وال تدرج في صنف التكاليف الصريحة حقيقة، ألن المؤسسة 
كانت مجبرة عمى ذلك نتيجة عرقمتيا لمعممية اإلنتاجية من كثرة الفرينة كنفاية في مراحل التصنيع، وليست بيدف 

 :وتتمثل ىذه التكاليف في. إزالة التموث كما أنيا غير منظمة كأن يتوزعوا مثبل عمى مختمف ورشات التصنيع
 دج؛15517500.00: تبمغ التكاليف الخاصة بيم خبلل ىذه السنة :أجور عمال التنظيف 
 دج210000.00: الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة . 

 .دج15727500.00: تتمثل إجمالي التكاليف البيئية الصريحة ليذه السنة في

لم يتحسن الوضع البيئي لممؤسسة خبلل األشير األولى من ىذه السنة، لتباشر بعدىا باالعتناء : 2004سنة 
المتخصصة في االعتناء بالمناطق الخضراء من تشجير  TASSILIبمحيطيا الداخمي بالتعاقد مع مؤسسة 

، لكن عموما ال تزال ىناك 14001 ساعية لمحصول عمى شيادة االيزو 2004وتنظيف ابتداء من شير أوت 
 :أزمة الغبار والحالة الصحية المزرية لمعمال لتتحمل المؤسسة التكاليف التالية

 دج؛ 0016650000.: أجور عمال تنظيف الورشات  
 وتبمغ التكاليف الخاصة بيم: أجور العمال الذين تم تأجيرىم لمتشجير والحفاظ عمى المساحات الخضراء :

 دج؛00832000.
 دج؛210000.00: الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة 

 .   دج17692000.00:تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خبلل ىذه السنة في
بدأت المؤسسة مشاريعيا وطريقيا نحو الحصول عمى شيادة االيزو، فنظمت عمميات التنظيف : 2005سنة 

وخصصت لكل ورشة مجموعة من العمال لتنظيف الفضبلت الناتجة عن االسمنت، وبدأت مشاريعيا في تبني 
تكنولوجيات جديدة تحد من التموث اليوائي من خبلل التكوين الذي قام بو مسؤول البيئة وجميع مسؤولي 

 :المؤسسة؛ وتمثمت التكاليف البيئية ليذه السنة في
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 دج؛002151000.: أجور عمال التشجير والحفاظ عمى المساحات الخضراء 
 دج؛0015030000.: أجور عمال تنظيف الورشات 
 دج؛00675000.: أجور عمال تنظيف منطقة اإلرسال 
 دج؛200000.00: الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة 
 14001التكوين في مجال البيئية وأيضا في تقنية نزع الغبار وISO :833282.36دج. 

 .دج19722564.72: تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خبلل ىذه السنة في
بدأت المؤسسة في ىذه الفترة فعميا بتخفيض نسبة التموث إلى الحدود المسموح بيا، حيث قامت : 2006سنة 

بتركيب المصافي الكيسية في كل من المحاجر، منطقة المواد األولية النيئة منطقة الطيي، منطقة طحن 
الكمينكر منطقة التوزيع باألكياس، منطقة التوزيع بصياريج الشاحنات بأنواعيا، باإلضافة إلى استمرارىا في 

العمميات السابقة لتحسين بيئة العمل والمحيط، كما تم خبلل ىذه السنة اقتناء معدات توقيف الضوضاء، ورغم 
نما في سيرىا نحو الحصول عمى شيادة  أن ىذه الخطوة ليست من خطوات المؤسسة في حفاظيا عمى بيئتيا وا 

إال أنو في دراستنا ىذه نعتبرىا من التكاليف البيئية ذلك أن الضوضاء نوع من أنواع  OHSAS 18001المطابقة
 :ومن أىم التكاليف البيئية المتحممة خبلل ىذه الفترة ىي التكاليف،

 دج؛002596000.: أجور عمال التشجير والحفاظ عمى المساحات الخضراء 
 دج؛0014774000.: أجور عمال تنظيف الورشات 
 دج؛001485000.: أجور عمال تنظيف منطقة اإلرسال 
 دج؛200000.00: الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة 
 دج؛147000.00: معدات توقيف الضوضاء 
  دج؛108202.00: 14001توعية المؤسسة بنظام اإلزو 
  اىتبلك مصفاة ذات أذرعAAFالقيمة )دج 46397402.68:  في منطقة المواد األولية النيئة بقيمة

، طريقة %7: ، معدل االىتبلك01/05/2006: ، تاريخ االقتناء994230057.44: االسمية
 ؛(دج46397402.68= 8/12 *0.07 *994230057.44: الثابت، قسط االىتبلك: االىتبلك

  اىتبلك فيمترات المحاجر نوعMF STETPA 168-3-7-3 DEBIT VENT3000M3/H بقيمة :
: ، تاريخ االقتناء% 33: دج، معدل االىتبلك43197.73: القيمة االسمية) دج 8315.56

= 7/12* 0.33 *43197.73: الثابت، قسط االىتبلك: ، طريقة االىتبلك16/05/2006
 ؛( دج 8315.56
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  5-7 3-180 اىتبلك فيمترات طحن الكمينكر نوع DEBIT VENT 32000 M 3/H  NH STETPA :
: ، تاريخ االقتناء% 33: ، معدل االىتبلك52754.26: القيمة االسمية)دج 10155.20

 ؛(دج10155.20= 7/12 * 0.33* 52754.26: ، قسط االىتبلك16/05/2006
  اىتبلك فيمترات منطقة الطيي نوعL44 STETPA 168-3 7-3 DEBIT VENT 25000M3/H :

: ، تاريخ االقتناء% 33: ، معدل االىتبلك43473.93: القيمة االسمية) دج 8368.73
= 7/12 * 0.33 *43473.93: الثابت، قسط االىتبلك: ، طريقة االىتبلك16/05/2006

 .(دج8368.73
  3-7 3-216اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع باألكياس نوع DEBIT VENT 35000 M3/H E1STETPA :

: ، تاريخ االىتبلك% 33: ، معدل االىتبلك58167.78: القيمة االسمية ) دج 11197.30
= 7/12 * 0.33 *58167.78: الثابت، قسط االىتبلك: ، طريقة االىتبلك16/05/2006

 ؛( دج11197.30
  اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع بصياريج الشاحنات نوعP6 Stetpa 112-3-7-2دج 5582.70:  بقيمة

، طريقة 16/05/2006: ، تاريخ االقتناء%33: ، معدل االىتبلك29001.03: القيمة االسمية)
 ؛(دج5582.70= 7/12 *0.33  *29001.03: الثابت، قسط االىتبلك: االىتبلك

 نوع  اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع بصياريج الشاحناتP4 STETPA 168-3 7-3DEBIT VENT 
: ، طريقة االىتبلك%33: ، معدل االىتبلك43197.73: القيمة االسمية)دج 8315.56: 2500

 ؛(8315.56= 7/12 *0.33 *43197.73:  قسط االىتبلك16/05/2006: الثابت، تاريخ االقتناء
  اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع بصياريج الشاحنات نوعP5 STETPA 144-3 7-2DEBIT VENT 

20000 M3/H :6741.77تاريخ االقتناء%33: ، معدل االىتبلك35022.20: القيمة االسمية)دج ، :
= 12/*0.33 *7 35022.20: الثابت، قسط االىتبلك: ، طرقة االىتبلك16/05/2006

 .(دج6741.77
  دج65757912.77: تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خبلل ىذه السنة في

 :واصمت المؤسسة خبلل ىذا العام جيودىا بغية حصوليا عمى االيزو وتحممت التكاليف التالية: 2007سنة 
 دج؛1920000: أجور عمال التشجير والحفاظ عمى المساحات 
 دج؛13078633.9: أجور عمال تنظيف الورشات 
 دج؛2926911.34: أجور عمال تنظيف منطقة اإلرسال 
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 دج؛107800,00: معدات توقيف الضوضاء 
 دج؛200000.00: الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة 
 14001حمبلت توعية للISOدج؛108202.00:  لجميع مؤسسات االسمنت 
 دج؛178602.00: ممتقى حول حماية البيئة والقوانين الخاصة بيا  
  دج88000.00:  وكيفية العمل من أجل الحصول عمى الشيادة14001ممتقى حول معيار 
  اىتبلك مصفاة ذات أذرعAAFدج؛96596104.02:  في منطقة المواد األولية النيئة 
 دج؛14255.25: اىتبلك فيمترات المحاجر 
  اىتبلك فيمترات منطقة الطيي نوعL44 STETPA 168-3 7-3 DEBIT VENT 25000M3/H :

 .دج14346.40
 5-7 3-180 اىتبلك فيمترات طحن الكمينكر نوع DEBIT VENT 32000 M 3/H NH STETPA :

 دج؛17408.91
  3-7 3-216اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع باألكياس نوع DEBIT VENT 35000 M3/H E1 

STETPA :19195.37دج؛ 
  اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع بصياريج الشاحنات نوعP6 Stetpa 112-3-7-2 :9570.34دج؛ 
 نوع  اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع بصياريج الشاحناتP4 STETPA 168-3 7-3DEBIT VENT 

 دج؛14255.25: 2500
  اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع بصياريج الشاحنات نوعP5 STETPA 144-3 7-2DEBIT VENT 

20000 M3/H :11557.33دج. 
 . دج115304742.11: تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خبلل ىذه السنة في

، وتحممت عمييا تكاليف أخرى 14000 في ىذه السنة تمكنت المؤسسة من الحصول عمى االيزو :2008سنة 
متمثمة في التدقيق البيئي باإلضافة إلى تكاليف تنظيف مناطق خارج المؤسسة وىي منطقة المواد األولية بحمام 

 : أوالد يمس، وتتمثل إجمالي التكاليف في
 دج؛82199272.: أجور عمال تنظيف المساحات الخضراء  
 دج؛132699315.19بقيمة : أجور عمال تنظيف كل من منطقة الكسر، الطحن، الطيي، االسمنت  
 دج؛001724727.: أجور عمال تنظيف منطقة اإلرسال 
 دج؛677209.09: أجور عمال تنظيف منطقة المواد األولية بحمام أوالد يمس  
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 دج؛90160.00: معدات توقيف الضوضاء 
 دج؛200000.00: الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة 
 التدقيق البيئي لممحجرة(  مكتب الدراساتCETIM) :500000 دج؛ 
 دج؛842397.00: التجديد األولي لمبيئي لحصول المؤسسة عمى االيزو 
 دج؛5794.04: ممتقى حول تحديد مسؤول لمبيئة في المؤسسة 
 دج؛ 58252: ممتقى حول تأىيل الكفاءات لمسؤول البيئة 
  اىتبلك مصفاة ذات أذرعAAFدج؛96596104.02:  في منطقة المواد األولية النيئة 
 دج؛14255.25: اىتبلك فيمترات المحاجر 
 5-7 3-180 اىتبلك فيمترات طحن الكمينكر نوع DEBIT VENT 32000 M 3/H H STETPA :

 دج؛17408.91
  اىتبلك فيمترات منطقة الطيي نوع L44 STETPA 168-3 7-3 DEBIT VENT 25000M3/Hبقيمة :

 دج ؛14346.40
  3-7 3-216اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع باألكياس نوع DEBIT VENT 35000 M3/H E1 

STETPA :19195.37دج؛ 
  اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع بصياريج الشاحنات نوعP6 Stetpa 112-3-7-2 :9570.34دج؛ 
 نوع  اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع بصياريج الشاحناتP4 STETPA 168-3 7-3DEBIT VENT 

 دج؛14255.25: 2500
  اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع بصياريج الشاحنات نوعP5 STETPA 144-3 7-2DEBIT VENT 

20000 M3/H :11557.33دج. 
 . دج235693819.9: تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خبلل ىذه السنة في

 في ىذه السنة قامت المؤسسة باقتناء مصفاتين ذات أذرع لمتبريد في منطقة الطيي، كما تم فرض :2009سنة 
 :عمى المؤسسة فتح حساب إلرجاع الجبل إلى ما كان عميو، وتندرج أىم التكاليف البيئية الخاصة بيذه السنة في

 دج؛15071727.27: أجور عمال تنظيف كل من منطقة الكسر، الطحن، الطيي، االسمنت 
 دج؛1962000: أجور عمال تنظيف منطقة اإلرسال 
 دج؛2112000: أجور عمال تنظيف المساحات الخضراء 
 دج؛ 229090.90: أجور عمال تنظيف منطقة المواد األولية بحمام أوالد يمس 
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 دج؛3920.00: معدات توقيف الضوضاء 
 دج؛200000.00: الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة 
 دج؛500000: التدقيق البيئي 
  دج؛518923.00: 14001التدقيق حول متابعة االيزو 
 دج؛86483.36: ممتقى حول تحديد مسؤول لمبيئة في المؤسسة  
 دج؛37852.00: ممتقى حول تسيير البيئة في المؤسسة الصناعية  
 دج؛22452.00: ممتقى حول الوقاية من التموث 
  تكمفة إرجاع المحجرة إلى ما كانت عميو((compte séquestre : وتحسب عمى أساس كمية المادة

ويقدر ب ، 0.5% *قيمة البيع* (3م)الكمية المستخرجة: المستخرجة وفق العبلقة التالية
 دج؛3391854.23

  اىتبلك مصفاة ذات أذرعAAFدج؛96596104.02:  في منطقة المواد األولية النيئة 
 القيمة االسمية )دج 25465266.64: اىتبلك مصفاتين ذات أذرع لمتبريد في منطقة الطيي :

  15/02/2009: الثابت، تاريخ االقتناء: ، طريقة االىتبلك%7: ، معدل االىتبلك396861298.30
 ؛(دج25465266.64=11/12 *0.07 *396861298.30= فسط االىتبلك

 دج؛14255.25: اىتبلك فيمترات المحاجر 
 5-7 3-180 فيمترات طحن الكمينكر نوع DEBIT VENT 32000 M 3/H NH STETPA :

 دج؛17408.91
  فيمترات منطقة الطيي نوعL44 STETPA 168-3 7-3 DEBIT VENT 25000M3/H :

 .دج14346.40
  3-7 3-216اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع باألكياس نوع DEBIT VENT 35000 M3/H E1 STETPA :

 دج؛19195.37
  اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع بصياريج الشاحنات نوعP6 Stetpa 112-3-7-2 :9570.34دج؛ 
 نوع  اىتبلك فيمترات منطقة التوزيع بصياريج الشاحناتP4 STETPA 168-3 7-3DEBIT VENT 

 دج؛14255.25: 2500
  فيمترات منطقة التوزيع بصياريج الشاحنات نوعP5 STETPA 144-3 7-2DEBIT VENT 20000 

M3/H :11557.33دج؛ 
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 . دج146298262.2: تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خبلل ىذه السنة في
 وجب عمييا الحفاظ عمى نفس مستواىا البيئي أو 14001بحصول المؤسسة عمى شيادة االيزو : 2010سنة 

وباعتبار تكنولوجيا اإلنتاج األنظف لحماية البيئة وتخفيض أو منع التموث تكنولوجيات جديدة ولم . أفضل منو
يسبق استعماليا وأيضا مكمفة جدا، فإن تبنييا واكتشافيا لم يكن بالسيولة أو في نفس الفترة، لذا خبلل ىذه السنة 

، الكمينكر، BC3المواد غير الطازجة  قامت المؤسسة باستعمال تكنولوجيا جديدة متمثمة بطاريات في كل من
الطيي، لتخفيض نسبة استيبلك الطاقة وىو األمر الذي كانت تعاني منو بمدية أوالد عدوان ألن كل الكيرباء 

 :وبيذا نجد التكاليف التالية. تستعممو المؤسسة
 دج؛4586920.8: أجور عمال تنظيف الورشات 
 دج؛18603000: أجور عمال تنظيف المساحات الخضراء 
 دج؛3920.00: معدات توقيف الضوضاء 
 دج؛2479293.74: تكمفة إرجاع المحجرة إلى ما كانت عميو 
 دج؛500000.00: التدقيق البيئي لممحجرة 
 دج؛200000.00: الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة 
 طريقة % 20: ، معدل االىتبلك64000: القيمة االسمية )دج  6400: اىتبلك آلة تنظيف العشب ،

 ؛(دج6400= 6/12*0.2*64000: الثابت، قسط االىتبلك: االىتبلك
  اىتبلك مصفاة ذات أذرعAAFدج؛96596104.02:  في منطقة المواد األولية النيئة 
 دج؛27780290.88: اىتبلك مصفاتين ذات أذرع لمتبريد في منطقة الطيي 
 2110039.85: القيمة االسمية)دج 147702.79:اىتبلك بطاريات الخاصة بمنطقة طحن الكمينكر 

: الثابت، قسط االىتبلك:  طريقة االىتبلك01/01/2010: ، تاريخ االقتناء %7: معدل االىتبلك
 ؛(دج147702.79= 12/12 *0.07*2110039.85

 معدل 1745389.72: القيمة االسمية)دج 122177.28: اىتبلك بطاريات خاصة بمنطقة الطيي ،
: الثابت، قسط االىتبلك: ، طريقة االىتبلك01/01/2010: ، تاريخ االقتناء%7: االىتبلك

 ؛(دج147702.79= 12/12 *0.07*1745389.72
 اىتبلك البطاريات الخاصة بمنطقة المواد غير الطازجةBC3  :142185.77 القيمة االسمية)دج :

الثابت : ، طريقة االىتبلك01/01/2010: ، تاريخ االقتناء%7: دج، معدل االىتبلك203225.25
 .(دج142185.77= 12/12 *0.07*دج203225.25: قسط االىتبلك
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 .أما باقي االستثمارات التي تم اىتبلكيا في السنوات السابقة فقد انتيى عمرىا االقتصادي، أي تم اىتبلكيا كميا
 .دج150717995.2: تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خبلل ىذه السنة في

 :تحممت المؤسسة خبلل السنة التكاليف التالية: 2011سنة 
 دج؛24008745.46: أجور عمال تنظيف الورشات 
 دج؛3310560: أجور عمال تنظيف المساحات الخضراء 
 دج؛1980000: أجور عمال تنظيف منطقة اإلرسال 
 دج؛54000.00: معدات توقف الضوضاء 
 دج؛20000.00: ممتقى حول تحديد مسؤول لمبيئة في المؤسسة 
 دج؛30000.00: ورشة حول البيئية 
 دج؛1533897.07: تكمفة إرجاع المحجرة إلى ما كانت عميو 
 دج؛981000.00: الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة 
 دج؛800000.00: التدقيق البيئي لممؤسسة 
 دج؛500000.00: التدقيق البيئي لممحجرة 
 دج؛954000.00: تدقيق التجديد األولي لمبيئي لحصول المؤسسة عمى االيزو 
 دج؛  12800: اىتبلك آلة تنظيف العشب 
  اىتبلك مصفاة ذات أذرعAAFدج؛96596104.02:  في منطقة المواد األولية النيئة 
 دج؛27780290.88: اىتبلك مصفاتين ذات أذرع لمتبريد في منطقة الطيي 
 دج؛147702.79: اىتبلك بطاريات الخاصة بمنطقة طحن الكمينكر 
 دج؛122177.28: اىتبلك بطاريات خاصة بمنطقة الطيي 
  اىتبلك البطاريات الخاصة بمنطقة المواد غير الطازجةBC3  :142185.77دج. 

 .دج158973463.2:تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خبلل ىذه السنة في
واستمر عمل المؤسسة في إطار التنمية المستدامة بالبحث وتبني تكنولوجيات لئلنتاج األنظف، : 2012سنة 

، باإلضافة إلى نظام POWERRATEحيث أضافت خبلل ىذا العام تكاليف خاصة بمعدات استيبلك الطاقة 
وتتمثل التكاليف البيئية خبلل ىذه السنة فيما . خاص في المحجرة مزود بالماء المتصاص كامل الغبار ىناك

 :يمي
 دج؛23913833.65: أجور عمال تنظيف الورشات 



                    محاولة استخدام محاسبة التكاليف البيئية في تحقيق مزايا تنافسية بمؤسسة االسمنت بسطيف الفصل الرابع

 204 

 دج؛3210240: أجور عمال تنظيف المساحات الخضراء 
 دج؛2016000: أجور تنظيف منطقة اإلرسال 
 دج؛ 33800.00: معدات توقف الضوضاء 
 دج؛3013448.48: تكمفة إرجاع المحجرة إلى ما كانت عميو 
 دج؛  12800: اىتبلك آلة تنظيف العشب 
 دج؛750000: الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة 
 دج؛397500.00: التدقيق البيئي لممؤسسة 
 معدل 2891249.02: القيمة االسمية)دج 202387.43:  اىتبلك نظام تخفيض الغبار في المحجرة ،

 12/12 *0.07*2891249.02: ، قسط االىتبلك01/01/2012، تاريخ االقتناء، %7: االىتبلك
 ؛(دج202387.43= 

  اىتبلك معدات التقميل من استيبلك الطاقةPOWERRATE :16745.01القيمة االسمية )دج :
الثابت، : ، طريقة االىتبلك30/10/2012: ، تاريخ االقتناء%10: ، معدل االىتبلك1004700.86
 ؛(دج16745.01= 2/12*0.1*1004700.86: قسط االىتبلك

  اىتبلك مصفاة ذات أذرعAAFدج؛96596104.02:  في منطقة المواد األولية النيئة 
 دج؛27780290.88: اىتبلك مصفاتين ذات أذرع لمتبريد في منطقة الطيي 
 دج؛147702.79: اىتبلك بطاريات الخاصة بمنطقة طحن الكمينكر 
 دج؛122177.28: اىتبلك بطاريات خاصة بمنطقة الطيي 
  اىتبلك البطاريات الخاصة بمنطقة المواد غير الطازجةBC3  :142185.77دج. 

 .دج158355215.3: تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خبلل ىذه السنة في
 :التكاليف البيئية خبلل ىذه السنة تمثمت في: 2013سنة 
 دج37888988.4: أجور عمال تنظيف الورشات 
 دج3606025.7: أجور عمال تنظيف المساحات الخضراء 
 دج؛2443272.8: أجور تنظيف منطقة اإلرسال 
 دج؛20384.00: معدات توقف الضوضاء 
 دج؛88000.00: ممتقى حول اإلدارة البيئية 
 دج؛15553.6: ممتقى إصدار جديد حول تحديد مسؤول لمبيئة 
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 دج؛ 528000: تكمفة المغطاة الحديدة بين منطقة الطيي واالسمنت لحماية اآللة من الغبار 
 دج؛2912701.26: تكمفة إرجاع المحجرة إلى ما كانت عميو 
 دج؛397500.00: التدقيق البيئي 
 دج؛  12800: إىتبلك آلة تنظيف العشب 
 دج؛202387.43:  إىتبلك نظام تخفيض الغبار في المحجرة 
  اىتبلك معدات التقميل من استيبلك الطاقةPOWERRATE :100470.09دج؛ 
  اىتبلك مصفاة ذات أذرعAAFدج؛96596104.02:  في منطقة المواد األولية النيئة 
 دج؛27780290.88:  اىتبلك مصفاتين ذات أذرع لمتبريد في منطقة الطيي 
 دج750000: الرسم عمى النشاطات المموثة أو الخطيرة عمى البيئة 
 دج147702.79: اىتبلك بطاريات الخاصة بمنطقة طحن الكمينكر 
 دج122177.28: اىتبلك بطاريات خاصة بمنطقة الطيي 
  اىتبلك البطاريات الخاصة بمنطقة المواد غير الطازجةBC3  :142185.77دج. 

 .دج173621544.00: تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خبلل ىذه السنة في
 :يمكن تمخيص ما تم التوصل إليو في الجدول التالي

 
 .2013 إلى 2003التكاليف الصريحة بالمؤسسة من : (12-4)الجدول رقم

 (دج)التكمفة  السنة

2003 15727500.00 

2004 17692000.00 

2005 19722564.72 

2006 65757912.77  

2007 115304742.11  

2008 235693819.90  
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2009 146298262.20  

2010 150717995.20 

2011 158973463.20 

2012 158355215.30 

2013 173621544.00 

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى النتائج المتحصل عمييا : المصدر

 
بعد استخراج التكاليف الصريحة المتواجدة في القوائم المالية خبلل فترة الدراسة، تبين أن تكاليف االستثمارات 

 وتبقى متذبذبة خبلل 2008 لتصل إلى أقصاىا سنة 2006البيئية التي قامت بيا المؤسسة بدأت باالرتفاع سنة 
السنوات الموالية، بالمقابل استطاعت المؤسسة من خبلليا حماية بيئتيا من التموث وتحسين منظرىا الجمالي 

 ومضييا في درب التنمية المستدامة، وىي الزالت إلى اآلن تبحث عن 14001وحصوليا عمى شيادة االيزو 
 . تكنولوجيات نظيفة وجديدة لتبنييا

من المعروف عالميا أن المموثات الصادرة عن صناعة االسمنت مثل : التكاليف الضمنية لتموث البيئة. ثانيا
أكاسيد الكبريت، الييدروكربونات، الكيمياويات المؤكسدة، الدقائق، أكاسيد النتروجين، ليا تأثير عمى الموارد 

البيئية الطبيعية كاليواء والماء والتربة والتي تنعكس عمى اإلنسان والحيوان والنبات وعمى إنتاجية األرض والمياه 
الجوفية، كما تؤثر ىذه المموثات عمى الحياة االجتماعية من حركة السكان وكثافتيم ومن ثم عمى إسكانيم 

نتاجية األصول البشرية  وتعميميم ونموىم، ويضاف لما سبق التأثير االقتصادي لممموثات بتأثيرىا عمى كفاءة وا 
لممجتمع وأيضا عمى قيمة الممتمكات والمرافق العامة وربما عمى توزيع الدخل بين فئات المجتمع؛ والجدول 

الموالي يوضح بشيء من اإليجاز أىم المموثات الناتجة عن صناعة االسمنت وبيان أثرىا عمى الثروة البشرية 
 .  والطبيعية والمادية لممجتمع
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 مموثات اليواء الناتجة عن صناعة االسمنت وأىم األضرار الناتجة عنيا: (13-4 )الجدول رقم
 األثر عمى النبات األثر عمى الممتمكات األثر عمى اإلنسان المموث

تسبب أمراض الجياز  (SOx)أكاسيد الكبريت 
 التنفسي

تسبب تآكل المعادن وتشقق 
التماثيل والدىان والمواد 

الجمدية وتضر بالمنسوجات 
 والكتب

تسبب أضرارا خطيرة 
 لمنباتات واألشجار

تتسبب في تييج العين  (NOx)أكاسيد النيتروجين 
واألنف وتسبب أضرار 

 لمجياز التنفسي

 توقف نمو النبات تسبب تآكل المعادن

تسبب مشاكل الرؤية  الجسيمات العالقة أو الدقائق
وأمراض الجياز التنفسي 

وخاصة الرئتين وآالم العيون 
 واإلجياد والتوتر النفسي

تسبب تآكل المعادن ودىان 
 أوجو المباني

تتراكم عمى أوراق النبات 
فتضر بعممية التمثيل 

الضوئي مما يؤثر عمى نمو 
نتاجيتو  النبات وا 

يحد من قابمية حمل الدم  (CO)أول أكسيد الكربون 
لؤلكسجين وقد يسبب أضرارا 
بخبليا المخ أو االختناق كما 
يؤثر عمى الدورة الدموية 

 والجياز  العصبي

يضر بالممتمكات 
 والمنسوجات

يسبب ارتفاع درجة الحرارة 
وبالتالي تدىور إنتاجية 
العديد من المحاصيل 

 الزراعية

تتحد مع األكسجين وأكاسيد  قد تسبب السرطان (HC)الييدروكربونات 
النيتروجين وُتكون كيماويات 

 ضوئية مؤكسدة

تؤخر نمو النبات وتضر 
 األوراق والبراعم

التيابات العين، الربو التأثير  الضباب الدخاني
 عمى وظائف الرئتين والقمب

تؤثر عمى المنسوجات وعمى 
 دىان المباني

يؤثر عمى أوراق النبات 
 وبالتالي عمى نموه

الكيماويات الضوئية 
  (O3 األوزون )المؤكسدة 

تسبب تييجا وأضرارا لمعين 
واألذن واألنف والحمق 

 والرئتين

تسبب تشققا لممطاط وغيره 
 من المواد

تسبب أضرارا لكثير من 
 المحاصيل واألشجار
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قد يتسبب في أمراض الكمى  (pb)الرصاص 
والجياز العصبي ويؤثر 

يؤدي  )خاصة في األطفال  
إلى زيادة التخمف العقمي 
والتشنجات ونوبات التغيرات 

 (السموكية

 

 

_ 

 

 

_ 

منيج مقترح لقياس التكاليف والمنافع الناجمة عن اآلثار البيئية لممنشآت الصناعية، دراسة خالد عبد العزيز عطية وآخرون، : المصدر
، مجمة العموم اإلنسانية واإلدارية، المجمد السادس، العدد الثاني، جامعة الممك تطبيقية عمى القطاع الصناعي بالمممكة العربية السعودية

 .12-11، ص ص 2005فيصل، المممكة العربية السعودية، 
 

من خبلل الجدول يتبين األثر الضار والخطير لمموثات اليواء الناتجة عن صناعة االسمنت عمى كل من 
تبلف المحاصيل وتدىور التربة الزراعية في  اإلنسان والممتمكات والنبات، والتي قد تؤدي إلى موت اإلنسان وا 

المناطق المجاورة لممصنع وكذا إلى انخفاض العمر االفتراضي لآلالت والمعدات، كما قد تنعكس عمى استيبلك 
صبلح الممتمكات؛  كل ذلك  أكبر لمطاقة نتيجة نقص الرؤيا وزيادة الحوادث، وأيضا إلى زيادة تكاليف الصيانة وا 
يؤدي بالمؤسسة إلى تحمل تكاليف إضافية  متمثمة في تكمفة األضرار الصحية، الخسائر اإلنتاجية لفاقد اإلنتاج، 
أضرار األصول الممموكة لممجتمع من مباني وآالت ومعدات ووسائل اإلنتاج، األضرار التي قد تصيب الثروة 
الزراعية والحيوانية، وغيرىا من التكاليف التي ال تظير في السجبلت المحاسبية لممؤسسة لكنيا تتحمميا شاءت 

 .أم أبت، وىي تنعكس عمى صورتيا في السوق أو المجتمع؛ وفيما يمي سيتم حساب ىذه التكاليف الضمنية
تتمثل األضرار البشرية الناتجة عن أضرار : تقدير تكمفة األضرار البشرية نتيجة اإلصابة بأضرار التموث .1

التموث في تكمفة اإلصابة بأمراض التموث وتكمفة االنخفاض في اإلنتاجية وتكمفة الوفاة والتقاعد المبكر، وسيتم 
 :التفصيل فييا فيما يمي

 بصورة عامة فإن لطبيعة الوظيفة وما ينتج عن ذلك من نوعية العمل ومكان : تكمفة اإلصابة بأمراض التموث
دور كبير ومؤشر في مقدار وحجم إصابة األفراد العاممين  (من حيث القرب أو البعد من مصدر التموث)العمل 

بأمراض التموث، فكمما كانت الوظيفة تتطمب جيدا أكبر وأكثر تماسا بالعممية اإلنتاجية كمما تطمب العامل مدة 
 .عالج أطول وذلك حسب مرضو؛ وسيتم تقدير ىذه التكمفة بتحديد تكمفة العبلج الطبي

تختمف تكاليف العبلج الطبي ألمراض : تقدير تكمفة العالج الطبي لممرضى العاممين بالمؤسسة بسبب التموث
التموث تبعا لنوعية المرض الذي أصيب بو الفرد نتيجة أضرار التموث وأيضا تبعا الستجابة الفرد لمعبلج خبلل 
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، والتي تعرف بتكمفة الفرصة البديمة لمموارد المستخدمة في عبلج أو إعادة تأىيل (داخميا أو خارجيا)فترة عبلجو 
وكما جاء في الجانب النظري فإنو ولتحديد تكمفة العبلج الطبي بصورة دقيقة يجب تبويبيا إلى . المرضى صحيا

تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة، وىذه األخيرة يتم تحميميا عمى األنشطة المختمفة في الوحدات العبلجية 
بيدف تحديد ما يخص المرض الواحد من تمك العناصر؛ كل ىذا يستدعي وجود نظام سميم لمحاسبة التكاليف 
بالوحدات الصحية والمتواجد في بطاقة خاصة بكل مريض يسجل فييا نوع المرض والخدمات التي تمقاىا مع 

 .تحديد تكمفة كل نوع من ىذه الخدمات
ونظرا ألن متطمبات ىذا النظام لتحديد التكمفة غير معمول بو في مؤسسة االسمنت بعين الكبيرة، فإننا سننتيج 
األسموب غير المباشر في تحديد تكمفة العبلج باالعتماد عمى تكمفة تقديم وحدة واحدة من الخدمات العبلجية 

والتي نحصل عمييا بقسمة التكمفة اإلجمالية لموحدة العبلجية عمى مخرجات النشاط الفعمي لتمك الوحدة، لمتوصل 
إلى معدل تكمفة وحدة الخدمة، ومنو فإن تكمفة عبلج المرض تتمثل في مجموع تكاليف النشاط المقدمة لممريض 

 :لتحسين صحتو متبعا الخطوات التالية
 تعتبر الخطوة األولى نحو تقدير تكمفة : تحديد األمراض الناتجة عن التموث في مؤسسة االسمنت بسطيف

العبلج الطبي لممرضى التي تستدعي تحديد أنواع األمراض الناتجة عن عناصر التموث بالمؤسسة؛ حيث 
تطمب األمر االطبلع عمى سجبلت المراجعات اليومية لممرضى والبطاقات الصحية لمعاممين وكذا إصابات 
العمل في قسم الصحة والسبلمة المينية، وأمكن الخروج بتقدير ألنواع األمراض المتواجدة وعدد الحاالت 

المصابة بأمراض التموث؛ وقد خمصنا من خبلل التحميل السابق ظيور مجموعة من األمراض مصحوبة بعدد 
 :الحاالت المصابة بيا كما يمي

 تقدير نسبة الحاالت المصابة بكل نوع من أمراض التموث في مؤسسة االسمنت: (14-4)جدول رقم 
 2013-2006 2005 2004 2003 نوعو المرض

 الجمد

 

 _ %6.00 %5.52 %6.68 االكزيما

 %0.2 %5.08 %8.04 %2.08 التيابات جمدية 

 %0.2 %11.70 %13.56 %8.76 مجموع األمراض الجمدية 

الجياز 
 التنفسي

 _ %1.73 %1.6 %1.46 أزم
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 _ %12 %11.55 %11.27 السعال 

 _ %7.9 %6.75 %6.26 ضيق التنفس 

 %0.8 %3.45 %2.51 %2.01 التياب في القصبات اليوائية 

مجموع أمراض الجياز  
 التنفسي

21% 22.36% 25.08% 0.8% 

الجياز 
 اليضمي

 _ % 5.01 %5.52 %4.8 التياب في البمعوم

 _ %18.97 %20.1 %12.52 إلتياب في العين العين

 _ %0.98 %0.5 %0.4 خطوط في العين 

 _ %1.5 %1.05 %0.41 الماء في العين 

 _ %1.8 %0.5 %1.04 الدمع في العين 

 _ %3.5 %2.01 %3.34 نقص الرؤية 

 _ %26.75 %24.16 %17.71 مجموع أمراض العين 

 _ %5.01 %5.52 %4.6 حساسية األنف األنف

 _ %1.01 _ %2.08 التياب األنف 

 _ %6.02 %5.52 %6.68 مجموع األمراض األنف 

 %0.73 %2.82 %1.5 %2.5 نقص السمع   األذن

 _ %1.5 _ %1.04 الصمغ 

 _ %2 %1.5 %1.4 التياب في األذن 

 %0.73 %5.68 %3 %4.94 مجموع أمراض األذن 

 %2.73 %80.24 %74.12 %63.89 أمراض التموث نسبة مجمل 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى سجبلت قسم الصحة: المصدر
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من خبلل الجدول وباالستناد إلى أراء أطباء العمل، تبين أن لمضوضاء واألتربة والغازات الناتجة عن صناعة 
االسمنت تأثير مباشر عمى األذن والجمد والعيون والجياز التنفسي واليضمي بنسب متفاوتة، حيث نجد أن أكبر 

؛ وأن التعرض %24 إلى 17 %نسبة لؤلمراض تمك المتعمقة بالجياز التنفسي وأمراض العيون مقدرة من 
المزمن ليذه األمراض يسبب مجموعة من المخاطر الصحية لمعاممين، وىذا خبلل السنوات األولى أي من 

 وىي الفترة قبل تركيب المصافي الكيسية بالمؤسسة أي في بيئة جد مموثة؛ لتنخفض النسبة 2005إلى 2003
 وىي نسبة جد معقولة وجيدة ويرجع،  %2,73 لتصل إلى 2013بعد ىذا العام وتقل بدرجة كبيرة حتى سنة 

ذلك بالدرجة األولى إلى االتجاه المتنامي لدى المؤسسة بتركيب معدات ووسائل التحكم في التموث من جميع 
 . أنواع الفبلتر

  بعدما تم تصنيف أىم األمراض المتواجدة في مؤسسة االسمنت والنسب : (الخدمة)تحديد وحدة القياس
ألن التكمفة )الخاصة بكل منيا، يأتي في ىذه المرحمة تحديد وحدة القياس لموصول لتكمفة وحدة الخدمة المقدمة 

، ففي مؤسسة االسمنت وبعد إجراء المقابمة مع (المجتمعة يجب أن يكون معبرا عنيا بتكمفة وحدة القياس
نما يتم عبلجيا خارجيا  مسؤولي قسم الصحة تبين أن أغمب الحاالت المرضية ال تستدعي إقامة المريض فييا وا 

بل تكون الخدمات المقدمة إسعافات أولية فقط، وعميو تكون وحدة القياس لحجم النشاط لممركز الطبي داخل 
وفي الحاالت المرضية المستعصية يمجأ المريض  المؤسسة ممثبل بعدد الزيارات التي يقوم بيا المرضى،

وىي معدل ما يتمقاه  (يوم/ مريض)تكون وحدة القياس لمخرجاتيا  (مؤسسات غير ىادفة لمربح)لممستشفى 
المريض الواحد من عناية يومية في المستشفى الذي يمكث فيو؛ ىذا بالنسبة لمحاالت العبلجية التي تستدعي 
إقامة المريض فييا لفترة من الزمن  لتمقي عبلجو، أما في حالة اضطرار العامل لمذىاب لمعيادات الخارجية 

فإن وحدة القياس تتمثل في عدد الزيارات التي يقوم بيا المريض، ألن تقديم الخدمة ىنا يكون دون  (الخاصة)
وبيذا فقد تم اعتماد عدد الزيارات كمعيار لقياس حجم النشاط الفعمي المنجز لكل من . مكوث المريض فييا

، ومجموع أيام المكوث كمعيار حجم النشاط الفعمي المنجز (الخاصة)المركز الطبي لممؤسسة والعيادة الخارجية 
 .لممستشفى

 في ىذه الخطوة سيتم تحديد حجم النشاط الفعمي لكل من المركز : تحديد حجم النشاط الفعمي لموحدة العالجية
الطبي لممؤسسة والعيادة الخارجية والمستشفى؛ ومن خبلل المعمومات التي تم جمعيا من السجبلت اليومية 
لممرضى بالمركز الطبي لممؤسسة  تم حصر عدد زيارات المرضى خبلل فترة الدراسة كما ىو موضح في 

 :الجدول التالي
 



                    محاولة استخدام محاسبة التكاليف البيئية في تحقيق مزايا تنافسية بمؤسسة االسمنت بسطيف الفصل الرابع

 212 

 عدد زيارات المرضى بالتموث لممركز الطبي : (15-4)جدول رقم
  (زيارة)  المركز الصحي  المرض

 2003 2004 2005 2006-2013 

 62 299 199 479 عدد الزيارات لجميع األمراض 

 1 35 22 36 الجمد

 _ 15 11 23 الجياز اليضمي

 3 75 28 47 الجياز التنفسي

 _ 80 46 85 العين

 _ 18 11 35 األنف

 3 17 6 24   األذن

 7 240 124 250 المجموع

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى سجبلت المرضى: المصدر

 .2013- 2003أيام المكوث بالمستشفى من : (16-4)جدول رقم 
  (يوم/ مريض) المستشفى   المرض

 2003 2004 2005 2006-2013 

 _ _ _ _ الجمد

 _ _ _ _ الجياز اليضمي

 _ 700 405 680 الجياز التنفسي

 _ - - - العين

 _ - - - األنف

 _ _ _ _ األذن

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى سجبلت المركز الطبي: المصدر
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 2013- 2003عدد الزيارات لمعيادات الخارجية من  : (17-4)جدول رقم 
  (زيارة) الخارجية  العيادات   المرض

 2003 2004 2005 2006-2013 

 - 14 9 15 الجمد

 - 7 5 10 الجياز اليضمي

 - 40 20 25 الجياز التنفسي

 - 50 25 47 العين

 - 12 7 22 األنف

 2 14 5 20 األذن

 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى سجبلت المركز الطبي: المصدر

 
من خبلل الجداول السابقة نبلحظ ارتفاع عدد العمال المصابين بأمراض التموث خبلل السنوات األولى من 

الدراسة لينخفض تماما خبلل السنوات األخرى، كما نبلحظ أيضا أن األمراض التي أدت بالعمال إلى المكوث 
نما استمزمت زيارات إلى  بالمستشفى ىي أمراض الجياز التنفسي فقط أما باقي األمراض فيي ليست مستعصية وا 

 .العيادات الخاصة فقط
 في مسار تحديد تكمفة وحدة القياس يجب إيجاد تكمفة النشاط اإلجمالي لكل جية : تكمفة النشاط اإلجمالي

، حيث بمغ إجمالي تكمفة المركز الطبي (المركز الطبي، العيادة الخارجية، المستشفى)من الجيات السابقة 
ىتبلكات وأدوية وأجور الموظفين خبلل فترة الدراسة كما ىو مبين في الجدول  لممؤسسة من تجييزات ومباني وا 

 : التالي
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 2013 إلى 2003إجمالي تكمفة المركز الطبي من : (18-4)الجدول رقم 
   التكمفة  السنة

   (دج)تكاليف ثابتة (دج)تكاليف متغيرة 

أجور موظفي المركز  اىتبلك االستثمارات  األدوية  
 الطبي 

 (دج)المجموع 

2003 103454,56 32715,54 358347.29 494517.39 

2004 99876,78 32715,54 383486.93 516079.25 

2005 80573,00 67694,68 357520.06 505787.74 

2006 98932,25 172436,11 352214.26 623582.62 

2007 99863,14 287820,73 288345.99 676029.86 

2008 95728,56 403204,34 223413.32 722346.22 

2009 128653,08 373205,34 593102.66 1094961.08 

2010 225885,37 371172,06 993291.58 1364463.64 

2011 91427,79 370689,8 1139190.64 1601308.23 

2012 70142,82 255304,19 501810.51 827257.52 

2013 76273,75 139920,57 1195990.33 217390122.33 

 األجور/ من إعداد الطالبة باالعتماد عمى وثائق قسم محاسبة التكاليف: المصدر

ما يمكن اإلشارة إليو من خبلل الجدول وخاصة ارتفاع أجور العمال؛ أنو كان ىناك طبيب تابع لطب العمل من 
 ليستقيل، 2011 تم ترسيم طبيب عام إلى سنة 2010 ليتقاعد؛ وبعدىا في جويمية 2010 إلى سنة 2003سنة 

 . باإلضافة إلى طبيب في طب العمل2013 تم ترسيم ممرض إلى غاية 2011وفي سنة 
أما العيادات الخارجية من مستشفى وعيادات خاصة فقد اعتمدت عممية الحساب لكل من التكاليف الخاصة بيما 
عمى أساس التقدير الموضوعي لصعوبة تتبع كل حالة مرضية، وىي تتمثل في القيمة التي تدفعيا المؤسسة عن 

ىؤالء المرضى العاممين لدييا عن طريق اشتراكيم في التأمين الصحي، حيث يبمغ إجمالي التأمين المدفوع 
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من متوسط  ( تدفعا المؤسسة عن العامل25% يتم اقتطاعيا من مبمغ العامل، و9% )34%لممرضى نسبة 
أجر العامل الذي تقوم المؤسسة بدفعيا لمتأمين االجتماعي، ألن ىذا األخير يقوم بالتعويض عن كل وصفة 

 5%دج عن كل عامل شيريا أي نسبة 300.00؛ كما تقوم المؤسسة بدفع 80%طبية لكل عامل مريض ب 
دج لمتعاضدية العامة لمواد البناء، التي تقوم بالتعويض عن كل وصفة 1500من األجر القاعدي الذي يقدر ب

 :؛ وعميو يكون المبمغ المدفوع من قبل المؤسسة كما يمي20%طبية لمعامل بنسبة 
 .25%× متوسط اجر العامل + 9%× متوسط أجر العامل = إجمالي المبمغ المدفوع لمتأمين االجتماعي

 .دج لكل عامل300.00= إجمالي المبمغ المدفوع لمتعاضدية العامة لمواد البناء
وعميو فإن إجمالي تكاليف العيادات الخارجية . أي أن المؤسسة تقوم بدفع ىذا المبمغ عن كل موظف شيريا

 :والداخمية موضح في الجدول التالي
 المبمغ المدفوع لمتأمين االجتماعي عمى  كل العمال: (19-4)الجدول رقم

عدد  السنة
 العمال

متوسط أجر 
 العامل الشيري

المبمغ المدفوع عمى  25% %9
 كل عامل شيريا

المبمغ المدفوع إجمالي 
 (1000) لجميع العمال
 دج

2003 498 57114.67 5140.32 14278.66 19418.98 9670.65 

2004 431 63706.19 5733.55 15926.54 21660.09 9335.49 

2005 386 61599.44 5543.94 15399.86 20943.8 8084.30 

2006 370 62795.45 5651.59 15698.86 21350.45 7899.66 

2007 352 89081.98 8017.37 22270.49 30287.86 10661.32 

2008 374 90972.45 8187.52 22743.11 30930.63 11568.05 

2009 393 85028.32 7652.54 21257.08 28909.62 11361.48 

2010 372 90061.91 8105.57 22515.47 30621.04 11391.02 

2011 373 85721.37 7714.92 21430.34 29145.26 10871.18 

2012 403 82649.23 7438.43 20662.30 28100.73 11324.59 
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2013 407 116587.04 10492.83 29146.76 39639.59 16133.31 

 .قسم األجور/ من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المؤسسة: المصدر

 
 الذي يتم 34%والمستشفيات بجمع مبمغ  (الخاصة)وبيذا فإنو يتم تقدير التكمفة اإلجمالية لمعيادات الخارجية 

المدفوع من قبل التعاضدية العامة لمواد البناء، كما ىو موضح  (دج300.00 )5%دفعو لمتأمين الصحي ومبمغ 
 :الجدول التالي

 (دج: الوحدة)التكمفة اإلجمالية لمعيادات الداخمية والخارجية : (20-4)الجدول رقم 
 المبمغ اإلجمالي %5مبمغ  (1000)%34مبمغ  السنة

2003 9670.65 300.00 9670.95 

2004 9335.49 300.00 9335.79 

2005 8084.30 300.00 8384.60 

2006 7899.66 300.00 8199.96 

2007 10661.32 300.00 10961.62 

2008 11568.05 300.00 11868.35 

2009 11361.48 300.00 11661.78 

2010 11391.02 300.00 11691.32 

2011 10871.18 300.00 11171.48 

2012 11324.59 300.00 11624.89 

2013 16133.31 300.00 16433.61 

 . قسم األجور/من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجدول السابق والمؤسسة: المصدر
 

 (زيارة)يتم تحديد تكمفة الوحدة العبلجية لكل من المركز الطبي بالمؤسسة: تحديد تكمفة الوحدة العالجية 
، بقسمة التكمفة المتجمعة لكل وحدة المحصل عمييا من (زيارة)والعيادات الخارجية (يوم/مريض)والمستشفى 
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الجدول السابق عمى النشاط اإلجمالي لتمك الوحدة خبلل فترة الدراسة؛ وبيذا يمكن تحديد تكمفة وحدة العبلج من 
 :خبلل الجدول التالي

 لممركز الطبي تحديد تكمفة الوحدة العالجية: (21-4)الجدول رقم
 العبلجية الوحدة تكمفة   حجم النشاط  التكاليف إجمالي  السنة

 المركز الطبي 

 دج(1000)

/ المستشفى
العيادات 
 الخارجية

المركز 
 الطبي

 (زيارة)

 المستشفى

 (أيام المكوث)

العيادات 
الخارجية    

 (زيارة)

 المركز الطبي

(1000) 

 المستشفى

(1000) 

العيادات 
 الخارجية

(1000) 

2003 494.51 9970.95 479 370 700 1.032 27.94 14.24 

2004 516.07 9635.79 299 300 437 1.728 32.11 22.04 

2005 505.78 8384.60 199 230 400 2.537 36.45 20.59 

2006 623.58 8199.96 50 40 74 12.47 205.00 110.81 

2007 676.02 10961.62 67 25 20 10.08 438.46 548.08 

2008 722.34 11868.35 60 5 25 12.03 2373.6 474.73 

2009 1094.96 11661.78 75 12 30 14.59 971.66 388.72 

2010 1364.46 11691.32 70 24 15 19.49 487.13 779.42 

2011 1601.30 11171.48 66 4 10 24.26 2792.8 117.14 

2012 827.25 11624.89 64 3 20 12.92 3874.9 581.24 

2013 217390.12 16433.61 42 _ 30 5176 _ 547.78 

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجداول السابقة: المصدر

 
، لبلستعانة (المركز الطبي، المستشفى، العيادات الخارجية)من خبلل الجدول تم تحديد تكمفة كل وحدة عبلجية 

بيا في تحديد تكمفة عبلج المرض لجميع العمال المرضى بسبب التموث،  لكن وعمى الرغم ما يؤخذ عمى 
أي أن معدل التكمفة ىنا ال يربط بين نوع المرض  )معدالت تكمفة الوحدة العبلجية من نمطية ىذا المعدل 

، إلى أننا حاليا ال (والتكمفة لو، بل إن أساس الربط ىو بين عنصر التكمفة والقسم الذي تنتمي إليو ىذه التكمفة
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يوجد أي طريقة تمكننا من المعرفة الدقيقة لتكمفة المرض، وأن ىدف الدراسة ىو الوصول إلى تقدير لمخسائر 
الصحية التي يسببيا التموث وىي بحد ذاتيا يشوبيا درجة كبيرة من عدم التأكد، وعميو التجأنا إلى معدالت 

التكمفة باعتبارىا البديل الوحيد المتوفر كونيا أقرب مؤشر الحتساب تكمفة عبلج المرضى المصابين بأضرار 
 . التموث، والجداول التالية تظير تكمفة اإلجمالية لعبلج المرضى

  لممركز الطبي2013- 2003التكمفة اإلجمالية لعالج المرضى من : (22-4)الجدول رقم 
 2013 -2006   2005   2004   2003  /السنة

معدل  ز.ع المرض
 التكمفة

التكمفة 
اإلجمالية 

(1000) 

معدل  ز.ع
 التكمفة

التكمفة 
 اإلجمالية

(1000) 

معدل  ز.ع
 التكمفة

التكمفة 
 اإلجمالية

(1000) 

معدل  ز.ع
 التكمفة

التكمفة 
 اإلجمالية

(1000) 

 15.12 15.12 1 88.80 2.53 35 38.01 1.728 22 37.15 1.032 36 الجمد

الجياز 
 اليضمي

23 1.032 23.73 11 1.728 18.92 15 2.53 38.05 - 15.12 - 

الجياز 
 التنفسي

47 1.032 48.50 28 1.728 48.38 75 2.53 190.27 3 15.12 45.36 

 - 15.12 - 202.96 2.53 80 79.48 1.728 46 87.72 1.032 85 العين

 - 15.12 - 45.67 2.53 18 18.92 1.728 11 36.12 1.032 35 األنف 

 45.36 15.12 3 43.13 2.53 17 10.36 1.728 6 24.76 1.032 24 األذن 

∑ 250 1.032 258 124 1.728 214.27 240 2.53 608.9 7 15.12 105.84 

 . ز عدد الزيارات.ع: مبلحظة/ من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجداول السابقة: المصدر

 
 :من خبلل الجدول نجد أن التكمفة اإلجمالية لجميع العمال المرضى التي يتحمميا المركز الطبي كما يمي

إلى غاية 2006دج، من سنة 608900: 2005دج، سنة 214270: 2004دج؛ سنة 258000: 2003سنة 
 دج105840:  يقدر متوسط التكمفة اإلجمالية ب2013سنة 
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 (أيام المكوث) لممستشفى 2013- 2003التكمفة اإلجمالية لعالج المرضى من : (23-4)الجدول رقم 
 2013 -2006   2005   2004   2003  /السنة

معدل  األيام  المرض
 التكمفة

التكمفة 
اإلجمالية 

(1000) 

معدل  األيام 
 التكمفة

التكمفة 
 اإلجمالية

(1000) 

معدل  األيام 
 التكمفة

التكمفة 
 اإلجمالية

(1000) 

معدل  األيام 
 التكمفة

التكمفة 
 اإلجمالية

(1000) 

 - 1590.43 - - 36.45 - - 32.11 - - 27.94 - الجمد

الجياز 
 اليضمي

- 27.94 - - 32.11 - - 36.45 - - 1590.43 - 

الجياز 
 التنفسي

680 27.94 18999.2 405 32.11 13004.55 700 36.45 25515 - 1590.43 - 

 - 1590.43 - - 36.45 - - 32.11 - - 27.94 - العين

 - 1590.43 - - 36.45 - - 32.11 - - 27.94 - األنف 

 - 1590.43 - - 36.45 - - 32.11 - - 27.94 - األذن 

∑ 680 27.94 18999.2 405 32.11 13004.55 700 36.45 25515 - 1590.43 - 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجداول السابقة: المصدر

 
من خبلل الجدول نجد أن التكمفة اإلجمالية لجميع العمال المصابين بأمراض التموث نتيجة أيام مكوثيم 

 :بالمستشفى كما يمي
دج، من سنة 25515000 :2005دج، سنة 13004550: 2004دج؛ سنة 18999200: 2003سنة 

 . ال تقدر أي تكمفة لعدم وجود أي عامل مريض بالمستشفى2013إلى غاية سنة 2006
 . لمعيادات الخارجية2013- 2003التكمفة اإلجمالية لعالج المرضى من : (24-4)جدول رقم

 2013 -2006   2005   2004   2003  /السنة

معدل  ز.ع المرض
 التكمفة

التكمفة 
اإلجمالية 

(1000) 

معدل  ز.ع
 التكمفة

التكمفة 
 اإلجمالية

(1000) 

معدل  ز.ع
 التكمفة

التكمفة 
 اإلجمالية

(1000) 

معدل  ز.ع
 التكمفة

التكمفة 
 اإلجمالية

(1000) 
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 - 443.52 - 288.26 20.59 14 198.36 22.04 9 213.6 14.24 15 الجمد

الجياز 
 اليضمي

10 14.24 124.4 5 22.04 110.2 7 20.59 144.13 - 443.52 - 

الجياز 
 التنفسي

25 14.24 356 20 22.04 440.8 40 20.59 823.6 - 443.52 - 

 - 443.52 - 1029.5 20.59 50 551 22.04 25 669.28 14.24 47 العين

 - 443.52 - 247.08 20.59 12 154.28 22.04 7 313.28 14.24 22 األنف

 887.04 443.52 2 288.26 20.59 14 110.2 22.04 5 284.8 14.24 20 األذن

∑ 139 14.24 1979.36 71 22.04 1564.84 137 20.59 2820.83 2 443.52 887.04 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجداول السابقة: المصدر

 
 :من خبلل الجدول نجد أن التكمفة اإلجمالية لمعيادات الخارجية التي تتحمميا المؤسسة كما يمي

 إلى 2006دج، من سنة 2820830: 2005دج، سنة 1564840: 2004دج، سنة 1979360: 2003سنة 
 .دج887040 تقدر ب 2013سنة 

وبيذا يمكن التوصل إلى أن التكمفة اإلجمالية التي تتحمميا المؤسسة نتيجة عبلج المرضى المصابين بأضرار 
 :التموث في تكمفة المركز الطبي وتكمفة المستشفى وتكمفة العيادات الخارجية، وتقدر ب

  دج21236560= دج1979360 +دج18999200+ دج258000: 2003سنة  
  دج14783660 = دج1564840+ دج13004550+دج214270: 2004سنة 
  دج28944730= دج2820830+ دج25515000+دج608900: 2005سنة  
  دج992880= دج887040+ 0+دج105840: 2013-2006سنة  

 :ويمكن إدراج التكمفة اإلجمالية التي تتحمميا المؤسسة في الجدول التالي
 التكمفة البيئية اإلجمالية لعالج العمال بالمؤسسة : (25-4)الجدول رقم

 (دج)التكمفة اإلجمالية السنة

2003 21236560 
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2004 14783660 

2005 28944730 

2006-2013 992880 

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى المعطيات السابقة:                                       المصدر

 
أما التكمفة الحقيقية التي يتحمميا االقتصاد الجزائري لكل مرض عمى حدى ولكل العمال المصابين بالمؤسسة 

 :بأضرار التموث ممثمة في الجدول التالي
 التكمفة البيئية التي يتحمميا االقتصاد الجزائري: (26-4)الجدول رقم 

 الجمد السنة

 (دج)

الجياز 
اليضمي 

 (دج)

 الجياز التنفسي

 (دج)

 (دج)∑ (دج)األذن (دج)األنف (دج)العين 

 14219 1168 678 660 9265 1180 1268 مبمغ الوصفة

2003 45648 27140 435455 56100 23730 28032 616105 

2004 27896 12980 259420 30360 7458 7008 345122 

2005 44380 17700 694875 52800 12204 19856 841815 

2006-2013 1268 - 27795 - - 3504 32567 

 .وأراء األطباء/ (المركز الطبي)من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المؤسسة : المصدر
 

 تكمفة االنخفاض الحاصل في الطاقة اإلنتاجية لمؤسسة االسمنت نتيجة أضرار التموث: 
يتم تقدير تكمفة االنخفاض في اإلنتاجية في أي مؤسسة كانت من خبلل نقص اإلنتاج الفعمي لمعامل بسبب 

مرضو وتعطمو عن العمل؛ ذلك أن الطاقة البشرية عنصر ىام في استمرار المؤسسة وتحقيق أىدافيا وأن طاقة 
الفرد المريض أقل من طاقتو وىو سميم، ومؤسسة االسمنت كباقي المؤسسات تؤثر فييا أضرار التموث بتأثيرىا 

 :عمى معظم العمال الذين يزاولون أنشطتيم في قسمين رئيسين
 تضم منطقة الكسر، الطحن، الطيي، االسمنت، التوزيع؛: األقسام اإلنتاجية
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 .تضم أقسام الصيانة، الميكانيك، الطاقة، التعبئة، السبلمة، التفتيش، المخازن، المشتريات: األقسام الخدمية
من ىنا سيتم حساب مقدار مساىمة كل عامل في ىذه األقسام، وتحديدا األقسام اإلنتاجية نظرا ألن تكاليف 
األقسام الخدمية يتم توزيعيا عمى األقسام اإلنتاجية بمقدار الخدمات التي تقدميا ليا، وصوال إلى تحديد تكمفة 

إنتاج الوحدة، التي تتضمن إذا نصيبيا من التكاليف المباشرة لمراكز اإلنتاج والتكاليف غير المباشرة المقدمة من 
مراكز الخدمات؛ وبيذا فإن أي ىدر بالطاقة سواء بشري أو إنتاجي أو حتى إسراف في اإلنفاق فإنو يقع في 

 .المراكز الخدمية، وبالنتيجة يتم تحميميا عمى المراكز اإلنتاجية ومنو عمى وحدة المنتج
إن انخفاض عدد العمال في مؤسسة االسمنت يتسبب عنو تكمفة إضافية، ال تشتمل فقط عمى التكمفة الضائعة 
نتيجة عدم استغبلل الطاقة بل أيضا عمى التكمفة التي تدفعيا المؤسسة في تمك السنة تتمثل عموما في األجور 
المدفوعة لمعاممين خبلل فترة انقطاعيم عن العمل نتيجة اإلصابات بأمراض التموث، التي يمكن أن نطمق عمييا 

 .تكمفة الفرصة البديمة الداخمية؛ باإلضافة إلى تكمفة تخزين مادة االسمنت لعدم استعماليا
وبيذا فإنو يتم تحديد قيمة النقص الحاصل في الطاقة اإلنتاجية لمؤسسة االسمنت نتيجة إصابة العاممين 

 :بأمراض التموث، وما ينتج عنو من انقطاع عن العمل كما يمي
  

مقدار ) مساىمة العامل اإلنتاجية ×دينار/معدل تكمفة طن= يوم/ قيمة اإلنتاج العامل المصاب دينار جزائري
 (اإلنتاج الذي يساىم فيو العامل

 : عمى النحو التالي2013- 2003وسيتم تطبيق ما سبق في فترة الدراسة من 
 عدد أيام الغياب لمعمال المتضررين من التموث: (27-4)الجدول رقم 

  اإلنتاج   اإلدارة  

عدد  السنة
 األشخاص

عدد 
 األيام

عدد األيام المتضررين 
 بالتموث

عدد األيام المتضررين  عدد األيام عدد األشخاص
 بالتموث

2003 35 498 24 140 1789 700 

2004 50 345 11 137 1683 500 

2005 29 296 10 101 1312 850 

2006 46 722 _ 85 884 _ 

 قيمة إنتاجو بسعر التكمفة× مدة غياب العامل المصاب= قيمة النقص في الطاقة اإلنتاجية
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2007 19 364 _ 110 1596 _ 

2008 23 273 _ 57 606 _ 

2009 32 548 _ 73 1425 _ 

2010 17 194 _ 89 1585 _ 

2011 28 594 _ 50 1042 _ 

2012 13 286 _ 31 709 _ 

2013 10 116 _ 50 923 _ 

 . فرع الخدمات االجتماعية/من إعداد الطالبة باالستعانة بقسم الموارد البشرية: المصدر

 تكمفة الطاقة اإلنتاجية الضائعة نتيجة أمراض التموث: (28-4)جدول رقم 
عدد  السنة

 العمال
اإلنتاج 

 (طن)
إنتاجية 

/ طن)العامل 
 (اليوم

متوسط 
تكمفة 
اإلنتاج 

 (دج/طن)

قيمة إنتاج 
العامل 

 (دج/يوم)

عدد أيام 
 الغياب

تكمفة الطاقة 
اإلنتاجية الضائعة 

 (دج)

2003 498 1003914 5,52 1069.08 5901.32 

 

724 4272556.83 

2004 431 1000077 6,35 1866,45 11851.95 511 6056346.45 

2005 386 968131 6,87 1872,95 12867.16 860 11065757.6 

2006 370 980429 7,25 2036,49 14764.55 _ _ 

2007 352 1107651 8,62 2285,48 19700.83 _ _ 

2008 374 1137685 8,33 2583.50 21520.55 _ _ 

2009 393 1161000 8,09 2606.98 21090.46 _ _ 

2010 372 1054648 7,76 2966.5 23020.04 _ _ 
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2011 373 1219096 8,95 2678,82 23975.43 _ _ 

2012 403 1266004 8,60 2732,25 23497.35 _ _ 

2013 407 1280414 8,61 2965,16 25530.02 _  

 قسم المحاسبة التحميمية/ من إعداد الطالب باالعتماد عمى وثائق المؤسسة: المصدر

 
تكمفة العبلج الطبي الناتج عن أضرار = إجمالي تكمفة اإلصابة بأمراض التموث الناجم عن نشاط المؤسسة

 .تكمفة خسائر الطاقة اإلنتاجية غير المستغل+ التموث
  دج25509116.83= 4272556.83+ 21236560=2003سنة 
 دج20840006.45= 6056346.45+ 14783660=2004سنة 
 دج40010487.6 = 11065757.6+ 28944730=2005سنة 
 دج992880= 2013- 2006سنة 
 تكمفة األضرار البشرية الناتجة عن الموت المفاجئ بسبب التموث: 

يتم تقدير ىذه التكمفة بتحديد القيمة الحالية لمعائد المتوقع مدى الحياة الذي يخسره المجتمع نتيجة الوفاة المبكرة 
لعمال المؤسسة بسبب إصابتيم بأمراض التموث، أما المؤسسة فتتمثل خسائرىا في حجم اإلنتاج الذي كان من 

 .المتوقع أن يحققو العامل المتوفى خبلل حياتو اإلنتاجية في حال عدم إصابتو بالمرض ووفاتو المبكر
، ومراقبة السجبلت الطبية لممؤسسة تبين عدم (خاصة القدماء منيم)وبعد المقاببلت التي أجريت مع العمال 

وجود حاالت وفاة مبكرة، أو حتى الخروج إلى التقاعد مبكرا نتيجة أي مرض خبلل فترة الدراسة؛ ومن ثم تم 
 . (صفر)غير موجودة أي  (الوفاة المبكرة، الخروج إلى التقاعد مبكرا)اعتبار ىذه التكمفة 

تكمفة اإلصابة = وعميو تكون إجمالي تكمفة األضرار البشرية التي تتحمميا المؤسسة نتيجة أضرار التموث
 .تكمفة الخروج إلى التقاعد المبكر بسبب أمراض التموث+ تكمفة حاالت الوفاة+ بأمراض التموث

  دج25509116.83= 0+  دج25509116.83=2003سنة 
 دج20840006.45=  0+ دج20840006.45=2004سنة 
 دج40010487.6= 0+ دج40010487.6=2005سنة 
 دج992880=  0+ دج992880=   2013-2006سنة 

يتعدى األثر السمبي لممموثات من األضرار : قياس تكمفة األضرار المادية بمؤسسة االسمنت لسطيف .2
البشرية إلى األضرار المادية بالمؤسسة، وغالبا ما تتمثل ىذه األضرار في تدىور الخواص الفنية والكيميائية 
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لبعض الممتمكات مما يتسبب في رداءة أدائيا وسرعة اىتبلكيا، األمر الذي يتطمب مزيدا من الجيود الخاصة 
بصيانتيا، وأىم مموث يظير في ىذه المؤسسة والذي لو تأثير كبير ىو كمية الغبار المنبعث والتي كانت تصل 

، وبيذا فيي تنعكس عمى كل المعدات واآلالت الداخمة في 3MG/N M 400إلى مستويات مرتفعة جدا حوالي 
العممية اإلنتاجية حيث كانت تشيد عمميات صيانة متكررة ودائمة نتيجة الغبار الذي كان أحيانا يحرق المحركات 
أو يعطميا، كما أنو كان من أىداف المؤسسة القيام بعمميات الصيانة الوقائية لكنيا لم تفمح في ذلك من قبل إال 

من ىنا يمكن حساب تكمفة األضرار الناتجة عن الغبار . بعد تركيب المصافي في مختمف مناطق اإلنتاج
المنبعث عن طريق تقدير تكاليف الصيانة اإلضافية لؤلجيزة والمعدات والممتمكات األخرى، ويطمق عمى ىذا 

النوع من التكاليف تكاليف اإلحبلل، أي سيتم حساب المصاريف التي ُتكبدت إلرجاع األصل إلى حالتو األولى 
 2013 إلى سنة 2003التي كان عمييا؛ وبمغت مصاريف الصيانة الفعمية التي قامت بيا المؤسسة من سنة 

 :كما يمي
 (دج1000)2013- 2003تكاليف الصيانة لمؤسسة االسمنت خالل الفترة : (29-4)جدول رقم

 2013 2012 2011 2010 2009 0082 2007 2006 2005 2004 2003 األشير

 26107 10825 17141 59104 87232 83696 2346 9350 130437 102403 52059 جانفي

 21514 26029 18443 22894 17199 19958 4581 6168 27740 33766 7683 فيفري

 60609 19530 41968 77994 21834 28992 3331 6614 36213 57901 18141 مارس

 57763 95176 54369 45350 21474 21726 6573 3514 30425 22184 29433 أفريل

 38601 47796 53586 34904 25455 36853 4496 6674 45188 19989 45976 ماي

 25060 15888 40496 25738 19752 8042 39207 14001 27684 23745 21853 جوان

 34002 14108 11235 31020 24919 5800 8346 10129 7788 43811 21440 جويمية

 26903 8364 24884 20584 33398 5381 18828 7547 35998 25468 27541 أوت

 31687 24382 19724 27430 29025 17978 23254 8883 25864 17782 22629 سبتمبر

 39661 22729 23517 53012 20405 16521 14323 8368 25473 39628 35317 أكتوبر

 41371 22898 59520 20746 14423 15580 15808 5492 24283 35827 30499 نوفمبر

 57761 30176 42755 44160 41387 54491 26679 12562 36031 107734 35386 ديسمبر
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 461039 337901 407638 462936 356503 315018 167772 99302 453124 530238 347957 المجموع

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات قسم الصيانة: المصدر

 
يبين الجدول السابق جميع مصاريف الصيانة التي قامت بيا المؤسسة خبلل سنوات الدراسة، حيث نجدىا قبل 

تشمل مصاريف الصيانة الخاصة بالتآكل الطبيعي لممعدات  (سنة تركيب مصافي منطقة الطحن) 2006سنة 
باإلضافة إلى األضرار التي يحدثيا التموث، أي أن تمك القيم ىي قيم إجمالية  (التوقفات الغير ناتجة عن الغبار)

وعميو فإن الدراسة ترتكز عمى تحديد نسبة األضرار التي يحدثيا التموث وفصميا عن تمك التي تحدث نتيجة 
التقادم والتآكل الطبيعي، حتى يمكن التوصل إلى مؤشر تقريبي لتكاليف األضرار المادية الناشئة عن التموث؛ 
وحسب آراء مختصي قسم الصيانة فإن معظم إن لم نقل جل مصاريف الصيانة قبل بداية تركيب المصافي 

كانت نتيجة التموث الذي كان يغطي المصنع كما ىو مبين في المبلحق، أما بعد تركيب المصافي في مختمف 
مناطق اإلنتاج فإن الصيانة أصبحت أغمبيا وقائية؛ إال أنو ما يبلحظ عمى المبالغ الخاصة بالصيانة ال يوجد 
انخفاض كما يبينو الرسم الموالي، وما تم تفسيره ىو ارتفاع األجر الخاص بعمال ومسؤولي القسم نتيجة األداء 

، أما سنة  prime de performanceالجيد والعائد المعتبر الذي تم تحقيقو بعد تركيب المصافي وىو ما يسمى ب
 فتشيد انخفاضا شديد ويرجع ذلك حسب المختصين إلى أن المؤسسة خبلل ىذه السنة تحممت تكاليف 2006

الصيانة العادية )عالية جدا نتيجة تكنولوجيا المصافي الكيسية، لذا قررت عدم القيام بصيانات إلى لمضرورة 
، لذا ال يمكننا تقدير أو (لممؤسسة تقوم بتبديل قطاع الغيار قبل نياية صبلحيتيا، أما ىذه السنة فمم تقم بذلك

 .حساب نسبة التموث التي تصيب اآلالت من خبلل مبالغ قسم الصيانة
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 2013 إلى عام 2003تطور مصاريف قسم الصيانة من عام : (7-4)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى  الجدول السابق: المصدر

 

 تستعمل المؤسسة برنامجا خاصا داخل : حساب النسب التقديرية الخاصة بالمصاريف الناتجة عن التموث
، يقوم عمى أساس أنو كل من لديو مشكل يحتاج إلى فريق الصيانة فإنو يسجل coswingكل أقساميا يسمى 

 (ordre de travail)يصل إلى مدير الصيانة ليحولو إلى أمر بعمل  DI (demande d’intervention) طمب تدخل

OT يتم من خبللو معرفة اإلشكال ثم إرسال فريق عمل، وعند االنتياء من العممية يقوم ىذا األخير بتسجيل كافة 
المعمومات من اسم ولقب كل من دخل في العممية والوقت والمعدات التي استمزمتيا العممية وساعات العمل وىل 
تطمب األمر معاونين من خارج المؤسسة، وتقفل العممية ىكذا بعد كل طمب؛ وبسؤال مدير الصيانة تبين لنا أن 

 معالجة األضرار  ىناك نوعان من الصيانة وقائية وتصحيحية، وبما أن التصحيحة منيا ىي التي تتضمن
الناتجة عن التموث فإننا سوف نقوم بحساب نسبتو المؤثرة عمى المعدات باالعتماد عمى عدد أوامر العمل 

 :لمصيانة التصحيحية، والجداول الموالية تبين ذلك مقسمة حسب مراكز اإلنتاج
، حيث كانت قبل ىذا التاريخ 2006تم تركيب أول مصفاة كيسية في منطقة الطحن سنة : منطقة الطحن

 :عمميات توقف اآلالت كبيرة كما ىو مبين في الجدول التالي
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 نسب التموث في منطقة الطحن: (30-4)الجدول رقم
عدد أوامر  السنة

العمل 
 التصحيحية

عدد أوامر العمل 
 اإلجمالية

نسبة اآلالت المتضررة من التموث  نسبة اآلالت المتضررة 
 حسب أراء المختصين

2003 900 2150 42% 30% 

2004 880 2202 39% 28% 

2005 864 2007 43% 22% 

2006 665 1734 38% 15% 

2007 548 1638 33% 10% 

2008 529 2031 26% 8% 

2009 419 1877 22% 7% 

2010 373 1422 26% 8% 

2011 415 1461 28% 6% 

2012 601 1638 36% 5% 

2013 437 1467 29% 5% 

 من إعداد الباحثة باالستعانة بقسم الصيانة: المصدر

 
 أين تم تركيب 2006 عام 665 إلى 2005 عام 864من خبلل الجدول يتبين االنخفاض في عدد أوامر من 

أول مصفاة ذات أذرع بمنطقة الطحن وبيذا انخفضت عدد األوامر التصحيحية،  ليستمر ىذا االنخفاض إلى أن 
 أمر وىي نسبة جد رائعة حسب رأي مسؤول قسم الصيانة ألن المصنع وآالتو ال 437 إلى 2013يصل سنة 

تتعطل فقط نتيجة التموث، بل أيضا ىو نظام ميكانيكي ولو صيانة باإلضافة إلى قدم اآلالت والنظام الجديد 
 .اآللي ألكثرية اآلالت الجديدة، لذا فيي تشيد نسب عطل متكررة
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 لتمييا مصفاة أخرى خاصة بالمبرد 2009تم تركيب أول المصفاة الكيسية في ىذه المنطقة سنة : منطقة الطيي
، والجدول التالي يوضح عدد األوامر التصحيحية ليذه المنطقة قبل تركيب المصفاتين وبعيما أي 2010سنة 

 .2013 إلى سنة 2003من سنة 
 نسب التموث في منطقة الطيي: (31-4)الجدول رقم

عدد أوامر العمل  السنة
 التصحيحية

عدد أوامر العمل 
 اإلجمالية

نسبة اآلالت المتضررة من التموث  نسبة اآلالت المتضررة
 حسب أراء المختصين

2003 870 1300 67% 50% 

2004 748 1280 58% 45% 

2005 813 1297 62% 36% 

2006 827 1399 59% 34% 

2007 830 1424 58% 31% 

2008 892 1540 57% 32% 

2009 866 1352 64% 20% 

2010 618 1126 54% 15% 

2011 545 1054 51% 9% 

2012 544 1034 52% 9% 

2013 474 986 48% 8% 

 من إعداد الطالبة باالستعانة بقسم الصيانة: المصدر

 
من خبلل الجدول نجد أن أوامر الصيانة ليذه المنطقة كبيرة مقارنة مع المناطق األخرى ألنيا أكثر إنتاجا لمغبار 

 وتنخفض بدورىا 2013 سنة 48%إلى  2003 سنة 67%، لتنتقل من 2009ولم تبدأ باالنخفاض إال بعد 
وبيذا يمكن القول أن المؤسسة قد استطاعت حقا أن تخفض من أضرار التموث . 8%نسبة أضرار التموث إلى 

 .  في ىذه المنطقة
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تعد ىذه المنطقة آخر مناطق اإلنتاج أين يتم تصنيع االسمنت كمنتج نيائي قبل توزيعو، وتم : منطقة االسمنت
 . ، والجدول التالي يوضح نسبة التموث فييا2008تركيب المصفاة في ىذه المنطقة سنة 

 نسب التموث في منطقة االسمنت: (32-4)الجدول رقم
عدد أوامر العمل  السنة

 التصحيحية
عدد أوامر العمل 

 اإلجمالية
نسبة اآلالت المتضررة من التموث  نسبة اآلالت المتضررة 

 حسب آراء المختصين

2003 790 1580 50% 38% 

2004 764 1578 48% 35% 

2005 667 1467 45% 39% 

2006 660 1400 47% %37 

2007 769 1853 41% %33 

2008 880 2060 42% %20 

2009 725 1842 39% %10 

2010 654 1518 43% %9 

2011 695 1706 40% %8 

2012 723 1871 38% %9 

2013 554 1623 34% 7% 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات قسم الصيانة: المصدر

 
 منيا نسبة التموث ب 2003 سنة %50نبلحظ من خبلل الجدول االنخفاض في نسبة األوامر التصحيحية من 

وىو انخفاض جد معقول وجيد حسب رأي .  فقط من نسبة التموث7% منيا 2013 سنة 34% إلى %38
مسؤول الصيانة ذلك أن ىذه المصافي حقا قد حققت المردود المنتظر منيا، حيث كانت تشيد ىذه المنطقة 

 .غبارا كبيرا باإلضافة إلى نفاية االسمنت الناتج الذي كان يغطي اآلالت كما ىو مبين في المبلحق
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بعدما تم تبيان نسب أضرار التموث والخاصة بكل منطقة تأتي عممية تقدير تكمفة الصيانة الخاصة بيا حيث 
 : لكل منطقة كما يمي2013 إلى سنة 2003تقدر تكمفة الصيانة من سنة 

 2013 - 2003يوضح تكمفة الصيانة الخاصة بمنطقة الطيي من : (33-4)الجدول رقم 
 المجموع  الناتجة            الصيانة التموث تكمفة      عن (%) التموث نسبة  الصيانة تكاليف السنة

  االسمنت الطيي الطحن (3) (2) (1) (3)االسمنت (2)الطيي (1)الطحن 

2003 75506669 105083014 96384089 30 50 38 22652000.7 52541507 3679953.89 78873461.59 

2004 115061646 160131876 146875926 28 45 35 322017260.9 72059344.2 51406574.1 445483179.2 

2005 98327908 136843448 125515348 22 36 39 21632139.76 49263641.28 48950985.7 119846766.8 

2006 21548534 29989204 27506654 15 34 37 3232280.1 10196329.36 10177461.9 23606071.44 

2007 36406524 50667144 406472844 10 31 33 3640652.4 15706814.64 134136038 153483504.9 

2008 68358906 95135436 87259986 8 32 20 54687124.8 30443339.52 17451997.2 102582461.5 

2009 77361151 107663906 98751331 7 20 10 5415280.57 21532781.2 9875133.1 36823194.87 

2010 100457112 139806672 128233272 8 15 9 8036568.96 20971000.8 11540994.4 40548564.24 

2011 88457446 123106676 112915726 6 9 8 5307446.76 11079600.84 9033258.08 25420305.68 

2012 73324517 102046102 93598577 5 9 9 3666225.85 9184149.18 8423871.93 21274246.96 

2013 100045463 139233778 127707803 5 8 7 5002273.15 11138702.24 8939546.21 25080521.6 

 .قسم المحاسبة التحميمية/ من إعداد الطالبة باالعتماد عمى وثائق المؤسسة والمعطيات السابقة: المصدر

 
من خبلل جدول يتبين التحسن التدريجي في االنخفاض في قيمة الصيانة الناتجة عن التموث رغم ارتفاع 

، وبيذا فقد 2013 سنة 25080521.6 إلى 2003 سنة 78873461.59التكاليف اإلجمالية ليا، فمن 
 .نجحت المؤسسة حقا في مجال الصيانة بعد تركيبيا لمفبلتر

 
 المعالجة المحاسبية لمتكاليف البيئية داخل المؤسسة: الفرع الثالث

تقوم المؤسسة بمعالجة التكاليف التي تتحمميا من أجل الحفاظ عمى البيئة وتسجيميا محاسبيا بتقسيميا إلى 
وتتمثل عموما في االىتبلكات،  (التثبيتات)نوعين؛ األول ييتم بقياس تكاليف اقتناء معدات الحد من التموث 

والثاني ييتم بقياس تكاليف الحد من التموث وىي تسجل عمى أساس أنيا مصاريف تخصم من صافي الربح، 
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وما يمكن اإلشارة إليو أيضا أن ىذه التسجيبلت تدخل ضمن التسجيبلت العادية لممؤسسة أي ضمن حساباتيا 
. فيي لم تقم بفتح حسابات جديدة ليا، لذا فإن معالجتيا تتم كأي أصول ومصاريف عادية قد تحممتيا المؤسسة

 وقامت 2013وفيما يمي سنعطي مثاال عن كل من األصول والمصاريف التي تحممتيا المؤسسة خبلل سنة 
 .بتسجيميا محاسبيا

 بتكمفة تقدر ب STEPAقامت المؤسسة باقتناء مصفاة المبرد بإبرام عقد مع مؤسسة : التثبيتات . أوال
 :دج396861298.30

 تسجيل عممية الشراء : 
 
 
 
 

    
 

  2013تسجيل قسط االىتبلك لسنة : 
 
 
 
 
 

قامت المؤسسة بشراء األشجار وغرسيا في محيطيا الداخمي والخارجي، حيث تم في : المصاريف البيئية. ثانيا
دج خارج الرسم، كما تحممت 831800 فتيمة من األشجار والزىور بقيمة 800 شراء 2013 مارس 12

دج خارج الرسم، وتم تسجيل ىذه العممية 240000مصاريف تتعمق باليد العاممة لغرس ىذه األشجار تقدر ب 
 :كما يمي
 تسجيل عممية غرس األشجار والزىور 

 
 

12 /10/2007

 
 

12 /10/2007  مصفاة المبرد 215211 

404202 396861298.30 

396861298.30 

   STEPA موردو التثبيتات

 شراء معدات مصفاة المبرد

31 /12/2013

 
 

12 /10/2007  مخصص اىتبلك مصفاة المبرد 681000 

281521 27780290.88 

 

27780290.88 

 اىتبلك مصفاة المبرد

 قسط اىتبلك مصفاة المبرد

12 /10/2007

 
 

12 /10/2007  
 مصاريف غرس األشجار 615000

41020 1254006.00 

1071800.00 

 موردو الخدمات  

 غرس األشجار في محيط المؤسسة

 182206.00 445600 الرسم عمى القيمة المضافة 
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 تسجيل عممية دفع المستحقات 
 
 
 
 
 

وىكذا فإن المؤسسة تقوم بتسجيل كافة عممياتيا سواء إيرادات أو مصاريف أو تثبيتات، أما إذا كانت ىذه 
ن تم  المصاريف لسنوات سابقة أو التزامات مستقبمية فتحول إلى دورات أخرى أو تكوين مخصصات ومؤونات وا 
اكتشاف أي خطأ يتم تصحيحو بعكس القيد، إال أن التكاليف الضمنية تتحمميا وال تقوم بتسجيميا، لكن ورغم ىذه 
التسجيبلت فإن المؤسسة ال تستطيع أن تكتشف أثر ىذه التكاليف عمى نتيجتيا ومركزىا المالي ذلك أنيا ليست 

 . ليا حسابات بيئية خاصة
 

 قياس تكمفة األضرار الخارجية لتموث البيئة عمى المجتمع: الفرع الرابع
لن يقتصر حساب تكمفة تموث البيئة عمى الطاقة البشرية والمادية لمؤسسة االسمنت، بل تمتد لتشتمل المجتمع 
المحيط بالمؤسسة وما يمكن أن تسببو المموثات المنبعثة منو من أضرار وخسائر اقتصادية؛ حيث سيتم في ىذه 
النقطة قياس أثر التموث عمى صحة األفراد المحيطين بالمؤسسة من خبلل تقدير تكمفة المرض وأثر التموث عل 

 .قيمة اإلنتاج الزراعي في المناطق المحيطة، والخسائر االقتصادية لممواد والممتمكات
تعد بمدية أوالد عدوان التي يقدر عدد سكانيا بحوالي : تكمفة األضرار الصحية ألفراد المجتمع نتيجة التموث. أوال

 نسمة من أكثر البمديات تضررا من جراء تموث اليواء الناتج عن مؤسسة االسمنت بعين الكبيرة وذلك 14000
كم، وأيضا دائرة عين الكبيرة التي تبعد ىي األخرى عن 4لمتوقع ىذه األخيرة فييا، حيث تبعد عن المؤسسة ب 

كم متضررة أيضا، ألن ىذه المناطق تكون تراكيز عناصر التموث فييا عالية مما يؤدي إلى 10المؤسسة ب 
وعميو سنحاول قياس تكاليف األضرار الصحية وغير الصحية الناتجة عن التموث التي . حدوث أضرار أكثر

تتحمميا ىذه المناطق كل حسب درجة تأثره، وعموما تتمثل في تكاليف العبلج وتكاليف الفرصة البديمة أليام 
 .الغياب عن العمل وتكاليف الزيادة في معدالت الوفيات

، تم (موقع المؤسسة فييا)بعد ما تم إجراء دراسة ميدانية عمى بمدية أوالد عدوان : تكمفة اإلصابة بأمراض التموث
الحصول عمى المعمومات التاريخية لئلصابة باألمراض المختمفة لعناصر التموث البيئية، وباالستعانة بآراء أطباء 

15/04/2013  
 موردو الخدمات 401020
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العمل لدائرة عين الكبيرة بسطيف تبين أن أكثر أمراض التموث شيوعا ىي تمك الناتجة عن الغبار المتصاعد من 
صناعة االسمنت والمتمثمة بالدرجة األولى في أمراض الجياز التنفسي باإلضافة إلى أمراض الجمد، العين، 

كما تتغير الحالة حسب عامل الزمن فكمما ازدادت مدة التعرض لممموث عن الحد المسموح بو ازدادت . األنف
وأيضا إذا كان الشخص مريضا سابقا دون التعرض لمتموث فيدرج في عدد . جرعة التموث التي يستقبميا الفرد

الحاالت المصابة بأمراض التموث ذلك أن التعرض لو يزيد من حالتو الصحية سوءا وتزداد عدد مرات عبلجو 
 .وفي إطالة فترة عبلجو، أو قد يؤدي إلى وفاتو

كما سبق والتطرق إليو فإن تكاليف العبلج الطبي تختمف : تكاليف العالج الطبي لممرضى المحيطين بالمؤسسة .1
باختبلف نوع المرض ودرجة خطورتو وىل المريض يقيم بالمستشفى أو العيادات الخارجية، لكن الصعوبة في 
تقدير ىذه التكمفة في المجتمع المحيط بالمؤسسة ىي أن جية العبلج غير محددة عكس الحالة األولى بالنسبة 
لعبلج المرضى العاممين بالمؤسسة حيث جية العبلج محددة ومعمومة، ففي ىذه الحالة من الممكن أن تكون 

، (الخاصة)جية العبلج لممجتمع المراكز الصحية المتواجدة بالمنطقة أو المستشفى أو حتى العيادات الخارجية 
وفي بعض الحاالت قد يكتفي المريض المصاب بأضرار التموث بأن يأخذ الدواء دون المجوء إلى أي مركز 
صحي؛ كل ىذه االحتماالت تصعب إمكانية تقدير تكمفة العبلج الطبي باألسموب السابق الذي تم احتسابو 
لعمال المؤسسة، كما أن المجوء إلى أسموب االستقصاء ألفراد المجتمع المحيط بالمؤسسة عما يتحممونو من 

تكاليف نتيجة إصابتيم بأمراض التموث يعد أسموبا غير منطقي، ذلك الختبلف درجة الوعي البيئي بين األفراد 
ومع صعوبة . ولعدم اىتمام الكثير منيم بمشكمة التموث ورغبة البعض في المبالغة في تقدير تمك التكاليف

الحصول عمى ىذه البيانات من عدد المرضى في المراكز الصحية التابعة ألوالد عدوان، وباالعتماد عمى أراء 
 : األطباء ىناك وبالتقريب توصمنا إلى ىذه النسب

 (دج)2003تكمفة العالج المرضى المقيمين ببمدية أوالد عدوان سنة : (34-4)الجدول رقم
التكمفة اإلجمالية  تكمفة الوصفة عدد اإلصابات عدد السكان نسبة اإلصابة األمراض

 لممرض

 12620319.75 9265 1362.15 9081 %15 الجياز التنفسي

 345441.24 1268 272.43 9081 3% الجمد

 1198692 660 1816.2 9081 20% العيون

 246276.72 678 363.24 9081 4% األنف 
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 14410729.71     المجموع

 .أراء أطباء المراكز الصحية ببمدية أوالد عدوان:  المصدر

 (دج) 2004تكمفة العالج المرضى المقيمين ببمدية أوالد عدوان سنة : (35-4)الجدول رقم
التكمفة اإلجمالية  تكمفة الوصفة عدد اإلصابات عدد السكان نسبة اإلصابة األمراض

 لممرض

 14389656.8 9265 1553.12 9136 %17 الجياز التنفسي

 810911.36 1268 639.52 9136 7% الجمد

 904464 660 1370.4 9136 15% العيون

 495536.64 678 730.88 9136 8% األنف 

 16600568.8     الجموع

 .أراء أطباء المراكز الصحية ببمدية أوالد عدوان: المصدر

 (دج)2005تكمفة عالج المرضى المقيمين سنة : (36-4)الجدول رقم
التكمفة اإلجمالية  تكمفة الوصفة عدد اإلصابات عدد السكان نسبة اإلصابة األمراض

 لممرض

 1165165.2 1268 918.9 9189 10% الجياز التنفسي

 2128355.8 9265 229.72 9189 2.5% الجمد

 1516185.00 660 2297.25 9189 25% العيون

 373808.52 678 551.34 9189 6% األنف 

 5183514.52     المجموع

 .أراء أطباء المراكز الصحية ببمدية أوالد عدوان: المصدر
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 (دج)2013إلى 2006تكمفة عالج المرضى المقيمين من : (37-4)الجدول رقم
التكمفة اإلجمالية  تكمفة الوصفة عدد اإلصابات عدد السكان نسبة اإلصابة  األمراض

 لممرض

 303521.4 1268 32.72 1092 3% الجياز التنفسي

 - 9265 -  - الجمد

 - 660 -  - العيون

 - 678 -  - األنف 

 303521.4     المجوع

 .أراء أطباء المراكز الصحية ببمدية أوالد عدوان: المصدر
 

تأتي في المرحمة الثانية من تقدير تكمفة األضرار البشرية قيمة األضرار الناجمة عن : تكمفة الوفاة المبكرة .2
اإلصابة بأمراض التموث في شكل دخل مضحى بو نتيجة التغيب عن العمل لفترات تزيد عن الفترات العادية 

والتي يطمق عمييا تكمفة الفرصة البديمة لؤلفراد العاممين بالبمدية، وفي دراستنا ىذه فإن المجتمع المحيط 
وىم األكثر تعرضا لمتموث لكنيم  (ربات بيوت، طبلب، محالين لمتقاعد)بالمؤسسة يتكون من أفراد غير منتجين 

ال يضيفون شيئا إلى اإلنتاج القومي اإلجمالي، وبيذا فإن تحديد تكمفة األضرار البشرية ليتو الفئة سواء عن 
 .طريق الوفاة المبكرة أو األضرار األخرى  التي تشتمل تكمفة الدخل الضائع معقدة نسبيا

باإلضافة إلى األضرار الصحية لمتموث، نجد أضرارا أخرى تتمثل في : قياس تكاليف األضرار المادية. ثانيا
وفيما يمي . األضرار االقتصادية لمنباتات واألراضي الزراعية وأضرارا يمحقيا التموث بالمواد والممتمكات

 :سنستعرض كل منيا
تتميز بمدية أوالد عدوان وقراىا باألراضي الصالحة لمزراعة : قياس تكاليف الخسارة في المحاصيل الزراعة .1

ومناخيا المبلئم، حيث تبين أن أىم المنتجات الزراعية في ىذه المنطقة ىو القمح الصمب والشعير باإلضافة إلى 
بعض الخضروات لكن بنسب قميمة جدا؛  وبما أن ىذه األراضي أكثر تعرضا لمتموث بسبب قربيا من المؤسسة، 
فمن المفترض أن إنتاجيا الزراعي في فترة ما قبل تركيب المصافي الكيسية لممؤسسة يشيد انخفاضا وخسارة 

وقد تم . اجتماعية؛ سيتم حسابيا وتبيان صحتيا بمقارنة ىذه األراضي بالمناطق النظيفة أي الخالية من التموث
اختيار بمدية عين عباسة لقربيا من بمدية أوالد عدوان في نوعية التربة والمحاصيل وفي نفس الوقت بعيدة عن 
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التموث؛ وفيما يمي جدول يوضح كل من مساحة األرض الزراعية المعرضة لمتموث، كمية اإلنتاج، نوعية 
 .    المحاصيل، مقدار الخسارة المترتبة عن تموث اليواء

 الخسارة المترتبة عمى القمح الصمب نتيجة التموث: (38-4)الجدول رقم 
  الخسارة   الصمب القمح  السنة

بمدية  عدوان بمدية أوالد 
 عين

 الكمية عباسة

 

السعر 
 الوحدوي

 

 الخسارة المقدرة

 دج دج طن (طن)اإلنتاج المساحة (طن)اإلنتاج المساحة 

2000 840 10580 3811 49465 322.80 1900 613320 

2001 800 5768 3799 33301 1244.58 1900 2364702 

2002 788 12133 3780 48981 (11922.14) 1900 (22652066) 

2003 732 17070 3674 85820 28.59 1900 54321 

2004 750 7500 3983 38616 (228.59) 1900 (434321) 

2005 760 9246 3920 50620 568.08 1900 1079352 

2006 750 11976 3930 54720 (1533.25) 2000 (366500) 

2007 830 9864 3905 54740 1770.87 2100 3718827 

2008 850 10861 3950 73600 4976.97 4500 22396365 

2009 800 14858 3969 64720 (1812.90) 4500 (8158050) 

2010 1050 22050 4056 65710 (5039.27) 4500 (22676715) 

2011 980 14780 4090 82868 (5075.90) 4500 (22841550) 

2012 1095 18615 4130 55300 (3953.13) 4500 (17789085) 

2013 1080 17280 4190 71950 1265.58 4500 5695110 
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 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات مديرية الفبلحة لوالية سطيف: المصدر
 (دج.)الخسارة المترتبة عن الشعير نتيجة التموث: (39-4)الجدول رقم

  الخسارة   الشعير   السنة

السعر  الكمية عباسة بمدية عين عدوان بمدية أوالد 
 الوحدوي

 الخسارة المقدرة

    (دج)اإلنتاج المساحة (دج)اإلنتاج المساحة 

2000 190 2850 377 5278 ((190 1400 (266000) 

2001 150 1200 420 4620 450 1400 630000 

2002 150 2642 400 7045 (0.125) 1400 (175) 

2003 150 3300 310 6820 0 1400 0 

2004 150 1800 310 3720 0 1400 0 

2005 150 2093 350 4900 7 1400 9800 

2006 150 2550 310 5580 150 1500 225000 

2007 50 550 350 7000 450 1500 675000 

2008 50 860 330 5240 (66.06) 2500 (165150) 

2009 50 1000 215 4810 118.60 2500 296500 

2010 50 1150 240 6360 175 2500 437500 

2011 110 2200 220 3300 (550) 2500 (1375000) 

2012 60 1020 220 6600 780 2500 1950000 

2013 20 120 180 2880 200 2500 50000 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات مديرية الفبلحة لوالية سطيف: المصدر
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بمبلحظة الجدولين السابقين لكل من القمح الصمب والشعير باعتبارىما المنتجين األساسيين لبمدية أوالد عدوان، 
تبين أن ىذه البمدية لم يصبيا الغبار المتصاعد من المؤسسة رغم تموقع ىذه األخيرة فييا؛ وبعد مقابمة مسؤول 

البيئة في المؤسسة أكد لنا أن الدراسة صحيحة، ألن الدولة قبل اختيار موقع المؤسسة درست اتجاه الغبار 
وجعمتو يتجو نحو الجبال المحاذية لممصنع ال إلى المناطق الزراعية، لذا ال يصل الغبار إلييا إال بنسب خفيفة 
ال تؤثر عمى المحاصيل الزراعية؛ وبيذا يمكن القول أنو ال توجد خسارة نتيجة التموث ليذه المؤسسة لكن ربما 

 .إذا تم القيام بنفس الدراسة عمى مؤسسات أخرى فربما نجد ىذه التكمفة
 :تكمفة األضرار الناتجة عن التموث في المواد والممتمكات .2

يتسبب التموث كما تم التطرق إليو سابقا في تآكل المعادن وأحجار البناء وتدىور الخواص الطبيعية والكيميائية، 
وتكوين طبقة سوداء عمى الممتمكات مما يؤدي إلى اتساخيا وفقدان رونقيا وقيمتيا الجمالية، مما يدفع الحاجة 
إلى صيانتيا أو تنظيفيا أو طبلئيا بين حين وآخر، وتزيد ىذه الصيانة في فترات الصيف أكثر لزيادة تركيز 

وتتمثل تكمفة األضرار الناتجة عن التموث في الممتمكات في تكاليف الصيانة اإلضافية السنوية لمعقارات، . الغبار
والتي يتطمب تقديرىا توافر كم ىائل من المعمومات كمتوسط الدخل الفردي وعدد المنازل المتواجدة وىل تم حقا 

القيام بتمك الصيانات أم تم تركيا كما ىي، ولتعذر الحصول عمى معظم ىذه المعمومات فإنو لن يتم حسابيا لكن 
 .  واقعيا موجودة

 :وبعد تقدير كل من تكاليف األضرار الداخمية والخارجية لممؤسسة سيتم تمخيصيا في الجدول التالي
 2013-2003تكاليف أضرار التموث من: (40-4)الجدول رقم

 التكاليف الصريحة 

 (دج)

مجموع التكاليف   (دج)الضمنية  التكاليف  
 (دج)البيئية 

عالج المرضى   السنة
 لمعاممين

خسائر الطاقة 
 اإلنتاجية

عالج المرضى  الصيانة
المقيمين بالقرب 

 من المصنع

 

2003 15727500.00 21236560 4272556.83 78873461.59 14410729.71 134520808.1 

2004 17692000.00 14783660 6056346.45 445483179.2 16600568.8 500615754.5 

2005 19722564.72 28944730 11065757.6 119846766.8 5183514.52 184763333.6 

2006 65757912.77  992880 _ 23606071.44 303521.4 90660385.61 
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2007 115304742.11  992880 _ 153483504.9 303521.4 140207214.9 

2008 235693819.90  992880 _ 102582461.5 303521.4 339572682.8 

2009 146298262.20  992880 _ 36823194.87 303521.4 184417858.5 

2010 150717995.20 - _ 40548564.24 - 191266559.4 

2011 158973463.20 - _ 25420305.68 - 184393768.88 

2012 158355215.30 - _ 21274246.96 - 179629462.26 

2013 173621544.00 -  25080521.6 - 198702065.6 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى المعطيات السابقة: المصدر

 
خبلصة لما جاء في ىذا المبحث من إيجاد تكاليف التموث الداخمية والخارجية، ومن خبلل الجدول أعبله تبين 
أن المؤسسة بصفة عامة استطاعت تحديد تكاليفيا مع أنيا تقريبية، ورغم االرتفاع الحاد في ىذه التكاليف الذي 

راجع بدرجة كبيرة إلى التكاليف الصريحة المتحممة إال أن المؤسسة مستقببل ستتمكن من ترشيدىا، ذلك أن 
االستثمارات المقتناة لمنع التموث طويمة األجل وقد تم اىتبلكيا وسداد قيمتيا خبلل فترة الدراسة، لذا في السنوات 

مع ذلك فقد استطاعت المؤسسة من خبلل . القادمة ستنخفض ىذه التكاليف إال الضرورية منيا كالرسوم واألجور
تبني محاسبة التكاليف البيئية تحقيق عوائد عمى كافة أدائيا البيئي واالقتصادي واالجتماعي وىو ما سنبينو في 

 .المبحث الموالي
 

 انعكاس تطبيق محاسبة التكاليف البيئية عمى األداء الكمي لممؤسسة : المطمب الثالث
تسعى المؤسسة لمحفاظ عمى ميزتيا التنافسية في ظل محيط يشيده التنافس خاصة مع المشاريع الجديدة لقطاع 
االسمنت أين سيتم تحقيق اكتفاء ذاتي، ومن أىم السبل لتحقيق ذلك ىو تبني ميزة التكمفة األقل مع الحفاظ عمى 

جودة المنتج ولعل إتباع محاسبة التكاليف البيئية بالمؤسسة وانعكاسيا عمى تطور أدائيا الكمي والمتمثل في 
األداء البيئي، االقتصادي، االجتماعي؛ عامل أساسي لتحسين بيئة العمل بالدرجة األولى من حيث نظافة 

المحيط واقتناء معدات تمنع التموث وزيادة إنتاجية العامل وبالتالي تحسين ربحية المؤسسة ورفع حصتيا السوقية 
ومنو تحقيق ميزة تنافسية مستدامة، والشكل التالي سيوضح األداء الكمي لممؤسسة وما سيحققو ليا من اكتساب 

 . حصة سوقية ىامة
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 .انعكاس محاسبة التكاليف البيئية عمى األداء الكمي لمؤسسة االسمنت بسطيف: (8-4)الشكل رقم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . من إعداد الطالبة باالستناد إلى مسؤولي المؤسسة: المصدر

 
 
 
 
 
 

محاسبة التكاليف 
 البيئية

 األداء الكمي لممؤسسة

 األداء االجتماعي األداء البيئي األداء االقتصادي

 رقم األعمال

 األرباح الصافية

 القيمة المضافة

 اإلنتاجية

العائد عمى رأس 
 المال المستثمر

 االستثمارات البيئية

التخفيف من حدة 
 التموث

التخمص من  
 النفايات

انخفاض عدد 
 حوادث العمل

 الصحة المينية

تطور معدل 
 األجور

االقتصاد في 
 الموارد و الطاقة

التوافق مع 
 التشريعات البيئية
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 انعكاس تطبيق محاسبة التكاليف البيئية عمى األداء االقتصادي لممؤسسة: الفرع األول
استطاعت المؤسسة تحسين مستواىا االقتصادي بتحقيق تطورات ىائمة ومستويات جد مرغوبة في اإلنتاج نتيجة 

إنتاجية : الحفاظ عمى بيئتيا ومنع التموث، ولدراسة وتحميل ىذه التطورات يمكن االعتماد عمى المؤشرات التالية
 . العامل، المبيعات، األرباح الصافية، القيمة المضافة، رأس المال المستثمر

شيدت المؤسسة ارتفاعا ممحوظا في كمية المبيعات ورقم األعمال المحصل خبلل : تحميل تطور المبيعات.  أوال
 :فترة الدراسة كما ىو مبين في الجدول التالي

 2013 إلى 2000تطور قيمة المبيعات من : (41- 4)الجدول رقم 
 معدل النمو (مميون دج)رقم األعمال  (طن)كمية المبيعات  السنة

2000 1034469,10 3121231217 .44 _ 

2001 932915.50 2910329819.89 -7.08% 

2002 910616.92 2844601549.00 -1.93% 

2003 974185.00 3265855211.10 8.36% 

2004 1008400.00 3470889805.00 6.45% 

2005 948855.00 3207987653.20 -2.22% 

2006 1000502.50 3412471536.65 6.35% 

2007 1112440.00 4099488087.40 20.13% 

2008 1141675.00 4355018466.01 6.24% 

2009 1175790.00 4909961666.71 7.30% 

2010 1027855.00 4673121070.41 -4.82% 

2011 1228895.00 6659854770.94 42.51% 

2012 1263145.00 6890207634.06 3.45% 

2013 1279125.00 7056398298.25 2.41% 

 . قسم اإلنتاج/ من إعداد الطالبة باالعتماد عمى وثائق المؤسسة: المصدر
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 قبل بداية 2005 إلى 2000من خبلل الجدول نبلحظ تذبذب في كمية ورقم األعمال بنسب متفاوتة من سنة 
 ويعود السبب الرئيسي 2005المؤسسة في تركيب المصافي وتنظيف محيط العمل، ليشيد انخفاضو الشديد عام 

في ذلك ىو التوقف عن اإلنتاج لمدة طويمة إلجراء تعديبلت وصيانة في خط اإلنتاج، ثم يعود بعد ذلك في 
 سنة تركيب أول مصفاة كيسية ليصل إلى أقصى معدالتو 2006النمو ويستمر محققا نسبا عالية بعد عام 

 وىي السنة التي تم فييا إنياء كل االستثمارات البيئية الخاصة بالمؤسسة والذي نتج 2011 سنة ،%42.51
 من الغبار ليضاف إلى منطقة الطحن ويستمر ىذا االرتفاع إلى غاية 34.5 %عنيا إعادة تدوير ما يقدر ب

 : ؛ وىو ما يزيد تأكيده الرسم البياني التالي2013
 تطور كمية المبيعات ورقم األعمال لممؤسسة : (9-4)الشكل رقم

 
 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجدول السابق: المصدر

 
تعد األرباح الصافية المؤشر الثاني الذي يمكن االعتماد عميو في تحميل : تحميل تطور األرباح الصافية. ثانيا

 :األداء االقتصادي لممؤسسة؛ والجدول التالي يوضح األرباح الصافية التي حققتيا المؤسسة خبلل فترة الدراسة
 .2013-2000تطور أرباح المؤسسة خالل الفترة : (42-4)الجدول رقم 

 نسبة التغير في قيمة األرباح الصافية (مميون دج)  األرباح الصافية السنة 

2000 505 _ 

2001 823 62.97% 
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2002 686 -16.64% 

2003 789 15.01% 

2004 751 -4.81% 

2005 797 6.12% 

2006 1230 54.32% 

2007 1387 12.76% 

2008 1369 -1.29% 

2009 1434 4.74% 

2010 1752 22.17% 

2011 2364 34.93% 

2012 3343 41.41% 

2013 3290 -1.58% 

 .قسم المحاسبة/ من إعداد الطالبة باالعتماد عمى وثائق المؤسسة: المصدر

 
، حيث سجمت 2013 إلى 2003من سنة  يبين الجدول قيمة األرباح الصافية التي استطاعت المؤسسة تحقيقيا

 %41.41 أين حققت 2012 لتستمر الزيادة بنسب متفاوتة حتى عام %54.32 بنسبة 2006زيادة معتبرة عام 
 :دج وىو المستوى الذي كانت تطمح إليو المؤسسة،  وىو ما يبينو الشكل التالي0003343000وقيمة 
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 2013إلى 2000تطور األرباح الصافية لممؤسسة من : (10-4)الشكل رقم

 
 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجدول السابق: المصدر

 
إن تحقيق المؤسسة لقيمة مضافة يجعميا رائدة في السوق، ويبين الجدول : تحميل تطور القيمة المضافة. ثالثا

 .2013  إلى سنة2000الموالي تحميبل لتطور القيمة المضافة التي استطاعت المؤسسة تحقيقيا من سنة 
 2013-2000تطور القيمة المضافة لممؤسسة خالل الفترة : (43-4 )الجدول رقم

 نسبة التغير في القيمة المضافة (مميون دج)  القيمة المضافة السنة 

2000 1486 _ 

2001 1456 2.01% 

2002 1451 0.34% 

2003 1799 23.98% 

2004 1790 0.5% 

2005 2018 12.73% 

2006 2056 1.88% 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



                    محاولة استخدام محاسبة التكاليف البيئية في تحقيق مزايا تنافسية بمؤسسة االسمنت بسطيف الفصل الرابع

 246 

2007 2703 31.46% 

2008 2569 -4.95% 

2009 2815 9.57% 

2010 3097 10.01% 

2011 4079 31.70% 

2012 4789 17.40% 

2013 5337 11.44% 

 .قسم المحاسبة/ من إعداد الطالبة باالعتماد عمى وثائق المؤسسة: المصدر

 
 بنسبة 2003من خبلل الجدول يبلحظ أن القيمة المضافة لممؤسسة متذبذبة في السنوات األولى لترتفع سنة 

 لمجودة، لكن عموما تبقى منخفضة لمظروف السيئة 9000 نتيجة الحصول عمى شيادة االيزو %23.98
 محققة أعمى نسبة سنة 2006المحيطة من تموث وغبار؛ ثم تبدأ بعدىا في االرتفاع بنسب ممحوظة بعد سنة 

 ويكمل ىذا االرتفاع مساره ليصل إلى أعمى 31.70% المقدرة ب 2011 وسنة 31.46% تقدر ب 2007
دج، وىي أعمى قيمة وصمت إلييا المؤسسة؛ وىذا التطور في القيمة 5337000000 بقيمة 2013قيمة لو سنة 

والشكل التالي يوضح . المضافة راجع بشكل أساسي إلى اإلجراءات التي اتخذتيا المؤسسة لتحسين أدائيا البيئي
 .أكثر لتطور القيمة المضافة لممؤسسة
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 2013إلى 2000تطور القيمة المضافة لممؤسسة من : (11- 4)الشكل رقم

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجدول السابق: المصدر

 
تعد اإلنتاجية من أىم مؤشرات األداء االقتصادي ألي مؤسسة؛ حيث سيتم في : تحميل تطور اإلنتاجية. رابعا

ىذا الفرع تحميل كل من تطور إنتاجية العامل واإلنتاجية الكمية التي استطاعت المؤسسة تحقيقيا نتيجة تبنييا 
 :لمحاسبة التكاليف البيئية من خبلل الجدول التالي

 2013 إلى 2000تطور إنتاجية المؤسسة من : (44-4)الجدول رقم 
 إنتاجية العامل عدد العمال السنة 

 (طن)

نسبة التغير إنتاجية  (طن)إنتاجية المؤسسة 
 المؤسسة

2000 525 1965.70 1031997 _ 

2001 515 1769.45 911269 -11.69% 

2002 511 1786.45 913106 0.20% 

2003 498 2015.89 1003914 9.94% 

2004 431 2390.36 1000077 -0.38% 

2005 386 2508.10 968129 3.19% 
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2006 370 2649.80 980429 1.27% 

2007 352 3146.73 1107651 12.97% 

2008 374 3041.93 1137685 2.71% 

2009 393 2954.19 1161000 2.04% 

2010 372 2835.07 1054648 -9.16% 

2011 373 3268.35 1219096 15.59% 

2012 403 3141.44 1266004 3.84% 

2013 407 3145.98 1280414 1.13% 

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى وثائق المؤسسة: المصدر
 

من الجدول يبلحظ أن ىناك تطور وارتفاع في إنتاجية العامل وكميات اإلنتاج، فقد حققت المؤسسة نسبة معتبرة 
 ب كمية قدرىا 2013 ليصل إلى أعمى مستوياتو في 2013 إلى 2007 ويستمر ىذا االرتفاع من 2006عام 

دج كإنتاجية لمعامل الواحد، والمبرر األساسي لذلك ىو كمية 0000314598دج و 1280414000000
الفرينة المدخمة في العممية اإلنتاجية التي تم استعادتيا من الغبار المتصاعد نتيجة تركيب المصافي الكيسية كما 

، باإلضافة إلى تحسين ظروف العمل من نظافة البيئة وتوفير 34.5 %سبق اإلشارة إلييا التي بمغت نسبة 
معدات منع التموث الذي ساىم بشكل كبير في زيادة إنتاجية العامل وتخفيض فترات المرض وبالتالي العطمة 

 :التي كان يأخذىا العامل المريض؛ والشكل التالي يوضح ىذه الزيادة
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 2013 إلى 2000تطور إنتاجية المؤسسة من : (12- 4)الشكل رقم 

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجدول السابق: المصدر

 
يتم حساب عائد رأس المال المستثمر بقسمة األرباح الصافية عمى : تحميل عائد رأس المالي المستثمر. سادسا

 :رأس المال المستثمر،  وىو ما سيتم تبيانو في الجدول التالي
 2013-2000تطور العائد عمى رأس المال المستثمر خالل الفترة : (45-4)الجدول رقم

 العائد عمى رأس المال المستثمر رأس المال المستثمر السنة 

2000 76686000 6.58% 

2001 52031000 15.81% 

2002 343300000 1.99% 

2003 376247000 2.09% 

2004 587498000 1.27% 

2005 1118400000 0.71% 

2006 1294220000 0.95% 
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2007 591919000 2.34% 

2008 312281000 4.38% 

2009 899383000 1.59% 

2010 491988000 3.56% 

2011 98608000 23.97% 

2012 342560000 9.75% 

2013 377409000 8.71% 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى وثائق المؤسسة: المصدر
 

 دج 587000000ما يبلحظ عمى الجدول أن ىناك تذبذب في قيمة رأس المال المستثمر، حيث لم يتجاوز 
، وىذا راجع لنقص االستثمارات وغياب السيولة، بينما في سنة 2004إلى 2000خبلل السنوات األولى من 

 زادت قيمة رأس المال المستثمر بنسب عالية جدا ووصل العائد المحقق منيا إلى  2011 حتى 2005
، ويكمن السبب في توفر السيولة من تطور المبيعات واألرباح الصافية وكذا سعي 2011 سنة 23.97%

المؤسسة لتحسين وضعيا من خبلل تبني استثمارات جديدة ومكمفة لممحافظة عمى البيئة وتجديد الكثير من 
مركبات خط اإلنتاج وغيرىا من الخطوات التي تعد قفزة نوعية في تاريخ المؤسسة، في المقابل نجد انخفاضا في 

نياء مختمف المشاريع  ىذا العائد في السنوات الموالية لكن بنسب مقبولة وذلك الستقرار وضع المؤسسة وا 
 :وىو ما يبينو الشكل التالي. االستثمارية المخطط ليا
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 2013إلى 2000تطور العائد عمى رأس المال المستثمر من : (12- 4)الشكل رقم

 
 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجدول السابق: المصدر

 
 انعكاس تطبيق محاسبة التكاليف البيئية عمى األداء البيئي لممؤسسة: الفرع الثاني

تيدف محاسبة التكاليف البيئية بالدرجة األولى إلى تحسين األداء البيئي لممؤسسة، ليؤثر ىذا األخير بطريقة 
غير مباشرة عمى األداء الكمي ومن ثم عمى أرباحيا وعمى ميزتيا التنافسية؛ وسنبين في ىذا المطمب أىم النقاط 

 الخاصة بحماية البيئة 14001التي تتعمق باألداء البيئي لممؤسسة وخاصة بعد حصوليا عمى مواصفة االيزو 
 .2008وتطبيقيا الجيد لنظام اإلدارة البيئية سنة 

 استثمارات 14001تبنت المؤسسة من أجل حصوليا عمى شيادة المطابقة االيزو : االستثمارات البيئية. أوال
بيئية ىامة ومعتبرة جعمتيا رائدة في قطاع االسمنت وحسنت صورتيا ومكنتيا من تحقيق جودة بيئية عالية، 

 .2006والجدول التالية يوضح قيمة االستثمارات البيئة لممؤسسة والتي بدايتيا في 
 2013-2006يوضح تطور قيمة االستثمارات البيئية لممؤسسة خالل : (46-4)جدول رقم 

 االستثمارات البيئية السنة البيان

 109725475000 2006 14000قبل الحصول عمى شيادة االيزو 

 2007 101146577700 

 73732500000 2008 14000سنة الحصول عمى شيادة االيزو 
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 2009 2208220000 

 4117000000 2010 14000بعد الحصول عمى شيادة االيزو 

 2011 1071100000 

 2012 2571300000 

  2013 1700000000 

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المؤسسة: المصدر

 
 من أجل حصوليا عمى شيادة 2006يتضح من خبلل الجدول أن المؤسسة باشرت في استثماراتيا البيئية سنة 

 جد معتبرة ممثمة أكبر القيم، لتنخفض 2007 و2006االيزو، حيث كانت قيمة االستثمارات في السنوات األولى 
  أين تم االنتياء المبدئي من االستثمارات المخطط ليا 2011في السنوات األخرى حتى تصل إلى أدناىا في 

 شيدت المؤسسة ارتفاع جيد 2012حيث أصبح الوضع البيئي مستقرا وأكثر راحة، أما بعد ىذه السنة أي 
جديدة والمؤسسة دائما تسعى إلى تبنييا من خبلل البحث في  (البيئية)لبلستثمارات ذلك أن ىذه التكنولوجيا 

مجاالتيا وىو ما قامت بو في ىذه السنة بتركيب بطاريات وأبيار جديدة لترشيد استيبلك الطاقة والماء وآلة 
 .لتخفيض الغبار في المحجرة

يعتبر الماء مورد جد ىام من دونو أو نقصو تصعب الحياة، لذا كان من المساعي : استيالك المياه.  ثانيا
ذلك أن معظم الشكاوى التي كانت تصل إلييا ناتجة عن نقص كمية الماء  األولى لممؤسسة ترشيد استيبلكو،

المزود لممناطق المجاورة من بمدية أوالد عدوان وقراىا وحتى دائرة عين الكبيرة ألن أكبر كمية كان يستيمكيا 
 :المصنع، والجدول التالي يوضح تطور استيبلك الماء لممؤسسة كما يمي

 .2013 – 2000يوضح تطور استيالك الماء خالل الفترة : (47-4)جدول رقم 
 نسبة التغيير (M3)استيبلك الماء السنة 

2000 540000 _ 

2001 435000 -3.33% 

2002 388000 -10.80% 

2003 290000 -25.25% 
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2004 250000 -13.97% 

2005 280000 10.71% 

2006 150000 -46.42% 

2007 120000 -20% 

2008 90000 -25% 

2009 114000 -26.66% 

2010 113033 -0.84% 

2011 1261417 0.11% 

2012 111580 -11.73% 

2013 97650 -12.48% 

 (قسم البيئة/ مديرية األمن والتنمية المستدامة)من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المؤسسة : المصدر

 
ما يبلحظ من الجدول أن المؤسسة استطاعت بصفة عامة التحكم في استيبلك الماء، رغم أن ىذا المورد من 
العناصر األساسية في صناعة االسمنت ال يمكن التخمي عنو أو تخفيض استيبلكو إلى مستويات أقل بكثير، 

 وىي نسب جد مقبولة 2009 سنة 26.66% و2006 سنة %46.42حيث استطاعت تخفيضو إلى نسبة 
ويأتي ىذا االنخفاض نتيجة تركيب المؤسسة لممصافي الكيسية التي تتميز بقمة استيبلكيا لمماء مقارنة بسابقتيا، 

بنسبة كبيرة               (2013، 2012)ويستمر االنخفاض في نسبة استيبلك الماء خبلل السنوات األخيرة 
 رغم عدم 2013 آبار لمخط اإلنتاجي الجديد وبدأت المؤسسة في استغبلل بعض منيا في 5 نتيجة حفر 12%

تباعيتيا لمخط اإلنتاجي األول، األمر الذي وفر بدرجة كبيرة استيبلك الماء بكمية جد مرضية وصمت إلى 
 : ، وىو ما يبينو الشكل التالي3 م97650
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 2013-2000يوضح تطور استيالك الماء في المؤسسة خالل الفترة : (13- 4)الشكل رقم

 
 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجدول: المصدر

 
يعتبر ترشيد استيبلك الطاقة من األمور الميمة لمتوجو نحو تحقيق التنمية : تطور استيالك الطاقة. ثالثا

المستدامة، لكنو من األمور الصعبة التحقيق ذلك أن معظم اآلالت التي تعمل بيا المؤسسة تعتمد عمى الطاقة 
 .  الكيربائية والغاز؛ والجدول التالي يوضح استيبلك المؤسسة لمطاقة بنوعييا الكيربائية والغاز

 2013 إلى 2000يوضح استيالك الطاقة من : (48- 4 )الجدول رقم
  استيبلك الطاقة السنة

 (M 3)استيبلك الغاز  (KW)استيبلك الطاقة الكيربائية  

2000 139314000 89291323 

2001 118932000 84556142 

2002 120525000 57276628 

2003 137638000 62665023 

2004 139309000 62050786 

2005 138847000 77185000 
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2006 144761000 916383000 

2007 153224000 975681000 

2008 164638410 1037833101 

2009 165710000 108246418 

2010 149673000 97212309 

2011 176326000 112472019 

2012 169996000 102274214 

2013 171503000 107160554 

 .(قسم البيئة/ مديرية األمن والتنمية المستدامة)من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات المؤسسة : المصدر
 

لؤلسف رغم الجيود التي بذلتيا المؤسسة لترشيد استيبلك الطاقة لم تفمح في ذلك، بل أصبح االستيبلك مرتفعا 
أكثر من سابقو؛ وربما يرجع ذلك إلى التشغيل اآللي لمعظم آالت المصنع الذي يستيمك طاقة أكبر من العمل 

 ليرتفع من 2005إلى 2000اليدوي، عكس ما شيده الغاز الذي كان منخفضا في الفترات األولى من 
وقد .   وىي فترة قيام المؤسسة باالستثمارات، لتتمكن بعدىا من ترشيده في السنوات األخيرة2008إلى 2006

قررت المؤسسة من خبلل المراجعات الدورية التي تقوم بيا وضع برنامج تطويري ييدف بالدرجة األولى إلى 
 .تخفيض استيبلك الكيرباء والغاز
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 2013- 2000خالل الفترة ( الكيرباء والغاز)يوضح تطور استيالك الطاقة : (13- 4)الشكل رقم

 
 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجدول: المصدر

 
عادة رسكمة المخمفات. رابعا تتمثل أىم المموثات المتواجدة بالمؤسسة والمؤثرة عمى : التحكم في نسب التموث وا 

 :محيطيا الداخمي والخارجي كما تم اإلشارة إليو من خبلل المباحث األولى في
 كميات الغبار والغازات المتطايرة في اليواء جراء عممية اإلنتاج؛ 
 الضوضاء؛ 
 كمية النفايات الصمبة والسائمة عن العممية اإلنتاجية. 

لتجنب إعادة شرح ىذين العنصرين مع النسب الخاصة بالتموث وكيفية تحكم المؤسسة في تسيير النفايات ألنو 
 . تم تناوليا سابقا، سيتم اإلشارة فقط إلى األعمال المنجزة باختصار

تمكنت المؤسسة أخيرا من تحقيق المستوى المرغوب بو من نسبة التموث : الغبار والغازات المموثة لميواء .1
 نتيجة تركيب أول مصفاة كيسية؛ ولم ترضى 2006سنة  3م/ ميميغرام50وفقا لما ىو محدد قانونا، وىو 

 ويعد ىذا االنجاز إحدى 3م/ميميغرام6بذلك فعممت عمى تخفيض النسبة أكثر حتى وصمت إلى حدود 
 .  نقاط القوة في مجال حماية البيئة

قامت المؤسسة بتسيير نفاياتيا وتنظيميا، فمنيا ما قامت بإعادة بيعو ومنو : النفايات الصمبة والسائمة .2
عادة تدويره ابتداء من سنة  ، وبيذا انخفضت كمية النفايات سنة 2008ما تم حرقو وآخر تم رسكمتو وا 

 في بعض األنواع وبنسب متفاوتة في بعضيا اآلخر، لكن عموما يمكن القول %100 بنسبة 2010
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بأن المؤسسة في طريق النجاح إن لم نقل نجحت في التخمص الكمي من نفاياتيا خاصة الخطرة منيا 
 .وذلك راجع لمسياسة الجيدة المتبعة والتطبيق الجيد لنظام اإلدارة البيئية

عممت المؤسسة جاىدة من أجل تحقيق : التوافق مع التشريعات والدعاوى المرفوعة ضد المؤسسة. خامسا
التوافق مع التشريعات والقوانين الصادرة عن الدولة والخاصة بحماية البيئة، والدليل ىو الوصول إلى مستويات 

 .جيدة في الحد من الغبار وتخفيض النفايات
أما فيما يتعمق بالدعاوي القضائية المرفوعة، فمم تتعرض المؤسسة ألي إجبار بدفع غرامات مالية أو ما شابييا 
باعتبار أنيا قطاع عام، إال انو في حقيقة األمر شيدت دعوى قضائية من السكان ناتجة عن الكميات اليائمة 

 .لمغبار المتصاعد، لكن سرعان ما تداركتيا وحسنت وضعيتيا البيئية
 

 .انعكاس تطبيق محاسبة التكاليف البيئية عمى األداء االجتماعي لممؤسسة: الفرع الثالث
يعد األداء االجتماعي أىم مؤشر وعامل تيدف المؤسسة إلرضائو وتكوينو وتحسين وضعيتو باعتباره أساس 
قوتيا اإلنتاجية وربحيتيا، وىذا ما تم فعبل من خبلل توفير بيئة صحية وسميمة لو وىو ما سنبينو في ىذا 

 .المطمب
بتفحص الييكل التنظيمي نجد أن المؤسسة تتوفر عمى قسم خاص بالسبلمة : تطور عدد حوادث العمل. أوال

، األمر الذي أثر وبشدة عمى انخفاض OHSAS 18001المينية سعيا منيا لمحصول عمى شيادة المطابقة 
 :حوادث العمل التي كانت تشيد مستويات مرتفعة كما سيبينو الجدول التالي

 يوضح تطور عدد حوادث العمل : (49- 4 )الجدول رقم
 نسبة الخطورة األيام الضائعة جراء اإلصابة مؤشر تكرار الحوادث عدد حوادث العمل السنة

2006 35 52.92 404 0.61 

2007 19 21.92 265 0.31 

2008 16 19.2 141 0.27 

2009 8 8.96 76 0.08 

2010 5 22.46 75 0.97 

2011 3 17.44 112 0.17 
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2012 3 15.90 90 0.15 

2013 2 6.11 60 0.10 

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى سجبلت قسم السبلمة المينية: المصدر

 
  1:حيث أن

 يوضح مدى تعدد االصابات التي تمحق بالعاممين بالمؤسسة ويساوي: مؤشر تكرار شدة اإلصابة: 
            1000000 *                                       عدد اإلصابات

   أيام العمل* ساعات العمل اليومية*                             عدد العاممين
 2013 سنة 6 إلى 2006 سنة 52.92حيث نبلحظ من خبلل الجدول أن مؤشر تكرار الخطر انخفظ من 

 .وىذا لسياسة المؤسسة الجادة في حماية بيئة وسبلمة العمال
 يوضح الوقت المفقود نتيجة إصابات العمل وتحسب كما يمي: نسبة الخطورة: 

 1000000 *مجموع أيام االنقطاع عن العمل 
  أيام العمل* ساعات العمل اليومية*      عدد العاممين

، وبيذا فإن انقطاع األيام عن العمل لم تعد 2013 سنة 10% إلى 2006 سنة 61 %انخفضت ىذه النسبة من
كسابقتيا أي أن درجة خطرة حوادث العمل انخفضت نتيجة سعي المؤسسة دائما نحو الحفاظ عمى بيئة آمنة 

 .لعماليا
لؤلسف لم نستطع الحصول عمى عدد حوادث العمل منذ بداية فترة الدراسة، إال أننا وبعد الحديث مع مسؤول 

قسم السبلمة المينية وبعض عمال المؤسسة تبين أن عدد حوادث العمل قبل تييئة المكان وتوفير شروط 
السبلمة المينية والتوعية ومعدات األمن كالقفازات والنظارات عالية جدا ونسبة الخطورة بيا تفوق المستويات 
المطموبة، كالتسبب في عمى كثير من العمال نتيجة سقوط ذرات الفرينة الساخنة عمى أعينيم باإلضافة إلى 
حاالت السقوط والكسر المتكررة؛ ومن خبلل الجدول يبلحظ االنخفاض المستمر والممحوظ في عدد حوادث 

 2013 ومعظميا خطيرة كما تم اإلشارة إليو سابقا، إلى حالتين فقط سنة 2006 حالة سنة 35العمل، فمن 
 404وسببيا السقوط من الحافمة أي أسباب سيو العامل وقد انخفضت معيا عدد أيام الغياب عن العمل من 

 .، األمر الذي انعكس عمى إنتاجية العمال2013 يوم سنة 60 إلى 2006سنة 
                                                           

1
 . 200محمد عباس بدوي، مرجع سابق، ص -  
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وبيذا فقد استطاعت المؤسسة وبجدارة أن تحقق نتائج جيدة في الحفاظ عمى سبلمة العمال بتوفير قسم لؤلمن 
جبارىم عمى وضع الخوذات ونظارات وتزويدىم بإرشادات في  فعال يسعى أعوانو إلى متابعة عمال المؤسسة وا 

  :والشكل التالي يوضح ىذا االنخفاض. كافة مناطق المؤسسة
 تطور عدد حوادث العمل: (14- 4)الشكل رقم

 
 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات الجدول: المصدر 
 

تحتوي المؤسسة عمى مركز طبي مجيز يوفر الرعاية السميمة لمعاممين، ورغم أن ىذا : الصحة المينية. ثانيا
المركز تم إنشاؤه منذ بداية نشاط المؤسسة إال أن الفحوصات كانت تتم عند الضرورة فقط، وسعيا منيا 

نحو توفير الرعاية الصحية الجيدة قامت بالتعاقد مع طب العمل باإلضافة إلى ممرض وبإجراء  (المؤسسة)
فحوصات دورية لمعاممين في كل عام مرة لموظفي اإلدارة ومرتين أو أكثر لعمال خط اإلنتاج وذلك حسب 

منطقة العمل والقرب والبعد من مكان التموث، كما اتخذت قرارات عند الضرورة لتغيير العامل من مكان عممو 
إلى مكان أفضل بسبب مرضو، واستطاعت المؤسسة الحد من األمراض الخطيرة المزمنة التي كان سببيا 

 .الرئيسي التموث وبمتابعة المريض فور بداية اكتشاف المرض حتى ال يتفاقم أكثر
يجاد عبلقة  وتعد األجور من أىم عوامل زيادة رضا العامل وتحسين رفاىيتو: تطور معدل األجور. ثالثا تحفيزه وا 

جيدة بينو وبين اإلدارة التابعة لو، مما يؤدي إلى زيادة مقدرتو في العمل وتحسين جودة المنتجات، وتقوم مؤسسة 
 :االسمنت عمى منح األجر وفق سمم األجر والخبرة المينية التي تكون مقسمة كما يمي

  سنوات؛10 إلى 1 لمعمال ذوي الخبرة من %2الزيادة بنسبة  
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  سنة؛15 إلى 11 لمعمال ذوي الخبرة من % 52.الزيادة بنسبة  
 سنة؛20 إلى 16 لمعمال ذوي الخبرة من % 3الزيادة بنسبة  
  سنة؛30 إلى 21 لمعمال ذوي الخبرة من 3.5%الزيادة بنسبة  

 :باإلضافة إلى الحوافز المادية التي تدخل في متوسط األجر لكل عامل وتقسم كما يمي
 تمنح لجميع العمال في المؤسسة عمى أن تتجاوز كمية اإلنتاج الفعمية :  عالوة المردودية الجماعية

  من كمية اإلنتاج الفعمية؛70%
 يرتبط منحيا بمنح المردودية الجماعية، تمنح عمى أساس المجيود الفردي : عالوة المردودية الفردية

 ؛30%العالي لكل عامل وأدائو المتميز وتقدر بنسبة 
 وتوزع بالتساوي عمى عمال المؤسسة في آخر الدورة اإلنتاجية كما : عالوة توزيع األرباح السنوية

 :يوضحو الجدول التالي
 عالوة توزيع األرباح السنوية لممؤسسة: (50- 4 )الجدول رقم

 نسبة توزيع األرباح السنوية السنة

2007 75% 

2008 80% 

2009 91% 

2010 100% 

2011 110% 

2012 185% 

2013 230% 

 .من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات قسم األجور: المصدر
 

، وىذا مرتبط 230%وتتعداىا إلى %100ما يبلحظ عمى العبلوة أنيا قد ارتفعت إلى مستويات عميا لتفوق نسبة
 .بنسبة اإلنتاج التي تم تحقيقيا
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وبعدما تم توضيح أىم العوامل التي تدخل في متوسط األجر الفردي سندرج تطوره خبلل فترة الدراسة من خبلل 
 :الجدول التالي

 2013- 2003يوضح تطور أجور العمال السنوية خالل الفترة : (51- 4 )الجدول رقم
 متوسط األجر الشيري لمفرد العامل مجموع األجور السنوية السنة

2003 341317282.44 57114.67 

2004 329488422.54 63706.19 

2005 285328628.63 61599.44 

2006 278811799.75 62795.45 

2007 376282290.80 89081.98 

2008 408284389.95 90972.45 

2009 400993583.92 85028.32 

2010 402036389.46 90061.91 

2011 383688896.37 85721.37 

2012 399691724.30 82649.23 

2013 569411143.49 116587.04 

 من إعداد الطالبة باالعتماد عمى معطيات قسم األجور: المصدر

 
من خبلل الجدول أعبله نبلحظ تطور مجموع األجور السنوية لمعمال مرفوقة بزيادة األجور المتوسطة لمفرد 

دج شيريا، ويرجع ذلك لمعبلوات وكذا نسبة األرباح التي 116587.04 ب  2013لتصل إلى أوجيا سنة 
 النسبة التي لم تستطع 2013  سنة  %230يحصل عمييا العمال نتيجة زيادة كمية اإلنتاج والتي وصمت إلى 

 .تحقيقيا المؤسسة من قبل
ولم يظير تحسن األداء االجتماعي لممؤسسة عمى مستوى األجور فقط بل انتقل إلى تحفيزات وتكوينات العمال 

ألمانيا، )حيث أصبحت تشيد المؤسسة دورات تكوينية داخل أقساميا بشكل دوري ومتكرر، وأيضا بعثات لمخارج 
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 يوم األمر الذي شجع مسؤولي قسم البيئة والتنمية 30 إلى 15وكذا داخل الجزائر ولفترات تتراوح من  (فرنسا
المستدامة لفيم ىذا المجال أكثر وكيفية تسيير النفايات ومحاولة إيجاد تكنولوجيات جديدة تمكنيا من الحفاظ 

عمى البيئة خاصة وأن المؤسسة تشيد ارتفاعا في اإلنتاجية والربحية المحققة، باإلضافة إلى قيام المؤسسة بقرعة 
كل سنة لمعمرة ممولة كميا من المؤسسة ودون انقطاع راتب العامل، ورحبلت سياحية مدفوعة التكاليف؛ وفي 

 ونتيجة وصول المبيعات إلى مستويات مرتفعة اقترحت المؤسسة عمى من يريد االقتراض ألي 2013سنة 
عمى أن يتم السداد باالقتطاع من األجر، كل ىذا أكسب المؤسسة  (...زواج، سكن، شراء سيارة،)غرض كان 

 .مكانة ىامة بين عماليا وثقة أكبر
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 :خالصـــة الفصل
ىدفت الدراسة التطبيقية التي تم القيام بيا عمى مؤسسة االسمنت بسطيف أساسا إلى اإلجابة عمى عدة تساؤالت، 
منيا مدى التزام المؤسسة بقياس ومعالجة التكاليف البيئية المتحممة وىل حقا استطاعت تحقيق مزايا تنافسية من 

 .خبلليا
وقد توصمنا إلى أن المؤسسة قد حققت مكانة ىامة في السوق الوطني من حيث جودة منتجاتيا، فيي تفرض 

نفسيا مواجية كل منافسييا رغم غبلء مخرجاتيا؛ وىي أىم ميزة التي استطاعت الوصول إلييا، إال أن الوصول 
إلى القمة سيل لكن المحافظة عميو شيء صعب إن لم نقل مستحيل لدى بعض المؤسسات خاصة وما يغمب 
من تطورات جديدة عمى قطاع االسمنت في الجزائر، لذا كان البد لمؤسسة االسمنت بسطيف السعي وراء كل 
التحسينات والطرق لمحفاظ عمى مستوياتيا واستدامتيا، فسطرت كيدفا رئيسيا تحقيق تحكم أكبر في النفايات 
ضمن حمقة التحسين المستمر والحد من انبعاثيا إضافة إلى اليقظة في مجال التشريعات والقوانين والتغذية 

ونجحت المؤسسة فعبل في تقميل انبعاث . العكسية من المؤسسات الناشطة في نفس المجال سواء محميا أو دوليا
 ميميغرام في نانومتر مكعب المحدد عالميا مما يدل عمى مستويات الفعالية 6الغبار والغازات إلى مستويات دنيا 

  من رقم أعماليا لبلستثمارات 23%البيئية التي وصمت إلييا المؤسسة باإلضافة إلى أنو تم تخصيص أكثر من 
األمر الذي سيساعدىا مستقببل في اكتساب ميزة . المتعمقة بحماية البيئة مما انعكس باإليجاب عمى أدائيا الكمي

 .تنافسية مستديمة
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أولت الجزائر اىتماما كبيرا باستغالل الثروات الطبيعية وذلك لمدور الكبير الذي تمعبو في إضفاء قيمة لالقتصاد 
الوطني وتحقيق التنمية الشاممة، وما ترتب عمييا في الفترة األخيرة من أزمات متمثمة في فقدان التنوع البيئي، 

، استنفاذ الموارد غير المتجددة، وبيدف (االحتباس الحراري)تموث اليواء والماء، ارتفاع درجة حرارة األرض 
التقميل من ىذا التموث أوجبت الدول المؤسسات بكافة أنواعيا ومنيا الصناعية وخاصة تمك التابعة لقطاع 

، وبيذا "من يموث يدفع"االسمنت باعتبارىا المتسبب الرئيس فيو بتحمل تكاليف أنشطتيا عمى البيئة تحت مبدأ 
ن اختمفت أساليب وطرق القياس، ذلك أن  ظيرت جيود كبيرة ومحاوالت جادة في تبني ىذا النوع من التكاليف وا 

 . المحاسبة التقميدية ال تضم في طياتيا ىذا النوع من التكاليف
ويعرف واقع المؤسسات الصناعية العمومية منيا والخاصة الناشطة في قطاع االسمنت بالجزائر نوعين من 
التحوالت؛ األولى تتمثل في التطورات التي تعرفيا المجاالت التكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، 

والثانية تتمثل في تمك الضغوطات التي تفرضيا جميع األطراف المعنية بنشاط المؤسسة وذلك قصد إرغاميا 
في مثل ىذه الظروف ال يمكن ليذه . عمى إشباع رغباتيم وتمبية متطمباتيم ويأتي عمى رأسيا البيئة الطبيعية

المؤسسات أن تسير وتتطور إال إذا راعت ضرورة تحقيق التناسق واالنسجام بين استراتيجياتيا وبين احتياجات 
وباعتبار التكاليف البيئية واجبة التحميل ومتطمبات األطراف المعنية المتمثمة في المحيط الداخمي والخارجي، 

تستطيع المؤسسات المجوء إلى مختمف األساليب والطرق من أجل تخفيضيا مع المحافظة عمى جودة منتجاتيا 
 .من أجل مسايرة ىذه التطورات

ومؤسسة االسمنت لعين الكبيرة واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال حماية البيئة، فقد تماشت مع القوانين التي 
أصدرتيا الدولة واستطاعت إلى حد كبير أن تخفض من التموث إلى أدنى مستوياتو سواء اليوائي أو الضوضائي 
باعتبارىما المموثان الرئيسان لمخرجاتيا، باإلضافة إلى تمكنيا من تخفيض نسب األمراض وىو اليدف األسمى 
الذي تريد الدولة تحقيقو وغرسو داخل كل مؤسساتيا وىو ما انعكس باإليجاب عمى كل من إنتاجيتيا ومبيعاتيا 
وأرباحيا الصافية، األمر الذي أكسبيا ىيمنة عالية في السوق  وصورة جيدة سواء داخميا أي بين عماليا أو 

 .خارجيا مع زبائنيا ومحيطيا، تمكنيا من تحقيق ميزة تنافسية مستقبال
 :وقد توصمنا من خالل ىذه الدراسة إلى النتائج والتوصيات التالية

 النتائج: أوال
  أدى النمو االقتصادي إلى تحقيق أرباح معتبرة، لكن في نفس الوقت أحدث أضرارا ومشاكل بيئية مما

  أثر سمبا عمى الرفاىية االجتماعية؛
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  إن مفيومي البيئة والتنمية ال يمكن فصميا بل ىما متكامالن ومرتبطان، ألن التنمية ال يمكن أن تستمر
عمى قاعدة موارد بيئية متدىورة، كما ال يمكن حماية البيئة والمحافظة عمييا من دون عمميات تنمية 

 ؛متوازنة
  إن االىتمام المتزايد بقضايا التموث البيئي من قبل الحكومات وجمعيات البيئة انعكس عمى المؤسسات

من خالل ضرورة االلتزام بالقوانين والتشريعات المفروضة، وقد ألقى أيضا عبئا جديدا عمى الممارسة 
 المحاسبية يتمثل في أىمية الوصول إلى القياس السميم لعناصر التكاليف البيئية؛

  إن التتبع الدقيق لعناصر التكاليف البيئية وحصرىا في حسابات منفصمة  عن حسابات المصروفات
األخرى يؤدي إلى الدقة في تخصيص التكاليف عمى المنتجات ومن ثم دقة قرارات التسعير والربحية 

مكانية تحديد مدى القدرة عمى تحقيق مزايا تنافسية؛  وا 
 ترتبط الميزة التنافسية بالدرجة األولى برد فعل المنافسين وليس بالمدى الزمني ليا؛ 
  تغير النظرة التقميدية لوظيفة المحاسبة من تعظيم األرباح إلى تحقيق مستوى مرضي من الربح بحيث 

يتماشى مع تحقيق مدى معين من األىداف البيئية واالجتماعية يعمل عمى التوفيق بين أصحاب 
 المصالح المختمفة، كما أصبح من الضروري عمى المحاسب القيام بقياس األداء البيئي لممؤسسة؛

  لم يأخذ تطبيق نظام محاسبة التكاليف البيئية بالمؤسسة االىتمام الكافي؛ والسبب الرئيسي في تجاىل
المحاسبين ليذه العناصر وعدم معرفتيم بالطرق المالئمة لمقياس ىو وجود نقص في اإلرشادات والقواعد 

المحاسبية، األمر الذي أدى إلى التعامل مع عمميات وأنشطة الحفاظ البيئي بعد وقوع الكوارث أو 
الحوادث البيئية وىو ما انعكس عمى زيادة حجم التكاليف البيئية باإلضافة إلى عدم وجود اتساق وقابمية 

 لممقارنة بين القوائم والتقارير المالية الخاصة بالمؤسسة؛ 
  أن األنشطة المحاسبية الحالية المستخدمة في المؤسسة يجب أن تكون مفتاحا لدعم االستقرار المالي

 واالقتصادي والبيئي من خالل المعمومات التي يمكن توفيرىا؛ 
  إن قياس وتحميل التكاليف البيئية لم يصل بعد إلى المستوى المطموب في المؤسسات الجزائرية، وأن

التطبيق الحالي لمحاسبة التكاليف يكتفي بحصر وحساب عناصر التكاليف المرتبطة بالمؤسسة دون 
 األخذ في االعتبار التكاليف البيئية، مما أدى إلى ظيور أرباح غير حقيقية؛

  عدم وجود معايير واضحة يمكن استخداميا كأدلة إرشادية عند تحديد وفصل التكاليف البيئية عن غيرىا
 : إلىمن التكاليف، ولياذا تم طمرىا بالتكاليف  اإلضافية؛ وىو ما أدى 

 تشوه ىيكل التكاليف وخصوصا تكاليف اإلنتاج؛ 

 عدم تحمل وحدة المنتج بنصيبو من التكاليف البيئية التي تسبب فييا؛ 
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 إظيار المؤسسات التي تقوم بمسؤوليتيا البيئية في صورة أسوء من تمك التي ال تقوم؛ 

 عدم قابمية المعمومات المحاسبية لممقارنة. 
  ،إن االىتمام بالقياس المحاسبي لمتكاليف البيئية يمكن أن يوفر معمومات مفيدة في خفض تكمفة اإلنتاج

وىدر استيالك الطاقة والمساىمة في زيادة اإليرادات، إذا تمكنت المؤسسة من اعتبار الميزة التنافسية 
 داخل عمميا؛

  ومحاولة دمجيا في المصروفات األخرى (الصريحة فقط)رغم تحمل المؤسسة لمجموعة من التكاليف ،
وما انعكس عمى ذلك من ايرادات عمى المستوى االقتصادي والبيئي واالجتماعي، إال أنيا ال تطمح في 

فتح حسابات خاصة بالمجال البيئي، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك ىو عدم وجود قانون أو حتى 
 لذا في نظرىا %50محفز لمقيام بمحاسبة التكاليف البيئية، ضف إلى ذلك أن ىامش الربح المحقق يبمغ 

 ال أىمية ليذا النوع من المحاسبة؛

  الميزة التنافسية التي استطاعت المؤسسة الوصول إلييا اآلن ىو اإلنتاج ذو جودة عالية، لكن مستقبال
 يمكنيا تحقيق ميزتين أساسيتين التخفيض من تكاليفيا والحفاظ عمى جودة منتجاتيا؛

  النشاط المستقبمي لقطاع االسمنت ومشاريع الدولة المراد تحقيقيا، سيخمق منافسة شديدة، لذا ال بد عمى
 .  المؤسسة من اكتساب ميزة التكاليف البيئية األقل واالىتمام أكثر بمحاسبة التكاليف البيئية

 
سنقوم في ىذه النقطة باختبار الفرضيات التي تم وضعيا بصحتيا من عدميا كما : اختبار صحة الفرضيات

 :يمي
 المؤسسة الصناعية تستطيع التأثير في حماية البيئة من خالل تطبيقيا لمحاسبة التكاليف :الفرضية األولى

 البيئية؛ 
وىذا ما تم إثباتو، فالمحاسبة البيئية تساىم في حماية البيئة بتقييم كفاءة استخدام مصادر الطاقة والمواد األولية، 
واعتبار تكمفة المحافظة عمى البيئة وحمايتيا ضمن تكمفة المنتج، كما تعمل عمى تطوير نظام التكاليف ليشمل 

الجوانب المالية واالقتصادية ألداء التكاليف البيئية وتحديدىا ثم قياسيا، وتيدف أيضا إلى دمج البيئة في 
 القرارات االستثمارية؛

  إن تحقيق ميزة تنافسية يقتضي بناء استراتيجيات فعالة ووجود يقظة عالية في المحيط؛:الفرضية الثانية
إن ما يميز المحيط الذي تعمل فيو أي مؤسسة ىو التغير وعدم التأكد، لذا وجب عمى ىذه األخيرة أن ال تبقى 

نما يجب أن تكون عمى يقظة عالية بكل المستجدات التي تحدث  حبيسة موقفيا تنظر لمعالم الخارجي وا 
كتكنولوجيات جديدة، طرق جديدة لكسب الوالء، استراتيجيات فعالة تتبعيا مؤسسات أخرى لتخفيض تكاليفيا، أو 
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ال  حتى إنتاج منتجات جديدة؛ ألن عمييا دائما إنتاج منتجات متجددة مقبولة لدى زبائنيا يكسبيا ميزة تنافسية  وا 
 ستغادر السوق وتضمحل، ومنو فإن ىذه الفرضية صحيحة؛

 الميزة التي ستحققيا المؤسسة بتبنييا لمحاسبة التكاليف البيئية تتمثل في إنتاج منتج مقبول :الفرضية الثالثة
 عالميا؛

إن غاية أي مؤسسة اكتساب ميزة تنافسية ومحاولة الحفاظ عمييا ألطول مدة ممكنة، إال أن ىذا األمر صعب 
قميل لذا كان عمييا أن تيتم بتخفيض التكاليف وجودة المنتج في نفس الوقت باعتبارىما أىم استراتيجيتين لكسب 

ميزة تنافسية، وبما أن التكاليف البيئية عنصر من عناصر التكاليف تستطيع المؤسسة التحكم فييا بقياسيا 
وترشيدىا مع المحافظة عمى جودة المنتج، وبيذا قد استطاعت المؤسسة إنتاج منتج مقبول عالميا من حيث 

 وىو ما يثبت صحة ىذه الفرضية؛. التكمفة والجودة
 تعتمد مؤسسة االسمنت بعين الكبيرة عمى نظام محاسبي بيئي يساعدىا في تحديد التكاليف :الفرضية الرابعة
 .البيئية وترشيدىا

، وتسجيل الصريحة فقط في قوائميا (الصريحة والضمنية)لؤلسف رغم تحمل المؤسسة لجل التكاليف البيئية 
المالية وأن ىذه التكاليف تدخل ضمن حسابات المصروفات األخرى، فإن المؤسسة ال تقوم بمعالجة خاصة ليا 

أو حتى فتح حسابات خاصة بيا، ىذا ما جعل ىناك صعوبة أمام المحاسبين في تحديد ىذه التكاليف أو 
نما ىي واجبة التحميل فقط، لذا فإن ىذه الفرضية خاطئة  .  مقابمتيا باإليرادات، وا 

 :االقتراحات
انطالقا من أىداف وحدود ومشكمة البحث، ووفقا لما انتيت إلييا الدراسة بشقييا النظري والتطبيقي، نقترح ما 

 :يمي
  رشادات مالئمة بشأن القياس المحاسبي لعناصر يجب تنمية دور األكاديميين في تطوير معايير وا 

التكاليف البيئية ترشد الممارسين نحو الممارسة المحاسبية السميمة، خاصة وأنيم ليس لدييم القدرة عمى 
 تطوير نظم معمومات محاسبية بيئية؛

  يجب عمى الجيات الحكومية مساعدة المؤسسات التي تسعى لمحفاظ عمى بيئتيا أكثر من غيرىا من
خالل القوانين وأولوية الحصول عمى القروض والتسييالت الالزمة لمتوسع وكذا إعفائيا من بعض 

 ؛...الرسوم والضرائب
  أن تتولى الجيات التعميمية في المعاىد والجامعات بتحديث المقررات المحاسبية من خالل تخصيص

 مناىج تتضمن مفاىيم المحاسبة البيئية وأسس قياس وتحميل التكاليف البيئية؛
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  نوصي بأىمية أخذ الجوانب البيئية في االعتبار لدى الوحدات االقتصادية عند تصميم العمميات
والمنتجات، وأيضا عند تحديد األىداف االستراتيجية لدى المؤسسة، ويتحقق ذلك بوجود أقسام خاصة 

 بالبيئة؛    
  ال بد من تثقيف وتوعية كامل األطراف من العمال والمجتمع المحيط، بحماية البيئة والدور الفعال

 واألىمية البالغة في تحقيق المساىمة البيئية والتنمية الشاممة؛
  ،تطوير النظام المحاسبي المالي لممؤسسة بشكل يتالءم والمستجدات منيا متطمبات المحاسبة البيئية

 واالىتمام بيذا الجانب من خالل الممتقيات والندوات؛
  االىتمام أكثر بمحاسبة التكاليف عامة ومحاسبة التكاليف البيئية خاصة بالمؤسسة ومحاولة تطبيق 

 الطرق الحديثة في تحديد وقياس ىذه التكاليف؛ 
  بسبب صعوبة القياس النقدي لآلثار البيئية نقترح عمى المؤسسة القياس الكمي والوصفي، وبيذا ستدخل

 المعمومات الناتجة عنيا في عمميات صنع القرار وعمميات التخطيط؛
  عدم قبول الحكومة أي مشروع صناعي يقدم لمتنفيذ ما لم يتم إعداد دراسة الجدوى البيئية تحوي

 ضمانات بأن لممشروع نشاطات نظيفة بيئيا، أو أنيا لن تحدث تموث أو ضرر بيئي؛ 
  :أفاق الدراسة

إن موضوع بحثنا لم ينتو بعد، وما دام ىناك تموث وأيضا بوادر كثيرة لمحفاظ عمى البيئة من الدولة فيمكن 
 :اقتراح بعض الموضوعات البحثية المرتبطة بالمجال منيا

  واقع محاسبة التكاليف البيئية في مختمف المؤسسات الصناعية األخرى؛ 

 المحاسبة البيئية ودورىا في إدارة المخاطر البيئية. 

  أثر اإلفصاح المحاسبي االختياري واإلجباري عن التكاليف وااللتزامات البيئية عمى قرارات االستثمار
 في المؤسسات المموثة لمبيئة؛

 أثر اختالف طرق تخصيص التكاليف البيئية عمى المنتجات عمى قرارات التسعير والربحية؛ 
  دراسة واختبار أثر اختالف طرق القياس المحاسبي لمتكاليف وااللتزامات البيئية عمى بعض

 المؤشرات المالية؛
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préétablis, analyse des écarts, Bréal, paris, 2004. 

40. Gervais, contrôle de gestion, 7 édition, édition Economica, Paris, 2000. 

41. Gideon D. Markman, Phillip H. Phan, The Competitive Dynamics of Entrepreneurial 

Market Entry, Edward Elgar publishing, USA, 2011.  

42. Giogio Pellicelli, stratégie d’entreprise, 2
éme

édition, De Boeck, Bruxelles, 2007. 

43. Glen- Marie langue, Environmental Accounting in action, case studies from southern 

Africa, Edward elgar publishing limited, UK, 2003. 

44. H. Spitezki, la statégie de l’entreprise, Economica, Paris, 1995. 

http://www.amazon.com/Frank-Friedman/e/B001K8BCDU/ref=ntt_athr_dp_pel_1/179-1240117-7631547


 المراجعقائمة 

 

 

281 

45. Horngren, Charles et al, Cost Accounting: A Managerial Emphasis, 14th Ed., Prentice 

Hall International, New Jersey, 2011. 

46. J. BROUSTAIL, F. FRERY, le Management stratégique de l’innovation, Edition 

Dalloz, 1993. 

47. Jacqueline Murray Brux, Economic Issues & Policy,  thomson higher eduction, canada, 

2008. 

48. Jacques Lendrevie, Julien Lévy, Mercator : Théories Et Nouvelles Pratiques Du 

Marketing, Dunod, paris, 2012. 

49. Jakobiak François, Exemple Commentés de Veille Technologique, Edition 

D’Organisation, Paris, 1992. 

50. Javier Amores Salvado, et al, Environmental Innovation And Firm Perfermance : A 

Natural Resource Based View, Palgrave  Macmillam, New York,  2013. 

51. Jean Charest, Line Beauchamp, Stratégie Gouvernementale De Développement 

Durable 2008-2013, un projet de société pour le Québec, Montréal, . 2009  

52. Jean Galzewicz, la concurrence imparfaite, la découverte repères, paris, 2003.  

53. Jean- Piérre Détrie et al, Stratégor, Dunod, paris, 2004. 

54. Jean-Noël Salamon, danger pollution, presses universitaire de bordeaux, France, 2004. 

55. John Miltenburg, Manufacturing strategy: how to formulate and implement a 

winning plan, Productivity Press, New York, 2005, p. 18. 

56. John R. Schermerhorn, et al, Comportement Humain et Organisation, 3
éme

 édition, 

Québec, Montréal,  2006. 

57. J-P Herfer, Jorsoni, Management : Stratégie et organisation, 4
éme

 édition, Vuibert, 

paris 2002. 

58. Judith J.Baker, Activity-Based costing and activity-based  mangement for helth care, 

An Aspen Publication, USA, 1998. 

59. Katja Kirsch, Critically review how the ressource- based view has developed our 

understanding of strategy, Grin Verlag, allemand, 2004. 

60. L.S Porwal, Accounting Theory, An Introduction, third edition, tata MCGraw- Hill, 

india, 2001. 

61. Lan Thomas, Environmental Management ; Process and practices for Australia, 

federation press, Australia, 2005. 

62. Lasary, la comptabilité analytique, l’imprimerie es- salam, cheraga  Algérie, 2001. 

63. Louis Guay, les enjeux et les défis du développement durable, les presses de 

l’université laval, canada, 2005. 

64. Madhumita Biswas, Environmental Economics,  A Mittal publication, India, 2007 .

 Marc Ingham, Management stratégique et compétitivité, Boeck, Belgium, 1995. 

65. Marc weber, la gestion des déchets industriels et ménagers dans la communauté 

européenne, librairie droz, Genève,1995. 

66. Martinet B , Ribault J.M, le management des technologies ,Edition Organisation, Paris, 

1991. 

67. Michael A. Hitt, Strategic Management: Concepts: Competitiveness and 

Globalization, 10th edition, cengage learning, USA, 2011. 

68. Michaël E. Porter, On competition, updated and expanded edition, united states of 

America, 2008. 



 المراجعقائمة 

 

 

282 

69. Michael Porter, L’avantage concurrentiel des nations, Inter- édition, paris, 1993. 

70. Michael porter, l’avantage concurrentiel : comment devancer ses concurrents et 

maintenir son avance, Dunod, Paris,1999. 

71. Michel Gervais, contrôle de gestion, 7 édition, édition Economica, Paris, 2000. 

72. Michel Monereau, Gestion des entreprises touristiques, 2
éme

 édition, édition Bréal, 

paris 2008 . 

73. Octave Jokung- Nguéna, et al, Introduction au management de la valeur, Dunod, 

Paris, 2001. 

74. Office Of Pollution Prevention And Toxics, Stakeholders Action Agenda, A Report of 

the work shop on accounting and capital budgeting for environmental costs, Washington, 

1993. 
75. Olivier Joliette et autre, Analyse du cycle de vie, 2 

éme 
édition, presses polytechniques et 

universitaires, Italie, 2010. 

76. P.Lorino, Méthodes et pratique de la performance, édition d’organisation, paris, 2001. 

77. Pankaj Chai, Anuj Gupta, Microeconomics Theory And Applications, prabhat Kumar 

shama publishing, india, 2002. 

78. Pateyrone E, la Veille Stratégique, Edition Economica, Paris, 1998. 

79. R. M. Srivastava, Shubhra Verma, Strategic Management: Concepts, Skills and 

Practices, easten economy edition, New Delhi, 2012. 

80. Richard A. D'aveni, Hypercompetition:  Managing the Dynamics of Strategic   

Maneuvering, The Free Press, New York, 1994. 

81. Rob Gray,Jan Bebbington, Accounting for the Environment, Second Edition, SAGE 

publication, London, 2001. 

82. Robert A. Pitts, David Lei, Strategic Management: Building And Sustaining 

Competitive Advantage, West Publication , USA, 1996. 

83. Robert E. Hall, Marc Lieberman, Microeconomics: Principles and Applications, 6th 

edition, nelson education, Canada, 2012,  p. 251. 

84. Robert M. Grant, Contemporary Strategy Analisis, 6
th

 edition, Blackwell publishing, 

UK, 2008. 

85. Ronald J. Lewis, Activity-based Models for Cost Management Systems, Library of 

Congress Cataloging,   USA, 1995.  

86. Ronan McIvor, The Outsourcing Process: Strategies for Evaluation and 

Management, Cambridge university press, Canada, 2005.  

87. Scott J. Callan, Janet M. Thomas, Environmental Economics and Management; 

theory, policy, and application, fourth edition, Thomson higher education, Canada, 2007. 

88. Simon Alcouffe, Véronique Mallert, les fondements conceptuels de l’ABC « A la 

francaise », Revue de comptabilité- contrôle- audit, tome 10, France, 2004. 

89. Stefan Schaltegger,Roger Burritt, Contemporary Environmental Accounting: Issues, 

Concepts and Practice, Greenleaf publishing, UK, . 2000  

90. Sven Erik Jorgensen, Ecosystem Ecology, Elsevier B.V, netherlands , 2009. 

91. T .R. Jain, O.P. Khanna, Business Economics, vimla kumara jain publication, New 

Delhi, 2009, p. 03.   
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