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 داءـــــــــــــــــــــــــــــــــإه
 نونةـــــــــــــــــــــــي احلــــــــــــى أمــــــإل

 طوفــــــــــــــي العـــــــــــــــأب ىــــــإل  

 نيتــــــــــــبإو ي ـــــــــــزوج ىــــــإل   

 إىل إخويت وأخوايت وبناهتن        

 الءـــزمـــــــــاء والــدقـــــــل واألصـــــــمجيع األه ىــــــإل

 اــــدم يل عونـــا وقــــــلمين حرفـــــل من عــك  ىــــــإل

 

 ملــــــــذا العـــــــــــــــــــــــــــم هــــــــدي لكــــــــــــــــــــأه

 

 



 رــــــــــــــشكــــــــــــت
قدرة ــــــــفرصة والـــــــه عز وجل على منحي الـــــــــــر اللــــــــــيء، أشكــــــــــأوال وقبل كل ش

 راـــــــــــــــــــــــــــــدا كثيـــــــــــــــه محــــــــــــعمل احلمد للــــــــذا الـــــــــــقوة للقيام هبـــــــــوال

 ى:ــــــــــــل إلــــــــــــــــــشكر اجلزيـــــــــــــــــدم ابلـــــــــــسرين أن أتقـــــــــي

عمل ــــــــــــذا الــــــــــاز هــــــــــذي رافقين يف إجنــــــــمر الـــــــــــــريقي عــــــــــــــــــــدكتور شـــــــــــــال
 تصحيحـــــــــــــــــــــــنصح والـــــــــــادي ابلــــــــــــــــــل وإرشــــــــــــــــه املتواصــــــــــــــــــلى دعمــــــوع

م ـــــــــــــــــاء جلنة املناقشة على قبوهلــــــس وأعضــــــــــــــرام رئيــــــــــــــــــــاتذة الكــــــــــــاألس
 عملــــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقشة هــــــــــــــــمن

 (SCAEK) كبريةــــــــــــــــــــــــة اإلمسنت عني الــــــــــــــــــــــي مؤسســـــــــــــــــــــــــــى موظفــــــــــــــإل
 ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يف كل األمـــــــــــــــــــــــــات ومساعدهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى تسهيلهم للخدم
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 المقدمة



 

 

 مقدمةال

 أ

  متهيد
إن موضوع البيئة من أهم املواضيع اليت حظيت ابالهتمام الواسع على املستوى العاملي ملا هلا من أتثري على 

وقد  وارتباطها ابقتصادايت وبرامج واسرتاتيجيات املؤسسات من جهة أخرى، ،صحة وسالمة البشرية من جهة
إىل عقد مؤمتر  ادع ذيبناء على مبادرة من اجمللس االجتماعي واالقتصادي ابألمم املتحدة ال هتمامالاجاء هذا 

احملوري يف منو وكان احلدث  ،دويل حول البيئة اإلنسانية. وقد عقد هذا املؤمتر حتت شعار " فقط أرض واحدة"
 .لمشاكل السياسية واالجتماعية واالقتصاديةل التعرض فيها يتم كانت هذه املرة األوىل اليتو  ،احلركة البيئية

تناولت التنمية  اهليئة العاملية للبيئة والتنمية""مت استحداث مفوضية مستقلة للبيئة ابسم ، 1987ويف سنة 
 ،وتطلعاهتم ماحلاضر دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتاليت تعين تلبية احتياجات  املستدامة

 أبن التنمية املستدامة ال تتحقق إال من اإلدراكأين مت  ،1972يف مؤمتر ستوكهومل سنة  ا تبلورت خطوطهيتوال
الدولية لألجهزة العليا للرقابة أكدت املنظمة هذا و  الرتابط بني دفع النمو االقتصادي وحتقيق اجلودة البيئية. خالل

على أمهية القضااي البيئية وأثرها على  1992( يف مؤمترها الرابع عشر بواشنطن عام INTOSAI نتوساي)اإل
 ،مما أدى إىل تبلور العديد من املفاهيم واملمارسات كاحملاسبة البيئية واالجتماعيةأنشطة املؤسسات االقتصادية، 

سواء  ،خاصة بعد الضغوطات اليت أصبحت على عاتق هذه املؤسسات ،فزاد اهتمام املؤسسات أبدائها البيئي
من قبل املنظمات الدولية أو اجملتمع، وابلتايل سارعت أغلب املؤسسات لتبين هذه املفاهيم ووضعتها يف سلم 

 . وخاصة منها املؤسسات ذات األثر البيئي السليب، أولوايهتا
أن العالقة وطيدة بني احملاسبة والتدقيق، فإن أي تطور يف احملاسبة سيتبعه ابلضرورة تطور يف مهنة ومبا 

مبا يضمن  تؤكد صدق وسالمة هذه التقاريروحمايدة  وجود جهة مستقلة إىلالتدقيق، ومن هنا ظهرت احلاجة 
، فتوسعت دائرة التدقيق لتشمل األداء البيئي ،توفر املعلومة الصادقة اليت تعكس األداء البيئي الفعلي للمؤسسة

حيث مل تعد املؤسسات هتتم فقط بتدقيق أدائها البيئي من أجل كشف االختالالت واالحنرافات فقط، بل 
تطورت وأصبحت تبحث عن السبل الكفيلة لتطوير وحتسني أدائها البيئي، يف ظل حميط متغري ومضطرب ملواكبة 

على وجه التحديد يف ابلتدقيق البيئي ولقد ازداد االهتمام  .ى احمللي أو الدويلاملنافسة، سواء على املستو 
يتم ضمن تدقيق األداء  كان قياس األداء البيئي وتدقيقه  حيث من القرن املاضي، الثمانينات ويف التسعينات

جد  سيلةكو ينظر إليه على أساس واسع  أصبح فعالية و وابت أكثر لتدقيق البيئي فتغريت النظرة ل، االجتماعي
إلدارة ابملعلومات اد يتزو وكذا  ،مهمة للتقييم الفعال ملدى املقدرة للتوصل إىل األهداف واالسرتاتيجيات املرسومة

 .لة حلماية وتعزيز مسعة املؤسسةينه ابت وسأكما   ،مة حول األداء البيئيالقي  
ملسؤوليات االجتماعية والقانونية للوحدات االقتصادية، وقد تعد عملية مواجهة ظاهرة التلوث البيئي أحد ا

، أتسيسا نتيجة للحاجة إىل توظيف أدوات داخلية فعالة إلدارة القضااي البيئيةالبيئي الداخلي ظهر مفهوم التدقيق 



 

 

 مقدمةال

 ب

يل إثبات البيئي لتحسني األداء البيئي هبدف احلصول على دلالداخلي أبمهية الدور الذي ميكن أن يؤديه التدقيق 
مة وفعالية نظام األداء البيئي ءتقييم مال هكنمي هوف كاف ومناسب ميكنه من احلكم على مدى سالمة التقديرات،

داء األفتحسني  ،م ذلك ميكن حتديد فرص التحسنيض  لي مقارنة ابألداء املخطط، ويف خوتقييم األداء البيئي الفع
مع حتقق ممارسات التدقيق البيئي وااللتزام بتطبيق ، حيث التدقيق البيئيالبيئي هو النتيجة احلتمية للقيام بعمليات 

الفعالية من الكفاءة و  أعلى مستوى دارة البيئية يتحدد مستوى التحسني يف األداء البيئي للوصول إىلاإلنظم 
 اإلنتاجية.

 بحثة المشكل
 يف حتسني األداء البيئي البيئيالداخلي لدور التدقيق  املؤسساتتتمثل مشكلة البحث األساسية يف إغفال 

ومن جهة أخرى يف التحدي الذي يواجه املدققني الداخليني من أجل القيام مبهامهم على أكمل  ة،هذا من جه
 .ة على املدققني الداخلينيديدتعترب مهمة ج وجه وابلكفاءة املطلوبة ابعتبار أن هذه املهمة

التدقيق  ةما مدى مسامه الرئيسي التايل: سؤالال صياغتها يفميكن  بحثال مشكلةفإن  ومما سبق،
 ؟(SCAEK)مسنت عني الكبرية يف حتسني األداء البيئي لشركة اإل البيئي الداخلي
 األسئلة الفرعية التالية: ملشكلة البحث الرئيسي السؤالندرج حتت ي

 ؟عني الكبرية اإلمسنتما مدى مسامهة التدقيق الداخلي البيئي يف قيام نظام لإلدارة البيئية لشركة  -
 ؟اإلمسنتما مدى مسامهة التدقيق الداخلي البيئي يف حتقيق االلتزام ابألنظمة والقوانني البيئية لشركة  -
على تعزيز عمليات  يعمليف قيام نظام للمحاسبة البيئية يف الشركة  البيئي ما مدى مسامهة التدقيق الداخلي -

 عن أدائها البيئي؟ واإلفصاحالقياس 
الناجتة عن أدائها  املخاطر البيئيةكآلية للتحكم يف   لتدقيق الداخلي البيئياب اهتماما اإلمسنتشركة تويل هل  -

 ؟الصناعي
 ؟اإلمسنتعلى مستوى شركة  النفاايت تسيري يف البيئي التدقيق الداخليهل يساهم  -

 فرضيات البحث

البحث يف شكل فرضية  كمحاولة لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية وأسئلتها الفرعية، مت صياغة فرضيات
 كما يلي: رئيسية وفرضيات فرعية  

يساهم التدقيق الداخلي البيئي بشكل كبري يف حتسني األداء البيئي لشركة اإلمسنت عني الفرضية الرئيسية: 
 .(SCAEK)الكبرية 

 ميكن جتزئة الفرضية الرئيسية إىل الفرضيات الفرعية التالية: الفرضيات الفرعية:



 

 

 مقدمةال

 ت

يساهم التدقيق الداخلي البيئي يف تقييم نظام اإلدارة البيئية القائم على مستوى شركة  األوىل:الفرعية الفرضية 
 .اإلمسنت

يساهم التدقيق الداخلي البيئي يف تعزيز االلتزام ابألنظمة والقوانني البيئية على مستوى  الثانية:الفرعية الفرضية 
 .اإلمسنتشركة 

عن األداء البيئي على  واإلفصاحيساهم التدقيق الداخلي البيئي يف تعزيز عملية القياس  :الثالثةالفرعية الفرضية 
 .اإلمسنت مستوى شركة

شركة  املخاطر البيئية اليت تواجهوختفيض يف إدارة  البيئي يساهم التدقيق الداخلي: الرابعةالفرعية الفرضية 
 .اإلمسنت
 .اإلمسنت تسيري النفاايت على مستوى شركة حتسني الداخلي البيئي يفيساهم التدقيق : امسةاخلالفرعية الفرضية 

 أمهية البحث
هواء  ،من ماء اإلنسانبيئة هي وسط حياة أمهية البيئة ابلنسبة لإلنسان، فالمن يستمد هذا البحث أمهيته 

أمهية البيئة وما تتعرض له من أتثريات سلبية وكذا من  ،لإلنسان نفسه اإلساءةتعين  إليهاوغذاء، وأي إساءة 
فقد ابتت مشكله التلوث البيئي  على البيئة،بسبب قيام بعض املؤسسات بنشاطاهتا دون حتمل مسؤولية جتاوزاهتا 

فالعديد منها  هذه املؤسساتالبشرية ووجود  دد وجودوسوء استخدام املوارد الطبيعية من أكرب املشاكل اليت هت
 تتحمل أي مقابل يذكر نتيجة هلذه التجاوزات.ة دون أن يعتمد على استغالل موارد هذه البيئ

تزداد ما فتئت اليت  واألدوار احلديثة لهكما يستمد البحث أمهيته من أمهية التدقيق الداخلي يف املؤسسة 
حيث يعترب األداء البيئي انبه داخل املؤسسة، أصبح يساهم يف حتسني التسيري واألداء بكل جو  فقد، يوما بعد يوم

  من بني اجملاالت اليت أصبح يتدخل فيها املدقق الداخلي ويعمل على تقييمها وحتسينها.
 بحثال أهداف

يف حتسني األداء البيئي دور التدقيق الداخلي البيئي  تسليط الضوء علىيتمثل اهلدف الرئيسي للبحث يف 
 كما يهدف إىل حتقيق جمموعة من األهداف الفرعية التالية:   ،مؤسساتلل
ابعتباره من املهمات املهمة واحلديثة يف جمال التدقيق الداخلي  ؤسساتاملية التدقيق الداخلي البيئي يف أمه إبراز -

 من قبل املؤسسات اجلزائرية؛ اعتمادهيف حال  حتقيقهوالتحسني املمكن 

أثرها على نتائج أنشطتها، ومدى مسامهته يف ختفيض خماطر التعرض و التحقق من االلتزام ابملعايري البيئية  -
 ؛ SCAEK اإلمسنت يف شركة ةللمشكالت البيئي

 ؛SCAEK اإلمسنت التعرف على أساليب ومؤشرات قياس األداء البيئي وسبل حتسني هذه املؤشرات يف شركة -
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أدوار التدقيق وتوجهاته احلديثة، اليت تسمح بتحديد كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية التعرف على خمتلف  -
، وذلك من خالل بيان مهام ومسؤوليات املدققني الداخليني عند اإلمسنتلشركة األداء البيئي  ودورها يف حتسني

 قيامهم بقياس األداء البيئي؛
التعرف على طرق القياس احملاسيب لألداء البيئي وكيفية اإلفصاح عنه يف التقارير املالية، واملعوقات اليت تعرتض  -

 ؛اإلمسنتتطبيقها يف شركة 
على مستوى شركة إبراز دور التدقيق الداخلي البيئي يف ختفيف مصادر التلوث وختفيض مصادر النفاايت  -

 اءات الوقاية للوصول هبا إىل درجات السماح وعتبات القبول البيئي.تنفيذ إجر مدى و  ،SCAEK اإلمسنت

والذي يسمح ابالستجابة ، SCAEK اإلمسنت شركةالبيئي يف الداخلي حماولة تصور األبعاد التطبيقية للتدقيق  -
 لالحتياجات املتزايدة لألطراف املستخدمة للتدقيق البيئي يف اجلزائر؛

، وحصر خمتلف الصعوابت SCAEK اإلمسنت شركةيف البيئي يف ممارسات التدقيق الداخلي  النقائصحتديد  -
اليت تعرقل تطبيقه الكامل والصحيح ملعايري التدقيق الداخلي يف اجملال البيئي، ومن مث تقدمي اقرتاحات لتفعيل 

 دوره أكثر وزايدة مسامهته يف العملية اإلدارية.
 البحثحدود 

داخلي داري لكل من التدقيق الإلدها املوضوعية على تناول اجلانب ايف حدو ترتكز دراستنا احلدود املوضوعية: 
و يف أسواء يف اجلانب النظري  ،دون الرتكيز على اجلانب احملاسيب للمتغريين ،داء البيئي والعالقة بينهماألالبيئي وا

  .اجلانب التطبيقي من الدراسة
( SCAEK) مسنت عني الكبريةإلالناحية املكانية بدراسة حالة شركة ا ترتبط هذه الدراسة مناحلدود املكانية: 

 .بسطيف
 . (2019 -2012ة )حدد اإلطار الزمين للدراسة ابلفرتة املمتد احلدود الزمانية:
 املوضوعدوافع اختيار 

 هتمام ابلتدقيق الداخلي البيئي، واالهتمام الشخصي ابلبيئة؛تزايد اال -
 مبمارسات التدقيق الداخلي البيئي؛حماولة التعمق يف دراسة آليات وفوائد القيام  -
 .يف املؤسسات االقتصادية مدى مسامهة التدقيق الداخلي البيئي يف حتسني األداء البيئي علىالرغبة يف التعرف  -

 منهج البحث
على املنهج الوصفي التحليلي يف اجلانب  سنعتمد، واختبار الفرضياتة البحث لشكملإلجابة على 

 البحث بعناصرمجع البياانت واملعلومات وتلخيص احلقائق املاضية واحلاضرة املرتبطة ، وذلك من خالل النظري
والعالقة بينهما، معتمدين يف ذلك على الكتب واجملالت البيئي واألداء البيئي املتمثلة يف التدقيق الداخلي 
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 أسلوبفسيتم االعتماد على  أما يف اجلانب التطبيقي اجلامعية لبناء اإلطار النظري للدراسة. واملقاالت والرسائل
ألجل معرفة دور  اإلمسنت عني الكبريةدراسة احلالة الذي يعتمد على حتليل البياانت املتحصل عليها من شركة 

 . حتسني األداء البيئي للشركةيف  البيئي ومدى مسامهته التدقيق الداخلي
 خطة البحث

اإلجابة على اإلشكالية املطروحة واختبار الفرضيات، ملعاجلة املوضوع من خمتلف جوانبه النظرية والتطبيقية و 
 : على النحو التايل فصول أساسيةمخسة مت تقسيم هذا البحث إىل 

أساسية حول مدخل عام لألداء البيئي ونظام اإلدارة البيئية من خالل تقدمي مفاهيم الفصل األول يتناول 
وقد مت خالل هذا الفصل تناول ماهية األداء البيئي من خالل التطرق ، ة واإلدارة البيئية ونظام اإلدارة البيئيةالبيئ

 .لكل من )مفهوم األداء البيئي وأمهيته، أبعاد وأقسام األداء البيئي( واستعراض طرق تقييم األداء البيئي
سة اإلطار النظري للتدقيق الداخلي البيئي، حيث سنتطرق من لدرا أما الفصل الثاين، فقد مت ختصيصه

قيق الداخلي لداخلي البيئي وحتديد متطلبات التدخالله إىل اإلطار النظري للتدقيق الداخلي ومن مث التدقيق ا
 .البيئي وكذا املؤهالت الواجب توفرها لدى املدققني الداخليني البيئيني

التدقيق الداخلي البيئي كآلية لتقييم وحتسني األداء البيئي يف املؤسسة،  وسنتطرق يف الفصل الثالث إىل
خالل هذا الفصل استعراض دور التدقيق الداخلي البيئي يف حتسني نظام اإلدارة البيئية ودوره حيث سنحاول من 

لبيئي وكذا بيان دوره يف ابألنظمة والقوانني البيئية، ومن مث دراسة عالقته ابحملاسبة عن األداء ا االلتزاميف تفعيل 
 ختفيض املخاطر البيئية واملخلفات البيئية. 

وذلك من (، SCAEKاإلمسنت عني الكبرية ) شركةميدانية ل دراسة فهو عبارة عن الفصل الرابعأما 
استعراض طرق تسيري النفاايت على مستوى الشركة وممارسات احملاسبة عن  مثومن  ،شركةللخالل تقدمي عام 

 لشركة.لاألداء البيئي 
تبين نظام اإلدارة البيئية وممارسات التدقيق الداخلي يف حني مت ختصيص الفصل اخلامس لدراسة واقع 

نظام اإلدارة  استعراض خطوات تبين من خالل (،SCAEKاإلمسنت عني الكبرية ) البيئي على مستوى شركة
وصوال لتحديد املخاطر اليت من شأهنا عرقلة نشاط الشركة، وعرض ، مؤشرات األداء البيئيخمتلف و  البيئية

 ممارسات التدقيق الداخلي البيئي القائمة ودراسة أثرها على األداء البيئي واألداء العام للشركة.
 الدراسات السابقة

لموضوع وتناولته من زوااي خمتلفة، وقد تنوعت هذه لهناك العديد من الدراسات السابقة اليت تطرقت   
واليت هلا عالقة من الدراسات اليت مت االستفادة منها  جمموعةستعرض ن فيما يليات بني العربية واألجنبية. و الدراس

  مبوضوع حبثنا:
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 العربية ابللغة ال. الدراسات أو 
 عن مقال منشور ابجمللة العلمية لقطاع كليات التجارةعبارة ، وهي (2012)سامل سعيد ابعجاجة، دراسة  .1

دراسة حتليلية تطبيقية على  :"املراجعة البيئية من منظور املراجعني الداخليني :عنوان، حتت جبامعة األزهر
 مسنت ابململكة العربية السعودية". إلشركات قطاع ا

مسنت ابململكة العربية إلإىل استكشاف وجهة نظر املراجعني الداخليني يف شركات افت هذه الدراسة هد  
قد توصلت الدراسة إىل اتفاق معظم أفراد عينة الدراسة و  السعودية جتاه املراجعة البيئية والصعوابت اليت تواجهها.

خلارجي فقط، وإمنا تقع عليهما أن املراجعة البيئية ليست مسؤولية املراجع الداخلي فقط وال مسؤولية املراجع ا
معا، كما أن هناك صعوابت مرتبطة ابلسياسات والقوانني البيئية وأخرى انمجة عن إدارة املنشأة، ابإلضافة إىل 

 .صعوابت تواجه إدارة املراجعة الداخلية عند قيامها ابملراجعة البيئية
دور املراجعة يف تقييم " حتت عنوان: وهي أطروحة دكتوراه، (2012)معاذ طاهر صاحل املقطري،  دراسة .2

 األداء البيئي يف اليمن: دراسة تطبيقية".
معرفة دور املراجعة يف تقييم األداء البيئي يف اليمن، وحتديد األدوات الالزمة إىل هذه الدراسة هدفت   

اليت يقومون مبراجعتها، ابإلضافة إىل حتديد املعوقات املمكنة اليت تواجه  ؤسساتللمراجعني للقيام بذلك يف امل
جلمع  الباحث أسلوب االستقصاء استخدممهنة املراجعة للقيام بتقييم األداء البيئي يف البيئة اليمنية، حيث 

الزمة لقيام املراجعني . وقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها اتفاق املراجعون على أن أهم األدوات الالبياانت
بتقييم األداء البيئي هي التعليم املهين املستمر والتدريب يف جمال املراجعة البيئية، وتوافر نظام شامل ومتكامل 
للمعلومات البيئية على املستوى احمللي يساعد يف توفري البياانت البيئية، كما خلصت الدراسة أيضا إىل وجود 

أمهها: اخنفاض درجة الوعي البيئي،  ؤسساتيف اليمن للقيام بتقييم األداء البيئي للم معوقات تواجه مهنة املراجعة
 وجود خطط بيئية اسرتاتيجية.  وعدم توفر الكفاءات الالزمة للقيام بتقييم األداء البيئي وعدم

ابجلامعة  العلوم اإلدارية :تجلة دراسامب وهي مقال منشور ،(2013، أمحد فيصل خالد احلايك)دراسة  .3
 ". يف الشركات الصناعية املسامهة العامة األردنية البيئي التدقيق الداخلي" عنوان: األردنية، حتت

التعرف على مدى قيام املدققني الداخليني يف الشركات الصناعية املسامهة العامة إىل هدفت الدراسة   
مهية التدقيق الداخلي البيئي، واملتطلبات الواجب األردنية ابلتدقيق الداخلي البيئي، والتعرف على مدى إدراكهم أل

 125مكونة من استبانة وزعت على عينة  اعتمد الباحث علىولتحقيق أهداف الدراسة  .ها للقيام بذلكر تواف
أن املدققني الداخليني ال يدركون أمهية التدقيق الداخلي البيئي وال يقومون  توصل الباحث إىلمدقق داخلي، وقد 

 . هبتطبيق
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، حتت كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة  مقال منشور مبجلة وهي، (2014، ابن هاين أيوب)دراسة  .4
 ."دور التدقيق الداخلي يف تقومي األداء البيئي" عنوان:
هدفت الدراسة إىل حتديد مدى قيام التدقيق الداخلي بتقومي األداء البيئي لدى الشركة الصناعية مصايف   

الوسط، ومدى التزامها ابلتشريعات والقوانني البيئية. وقد كان من أبرز نتائج الدراسة أن املدقق الداخلي يف 
تقوم ابلوفاء مبسؤوليتها جتاه البيئة احمليطة هبا، إضافة  الشركة الصناعية ال يقوم بتقومي األداء البيئي، وأن الشركة ال

إىل ضعف االهتمام إبدارة املخاطر البيئية ابلشركة، كما أن املدقق الداخلي ال خيضع لدورات تدريبية لتطوير 
 مهاراته املتعلقة بتقومي األداء البيئي. 

القياس احملاسيب للتكاليف " :عنوانحتت  أطروحة دكتوراه وهي: (2015-2014، مهاوات لعبيدي)دراسة  .5
دراسة حالة جمموعة من املؤسسات الصناعية  :البيئية واإلفصاح عنها يف القوائم املالية لتحسني األداء البيئي

 ". يف اجلزائر
 املالية يف التقارير عنها واإلفصاح البيئية للتكاليف احملاسيب القياس كيفية  هدفت هذه الدراسة إىل توضيح  

 البيئي، وقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل عدة نتائج أمهها:  األداء لتحسني
وجود عالقة ارتباط بني حتسني األداء البيئي للمؤسسات الصناعية وكل من: أمهية الوعي لدى املسؤولني  -

تبين تطبيق عملية  بضرورة القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية، املخاوف واملعوقات اليت حتد من
القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية، ووجود قصور يف النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية 

 هبدف القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية؛
األداء البيئي، إال  أن معظم ابلرغم من أتثري القياس واإلفصاح احملاسيب للتكاليف يف القوائم املالية على حتسني  -

املؤسسات ترفض تطبيقه، وذلك بسبب عدم وجود قوانني صارمة، سواء على املستوى احمللي أو الدويل، جترب 
 املؤسسات على تطبيق عملية القياس احملاسيب للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها يف القوائم والتقارير املالية.

احملاسبة عن األداء البيئي: "هي أطروحة دكتوراه حتت عنوان: و  ،(2015دراسة )عبد الصمد جنوى،  .6
 . "14001دراسة تطبيقية يف املؤسسات اجلزائرية املتحصلة على شهادة اإليزو

هدفت هذه الدراسة إىل معرفة مدى إمكانية تطبيق احملاسبة عن األداء البيئي يف املؤسسات اجلزائرية   
وقد توصلت الباحثة إىل أن هناك إدراكا ووعيا لدى املؤسسات أبمهية  .14001 يزواإلاحلاصلة على شهادة 

يف جمال تقييم برامج محاية البيئة ودعم  ،احملاسبة عن األداء البيئي بدرجة عالية، خاصة على املستوى الداخلي
اسبة عن األداء تطبيق نظام اإلدارة البيئية، لكن ذلك مل ينف وجود جمموعة من املعوقات اليت حتد من تطبيق احمل

البيئي، إذ ترتبط أغلب هذه املعوقات ابحمليط اخلارجي، ومن أمهها غياب النصوص القانونية اليت تلزم املؤسسة 
 بنشر تقارير مالية عن أدائها البيئي.
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دور احملاسبة " عنوان:حتت ماجستري  ، وهي رسالة(2015، الفاتح الطيب عبد هللا حاج على)دراسة  .7
البيئية يف حتسني كفاءة األداء البيئي دراسة حالة: ديوان املراجعة القومي وعينة من مكاتب املراجعة واملراجعة 
  ".السودانية

هدفت الدراسة إىل التعرف على احملاسبة البيئية والتعرف على نشأة املراجعة بصورة عامة واملراجعة البيئية   
رقابة اخلارجية يف تفعيل كفاءة األداء البيئي، وقد توصلت بصورة خاصة، ودور مكاتب املراجعة كأحد مقومات ال

 الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها: 
القوانني والتشريعات واللوائح البيئية اليت تلزم املؤسسات إبظهار العوامل البيئية يف القوائم املالية غري  -

  ؛البيئية يف القوائم املالية لة، وابلتايل ال تلتزم املؤسسات إبظهار املعلومات والبياانتمفع  
تعترب احملاسبة البيئية حجر الزاوية للمراجعة البيئية، لذلك جند أن احملاسبة البيئية ذات أمهية لضمان إدراج  -

 يئي؛العوامل البيئية وتكلفتها يف القوائم املالية اليت تزيد من كفاءة األداء الب
املراجعة البيئية وإخضاعهم للدورات التدريبية ابستمرار تزيد املعرفة واخلربة السابقة للمراجعني خبطوات  -

 من قدرات املراجعني الفنية ألداء املراجعة البيئية بكفاءة وفاعلية؛
مكاتب املراجعة اليت ال يوجد لديها كوادر مؤهلة ومدربة ومتخصصة يف املراجعة البيئية تضعف من  -

 ضعف األداء البيئي للمؤسسات لعدم وجود رقابة عليها. كفاءهتا عند تنفيذ املراجعة البيئية، وابلتايل
جبامعة  جلة العلوم االقتصادية واإلداريةمب مقال منشور، وهي (2016النعيمي،  انجحذام فاحل جي)دراسة  .8

دراسة استطالعية لعينة من : مدى التزام مراقيب احلساابت إبجراءات التدقيق البيئي " عنوان:بغداد حتت 
 ". احلساابت يف العراقمكاتب مراقيب 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد أبعاد اإلطار النظري ملفهوم التدقيق البيئي ومستلزمات تطبيقه، ومدى   
التزام مكاتب مراقيب احلساابت يف العراق بتطبيق إجراءات التدقيق البيئي وحتديد اإلجراءات اليت جيب أن يلتزموا 

احث على االستبانة اليت مت توزيعها على عينة هبا مستقبال حلماية البيئة. ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الب
مكتب تدقيق، وقد توصلت الدراسة إىل أن مكاتب مراقيب احلساابت يف العراق ال تلتزم حاليا  130مكونة من 

 إبجراءات التدقيق البيئي، وأن التزامهم بذلك مستقبال سيسهم يف محاية البيئة.
تطبيق نظم اإلدارة البيئية " حتت عنوان: دكتوراهأطروحة ، وهي (2017 -2016، غفل فاطمة)دراسة  .9

 ".  واقع وآفاق –يف مؤسسات اإلمسنت اجلزائرية 
يف مؤسسات  (ISO 14001 :2004) بهدفت هذه الدراسة إىل تطبيق نظم اإلدارة البيئية املوسومة   

مسنت اجلزائرية واختبار ما إذا كانت إجاابت إداريي مؤسسات اإلمسنت حمل الدراسة )عني توتة، عني الكبرية، إلا
Lafarge ،تتجه يف اجتاه واحد ابلنسبة ملتطلبات نظام اإلدارة البيئية وواقعها وآفاقها حسب متغريات: اجلنس )
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استبانة ابإلضافة إىل املقابلة. وقد أبرزت  80 يعالسن، املؤهل العلمي، الوظيفي واخلربة، وذلك من خالل توز 
نتائج الدراسة أن هناك تطبيق ملتطلبات نظم اإلدارة البيئية، وأن هناك إدراك لإلداريني يف املؤسسات ألمهية تطبيق 
نظام اإلدارة البيئية، كما أكدت الدراسة أن تبين نظم اإلدارة البيئية سيحدث تغريات مستقبال على مؤسسات 

مسنت، وأن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة خبصوص تطبيق متطلبات نظم اإلدارة البيئية إلا
 يرجع ملتغريات اجلنس، السن، املؤهل العلمي، املتغري الوظيفي واخلربة.

البحوث  منشور مبجلة مقال ، وهي(2017، عبد الفتاح عثمان العرييب واحممد حممد املقريف)دراسة  .10
دور املراجعة الداخلية يف تقييم األداء البيئي كمطلب " حتت عنوان: ،االقتصادية واملالية جبامعة أم البواقي

 ". لتحقيق التنمية املستدامة
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة دور املراجعة الداخلية يف تقييم األداء البيئي من خالل دراسة ميدانية   

التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الواقعة يف املنطقة الشرقية ممثلة يف شركة سرت، ليبية العلى الشركات النفطية 
عني نوف، ابإلضافة إىل معرفة مدى توفر الشهادات األكادميية واملهنية للمراجس الأشركة اخلليج العريب، ور 

يف تقييم األداء البيئي  هلا دور ليس ملراجعة الداخليةاتوصلت الدراسة إىل أن قد . و الداخليني للقيام هبذا الدور
الشهادات املهنية اليت تؤهلهم للقيام هبذا  ليس لديهم املراجعني الداخليني وأنيف الشركات النفطية قيد الدراسة، 

 الدور. 
 مبجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، وهي مقال منشور (2018دراسة )فيان عبد الرمحن ايسني،  .11

أثر التدقيق البيئي على إدارة النفاايت الصلبة يف احلفاظ على بيئة سليمة واحلد من اآلاثر " حتت عنوان:
 . "بغداد –السلبية على البيئة )دراسة تطبيقية يف دائرة بلدية الغدير 

هدفت الدراسة إىل تسليط الضوء على إجراءات التدقيق البيئي إلدارة النفاايت الصلبة على مجيع مراحل   
النفاايت لغرض تشخيص مدى التزام املؤسسات اليت تتحمل هذه املسؤولية هبذه اإلجراءات يف سبيل تدفق 

احلفاظ على بيئة سليمة، إضافة إىل التحقق من مدى مالءمة سياسة إدارة النفاايت الصلبة لدائرة بلدية الغدير 
أبرز نتائج الدراسة أنه على الرغم من للنهوض ابلواقع البيئي يف املنطقة اليت تتحمل مسؤوليتها. وقد كان من 

وجود قوانني وتشريعات بيئية انفذة حلماية البيئة ووجود سياسة حمددة ملعاجلة النفاايت الصلبة إال أهنا مل تطبق 
وفق شروط مالئمة ومطابقة لألنشطة املتاحة ضمن إمكانيات املوقع واملتعلقة جبمع ونقل ومعاجلة النفاايت 

فة إىل عدم وجود توثيق للبياانت عن حجم النفاايت ومصدرها وكميتها وأنواعها وطرق مجعها بطريقة فعالة، إضا
وختزينها والفرتة الالزمة بني تولدها ومعاجلتها أو إعادة تدويرها، وعدم حتديد لتكاليف إدارة النفاايت بشكل 

 علمي ومدروس مما ميك ن من رصده يف املوازنة التقديرية.
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 ابللغة األجنبيةالدراسات اثنيا: 
 Managerial وهي مقال منشور بـ، (Zutshi Ambika and Sohal Amrik  ،2003) دراسة .12

Auditing Journal  عنوانحتت :« Environmental management system auditing 

within Australasian companies».   
من خالل توزيع  الشركات االسرتالية هدفت هذه الدراسة إىل دراسة واقع تدقيق نظم اإلدارة البيئية يف

استعرضت الدراسة خمتلف األدبيات  كمايزو يف اسرتاليا ونيوزيلندا،  لى الشركات احلاصلة على شهادة اإلاستبانة ع
أن السبب الرئيسي وراء قيام املنظمات  أمهها نتائج إىل عدة الدراسة قد توصلتو  .دقيق البيئيتالنظرية املتعلقة ابل

أن اإلدارة العليا هي املسؤولة يف املقام و إبجراء التدقيق البيئي الداخلي هو حتقيق االمتثال للتشريعات القانونية، 
ات الالزمة يف أنظمة التشغيل ري حيث يتم إجراء التغي ،األول عن اإلشراف عن مراجعة نظام املراجعة الداخلية

إىل أن العديد من الشركات ال تستفيد من كذلك أشارت النتائج  كما   ،فجوات وجماالت التحسنيوحتديد ال
فرصة الستخدام نتائج عملية التدقيق  انوابلتايل فقد ،سواء الداخلي أو اخلارجي البيئي، خمرجات عملية التدقيق

 .أنظمتها البيئيةإلدخال حتسينات على 
 Enofe Augustine, Mgbame Chijioke, Obazee Uyioghosa, Edeoghon) دراسة .13

Otivbo ،2013) ،وهي مقال منشور بـ Research Journal of Finance and Accounting    حتت
   .«Environmental Auditing and Sustainable Development in Nigeria »: عنوان

ولتحقيق أهداف الدراسة مت  ،املستدامةهدفت هذه الدراسة إىل دراسة عالقة التدقيق البيئي ابلتنمية   
مفادها أنه اي، وقد توصلت الدراسة إىل نتيجة توزيع استبانة على املراجعني والشركات النيجرية املدرجة يف نيجر 

أن هناك قلة قليلة فقط من الشركات اليت تقوم و كلما ازداد التدقيق البيئي قل التأثري على التنمية املستدامة 
 لزامية إيق البيئي والذي قد يكون بسبب كون هذه املمارسات طوعية وغري مبمارسة التدق

 Environmental »: رسالة دكتوراه حتت عنوانوهي ، (Anna Ruban ،2016) دراسة .14

Auditing as a Tool of Environmental Governance in Ukraine».   

حتديد و هذه الدراسة إىل وصف وشرح وتطور التدقيق البيئي من الناحية التشريعية والعملية  هدفت
: ملاذا ممارسات التدقيق ولقد انطلقت الدراسة من إشكالية مفادها ،كرانياو واكتشاف ممارسات التدقيق البيئي يف أ

 توصلت الدراسة إىلقد ول املتقدمة؟ و البيئي يف أوكرانيا ختتلف عن النهج الشائع االستخدام يف اقتصادايت الد
غري متجانسة، وأن هناك نوعان من التدقيق البيئي فيها تدقيق و  ممارسات التدقيق البيئي يف أوكرانيا هجينة أن

وطوعي هبدف حتسني األداء  ،لدولة يف خصخصة املمتلكات العامةلم إلزامي يستخدم بشكل رئيسي كأداة حتك  
حتديد االلتزامات البيئية  بغرضعادة ما يتم يف سياق احلصول على شهادة نظام اإلدارة البيئية أو هو البيئي و 

 للمشاريع اليت تنطوي على االستثمار األجنيب. 
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 وهي مقال منشور بـ، (Masdiah Abdul Hamid and Qian long Kweh ،2016) دراسة .15

International Journal of Administration and Governance   :حتت عنوان «A Study 

On Awareness And Understanding of Environmental Auditing In Malaysia».   
 تمارسات التدقيق البيئي، كما هدفملفهم الشركات املاليزية و هذه الدراسة إىل قياس مدى وعي  هدفت  

يف الشركات املاليزية  اعضو  50إىل دراسة أثر ذلك على األداء البيئي، ولتحقيق هذه الغاية مت توزيع استبانة على 
توصلت الدراسة إىل أن غالبية أعضاء الشركة على علم ولديهم فهم كايف قد و  .اليت تتبىن ممارسات التدقيق البيئي

 يف حتسني األداء البيئي حسب آراء املستجوبني، كما توصلت كبريبشكل   لتدقيق البيئي، إال أنه ال يساهمحول ا
الدراسة أيضا إىل أن التدقيق البيئي ميكن أن يكون أحد آليات إدارة املخاطر للمؤسسة من خالل تقييم االمتثال 

األساس ابلنسبة للمؤسسة لتجنب خطر املقاضاة  ابإلضافة إىل ذلك ميكن أن يكون خط ،للمعايري البيئية
 رامات الناشئة عن التجاوزات البيئية.والغ
، Snežana Ljubisavljevié, Luka Ljubisavgevié and Dejan Jovanovié) دراسة .16

 Environmental Audit For » حتت عنوان:   Economic Themes وهي مقال منشور بـ، (2017

Environmental Improvement And Protection».   
هدفت إىل دراسة مدى مسامهة التدقيق البيئي يف حتسني ومحاية البيئة، وكذا مدى مسامهته يف جتسيد 
وتطبيق مفهوم التنمية املستدامة، وقد توصلت الدراسة إىل وجود صلة مباشرة بني البيئية ومتطلبات التدقيق ومحاية 

يزو ملعايري البيئية وخاصة معيار اإلزم بتطبيق اأن الشركات اليت تلتو وختفيض التلوث الناتج عن أنشطة الشركات، 
هتا من الشركات اليت ال تتبىن مثل هذه املعايري يف يف محاية البيئة بشكل أفضل من مثيال تسامه 14001
كما قدمت الدراسة مجلة من املقرتحات للحد من التلوث البيئي وحتسني محاية البيئة، وتقدمي مقرتحات   ممارستها،

 التحسني املستمر لألداء البيئي من خالل كل من التدقيق الداخلي واخلارجي البيئي يف شركات للمسامهة اليت
 مجهورية صربيا.

 موقع الدراسة احلالية من الدراسات السابقةاثلثا: 
أدوار التدقيق الداخلي البيئي يف حتسني على عكس الدراسات السابقة اليت ركزت على أحد أو بعض 

إمكانية تطبيق احملاسبة البيئية لدى الشركات احلاصلة على دوره يف دعم لى عزت فمنها من رك  ، األداء البيئي
، ومنها من رك زت على دوره يف إدارة النفاايت، ومنها من رك زت علي دوره يف حتقيق فقط 14001يزوإلاشهادة 

وبيان دوره من منظور أكثر مشوال  تدقيق الداخلي البيئيلل فقد جاءت دراستنا هبدف التعرض التنمية املستدامة،
يف حتقيق االلتزام ابألنظمة والقوانني البيئية وكذا مسامهته يف قيام نظام لإلدارة البيئية ونظام احملاسبة عن األداء 

بغرض تقدمي االقرتاحات والتحسينات اليت من شأهنا ه يف احلد من املخاطر البيئية وتسيري النفاايت ودور  البيئي،
. كما رك زت دراستنا على يف املؤسسات االقتصادية ذات األثر البيئي الكبري التدقيق الداخلي البيئييق إرساء تطب
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توفري معلومات موثقة حول املمارسات البيئية للشركة وإبراز دور التدقيق الداخلي البيئي يف مدى االستفادة من 
 .هذه املعلومات ودورها يف تفعيل وحتسني األداء البيئي للشركة

واحدة من أهم املؤسسات أهنا تقوم بتدقيق األداء البيئي ملؤسسة تعد  احلالية كذلك دراسةالما مييز و 
مما  أكثر األنشطة اليت تؤثر على البيئية، إذ يعد واحدا من ،طبيعة نشاطهاالسب اقة لتبين نظام اإلدارة البيئية، وكذا 

لقوة يف الدراسات اهذه الدراسة االستفادة من نقاط  ستحاولعليه و جيعلها مناسبة الختبار فرضيات حبثنا. 
راسات هبدف إثرائها قدر السابقة وحماولة تطويرها وتعزيزها، وحماولة تدارك النقائص واجلوانب املغفلة يف هذه الد

 املستطاع.
 صعوابت البحث

 االقتصادية.روان من تعطيل للنشاطات و صعوبة إمتام الدراسة امليدانية وما سببه فريوس ك -
صعوبة احلصول على املعلومة بسبب عدم توفر قاعدة بياانت فيما يتعلق ببعض اجلوانب ذات األثر البيئي  -

 فيما تعلق مبمارسات الشركة البيئية. 
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مدخل عام لألداء البيئي ونظام اإلدارة البيئية                          :لالفصل األو  

 متهيد 
الدولية  تزايد الضغط من املنظماتخاصة يف ظل  ،تزايد اهتمام املؤسسات االقتصادية بنظم اإلدارة البيئية

من  إىل محاية البيئةوكذا الضغط املفروض من قبل احلكومات يف ظل التشريعات والقوانني البيئية اليت هتدف 
هللا سبحانه  من املوارد اليت أنعمهاوغريها  ،طبيعية من ماء وهواءوكل ما حييط هبا من موارد بيئة التلوث البيئي 

ابتت األمور البيئية ذات أمهية متزايدة لعدد من املؤسسات ملا هلا من أتثري على  ومن مث وتعاىل على البشرية،
هذا االهتمام إبصدار املواصفة العاملية لنظام اإلدارة  ّللوك ،أعماهلا، وخاصة املؤسسات ذات األثر البيئي الكبري

ة يف املعاجلات العأداة فكة  يالبيئإلدارة احتسني نظام تصميم و واليت تعد خطوة هامة يف ، 14001 يزوإلاالبيئية 
إذ أن تطبيقها يف املؤسسات الصناعية يؤدي  القتصادي،املنهجية لرعاية شؤون البيئة يف كل جوانب النشاط ا

هتا اإلنتاجية والقدرة على الدخول يف سوق املنتجات العضوية اليت يتزايد اإىل كسبها ميزة تنافسية تعزز من قدر 
  .ة إىل حتقيق التنمية املستدامة من خالل حتسني أدائها االقتصادي والبيئي واالجتماعييوما بعد يوم، ابإلضاف

ونظام فهم أكثر للدور الذي ميكن أن تلعبه اإلدارة البيئية وصول إىل ال ،حناول من خالل هذا الفصل
فهو من أكثر األنظمة اإلدارية مرونة واليت  ،ألداء البيئيفظة على املوروث الطبيعي وحتسني ايف احملااإلدارة البيئية 

 مت تقسيم هذا الفصل إىل املباحث التالية: قد و  ن التوصل ألداء بيئي فعال ومتميز.ن ممتكّ  
 .املبحث األول: مفاهيم أساسية حول البيئة

  .املبحث الثاين: ماهية األداء البيئي
  .: تقييم األداء البيئياملبحث الثالث
 دارة البيئية.مفاهيم أساسية حول اإلدارة البيئية ونظام اإل :املبحث الرابع
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 مفاهيم أساسية حول البيئةث األول: املبح
وأصبحت من القضااي اليت  ،هبا ة والقضااي املرتبطةالبيئعن مسألة  يف العقود األخريةتصاعد احلديث  لقد

 ،الندوات اليت هتتم ابلقضااي البيئيةو عقد العديد من املؤمترات مت فقد أمجع،  العاملتثري اهتمام املفكرين والعلماء و 
ول العاملي نقطة التح يف ريو دي جانريو ابلربازيل اليت كانت 1992ومن أمهها قمة األرض اليت عقدت عام 

واسع  شعيب وجمال اهتمام ، ومنذ ذلك احلني أصبحت النزعة البيئية حركة تتمتع بتأييدابلنسبة للوعي البيئي
من يونيو من كل عام  امس قد مت حتديد اخلو إىل نظام خاص ابإلدارة البيئية، الدعوة  تمت أيضا وفيه، النطاق

 .كيوم عاملي للبيئة
 ماهية البيئةألول: ااملطلب 

اق على ن الصعب االتفاألمر الذي جيعل م راحل خمتلفة النمو خالل التاريخلقد مرت دراسة البيئة مب
وجماالت االهتمام  خيتلف مدلوله من شخص آلخر حسب الثقافةو شاسع  هامفهوم إذ أن ،تعريف حمدد للبيئة

امل هذا املصطلح وفك الغموض مما ولد الدافع واحلافز لدى الكثري من الباحثني والدارسني الكتشاف معواخلربة. 
 .ملصطلحذا اإىل أهم التعاريف اليت قدّ مت هل سنتطرق يف هذا املطلب، و الذي يعرتيه واإلهبام

 مفهوم البيئةالفرع األول: 
صيحات املدافعني تعالت  ،عناصر الكون املختلفة حوله الستخداممدى إساءته  اإلنسانمنذ أن أدرك 
وقف نزيف ل شكل عند الكثريين وعي بيئي حقيقي، وتالبلداناخلضر يف الكثري من  أحزابعن البيئة، وظهرت 

االحتباس احلراري، ثقب طبقة  ، التلوث البيئي،مثل النظام البيئيجيل يعرف مفردات جديدة املوارد، وظهر 
 1، وإعادة تدوير املخلفات.ناألوزو 

يعود األصل اللغوي لكلمة البيئة إىل )ابء بوأ(، وذكر ابن منظور يف معجمه الشهري )لسان العرب(: ابء و 
)تبوأ فالن بيتا( أي اختذ منزال، ويف التنزيل  إىل الشيء يبوء بوأ أي رجع، وبوأ مبعىن سدد، وتبوأ: نزل وأقام، ويقال

وۡ ": قوله تعاىل العزيز
َ
ِخيهُِۡموَسۡىۡإَِلۡىَۡنا َۡحيۡ َوأ

َ
نَۡوأ

َ
َِۡۡمُكَمالَِقوۡ َۡتَبوََّءاۡأ ، ويقال 87اآلية  سورة يونس "٨٧ ...اُبُيوتۡ ۡبِِمص 

املنزل. وقد ذكر ابن املنظور لكلمة )تبوأ( املباءة مبعىن أنزله فيه، واالسم منه: البيئة و أابءه منزال، أي هيأه له و 
معنيني قريبني: األول: مبعىن إصالح املكان وهتيئته للمبيت فيه، قيل: )تبوأه( أصلحه وهيأه وجعله مالئما ملبيته 

ِينَۡٱوَۡ ":تعاىلوقوله  2مث اختذه حمال له، والثاين: مبعىن النزول واإلقامة. ارَۡٱَۡتَبوَُّءوَّۡلَّ ِۡٱوَۡۡدلَّ  احلشرسورة "٩ۡ....ۡنَۡيَمىۡل 
كن وعليه مي ابهلل ورسوله. اإلميانالذين سكنوا املدينة من األنصار، واستقرت قلوهبم على ، واملقصود هنا 9اآلية 

سواء كان منزال  ،ن مفهوم البيئة من هذا املنظور يطلق على املكان الذي يتخذه اإلنسان لالستقرار فيهإالقول 
                                                           

 .80، ص 2014، الطبعة األولى، دار حجلة، عمان، األردن، األبعاد االقتصادية للمشاكل البيئية وأثر التنمية المستدامةمالك حسين الحامد،  -1
مجلة االجتهاد للدراسات القانونية  اإلسالمي )الجزء األول(،حماية البيئة ورعايتها بين الفقه وكمال السلوك محيي الدين خير هللا العوير،  -2

 .316، ص 2015، جوان 08واالقتصادية، المركز الجامعي تامنغست، الجزائر، العدد 
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اإلسالمي متثل نظاما  البيئة من املنظورف غري من ذلك مما يتخذه اإلنسان كموضع للعيش فيه. أوأو موطنا 
استخالف، وهي تتميز  ية وغري احلية املهيأة لإلنسان حىت يستخلف هللا يف أرضه أحسنمتكامال من العناصر احل

 1 مبجموعة من السمات خنتصر منها:
 آليا؛ عبارة عن ظواهر وأشياء تتفاعل فيما بينهاتفاعل مكوانت البيئة الطبيعية: فهي  -
ُۡكَّۡۡإِنَّا ":، فقوله تعاىلاخلالق مدهش دقيق يدل على عظمةتوازن بميز البيئة الطبيعية نظام التوازن: حيث تت -
 ؛49سورة القمر اآلية "٤٩ۡبَِقَدر ۡۡهَُۡنىَۡخلَقۡ ۡءۡ َشۡ 
 تشابك وتعقد البيئة الطبيعية؛ -
ۡ..."تعاىل قا لقولهاوحتقيق استمرارها، مصد مبعىن قدرة البيئة يف اإلبقاء على وجودهااالستمرارية والتواصل:  -
ُۡٱَۡجَعَلۡۡقَدۡ  واحملافظة على  للحمايةالذاتية فالبيئة هلا القدرة  .03اآلية سورة الطالق  "٣ارۡ َقدۡ ۡءۡ َشۡ ۡلُِكُِّۡۡللَّ

كذلك بفضل هللا تعاىل وما أودعه من نظام استمراريتها من خالل مدى مقاومتها وامتصاصها للتلوث، وهذا  
 2مناعة يف الطبيعة ضد الصدمات اليت هتدد اهنيار توازهنا.

منذ العصور  -Ecology- Ecologie  (Environment) (Environnement)  عرف مصطلح البيئة
مصطلح  Hillary 1959استخدم العامل هيالري عام قد و ، القدمية وكتب عنه العديد من علماء اإلغريق واليوانن

لإلشارة إىل دراسة العالقات بني الكائن احلي والبيئة، إال أن هذا املصطلح مل يلقى Ethology علم االيثولوجيا 
هذا املصطلح حيث أن  3،املصطلح 1865 العام يف Reiter قبوال من قبل علماء البيئة، وبعد ذلك استخدم رايرت

أي )بيت( أو  (Oikos)ومعناها ابللغة اليواننية القدمية  (Eco) األولن، مها: اجلزء ميكن تقسيمه إىل جزءا
 (Logy). أما اجلزء الثاين، (Environment) )منزل( أو )وسط املعيشة(، أو الوسط البيئي ويرتجم ابإلجنليزية

مث أعقبه األملاين أرنست  4،(Study of)أي علم أو دراسة ويرتجم  (Logos)فمعناه ابللغة اليواننية القدمية 
يشمل دراسة الذي أبنه العلم  Oekologieم الذي عرف املصطلح 1866سنة  Ernst Heckle هيكل

مبعىن دراسة جمموعة التأثريات اخلارجية على خمتلف الكائنات  5العالقات املتبادلة بني الكائنات وحميطها اخلارجي.
 فهي تؤثر وتتأثر مبحيطها اخلارجي. 

رة ودائ Oxfod   English Dictionaryفإن أكثر املؤلفني مبا يف ذلك قاموس أوكسفورد  ،احلقيقةويف 
نت سإىل إر  "Ecology"ينسب صياغة مصطلح البيئية  Encyclopedia Briyannicaاملعارف الربيطانية 

                                                           
 .76-75، ص 2013، مكتبة حسين العصرية، بيروت، لبنان، ، التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيققادري محمد الطاهر -1
 .20، ص 2014الطبعة األولى، المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  السياحة البيئية،حمزة درادكة وآخرون،  -2
 .54، ص 1998، المكتبة األكاديمية، القاهرة، مصر، االقتصاد والبيئةمحمد علي سيد أمبابي،  -3
 .32-31، ص 2012عة األولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ، الطبالمدخل إلى علم البيئةعلي سالم الشواورة،  -4
 .17 ص، 2006، ، دار اليازوري، عمان، األردنأساسيات علم البيئة والتلوثعلي السعيدي،  حسين -5
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 ,Stiling)ابلرغم من أن هذا التعريف ال يزال مقبوال من اجملتمع العلمي حىت اآلن، إال أن ستيلنج و هيكل، 

هو Bugcn Warming (1841-1924 )حيث ذكر أن إجين وارمتج  ،استدرك هذا القول الشائع (1996
إلضافة إىل أنه أول من ألف الذي أوجد علم البيئة نظرا لبحوثه الرائدة يف هذا اجملال واليت أجراها يف الربازيل اب

 1.(Warrning. 1895)كتااب يف علم اجلغرافيا البيئية 

جرت حماوالت جادة لتحديد هذا املفهوم بشكل أدق وكان من أهم هذه  ،ظل هذا االهتمام ابلبيئة يفو 
"كل ما : عرفها أبهناوالذي ، 1968 احملاوالت ما أثري يف املؤمتر الدويل للتعليم العام الذي نظمته اليونسكو عام

هو خارج ذات اإلنسان، وحييط به بشكل مباشر أو غري مباشر ومجيع النشاطات واملؤثرات اليت يستجيب هلا 
 2ويدركها من خالل وسائل االتصال املختلفة لديه".

كان ينظر إىل البيئة من جوانبها الفيزايئية والبيولوجية، ولكن اليوم أصبح ينظر إليها من جوانبها   ،فيما مضى
ايئية تشكل األساس الطبيعي االجتماعية واإلنسانية واالقتصادية والثقافية، فإذا كانت اجلوانب البيولوجية والفيز 

حتدد ما حيتاج إليه اإلنسان من توجيهات ووسائل  ة البشرية، فإن جوانبها االجتماعية والثقافية هي اليتللبيئ
  3فكرية وتكنولوجية لفهم املوارد الطبيعية واستخدامها.

ذلك الرصد من "والذي يعرفها أبهنا  ،لبيئةل 1972 مؤمتر ستوكهوملوتتوافق هذه النظرة اجلديدة مع تعريف 
أي مبعىن أن  4إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته".املوارد املادية واالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما 

  واليت تساهم يف حتقيق حاجته األساسية.املادية واالجتماعية وارد املختلفة املمن  البيئة هي كل ما حييط ابإلنسان
كالت اليت أوجدهتا شويف هذا املؤمتر مت وضع توصيات متثل منطلقات أساسية لفهم البيئة ومواجهة امل

  5اإلنسان املتزايدة يف الكثري من األحيان.مطالب 
على أهنا احمليط الذي يعمل فيه الكائن احلي، مبا يف ذلك اهلواء واملاء واألرض  ISO 14001وعرفها 

  6واملوارد الطبيعية والنبااتت والبشر وعالقتهما املتبادلة.
البيئة أبهنا "تتكون من كل أو أي من األوساط التالية فيعرف  ،1990قانون محاية البيئة الربيطاين لسنة أما 

 هي واليتوهي اهلواء واألرض وكذلك الوسط اهلوائي املوجود داخل املباين واهلواء املوجود داخل املنشآت الطبيعية 

                                                           
 .27، ص2007الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  ة،يالبيئ ةنظمعلم األفي ، مقدمة محمد محمد الشاذلي -1
 .15، ص 2007الطبعة األولى، المنصورة، مصر،  الخدمة االجتماعية وحماية البيئة، المكتبة العصرية،أحمد محمد موسى،  -2
 .54، ص 1998، المكتبة األكاديمية، القاهرة، مصر، االقتصاد والبيئةمحمد علي سيد أمبابي،  -3
 .11، ص 2013الطبعة األولى، حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمؤلف، القاهرة، مصر،  اقتصاد البيئة، أحمد جابر بدران، -4
 .24، ص 1997، عالم المعرفة، الكويت، البيئة ومشكالتهارشيد الحمد محمد سعيد صباريني،  -5

6- Ambika Zutshi and Amrik S. Sohal, Environmental management systems auditing: auditors’ experiences in 
Australia, Int. J. Environment and Sustainable Development, Vol. 1, No. 1, 2002, p 75. 
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سواء كانت فوق األرض أو حتت األرض وهو ما يتوافق مع تعريف القاموس اللغوي يف  ،من صنع اإلنسان
 1االجنليزي. ongmanlالقاموس 

"تتكون من املوارد الطبيعية الالحيوية واحليوية كاهلواء واجلو واملاء واألرض  فها املشرع اجلزائري أبهنابينما عرّ 
، وأشكال التفاعل بني هذه املوارد، وكذا األماكن وراثيوابطن األرض والنبات واحليوان، مبا يف ذلك الرتاث ال

 ركز املشرع اجلزائري على العالقة التفاعلية للموارد الطبيعية احليوية والالحيوية. 2الطبيعية".املناظر واملعامل و 
حييط به من موجودات، فاهلواء الذي  كل ما هو خارج كيان اإلنسان، وكل مافها أمحد اجلالد أبهنا "ويعرّ 

حييط به من كائنات حية وكائنات  يتنفسه اإلنسان، واملاء الذي يشربه، واألرض اليت يسكن عليها ويزرعها وما
شاطاته اإلطار الذي ميارس فيه حياته ون غري حية، هي يف احلقيقة عناصر البيئة اليت يعيش فيها، وهي كذلك

 مبعىن أهنا وحدة تتصف ابلعالقة املتبادلة بني الكائنات احلية وغري حية. 3املختلفة".
وميارس  ،الذي يعيش فيه اإلنسان أو أي كائن حي آخرفها على أهنا: الوسط أو املكان هناك من يعرّ و 

  4فيه خمتلف أنشطته ويستمد منه مقومات حياته وأسباب رفاهيته وسعادته ويؤثر ويتأثر به.
 ومصطلح البيئة ال يبحث فقط يف احمليط الذي تعيش فيه الكائنات احلية لكنه وبصورة أكثر مشوال يبحث

كافة العوامل الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت هلا أتثري مباشر على اإلنسان وعالقته ابلكائنات   يف
 5األخرى.

وبوجه عام، تعترب البيئة الطبيعية وحدة متوازنة ومتكاملة، تتكون من عناصر طبيعية وحيوية، مرتبطة ارتباطا 
حقا. فليست احلياة يف بيئتنا األرضية جمرد كائنات حية يعيش بعضها  واضحا، وإن كان ابلغ التعقيدو يبدو سهال 
فهي مركب يتصف بعالقاته املتبادلة املمتدة واملتنوعة بني مجيع الكائنات  ،ولكنها أكثر من ذلك جبوار بعض،

 6احلية من جهة، وبينها وبني العوامل البيئية األخرى من جهة أخرى.
تص ابلبحث يف كل ما خيفروع علم األحياء، وهو ن البيئة يعترب فرع مميكن القول أن مصطلح  مما سبقو 

حمليط الذي تعيش فيه الكائنات افهو العلم الذي يبحث يف  ،بينهاحييط ابلبيئة من كائنات حية وغري حية والعالقة 
وعالقته ابلكائنات  اإلنسانى احلية وكافة العوامل الطبيعية االجتماعية واالقتصادية اليت هلا أتثري مباشر عل

 .األخرى
                                                           

ون، المنصورة، مصر، الطبعة األولى، دار الفكر والقان دعوى المسؤولية المدنية عن األضرار البيئية " دراسة مقارنة"،أنور جمعة علي الطويل،  -1

 .27، ص 2014
، المتعلق بحماية البيئية في إطار التنمية المستدامة، الجريدة 2003يوليو سنة  19الموافق  1424جمادى األولى عام  19مؤرخ في  10-3القانون  -2

 . 10، ص 04المادة  ،2003جويلية  20بتاريخ ، الصادر 43الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 .15، دار الحرم للتراث، القاهرة، مصر، ص السياحة البيئية والتنمية المستدامة دراسة نموذج المجتمع الليبيحسن ميالد الرهوني، م -3
، 2011دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، عة األولى،الطب البيئة ومشكالتها والتربية البيئية والتنمية المستدامة، عبد السالم مصطفى عبد السالم، -4

 .16ص 
 .5، ص 2000، الطبعة األولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، الهرم، مصر، الملوثات الكيميائية البيئيةجمال عويس السيد،  -5
 .244، ص 2013، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الحيوية والتربةعلي سالم إحميدان الشواورة،  - 6
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 عناصر البيئة الفرع الثاين: 
، إىل ثالثة 1972لسويد عام اب (Stockholm)ميكن تقسيم عناصر البيئة، وفق توصيات مؤمتر ستوكهومل 

 1عناصر هي:
اجلوي، احمليط و  ائي، اليابسةوتتكون من أربعة نظم مرتابطة هي: الغالف اجلوي، الغالف امل البيئة الطبيعية: -

النبااتت واحليواانت، وهذه  ابإلضافة إىل ،مبا تشمله هذه األنظمة من ماء وهواء وتربة ومعادن ومصادر للطاقة
حياته من غذاء وكساء مقومات  مجيعها متثل املوارد اليت أاتحها هللا سبحانه وتعاىل لإلنسان كي حيصل منها على

 ودواء ومأوى؛
يولوجية جزءا وتعد البيئة الب ،احليوي وجمتمعه، وكذلك الكائنات احلية يف احمليط الفرد وأسرته البيئة البيولوجية: -

 من البيئة الطبيعية؛
قة حياة اإلنسان مع غريه، اإلطار من العالقات الذي حيدد ماهية عالهبا ذلك ويقصد  البيئة االجتماعية: -

 أفرادها بعضهم ببعض اجلماعات سواء بنيذلك اإلطار من العالقات الذي هو األساس يف تنظيم أي مجاعة من 
، وتؤلف أمناط تلك العالقات حضارة يف بيئات متباعدة وأ ،يف بيئة ما، أو بني مجاعات متباينة أو متشاهبة معا

 ما يعرف ابلنظم االجتماعية.
 املطلب الثاين: النظام البيئي 

طا كبريا من الذي أخذ قس لوقت احلايل،يعد التلوث البيئي من أهم املشاكل اليت يعاين منها العامل يف ا
الذي أوجده الباري. البيئي  لنظاملللمحافظة على البيئية وضمان استمرارية التوازن الطبيعي االهتمام العاملي 

 ة.وعليه سيتم يف هذا املطلب التطرق لكل من مفهوم النظام البيئي ومكوانته األساسي
 مفهوم النظام البيئي الفرع األول: 

يف النصف الثاين من القرن  االهتمام العاملي ابلبيئة وأتثريها على اجملتمعات واألداء االجتماعي والبيئيبدأ 
، فمنذ أوائل الستينات بدأ االهتمام ابألثر الواسع الذي متثله البيئة على اجملتمع، مثل استغالل املوارد املاضي

حيث أن البيئة متثل النظام الكامل الذي  ،ر اجملتمعوحتسني األمن الصناعي وظروف التشغيل واإلنتاجية وتطوي
، ولذلك فإن النظام البيئي يتضمن البيئة الطبيعية والبيئة املصطنعة واالجتماعية، اجملتمعات اإلنسانيةتعيش فيه 

ي وقد قام أقدم برانمج لألمم املتحدة للبيئة إبصدار تقرير استعرض فيه بعض املؤشرات اليت تدعم التقييم البيئ
البيئية عند اختاذ أي قرارات مصريية  االعتباراتوالذي يهدف إىل التكامل بني جمموعة من  ،والعاملي العلمي

تتعلق مبستقبل البشرية، وقد ظلت مشكلة البيئة جزءا هاما من احلياة االقتصادية واالجتماعية يف مجيع مناطق 

                                                           
 .22-21، ص مرجع سبق ذكره، البيئة ومشكالتها والتربية البيئية والتنمية المستدامةعبد السالم، عبد السالم مصطفى  -1
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فقط، بل من الناحية االجتماعية  ليةالناحية املا تتم على أساس أو منمل تعد النظرة للمؤسسات إذ  1العامل.
املعيار املعتمد عند تقييم مدى جودة النشاط  ،سواء البيئية أو االجتماعية ،ساتوالبيئية، وقد أصبحت هذه املمار 

 2التجاري والصناعي.
نظام أبنه " فهوقد عرّ  ،1990يعد الربيطاين آرثر جورج اتنسلي أول من وضع مفهوم النظام البيئي يف عام و 

يتألف من جمموعة مرتابطة ومتباينة نوعا وحجما من الكائنات العضوية والعناصر غري العضوية يف توازن مستقر 
 بني الكائنات العضوية وغري العضوية.النظام البيئي يقوم على التوازن الطبيعي ف 3نسبيا".

حمددة وتتفاعل مع عناصر البيئة غري  "جمموعة من الكائنات احلية اليت تعيش يف بيئة أبنهف أيضا ويعرّ 
والواضح من هذا التعريف أنه  4احلية ومع بعضها بعضا حبيث حتافظ هذه الكائنات على استمرارية وجودها".

يعرف و )الرايح، التلوث(.  أيخذ بعني االعتبار كل الكائنات احلية )احليوان، النبات( وكذلك العناصر غري حية
لعناصر هي ما حيتويه أي ل عناصر البيئة وفق نظام يطلق عليه النظام البيئي وهذه اعبارة عن تفاع أيضا أبنه:
يؤدي إىل اختالل سولذلك فإن اختالل التوازن بني هذه العناصر  ،موارد وكائنات حية وغري حية جمتمع من

واحمليطات وتلوث اهلواء وإصابة تلوث األهنار والبحار كاجملتمعية والطبيعية  مما يؤدي إىل املشكالت  ،ام البيئيالنظ
فكل عامل يف النظام  5زون.و سكان األرض ابلعديد من األمراض وغرق العديد من املناطق واختالل طبقة األ

 البيئي يعتمد على عامل آخر سواء بشكل مباشر أو غري مباشر وأي اختالل يف أي عامل سيؤثر على اآلخر.
لة من أصناف النبااتت واحليواانت، وأعضاء جمموعة دينامكية مشكّ فه على أنه فيعرّ  ،أما املشرع اجلزائري

 6مميزة وبيئتها غري احلية، واليت حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية.
ا حتتوي عليه من ف النظام البيئي أبنه عبارة عن وحدة من الطبيعة، تشكل مبفيعرّ  ،عمر حممود أعمر أما

 تتعايش فيه تلك العناصر وفقا لنظام متكامل، وتسري على هنج حية أو غري حية وسطا حيواي عناصر أو موارد
يركز هذا التعريف  7طبيعي اثبت ومتوازن حتكمه القدرة اإلهلية وحدها، ما مل يتدخل اإلنسان فيختل ذلك التوازن.

 على القدرة اإلالهية على حتقيق التوازن الطبيعي ملكوانت النظام البيئي.

                                                           
ص ، 2010، الطبعة الثانية، الدار الجامعية اإلسكندرية، مصر، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسم،  -1

19. 
2- Davide Venegoni, Encoding responsibility: A cognitive- linguistic approach to defining socio-environmental 
performance, Dissertation submitted in partial fulfillment of requirements for the international MSc in 
Management, at the Universidad Católica Portuguesa, CATOLICA LISBON BVSINESS & ECONOMICS, April 2017, p2. 

، ص 2008، دار مؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ، المسؤولية الدولية عن الضرر البيئيسهير إبراهيم حاجم الهيتي -3

13. 
 .37، ص 3201، الطبعة األولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، السكان والبيئةمحمد الصيرفي،  -4
 .20، ص 2007، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسم،  -5
 . 09، ص 04، مرجع سبق ذكره، المادة 10-3القانون  -6
 .16، ص 2008المكتبة الوطنية، عمان، األردن، الطبعة األولى، قانون البيئة حماية البيئة محليا ودوليا، عمر محمود أعمر،  -7
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ف النظام البيئي أبنه ذلك التفاعل املنظم واملستمر بني عناصر البيئة فيعرّ  ،الشواورةأما علي سامل إمحيدان 
رية التوازن البيئي بينها مجيعا. احلية وغري احلية، وما يتمخض عن هذا التفاعل بني هذه العناصر من دوام واستمرا

يها الطبيعي واحليوي يف انسجام حيث إن هناك عالقة وارتباطات وظيفية معقدة، تربط بني عناصر البيئة وبنوع
 1دقيق، وهذا الذي يطلق عليه ابلنظام البيئي.

 ذلك التفاعل الذي يضمن ميكن القول أبنه ذلك النظام ،البيئي لنظامتعاريف لمن خالل استعراضنا لعدة 
اعل من استمرارية هذا التف عن جوما ينت ،الدائم واملنظم، بني عناصر البيئة املختلفة احلية وغري احلية والتكامل

يف هذا النظام كبريا   الل، خاالقتصاديةوخاصة منها  ،بتدخالته املختلفةأحدث نسان اإلأن إال ، وتوازن بيئي
الطبيعية واليت أصبحت  وحدوث العديد من الكوارثلباري، مما أدى إىل اختالل توازنه الدقيق الذي أوجده ا
 هتدد الوجود البشري.

 النظام البيئيخصائص  الفرع الثاين:
  2يتسم النظام البيئي ابخلصائص التالية:

 الطاقة واملعلومات(.و النظام البيئي هو نظام شبكي ابلغ التعقيد )يتكون من شبكة هائلة من املكوانت  -
 النظام البيئي له تركيب ووظائف حمددة؛ -
توايل التغريات املتوقعة وغري و  مناذج ونظرايت النظام البيئي ختضع لقدر من الشك والريبة نظرا لتعدد مكوانته -

 املتوقعة عليه؛
 كل نظام بيئي يتكون من عدد هائل من املكوانت؛ -
 دى خمتلف احليز والزمان؛متتفاعل تلك املكوانت وتتبادل التأثري على بعضها البعض بطريقة غري خطية وعلى  -
 لنظام البيئي؛لمعقدة  وسلوكياتتنظم األنظمة البيئية أنفسها بشكل تلقائي وحمصلة ذلك تركيبات  -
 ختضع األنظمة البيئية لقوانني الديناميكية احلرارية؛ -
 ت احلية لتلك التغريات؛يف البيئة عن طريق تكيف الكائنا الفيزايئيةتستجيب األنظمة البيئية للتغريات  -
فرتة زمنية  شكل كان عليه يف، أي أن وصول النظام البيئي لمتعاكسةاألنظمة البيئية غري  ةوديناميكيتراكيب  -

 سابقة غري ممكن، ولكن توجد شواهد ملا كان عليه أي نظام بيئي سابق؛
تسلسل أو هرمي، فالنظام البيئي اهلرمية يف النظام البيئي: وهذا يعين أن عناصر النظام البيئي تنتظم يف شكل م -

 يتكون من جمموعة مكوانت وعناصر.
 

                                                           
، ص 2014، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، البيئية ونظامها سخونة األرض وعالجهاعلي سالم إحميدان الشواورة،  -1

20. 
 .67مرجع سبق ذكره، ص  ة،يالبيئ ةنظمعلم األفي ، مقدمة محمد محمد الشاذلي -2
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 التلوث البيئياملطلب الثالث: 
الباحثني يف و واملنظمات  يعد التلوث البيئي الشغل الشاغل منذ منتصف القرن املاضي للعديد من اهليئات

ذه املشكلة يف الظهور هوقد بدأت  ،اثر وانعكاسات على املناخ والسالمة البشريةشىت اجملاالت ملا له من آ
 املختلفة.عصر الصناعة ومعرفته مبصادر الطاقة  اإلنسانبدخول 

 مفهوم التلوث البيئياألول:  الفرع
ف التلوث أبنه "أي تغري فيزايئي أو كيميائي أو بيولوجي مميز، ويؤدي إىل أتثري ضار على اهلواء، أو يعرّ 

الكائنات احلية األخرى، وكذلك يؤدي إىل اإلضرار ابلعملية اإلنتاجية كنتيجة ملاء أو األرض أو بصحة اإلنسان و ا
 فهو ميثل أي تغيري غري مستحب يؤثر على احمليط الكلي. 1."املتجددةللتأثري على حالة املوارد 

أبنه: قيام اإلنسان بطرق مباشرة أو غري  ،(OECD) املنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي والتنميةوتعرفه 
متس مباشرة إبضافة مواد أو طاقة إىل البيئة، ترتتب عليها آاثر ضارة ميكن أن تعرض صحة اإلنسان للخطر أو 

يركز  2املوارد البيولوجية أو األنظمة البيئية على حنو يؤدي إىل أتثري ضار على أوجه االستخدام للمشروع البيئي.
 هذا التعريف على التدخل البشري وما يلحقه من أضرار على البيئة.

عملية  حالة من عدم النقاء أو عدم النظافة أو كلف التلوث أبنه "فيعرّ  ،قاموس ويسرتفيما خيص أما 
 3تنتج مثل هذه احلالة".

ف التلوث البيئي على أنه "كل تغري مباشر أو غري مباشر للبيئة، يتسبب فيه كل فيعرّ  ،أما املشرع اجلزائري
فعل قد حيدث وضعية مضرة بصحة وسالمة اإلنسان والنبات واحليوان واهلواء واجلو واملاء واألرض واملمتلكات 

 4اجلماعية والفردية".
البيئية، عبارة عن وجود مواد أو زايدة تراكيزها يف نظام من األنظمة على أنه  تعريف آخر للتلوث وجاء يف

يناسب حياة الكائنات احلية  حبيث جتعل ذلك النظام ال ،والبيولوجية والفيزايئية مؤثرة على خواصه الكيماوية
ئية والكيمائية اليت حتدث يف األنظمة التغريات الفزاي ونستنبط من هذا التعريف أبن 5واالستخدامات األخرى.

 اليت تغري من خصائصها.هي البيئية 

                                                           
 .48، ص 1999، القاهرة، مصر، الدار المصرية اللبنانية ،التلوث البيئي والتنمية االقتصاديةقاسم، منى  -1
 .69، ص 2014الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، فلسفة التسويق األخضر، مصطفى يوسف كافي،  -2
 .33، ص 2014دار سالن، دمشق، سوريا،  والعولمة،اقتصاديات البيئة مصطفى يوسف كافي،  -3
 .10ص  04، مرجع سبق ذكره، المادة 10-3القانون  -4
 .16، ص 2014، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، ، محاسبة التلوث البيئيإسماعيل محمود عبد الرحمن -5



 

 

11 

مدخل عام لألداء البيئي ونظام اإلدارة البيئية                          :لالفصل األو  

يف املكوانت األساسية للعناصر الطبيعية، كاهلواء أبنه" أي زايدة أو نقصان غري مرغوب فيه  ويعرف أيضا
األمر الذي يؤدي أو املاء أو غريها. ويكون هذا التغيري خارج جمال التذبذابت الطبيعية ألي من هذه املكوانت، 

 1إىل أتثري مباشر أو غري مباشر على النظام البيئي".
غري كمي أو كيفي يف عناصر الغالف ف التلوث البيئي أبنه كل تفيعرّ  ،علي سامل إمحيدان الشواورةأما 

غالف على احليوي، أي يف الصفات الكيميائية أو الفيزايئية، أو احليوية لعناصر البيئة، وابلتايل عدم قدرة هذا ال
 2االستيعاب، مما يشكل ضررا ابلغا حلياة اإلنسان واحليوان والرتبة والنظم البيئية على اإلنتاج.

الذي  قوانني الطبيعة يف اإلنسانالناتج عن تدخل هو ذلك التأثري  البيئي ومنه ميكن القول أن التلوث
سواء  إتالفها وتدمريها، ا مما يتسبب يفتها وخصائصهلبيئة فيؤثر فيها، ويغري من تركيبيصيب خمتلف مكوانت ا

 بصورة مباشرة أو غري مباشرة.
  أنواع التلوث البيئيالفرع الثاين: 

 ث وهي: يتباين تصنيف التلوث البيئي وفقا إىل األسس اليت ينظر من خالهلا إىل التلو 
 ؛التلوث وفق الوسط الذي يطرح فيه: تلوث هوائي، تلوث مائي، تلوث تربة -
  ئي، تلوث كيميائي، تلوث ابيولوجي؛الطبيعة: تلوث فيزاي التلوث وفق -
 الصناعي. التلوث املدين، التلوث الزراعي،التلوث وفق مصدره: التلوث  -
 وينقسم إىل:ي يطرح فيه: التلوث وفق الوسط الذ -أ
هذا الغالف الذي يدور حول كرتنا األرضية مكون من خليط من الغازات، تتخللها  التلوث اهلوائي: -1

حيمي وهذا الغالف اجلوي جسيمات دقيقة عالقة من مواد صلبة كاألتربة والدخان، ومواد سائلة كبخار املاء. 
درجة  (148) يف الليل إىل حنو درجة مؤوية، وتنخفض (94)هار إىل حنو يف الن درجة حرارهتا ترتفعاألرض واليت 

من بعض أنواع األشعة املضرة كاألشعة الفوق البنفسجية، حبمايتها مئوية حتت الصفر. كما يقوم هذا الغالف 
ول عن ظاهريت التبخر وكذلك يعترب الغالف اجلوي هو املسؤ من وصول األشعة الشمسية إىل سطحها،  ومحايتها

ياه العذبة على كوكب األرض، ويتكون الغالف بوجه عام من أربع طبقات واألمطار: واليت تؤدي إىل تواجد امل
  3هي:، و رئيسية من األسفل إىل األعلى

 ؛Troposphereالرتوبوسفري:  -
  ؛Stratosphere: االسرتاتوسفري -

                                                           
مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر، العدد  ء في حماية البيئة،مساهمة التكنولوجيا الخضراسحانين الميلود،  -1

 .46، ص 2015، ماي 22، العدد 02االقتصادي، المجلد 
  .250، مرجع سبق ذكره، ص الحيوية والتربةعلي سالم إحمدان الشواورة،  -2
، الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، في البيئة الطبيعية والبشرية في العالمعلم المناخ وتأثيره علي سالم إحميدان الشواورة،  -3

 .57،58، ص 2014األردن، 
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 ؛Mesosphereامليزوسفري:  -
 .Ionosphereاإليونوسفري:  -

مثل الغبار واثين أكسيد الكربيت، واثين إدخال ألي مادة يف تركيبة اهلواء ينشأ نتيجة والتلوث اهلوائي 
 1،وأول أكسيد الكربون واملركبات العضوية املتطايرة، واليت قد تكون بشرية املنشأ أو طبيعية ،أكسيد النيرتوجني

حبيث ينجم عن ذلك  ،بصورة مباشرة أو غري مباشرة ابلكمية اليت تؤثر على نوعية وتركيبة مكوانت ذلك الغالف
 2األنظمة البيئية واملوارد الطبيعية. ،آاثر ضارة على اإلنسان، البيئة

ويرمز له كيميائيا  (O)مع ذرة أوكسجني  (H)يتكون املاء كيميائيا من ارتباط ذريت هيدروجني  :التلوث املائي -2
املاء أساس احلياة وسر بقاء مجيع ص كيميائية وفيزايئية متيزه عن غريه، ومما ال خالف فيه أن اوله خو  O2H ب

 3من مساحة كوكب األرض. %71وهو ميثل اجلزء األكرب من أجسامها وتغطي املياه قرابة  ،أنواع الكائنات احلية
منها ما هو بيولوجي نواع التلوث منها ما هو كيميائي و وتتعرض املياه يف مصادرها الطبيعية للكثري من أ

 4ث مع النمو احلضاري والصناعي واملدين للمجتمعات.وانتشر الكثري من أنواع التلو 
وحيدث التلوث املائي بشكل خطري بسبب املخلفات الصناعية والصرف الصحي مما حيدث خلل يف 

قلب لون البحرية أبكملها إىل اللون األمحر نتيجة يقد والذي التوازن الطبيعي نتيجة التساع املنطقة الالهوائية 
 5الكربيت امللونة.لتكاثر بكترياي 

د اتتكون الرتبة من مو و الرتبة هي الطبقة السطحية اهلشة أو املفتتة اليت تغطي سطح األرض،  تلوث الرتبة: -3
صخرية مفتتة خضعت من قبل للتغيري بسبب تعرضها للعوامل البيئية والبيولوجية والكيماوية، ومن بينها عوامل 

مزجيا من املكوانت العضوية واملعدنية اليت تتألف منها الرتبة يف حاالهتا السائلة والرتبة تعد  التجوية وعوامل التعرية،
وهي  ،ملتفككة بفجوات مسامية)املاء( والغازية )اهلواء(، حيث حتتفظ املواد اليت تتألف منها الرتبة بني حبيباهتا ا

 6املائي واهلواء. شكل هيكل الرتبة الذي متلؤه هذه املسام، وتتضمن هذه املسام احمللولبذلك ت
و الكيميائية الفيزايئية أف تلوث الرتبة على أنه زايدة أو نقصان أو أي خلل يغري من صفاهتا أو خواصها ويعرّ 

حياء املتمثلة نعكس ذلك سلبا على األويؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على مكوانت الرتبة وي ،أو احليوانية
                                                           

1- Sonia Ben kheder, Environmental regulation, foreign direct investment and pollution, PhD Thesis, Economies 
and finances, Panthéon-Sorbonne- paris 1, 18 juin 2010, HAL Id, 13 Jul 2011 ,p 33-34. 

جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية  -، النشر العلمي والمطابع قياس ملوثات البيئةعلي أكرم عبد المنعم حسين ومحمد بن ناصر اليمني،  -2

 ، ص ز.2009السعودية، 
، المكيسة والمهنا، كلية األرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة، (204البيئة والتنمية )بيئة مقرر نايف بن حمود المكيشة ومحمد بن مهنا المهنا،  -3

 .8، ص 2016قسم العلوم البيئية، 
، الطبعة األولى، دار أمجد للنشر اهتمام اإلعالم العربي بالقضايا البيئية الصحف العربية بين واقع المشكلة وتطبيق الحلولخليل إبراهيم،  -4

 .33، ص 2015وزيع، عمان، األردن، والت
، الطبعة األولى، كانزا جروب، مصر، المعالجة الحيوية للتخلص من بقايا ومخلفات المبيدات في المكونات البيئيةزيدان هندى عبد الحميد زيدان،  -5

 .32، ص 2010
 .49، ص 2013عمان، األردن،  ، الطبعة األولى، دار الراية للنشر والتوزيع،النظام المائيبيان محمد الكايد،  -6
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تعترب الرتبة ملوثة ابحتوائها على مادة أو مواد بكميات أو تركيزات مسببة و 1.اإلنسانابلنبااتت أو احليوان أو 
 املياه السطحية أو اجلوفية. إلنسان أو احليوان أو على النبات، أوعلى صحة ا اخطر 
بيولوجي وتلوث  لوث وينقسم التلوث وفق هذا التصنيف إىل: تلوث فيزايئي، تالتلوث وفق الطبيعة:  -ب

 كيميائي.
مثل الضوضاء واحلرارة وخصوصا  ،ا ونوعاميثل التلوث الفيزايئي خطرا كبريا على الطبيعة كمّ  الفيزايئي:التلوث  -1

إضافة  ،طان الدم أو اجللدفهي حتطم اخلالاي احلية للكائن احلي وتتلفها وتسبب مرض سر  ،اإلشعاعات أبنواعها
جزئي أو كلي للسمع مع  يؤدي إىل فقدان كما أن التعرض املستمر إىل الضوضاء،إىل تغري الصفات الوراثية،  

 التقدم يف العمر.
وهذه  ،والظواهر الفيزايئية مادية مثل بعض اجلسيمات اإلشعاعية، أو ال مادية كاألمواج الكهرومغناطيسية

 امللواثت تتداخل مع اخلصائص الفيزايئية لعناصر البيئة أو املادة احلية، ومن أكثر امللواثت الفيزايئية شيوعا يف
 2البيئة هو اإلشعاع وهو أشد خطر على البيئة واألحياء.

املاء أو اهلواء ية أو حيوانية يف الوسط البيئي )ويقصد به كائنات حية مرئية أو جمهريه، نبات: البيولوجيالتلوث  -2
بسرعة فتستهلك أو الرتبة( ونشاط هذه الكائنات يف أثناء ختمريها املواد العضوية، إذ أن الكائنات اجملهرية تتكاثر 

أو أهنا تفقد اخلالاي مناعتها وتصاب ابلفريوسات واجلراثيم، مثل  ،ل املكان إىل وسط خانقاألكسجني وحتوّ 
كذا حبوب اللقاح والفضالت البشرية اليت تضيف إىل املياه أمحاال و  3، البكترياي، الطفيليات، الطحالب،الفطرايت

 4ة اإلنسان واحليوان.بيولوجية جتعل من املاء مصدرا خطرا على صح
قائمة من املواد الطبيعية املنشأ، كالطاقة احلفرية من برتول وفحم  وتشمل هذه امللواثت :التلوث الكيميائي -3

وغاز طبيعي، وزيوت معدنية وأمالح املعادن أبنواعها، والسموم الطبيعية، ومنها السموم الفطرية والزيوت النباتية 
لزراعية والفضالت املصنعة، كاملبيدات احلشرية والكيماوية ا ةالكيميائيوالشحوم وغريها، كما تشمل أيضا املواد 

ومن اجلدير ابلذكر يف هذا اجملال، أن هذه  الصناعية من األمحاض واألمالح واملواد القاعدية والقائمة طويلة جدا.
 5امللواثت، قد تظهر يف البيئة برتاكيز عالية نسبيا، فتعمل على تغيري السمات الكيماوية أو الفيزايئية للوسط.

 اعي.ينقسم بدوره إىل تلوث مدين، تلوث زراعي وتلوث صنوالذي : التلوث وفق مصدره -ت

                                                           
، ص 2016، 96، العدد 22، مجلة كلية التربية األساسية، المجلد تأثير المناخ في عملية التلوث البيئي )تلوث الهواء(ميالد جاسم محي االعرجي،  -1

365. 
 .190، ص 2015الثانية، اليازوري، عمان، األردن، الطبعة  استراتيجيات ومتطلبات وتطبيقات إدارة البيئة،نجم العزاوي وعبد هللا حكمت النقار،  -2
، مجلة العلوم االقتصادية، المجلد التلوث البيئي وآثاره االقتصادية على النشاط الزراعي في محافظة البصرةحسين علي أحمد ومجيد علي حمزة،  -3

 .91، ص 2013، نيسان 32، العدد 08
 .17، ص 2001للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر، ، الشنهابي تلوث األراضيالسيد أحمد الخطيب،  -4
 .105-104، مرجع سبق ذكره، ص المدخل إلى علم البيئةعلي سالم الشواورة،  -5
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ناطق يعد النشاط املدين أحد العوامل املسببة ملشكلة التلوث، إذ تؤدي الزايدة السكانية يف املالتلوث املدين:  -1
ة يف استعمال األراضي وتدهور األنظمة البيئية من خالل الضغط على األراضي الزراعياجلافة وشبه اجلافة إىل تكث

 1لتلبية االحتياجات الغذائية ومن مث فقد األرض خلصوبتها وتدهورها.
املبيدات  ،سامهت الزراعة وبشكل كبري يف التلوث البيئي من خالل احتياج املزروعات للمياهالتلوث الزراعي:  -2

 ،ب مشكلة بيئيةإذ أن االستعمال املفرط واخلاطئ للمبيدات أبنواعها واألمسدة أبنواعها سبّ  ،واألمسدة الكيمياوية
فمع تسرب مياه الري إىل املياه اجلوفية والسطحية احململة ابملواد الضارة العضوية وغري العضوية أدى ذلك إىل 

تقتل هذه املواد  ،عالوة على ذلك ،تلوثها وإطالق هذه املواد بفعل احلرارة والضوء غازات تضر ابلغالف اجلوي
 2رتبة مسببة خلال يف التوازن الطبيعي.الكائنات احلية الدقيقة النافعة يف ال

ن الصناعات ومجيع ة التقنيات واالكتشافات الناجتة عيف البيئة نتيج اإلنساناستحدثها التلوث الصناعي:  -3
واالستهالك واجلسيمات الناجتة عن عمليات االحرتاق، النفاايت الكيماوية الناجتة عن  لإلنتاجاملخلفات املرافقة 

  3الطاقة الكهرونووية وجتارب األسلحة. وإنتاجعمليات تصنيع معينة كالصناعات البرتولية والكيماوية 
واحليوان  ناإلنسامباشرا على  اتؤثر أتثري  حيدث أاثرا مجة ونتيجة ألسباب عديدة ،التلوث الصناعيو  
ومن هذه األسباب واملصادر  ،ابلدرجة األوىل اإلنسانبشرية يتحمل مسؤوليتها  أسباابيف مجلتها وجندها  ،والنبات

 4اة البشرية هي: النفط، خملفات املصانع.ياملؤثرة على احل
 األداء البيئيماهية املبحث الثاين: 

لبيئية، ويف العقدين األولني،  متزايد ابلبيئة واألضرار ا اهتماممنذ الستينات من القرن املاضني كان هناك 
ب، وقد شهدت هذه املرحلة ميكن أن تسري جنبا إىل جن أبن النمو والتنمية ومحاية البيئة ال اكان هناك شعور 

اجلوانب االعتبار  خذ بعنيحتوال يف التفكري ومت استبدال مفهوم "النمو الصفري" ابلتنمية املستدامة اليت أت
مجيع أحناء  يف إحلاحاية أكثر باتت القضااي البيئف، الجتماعية والبيئية جنبا إىل جنب مع اجلوانب االقتصاديةا

ديد من اجلهود اليت بذلت وقد لوحظ الع تطلب االهتمام أكثر ابألداء البيئي للمؤسسات.العامل، األمر الذي ي
 ه من خالل هذا املبحث.ول التطرق إلياحوهذا ما سن ،آليات قياسه وحتسينهلتطوير 

 
 

                                                           
، مجلة آداب الكوفة، المجلد لوث البكتريولوجي للترب في محافظة النجف االشرفالخصائص البشرية ودورها في التنهاد حبيب مطلك وآخرون،  -1

 .512، ص 2017، 31، اإلصدار 01
، الطبعة األولى، دار وائل للنشر 31000-01800-14000-10015-9001المدخل اإلداري والمعلوماتي نظم ومتطلبات وتطبيقات نجم الغزاوي،  -2

 .245، ص 2015والتوزيع، عمان، األردن، 
 .561، ص 0092، 40، مجلة ديالي، العدد العوامل المؤثرة في التلوث الصناعيرقية مرشد حميد،  -3
، ص 2005، 17، مجلة مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية، العدد التلوث الصناعي في العراق وسبل معالجتهقاسم شاكر الفالحي،  -4

193 ،194. 
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 وأمهيته األداء البيئيمفهوم ألول: املطلب ا
تعتمد اإلدارة الواعية للبيئة على تبين مفهوم األداء البيئي الذي ينصرف إىل الوفاء اباللتزامات البيئية اليت 

بطريقة مسؤولة جتاه محاية  ؤسسةويتضمن األداء البيئي أن تعمل امل واألنظمة والسياسات البيئية.حتددها القوانني 
حلية، االستخدام الكفء للموارد، تقليل النفاايت والتخلص منها، االستخدام املالئم للطاقة، تقليل االكائنات 

املخاطر، اخلسائر والتغطية التأمينية، تسويق منتجات آمنة، اإلدارة البيئية، اإلفصاح البيئي، أمهية حتقيق الكفاية 
ميكن لألداء البيئي أن و  1الع الدقيق ابألنشطة البيئية والتقدير الكفء لاللتزامات البيئية.للمؤسسة مبعىن االضط

تفاضل املنتجات وعرب دخول  ةاسرتاتيجيعن طريق يزيد اإليرادات من خالل وصول أفضل لألسواق اخلضراء، 
 2أسواق للتحكم يف التلوث.

جلوانب األداء  مكمال اانبابعتباره ج ،األداء البيئيأدركت املؤسسات أمهية تطوير وحتسني  ،ونتيجة لذلك
 إلجياد مؤشرات ومعايري واعتبارات لقياس أدائها البيئي. ،املتميز عرب العمل

 مفهوم األداء البيئيالفرع األول: 
النتائج امللموسة لتطبيق نظام إدارة البيئة، واملنسوبة لتحكم على أنه  األداء البيئيفتحي أمحد حيي  فيعرّ 

يركز هذا التعريف على كون  3املؤسسة أو اهليئة يف املظاهر البيئية، بناء على السياسة البيئية وأغراضها وأهدافها.
 األداء البيئي هو قياس لنتائج اإلدارة البيئية املنتهجة.

ات يقصد ابألداء البيئي تنفيذ األداء اخلاص مبجموعة من السياسات واملفاهيم واإلجراءات وااللتزام كما
 4واليت من شأهنا منع حدوث عناصر التلوث البيئي أبنواعه وتفهم العاملني ابملنظمات املختلفة. ،وخطط العمل

البيئي من خالل إدخال  وحتقيق التميز واإلبداع يف املؤسسة ،على أنه رايدة أعمال مستدامة هكما ميكن وصف
اعتبار االهتمام  كنومن خالل هذ التعريف مي 5.نظم إدارية مستدمية وكذا الرفع من الفعالية البيئية للمؤسسة

 تحكم يف املمارسات البيئية اليت تزيد من فعالية وكفاءة األداء البيئي.الابألداء البيئي ميزة تنافسية من خالل 
لقياس نظام اإلدارة البيئية ذات النتائج الكمية القابلة "ف األداء البيئي على أنه فتعرّ  يزواإلأما منظمة 

 6ة".السياسة واألهداف البيئية للمؤسس واليت مت وضعها على أساس ،العالقة ابألبعاد البيئية

                                                           
 .287، ص 2002، مطابع غباشي، القاهرة، مصر، مشاكل معاصرة في المراجعةالسيد أحمد السقا ومدثر طه أبو الخير،  -1

2- Claudia Ghisetti, Francesco, Beyond inducement in climate change: Does environmental performance spur 
environmental technologies ?, HAL , 2013, p 5. 

العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار اليازورينظام إدارة الجودة الشاملة والمواصفات العالمية دراسة علمية وتطبيقيةفتحي أحمد يحي العالم،  -3

 .177، ص 2010األردن، 
 .257، مرجع سبق ذكره، صفلسفة التسويق األخضرمصطفى يوسف كافي،  -4

5- Hockerts, R. Wüstenhagen, Greening Goliaths versus emerging Davids- Theorizing about the role of 
incumbents and new entrants in sustainable entrepreneurship, Journal of Business Venturing, Volume25, Issue 5, 
September 2010, p 483. 
6- iso 14001, Triosiéme édition 15-09-2015. 
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من أضرار جراء ممارستها  يئة من التلوث وإزالة ما حلق هباللمؤسسة يف محاية البيتمثل األداء البيئي و 
من خالل منع  ،من التضحيات أو األعباء البيئية اوحىت حتقق املؤسسة التوافق البيئي تتحمل كثري  ،لنشاطها

السلبية اليت مل  واآلاثرة صديقة للبيئة، أو عالج األضرار وذلك ابستخدام تكنولوجيا متقدم ،ئةاألضرار ابلبي
التأثري البيئي من خالل تقليل استخدام املوارد والنفاايت واستخدام  للحد من 1،تتمكن املؤسسة من منعها

 2الطاقة.
النتيجة البيئية أي  3،هو النتائج اليت تتحصل عليها املؤسسة من خالل تعاملها مع البيئة األداء البيئيف

املمارسة هبدف التقليل من أتثري أنشطتها على البيئة  ملمارسات البيئية وخمتلف األنشطةنتيجة التزام املؤسسات اب
أو املنتجات الثانوية اليت تنتجها املؤسسة مثل النفاايت  ،من انحية املوارد املستخدمة مثل الطاقة واملياه واألراضي

 4وانبعاث اهلواء واالنسكاب.
اجتاه البيئة، بغض النظر عن  كل تصرفات املؤسسة  فاألداء البيئي يشمل( Lilly Scheibe)ابلنسبة أما 

ألداء البيئي هو كل أتثري قابليتها أو عدم قابليتها للقياس وبغض النظر أيضا عن أتثريها عليه أو عدمه، أي أن ا
 5سواء كان ذلك إجيابيا أو سلبيا. ،على البيئة للمؤسسة
واليت مبا يتفق مع السياسة البيئية للمؤسسة على أنه النتائج امللموسة لتطبيق نظام إدارة البيئة، أيضا ف يعرّ و 

بغرض التحكم  تدفقاهتا النقديةلمستدمية و أي قدرة املؤسسة لإلدارة بطريقة فعالة  ،ترتجم يف األهداف التشغيلية
 ويتفق هذا التعريف مع كل من تعريف منظمة اإليزو وتعريف فتحي أمحد حيي. 6يف األداء البيئي وحتسينه.

 ،فاألداء البيئي حيدد منهجا ملنع التلوث واحلد منه متاشيا مع التكنولوجيا واملمارسات املقبولة دوليا ،وعليه
 االسرتاتيجيةوأهدافها مبا يتماشى مع السياسات البيئية للمؤسسة  وبعبارة أخرى التكنولوجيا واملمارسات النظيفة

تقليل اإلسراف من خالل  انني والتشريعات البيئية، وكذاالقو . واألداء البيئي ال يتأتى إال من خالل احرتام البيئية
التقليل والتحكم يف استهالك كل من الطاقة املائية والكهرابئية وخمتلف مدخالت اإلنتاج اخلاصة ابملؤسسة 

                                                           
والحكومات الطبعة الثانية: ، الملتقى الدولي الثاني حول: األداء المتميز للمنظمات ، المحاسبة عن األداء البيئي اآلفاق والمعوقاتبن عمارة نوال -1

 .271، ص 2011نوفمبر  23و 22نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي وتحديات األداء البيئي، المنعقد بجامعة ورقلة يومي 
2- Melek Akin Ates et al, Proactive environmental strategy in a supply chain context: The mediating role of 
investments, International Journal of Production Research, TRPS-2010-IJPR-0588.R1, 19 oct 2010, p 4. 

استراتيجية تنمية الموارد البشرية كمدخل لتحسين األداء المستدام في المؤسسة االقتصادية، دراسة حالة شركة تصنيع اللواحق سراج وهيبة،  -3

، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، " SANIAK Group BCRالصناعية والصحية بعين الكبيرة سطيف " 

 .101، ص 2012-2011، 01عباس سطيف جامعة فرحات 
4- Jocelyne B. Tynon, Examining the environmental performance of first tier suppliers in the oil and Gas supply 
chain industry, Faculty of Economics and Social Science, University of Agder, 2012, p 8. 

ليقظة التنافسية في تطوير األداء المستدام للمؤسسة الصناعية دراسة حالة المؤسسة الوطنية للصناعات الصيدالنية دور امحمد علي مروج،  -5

، ص 2014-2013، 01مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف  ،2012-2000خالل الفترة 

59. 
6- Luc Janicot, Les systems D’indicateurs De Performance Environnementale (IPE), Entre Communication Et 
contrôle, Comptabilité- Contrôle- Audit, Volume 1, Tome 13, Juin ,2007, p 51.   
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 ابإلضافة إىل متكني املؤسسات من إلغاء خمتلف احلواجز التجارية البيئية، كما يعزز القدرة على التنبؤ وحتقيق
  .التناسق البيئي
 ابألداء البيئيفوائد االهتمام الفرع الثاين: 

هناك جمموعة متنامية من املؤلفات األكادميية اليت تبني أن األداء البيئي ليس فقط مصدر قلق للتكلفة أو 
 األساسيةحبكمة يف املهمة  تتمحورالبيئية  االسرتاتيجية أنطاملا هو فرصة خللق ميزة تنافسية،  وإمناعائقا ماليا، 

 (, 1996klassen & Mclaughlin)نذكر دراسة وعلى سبيل املثال  ويلة األجل، إذ أظهرت عدة دراساتط
ليت وأمهية إعالم اجلمهور بتطوير ممارستها يف اجملال البيئي وا ةأبرزت أمهية تبين نظام اإلدارة البيئية اليت إلدارة البيئيل

أحداث مثل إعالانت اجلوائز البيئية، ترتبط بشكل إجيايب ابلزايدات يف تقييم السوق والعائدات  أن توصلت إىل
 1.تنعكس سلبا على األداء املايل للمؤسسات البيئية اإلجيابية بينما توثيق العوائد السلبية الكبرية لألزمات البيئية

مارسات ملإذ أن األداء البيئي ابعتباره التأثري البيئي احلاصل نتيجة  ،(Claver et al)دراسة ؤكده أيضا توهو ما 
تكون السباقة للحصول على امليزة ذات االهتمامات البيئية  فإن املؤسساتعلى بيئتها،  ملؤسسات ألنشطتهاا
ليت تزيد من كفاءة من خالل هيمنة وسيطرة املؤسسة على املهارة أو اخلاصية أو املعرفة البيئية اتنافسية املستدمية ال

  2سمح هلا ابلوصول إىل السيطرة على املنافسني هلا.لية املؤسسة )األداء املتميز(، مما يوفاع
الدراسات تؤكد على وجود صلة بني كل من األداء البيئي واألداء املايل من خالل التكلفة الناجتة  عظمفم

إذ تغريت الرؤية التقليدية  ،أتيت من حتسني األداء البيئي اليتكفاءة البيئية من حتسني للعلى األداء البيئي اجليد، 
ة، مما يؤدي إىل يتكلفة البيئالض أن اجلهود املبذولة لتحسني األداء البيئي ستؤدي يف الواقع إىل زايدة رت اليت تف

واألقل فعالية وكفاءة، مما سيؤثر  س حقيقة االستخدام السيئ للموارداخنفاض األرابح، فاألداء البيئي السيئ يعك
 3سلبا على اخنفاض األرابح.

اليت تويل اهتماما أكرب ابالعتبارات البيئية،  ةوخاصة منها يف الدول املتقدم ،وقد انبثقت جتارب كثرية 
حتت عنوان )منع  1975األمريكية يف برانجمها البيئي املبكر الذي أطلقته عام  (M5)ومنها التجربة الرائدة لشركة 

سنة )حىت  (17)حرتام البيئة االجتماعية والطبيعية، خالل ابلتزامها االتلوث يعطي مردودا( والذي أكدت فيه أن 
 4مليون دوالر، (650) بذلك موارد كبرية بلغت وفرتمقدار التلوث للنصف و جنحت يف ختفيض ( 1992عام 

تميز يف األداء تعالت األصوات من أجل حتقيق الرايدة وال ،ئيوانطالقا من هذه التجارب الرائدة يف اجملال البي
                                                           

1- Johannes Nilsson Henrik Stand, The impact of company size on the value relevance of social ratings, Student 
Umea School of Business and Economics, Degree project, 30 hp, 2015,p 14. 

 .137، مرجع سبق ذكره، ص اقتصاديات البيئة والعولمة مصطفى يوسف كافي، -2
3- Mohammad Iqbal, Sutrisno T. Prihat Assih Rosidi, Effect of Environmental Accounting Implementation and 
Environmental Performance and Environmental Information Disclosure as Mediation on Company Value, 
International Journal of Business and Management Invention, Volume , Issue 10, October 2013, p 59. 

، ص 2006، الطبعة األولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في شركات األعمالنجم عبود نجم،  -4

280. 
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م خضراء بعد التيقن إبمكانية حتقيق املؤسسات ميزة تنافسية انطالقا من حتسني أدائها هتاالبيئي وجعل مؤسس
 .البيئي

ية يف املشاعر الود مال املؤسساتت أتثري إجيايب على أعااللتزام ابملسؤولية البيئية ذافإن  ،ومن انحية أخرى
د من مسعتها من من انحية ويزي الودية بيئيا مما يؤثر إجيااب على كفاءهتا هذا للزابئن واجملتمع حيال املؤسسات

 .ايل الزايدة يف احلصة السوقيةوابلت ،انحية أخرى
حيث أن  ،أفضل ائتمانيةكما أن املؤسسات ذات األداء األفضل ميكنها ذلك من احلصول على شروط 

 وتفاضل فيمااليت تفرق املؤسسات و  مع املؤسسات ذات املخاطر البيئة، تتعامل هناك الكثري من البنوك اليت ال
 أكثر وعياالبيئية كجزء من إدارهتا  سؤوليتهامإذ أن املؤسسات اليت تدمج  1بينها على أساس املخاطر البيئية.

 2مستهلكني.ابلنسبة للالصديقة للبيئة هي األكثر تفضيال  امنتجاهتو 
وذلك  ،كما أن قياس األداء البيئي يساهم يف احلفاظ وضمان حتسني وتعزيز وتقوية نظام اإلدارة البيئية

من خالل حتديد ووضع األهداف البيئية للمؤسسة وضمان حتقيق هذه األهداف من خالل الرقابة املستمرة 
 3عايري البيئية.وإجراء التصحيحات الالزمة واملناسبة واليت تضمن االمتثال للم

على أسعار األسهم من خالل االستخدام الفعال ر مباشر البيئي الفعال للمؤسسات ذو أثألداء فا ومنه
 4املوردين واجملتمع.و جيابية مع العمالء اإلصور الللموارد البشرية واملادية، أو بشكل غري مباشر من خالل 

عند  هوأتخذ ،البيئي جنبا إىل جنب مع أدائها االقتصاديها فإن املؤسسات اليت ال هتتم أبدائ ويف املقابل
وتتحمل تكاليف متزايدة  ،هاتثر عرضة للضغوط من قبل خمتلف اجلوسياستها تكون أك سرتاتيجيتهااصياغة 

خمتلف األطراف ذات  ابتعاداهتا، ويف هناية املطاف ومن مث عدم إقبال العمالء على منتج ،على عدم االستدامة
 5املصاحل وخفض قيمة املؤسسة.

 ومنه ميكن تلخيص فوائد االهتمام ابألداء البيئي يف النقاط التالية: 
 امليزة التنافسية؛حتقيق  -
 ختفيض التكاليف؛التحكم و  -

                                                           
1- Hajnalka Ván, Environmental benefits and its statement in the environmental management accounting, PHD 
theses, Faculty of Economics and Business Administration, Doctoral School in Economics, University of Szeged, 
2012, p 12. 
2- Elizabeth Prior Jonson, the Relationship between Environmental Performance and Environmental Disclosure 
Empirical Evidence from Australia, ANZAM, Australia, 2009, p 2. 
3- Layla Lateef Alwan, Environmental Performance Assessment (EPA) by using computerized system, Eng & Tech. 
Journal, Vol 27,No2, 2009, p 266. 
4- Natalia Semenova et al, The Value Relevance of Environmental and Social Performance : Evidence from 
Swedish SIX300 Companies, LTA 3/10  ,p267  http://njb.fi/wp-content/uploads/2015/05/lta_2010_03_a2.pdf . 
5- Reinhard Steurer, Andre Martinuzzi, Corporations, Stakeholders and Sustainable Development I : A Theoretical 
Exploration of Business- Society Relations, Journal of Business Ethics, January 2005,  p 265. 

http://njb.fi/wp-content/uploads/2015/05/lta_2010_03_a2.pdf
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 استقطاب اليد العاملة املؤهلة؛ -
ر إجيااب على مسعتها مما يزيد من ؤثتالرفع من احلصة السوقية للمؤسسة فاملؤسسات اليت تلتزم مبسؤوليتها البيئية  -

 ذه املؤسسات؛احلصة السوقية هل
تمان للمؤسسات ذات ن هناك الكثري من البنوك متتنع عن منح االئأسهولة احلصول على االئتمان، حيث  -

 املخاطر البيئية املرتفعة؛
 امهة يف تقوية وحتسني نظام اإلدارة البيئية؛املس -
 يئات الدولية.االستجابة إىل املتطلبات اليت تفرض احلكومات واهل -

 األداء البيئي أقسامأبعاد و  املطلب الثاين:
 .األداء البيئيسيتناول هذا املطلب كل من أبعاد وأقسام 

 أبعاد األداء البيئي الفرع األول: 
خطوة لقياس األداء البيئي، نظرا ملا تتضمنه من حصر  األداء البيئي تعد أولإن عملية حتديد جماالت 

ذا اخلصوص جرت عدة حماوالت من املهتمني لألنشطة ذات األثر البيئي وحتديد لطبيعة هذه األنشطة، وهب
صادرة عام ابلشأن احملاسيب تستهدف حتديد جماالت األداء البيئي، وحددت منظمة األمم املتحدة يف منشوراهتا ال

  1تلك اجملاالت كما يلي: 1999
 أنشطة معاجلة تدفق امللواثت إىل املياه؛ -
 أنشطة معاجلة تسرب الغازات إىل اجلو؛ -
 أنشطة معاجلة الفضالت الصلبة؛ -
 أنشطة معاجلة احلوادث النامجة عن التلوث؛ -
 .أنشطة إعادة التصنيع )التدوير( -

نشطة املتعلقة ابلتلوث منظمة األمم املتحدة هو جتاهله لألوما هو مالحظ على هذا النموذج املقدم من 
 .الضوضائي

 2:كما يليحمصلة لتقاطع حمورين   حتليل األداء البيئي ابعتبارهأنه ميكن  Henriو Giasson ويرى كل من 
 حتسني املنتجات والعمليات؛ -
 العالقات مع األطراف ذات املصلحة؛ -

                                                           
 القياس المحاسبي للتأثيرات البيئية واإلفصاح عنها بحث تطبيقي في إحدى الشركات الصناعية علي ناجي سعيد الذهبي وموفق عبد الحسين محمد، -1

 .6-5، ص 2009، 8، العدد 2العراقية، مجلة دراسات محاسبية ومالية، جامعة بغداد، كلية المعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية، المجلد 
2- Angéle Renaud, Les outils d’ evaluation la Perfomance Environnementale: Audits et Indicateurs 
Environnementaux, La place de la dimension euroopéenne dans la Comptabilité Contrôle Audit, May 2009, 
Strasbourg, France, Hal Idm : halshs- 00459153 , 23 Feb 2010, p 3. 
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 ؛والتأثريات املالية القوانني والتشريعات البيئية احرتام -
 سني اآلاثر البيئية ومسعة املؤسسة.حت -

 واجلدول املوايل يوضح لنا ذلك:
 : مصفوفة األداء البيئي(1-1)اجلدول رقم 

 خارجي –حمور داخلي 
 خارجي داخلي حمور العلميات والنتائج

 حتسني املنتجات والعمليات العمليات
حتسني العالقة مع أصحاب 

 املصاحل

 احرتام القوانني والتشريعات حتقيق النتائج
 عوائد مالية

آاثر بيئية إجيابية حتسني صورة 
 ومسعة املؤسسة

 األداء البيئي املستدام قراءة يف دور الدولة الداعم لتحسنيعبد الرمحان العايب وبقة الشريف،  املصدر:
القتصادية يف ظل رهاانت اامللتقى الدويل سلوك املؤسسات  حبوث ،-حالة اجلزائر –للمؤسسات االقتصادية 

 .86ص ،2012رب نوفم 21-20التنمية املستدامة والعدالة االجتماعية، جامعة ورقلة، اجلزائر، يومي 
 ،على املستوى الداخليفة وخارجية، ييتضح أن لألداء البيئي انعكاسات داخل ،انطالقا من اجلدول أعاله

هذا  ،انني والتشريعات البيئيةويساهم أيضا يف دعم احرتام القو  ،جودة املنتوجات والعملياتن من حتسني فهو ميكّ 
حتسني العالقات مع خمتلف و أما على املستوى اخلارجي فهو يعمل على دعم  .إضافة إىل حتقيق وفرات مالية هامة

 .ه والعمل على حتسني صورة املؤسسةدعموكذا  ،أصحاب املصاحل
  :األداء البيئي تتمثل يف أبعاديرى أن كما أن هناك من 

ومن املهم التمييز والتقييم السليم لالختالفات يف  ،إن مفهوم الكفاءة البيئية له عدة معاين: الكفاءة البيئية -أ
األول هو الكفاءة البيئية أي قدرة املؤسسة على حتقيق اهلدف البيئي فاملفهوم أتثري أدوات مكافحة التلوث: 

املنظم قادرا على تقييم وحتديد التلوث واحلد من التلوث وهكذا سيكون مستوى التلوث حتدده حيث يكون 
املفهوم الثاين األكثر شيوعا هو و  املساواة بني التكلفة احلدية للتلوث والضرر اهلامشي الناجم عن االنبعااثت.

وميكن تقسيم هذه فة ممكنة، أي القدرة على حتقيق هدف بيئي معني أبقل تكل ،مفهوم الكفاءة االقتصادية
وهو ما ميثل قدرة املؤسسة على تعديل املسارات التكنولوجية  ،كفاءة اثبتة، وكفاءة ديناميكية:  نيأالفعالية إىل جز 
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فهذا املفهوم  1،للملوثني من خالل دفعها لالبتكار املستمر والتحسني واعتماد تكنولوجيات اإلنتاج األنظف
يهدف إىل ربط الكفاءة االقتصادية ابلكفاءة البيئية، ويتمثل الدافع األساسي منه يف حتديد األنشطة لتمكني 

 2كال من الكفاءة االقتصادية والبيئية، وتوفري أساس للحد من اآلاثر البيئية للصناعات بكفاءة.
"الكفاءة البيئية  أن (WBCSD)املستدامة  الشركات األعضاء يف جملس األعمال العاملي للتنميةكد وتؤ 
عندما تتوفر سلع وخدمات ذات أسعار تنافسية تشبع احلاجات اإلنسانية وحتقق جودة احلياة، وتقلل يف تتحقق 

الوقت ذاته بدرجة متزايدة من التأثريات البيئية وكثافة املوارد املستخدمة خالل دورة احلياة إىل املستوى الذي 
ويتسم هذا التعريف ابلتوسع والتشعب، إذ  3."األقل مع طاقة احلمل التقديرية لكوكب األرضيتماشى على 

ت ا، التأثريات البيئية للمنتجات خالل دور التنافسيةجيمع بني حتقيق تشبع للحاجات أي الرفاه، وحتقيق امليزة 
 والتحملية للبيئة. ةمع الطاقة اإلستيعابيحياهتا، 
خاصة ل أو استهالك املوارد الطبيعية )إىل التوقيت املناسب واملالئم الستعمايشري مفهوم الكفاءة البيئية و 

  4مما يتيح للعناصر الطبيعية جتديد نفسها اثنية. ،املوارد النادرة(
ت املتبناة واملنفذة من قبل تشري ايل االسرتاتيجياالقول أن الكفاءة البيئية من التعاريف املقدمة ميكن 

 كفاءة العمليات اإلنتاجية وتقليل التأثريات البيئية السلبية.املؤسسات لزايدة  
، واملتعلق جبانب توريد السلع 1992لقد ظهر مفهوم الفعالية البيئية خالل مؤمتر ريو سنة  الفعالية البيئية: -ب

وكذلك ختفض حجم  ،ن نوعية احلياةواخلدمات وفق أسعارها التنافسية، واليت تليب احلاجات اإلنسانية وحتسّ 
 5تعمل على حتسني األداء البيئي واالقتصادي معا.و التأثريات البيئية واستهالك املوارد على مدى دورة احلياة، 

وأكثر مسؤولية  ابتكاراوالفعالية البيئية هي طريقة يف التسيري تشجع املؤسسة أن تكون أكثر تنافسية وأكثر 
ويكون ذلك إبدماج عنصر  ،مبوارد أقلو  رّب يقة للمؤسسة أن تنتج أكعلى املستوى البيئي، حيث تسمح هذه الطر 

تعمل  هي أداة. فتفادي تبذير املواردو  داية يف تصميم املنتوج وإنتاجهيسمى إبعادة استعمال الفضالت منذ الب
ناحية املالية ق إجيابيات من الربط بني األداء البيئي واملردود املايل، فتحسني طرق اإلنتاج من شأنه أن حيقعلى ال

ويكون ذلك  ،املؤسسة اليت تطبق الفعالية البيئية هي اليت تتحكم يف تكاليفها البيئيةف ،أيضامن الناحية البيئية و 
                                                           

1- Mireille Chiroleu-Assouline, Efficacité Comparée des Instruments de Ré gulation Environnementale, Notes de 
synthése du SESP (Ministére de l’Energie, du Développement durable et de L’Aménagement du territoire), Volume 
2, Numéro167, 2007, p 11. 
2- Yamaguchi et al, Development of a life cycle Management Methodology Using Life Cycle cost Benefit Analysis 
For Electric and Electronic Products, Program & Abstract Book 3rd International Conference on Life Cycle 
Management From Analysis To Implementation, Zurich, August 27-29, 2007, p 53. 

 .29، ص 2014حمزة عبد الحليم درادكة وآخرون، مرجع سبق ذكره،  -3
 .55مصطفى يوسف كافي، فلسفة التسويق األخضر، مرجع سبق ذكره، ص  -4
، الملتقى الدولي دراسة حالة شركة االسمنت –دور نظام اإلدارة البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسسات  زين الدين بروش وجابر دهيمي، -5

يئي، المنعقد ي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانية: نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي وتحديات األداء البالثان

 657، ص 2011نوفمبر  23و 22بجامعة ورقلة، يومي 
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وتكون أيضا ابالقتصاد يف  ،أثناء العملية اإلنتاجيةت وبتحليل اخلسائر اليت قد تنجم ابلصيانة اجليدة للمعدا
 1االستهالك.قليل من تالطاقة مما يؤدي إىل ال

فتعرف الفعالية البيئية أبهنا مستوى الفعالية الذي يتم  OCDE منظمة التعاون االقتصادي والتنمية أما
 2عنده استخدام املوارد االيكولوجية هبدف االستجابة لالحتياجات البشرية.

أبهنا: مستوى الفاعلية الذي يتم عنده جتسيد األهداف البيئية تزامنا مع االستخدام العقالين أيضا ف تعرّ و 
ضافة إىل اليت تطبق الفعالية البيئية هي اليت تتحكم يف تكاليفها البيئية، ابإل فاملؤسسةللموارد الطبيعية والطاقة. 

  3الفوائد:العديد من  ذلك جتين
 السامة؛ االنبعااثتجات واخلدمات، وكذلك ختفيض ختفيض استخدام املواد يف املنت -
 من اإلنتاج(؛ ختفيض الكثافة الطاقوية )ختفيض الوحدات الداخلة من الطاقة إلنتاج وحدة واحدة -
 ة؛تعظيم اسرتجاع املواد املستخدمة مع تعاظم االستخدام املستدام للموارد الطبيع -
 تدعيم استدامة املنتجات )زايدة دورة حياة املنتج(؛ -
 رفع حجم املنافع اليت تقدمها املنتجات واخلدمات. -

الستخدام العقالين واألمثل مع اتتحقق عند جتسيد األهداف البيئية ومنه ميكن القول أن الفاعلية البيئية 
 للموارد الطبيعية.

حيث  تطلب اختاذ وتنفيذ تدابري جمدية وحمسنة تقنيا وماليا وأن تكون فعالة منحسني الكفاءة البيئية يفت
التكاليف وتشمل هذه التدابري مبادئ اإلنتاج النظيف يف تصميم املنتجات وإدخاهلا يف العملية اإلنتاجية للحفاظ 

  4على املواد اخلام والطاقة واملياه.
من الصعب إجراء تقييم للفعالية البيئية بسبب عدم لكن ابلرغم من ذلك يف الكثري من احلاالت يكون 

عن املخالفات والتجاوزات البيئية الناجتة عن  املوثوقةاالفتقار إىل بياانت الرصد و  5املوارد.وجود بياانت عن حالة 

                                                           
 .149، ص 2014امعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، ، الدار الجتطور نظريات واستراتيجيات التنمية االقتصاديةخبابة عبد هللا،  -1
مذكرة  ،المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة "حالة سونطراك"الطاهر خامرة،  -2

 .91، ص 2007ماجستير، جامعة ورقلة، 
الملتقى العلمي الدولي الثاني  التزام بالمسؤولية البيئية في ممارسة األنشطة التسويقية، ،التسويق األخضرشراطي نسيمة وسليمان بن بخمة،  -3

جيجل،  -يحول: المؤسسة بين الضرورة االقتصادية والتحديات البيئية، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد الصديق بن يح
 .12،13، ص 2017أفريل  15-14يومي 

4- International Finance Corporation, Critères de Performance 3 Efficacité environnementale et Prévention de la 
pollution, 14Averil,2010, p 1. 
5- Sabine Giraad, A. Riviére-Honegger, les ressorts territoriaux de la gestion de l’eau sont-ils gages d’efficacit 
environnementale ? Analyse des dimensions territorialisées et territorialisantes des dispositifs de gestion des 
eaux dans la vallée de la Drôme (1980-2011), HAL Id : hal- 00756504, Symposium final PSDR 2012 POUR et Sur le 
Développement Régional 19-20-21 juin 2012, Clermont, France, p 10. 
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 النشاط املؤسسايت، مما حيول دون إجراء مقارانت بني الوضع املخطط واملرسوم يف األهداف والسياسات البيئية
 .وما كان من املرجح أن يكون

 األداء البيئيأقسام الفرع الثاين: 
إىل إمكانية تصنيف املؤسسات على أساس األداء البيئي إىل ثالثة  (,1996Bhat)تشري بعض الكتاابت 

 1على النحو التايل:وذلك أقسام تعكس مستوايت االلتزام البيئي، 
قصور األداء و ، إشارة إىل ضعف  Red Companiesيتضمن املؤسسات ذات اللون األمحر القسم األول: -أ

ق الزمين للتخطيط البيئي يف هذه املشاكل البيئية بطريقة إطفاء النريان، وعادة ما يكون األفالبيئي وتعاملها مع 
و إحراقها. وغالبا ما يرتأس املؤسسات هو األجل القصري. ويتم حتقيق االلتزام إما من خالل معاجلة النفاايت أ

ط أو التأثري الضغأيضا ؤسسات حتاول هذه املو نية. من اإلدارات القانو  ااإلدارات البيئية يف هذه املؤسسات أفراد
ردود  اسرتاتيجياتؤسسات تتبع هذه امل ،ابإلضافة إىل ما سبقو  ،عني للتخفيف من القوانني البيئيةعلى املشرّ 

 ن مجيع قرارات املؤسسة تتأسس فقط على اعتبارات التكلفة.أاألفعال، كما 
نتقال املؤسسة ا، إشارة إىل  yellow Companiesيتضمن املؤسسات ذات اللون األصفر لقسم الثاين:ا -ب

يت تدفع اإلدارة العليا للقيام من اللون األمحر إىل اللون األصفر عن طريق بعض املبادرات واخلطوط التمهيدية ال
حق ول أو االنتقال، وأن باب مثل هذا التحبعمل ما. وقد يكون إقرار قانون أو تنظيم برقابة التلوث أحد أس

ة لرغبة املؤسسة يف االنتقال اجملتمع يف التعرف على التشريعات وتصرفات املستثمرين ميكن أن تكون أحدااث حمرك
هدف هذه املؤسسات أن ، فإىل هذا القسم. وتذهب هذه املؤسسات إىل ما هو أبعد من طريقة "إطفاء النريان"

عيني األفعال اليت متنع وقوع اإلدارة هو الوقاية من املشكالت البيئية بتتكون املخالفات البيئية صفرا، وهدف 
وغالبا ما  ،ملؤسسات سنةاألحداث البيئية املؤسفة. وعادة ما يكون األفق الزمين للتخطيط البيئي يف هذه ا

 تستخدم هذه الشركات أساليب ختفيض التلوث اليت تتضمن حتسني إدارة املمتلكات.
 مل ابألنشطة الوقائية.ذه املؤسسات حتاول منع املشاكل البيئية عن طريق االختصاص والعفإن ه ،وبشكل عام

، إشارة إىل املرحلة األخرية  Green Companiesيتضمن املؤسسات ذات اللون األخضر القسم الثالث: -ت
ليس فقط بسبب أهنا تريد أن تلتزم ابلقوانني، وأن حتسن  ،يف املسؤولية البيئية، وتكتسب املؤسسات هذه الصفة

تضع حيث  الشيء الصحيح الذي جيب أن تفعله، صورهتا، وأن تقلل التكاليف، لكن أيضا ألهنا تؤمن أبن ذلك
ملوارد إدارة املؤسسة تفصيال وبوضوح سياستها البيئية مع التزامها الكامل ودعمها للربامج البيئية مع ختصيص ا

يفية املختلفة، ويقرر الفرد وأيضا عن طريق وجود برامج تدريبية فعالة للمستوايت الوظ ئمة لإلدارة البيئية،املال
ابملدى يف هذه املؤسسات ول عن اإلدارة البيئية إىل جملس املديرين أو رئيس اجمللس. ويتسم التخطيط البيئي املسؤ 

                                                           
 .306- 305، ص 1999، 02، العدد 39، الرياض، المملكة العربية السعودية، المجلد اإلدارة العامةمراجعة األداء البيئي، السيد أحمد السقا،  -1
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 مستخدمارص ختفيض التكلفة وحتسني الرحبية. الطويل، كما أنه يستهدف السعي أو البحث عن جماالت وف
ولون عن التخطيط البيئي توقع كما حياول املديرون واملسؤ مدخل النظم يف تعيني اجملاالت أو الفرص البيئية.  

ليس  ،املتغريات النظامية املستقبلية وختفيض تكلفتها. وتنظر هذه املؤسسات إىل القوانني والتعليمات البيئية
وتعترب أساليب القياس املرجعي  ء لتخفيض التكلفة وحتسني الرحبية،بل ابعتبارها مقياسا لألدا ،داابعتبارها قيو 

 واملراجعة البيئية من املمارسات اجليدة يف هذه املؤسسات.  
تلفة لألداء البيئي إال أهنا أنه ابلرغم من أن هذه املستوايت الثالثة تعكس مستوايت خم ،ومنه ميكن القول

هتمامها ينصب على األداء د االهتمام واإلحساس ابملسؤولية البيئية من قبل املؤسسات إذ مل يعد اتوضح تزاي
 ط بل هناك اهتمام ابألداء البيئي.االقتصادي فق

 املبحث الثالث: تقييم األداء البيئي
ن قبل خمتلف متخذي القرار، تعترب عملية تقييم األداء البيئي من القضااي اليت حتضي ابالهتمام الواسع م

موارد املتاحة الفعال لل تخدامساالمبثابة نظام يسمح ابلتأكد من فهو  ،م بشأن األداء البيئيهبدف تسهيل قراراهت
 األداء الفعلي واألداء املعياري. من خالل املطابقة بني

 املطلب األول: مداخل تقييم األداء البيئي
أو  ،ومنع تدهورهارتقاء هبا على مكوانت البيئة واالإن اهلدف من تقييم األداء البيئي يتمثل يف احملافظة 

 ةأو غري مباشر  ةمباشر  ةطريقبمما يؤدي  ،تلويثها أو اإلقالل من حدة التلوث والتصدي ألي تغيري يف خواص البيئة
 .بيئيةأو يؤثر على ممارسة اإلنسان حلياته ال أو املنشآت إىل اإلضرار ابلكائنات احلية

النظام يؤثر يف مجيع عناصر  ن كل مامتتض واليت ،السلبية على البيئة اآلاثرإىل احلد من  كما يهدف  
وتكون إحدى خمرجات األنشطة  ،السلبية بسبب استخدام املوارد والطاقة اآلاثرالبيئي، وعادة ما حتدث تلك 

تتم مبعرفة وابلتايل متثل إضافة سلبية  ،، وهلذه اآلاثر مصادر عديدة صنعها اإلنسان بنفسهواالستهالكيةاإلنتاجية 
مباشرة على الكائنات احلية والنواحي اجلمالية شرة وغري مبا ار اولآلاثر السلبية على البيئة أضر  اإلنسان إىل البيئة.

لتحكم األنشطة ولكنها ختضع  ،األطراف اليت أصاهبا الضررالسلبية لتحكم تلك اآلاثر يف البيئة، وال ختضع 
ع من مة اآلاثر السلبية على البيئة تنبوال شك أن قي ،ومةكاملتسببة يف تلك اآلاثر السلبية أو طرف اثلث مثل احل

  1والنظم املختلفة. واسعة على اإلنسان واملواردها الآاثر 
قياس األداء البيئي فالبياانت املالية للخصوم البيئية، الكشف عن وجيب أن يتجاوز تقييم األداء جمرد 

 2.أيضا يتطلب قياس األبعاد غري املالية لألداء

                                                           
 .29ص  ،2005، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، المراجعة البيئيةالسيد أمين لطفي،  -1

2- Lars Hassel et al, The Value Relevance of Environmental Performance, European Accounting Review, Vol.14, 
No.1 , 2005, p 44,45. 
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 مفهوم تقييم األداء البيئيالفرع األول: 
أبنه وسيلة إدارية لتقييم األداء البيئي مصممة لتقدم  تقييم األداء البيئي 14031 يزوف املواصفة اإلتعرّ 

حول األداء البيئي لتسهيل القرارات اإلدارية بشأن األداء البيئي واختيار املؤشرات، ومجع وحتليل لإلدارة معلومات 
أي ميثل  1.ها إدارة املؤسسةتوضعّ لتحديد ما إذا كان األداء البيئي للمؤسسة وفقا للمعايري اليت  البياانت البيئية

 املوضوعة من قبل اإلدارة ابلنظر ملميزات األداء.  طالقا من املؤشراتاألداء البيئي ان معطيات تسمح بتقييم وقراءة
القتصادية أو فهي ال تعتمد على املعايري ا ،ثل املنهجية املتبعة من قبل املؤسسة لإلشراف على عمليتهاومي

قوم على مبدأ "ما ال ميكن قياسه، ال ميكن وإمنا تعتمد على معايري بيئية أيضا، إذ يّ  فحسب،معايري اجلودة 
 2إدارته".

املعايري والطرق  استخدامتقييم األداء البيئي على أنه  (UNEP)ف برانمج األمم املتحدة للبيئة بينما عرّ 
 3ومؤشرات األداء البيئي لقياس األداء البيئي للمشاريع داخل سلسلة القيمة.

خدمة( فيما يتعلق ابجلوانب البيئية من  أوفالتقييم البيئي هو عملية منهجية لتقييم وتوثيق نظام )منتح 
ختطيط وصنع للقرارات للتنبؤ ابآلاثر  يتعلق األمر بتقييم األداء واجلوانب البيئية من عمليةو أجل السيطرة عليها، 

ابختيار مؤشرات وفقا منهج لتسهيل قرارات اإلدارة خبصوص األداء البيئي  ومنه ميكن القول أنه 4البيئية وإدارهتا.
 ملقاييس بيئية حمددة.

هو عملية تتبلور يف صورة جمموعة من املؤشرات تعكس مدى الفعالية البيئية للمؤسسة من انحية حتقيق و 
 5األهداف البيئية والسياسية احملددة نتيجة أتثري املؤسسة يف اجملتمع الداخلي واخلارجي.

من االستخدام العقالين  وب أو منهج يهدف إىل التأكدثابة أسل مبمبعىن أن تقييم األداء البيئي يعترب
بغرض تتبع مسار التكاليف واملنافع ، والفعال للموارد املتاحة من خالل املطابقة بني األداء الفعلي واألداء املعياري

 ألنظمة والقوانني البيئية. تطبيق امنة وللتأكد من مدى االلتزام باحملققة من القيام ابملمارسات البيئية اآل
 

                                                           
1- Zuzana Chvátalová et al, Benchmarking Systems and Methods for Environmental Performance Models, 
Symposium on Environmental Software Systems (ISESS), Mar , 2015; Melbourne, Australia,  ,p 532, HAL, 8 Jun 
2016. 

، مجلة الكوت للعلوم االقتصادية نموذج مقترح لتدقيق األداء البيئي في الوحدات االقتصاديةعباس نوار كحيط وعذراء عبد السادة كريم،  -2

 .5، 4، ص 2017(، حزيران 26عن كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العراق، العدد ) واإلدارية، تصدر
 مل اسمنت طاسلوجة في السليمانية،دراسة في مع ISO14001تقييم األداء البيئي باستخدام معطيات المواصفة اإلرشادية  رعد الياس درويش، -3

 .122، ص 2010 ،02، العدد 08مجلة جامعة كربالء العلمية، المجلد ا
4- Boubaker Leila, Contribution à l’ intégration d’une politique environnementale dans les activités des 
entreprises algériennes en vue d’une amélioration de leurs performances envionnementales, Thèse de doctorat, 
Université Hadj- Lakhdar, Batna, 2012, p 34. 

، 2016، ديسمبر 05، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، العدد تقييم األداء البيئي في المؤسسات النفطيةنور الهدى محجوبي وأمينة مخلفي،  -5

 .75ص 
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 مقومات تطبيق تقييم األداء البيئيالفرع الثاين: 
 ،البيئي يف املعامل الصناعيةأوضحت الدراسات الطرق واألساليب اليت ميكن أن تدعم تطبيق تقييم األداء 

  1:يتكاآلوهي  
 دارة البيئية؛إلظام انىل ابإلضافة إ ، املشروعات اإلنشائيةفرض املتطلبات القانونية لتقييم األثر يف -
 األثر البيئي؛ إبدارةاملشروع  إدارة إلزام -
 البيئي يف مراقبة التطور والتحسني املستمر؛ األثراستخدام تقييم  -
 التقنية الصديقة للبيئة لتحسني األداء البيئي؛تشجيع استخدام  -
 تعزيز االتصال فيما يتعلق بتقييم األثر البيئي بني مجيع األطراف؛ -
 ملشروع.احتديد املسؤوليات وتعيني مشرفني لتقييم األثر البيئي يف مجيع مستوايت مواقع  -

 فوائد تقييم األداء البيئيالفرع الثالث: 
تعترب مواصفة عامة موجهة لكل أنواع املؤسسات،  14031البد من القول أن تقييم األداء البيئي اإليزو 

 املستمر لألداء مما جيعها تنطبق على املؤسسات الصناعية واخلدمية، وتتميز بكوهنا تعمل يف سياق دورة التحسني
 2كن أن تساهم يف حتقيق األهداف التالية:مي 14031ن مواصفة تقييم األداء البيئي اإليزو البيئي، هلذا فإ

 معايرة واألداء التشغيلي والبيئي؛تقدمي قاعدة لل -
  كفاءة استخدام املوارد والطاقة؛الكشف عن فرص حتسني -
 د مدى حتقيق األهداف واملستهدفات؛حتدي -
 ؛والقوانني توضح مدى االمتثال للوائح -
 املساعدة يف التخصيص املالئم للموارد؛ -
 الوعي البيئي للعاملني؛زايدة  -
 حتسني عالقات املؤسسة ابلزابئن واجملتمع احمللي.  -

وذلك ابستخدام عدة أدوات منها  يف تقليل املخاطر البيئية وإدارهتا كما أن تقييم األداء البيئي يساهم
إذ تساهم هذه  ،بيئيةة، اإلنتاج األنظف، التدقيق البيئي، تقييم دورة حياة املنتج، واحملاسبة الينظم اإلدارة البيئ

مما يساهم يف تعزيز مسعة املؤسسة  ،األدوات يف تقليل املخاطر البيئية وخفض التكاليف، وتساهم يف حتديد الفرص
 3لدى خمتلف أصحاب املصاحل.

 
                                                           

 .124ص ، مرجع سبق ذكرهرعد الياس درويش،  -1
 .338، 337، ص 2012، الطبعة األولى، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، لحديثةالمسؤولية البيئية في منظمات األعمال ا نجم عبود نجم، -2

3- Ayse Kucuk Yilmaz and Triant Flouris, Managing corporate Sustainability: Risk management process based 
perspective, African Journal of Business Management, Vol .4 (2), February, 2010,  p 168. 
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 املطلب الثاين: مؤشرات األداء البيئي
ف املؤشرات البيئية على أهنا الكميات احملسوبة أو املقدرة اليت تعكس اآلاثر البيئية الناجتة عن نشاط تعرّ 

)املنتجات النهائية،  املخرجاتو معني، ومتثل هذه الكمية املدخالت املادية )املواد اخلام، الطاقة واملياه....(، 
فهي مقاييس قابلة  ،ابألدوات الالزمة يد املؤسساتحيث تقوم بتزو  ،ؤسسايت( الناجتة عن النشاط املوالنفاايت

كما تسمح هذه املؤشرات بتتبع التقدم يف االسرتاتيجيات البيئية وحتديد 1للقياس الكمي تعكس األداء البيئي.
وعادة  وإجياد البدائل يف حالة الفشل. ،إن وجدت ،مدى كفاءة وفعالية النظم القائمة وحتديد جماالت التحسن

قياس هذا األداء مبؤشر جممع الذي يعكس العديد من اجلوانب، إذ أن استخدام مؤشر واحد لتقييم األداء ما يتم 
 2البيئي قد خيفي العديد من املشكالت البيئية األخرى.

 : نظام قياس األداء البيئي(1-1)الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Zuzana Chvátalová et al, Op. Cit, pp 503-511, p 508. 

فهذا النظام هو جزء من نظام  ،نظام قياس األداء البيئي استنادا إىل منوذج القياسني الشكل أعاله يبّ 
خذ بعني االعتبار سة، وهذا النظام جيب أن أيالقياس الكلي للمؤسسة والذي يسمح بتوفري صورة حول أداء املؤس

والذي يعمل على خلق التوازن بني هذه العوامل  ،كل من البعد االجتماعي والبعد البيئي واالقتصادي للمؤسسة
 ؤسسات من حتقيق االستدامة.ن املمما جيلب وميكّ   ،الثالثة

 
 
 

                                                           
1- Nobel House, Environmental Key Performance Indicators, Reporting Guidelines for UK Business, 
www.defra.gov.uk 2006, p 12. 
2- Charlotte Heslouin, Prise en compte des acteurs de la chaîne de valeur dans l’analyse de la performance 
environnementale pour écoconcevoir et inciter à une éco-utilisation. Cas appliqué aux produits consommateurs 
d’énergie : unités de réfrigération pour le transport routier, Doctorat Paris Tech Thése pour obtenir le grade de 
docteur délivré par l’école Nationale Supérieure d’Arts et Métiers, Spécialite Conception, 11 décember 2017, P 34. 

 البيئة نظام قياس أداء املؤسسات 
 نظام قياس األداء البيئي 
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 األداء

مؤشرات 
 األداء البيئي 

املقاييس 
 والبياانت 
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 14031الفرع األول: مؤشرات األداء البيئي وفق تصنيف معيار اإليزو 
 : إىل ما يلي األداء البيئيمؤشرات  14031 زوييصنف معيار اإل

تضمن جمهودات ت: Environmental Management Indicators EMIمؤشرات اإلدارة البيئة -أ
والسياسية، اهليكل التنظيمي  االسرتاتيجيةالرؤية  :ص مبا يليتاليت خت مؤسسةالبيئي للاإلدارة للتأثري على األداء 

لإلدارة البيئية، نظم اإلدارة والتوثيق املتعلق هبا، االلتزام اإلداري اخلاص ابملسائل البيئية، واالتصاالت ابألطراف 
 1 الداخلية واخلارجية ذات املصلحة.

معلومات عن  وفري: تECI Condition Indicators Environment مؤشرات احلالة البيئية   -ب
للبيئة مثل مسك طبقة األوزون، متوسط احلرارة العاملية، تركيز التلوث  احلالة احمللية أو اإلقليمية أو الدولية أو العاملية

 2 يف اهلواء والرتبة واملياه..اخل.
تقدم معلومات  :EPI Environmental Performance Indicatorsمؤشرات األداء البيئي   -ت

  وتنقسم إىل: 3عن األداء البيئي لعمليات املؤسسة واجلهود اليت تبذهلا اإلدارة للتأثري على هذا األداء،
، ومقاييس استعمال املنتج تجاحليازة واملقاييس الفنية للمنوتتعلق مبجاالت قياس مؤشرات تشغيلية بيئية:  -1

 ؛وتصريف املخلفات
اد واملياه والطاقة، انبعااثت وتتعلق ابملخرجات مثل إمجايل املخلفات، استهالك املو مؤشرات األثر البيئي:  -2

 الغازات.
  4وتتجلى أمهية مؤشرات قياس األداء البيئي ابلنقاط التالية:

 توفري معلومات مبسطة؛ -
 وإظهار مستوى األداء يف املؤسسة؛ قياس أداء الشركات داخل املؤسسات -
 إظهار موقف املؤسسات جتاه البيئة؛ -
 ر البيئي هلذه األنشطة.التحكم يف املخاطر البيئية من خالل إدارة األنظمة التشغيلية اليت تراقب األث -
 
 
 

                                                           
 .140، مرجع سبق ذكره، ص اقتصاديات البيئة والعولمةمصطفى يوسف كافي،  -1
 نفس المرجع السابق. -2

3- Angéle Renaud, le rôle des outils de mesure de la performance environnementale: le cas des audits et 
indicateurs environnementaux dans dix entreprises françaises certifiées ISO 14001, Management & Avenir 
2009/9 (N⁰29), p 346. 
4- Giovanni Azzone et al, Defining Environmental Performance Indicators: an integrated framework, Business 
Strategy the Environment, Vol 5, 1996, p 79. 
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 الفرع الثاين: مؤشرات األداء البيئي من وجهة نظر أمني السيد أمحد لطفي
  1 فإن مؤشرات األداء البيئي تتمثل: ،أما من وجهة نظر أمني السيد أمحد لطفي

 :Aspect Matérielsجانب املواد   -أ
 املواد املستخدمة سواء ابلوزن أو احلجم؛ -
 نسبة مئوية من املواد املستخدمة اليت مت إعادة تدوير مواد املدخالت. -
 : Energyجانب الطاقة   -ب
 االستهالك املباشر للطاقة عن طريق مصدر الطاقة الرئيسي؛ -
 االستهالك غري املباشر للطاقة عن طريق املصدر الرئيسي؛ -
 الطاقة املوفرة بسبب التحفظ وحتسينات الكفاءة؛ -
 متطلبات الطاقة كنتيجة مبادرات لتوفري كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة للمنتجات واخلدمات وختفيضات يف -

 لتلك املبادرات؛
 تخفيضات احملققة.مبادرات لتخفيض استهالك الطاقة غري املباشر وال -
 : Waterجانب املاء -ت
 إمجايل مسحوابت املاء عن طريق املصدر؛ -
 أتثر مصادر املاء جوهراي عن طريق مسحوابت املاء؛ -
 النسبة املئوية وإمجايل حجم إعادة تدوير املاء وإعادة استخدامه. -
 : Biodiversityجوانب الكائنات احلية -ث
ونة واجملاالت اخلاصة ابلقيمة واملدارة أو اجملاالت اجملاورة املضم موقع وحجم األراضي اململوكة واملستأجرة -

 املرتفعة للكائنات احلية خارج اجملاالت املضمونة.
 االت املضمونة وغريها؛وصف اآلاثر اجلوهرية لألنشطة واملنتجات واخلدمات على الكائنات احلية يف اجمل -
 موطن إقامة الكائنات احلية املضمونة أو املسرتدة؛ -
 لكائنات احلية.سرتاتيجيات واإلجراءات احلالية واخلطط املستقبلية إلدارة اآلاثر اخلاصة اباال -

 :Emissions and waste جوانب االنبعااثت والنفاايت -ج 
 إمجايل انبعااثت الغاز املباشرة وغري املباشرة؛ -
 إمجايل انبعااثت الغاز غري املباشرة واألخرى ابلوزن؛ -

                                                           
-114، ص ص: 2011، الطبعة األولى، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، المحاسبة والمراجعة عن التنمية المستدامةأمين السيد أحمد لطفي،  -1

116. 
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 انبعااثت الغازات والتخفيضات احملققة؛مبادرات لتخفيض  -
 انبعااثت هواء جوهرية ابلنوع وابلوزن؛ -
 إمجايل تصريف املاء ابجلودة واملسافة؛ -
 إمجايل وزن النفاايت ابلنوع وطريق التصرف فيها؛ -
 إمجايل عدد وحجم قنوات التصريف اجلوهري لفائض املياه. -
 : Products and Servicesجوانب املنتجات واخلدمات -ح
 ؛مبادرات لتخفيض اآلاثر البيئية للمنتجات واخلدمات ومدى ختفيف اآلاثر -
 ا.النسبة املئوية للمنتجات املباعة ومواد التعبئة والتغليف اليت ميكن استعادهت -
 : Complianceجانب االلتزام -خ
ابلقوانني واللوائح  دم االلتزامالقيمة النقدية للغرامات اجلوهرية وإمجايل عدد العقوابت غري النقدية نتيجة ع -

 البيئية.
 : Part- Transportجانب النقل -د

مليات املنظمات ونقل أعضاء فرق اآلاثر البيئية اجلوهرية لنقل املنتجات والبضائع األخرى واملوارد املستخدمة لع
 العمل. 

 : Overallعموميات  -ذ
 إمجايل نفقات واستثمارات احلماية البيئية.  

ادئ الرئيسية تستند هذه املعايري على املب وعادة ما ،املؤشرات الختيارالعديد من املعايري  واملالحظ أن هناك
   1: (10031يزو اخلمسة التالية )اإل

 الصلة: الصلة بني تعريف املؤشر واملشكلة املراد قياسها؛  -
 االتساق والقابلية للمقارنة مبرور الوقت؛  -
 الشفافية؛ -
 اليقني؛ ة والقيمة العادلة مع عدمالدق -
ن حيددوا التضارب وأ ،دة وواضحةوازنة، ومستمرة، وخالالقابلية للمقارنة: إذ جيب أن تكون قابلة للمقارنة، ومت -

ت يف االعتبار النطاق اجلغرايف ، كما جيب أن أيخذ اختيار املؤشرااالسرتاتيجيةبني اإلجراءات املنفذة والقضااي 
 للتقييم.

 
                                                           

1- Charlotte Heslouin, Op Cit, 2017, p 38. 
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 األداء البيئيأهداف مؤشرات  الفرع الثالث:
 نذكر أمهها يف:  ،هتدف مؤشرات األداء البيئي إىل حتقيق مجلة من األهداف

لتحقق من اجتاهات لبيئة كاذات األنشطة املتعلقة ابحلفاظ على ا تقدمي معلومات الختاذ القرارات الداخلية -
 األداء البيئي؛

خالل دمج املؤشرات ذات الصلة ابألعباء تقييم أداء العاملني يف األنشطة ذات التأثري البيئي، وذلك من  -
 1؛البيئية واملؤشرات املتعلقة ابإلدارة، مما يوفر إطار توجيهي لتخفيض العبء البيئي وحتسني الكفاءة البيئية

 ،ليني واملنظمات املاليةتقدمي معلومات ألصحاب املصلحة اخلارجيني مبا يف ذلك املستهلكني والسكان احمل -
 ني أنشطتها ذات األثر البيئي.يلتح لتقييم جهود املؤسسة

 املطلب الثالث: أدوات تقييم األداء البيئي
داف املرسومة. وتتعدد اخلطط واأله حتقيقو  تنفيذيتم تقييم األداء البيئي هبدف قياس مدى النجاح يف 

 خل وأساليب تقييم األداء البيئي وفقا لألدوات التالية:مدا
جمموعة ( UNEP)حدد أحد برامج األمم املتحدة حلماية البيئة  اإلداري:تقييم األداء البيئي وفقا للمدخل  -أ

من األساليب اليت ميكن عن طريقها ختفيف اآلاثر البيئية السلبية على اجملتمع، واليت تساعد يف تقييم األداء البيئي 
بيئية املستخدمة يف تقييم عند تطبيق املؤسسات لنظم اإلدارة البيئية، ويف ما يلي موجز ألدوات وأساليب اإلدارة ال

  2األداء البيئي وفقا هلذا املدخل:
وم على اسرتاتيجية وقائية اإلنتاج اآلمن والنظيف هو أسلوب يقأسلوب تقييم اإلنتاج اآلمن أو النظيف:  -1

ءة وختفيض املخاطر اليت بيئية متكاملة، وذلك على عمليات التشغيل واملنتجات واخلدمات، هبدف زايدة الكفا
ية إىل احلفاظ على املوارد اخلام حيث يؤدي اإلنتاج النظيف ابلنسبة للعمليات التشغيل ،يتعرض هلا اإلنسان والبيئة

نتاج النظيف يهدف إىل خفض فإن اإل ،والتخلص من املواد اخلطرة والسامةـ وابلنسبة للمنتجاتواملياه والطاقة 
تبارات البيئية دف إىل مراعاة االعفإنه يه ،أما ابلنسبة للخدماتة أو الصحية، يسواء البيئ ،مجيع التأثريات السلبية
 يف تصميم اخلدمات.

يستخدم هذا األسلوب هبدف اإلفصاح عن األداء البيئي للمؤسسة من حيث مدى  أسلوب التقارير البيئية: -2
يف سبيل محاية البيئة، ومدى مسؤوليتها يف حتقيق تلك احلماية، ويف نفس الوقت إاتحة الفرصة  اهلذاجلهود اليت تب

                                                           
1- Committee for Environmental Performance Indicators for Businesses, Fiscal Year 2000 Version, Ministry of the 
Environment, Government of Japan, February 2001, p 4. 

من المؤسسات القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم المالية لتحسين األداء البيئي دراسة حالة مجموعة مهاوات لعبيدي،  -2

 .140، 139، ص 2015-2014أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة،  الصناعية في الجزائر،
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للمسامهني يف وضع األهداف العامة، وتشمل التقارير البيئية اإلفصاح املايل والعيين لالستثمارات والتكاليف 
 اخلاصة حبماية البيئة. البيئية والتشغيلية

 أكثردام كل املوارد بطريقة يقوم هذا األسلوب على أساس استخ آلمنة بيئيا:التكنولوجيا ا استخدامأسلوب  -3
من، وكذلك واآليف ، وذلك ابستخدام جمموعة من الوسائل التكنولوجية يف عمليات اإلنتاج النظاستدامة

م املواد اخلا ستهالكاوسائل احلد من التلوث، وحيقق هذا األسلوب العديد من املزااي منها خفض  استخدام
 التكنولوجيا استخداميجة وابلتايل خفض التكاليف البيئية، وكذلك خفض مجيع التأثريات البيئية نت ،والطاقة
 ة للمؤسسة.تمر وإجياد ميزة تنافسيواألخذ مبنهج التحسني املس ،احلديثة

من  االستفادةإمكانية  يقوم هذا األسلوب على أساس دراسة مدى عادة تدوير املخلفات اخلطرة:إأسلوب  -4
اليت يصعب حتويلها إىل  املنتجات املعاد تدويرها يف صناعات أخرى، مع إمكانية التخلص اآلمن من املخلفات

 لص منها بطريقة مباشرة يف البيئة.منتجات قبل أن يتم التخ
املؤسسة من  احتياجات يهتم هذا األسلوب بتوضيح دور املوردين يف توفري أسلوب إدارة شبكة اإلمداد: -5

ية ابملتطلبات التشريعية والقانونية اخلاصة اإلدارة البيئ التزاماخلام بشكل يتوافق مع البيئة، مما يؤدي إىل تقوية املواد 
ملسائل اب تعلقواملوردين فيما ي ابألداء البيئي، وحيقق يف نفس الوقت ميزة إجياد عالقة وطيدة الصلة بني املؤسسة

 البيئية واألداء املتوقع.
يف االختيار بني بدائل  : يهدف هذا األسلوب إىل املساعدةاملستخدمة بيئيا التكنولوجياأسلوب تقييم  -6

ن التكنولوجيا احلديثة ومشاكلها عالتكنولوجيا اليت تكون أكثر توافقا مع البيئية، ابإلضافة إىل توفري املعلومات 
 .يف اليت ميكن جتنبها منذ البدايةالبيئية املتوقعة والتكال

وهتدف دراسة دورة حياة املنتج يف املؤسسات الصناعية إىل تطبيق طرق دورة حياة املنتج:  حتليل أسلوب -7
التصميم البديلة لألجزاء اليت ميكن إعادة تفكيكها وإعادة تدويرها إما يف تصنيع أجزاء مماثلة أو أجزاء ملنتجات 

حتديد اآلاثر البيئية وحتقيق ن من على أهنا منهجية عملية متكّ   Scholand & Dellon فها يعرّ و  1أخرى.
فهي تساعد يف جتميع وتقييم  2االستدامة للمنتج عرب جمموعة من التحليالت خالل دورة حياته الكاملة.

 3.املدخالت واملخرجات واآلاثر البيئية احملتملة للمنتج أو العملية أو النشاط خالل دورة حياته
  4منظمة تشتمل على أربعة مكوانت هي: وينظر إىل تقييم دورة احلياة أبنه عملية مرحلية

                                                           
 .253، ص 2005، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية بحوث ودراسات، مصر، البيئية المتكاملةاإلدارة سامية سعد جالل،  -1

2- Michael J. Scholand & Heather E. Dillon, Life-Cycle Assessment of Energy and Environmental Impacts of LED 
Lighting Products Part 2: LED Manufacturing and Performance, Building Technologies Program office of Energy 
and Renewable Energy U.S. Department of Energy, May 2012, p 9. 
3- Leena Tähkämö, Life cycle assessment of light sources- Case studies and review of the analyses, Aalto 
University publication series, Department of Electronics, lighting Unit, 2013, p 20. 
4-  Miro Ristimaki et al, Combining life cycle costing and life cycle assessment for an analysis of a new residential 
district energy system design, Energy, Volume 63, 2013, p 170. 
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 ؛اليت سيجري تقييمها اثر البيئيةتعريف اهلدف واجملال: تتضمن هذه املرحلة حتديد غرض وجمال ونوع اآل -
 ؛لواثتوالطاقة وامل حتليل قائمة البياانت: ختص هذه املرحلة حتليل البياانت لتدفقات املواد اخلام -
واليت مجعت خالل ملنتج أو اخلدمة تقييم اآلاثر البيئية: تتضمن هذه املرحلة تقييم اآلاثر البيئية النامجة عن ا -

 ؛املرحلة السابقة
 تفسري النتائج لتحديد نقاط القوة والضعف. -
خيتص بتوفري  14031ي رقم معيار تقييم األداء البيئ :14000 يزوإلاتقييم األداء البيئي وفقا ملعيار  -ب

مؤشرات قياس األداء البيئي  عند استعراض اسابقليل األداء البيئي، واليت سبق التطرق إليها مؤشرات لقياس وحت
 شرات تقييم احلالة البيئية.يف: مؤشرات تقييم عمليات التشغيل، مؤشرات تقييم اإلدارة البيئية، مؤ واملتمثلة 

 ام اإلدارة البيئيةاملبحث الرابع: مفاهيم أساسية حول اإلدارة البيئية ونظ
بيئة يف كل جوانب النشاط ة يف املعاجلات املنهجية لرعاية شؤون الد اإلدارة البيئية األداة الفعالتع

لعليا وخمتلف متخذي ااالقتصادي، ابعتبارها نسق إداري متكامل يتحقق من خالل التزام مستوايت اإلدارة 
 انتباهاولة للفت حم. وعليه سنحاول من خالل هذا املبحث عرض أهم ما تداول حول هذا النظام يف القرار

لناجحة هلذا النظام من تطوير وحتسني تعلبه اإلدارة ان وإىل الدور الذي ميكن أ ،املؤسسات إىل أمهية اإلدارة البيئية
 لألداء البيئي واألداء الشامل للمؤسسة.

 اإلدارة البيئيةأساسية حول  املطلب األول: مفاهيم
ورها خالل فرتة طويلة  كان داملعمق ابحلفاظ على البيئة إىل تطوير أدوات قياس التنمية، اليت أدى التفكري

 تتاب موجة االستدامة،نتيجة اء ج اإلدارة البيئية الذي جهواستجابة ملن ،لنمو االقتصاديمقتصرا على االهتمام اب
ملفكرين والباحثني وحىت من ا ، وأصبحت الشغل الشاغل للكثرياألمور ذات االهتمام املتزايدمن  اإلدارة البيئية
ومن عاجلة القضااي البيئية، الية يف مإذ تعد من أهم الطرق الناجعة على املستوى الدويل وأكثرها فعاملؤسسات، 
 التخفيض من حدة امللواثت البيئية.أهم أدوات 

 البيئية مفهوم اإلدارةالفرع األول: 
على أهنا: "وضع  البيئية مفهوما لإلدارة البيئية حول الربامج التنمويةم املتحدة، منظمة األمتقرير حدد 

اخلطط والسياسات البيئية من أجل رصد وتقييم اآلاثر البيئية للمشروع الصناعي، على أن تتضمن مجيع املراحل 
اإلنتاجية، بدءا من احلصول على املواد األولية، وصوال إىل املنتج النهائي واجلوانب البيئية املتعلقة به، وتقوم أيضا 

، مع األخذ ابحلسبان جانب التكاليف واألثر البيئي هلذه اإلجراءات أيضا، ةءكفابتنفيذ اإلجراءات الرقابية ال
 1توضيح األدوات والطرائق املتبعة ملنع التلوث واالستخدام الرشيد للموارد.فة إىل كيفية استخدام املوارد، و إضا

                                                           
، الطبعة األولى، دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الخبرات البيئية والسكانية في التعليم النظاميريمون فضل هللا المعلولي،  -1

 .157، ص 2015
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أنشطة اإلدارة اليت حتدد اإلدارة البيئية على أهنا" جمموعة ف فتعرّ ، NFX 30200أما املواصفة الفرنسية 
السياسة البيئية األهداف واملسؤوليات، واليت تنفذ بوسائل مثل ختطيط األهداف البيئية، قياس النتائج والتحكم 

أي ذلك اهليكل الذي يتضمن جمموعة من العمليات واملسؤوليات واإلجراءات املتوافقة مع   1."يف اآلاثر البيئية
 األهداف البيئية للمؤسسة.

"تنظيم يف إطار املؤسسة يالزم من خالله مجيع األفراد حتقيق أهداف املؤسسة حلماية  :على أهنا فتعرّ كما 
من حتقيق األغراض البيئية بوصفها جزءا أساسيا من  لالقرتاب اجلهود اليت تقوم هبا املؤسسات" يأ 2البيئة".

 3سياستها".
وذلك  ،لتبقى واعية لتفاعالت سلعها وأنشطتها مع البيئة إدارة للمؤسسة أبهنا:ف خر تعرّ ويف تعريف آ

لغرض اإلجناز والتحسني املستمر ملستوى األداء املرغوب، يؤكد هذا املفهوم على إدراك التكامل بني أنظمة اإلدارة 
البيئية مما يتيح اإلدارة من األنظمة احلالية، كنظام اجلودة مثال، وجعلها أساس البناء لنظام  واالستفادةاملختلفة 
 4بناء قاعدة متينة من الثقة مع حميطها. للمؤسسة

عبارة عن هيكل املؤسسة، وسياستها، " :على أهنادارة البيئية إلف افيعرّ  ،مصطفى يوسف كايفأما 
 املؤسسة اسرتاتيجيةدارة البيئية وممارستها، ومواردها املستخدمة يف محاية البيئة وإدارة األمور البيئية، وحيدد نظام اإل

 5."اجتاه القضااي البيئية، وأهداف برامج البيئية، وتطوير برامج لألداء البيئي
"اإلجراءات ووسائل الرقابة سواء كانت حملية إقليمية أو  :على أهنا  William.R.Mangumويعرفها 

للموارد الطبيعية املتاحة واالستفادة ة، وهي تتضمن أيضا االستخدام العقالين ة، واملوضوعة من أجل محاية البيئعاملي
  6الدائمة من هذه املوارد".

وهو ضرورة الرتكيز  ،أهنا تنصب يف قالب واحدمن خالل سردان لعدة تعاريف لإلدارة البيئية، نالحظ 
سرتاتيجياهتا مما وعنصرا هاما عند صياغة اومحاية البيئة من أنشطة املؤسسة وجعلها جزءا أساسيا من سياستها 

 ،وعليه يساهم يف حتسني أداء املؤسسة البيئي وخيفض من حدة أاثرها البيئية والتنبؤ املبكر ألية خماطر بيئية حمتملة.
صياغة وإدخال املبادئ التوجيهية املناسبة، وآليات الدعم هو ميكن القول أن اهلدف األساسي من هذا املشروع 

أبنه اهليكل التنظيمي الذي ميكن القول  ،دارة البيئيةإلوكمفهوم ل .من أجل تنفيذ أكثر فعالية لنظام اإلدارة البيئية
                                                           

1- Corinne Gendron, la gestion environnemental et la norme ISO 14001, les presses de l’univzesiti de Montréal, 
Canada, 2004, p 60.  

 .83عبد الرحمان العايب والشريف بقة، مرجع سبق ذكره، ص   -2
، 25عة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد ، مجلة جامنظم اإلدارة البيئية ودورها في التنمية المستدامةمطانيوس مخول عدنان غانم،  - 3

 .35، ص 2009العدد الثاني، 
  .372، ص 2009، دار اليازوري، عمان، األردن، نظم إدارة الجودة في المنظمات اإلنتاجية والخدميةيوسف حجيم الطائي وآخرون،  -4
 .17، ص 2014، دار رسالن، دمشق، سوريا، المستقبلية السياحة البيئية المستدامة تحدياتها وآفاقهامصطفى يوسف كافي،  -5
، SCAEKنظام اإلدارة البيئية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية دراسة حالة مصنع اإلسمنت عين الكبيرة دور مشان عبد الكريم،  -6

 .37، ص 2013ماي  16، نوقشت 2012-2011، 01مذكرة ماجستير، جامعة سطيف 
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من خالل سياستها واسرتاتيجياهتا البيئية يهدف لتخفيض وتقليل التأثريات البيئية الناجتة عن النشاط املؤسسايت 
تقليل اهلدر من يضمن االلتزام ابلقوانني والتشريعات البيئية وختفيض املخاطر البيئية ومبا يضمن  للمؤسسة مبا

 ملوارد الطبيعية.ا
 مستلزمات تطبيق اإلدارة البيئية الفرع الثاين: 

  1يلي: مانذكر من أهم املستلزمات املطلوبة لتطبيق اإلدارة البيئية 
 ؛وجود تشريعات بيئية -
احلكومية يف تسليط مات غري إجراءات وتدابري مساندة هتتم بزايدة الوعي البيئي وتعمل على تنمية دور املنظ -

حيث أن  ،التكاليف مستقبال على أن أتجيل معاجلة التدهور البيئي سيزيد ،الضوء على األمور البيئية وأتكيدها
 ات للعمل على حل املشاكل البيئية؛الضغوط اليت تشكلها هذه املنظمات تدفع احلكوم

 البيئة؛على عملية التنمية ومحاية ناء مؤسسي مالئم مبقدوره التـأثري ب -
د األولوايت وطرق وسياسات بيئية تستجيب للواقع ومتطلباته، وخطط وبرامج ملموسة حتد اسرتاتيجيات -

 ؛هداف والغاايتووسائل حتقيق األ
 جحة وفعالة.لقيام إدارة بيئية ان نول ومتخصص وإدارة قوية وأموال كافية تؤمّ إطار بشري مسؤ  -

 2ينفذون أو يعززون منظومة اإلدارة البيئية ما يلي: تتضمن املبادئ احلاكمة للمديرين الذينو 
 االعرتاف أبن اإلدارة البيئية هي من أعلى أولوايت اإلدارة؛ -
 استمرارها؛ضمان ا و يملعنية داخليا وخارجإقامة االتصاالت مع األطراف ا -
 ؛سسةاملؤ رتبطة مع أنشطة أو خدمات ديد املتطلبات القانونية واجلوانب البيئية املحت -
 اسبة واملسؤولية؛تنمية التزام اإلدارة ومجيع العاملني ابحلماية البيئية، مع توضيح مستوايت احمل -
 تشجيع التخطيط البيئي عرب العملية اإلنتاجية؛ -
 ضع أسلوب حمدد لبلوغ مستوايت األداء املستهدفة؛و  -
 لى أساس مستدمي؛األداء املستهدفة عتدبري موارد مناسبة ومالئمة تشمل التدريب لتحقيق مستوايت  -
ابلسعي حنو  االلتزامومع  ،رجوةتقييم األداء البيئي قياسا ابلسياسة البيئية للمنظمة وابألغراض واألهداف امل -

 التحسني املمكن ابستمرار؛
 ي احملقق.قييم األداء البيئوضع أسلوب إداري ملراجعة وفحص منظومة اإلدارة البيئية وحتديد فرص حتسينها وت -
 
 

                                                           
 .178، مرجع سبق ذكره، ص اقتصاديات البيئة والعولمةمصطفى يوسف كافي،  -1
 .32بيان محمد الكايد، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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 عية الصنا ؤسساتلإلدارة البيئية من طرف امل أسباب التبين الطوعيالفرع الثالث: 
 : االختياريأسباب التبين  -أ

  1ميكن توضيح هذه األسباب فيما يلي:
ة ضمن هيكلها التنظيمي مقدار األرابح اليت ميكن أن تتحصل عليها املؤسسة يف ظل دجمها لإلدارة البيئي -

 ؛ةا يزيد من قدرهتا التنافسيممختفيض يف التكاليف، حتسني اإلنتاجية، حتقيق وفرات ومزااي تسويقية، النامجة عن 
 الطاقة...إخل؛ياه و محاية األنظمة البيئية واالستخدام الكفء للموارد الطبيعية كاألراضي وامل -
اإلشعاعية فيؤدي ذلك إىل  تقليل كمية النفاايت وابلتايل تقل املخاطر الناجتة عن االنبعااثت واإلصدارات -

  صحة اإلنسان يف العمل واجملتمع؛حتسني
ن اليت أصبحت هتدد مستقبل إلسهام ولو جبزء بسيط يف معاجلة مشكلة االحتباس احلراري ومحاية طبقة األوزو ا -

 ؛األجيال القادمة
 العمومية يف حل املشاكل البيئية؛ التضامن والتعاون مع السلطات -
 ؛اليت تتمركز فيها املؤسسة وفروعها البيئية يف املؤسسة لوعي ابملشاكلزايدة ا -
ة وحتسني قدراهتم على األداء حتسني األداء يف النواحي البيئية ودفع العاملني للتعرف على املتطلبات البيئي -

 ؛ثبات دورهم الكبري يف محاية البيئةإالصناعي البيئي، وتدريبهم و 
الفاعلة يف جمال محاية  العامة للمؤسسة أمام جمتمعها وقواه حتسني الصورةو حتسني صورة املؤسسة بيئيا،  -

 ؛ابلتايل كسب ودهم ودعمهمو  ،املستهلك والبيئة ومتكني املؤسسات
البيئية والسعي جلعلها أكثر  االهتمام اجلدي من املؤسسات لدراسة دورة حياة منتجاهتم وتقييم أتثرياهتابدء  -

 ؛صداقة للبيئة
 ؛وانب البيئية لعمليات املؤسسةالتدوير والربامج األخرى املشاهبة واإلدارة األفضل للجتقليل التكلفة إبعادة  -
 ؛السيطرة اجليدة على سلوك األفراد وطرق العمل ذات التأثري البيئي احملتمل -
 ملوارد والوقاية من التلوث.ازايدة الكفاءة التشغيلية بتقليل حاالت عدم التطابق مما يؤدي للتقليل من هدر  -
 :أسباب التبين اإلجباري -ب

ة البيئية شرطا أساسيا للعديد من اجلهات اخلارجية ذات املصلحة ويف ما يلي شرح لقد أصبح تبين اإلدار  
 2:ألسباب حسب كل جهةموجز هلذه ا

                                                           
الملتقى  ،IBMو Sonyاإلدارة البيئية كمدخل لتحقيق تنافسية المؤسسة الصناعية اإلشارة إلى حالتي مؤسستي فتح مجاهدي وشراف براهيمي،   -1

يس مليانة، الدولي الرابع حول: المنافسة االستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية، المركز الجامعي خم

 .5-4، ص 2010الشلف، الجزائر، نوفمبر 
المؤتمر العلمي الدولي حول:  مدخل حديث للتميز التنافسي،اإلدارة البيئية للمنشآت الصناعية كنجوى عبد الصمد طالل محمد مفضي بطانية،  -2

 .140، ص 2005مارس  09-08األداء المتميز للمنظمات والحكومات، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، يومي 
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ا ورعاية لالعتبارات البيئية، تضع احلكومات تشريعات بيئية جلعل املؤسسة أكثر التزاماملتطلبات احلكومية:  -1
 عين التعرض للمساءلة القانونية؛ي فعدم االلتزام

شرائها، مما اضطر املؤسسات  بيئية إقبال املستهلكني على اتسبب أضرار  تشهد املنتجات اليت ال املستهلكني: -2
 ؛هلكنيتإىل تطوير عمليات اإلنتاج واملنتجات بغية محاية البيئة تلبية لرغبات املس

كل من املسامهني   تواجه املؤسسات ضغوطات متزايدة من جانباملقرضون: املسامهون واملستثمرون و  -3
املمارسة البيئية قد تؤدي  نواملستثمرين واملقرضني للحصول على معلومات عن أدائها البيئي، بسبب اقتناعهم أب

 ؛فاض األرابحوابلتايل خماطر اخن ،تالتزاماإىل 
ملقدمة صديقة للبيئة، وقد تلزم تكون املنتجات ا أصبح العمالء واملسامهون يطالبون أناملتطلبات التعاقدية:  -4

 ، رغم أهنا طوعية.14001 اإليزو املؤسسات املورد على تبين املواصفة
مخاطر التعرض هتا كاتمام مبتطلبرة البيئية واالهأن هناك أسبااب عديدة أدت إىل تبين اإلدا ،مما سبق نستنتج

والتأثري السليب على  العديد من احلصص السوقية ةر اخس ، هذا فضال عن خماطرللعقوابت والغرامات املالية
فرضته قوى  اختياراي، وليس مياحتعل من تبين هذا النظام أمرا مما جي ،املشاعر الودية للمستهلكني جتاه منتجاهتا

 السوق املختلفة.
 وظائف اإلدارة البيئيةالفرع الرابع: 

 1تتمثل وظائف االدارة البيئية يف النقاط اآلتية:
 Environmontal Planningالتخطيط البيئي  -أ

مع واألساليب املتصلة  ف التخطيط البيئي أبنه: عملية صيانة األهداف وحتديد الوسائل واملصادريعرّ  
 شاملة.ها اللتخطيط البيئي ضمن خطتأن تقوم بعملية دمج ا القضية البيئية، وعلى املؤسسات

ل مع طبيعة األعمال اليت وأيخذ التخطيط البيئي عادة مجلة من األمور منها: حتديد البعد البيئي املتص
وتطوير  ألهداف والغاايت البيئية،حتديد امتارسها املؤسسة، والسيما حتديد اجلوانب األكثر أتثري وضررا يف البيئة، 

 والغاايت البيئية.قيق األهداف برانمج فعال لإلدرة البيئية يتم من خالل حت
  Environmental Organizationالتنظيم البيئي  -ب

مة وعالقات العمل املالئت يقصد ابلتنظيم البيئي حتديد اهليكل التنظيمي واألدوار واملسؤوليات والسلطا
 .لبيئة احمليطة هبما، وخطوط االتصاالت فيما بينهم وبني اد على إختالف أنواعهم يف املؤسسةبني األفر 
 
 

                                                           
 .167 -162ص ص:  مرجع سبق ذكره،ريمون فضل هللا المعلولي،   -1
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  Environmental Controlالرقابة البيئية -ت
ومعرفة  كشف االحنرافات عن اخلطط البيئية،ئ والوسائل الكفيلة بيقصد ابلرقابة البيئة اتباع الطوار  

حيث يتطلب  ،نصر املهمهذا الع 14000يزو إليضا، ويتضمن الها ومعاجلتها يف الوقت املناسب أأسباسها وحتلي
وبشكل خاص على عملياهتا ونشاطاهتا اليت يكون هلا أتثري  أن حتدد املؤسسة وتطبق إجراءات الرقابة والقياس،

 .كبري يف البيئة
 Environmental auditing املراجعة البيئة -ث

، هبدف التحسني املؤسسةعلى التقييم البيئي ألداء  وتقوم ة موثقة تتم دوراي،ف املراجعة البيئية أبهنا آليتعرّ  
، ورقابة امللواثت، مقارنة مع الشروط واملواصفات البيئية، وحتديد من خالل تقييم اإلجراءات املتبعةالتدرجيي للبيئة 

 .مدى انسجامها وتطابقها مع السياسات البيئية املوضوعة
  Environmental Educationالتعليم البيئي -ج

القيم واالجتاهات واملهارات واالدراكات الالزمة لفهم وتقدير العالقات  ليم البيئي عملية تكوينعيقصد ابلت 
املعقدة اليت تربط اإلنسان ابلبيئة، مع توضيح حقيقة احملافظة على البيئة ومواردها، وضرورة حسن استعماهلا 

 نه الرتبية البيئية.البيئي على أ لصاحل اإلنسان واحلفاظ على حياته، ورفع مستوى معيشته، وبذلك ينظر إىل التعليم
  Environmental Trainingالتدريب البيئي -ح

يعرف التدريب البيئي أبنه عملية نقل املهارات واملعارف البيئية إىل األفراد التقنيني الذين يعملون ابلقضااي 
التدريبية، ت جيب حتديد االحتياجا فإنه يتبع نشاطات وسلع وخدمات املؤسسة باملسائل البيئية، ومبا أن التدريو 

ئة، لذلك جيب أن يتلقوا لديهم أتثري يف البي ين يعملونأن مجيع األفراد الذ 14001زو يحيث يفرتض معيار اإل
اإلجراءات والسجالت املناسبة للتدريب وحتافظ  ضافة إىل ذلك جيب أن حتدد املؤسسةملناسب، إالتدريب ا

 .عليها
  Enviromental Awarenessالوعي البيئي -خ

لدى األفراد العاملني يف  الوعي البيئي أبنه عملية تنمية املعارف واملواقف واملهارات الضروريةيعرف  
 دف متكينهم من فهم وتقدير مدى أثر نشاطاهتهم والقضااي البيئية.، هباملؤسسة

 ابألمور االتية:  وعليه جيب أن يدرك العاملون يف املؤسسة
 لبيئية، ومع متطلبات اإلدارة البيئية؛أمهية املطابقة مع اإلجراءات والسياسات ا -
 ونشاطات عملهم والفوائد البيئية املتحققة نتيجة حتسني أداء األفراد؛ ،الفعلية واحملتملة ،اآلاثر البيئية املهمة -
اهتم يف حتقيق املطابقة مع اإلجراءات والسياسة البيئية مع متطلبات نظام اإلدارة البيئية مبا يف أدوارهم ومسؤولي -

 متطلبات االستجابة حلاالت الطوارئ واالستعداد هلا؛ذلك 
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 النتائج احملتملة لالحنرافات عن إجراءات التشغيل املوضوعة. -
 Environmental Communicationsاالتصاالت البيئية  -د

ئية، وهذا يتطلب أن حتدد املؤسسة عرف االتصال البيئي أبنه أحد العناصر املهمة لنظام اإلدارة البي
 .ية املهمة ونظام اإلدارة البيئيةاالتصاالت الداخلية واخلارجية وحتافظ عليها فيما خيص اجلوانب البيئإجراءات 

 Environmental Information Systemsنظم املعلومات البيئية  -ذ
ن هناك أنواعا متعددة أيضا من نظم إدارة املعلومات البيئية، وتعد إدارة ملعلومات البيئية متعددة، لذلك فإا

ب يترت ت البيئية أيضا، حيث حتاول نظم املطابقة، واملراجعابرامج اإلدارة البيئية يف املؤسسةاملطابقة األساس يف 
املواد اخلطرة، وإجياد التقارير ومتطلبات التقومي أيضا، فيما يتعلق إبدارة  املتطلبات القانونية، والتقارير، جمموعة

 قانونية والتقارير اإلدارية أيضا.املطلوبة، والنماذج الضرورية، وتقومي املطابقة للمتطلبات ال
 Environmental Evaluation التقومي البيئي -ر

أبنه: اإلجراءات العملية أو املنهجية اليت تصمم ملعرفة  ي تقومي اآلاثر البيئية الذي يعرفيقصد ابلتقومي البيئ
تبادل املعلومات حول اآلاثر البيئية ألي نشاط تنموي يف البيئة ويف الصحة البشرية، حيث يتم تفسري النتائج و 

البيئية والسياسات والربامج ويعد تقومي اآلاثر البيئية جزءا مهما من التخطيط البيئي، ومن التشريعات  تلك اآلاثر،
وتتضمن اآلاثر البيئية تقوميا أو حكما على التغيريات البيئية ونتائجها املفيدة أو الضارة معرفة اآلاثر البيئية  أيضا.

استبانة خاصة ابلنشاط الذي يراد ها ابحلسبان، وجيب تصميم قائمة الكامنة، أو العوامل البيئية اليت جيب أخذ
 :أن تصمم قائمة االستبيان بناء على العوامل اآلتيةإجراء تقومي آلاثره البيئية، وميكن 

 اآلاثر البيئية للتلوث؛ -
 اآلاثر البيئية يف النبااتت الطبيعية واحلياة الربية؛  -
 اآلاثر البيئية يف الطاقة واملوارد الطبيعية؛ -
 األخطار البيئية واجليولوجية؛ -
 .اآلاثر البيئية الستعماالت األراضي وإدارة األراضي -

 (EMS)مفهوم نظام اإلدارة البيئية لثاين: املطلب ا

إن السعي والعمل على إقامة نظام لإلدارة البيئية تعترب أول حماولة جادة من أجل محاية البيئية. إذ ميثل 
هذا النظام إطار ارشادي وعملي يسمح للمؤسسة حبل مشاكلها البيئية بطرق تضمن االلتزام ابألنظمة والقوانني 

طرق خالل هذا املطلب لكل من مفهوم تخمتلف العوائد االقتصادية املمكن حتقيقها. وعليه سن البيئية إضافة إىل
 نظام اإلدارة البيئية ومتطلبات قيام هذا النظام.
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 نظام اإلدارة البيئية تعريفالفرع األول: 
البيئية املتزايدة نتيجة مت تطوير نظم اإلدارة البيئية أوال يف الوالايت املتحدة األمريكية استجابة للتشريعات 

لعدم االمتثال للقوانني والتشريعات البيئية، وأدى ذلك إىل إدراك أن هناك حاجة ملحة إىل هنج متكامل واستباقي 
يقتصر  فهناك الكثري من األنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة اليت يكون هلا التأثري البيئي، والذي ال 1للقضااي البيئية،

ببه أنشطتها فقط، ولكن أيضا ابلطريقة اليت تستخدم هبا مواردها الطبيعية، وطريقة إدارهتا على التلوث الذي ّيس
 2للنفاايت، ويعد نظام اإلدارة البيئية أحد أهم األدوات اليت ميكن للمؤسسة استخدامها لتحسني األداء البيئي.

م وهنج لتخطيط ايوفر نظ لى البيئة،أتثري أنشطة املؤسسة ع أداة إلدارة على أنهنظام اإلدارة البيئية يعّرف 
محاية البيئة ومراقبة األداء البيئي، والتحقق من األداء املايل للمؤسسة، إذ يعمل هذا النظام على  وتنفيذ تدابري

 3إدماج نظام العمليات والتخطيط طويل األجل وأنظمة إدارة اجلودة.
تضعه اإلدارة العليا حىت تضمن أن املنتجات  ،للمؤسسةفنظام اإلدارة البيئية هو نظام فرعي للتنظيم العام 

على البيئة. ويشمل  ،بشكل مباشر أو غري مباشر ،تصممها وتنتجها وتسوقها لن تؤثر سلبااليت أو اخلدمات 
هذا التنظيم كل من اهليكل التنظيمي وحتديد املسؤوليات واإلجراءات واملمارسات وطرق العمل واملوارد الالزمة 

م أن يكون موائما ومتوافقا حبماية البيئة. ويشرتط يف هذا النظاألهداف اليت تضعها املؤسسة واملتعلقة لتحقيق ا
  4مع التنظيم العام للمؤسسة وظروف السري العادي هلا.

اليت تدمج اعتبارات تعمل والعمليات  من السياسات، اإلجراءات والربامجنظام اإلدارة البيئية هو إطار ف
 5:على

 التلوث؛منع  -
 ؛ضمان االلتزام ابملتطلبات البيئية -
 تشجيع التحسني املستمر لألداء البيئي. -

                                                           
1- Michael Harris, An Assessment of Environmental Management within the Event Idustry and Formulation of a 
Generic Framework Environmental Management System for large Events, Thesis Master, School of 
Environmental, University of East Anglia, University Plain, Norwich, August 2003, p 10. 
2- Mergit Inno, Assessment of the ISO 14001 Implementation Process in Estonian Certified Construction 
Companies, Master’s Thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, Water Environment Technology, 
Chalmers University Technology, Göteborg, Sweden, 2005, p 10. 
3- Haslinda, Abdullah & Chan Chin Fuong, The Implementation of ISO 14001Environmental Management System 
in Manufacturing Firms in Malaysia, Asian Socience, Vol 6, No 3, March 2010, P 101. 

 .84ص  مرجع سبق ذكره، عبد الرحمان العايب والشريف بقة، -4
5- National Renewable Energy Laboratory, Environmental Performance Report 2015, Annual Site Environmental 
Report per the U.S. Department of Energy Order 231.B, p 19. 
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الذي يعاجل التأثريات طويلة املدى  اإلداريتمثل يف اهليكل املهو ذلك اجلزء من النظام الكلي للمؤسسة و 
التابعة للمنظمة  207اللجنة الفنية ويتفق هذا التعريف مع  1ملنتجاهتا وخدماهتا وعملياهتا ذات األثر على البيئة.

 العاملية للتقييس. 
 ان نظام اإلدارة البيئية "يعد جزءفإ ،التابعة للمنظمة العاملية للتقييس 207حسب تعريف اللجنة الفنية ف

من نظام اإلدارة الكلي الذي يتضمن اهليكل التنظيمي ونشاطات التخطيط واملسؤوليات واإلجراءات واملوارد 
 2لتطوير وتنفيذ وحتقيق املراجعة واحملافظة على السياسة البيئية".

ؤسسة أبنه جمموعة من العمليات واألنشطة، اليت متكن امل مريكية للحفاظ على البيئة فّيعرفهأما الوكالة األ
 3من ختفيض املؤثرات البيئية وزايدة كفاءهتا التشغيلية.

نظام شامل إلدارة البيئة يتضمن من املكون "أبنه  1996تعريفا لنظام اإلدارة البيئية يف نسخة  14001يزو إلحيدد ا
وتنفيذ موارد لتطوير و اهليكل التنظيمي، وأنشطة التخطيط، املسؤوليات واملمارسات واإلجراءات والعمليات 

"مكون من نظام إدارة  أبنه رفهعّ في 2004 نسخة. أما يف "واملضي قدما مراجعة واحلفاظ على السياسة البيئية
نظام عىن أنه ذلك النظام الفرعي من المب 4منظمة تستخدم لتطوير وتنفيذ سياستها البيئة وإدارة جوانبها البيئية".

 وحتسني األداء البيئي.يستخدم كأداة فعالة لتطوير لي للمؤسسة الك
ملؤسسة واجملتمع الذي يسمح هلا بتنظيم نفسها من رف أبنه أداة إدارة ايعّ  (EMS)نظام اإلدارة البيئية و 

أجل احلد من أتثريها على البيئة، فهو ميثل التزام املؤسسة واجملتمع بتحسني البيئة مبرور الوقت من خالل متكينها 
متثل طريقة تنظيم داخلية، تسمح هبيكلة عملية التحسني املستمر لنتائج أي أهنا  5من التحسني املستمر.

 املؤسسات املعتمدة هلذا النظام.
نظام اإلدارة البيئية أبنه عبارة عن هيكل املؤسسة ومسؤوليتها  (Thomson et al ,1993)ويعرف 

ردها املستخدمة يف محاية البيئة وإدارة األمور البيئية. وحيدد نظام اهتا وإجراءاهتا وعملياهتا ومو اوسياساهتا وممارس
وضع أهداف للربامج البيئية، وأيضا وضع وتطوير برامج األداء و اإلدارة البيئية فلسفة املؤسسة جتاه القضااي البيئية، 

املختلفة لتتضمن  للمؤسسات نظر يف اهلياكل التنظيميةالبيئي. ويتطلب األخذ بنظام اإلدارة البيئية ضرورة إعادة ال

                                                           
1- H.H. Low et al, The Adoption of Environmental Management System in Malaysia’s Manufacturing 
Organizations, Journal of Economics, Business and Management, Vol 3, No 1, January 2015, p 93. 

الطبعة األولى، دار  ( األسس النظرية والتطبيقية والتنظيمية في المؤسسات السلعية والخدمية،TQM) إدارة الجودة الشاملةأحمد بن عيشاوي،  -2

 .186، ص 2013الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
في المؤسسات الصناعية دراسة حالة مؤسسة فرتيال  14000يزو إلالمكاسب االقتصادية والبيئية لتطبيق نظام إدارة البيئة اشتوح وليد،  -3

 .103، ص 2016(، 2)17، مجلة العلوم االقتصادية، العدد )الجزائر(
4- Mouloud Kadri, Le développement durable, l’entreprise et la certification ISO 14001, Marché et organisations, 
N⁰8, 2009, p 203. 
5- https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/iso14000/iso_principe.php4  ، 00 :00 تاريخ االطالع على الموقع ،

11/03/2018.  

https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/iso14000/iso_principe.php4
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جراءات والعمليات اإلو  1،نظام اإلدارة البيئية كجزء متكامل مع النظام العام لإلدارة ومع هيكل الرقابة الداخلية
نها من حتديد منهجي ألولوايهتا للمؤسسات ميكّ  اإذ توفر إطار  2،واملوارد الالزمة لتحديد وتنفيذ السياسة البيئية

 3أولوايت إدارهتا وختفيف وتوثيق أاثر عملياهتا.البيئية وحتديد 
ويعترب نظام إدارة البيئة مبثابة أداة لتحسني األداء البيئي، وتقدمي طريقة منهجية إلدارة شؤون املؤسسة 

سواء الفورية أو  ،ي يتناول اآلاثر البيئية الناجتة عن خدماهتا ومنتجاهتاة، وهو جزء من إدارة املؤسسة والذالبيئي
البيئية من خالل ختصيص املوارد وإسناد املسؤولية والتقييم  اأتثرياهتويفرض على املؤسسة معاجلة لة املدى، طوي

ال ميكن لكن  4ز على التحسني املستمر للنظام.يكلممارسات واإلجراءات والعمليات، عن طريق الرت املستمر ل
 ،والتقليل منهاللقضاء على املخاطر البيئية بل هو أداة هامة  ،حصر هدف هذا النظام يف حتسني األداء البيئي

 كما يعترب  5، خطر صورة املؤسسة، خطر اإلدانة، خماطر العمل.املخاطر املالية خاطر أساسا يفوتتمثل هذه امل
خاصة يف ظل القيود التجارية اليت أصبحت تفرض على املنتجات  ،هامة ابلنسبة للمؤسسةخطوة اسرتاتيجية 

متيز املنتجات ذات العالمات التجارية البيئية على سبيل  كاسرتاتيجيات  6،للدخول ملختلف األسواق العاملية
 7املثال.

واإلجراءات اليت حتدد  جمموعة السياسات مدخل تنظيمي حيددة البيئية عبارة عن نظام اإلدار ومنه فإن 
 ،وحيسن من األداء البيئي انني البيئيةلألنظمة والقو  املؤسسةيضمن تطبيق ارة املؤسسة لتأثرياهتا البيئية مبا أسلوب إد

ويقي والنظام اإلنتاجي.. شأنه شأن أي نظام فرعي أخر كالنظام التس ،فما هو إال نظام فرعي للنظام الرئيسي
 ه.اية منن النشاط املؤسسايت والوقيهدف إىل التقليل من حجم التلوث البيئي الناتج ع ،اخل

 متطلبات نظام اإلدارة البيئية  الفرع الثاين:
لسياسات البيئية، اسية: عملية مستمرة دورية تتألف من مخسة عناصر أسا 14001 يزوإلاحيدد املعيار 

 يوضح الشكل التايل:  التنفيذ والتشغيل، والرصد واإلجراءات التصحيحية، ومراجعة اإلدارة كما التخطيط،
 

 
                                                           

 .295ص مرجع سبق ذكره،  السيد أحمد السقا ومدثر طه أبو الخير، -1
2-Bo Chen, ISO 14001, EMAS OR BS 8555: An assessment of the Environmental Management Systems for UK 
Businesses, Thesis Master, School of Environmental Sciences, University Plain, Norwich ,2004, P 14. 
3- Harjeet Kaur, Impact of HR factors on employee attitudes: an empirical analysis of a sample of ISO 14001 EMS 
companies in Malaysia, Journal of Public Administration and Governance, Vol 1, No1, 2011, p 175. 

 .36بيان محمد الكايد، مرجع سبق ذكره، ص  -4
5- L’impact Economique et L’efficaite Environnementale De La Certification ISO 14001/ EMAS des Entreprises 
Industrielles, Cabinet Paul de Backer, ADEME, 1999, p 46. 
6- Small Businesses and Environmental Compliance, Review and Possible Application of International Experience 
in Georgia, Report of the OECD, 2007, p 33.  
7- Virginia Barba- Sánchez and Carlos Atienza-Sahuquillo, Environmental Proactivity and Environmental and 
Economic Performance: Evidence from the Winery Sector, sustainability, 8 (10):1014, 2016, p 4. 
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 البيئية : متطلبات نظام اإلدارة(2-1)الشكل رقم 

 
 

Source: Richard N. Andrews, Similarities and Differences Among 

Environmental Management Systems, University of North Carolina at Chapel 

Hill and the Environmental Law Institute In Cooperation with the United States 

Environmental Protection Agency, and the Multi-State Working Group 

Environmental Management Systems, The University of north Carolina, at chapel 

hill, March 12, 2001, P156. 
 يبني الشكل املوايل متطلبات نظام اإلدارة البيئية واملمثلة يف: 

 املتطلبات العامة؛ -
 السياسة البيئية؛  -
 التخطيط؛  -
 التنفيذ والفعل؛ -
 الفحص واإلجراءات التصحيحية؛ -
 املراجعة اإلدارية. -
جيب على املؤسسة إنشاء وتوثيق وتنفيذ وصيانة وحتسني بشكل مستمر نظام اإلدارة  املتطلبات العامة:  -أ

  1إذ يتيح هذا النظام ما يلي: ةالبيئي
 على علم وبينة أبية مشاكل بيئية؛ أن تكون املؤسسة -
 ة للمؤسسة؛السياسة البيئية والفلسفة البيئين من حتديد ميكّ  -
 ؛ميكنها من حتديد ووضع أهدافها البيئية -

                                                           
1- AFNOR, 10 clés pour réussir sa certification QSE ISO 9001: 2008, ISO 14001 :2004, OHSAS 18001 :2007, AFNOR 
éditions, 2009, p 65. 

التحسني 
املستمر

ئيةالبيالسياسة

لتخطيطا

علالتنفيذ والف

الفحص واالجراءات 
التصحيحية

ةاملراحعة االداري
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 قييم أدائها فيما يتعلق أبهدافها؛ت -
 السيطرة على املخاطر البيئية؛ -
 ا؛إشراك مجيع موظفيه -
 تلبية مطالب األطراف املعنية؛ -
 لتحسني أدائها البيئي. استثماراهتاختطيط  -
يا حتديد السياسة البيئية على اإلدارة العل :Environnemental Policy اخلطة أو السياسة البيئية -ب

 1ضمن اجملال احملدد اليت تضمن وتؤمن: للمؤسسة
 هتا؛ابيئي ألنشطتها ومنتجاهتا وخدمأن تكون مالئمة لطبيعة ووزن التأثري ال -
 املستمر ومنع التلوث؛ماد التحسني التعهد ابعت -
 ؛واليت ترتبط ابملظهر البيئي سةخرى احملددة للملواثت يف املؤسواملتطلبات األااللتزام ابلتشريعات والقوانني  -
 ؛تقدم إطار عمل لوضع ومراجعة األهداف والغاايت البيئية أن -
 ؛أن تكون موثقة ومطبقة -
 ؛أو نيابة عنها ؤسسةعاملني يف املأن تكون مبلغة جلميع األفراد ال -
 أن تكون متاحة للجمهور. -

ي املطلوابن للمؤسسة، مقابل ، ومستوى املسؤولية واألداء البيئالبيئية مبادئ عمل املؤسسةلسياسة وحتدد ا
آلاثر البيئية ألنشطة ل ةسبكون منامجيع اإلجراءات الالحقة اليت سيتم احلكم مبوجبها، وينبغي للسياسة البيئية أن ت

ينبغي أن يسرتشد هبا يف كما (،  دارة البيئيةاليت تدخل يف اجملال املعرف لنظام اإلنتجاهتا وخدماهتا )املؤسسة وم
 وضع األهداف والغاايت.

جيب التخطيط من أجل تنفيذ السياسات البيئية، وتبدأ عملية التخطيط بتحديد : Planningالتخطيط  -ت
ذلك وضع اثر سلبية على املؤسسة والعاملني وكذلك البيئة احمليطة ابملؤسسة، وتلي بعاد واآلاثر البيئية اليت هلا آاأل

ويتم التخطيط وفق املراحل  نهاية إىل حتسني األداء البيئي للمؤسسة.الواليت تؤدي يف  ،األهداف والغاايت البيئية
  2:التالية

 حصر املصادر املؤثرة على البيئية )اجلوانب البيئية(؛ -
 حتديد القوانني واملتطلبات األخرى؛ -
 وضع األهداف واألغراض؛ -

                                                           
، الطبعة األولى، دار 2004: 14001يزو البيئية بموجب متطلبات مواصفة اإل نظام اإلدارةإسماعيل إبراهيم القزاز وعادل عبد المالك كوريل،  -1

 .72-71، ص 2016حجلة، عمان، األردن، 
، الطبعة األولى، 2004: 14001بموجب متطلبات مواصفات اإليزو  نظام اإلدارة البيئية 14000، اإليزو أسامة المليحي وعلي عبد العزيز علي -2

 .45، ص 2016دار حجلة، عمان، األردن، 
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 البيئية.ختطيط برامج اإلدارة  -
 :تاليةجيب على املؤسسة أن تضع وحتافظ وتصون اإلجراءات ال حتديد اجلوانب البيئية: -1
ارة البيئية اليت ميكن التحكم حتديد اجلوانب البيئية ألنشطتها أو منتجاهتا أو خدماهتا داخل نطاق نظام اإلد -

 واخلدمات اجلديدة واملعدلة؛ نتجاتوامل، األنشطة ذ يف االعتبار املشروعات املخططةمع األخ ،فيه والتأثري عليه
 ة(؛البيئة )اجلوانب البيئية اهلامحتديد هذه اجلوانب اليت هلا أتثريات هامة على  -
تنفيذ وصيانة نظام اإلدارة و وضع  عندوجيب على املؤسسة التأكد أن اآلاثر البيئية اهلامة أخذت يف االعتبار  -

 البيئية.
 جيب أن:  لبات األخرى:حتديد املتطلبات القانونية واملتط -2
غريها واليت تتعهد املؤسسة : لتحديد وإاتحة املتطلبات التشريعية و ملؤسسة وتنفذ وحتافظ على إجراءاتتضع ا -

 ألنشطتها أو منتجاهتا أو خدماهتا؛بتطبيقها على اجلوانب البيئية 
 ت التشريعية على اجلوانب البيئية؛حتديد كيفية تطبيق املتطلبا -
االعتبار وضع  عندأن املتطلبات التشريعية وغريها من املتطلبات قد أخذت من جيب على املؤسسة التأكد  -
 1تنفيذ وصيانة نظام اإلدارة البيئية.و 
هي مرحلة  الفعالرة البيئية : من أهم اخلطوات الالزمة لتحقيق نظام اإلداوضع األهداف والغاايت والربامج -3

إذ جيب أن  ر البيئية العامة،البيئية واآلاث واليت جيب وضعها على أساس تعريف األبعاد ،وضع الغاايت واألهداف
صول إليه من خالل تكون هناك مرونة يف حتقيق األهداف من حيث حتديد اهلدف ويرتك لألشخاص كيفية الو 

ك بتحديد املسؤوليات يها وذليف بدايتها ومن مث البناء عل ةهذه األهداف بسيطتكون الربانمج البيئي، وجيب أن 
قابلة للتحقيق ويف كون هذه األهداف توابلتأكيد جيب أن  ،إلجنازهاوتوفري املوارد البشرية والفنية واملالية الالزمة 

 حدود املوارد املتاحة.
جيب حتديد وتوثيق األدوار والسلطات  :(Implementation and Operation) التنفيذ والفعل -ث

هبدف تسهيل تطبيق نظام اإلدارة البيئية. وأن على اإلدارة توفري املوارد الضرورية لتطبيق واملسؤوليات وإعالهنا 
بغض النظر عن  ،ومراقبة نظام اإلدارة البيئية، وعلى اإلدارة العليا للمؤسسة تعيني ممثل حمدد لإلدارة يكون

 2له املسؤوليات والسلطات الكاملة اآلتية: ،مسؤولياته األخرى
 ذه املواصفة الدولية؛يئية طبقا هلشاء وتطبيق واحملافظة على متطلبات نظام اإلدارة البالتحقق من إن -

                                                           
، ص 2006، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجيةصالح محمود الحجار وداليا عبد الحميد صقر،  -1

234. 
، لدار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 14000نظم اإلدارة البيئية والمواصفات القياسية العالمية ايزو ، محمد صالح الدين عباس -2

 .162، ص 2006
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 ذا كأساس لتطوير نظام إدارة البيئة.هإعداد التقارير عن نظام إدارة البيئة لإلدارة العليا وذلك ملواجهتها ويعترب  -
 1:(Checking and Corrective Action) الفحص واإلجراءات التصحيحية -ج
رقابة تضع املؤسسة وتصون أساليب موثقة ل Monotoring and Measurement الرقابة والقياس: -1

 ة على البيئة؛ون هلا أتثريات ابرز وقياس السمات احلاكمة لعملياهتا وأنشطتها واليت ميكن أن تك
طابقات مع مليات واملويتضمن ذلك تسجيل املعلومات التابعة لألداء وإجراءات التحكم املتعلقة ابلع

ؤسسة، وأن تضع امل وتعاير وتصان أجهزة الرقابة وحتفظ السجالت طبقا ألساليبأغراض وأهداف املؤسسة، 
 .ئيةة مع التشريعات واللوائح البيوتصون املؤسسة أسلوب موثق للتقييم الدوري للمطابق

 Non Conformance and Corrective and عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية -2
Preventive Action  :داول والتحري تضع املؤسسة وتصون أساليب لتحديد املسؤوليات والواجبات والت

استكمال اإلجراءات التصحيحية وأخذ املبادرة و  ،لعدم املطابقة وأخذ اإلجراءات إلزالة أية أتثريات تسببت فيها
 والوقائية.

امن عن املطابقة مع أساليب الشرود الفعلي أو الكويتفق أي إجراء تصحيحي أو وقائي يؤخذ للحد من 
ي تغريات يف األساليب املوثقة أوتنفيذ وتسجيل املؤسسة  ،جسامة املشاكل ويتعادل مع التأثريات البيئية املواجهة

 عنها اإلجراءات التصحيحية والوقائية. ريتس اليت
البيئية.  التصرف يف السجالتب لتحديد وصيانة يضع املؤسسة وتصور أسال: تRecords السجالت -3

 سجالت التدريب، نتائج املراجعة والفحوص. :وتتضمن هذه السجالت
و اخلدمات، وحتفظ وتكون السجالت البيئية خمتصرة وحمددة ومتابعة لألنشطة البيئية واملنتجات أ

 السجالت وتصان حبيث ميكن الرجوع إليها. 
ضع ت : Environmentl Management System Auditاإلدارة البيئيةمراجعة أو تدقيق منظومة  -4

 طبقها من أجل: وتصون املؤسسة برامج وأساليب للمراجعة الدورية ملنظومة اإلدارة البيئية اليت ت
 مل تكن؛كانت منظومة اإلدارة البيئية أو   تقرير ما إذا -
 موافاة اإلدارة البيئية مبعلومات على الوجه األكمل. -
اهلدف الرئيسي من : Management Reviewفحص منظومة اإلدارة البيئية أو املراجعة اإلدارية  -ح

وكفاية وفعالية نظم إدارة البيئة، من خالل إجراء املراجعة على فرتات  مةمالءمراجعة اإلدارة هو ضمان استمرار 
واحد بل جيب أن تكون مستمرة، وجيب توفري املعلومات الكافية وضمان  اجتماعتكون جمرد  ة العفاملراج ،كافية

                                                           
 .273-272، ص مرجع سبق ذكره نجم العزاوي، -1
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ها التحسينات اليت ميكن إجرا ؤ  كفرصة لتحديداستخدامها أيضا  و  ،وجود األشخاص املناسبني لتحقيق هذا اهلدف
 1وجيب أن تتضمن مدخالت املراجعة اإلدارية: وحتديد التغريات املطلوبة.

 اخلارجية؛داخلية و خالت اليف املدالتغريات اءات السابقة من مراجعات اإلدارة، حالة اإلجر  -
 امة، اآلاثر، التزامات االمتثال؛اجلوانب اهل -
 ن األداء البيئي؛عمعلومات و ومدى التقدم يف حتقيق األهداف، ة يف اجملال البيئي قحملقاالجنازات ا -
 ؛االتصاالت مع األطراف اخلارجية -
 للتحسني؛الفرص املتاحة  -
 كفاية املوارد البيئية؛ -
 النظام اإلداري. -

 :بأي قرارات وإجراءات تتعلق  وجيب أن تتضمن املخرجات من مراجعة االدارة:
 أن مالءمة وكفاية وفعالية النظام؛االستنتاجات بش -
 ني املستمر؛التحسفرص  -
 لتغريات يف نظام اإلدارة البيئية؛ا -
 يتم حتقيقها؛قة ابألهداف اليت مل اإلجراءات املتعل -
 ؛على االجتاه االسرتاتيجي للمؤسسةاآلاثر املرتتبة  -
 املعلومات املوثقة املتعلقة ابإلدارة. -

مما يزيد من ت قيادة اإلدارة، ت والوظائف حتيرتبط جناح نظام اإلدارة البيئية اباللتزام على مجيع املستواي
ة، خاصة تلك ذات التأثريات فيدالتأثريات البيئية السلبية وتعزيز التأثريات البيئية امل وإزالةفرص التخفيض 

من خالل دمج إدارة  ،ز الفرصفهذا النظام ميكن أن يعاجل بنحو فعال املخاطر وانتها والتنافسية. االسرتاتيجية
 ل.يف نظام اإلدارة الشام ت التجارية، والتوجه االسرتاتيجيالبيئة يف العمليا

، إال أنه لتحسني املستمراحتقيق فرص ميكن القول أن نظام اإلدارة البيئية يهدف إىل  ،ويف هناية املطاف
 لن يضمن حبد ذاته النتائج البيئية املثلى.

 14001يزو إلاملطلب الثالث: املواصفة القياسية الدولية لنظام اإلدارة البيئية ا
 14001يزو إلالقياسية اسلسلة املواصفة نشأة وتطور الفرع األول: 

لقد أدت الثورة الصناعية اليت حدثت بعد احلرب العاملية الثانية إىل إحداث تلوث بيئي كبري لفت انتباه 
هتمام ملعاجلة أسباب هذا التلوث اال 1972املهتمني من كافة دول العامل، وقد طالب مؤمتر األمم املتحدة عام 

                                                           
1- ISO 14001: 2015 Environmental Management systems- requirents, p 11. 
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حيث أكد على ضرورة محاية البيئة وأن ذلك يكتسي أمهية  ،البيئة والتنميةالعالقة بني و  الذي سيؤثر على البيئة،
كبرية لتحقيق التنمية االقتصادية يف دول العامل الثالث، وخرج املؤمتر بفكرة أن البيئة متثل عامال مهما للرفع من 

زايدة التوعية البيئية يف دورا كبريا  UNEPأدى برانمج األمم املتحدة البيئي قد و  1املستوى املعيشي لإلنسان،
حول  1992نريو عام ريودجيامؤمتر  قمة األرض تلتها .2الصناعية، خاصة لدى املؤسسات، و راد اجملتمعاتلدى أف

نقطة حتول مهمة يف االهتمام العاملي ابلبيئة وبناء نظام دويل يعىن بقضااي اإلدارة البيئة  والذي يعد ،البيئة والتنمية
على املستوى العاملي، إذ توجت كل تلك اجلهود مبيالد العديد من املواصفات ألنظمة اإلدارة البيئية يف كل من 

سبانيا إيرلندا وإلة لكل من فرنسا و ، تلتها انتشار العديد من املواصفات املماث1992عام  (BS7750)بريطانيا 
. غري أن عدم متاثل متطلبات تلك املواصفات، بل (EAMS)ىل ظهور التشريع األورويب وغريها، إضافة إ
بقبول عاملي مبا حيقق  حنو توحيد هذه املواصفات، كي حتظى (ISO)ل هدفا أمام منظمة شكّ  ،وتناقضها أحياان

من خالل  (WTO) تسعى له املنظمة العاملية للتجارة حرية التجارة الدولية ومحاية البيئة يف آن واحد، وهو ما
  3مبا يلي: يزوإلاهلذا الغرض قامت منظمة و اتفاقية العوائق الفنية للتجارة، 

تتألف اللجنة من ممثلني ، و لنظام اإلدارة البيئية 14000 اإليزولتطوير املواصفة  (207)تشكيل اللجنة الفنية 
ية لغرب أورواب والوالايت وبعض املنظمات احلكومية اخلاصة ابلدول الصناع التقييسللقطاع الصناعي، ومنظمات 

 املتحدة وغريها.
سبعة جماالت بيتعلق عمل هذه اللجان  ،(Sc( )Sub-committees)شكلت اللجنة الفنية سبع جلان فرعية 

 :هي
 ؛system (EMS) Environment managementنظام اإلدارة البيئية  -
 ؛Environmental auditing (EA) التدقيق البيئي -
 ؛Environmental labeling (EL)امللصقات البيئية  -
 ؛Environmenal performance evaluation (EP)تقومي األداء البيئي  -
 ؛ life cycle assessment (LCA)تقدير دورة احلياة -
 ؛ Vocabularyاملصطلحات -
 .Environmental aspect product standard (EAPS)اجلوانب البيئية يف مقاييس املنتج  -

إبصدار سلسلة املواصفات الدولية  "207اللجنة الفنية "كللت جمهودات اللجان الفرعية جمتمعة ضمن 
سهاما اليت عدت إ (ISO 14001 & ISO14004) ونشرت ،1996سنة  "14000 يزوإلا"اخلاصة ابلبيئة 

                                                           
 .17، ص 2013، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، محاسبة التلوث البيئي السيد،إبراهيم جابر  -1
، الطبعة األولى، دار ( األسس النظرية والتطبيقية والتنظيمية في المؤسسات السلعية والخدميةTQM، إدارة الجودة الشاملة )أحمد بن عيشاوي -2

 .185 ، ص2013الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
 .186، 185نفس المرجع السابق، ص  -3
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اعتمدت يف بنائها بشكل أساسي على مدخل إدارة  ، حيثابرزا لتحسني األداء البيئي وتسهيل التبادل التجاري
 اجلودة الشاملة.

ونشرت سنة  يزواإلقبول جمموع أعضاء منظمة " 14001 يزوإلا"ولقد لقيت النسخة األوىل من مواصفة 
بعد اجتماع فريق من اخلرباء حىت تصبح  يزوإلامث عرضت للمراجعة بعد مخس سنوات، لتوافق قواعد ، 1996

املواصفة أكثر تبسيطا وتطبيقا من طرف مجيع الفاعلني حول العامل، وهبذا أهنوا حترير املشروع النهائي للمواصفة 
سنة الذي عرض للموافقة النهائية ونشر و  Projet Final de la  Norme Internationale (PFNI)الدولية 
يعترب هذا النظام من أهم اآلليات اليت تساعد اإلدارة على السيطرة و ، 2015خر حتديث كان سنة آو  2004.1

إذ حيدد املتطلبات  ،األكثر شهرة" 14001 يزوإلا"على اآلاثر واملخلفات البيئية الناجتة عن نشاطها، ويعترب معيار 
 2الفعلية لنظام اإلدارة البيئية.

 ،هاأو نوع هاحجممهما كان  ،املؤسسةن أداة متكّ لنظام اإلدارة البيئية "" 14001 يزوإلا"وحيدد معيار 
دد هدفا حمددا، وال حي ال 14001يزو إلفمعيار ا 3البيئة". على منتجاهتا أو خدمتها لسيطرة على أتثريا

ة الصناعية وينقلها إىل البيئ حىت شكل معني من التنظيم، بل يتوىل حتديد قواعد ضمان اجلودة تكنولوجيات، وال
 ملؤسساتاحلد من استهالك واملواد اخلام والنفاايت وإدارة النفاايت..( من خالل التوصيات العامة، ويدعو ا)

ض القواعد املتعلقة ابلنقاط التالية: بع احرتاممع  ،إىل إعادة التفكري يف تنظيمها وإضفاء الطابع الرمسي عليها
وظفني يف اجملاالت املدريب تم اإلجراءات التصحيحية والوقائية، تنظي ،اإلدارة، حتسينات التخطيط، األنشطة

 4مدقق خارجي للتحقق من االمتثال للقوانني والتشريعات البيئية. واعتماد البيئية،
لبيئية. اليت هتم اإلدارة ا 14000 اإليزو هو املعيار األكثر استخداما يف سلسلة معايري 14001 اإليزو معيار

أبنه اإلطار واملنهج اإلداري الذي يقوم على مبدأ التحسني املستمر  (Deming) ويعرفها رائد اجلودة دميينغ
ا النهج بواسطة عجلة يتم متثيل هذ لألداء البيئي من خالل التحكم يف التأثريات املرتبطة بنشاط املؤسسة، غالبا ما

 5.دميينغ
 
 

                                                           
 & ACC في تحسين األداء البيئي للمؤسسات: دراسة مقارنة بين شركتي اإلسمنت ISO 14001المواصفة القياسية دهيمي جابر، مساهمة  -1

SCAEK،  165، ص 2015، ديسمبر 18مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، العدد. 
2- Wilco W. Chan, Environmental measures for hotels’ environmental management systems ISO 14001, 
International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol 21, No 5, 2009, P 543. 
3- Gwen Chiristini Michael Fetsko and Chris Hendrickson M.ASCE, Environmental Management Systems and ISO 
14001 Certification for Construction Firms, p 331. 
4- Thomas Reverdy, les normes environnementales en entreprise : la trajectoire mouvementée d’une 
managériale ,Sociologies Pratiques, N⁰10, 2005 , p 98. 
5 - http://www.iso14001.fr/  

http://www.iso14001.fr/
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 : عجلة دميينغ(3-1)الشكل رقم 

 
، أطروحة ية واقع وآفاقتطبيق نظم اإلدارة البيئية يف مؤسسات اإلمسنت اجلزائر دغفل فاطمة،  املصدر:

 .128ص، 2017دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، 
بتصرف  14001اإليزو  الدويل يف املعيارPDCA * أربع خطوات أساسية يف دورةأعاله ح الشكل يوضّ 

 1: دةاإلدارة العليا املتمثلة يف القيا
ار األهداف املستهدفة وتطوير : ختطيط نظام اإلدارة البيئية مبا يف ذلك حتقيق التحليل البيئي، واختي1 اخلطوة

 برانمج اإلدارة.
 رية.تنفيذ نظام اإلدارة البيئية مبا يف ذلك تعريف الوسائل التقنية والبش :2طوة اخل

قات واالستهالك ومراجعة نظام قياس واإلطالالتقييم نظام اإلدارة البيئة مبا يف ذلك املراقبة و  الفحص :3اخلطوة 
 اإلدارة البيئية.

بدأ ة التحسني. وهي املاإلدارة وحلق خالل مراجعاتمن حتسني األداء البيئي الذي حتقق  : التحسني4 اخلطوة
 .14001يزو إلاألساسي ملتطلبات املعيار ا

 إىل إدارة اجلودة وميكننا أن نالحظ بسهولة أن هذه الطلبات تكاد تكون مطابقة مع تلك املعايري اليت تشري
ن نظام االدارة البيئية أ ، حيثبني النظامني اختالفلكن هذا ال يعين عدم وجود  9000.2يزو إلمن جمموعة ا
 3واملنتجات واخلدمات، أما نظام اجلودة الشاملة فيتعامل فقط مع املنتجات واخلدمات. اإلجراءاتيتعامل مع 

هو إطار حيدد قواعد لدمج االعتبارات البيئية يف أنشطة املؤسسة من أجل التحكم  14001يزو إلمعيار ا
وتنطوي على التزام  يف التأثريات البيئية والتوفيق بني متطلبات التشغيل للمؤسسة فيما يتعلق ابجلوانب البيئية.

                                                           
1- 2004-14001-iso-http://www.dubrac.com/certification 20:33على الساعة  24/03/2018. تاريخ االطالع. 

* - PDCA: Plan, Do, Check, Act. 
2- Mariana Ciobanu et al, The Environment Management Versus The Quality Management, International Journal 
of Energy and Environment, Volume 3, Issue 1, 2009, p 12. 
3- Mariana Ciobanu et al, Op Cit, p12. 
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ة العاملية للتوحيد القياسي معيار دويل حمدد من قبل املنظماملؤسسة ابحلد من اإلزعاج والتحسني املستمر، فهو 
مقاربة تطوعية تسمح بفهم اآلاثر البيئية الناجتة عبارة عن وهو  ويوفر دليال لتطبيقه ،دولة 140اليت تضم حوايل 

يعمل على و عن أنشطة املؤسسة بشكل أفضل لضمان احرتام التنظيم والقدرة على التنبؤ ابملخاطر املستقبلية. 
الداخلية واخلارجية ألصحاب املصاحل والوقاية يف حاالت الطوارئ والقدرة على متطلبات االتصاالت تقييم 

  االستجابة هلا أي املرونة.
  14001 يزوإلادوافع اعتماد معيار الفرع الثاين: 
"حيث ميكن تقسيمها 14000يزو إلالعديد من الدوافع اليت ترتك املؤسسات تتجه العتماد معيار "اهناك 

 1حسب املنظور البيئي، االقتصادي واملؤسسايت نلخصها يف اآليت:يف ثالث جمموعات 
لتحسني أدائها  فيز املؤسساتحترة البيئية عن طريق يشرح املنظور البيئي اعتماد نظام اإلدا املنظور البيئي: -أ

اخلاصة.  يوي وليس ملصاحلهاتمع واحمليط احلتفعل ذلك من أجل اجمل ؤسساتومسؤوليتها البيئية بشكل مباشر، فامل
ووجود  البيئيةيت ال هتتم ابجلوانب ت الاملؤسسا ركز التنافسي مقارنة مع غريها مننها من تعزيز الشرعية واملمما ميكّ 

 ني جوهري يف أدائها البيئي؛على حتس هذه احلوافز اخلارجية حيفز املؤسسةمثل 
م اإلدارة البيئية: ضغط وفقا للمنظور االقتصادي هناك سببان يفسران اعتماد نظا :املنظور االقتصادي -ب

ماد هذا املعيار كون اعتيف  متطلبات السوق ( Jiang & Bansal) وحيدد والبحث عن مزااي تنافسية.السوق 
العمالء.  أكثر حتديدا طلبات أصحاب املصاحل، وبشكلاستجابة ل اأنه أضحى إلزامي إالابلرغم من أنه طوعي 

 يف دراستهم (González-Benito et al) إذ أثبتت دراسة ،والسبب الثاين املتعلق ابلرغبة يف حتقيق مزااي تنافسية
 14001يزو إلواصفة امن هذه املؤسسات تبنت امل %90واليت توصلت إىل أن ما يقارب  ،سبانيةمؤسسة إ 184 ل

ما عن طريق التقليل من ويتم ذلك بطريقتني إ ،لتحسني مركزها التنافسي من خالل االهتمام أبدائها البيئي
إما عن طريق حتسني مسعة و ، تكاليف التشغيل واإلنتاج، السيما من خالل التخفيض من الطاقة واملوارد الطبيعية

 الشركة؛ وفرات، وحتسني اسمحقيق الشركة، إذ تسمح بت
لبيئية من قبل املؤسسات هو الرغبة وفقا هلذا املنظور الدافع وراء اعتماد نظام اإلدارة ا املؤسسايت:املنظور  -ت

مع يف حماولة لتحسني عالقتهم مع يف تعزيز شرعيتها وتربير ممارستها فيما يتعلق ابلقواعد والقيم املهمة يف اجملت
 القتصادي على املدى الطويل.لتايل تعزيز النمو اأصحاب املصلحة، كما وتزيد من تعزيز االمتثال القانوين، واب

 
 

                                                           
1- Cyrille Baudoit, Emmanuel Raufflet, L’évolution des motivations d’adoption de noemes environnemenyales : 
l’expérience de quatre firmes canadiennes du secteur des pâtes et papiers (1996-2005), Management & Avenire 
2009 /6 N⁰26, p 97-98. 
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 .2015إلصدار  اوفق "14001 يزواإل"املواصفة القياسية الفرع الثالث: 
سنوات  3ية اليت ستدوم وبداية الفرتة االنتقال "2015: 14001يزو اإل"مت إصدار النسخة الثالثة من    

على  14001يزو إلاستعمل املؤسسات احلاصلة على  ين، أISOحسب ما حددته املنظمة العاملية للمعايري 
ستكون  2018وإال فقدت اعتمادها. ويف سبتمرب  2015وتبين نسخة  2004التخلي التدرجيي عن نسخة 

 ؤسسات.يف امل" 2015 :14001يزو إلة االنتقالية واالعتماد الكلي "االنهاية الرمسية للفرت 
فهي املواصفة اإللزامية " 14001 يزوإلا"تشمل السلسة على جمموعة واثئق إرشادية، ما عدا املواصفة 

جراءات املتطلبات اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية وبلورة سياسة بيئية واضحة تراعي اإل ؤسساتالوحيدة اليت تقدم للم
للتأثري على جوانب العمل املتعلقة  تستخدمها املؤسساتإرشادية فهي قاييس السائدة، أما بقية املوالقوانني البيئية 

مبسؤولياهتا البيئية مثل التدقيق البيئي، تقييم األداء البيئي، حتليل دورة حياة منتجاهتا وخدماهتا وأنشطتها، وتوفري 
 1املعلومات للعاملني واجلمهور.

يف  2015 صدارإل، ويتمثل االختالف األساسي 2004حتتفظ هذه النسخة ابملبادئ الرئيسية إلصدار 
ؤسسات لتنفيذ نظام اإلدارة إذ يدعو امل ،، واهلدف منه يتمثل فيما يسمى "ابملعيار العاملي"14001يزو إلهيكل ا

بين جمموعة من ب تجي ،وبغرض حتقيق هذا اهلدف املستدامة.البيئية للمسامهة يف حتقيق متطلبات التنمية 
للمؤسسات  اإلصدارمح هذا سيو  ، ومث حتسني األداء البيئي.وث التلوث البيئي، ومحاية البيئةجراءات ملنع حداإل

نشطتها ذات اآلاثر البيئية، أبومرونة من خالل حتديد أولوايت املخاطر والفرص املرتبطة  اخنراطاأبن تكون أكثر 
، واملتمثلة يف: جمال 2015لعام العشرة اليت يوفرها اإلصدار املستحدث  ابلبنودويتم ذلك من خالل العمل 

تخطيط، الدعم، العمل التنفيذي، التطبيق، املراجعة املعيارية، املصطلحات والتعاريف، إطار املؤسسة، القيادة، ال
 التحسني.و تقييم األداء، 

  2يف:  اإليزو أهم التغريات اليت طرأت على معياروميكن تلخيص 
 ANNEXه سابق إىل باملعمول  ISO 83حيث مت التحول من دليل  إعادة هيكلة النظام املتبع للتخطيط: -أ

SL  ى مثللضمان ثبات وتناسق معيار نظام اإلدارة البيئية مع معايري نظم اإلدارة األخرISO 27001  وISO 

للقراءة،  أسهلتكون: سط من خالل الدفع هبذه األخرية لداخل املؤسسة أب يزوإلوجعل دمج معيار ا،  9001
مما يسمح بتكوين أتثري  وخارجها ستخدمني يف مجيع أحناء املؤسسة، وتفهم بصورة أفضل من قبل املإرابكاأقل 

 إجيايب على اإلدارة ومدققي العمليات واحلساابت.

                                                           
  . 189، ص 2002، الطبعة األولى، دار وائل، األردن، ISO 14000 & ISO 9000 أنظمة إدارة الجودة والبيئة محمد عبد الوهاب العزاوي،  -1
، الملتقى الوطني بين أهم التعديالت المكاسب وصعوبة التطبيق 2015: 14001يزو المحدثة لنظام اإلدارة البيئية اإلالنسخة معاذ ميمون وسوسن،  -2

التسيير، المركز الجامعي حول االمتثال للمعايير البيئية مدخل لتحسين األداء التنافسي للمؤسسات الجزائرية، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم 

 .12-10، ص 2017أفريل  20-19بلحاح بوشعيب، عين تيموشنت، الجزائر، 
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مصطلحاته، ليساعد يعكس التغريات املتصاعدة يف مدى تعقد حركية ومشولية وحداثة  تغيري املصطلحات: -ب
الذي تغري  "Product، كمصطلح "سلعة "سهولة الفهم"دارة البيئية داخل املؤسسة تسيري نظام اإل املسؤولني يف

" مجعت  Recordsو"التقارير "Documents"السجالت  "،Products & Services"سلع وخدمات  إىل
تبين  " غري أنه ال يوجد نص جيرب املؤسسة علىDocumented Information "التوثيق املعلومايت لتصبح

، بل لكل مؤسسة حرية اختيار املصطلحات اليت "14001:2015يزو إل"ا املصطلحات املستعملة يف معيار
 تتناسب مع ثقافتها ورسالتها ما دامت تؤدي لنفس األهداف.

ات وهو أسلوب يتم خالله تقسيم عملية التحسني املستمر جلودة نشاط ضرورة العمل مببدأ دائرة دميينغ:  -ت
 التحسني.بغرض خطط، افعل، افحص، تصرف : مراحل متسلسلة كالتايل أربعاملؤسسة إىل 

تعزيز عملية إدخال أهداف نظام اإلدارة البيئية ضمن  مت حيث دارة البيئية اسرتاتيجيا:إلإدماج أهداف ا -ث
" 14001:2015يزو إلللمؤسسة بعدما كانت على املستوى العمليايت فقط، لذا فإن "ا االسرتاتيجيةاخلطط 

 يعرف مستوى غري مسبوق يف حماذاة هذا التوجه االسرتاتيجي.
دارة العليا عيار تتطلب التدخل وااللتزام من اإلحيث أن النسخة اجلديدة من امل تركيز أكرب على القيادة: -ج

دارة الدنيا، ويكون هذا التدخل لوضع اخلطة ذية اليت تتم على مستوى اإلفال تكتفي ابلعمليات التنفي ،للمؤسسة
النشاطات البيئية ونشاطات  مسئويلدارة البيئية، مع التفاعل الدائم مع ولية لقيادة مسار اعتماد نظام اإلوتويل املسؤ 

 االستدامة داخل املؤسسة حسب درجة احلاجة لذلك. 
نتجاهتا وخدماهتا للتعرف مليلزم املؤسسة حتديد دورة احلياة  14001 :2015يزو إلا منظور دورة احلياة: -ح

 حيث أن:  ،ا البيئيةاهتاألمثل على خمتلف مظاهرها وأتثري 
هو أي عنصر انتج عن أنشطة املؤسسة أو منتجاهتا أو خدمتها والذي له أتثري على البيئة  :املظهر البيئي -خ

 مثل انبعااثت اهلواء، الضوضاء، صرف املياه، تسرابت للرتبة...اخل، ويوجد نوعني من املظاهر البيئية: 
وهي العناصر الناجتة عن األنشطة اليت ميكن للمؤسسة التأثري فيها والسيطرة عليها  :البيئي املباشراملظهر  -د

 مثل االنبعااثت.
هي العناصر الناجتة عن األنشطة احلالية واحملتملة للمؤسسة، واليت ميكن هلا  :املظهر البيئي غري املباشر -ذ

 ل التوريد.سعناصر الناجتة عن أنشطة سالالتأثري فيها لكن ال تستطيع السيطرة عليها مثل: ال
ألنشطة أو املنتجات بشكل كلي أو جزئي عن ا اكان انجت  سواء ،هو أي أثر تغيري يف البيئية :التأثري البيئي -ر

عي، تلوث املياه، تلوث الرتبة سيئا أو مفيدا مثل تلوث اهلواء، التلوث السم ،أو اخلدمات اليت تقوم هبا املؤسسة
 اخل.... 
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أن ى رقمية حديثة، لذا وجب دية أبخر التخلص من عملية التخزين والتوثيق الورقية التقلي التوثيق الرقمي: -ز
الذي أصبح   documented informationحتتفظ السياسة البيئية املتبعة حسب أسلوب التوثيق املعلومايت

لسابقة للمعيار،  اة يف النسخ املستعمل  recordsوالتسجيالت   documentsيستخدم كبديل ملصطلح الواثئق 
 راه مناسبا لنشاطاهتا.تفكل مؤسسة هلا احلرية يف توثيق ما  ،كما أنه مل تعد هناك حاجة لتوثيق كل عملية

هتمام ابالتصال الداخلي ركيز االق اتصال ذو فعالية أكرب عن طريق تأي العمل على حتقي تعزيز االتصال: -س
"مىت يتم  بضافة إىل االهتمام دارة العليا والعمال( واخلارجي )بني املؤسسة وأصحاب املصاحل( معا، ابإلإل)بني ا

توفري واحلصول على باالتصال"، "كيف يتم" و" ماهي الوسائل املناسبة له" ألنه هو الذي يسمح للمؤسسة 
 (obligation)االلتزام  جباريةإباملتعلقة  من ضمن هذه املعلوماتو  ،املعلومات ذات العالقة بنظام إدارهتا البيئي

نه على املؤسسة أع العلم ، م(continual improvment)واالقرتاحات املساعدة لعملية التحسني املستدام 
ها مبا يتناسب  إجراؤ متللعمليات االتصالية اليت  (documented information)االحتفاظ ابلتوثيق املعلومايت 

 .مع نشاطاهتا
 دارة البيئية.عن طريق االهتمام ابالستغالل األمثل للموارد ومبتطلبات اإل البيئية: محاية -ش
الهتمام الكايف يف النسخة اب اهر اإلدارة البيئية والذي مل حيظالعالقة مع مظ هو حتسني األداء البيئي: -ص

 السابقة من املعيار.
العديد من هناك ": ISO14001"لى شهادة املطابقة للمواصفات العاملية فوائد احلصول عالفرع الرابع: 

 1" نذكرها فيما يلي:14001يزو إلالفوائد اخلاصة ابحلصول على شهادة "ا
لتشريعات البيئية، حيث لقوانني واابيف مجيع أحناء العامل  االهتماملقد زاد  التوافق مع القوانني والتشريعات: -أ

 تدفق السوائل واملخلفات الصلبة و جماال واسعا من املصادر املؤثرة على البيئة، مبا فيها عادم اهلواء  أصبحت تغطي
فإن استخدام  ،اء على ذلكنوب .اإلجراءات هلذه القواننيوالضوضاء وعمليات التخزين مما يزيد من جدية وصرامة 

ن املخالفات، ويف نفس البيئية سوف يقلل منظام إدارة بيئي فعال للحصول على شهادة املطابقة للمواصفات 
 ت األخرى؛بيق التشريعات واملتطلباالوقت يساعد على سرعة التحول للتعامل مع املتغريات وتط

بكفاءة عالية، وذلك  اه(،مي -لى استهالك املوارد )طاقةتساعد اإلدارة البيئية اجليدة ع خفض التكاليف: -ب
منها يف  االستفادةة اليت ميكن ألقل قدر ممكن بتقليل الفاقد وإعادة التشغيل، مما يساعد يف احملافظة على البيئ

من هذا النظام يف  ستفادةلالابإلضافة لذلك، هناك العديد من الفرص املتاحة  .خفض التكاليف وزايدة الرحبية
 يؤدي إىل خفض تكاليف اإلنتاج؛مما توفري النفقات وحفظ املوارد 

                                                           
 .12، 11مرجع سبق ذكره، ص  ،أسامة المليجي وعلي عبد العزيز علي -1
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ن ضعف األداء البيئي ك فإحت األنشطة أكثر ارتباطا بنظام اإلدارة البيئي، لذللقد أصب طلبات العمالء: -ت
 ء واإلساءة إىل مسعة املؤسسة؛سوف يؤدي إىل فقد العمال

تكامل وإملام كامل التأمني يف الوقت احلاضر ذات وعي بيئي م أصبحت مؤسسات ختفيض رسوم التأمني: -ث
 قد تزيد وال يتم حساب فإن أقساط التأمني ،وكنتيجة مباشرة لذلك اطر املرتبطة بسوء األداء البيئي.ابملخ

بيئية ا يفيد عن نظام إدارهتا المالتكاليف الكلية للشحن قبل إجراء مراجعة بيئية على الشحنة ما مل تقدم املؤسسة 
 نتيجة األداء البيئي؛وثيقا بارتباطا تبطا ونتيجة أدائها البيئي، وهلذا فإن استثمار األموال سيصبح مر 

ص إضافية يف األسواق يؤدي األداء البيئي اجليد إىل فتح أسواق جديدة وإاتحة فر  فتح أسواق جديدة: -ج
ف يزيد ابلتأكيد من فرص فإن زايدة الوعي البيئي للمؤسسة سو  ،وعموما حلالية وكذلك زايدة فرص املنافسة.ا

 تجاري؛الكثري من عقبات التبادل الالتعاون املشرتك يف األسواق العاملية، والتغلب على 
املؤسسة، مما يساهم يف خلق  االلتزام ابألداء البيئي اجليد يساعد على زايدة الثقة يف العالقات اجليدة: -ح

حاب املصاحل تسعى ومجاعات الضغط )مجاعة منظمة من أص مع املسامهني والعاملني،رية جيدة عالقات جتا
سوف يؤدي إىل فألداء البيئي البعد عن ا أما ماية مصاحلها اخلاصة( واجملتمع،للتأثري على السياسة احلكومية حل

 لثقة واإلساءة إىل مسعة املؤسسة.ا اهتزازوابلتايل  ،تدمري هذه العالقات
 1: يف النقاط األساسية التالية "14001يزو إلفوائد احلصول على شهادة "ا وميكن تلخيص

 فتح أسواق جديدة والتخفيض من احلواجز التجارية؛  -
 احلد من املخاطر البيئية؛ -
 احلد من اآلاثر الضارة على البيئة؛ -
 الوقاية واحلد من التلوث والنفاايت مما يساعد على توفري التكاليف؛ -
اابت البيئية واإلطالقات، حتسينات يف املوقع وسالمة املشروع عن طريق تقليل اإلصاابت الناجتة عن اإلنسك -
 االنبعااثت؛و 

 شاء نظام ملواصلة التحسني البيئي؛إن -
 حتسني مسعة املؤسسة وثقة أصحاب املصلحة من خالل التواصل االسرتاتيجي؛ -
 ة األعمال؛القضااي البيئية يف إدار  حسبان خالل األخذ يفمن  االسرتاتيجيةحتقيق األهداف  -
 احلصول على ميزة تنافسية ومالية من خالل حتسني الكفاءة وحد التكاليف؛ -
 يئي أفضل للموردين؛لصاحل أداء بؤسسة لموردين من خالل دجمها يف أنظمة نشاط املتعزيز أداء أفضل ل -

                                                           
1- Gwen Christini et al, M.ASCE, Environmental Management Systems and ISO 14001 Certification for 
Construction Firms, Journal of Construction Engineering and Management, 2004 , P 331. 
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مما يتيح  عن طريق صياغة الواثئق الرمسية، قوالذي يتحق ،كما يساهم يف حتسني حتديد املهام واملسؤوليات -
مما يؤدي إىل  ،فيما يتعلق ابجلوانب البيئية واملشاكل ااملسؤولني الذين ميكن أن يستشريو  للموظفني حتديد األفراد

تنوع التنظيم وتقليل مساحات اخليارات املمكنة والرتكيز على وكذا احلد من  1ية أكثر يف إدارة األمور البيئية،فعال
املؤسسات إىل األخذ بعني  اضطرتكما أنه عند غياب هذا املعيار   ،بعض اخليارات وحتقيق وفرات يف احلجم

واليت خيتلف تطبيقها من بلد . (BS7750, SMEA, NFX30-200) نظمة املنفصلةاألاالعتبار العديد من 
 2 حل مجاعي فعال للمؤسسات.ميهو تقد 14000يزو إلفاملربر األساسي من ا ،لبد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Linh Vum, Assessment of the Guidelines and support mechanisms for environmental management system and 
suggestion of Appropria Te Framework For Improvement of Environmental Performance In Small and Medium-
Sized Enterprises In The Context of Ho Chi Minh City, Vietnam, Master thesis, School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, Norwich, Augest 2006, p 22. 
2- Gilles Grolleau, Jeremy Lamri, Naoufel Mzoughi, Déterminats de la diffusion internatinale de la normeISO 
14001, Economie &prévision 2008/4 (n⁰ 185), P 127. 
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 خالصة الفصل
ة كأصحاب فاملؤسسات تتعرض للمزيد من الضغوط واليت أتيت من أطراف خمتل من لقد ابتت العديد

لكشف الذي يتطلب مزيدا من االهتمام ل غريها من القوى األخرى احمليطة ابملؤسسة، األمرو املصاحل واحلكومات 
بيئية ومحايتها ولد هذا ابجلوانب ال، فبعد سنوات من الالمباالة التقاريربيئي للمؤسسات يف خمتلف عن األداء ال

ابدرت املؤسسات  وة أوىلطاالهتمام مسؤولية جديدة على عاتق املؤسسات للحد من أاثرها امللوثة للبيئة، وكخ
ها البيئي واحلد ائحتسني أدين نظام اإلدارة البيئية بغرض بتمن خالل مبادرهتا الطوعية لاالدارة  بتطوير ممارسات

مما يعزز  اه احمليط الذي تنشط فيه املؤسسة،ومن جهة اثنية إثبات نواايها احلسنة جت ،من املخاطر املرتبطة هبا
 .وحيسن من مسعتها وابلتايل حتسني قيمتها التنافسية يف رأس املال

االختالفات بتحديد كل من مفهوم األداء البيئي وجماالته وأبعاده، رغم  خالل هذا الفصلمن  وقد قمنا
وتوصلنا إال أنه  ، أننا حاولنا صياغة مفهوم شامل لألداء البيئيإاّل بني خمتلف الكتاابت واملؤلفات، ها اليت وجدان

لتعقد وصعوبة قياس د نظرا يلقياس هذا األداء جيب الرتكيز على عدة جوانب وعدم االكتفاء مبؤشر أو جانب وح
 هذا النوع من األداء.

يرفع من قيمة و ، عيانالصعمل على احلد من التلوث ي فعال ةن تطبيق نظام إدارة بيئيأتوصلنا إىل  وكما 
من خالل تبين تكنولوجيا السائلة، و الصلبة اعها اهلوائية حجم املخلفات مبختلف أنو  اخنفاضاإلنتاج نتيجة 
  .طوات اليت حيددها هذا النظاماخلابإلضافة إىل تسهيل عملية التوافق البيئي إبتباع األساليب و  ،اإلنتاج األنظف

وابتت من األهداف األساسية أضحى تركيز املؤسسات على إتباع مداخل حتسني األداء أمرا ضروراي،  
أداة ضرورية للتمكن من  والذي يعترب ،ومن أهم هذه املداخل التدقيق البيئياليت تسعى أي مؤسسة لتحقيقها، 

وهو  ،مة وفعالية واثبات التشغيل الفعال لكل من نظام اإلدارة البيئية والتحقق من حتسني األداء البيئيتقييم مالء
 .يتم التطرق إليه يف الفصل الثاينسما 
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 هيد مت
وهو ما جعلها متارس دورا  جماين ومورد الهنائي، مع البيئة كمعطى االقتصاديةاملؤسسات  لقد تعاملت

اهتمامات  تتغري  ،كبرية  أمهيةوألن البيئة أصبحت مسألة ذات  .وتلحق هبا أضرارا جسيمة عدائيا ضد البيئة
يهتمون أيضا أبن يكون ملؤسساهتم  ابألرابح املمكن حتقيقها، لكنهم أصبحوايهتمون دوا و مل يع إذ ،املسامهني

ف جهات الضغط يف حماولة للرد على خمتلليل من أي أتثري سليب على البيئة، و على اجملتمع مع التق اإجيابي اأتثري 
مما يساهم يف حتقيق خمتلف  ،اليةاملحلماية البيئية من خالل تقدمي كال من التقارير املالية وغري هنا تسعى كذلك أب

للتحقق من االمتثال القانوين، وحاجة فعلية لتدقيق هذه املعلومات  متزايداهناك طلبا  أصبحإذ  األهداف البيئية،
 .للمؤسسة يةواليت ميكن أن تقلل إىل حد كبري من التكاليف التشغيل ،منع التلوث حتديد فرصو 

والذي تزامن مع الطلب املتزايد على املعلومات  ،يف طور التطورالبيئي هنجا جديدا  الداخلي ويعترب التدقيق
مطالبا بتوسيع نطاق  التدقيق الداخلي باتف ،املدققني الداخليني مسؤولية جديدةعاتق مما وضع على  ،البيئية

واملتعلقة مبعاجلة القضااي البيئية واليت تؤثر على  ،خدماته ملواجهة الطلب املتزايد على هذا النوع من املعلومات
  وذلك من خالل املباحث التالية:وهو ما سنحاول استعراضه يف هذا الفصل ، نشاط املؤسسة وعلى اجملتمع

 الداخلي؛ اإلطار النظري للتدقيقاملبحث األول: 
 التدقيق الداخلي البيئي؛ين: املبحث الثا

 متطلبات التدقيق الداخلي البيئي ومؤهالت املدققني الداخليني البيئيني.املبحث الثالث: 
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 املبحث األول: اإلطار النظري للتدقيق الداخلي
قد ازداد االهتمام العاملي و  ،للمؤسسةيعد التدقيق الداخلي من أهم عناصر ومقومات نظام الرقابة الداخلية 

شركة  فضيحةكات العاملية، كابلتدقيق الداخلي نتيجة لالهنيارات والفضائح املالية اليت حدثت يف كربايت الشر 
لتدقيق ابأكرب  ااهتمام دمما ول، 2002وشركة وورلد كوم األمريكية لالتصاالت عام  2001انرون األمريكية عام 

دف حتسني أصول املؤسسة هب األنشطة والعملياتاألنظمة و  يف خمتلف لإلدارةكم فعال جهاز حتالداخلي ابعتباره 
 من خالل حتسني األمان. 

  لداخلياملطلب األول: ماهية التدقيق ا
 ،اف وخدمات هذا األخريمن املراحل اليت تعكس التغري يف أهد يددعلقد مر مفهوم التدقيق الداخلي ابل

لدفاتر والسجالت احملاسبية، ار يف األمر كانت أهدافه التقليدية تتمثل يف كشف األخطاء والغش والتزوي ابدئففي 
ليت أصبحت املصاحل ا بأصحا لفتصناعي مل تعد هذه اخلدمات تكفي خمونتيجة للتطورات احلاصلة يف اجملال ال

ير خدمات التدقيق الداخلي ومن هنا كان املنطلق لتطو  ،املختلفة القرارات الختاذتطلب املزيد من املعلومات 
 .خاطرامل ة وإدارةالبيئ ، التشغيل، الكفاءة،اإلنتاجيةمثل  ةوالذي ابت يغطي نظم خمتلف

 التدقيق الداخلي نشأة وتطور الفرع األول: 
الداخلي  لنشأة التدقيقكثريا عن التدقيق اخلارجي، فاملتتبع التدقيق الداخلي بشكل متأخر   ظهر لقد
يف داخليا ظهر نتيجة احلاجة إليه. فلقد ظهرت احلاجة يف بداية األمر إىل من يراجع العمليات املالية  يالحظ أنه

وحدوث كثري من حاالت  1،التنظيمات املختلفة استجابة لبعض العوامل اليت متثلت يف كرب حجم التنظيمات
الفشل والتعثر، الناجتة عن ضعف نظم الرقابة، سوء التعامل مع املخاطر، وعدم االلتزام ابإلفصاح الكايف من قبل 

  2املؤسسات.
 Modern Intenalمت نشر كتاب عن التدقيق الداخلي بعنوان "التدقيق الداخلي احلديث ، 1941يف عام 

Auditing ،"  الداخليني قنيدقامل معهدوأتسيس Institute of Internal Auditors (IIA)،  ويعترب هذين
نشرة معهد املدققني الداخليني  أصدر ،1947وعام  3 على نشأة التدقيق الداخلي كمهنة. احلدثني مبثابة عالمة

املدقق الداخلي اليت حتدد طبيعة التدقيق الداخلي وأهدافه، ومسؤوليات املدقق الداخلي، وقد أصدر  مسؤوليات
 أهنا غري ملزمة قانونيا، بعكس التوصيات واملعايري اليت وحىت اآلن، إاّل  1947هذا املعهد عدة نشرات منذ عام 

مت  ،1957ويف عام  4.ألعضاء املعهد( ابلنسبة AICPA) تصدر عن املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني
                                                           

، 2010، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، أصول المراجعة الداخلية مدخل علمي تطبيقيوجدي حامد حجازي،  -1

 .12ص 
 .149، ص 2014، الطبعة األولى، دار النشر للجامعات، القاهرة، مصر، اتجاهات حديثة في المراجعة وحوكمة البنوكعصمت أنور صحصاح،  -2
 .95، ص 2005الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، مراجعات مختلفة ألغراض مختلفة، أمين السيد أحمد لطفي،  -3
الطبعة األولى، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  تدقيق الحسابات،دراسات متعمقة في  محمد فضل مسعد وخالد راغب الخطيب، -4

 .217، ص 2009األردن، 
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إصدار بيان مسؤوليات التدقيق الداخلي الذي شهد توسعا كبريا يف خدماته  لتشمل العديد من اخلدمات، مثل 
مراجعة وتقييم السالمة، الكفاية، وتطبيق احملاسبة، املالية، وضوابط التشغيل، التحقق من مدى االمتثال 

 1داء يف تنفيذ املسؤوليات املوكلة.تقييم جودة األو عمول هبا، للسياسات واخلطط واإلجراءات امل
وقد مت إدراك احلاجة إىل التدقيق الداخلي يف كل من الوالايت املتحدة األمريكية وكندا منذ وقت طويل،  

( 1977)ل قانون عام ففي الوالايت املتحدة وعقب تعرض عدد من الشركات األمريكية للفشل واإلفالس حّ 

  2املسامهة ضرورة وجود نظم رقابة داخلية مالئمة.شركات 
منها  نذكر هناك العديد من العوامل اليت أدت وساعدت يف تطوير وظيفة التدقيق الداخلي ،وعلى العموم

 3ما يلي:
افة بني اإلدارة العليا وبني تطور حجم املؤسسات وانتشارها جغرافيا وعلى نطاق واسع مما أدى إىل تباعد املس -

 ين للعمل؛ املنفذ
ة وعدالة بياانت القوائم إىل ضماانت لسالمة استثمار أمواهلم وصح املسامهنيظهور شركات املسامهة وحاجة  -

 واحلساابت اخلتامية املنشورة؛
ت اإلنتاجية وتطور األساليب نظرا لتعقد العمليا ،اهتمام اإلدارة بنتائج األداء أوال والعمل على متابعتها -

 التكنولوجية؛
 املؤسسة اضطر اإلدارة يفاالستقالل التنظيمي لإلدارات ضمن اهليكل التنظيمي وتعدد املستوايت اإلدارية  -

مال السلطات املفوضة إىل تفويض السلطات واملسؤوليات، ومن مث حاجة اإلدارة إىل التأكد من سالمة استع
 ل هبا؛وحتمل املسؤوليات املقابلة وفقا للسياسات والنظم واإلجراءات املعمو 

 هتمام اإلدارة بنتائج األعمال وعدالة القوائم والبياانت؛إ -
 نتشار الالمركزية يف اإلدارة وما ترتب عليها من توزيع للمسؤوليات؛إ -
 ها على أصحاب املصاحل؛زدايد عدد املستفيدين من اجلهات اخلارجية للمشروع للمعلومات واملطلوب توزيعإ -
ذلك البد من سالمة نظم التدقيق  وألجل التأكد من ،مات املثبتة يف التقاريرحاجة اجملتمع إىل البياانت واملعلو  -

 الداخلي؛

                                                           
1- Olga Savčuk, Internal audit efficiency evaluation principles, Journal of Business Economics and Management, 
Vol 8, No 4, 2007, p 276. 
 

 .17- 16، ص 2008، الطبعة األولى، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، مصر، قراءات وبحوث في المراجعة المتقدمةالسيد أحمد السقا،  -2
 نقال عن  -3

 .149-148 ، ص2011 ، الطبعة األولى، الدار النموذجية، صيدا، بيروت، لبنان،أصول التدقيق والرقابة الداخليةعبد الرزاق محمد عثمان،  -

، ص 2009لراية، عمان، األردن، ا، الطبعة األولى، دار الرقابة الداخلية والتدقيق في بيئة تكنولوجيا المعلومات عطا هللا أحمد سويلم الحسبان، -

60 ،61. 
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ذية العكسية )التعليمات لتغذية والتغلمشول التنظيم احلديث خلطوط االتصال الرئيسية واألفقية واحلاجة  -
 ر وواقعيتها.تقاريوالتقارير( وإىل مسؤولني يتولون التدقيق ألجل اطمئنان اإلدارة من سالمة هذه ال

 الفضائح املالية واالهنيارات اليت حصلت يف الكثري من الشركات؛ -
 قيام بعض البورصات ابشرتاط وظيفة التدقيق الداخلي. -

 فهوم التدقيق الداخليمالفرع الثاين: 
 أهداف هاتالتطورات اليت عرفّ  اليت أعطيت ملفهوم التدقيق الداخلي، تزامنا وتواكبا مع ددت التعاريفلقد تع

اريف اليت قدمت للتدقيق التدقيق الداخلي، من هنا أخذت هذه التعاريف يف االتساع والتطور، ومن أبرز التع
 الداخلي نذكر منها ما يلي:

وظيفة تقوميية مستقلة تنشأ يف  أبنه 1994عام التدقيق الداخلي  (IIA)الداخليني  دققنيمعهد امل عّرف
يشمل فإن التدقيق الداخلي  ،ووفقا هلذا للمفهوم التقليدي 1دمة للمؤسسة.املؤسسة لفحص أنشطتها وتقدميها خ

وحيدد هذا التعريف األركان األساسية لوظيفة التدقيق الداخلي واملتمثلة يف: اإلستقالل، التقييم،  الفحص والتقومي،
 وظيفة داخل املؤسسة، فحص وتقييم األنشطة، خلدمه إدارة املؤسسة.

وظيفة مستقلة تنشأ داخل التنظيم املعني بغرض فحص وتقييم األنشطة اليت يقوم  فالتدقيق الداخلي هو
    2هبا هذا التنظيم.

والغرض التقليدي للتدقيق الداخلي يتمثل يف حاية ممتلكات املؤسسة، ومراجعة مجيع العمليات املالية 
أي الرتكيز على اجلانب املايل أو ما يعرف ابلرقابة قبل وبعد الصرف. مث تطور الغرض  ،للتأكد من دقتها وصحتها

ليشمل أيضا مراجعة اجلانب التشغيلي واإلداري من أجل حتقيق الكفاءة والفعالية اإلدارية والتشغيلية وزايدة 
 3ت.إنتاجية املشروع، وحمو اإلسراف والضياع وتقييم عملية رسم اخلطط واختاذ القرارا

ي وظيفة دعم إداري تركز أ ،اعترب التدقيق الداخلي جمرد تركيز على املال وحماسبة املسائل ،في املاضيف
شمل إدارة املخاطر والسيطرة وره ليواحملاسبية فقط، لكن اليوم دوره أكرب من ذلك بكثري فتطور د على األمور املالية
 كمة املؤسسات.جزأ من حو تكما يعترب جزءا ال ي  ،الفعالة للتقييمات

 ديسمرب التدقيق الداخلي يف تعديالت وإضافات على مفهوم (IIA)أصدر معهد املدققني الداخلني 
 على أنه: والذي عرفه 15/4/2004، كما قام بتعديلها يف 1/1/2004واليت أصبحت انفذة اعتبارا من  2003

يعطيها استشارات و نشاط مستقل وموضوعي مينح املؤسسة أتكيدات حول درجة السيطرة على عملياهتا، "
لتحسينها ويساهم يف خلق قيمة مضافة، إذ يساعد املؤسسة لتحقيق أهدافها من خالل إتباع هنج منتظم ودقيق 

                                                           
 .124، ص 2009منشورات جامعة السودان، صنعاء، السودان،  (،1المراجعة وتدقيق الحسابات )عصام الدين محمد متولي،  -1
، ص 2002، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، االتجاهات الحديثة في الرقابة والمراجعة الداخليةفتحي رزق السوافيري وآخرون،  -2

65. 
 .19مصر، ص  كلية التجارة جامعة القاهرة، الناشرالجزء األول،  ،مقدمة في مبادئ وبرامج المراجعةعماد سعيد الزمر أخرون،  -3
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 1."وتقدمي مقرتحات لتعزيز الكفاءةهتا يف إدارة املخاطر والسيطرة عليها وحوكمة عملياهتا التقييم وحتسني عملي
فإن التدقيق الداخلي مل يعد تلك الوظيفة املقتصرة على التحقق من صحة  ،ومبوجب هذا التعريف احلديث

 كضمان مستقل وموضوعي ذو  وسالمة العمليات املسجلة يف القوائم املالية والراصدة لألخطاء بل توسع نطاقه
 قيمة وحتسني عمليات املؤسسة. أنشطة وخدمات استشارية هبدف إضفاء 

وموضوعي وأنشطة استشارية هتدف إىل إضافة قيمة وحتسني عمليات  ف أيضا أبنه ضمان مستقلويعرّ 
على حتقيق أهدافها من خالل وضع هنج منظم ومنضبط للتقييم وحتسني فعالية ؤسسة املؤسسة. وهو يساعد امل
والذي ابت منتظرا ققني الداخلني، هذا التعريف يعكس الدور املتغري للمد 2وكمة.احلإدارة املخاطر، والرقابة، و 

ة التشغيلية، هذا إضافة إىل األدوار التقليدية للتدقيق يمنه إضفاء قيمة للمؤسسة من خالل حتسني الفعال
  3الداخلي:

 مراجعة موثوقية وسالمة املعلومات؛ -
 ضمان االمتثال للسياسات واللوائح؛ -
 حاية األصول. -

فالتدقيق الداخلي هو نشاط تقييمي مستقل مت أتسيسه داخل التنظيم كخدمة للمؤسسة. وكعامل حتكم 
ويلعب دورا هاما يف البحث  5يعمل على دراسة وتقييم مدى كفاية وفعالية الضوابط األخرى. 4،داخلي بنيوي

ة املخاطر والرقابة الداخلية للمؤسسة، مة ألنظمة احلكم، إدار عن التوازن بني التكلفة والقيمة، مع تقدمي مسامهة قيّ 
 6ا للخطوات التالية: ، وفقوإعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للتدقيق الداخلي، ومهمة التدقيق الداخلي تتحقق

 فهم أهداف املؤسسة وجماالت أنشطتها؛ -
 ؛ممارسات املهنية للتدقيق الداخليلاإلطار الدويل املرجعي ل أتخذ يف االعتبار -
 أصحاب املصلحة؛فهم توقعات  -
 حتديث رؤية ورسالة التدقيق الداخلي؛ -
 حتديد عوامل النجاح الرئيسية. -

                                                           
1-  Louis Vaurs, Audit interne: enjeux et pratiques á l’international, EYROLLES Edition d’organisation, Paris, Groupe 
Eyrlles, ISBN/ 978-2-212-53970-7, 2007, p 21-22. 
 2- Internal Audit Capability Model ( IA- CM) For the Public Sector, The Institute of Internal Auditors  Research 
Foundation, 2009, p 3. 
3- Alvin A. Arens, et al, Auditing & Assurance Services An Integrated Approach, Pearson Education, Fifteenth 
Edition, United States of America, 2014, p 808. 
4- Mahdi Salehi and Reza Husini, A study of the effect of information technology on internal auditing: Some 
Iranian evidence, African Journal of Business Management, Vol 5 (15), 4 Augest 2011,  pp 6168- 6178, p 6172. 
5- Andrew D et al, Research opportunities in internal auditing, The Internal Auditors Research Foundation, First 
Printing, 2003, p 1. 
6-  The Institute of Internal Auditors, Elaborer Le plan stratégique d’e l’audit interne, Juillet2012, 4/18. 
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"نشاط تقييمي مستقل داخل املشروع بغرض  لداخلي من الناحية الوظيفية أبنهوميكن تعريف التدقيق ا
ساس خلدمة وذلك كأ ،فحص وحتقيق النواحي احملاسبية واملالية وغريها من النواحي، أنشطة التشغيل للمشروع

فاهلدف هنا هو حتديد املشاكل ملعاجلتها يف حال وجودها، وتوفري مستوى من  1اإلدارة يف وظيفتها الرقابية".
 2الراحة لإلدارة أبن العمليات تعمل بشكل جيد.

فتعرف التدقيق الداخلي على أنه نشاط ( IFACI)املعهد الفرنسي للمدققني واملراقبني الداخليني  أما
هم اسلتحسينها، ويإرشادات  ا، يعطيهاعلى درجة السيطرة على عملياهت اوعي مينح املؤسسة أتكيدمستقل وموض

أسلوب منهجي منتظم لتحسني يساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها من خالل وهو يف خلق قيمة مضافة. 
فإن  ومبوجب هذا التعريف  3.واحلوكمة، وتقدمي مقرتحات لتعزيز فعاليتها رقابةإدارة املخاطر وال، وتقييم العمليات

 التأكيد واالستشارة ووسيلة ضمان لتقييم وإدارة املخاطر والرقابة واحلوكمة. التدقيق الداخلي يشتمل على وظيفيت
 ،فالتدقيق الداخلي هو وظيفة مبتكرة اخلربة مبا يف ذلك التقييم الذايت للرقابة، واليت حتظى بدعم املوظفني

فاملدقق الداخلي يضمن االتساق وحتقيق األهداف، من خالل  4التدقيق املختلفة.تشخيص وحتسني جماالت ل
سياسات، واإلجراءات والقوانني الضمان تعظيم االستفادة من الوسائل املتاحة واملستخدمة مبا يضمن احرتام 

 ، ومبا يتوافق مع اسرتاتيجيات وأهداف املؤسسة. املعمول هباواألنظمة 
التدقيق الداخلي هي عملية متعددة اخلطوات والعمليات واإلجراءات القائمة  فإن عملية ،وبشكل عام

 5واللوائح واملعايري لتحديد االحنرافات أبي شكل من األشكال عن هذه املعايري.
خالل من  2010والذي يعترب املرجعية فيما خيص التدقيق الداخلي يف ،  IIAالداخليني املدققنيعهد ولقد عرف م

 2011، واليت بدأ العمل هبا بداية من عام 2008النسخة املعدلة من معايري املمارسة املهنية الدولية الصادرة يف 
كما يلي: "التدقيق الداخلي هو نشاط مستقل وموضوعي يقدم أتكيدات وخدمات استشارية هبدف إضافة 

هداف املؤسسة من خالل إتباع أسلوب قيمة للمؤسسة وحتسني عمليتها، وتساعد هذه الوظيفة يف حتقيق أ
ويوضح هذا التعريف تطور مفهوم  6منهجي لتقييم وحتسني فعالية عمليات احلوكمة والرقابة وإدارة املخاطر.

                                                           
اجعة الخارجية للقوائم المالية )اإلطار النظري، معايير المراجعة، مراجعة األنظمة اإللكترونية، المر دراسات في:كمال خليفة أبو وآخرون،  -1

 .131، ص 2008، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية، مصر، التطبيقات الحديثة(
2-John Mayne Ottawa Ontario, Audit and Evaluation In Public Management: Challenge, Reforms, and Different 
Roles, The Canadian Journal Of Program Evaluation, Vol 21, No 1, 2006, P 15. 
3 - Prise de position IFACI , Audit Interne- Qualité, Mai 2004, P 4. 
4- Bahram Soltani, Auditing An Internatinal Approach, FT Prentice Hall FINANCIAL TIMES ,First published, Pearson 
Education Limitid, Copyright Licensing Agency Ltd, Saffron House, 6-10 Kirby Street, London EC1N 8TS. England, 
2007, p 105. 
5- Henning Kagermann William Kinney Karlheinz Küting Claus-Peter Weber, Internal Audit Handbook, Translated 
from German by Ziggie Keil, Library of Congress, 2008, p 4. 

ماي ، 22، العدد 02المجلد  ، مجلة الحقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زياد عاشور بالجلفة،تقييم جودة المراجعة الداخلية في المؤسسةتوام زاهية،  -6

                              .74، ص 2015
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املسؤوليات بفعالية، أصبحت التدقيق الداخلي فبعدما كان الغرض منه يقتصر على الفحص والتقييم بغرض تنفيذ 
وضوعي واالستشاري، من أجل زايدة والرفع من قيمة املؤسسة، وكذا تقييم فعالية على خدمات التأكيد امل ترتكز

 إدارة املخاطر.
  1يتضح أن التدقيق الداخلي ذا صبغة: ،فمن التعريف أعاله

ابط الرقابية وذلك بتدقيق يعىن نشاط التدقيق الداخلي ابلتقييم املستقل للعمليات والضو  :(Activity)نشاط  -
العمل كضابط إداري مهم  العمليات بصفتها خدمة رئيسية لإلدارة وتقييم فاعلية والرقابة الداخلية يف بيئة

 وخصوصا يف حميط العمل اآليل احلديث؛
وصل إىل تقييم حص املوضوعي ألدلة اإلثبات بغرض التمتمثال يف عمليات الف :(Assurance) توكيدي -

 مستقل إلدارة املخاطر وفعالية نظام الرقابة واحلوكمة؛
 ةا إضافة قيممن خالل تقدمي خدمات استشارية من التوصيات اليت من شأهن :(Consulting)استشاري  -

  فعالية احلوكمة وإدارة املخاطر والرقابة؛نيوحتس
ضع لفحص أي أن التدقيق مستقل عن بقية النشاطات والعمليات اليت خت :(Independent)مستقل  -

 ؛املدقق الداخلي، واالستقاللية تعين عدم وجود ظروف هتدد موضوعية املدقق الداخلي
همة التدقيق بنزاهة، عترب املوضوعية حالة ذهنية تسمح للمدقق الداخلي أبداء مت :(Objective)موضوعي  -

 ن؛ون رأي وأحكام املدقق الداخلي غري خاضعة لتأثري اآلخريوتتطلب املوضوعية أبن يك
هات أخرى إلدارة املخاطر فهي تعين أي إجراء تتخذه اإلدارة أو جملس اإلدارة أو أي ج :(Control)الرقابة  -

 وزايدة احتمالية حتقيق األهداف املراد حتقيقها؛
از وتوجيه وإدارة يطبقها اجمللس إلجنفهي مزيج من العمليات واهلياكل اليت  :(Governance)احلوكمة  -

 ومراقبة أنشطة املؤسسة املوجهة لتحقيق أهدافها؛
مل من احلوكمة( تع طر، الرقابة،مجيع هذه األدوات )إدارة املخا :(Add value)إضفاء قيمة للمؤسسة  -

الداخلية، رقابة اكتشاف وضع الغش وفحص وتقييم الو أجل إضافة قيمة للمؤسسة من خالل خفض التكاليف 
عن طريق تقييم وحتسني  والعمل على اقرتاح ما يلزم لتحسني عملياهتا ومساعدة املؤسسة على حتقيق أهدافها

 عملياهتا.

                                                           
، 2013الطبعة األولى، الوراق للنشر والتوزيع، األردن،  ،IIA دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن ات، خلف عبد هللا الوارد -1

 .33، 32ص 
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يعترب التدقيق الداخلي واحدا من األجزاء القليلة يف املؤسسة اليت تسعى لتوفري خدمات استشارية لإلدارة، 
سني عمليات املؤسسة من خالل تقدمي هنج منضبط لتقييم وحتسني اجمللس، وجلنة التدقيق هبدف إضفاء قيمة وحت

 1فعالية إدارة املخاطر والسيطرة وعمليات احلكم.
نهم من وجود موظفني ذوي خربة وقدر عايل من املؤهالت اليت متكّ  وحتتاج وظيفة التدقيق الداخلي إىل

مستمرا يف ختصصاهتم لتنمية مهارهتم والبقاء دائما التنبؤ ومواجهة املخاطر احملتملة، إذ جيب على املدققني تدريبا 
انجعة  حىت تكون وظيفة التدقيق الداخلي على إطالع على التطورات التكنولوجية والتغريات يف بيئة األعمال،

إذ جند أن وظيفة التدقيق الداخلي مل تعد تلك الوسيلة اليت هدفها  2وتسهل حىت من عمل املدقق اخلارجي.
ولذلك ، بل أصبحت وسيلة حتسني أكثر منها معاقبة ،االختالس من أجل احملاكمة أو املعاقبةاكتشاف الغش و 

والتحسينات املقرتحة يف تقرير  الصادرة توصياتالجند اليوم الكثري من الوظائف تعتمد اعتمادا شبها كليا على 
 التدقيق الداخلي.
  3العناصر والقواعد األساسية ملفهوم التدقيق الداخلي يف: وتتمثل أهم

ث يتم التعامل معها  يعترب جزءا من عمليات املؤسسة، وليست عمليات مضافة لإلجراءات االعتيادية، حي -
ات اليت تتم داخل يعيق العمليات، وتعترب إجراءات مكملة للعملي جزء من العمليات وليس كجزء إضايفك

 ون الرقابة الداخلية ذات فاعلية، جيب أن تكون ضمن العمليات؛املؤسسة، ولكي تك
م إبصدار التوجيهات، ووضع يتأثر أبفراد املؤسسة، سواء كانوا أعضاء يف جملس اإلدارة وهم اجلهة اليت تقو  -

ات هنم يقومون بتنفيذ السياسأاالسرتاتيجيات والسياسات العامة، أو اإلدارة العامة واألفراد يف املؤسسة، حيث 
 والتوجيهات الصادرة عن جملس اإلدارة؛

حول حتقيق األهداف، ألنه  أتكيدا مطلقايقوم بتزويد جملس اإلدارة واإلدارة العليا، بـتأكيد معقول، وليس  -
الحنرافات، كذلك ألنه يوجد تتوفر إمكانية لوجود عيوب يف نظام الرقابة الداخلية، وقد ال ميكنه من اكتشاف ا

لفة واملنفعة، إضافة إىل إمكانية األمهية، قد ال يتم مشوهلا ضمن نظام الرقابة وفقا ملبدأ الك بعض اجلوانب قليلة
ا إضافة إىل وجود إمكانية ثنني أو أكثر، هذإاخرتاق نظام الرقابة الداخلية يف حال وجود تواطؤ بني موظفني 

 جتاوز نظام الرقابة الداخلية من قبل اإلدارة ذاهتا؛
 حتقيق أهدافها على اختالف أنواعها ومستوايهتا. يساعد املؤسسة يف -

                                                           
1- John Wiley & Sons, The internal Auditor at Work, Published by John Wiley & Sons, Printed in The United States 
of America, 2004, p 19. 
2- John Fraser, CA, CIA, CISA, Hugh lindsay, FCA, CIP, 20 Questions Directors Should Ask about, Internal Audit, 
Copyright 2004-2007 Canadian Institute of Chartered Accountants , 277 Wellington Street West Toronto ON M5V 
3H2?, Second Edition, Canada, p 12. 

، الطبعة األولى، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مخاطر األعمال حداثة وتطورالتدقيق القائم على إيهاب نظمي إبراهيم،  -3

 .22، 21، ص 2009
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 القول أن: ناميكن ،ومن هذه التعاريف املختلفة للتدقيق الداخلي
ارة مستقلة عن اإلدارة، وظيفته استقاللية التدقيق الداخلي عن اإلدارة التشغيلية: فالتدقيق الداخلي يعترب إد -

ة وفعالية الضوابط الرقابية، القوائم املالية وحتليل طبيع األساسية إعطاء رأي مستقل وحمايد حول مدى مصداقية
 وكذا التأكد من مدى فعاليتها وكفاءهتا يف إدارة املخاطر.

 تزويد اإلدارة بتوكيد حول مدى فعالية كفاءة وأداء أنشطة املؤسسة.  -
ة االمتثال للقوانني ة ومراجعتتضمن وظيفة التدقيق الداخلي مراقبة الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر البيئي -

عة كفاءة وفعالية واألنظمة، كما ميكن أن تقتصر وظيفة التدقيق الداخلي على هدف حمدد كتدقيق ومراج
 العمليات.

 املستخدمة لقياس أداء التدقيق الداخلي املقاييس الفرع الثالث:
وتقييم التدقيق الداخلي على تتمثل املقاييس املستخدمة من قبل معظم املؤسسات العاملية الرائدة لقياس  

 1 النحو التايل:
 الرئيسية؛ ستخدام بطاقة األداء املتوازن ومدى استخدام هذا النهج لتتبع مقاييس األقسامإ -
دققني الداخليني، ويتمثل ستخدام األساليب النوعية من خالل حتقيق بعض دراسات الرضا للعمالء من قبل املإ -

 األسباب احملتملة لعدم الرضا؛ ديدحت يف هااهلدف الرئيسي من
 تنفيذ بعض برامج ضمان اجلودة واملساءلة وتقييم جودة التدقيق الداخلي؛ -

 دقيق الداخلي هي: هناك العديد من األدوات األخرى املستخدمة لقياس فعالية الت ،ابإلضافة لذلك
 فعالية تغطية املخاطر؛ -
 النطاق وقسم التغطية؛ -
 لي لإلدارة وجلنة التدقيق؛جودة تقارير التدقيق الداخ -
 جودة موظفي التدقيق الداخلي )القيادة والتطورات واملؤهالت(. -
 الشاملة؛ كفاءة وظيفة التدقيق الداخلي -
 الكفاءة يف تغطية املخاطر القائمة والناشئة. -
 
 
 

                                                           
1- Cristina Bota-Avran et al, Methods of Measuring the performance of internal Audit, The Annals of the" Ṣtefan 
Cel Mare" University of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration, Vol 10, Special 
Number, 2010, p 145. 
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 أمهية وأهداف التدقيق الداخلي الفرع الرابع: 
 التدقيق الداخليوخدمات أمهية   -أ

اهلام يف جمال حتسني هيكل احلوكمة وممارستها اهلادفة إىل حاية  داخلي نظرا لدورهالتدقيق الزدادت أمهية إ
حتسني أربع  إىل التدقيق الداخلي الفعال ميكن أن يؤدي ذات املصلحة، إضافة إىل أن مصاحل خمتلف األطراف

  1: ؤسسةعمليات مهمة يف امل
 بشكل أفضل؛التعلم: تعليم املوظفني كيفية القيام بعملهم  -
 التحفيز: يؤدي التدقيق أيضا إىل حتسني األداء؛ -
 ات السلبية؛: من خالل تشجيع املمارسات اجليدة وتقدمي التوصيات فيما يتعلق ابملمارسالردع -
 شغيل،مة هيكل وإدارة املؤسسة وفعالية التقييمات مستقلة وموضوعية ملدى مالءتقدمي ت -
 عزيز هيكل وممارسات احلوكمة؛ تقدمي املشورة والدعوة إىل حتسينات لت -
 املناسبة. إدخال التحسينات: فالتدقيق الداخلي يضمن أن تكون األمور صحيحة وتتم ابلطريقة -

  2كما يعمل التدقيق الداخلي على تزويد اإلدارة ابملعلومات املستمرة اليت تؤكد على:
 دقة أنظمة الرقابة الداخلية؛ -
 للمهام داخل كل قسم من أقسام املؤسسة؛ الكفاءة اليت يتم هبا التنفيذ الفعلي -
تائج العمليات واملركز كيفية وكفاءة الطريقة اليت يعمل هبا النظام احملاسيب، وذلك كمؤشر يعكس صدق ن -

 املايل.
 3أما عن خدمات التدقيق الداخلي فتتمثل يف:

 االحنراف عند التطبيق؛ التأكد من وجود احلماية لألصول وحاية السياسات اإلدارية ضد :خدمات أتكيدية -1
ة املطبقة يف املشروع ومدى من حيث أهنا تعمل على قياس وتقييم فاعلية نظم إجراءات الرقاب خدمة تقييمية: -2

 اإلنسجام مع السياسات اإلدارية؛
ت املقدمة إليها، كما تقرتح حيث تطمئن اإلدارة بوجودها وفاعليتها على املعلوما خدمة إنشائية )بناّءة(: -3

 ات على األنظمة املوضوعة داخل املشروع.التحسين

                                                           
1- Voir : 
- Mu’azu Saidu Badara Siti Zabedah Saidin, The Relationship between Audit Experience and Internal Audit 
Effectiveness in the Public Sector Organizations, International Journal Academic Research in Accounting, Finance 
and Management Sciences, Vol 3, No 3, July 2013, p 329. 
- Priscilla A.et al, Usage of internal Auditing Standards by companies in the United States and select European 
countries, Managerial Auditing Journal, Vol 24, Iss 9, October 2009, P 838. 

، ص 2015، الطبعة األولى، دار وائل للنشر، عمان، األردن، تدقيق الحسابات مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق الدوليةرزق أبو زيد الشحنة،   -2

45-46. 
 .131كمال خليفة أبو زيد وآخرون، مرجع سبق، ص  -3
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 أهداف التدقيق الداخلي -ب
يهدف التدقيق الداخلي ابلدرجة األوىل إىل خدمة اإلدارة عن طريق التأكد من أن النظام احملاسيب كفؤ 

دها يد اإلدارة اليت تعمل على م يف ويقدم بياانت سليمة ودقيقة لإلدارة، وميثل أحد فروع الرقابة الداخلية وأداة
  1ابملعلومات املستمرة ومنع األخطاء والتالعب واالحنراف عن السياسات املرسومة.

الغش والتالعب، ونتيجة و لقد احنصر هدف التدقيق الداخلي يف املراحل األوىل على اكتشاف األخطاء 
  2لتطور الزمن، فقد تطورت أهداف التدقيق الداخلي، وأصبحت أهدافها تتلخص يف اآليت:

 مدى دقة ومصداقية املعلومات املالية التشغيلية؛حتديد  -
 حتديد خماطر املؤسسة وختفيضها إىل احلد األدىن؛ -
 تباع اإلجراءات والسياسات الداخلية واللوائح والقوانني اخلارجية؛التحقق من ا -
 مقابلة املعايري املوضوعية؛ -
 االستخدام الكفء والفعال للموارد؛ -
 م مبسؤولياهتم بكفاءة وفاعلية؛مساعدة أعضاء املؤسسة على القيا -

  3هذا إضافة إىل:
 حتليل وتقييم مدى االلتزام مببادئ احلوكمة؛ -
 إدارة املخاطر وعمليات الرقابة؛ -
 صياغة توصيات لتحسني فعالية املؤسسة؛ -
 ات املكتشفة؛تقدمي تقارير ابنتظام عن إجراءات ونشاطات املؤسسات للتمكن من تصحيح االحنراف -
 لألنظمة والقوانني املعمول هبا.ضمان االمتثال  -

فها على أكمل وجه من مساعدة اإلدارة على القيام بوظائ تتمثل يفومنه فإن أهداف التدقيق الداخلي 
 خالل:  

 التأكد من االلتزام ابخلطط والسياسات واإلجراءات املوضوعة من قبل اإلدارة؛ -
 ملختلفة؛تقييم نوعية جودة األداء يف تنفيذ املهمات واملسؤوليات ا -
 فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية؛ -
 عب.التأكد من حاية ممتلكات املؤسسة )األصول( من السرقة واالختالس والغش والتال -

                                                           
الطبعة األولى، عمان،  ودوره في تحسين أداء الموارد البشرية، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، يالتدقيق االجتماعصالحي محمد يزيد،  -1

 .40، ص 2016األردن، 
 .310، ص 2014، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، لمراجعة الحسابات األسس العلمية والعمليةمحمد مصطفى سليمان،  - 2

3- Mohammed Benladghem et al, L’audit Interne Valeur Ajoutée Au Commissariat Aux Comtes, Les cahiers du 
MECAS, N⁰12, Juin 2016, p 185. 
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 تجها نظام املعلومات؛التأكد من صحة وسالمة املعلومات املقيدة يف خمتلف السجالت احملاسبية اليت ين -
 تقدمي التوصيات املختلفة بغرض التحسني. -

 1قيق أهداف التدقيق الداخلي يتعني على فريق التدقيق الداخلي القيام مبا يلي: ولتح
 أداء الرقابة قبل الصرف للتحقق من سالمة اإلجراءات قبل إمتام الصرف الفعلي؛ -
رفت يف األغراض احملددة صأداء الرقابة بعد الصرف )الرقابة الالحقة(، للتأكد من أن مجيع املصروفات قد  -

 أبعمال املشروع؛واملرتبطة 
 ة املوضوعة.التأكد من مدى مسايرة العاملني ابملؤسسة للسياسات واخلطط واإلجراءات اإلداري -
 لإلدارة. التحقق من صحة املعلومات احملاسبية واإلحصائية اليت تقدمها األقسام املختلفة -

 أنواع التدقيق الداخليالفرع اخلامس: 
 يقسم التدقيق الداخلي بصفة عامة إىل ثالثة أنواع رئيسية وهي: 

قانوين أي تفرضه التشريعات القانونية فهو إجباري مقروان بعقوابت وجزاءات  يتم وفقا اللتزامتدقيق االلتزام:  -أ
 2ة.قانونية للمخالف ملواده، وذلك ضماان وحاية حلقوق اهليئات واجلهات املهتمة بقوائم املؤسسة املالي

يعد التدقيق التشغيلي أحد املفاهيم املهمة للتدقيق الداخلي احلديث، حيث عرف التدقيق التشغيلي:  -ب
التدقيق التشغيلي أبنه فحص مستقل يشمل مجيع جوانب ووظائف التنظيم، ويشمل فحص منظم لكافة أنشطة 

كما وتستخدم كل من الكفاءة والفعالية لوصف التدقيق   3املؤسسة أو قسم معني وعالقته أبهداف معينة.
التشغيلي، إذ أن الكفاءة تقدم رؤية لقياس املدخالت واليت ترتبط ابلرقابة على التكاليف واملتعلقة ابألداء ابجتاه 
ختفيض تكاليف الوحدة االقتصادية، أما الفعالية فينصب اهتمامها على املخرجات وتركز على قياس اإلنتاجية 
يف استخدام موارد املؤسسة وعلى مصطلح الرحبية طويلة األجل، والتأكيد على زايدة احتمالية تطبيق توجيهات 

 4املدققني.
 5يقتصر التدقيق املايل على الوظيفة املالية واحملاسبية، وهو يتقاطع كثريا مع مراجعة احلساابت،التدقيق املايل:  -ت

ن عن تقييم ما إذا كانت أنظمة الرقابة الداخلية قد مت تصميمها ويف ظله يعترب املدققون الداخليون مسؤولو 
 6وتشغيلها، وما إذا كانت القوائم املالية قد مت عرضها بصدق وعدالة.

 ابإلضافة إىل األنواع الثالثة السابقة ميكن إضافة األنواع التالية:
                                                           

 .46رزق أبو زيد الشحنة، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .40، ص 2009مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  (،1، تدقيق الحسابات )الوقاد ولؤي محمد وديان سامي محمد -2
الرقابة والمراجعة الداخلية الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعلومات وعولمة أسواق المال الواقع  علي عبد الوهاب نصر وشحاتة السيد شحاتة، -3

 .498، ص 2006لجامعية، اإلسكندرية، مصر، الدار اوالمستقبل، 
دور التدقيق الداخلي وفقا للمفاهيم واالتجاهات الحديثة في الرقابة على تكاليف الجودة ومؤشراتها )دراسة ميدانية في ناظم حسن عبد السيد،  -4

 .158، ص 2010، المجلد السابع، نيسان 26العلوم االقتصادية، العدد  معمل اسمنت طاسلوجة(،
 .15، ص 2018، مؤسسة نوميدغراف للنشر واإلشهار، قسنطينة، الجزائر، التدقيق المالينصر الدين عيساوي،  -5
 .101، ص مرجع سبق ذكره، أمين السيد أحمد لطفي -6
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ات ونزاهتها ابإلضافة إىل ويهدف إىل اختبار أمن تشغيل بياانت نظم املعلومتدقيق نظم املعلومات:  -ث
البياانت اليت أخرجتها هذه النظم، ويتضمن ذلك أن السجالت اخلاصة ابلعمليات املالية والتشغيلية والتقارير 

 1املعدة على أساسها تتضمن معلومات: دقيقة، قابلة للتصديق، معدة يف الوقت املناسب، اتمة ومفيدة.
2والذي يتضمن:تدقيق األداء:  -ج

  
لفعالية واالقتصادية لوظيفة اوهو تدقيق برانمج حمدد أو نشاط يتعلق أساسا يف  :االقتصادية والفعاليةتدقيق  -

 معينة وخيترب: 
 ادية وفعالية.ما إذا كانت الشخصية املعنوية حصلت على مواردها االقتصادية واستخدمتها ابقتص 
 .أسباب عدم االقتصادية إذ كانت غري مطبقة 
 نني واألنظمة ذات العالقة.مدى االلتزام ابلقوا 
خرجات من حيث كفاءهتا تدقيق الربامج: وهو تدقيق برانمج حمدد أو نشاط حمدد يركز بشكل أساسي على امل -

 وخيترب:
 جناز األهداف املرغوبة احملددة مقدما؛إ 
 فعالية الربانمج إلجناز أهداف حمددة؛ 
 قيق.لوظيفة اخلاضعة للتدااللتزام ابلقوانني واألنظمة ذات العالقة ابلربانمج أو ا 
يم واإلدارة ألداء التنظ يعرف كأداة إدارية تشمل تقييم منظم موضوعي، دوري، موثق، التدقيق البيئي: -ح

لبيئية املمارسات وتقييم االمتثال اواملعدات البيئية املتعلقة حبماية البيئية من خالل تسهيل السيطرة على اإلدارة 
 لسياسات املؤسسة.

يعرف على أنه عملية لتحديد مواطن القوة والضعف، أوجه القصور، املضاعفات ماعي: التدقيق االجت -خ
  3واملخاطر الناجتة عن املوارد البشرية اليت مت انشاؤها ويؤدي إىل تنفيذ التوصيات النهائية.

: هو فحص مستقل ومنهجي لتحديد ما إذا كانت أنشطة اجلودة والنتائج املرتبطة هبا تدقيق اجلودة -د
 4مع ترتيبات خمططة، وما إذا كانت هذه الرتتيبات يتم تنفيذها بفعالية وأهنا مناسبة لتحقيق األهداف. تتفق

 
 
 

                                                           
 .527ص ، 2014، منشورات جامعة دمشق، كلية االقتصاد، دمشق، سوريا، الجزء األول، أصول المراجعةحسين يوسف القاضي وآخرون،  -1
 .112، 111، ص 2008-2007، منشورات جامعة دمشق، كلية االقتصاد، دمشق، سوريا، التدقيق الداخليحسين يوسف القاضي وآخرون،  -2
مشاركة المدقق الخارجي في عملية التدقيق االجتماعي لتحقيق متطلبات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات دراسة بومدين بروال وسلمى براكنة،  -3

 .110، ص 2020، 02، العدد 05، المجلة الجزائرية لألمن اإلنساني، المجلد انية على عينة من المدققين الخارجيين بوالية باتنةميد
، شركة جياد لالستشارات وأنظمة الجودة، ISO 9000 التدقيق الداخلي للجودة في ظل المواصفات الدولية الموحدةفتحي عبد الرحيم أحمد عيد،  -4

 .05، ص 1999مصر، القاهرة، 



 

 

دقيق الداخلي البيئيتاإلطار النظري لل                      الفصل الثاني:                 

72 

 املطلب الثاين: أساسيات التدقيق الداخلي
فائدة للتنظيم  يوفر التدقيق الداخلي خدمات ذات قيمة كبرية للمؤسسات فهو نشاط استشاري وذو

ملتاحة فاالستخدام اجليد االكلي ولتحقيق هذه الغاية يعتمد املدقق على جمموعة من الضوابط وخمتلف األدوات 
 هلا يتيح له فرصة أكرب يف حتقيق أهداف التدقيق بسرعة وفعالية أكرب. 

 مهام التدقيق الداخلي الفرع األول: 
 1ميكن صياغة مهام التدقيق الداخلي أساسا يف أهداف التدقيق الداخلي األساسية:

 األهداف التشغيلية؛ -
 أهداف وموثوقية املعلومات املالية؛ -
 أهداف االمتثال للقوانني واللوائح املعمول هبا. - 

ت املكتوبة املعمول هبا، فاملدقق ية املؤسسة وااللتزام ابإلجراءاترتكز مهمة التدقيق التشغيلي أكثر على فعال
اهتا وحتديد املمارسات غري عمليات لتقييم املؤسسة واجناز الألنشطة أو لالداخلي يقوم إبجراء مراجعة منهجية 

 .حلول للتحسني اقرتاح يف النهايةفعالة، ومن مث الرحبة وغري املقتصادية وغري اال
اد وأن ر مات املالية وحاية املو يركز التدقيق الداخلي على ضمان وموثوقية املعلو  ،تدقيق املايلوكجزء من مهمة ال

 إجراءات احملاسبة الداخلية موثوق هبا.
ديد املخاطر املرتبطة ابألهداف حتوهنا حيتاج املدقق إىل  ،مهمة التدقيق اإلسرتاتيجية ،وتضاف إىل هاتني املهمتني

ل تصحيح االحنرافات وتعظيم أداء ولتقييم املطابقة من أجؤسسة واالجتاهات اإلسرتاتيجية الرئيسية اليت حددهتا امل
 اإلجنازات.

 العناصر املشرتكة يف أداء )تنفيذ( التدقيق الداخلي الفرع الثاين: 
يق الداخلي وحتقيق أهدافه ووظائفه وخدماته يرتبط ارتباطا مباشرا مبجموعة من إن أداء وتنفيذ التدق

 2العناصر أو األركان تتلخص يف اآليت:
لتدقيق الداخلي يعترب الفحص عنصرا وركنا أساسيا من أركان ا : Review &Auditngالفحص والتدقيق  -أ

 من حيث:والذي يدور حول التأكد من مدى العمليات املالية واحملاسبية 
 الدقة يف تسجيل هذه العمليات دفرتاي؛ -
 لدائن؛التوجيه احملاسيب للعمليات املالية والتحديد السليم لطريف العملية املدين وا -
 لقرائن الرئيسية يف التدقيق.من ا مدى صحة وقانونية املستندات الدالة على حدوث العمليات املالية ابعتبارها -

                                                           
1 - Louis Vaurs, Op Cit, p 21,22. 

، المكتب الجامعي مشاكل التطبيق العملي –المعايير والقواعد  –أصول وقواعد المراجعة والتدقيق الشامل اإلطار النظري  محمد السيد سريا، -2

 .131- 130، ص 2007الحديث، اإلسكندرية، مصر، 
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العنصر يف عملية الفحص اإلنتقادي للسياسات اإلدارية وإجراءات يتمثل هذا : Analysisالتحليل   -ب
 الرقابة الداخلية والسجالت والتقارير لتحديد نقاط الضعف فيها.

منها أدوات التحليل املايل واملقارانت  ،ويستخدم املدقق الداخلي العديد من األساليب لتنفيذ عملية التحليل هذه
صر القوائم املالية يف املؤسسة، وحتليل النتائج على مستوى األقسام وحتليلها وإجياد العالقات املختلفة بني عنا

 على مستوى املؤسسة لعدد من السنوات إىل غري ذلك من األساليب.
يتمثل هذا العنصر يف اإلجراءات اليت يضعها املدقق الداخلي يف سبيل التأكد  :Complianceااللتزام   -ت

سة ابلسياسات اإلدارية املرسومة وأداء وتنفيذ العمليات وفقا للنظم املوضوعة من مدى التزام العاملني يف املؤس
والقرارات املتخذة يف هذا اجملال، ويف سبيل تنفيذ هذا العنصر من عناصر التدقيق الداخلي فمن حق املدقق أن 

احلكم على مدى االلتزام يستعني عند احلاجة ببعض القانونيني يف املؤسسة لدرايتهم الكاملة ابجلوانب القانونية و 
 هبا.
ويتمثل هذا العنصر يف حتديد نتيجة العناصر السابقة على أساس أن دور املدقق  :Evaluationالتقييم   -ث

 الداخلي يرتكز يف هذا العنصر حول تقييم ما يلي: 
 سات واإلجراءات يف حتقيق األهداف؛مدى كفاءة السيا -
 حتقيق األهداف؛ مدى فاعلية هذه السياسات واإلجراءات يف -
 يكون هذا التقييم هبدف: -
 ترشيد املوارد مستقبال؛ 
 .تطوير وحتسني مستوى األداء يف املشروع 
يعترب التقرير العنصر األخري من عناصر التدقيق الداخلي ابعتباره األداة الرئيسية اليت يعرب  :Reportالتقرير  -ج

 فيها املدقق عن اآليت: 
 كل اليت واجهها وأسباهبا؛املشا  -
 اط الضعف يف السياسات واإلجراءات؛نق -
 الج نقاط الضعف هذه وحل أي مشاكل؛التوصيات املناسبة لع -
 النتائج النهائية اليت توصل إليها التدقيق الداخلي. -

ويرفع هذا التقرير إىل اإلدارة العليا اليت يتبعها املدقق الداخلي لتنفيذ ما جاء ابلتقرير من توصيات وآراء 
 ات.ومالحظات وحتفظ

 
 



 

 

دقيق الداخلي البيئيتاإلطار النظري لل                      الفصل الثاني:                 

74 

 معايري التدقيق الداخلي الفرع الثالث: 
وهي عبارة  1978عام  (IIA)لقد مت إصدار معايري التدقيق الداخلي من قبل معهد املراجعني الداخليني 

عن جمموعة من القواعد واملبادئ اليت جتب مراعاهتا عن القيام ابلتدقيق من قبل املدققني الداخلني عند القيام 
أبداء مهمتهم. حتتوى معايري التدقيق الدولية على األهداف واملتطلبات وآلية التطبيق واملواد التوضيحية األخرى 

يد معقول وتقتضي معايري التدقيق الدولية من املدقق ممارسة احلكم املصممة لدعم املدقق يف احلصول على أتك
 واليت تتمثل يف:1املهين وااللتزام ابلتشكيك املهين أثناء ختطيط وإجراء عملية التدقيق.

وهي جمموعة من املعايري اليت حتدد الصفات الواجب توافرها  :Attribute Standardsمعايري الصفات  -أ
التدقيق الداخلي يف املؤسسة، والقائمني مبمارسة أنشطة التدقيق الداخلي وتتضمن  يف كل من إدارة أو قسم

  2معايري الصفات، وهي تتضمن كال من املعايري التالية:
ت نشاط التدقيق يتطلب حتديد أهداف، صالحيات، ومسؤوليا :األهداف، الصالحيات واملسؤوليات 1000

يري، وعلى الرئيس التنفيذي قيق الداخلي وأخالقيات املهنة واملعاالداخلي بوثيقة رمسية تنسجم مع مفهوم التد
 أعلى سلطة. ةللتدقيق الداخلي مراجعة وثيقة التدقيق دوراي وأخذ موافق

ء واجباته، وله صالحية بدء أية يتمتع املدققني الداخليني ابالستقاللية يف أدا االستقاللية واملوضوعية: 1100
تصاصه، وعلى املدققني والتبليغ عن أي عمل، كلما رأى ذلك ضروراي ملمارسة اخإجراءات واجناز أيه أعمال 

عملون هبا، وأن يكون العمل يالداخليني أن يكونوا موضوعيني يف قيامهم بعملهم، وأن ال يتأثروا ابلبيئة اليت 
املهين وابلقوانني والتنظيمات  ابلسلوكو بفعالية ومهنية، وبدون حتيز، كما عليهم أن يتقيدوا ابملعايري الدولية للتدقيق 

 وأنظمة وإجراءات املؤسسة.
ملدققني الداخليني امتالك املعرفة، يتعلق هذا املعيار مبا يتوجب على ا :الالزمة العناية املهنيةاملهارة و  1200

تالك ق الداخلي كمجموعة امواملهارات، والكفاءة املطلوبة لالضطالع مبسؤولياهتم الفردية. وعلى نشاط التدقي
ياهتم. وبذل العناية املهنية أو احلصول على املعرفة، واملهارات، والكفاءات األخرى املطلوبة لالضطالع مبسؤول

  الالزمة.
جيب على رئيس التدقيق التنفيذي تطوير واحلفاظ على برانمج لضمان  :برانمج ضمان وحتسني اجلودة 1300

 3دقيق الداخلي.حبيث يغطي مجيع جوانب نشاط الت ،اجلودة وحتسينه
 لتايل: اوميكن تلخيص معايري الصفات الصادرة عن معهد املدققني الداخليني يف اجلدول 

                                                           
، المجمع الدولي العربي للمحاسبين التدقيق -" الورقة الثالثة ACPAIمحاسب دولي عربي قانوني معتمد "ة، جمال الطرايرة وإبراهيم النخال -1

 .4، ص 2013القانونيين،عمان، األردن،  طبعة 
 .168، 167، ص مرجع سبق ذكرهخلف عبد هللا الوردات،  -2

3- The institute of internal Auditors, International standards for the professional practice of internal auditing 
(standards), 2012, p 7. 
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 ملخص ملعايري الصفات :(1-2)اجلدول رقم 
 املعايري الفرعية رمزه إسم املعيار الرئيسي

األهداف، الصالحيات 
 1000 واملسؤوليات

التدقيق اإلقرار ابلتوجيهات اإللزامية يف ميثاق  -1010
 الداخلي

 1100 االستقاللية واملوضوعية

 اإلستقاللية التنظيمية -1110

 التفاعل املباشر مع اجمللس -1111

دور الرئيس التنفيذي الداخلي خارج إطار  -1112
 التدقيق الداخلي

 املوضوعية الفردية -1120
 معوقات االستقاللية واملوضوعية -1130

 1200 الالزمةاملهارة والعناية املهنية 

 املهارة -1210
 العناية املهنية الالزمة -1220

 التطوير املهين املستمر -1230

 1300 برانمج ضمان وحتسني اجلودة

 متطلبات وبرانمج أتكيد وحتسني اجلودة -1310

 لتقييمات الداخليةا -1311

 التقييمات اخلارجية -1312

 اجلودةالتقارير املتعلقة بربانمج أتكيد وحتسني  -1320

استعمال عبارة "متقيد ابملعايري الدولية  -1321
 للممارسات املهنية للتدقيق الداخلي"

 اإلفصاح عن حاالت عدم التقيد -1322
 The Institute of Internal Auditors, Internationalمن إعداد الطالبة ابالعتماد على  املصدر:

Standars for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards), 2017, pp 3,9 

, disponible Sur le Site: https://na.theiia.org/standards-

guidance/public%20documents/ippf-standards-2017.pdf  
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  Performance Standaedsمعايري األداء  -ب
تصف طبيعة أنشطة التدقيق الداخلي وتضع املقاييس النوعية اليت يقاس هبا أداء التدقيق الداخلي، وتتكون 
من سبعة معايري رئيسية تشمل إدارة نشاط التدقيق الداخلي )اخلطة السنوية(، طبيعة العمل، التخطيط للمهمة، 

 1إبالغ قبول املخاطر.تنفيذ املهمة، تبليغ النتائج، متابعة سري العمل، 
على كبري املدققني أن يدير أنشطة التدقيق الداخلي على حنو فعال إدارة نشاط التدقيق الداخلي:  – 2000

 2 مبا حيقق قيمة عالية للمؤسسة.
: على نشاط التدقيق الداخلي تقييم وحتسني إدارة املخاطر والرقابة وعمليات اإلدارة طبيعة العمل -2100

 3.أسلوب منهجي ومنضبطابستخدام 
مة وتشمل النطاق،  تطوير وتسجيل خطة لكل مهينبغي على املدققني الداخلينيالتخطيط للمهمة:  -2200

 واألهداف، والتوقيت وتوزيع املوارد.
ملعلومات الكافية والالزمة اجيب على املدققني الداخليني حتديد وحتليل وتقييم وتوثيق املهمة:  تنفيذ -2300

 أهداف مهمة التدقيق.لتحقيق 
 .تبليغ نتائج مهام التدقيق الداخلينيينبغي على املدققني  النتائج: بليغت -2400
اقبة سري النتائج اليت يتم ينبغي على كبري املدققني أن يضع وحيافظ على نظام ملر  :متابعة سري العمل -2500

 توصيلها لإلدارة.
ل مستوى من املخاطر ال يعد املدققني أن اإلدارة العليا تقبعندما يعتقد كبري ملخاطر: اقبول  إبالغ -2600

إنه ينبغي أن يرفع كل من كبري مقبوال للمؤسسة، فإنه ينبغي عليه مناقشة ذلك مع اإلدارة، فإذا مل يتم حل ذلك ف
 املدققني واإلدارة العليا تقرير بذلك إىل جملس اإلدارة ليتوىل فض النزاع.

 دول التايل: الصادرة عن معهد املدققني الداخليني من خالل اجل وميكن تلخيص معايري األداء
 : ملخص ملعايري األداء(2-2)اجلدول رقم 

 املعايري الفرعية رمزه إسم املعيار الرئيسي

 2000 إدارة نشاط التدقيق الداخلي

 التخطيط -2010

 التبليغ واملوافقة -2020

 إدارة املوارد -2030

                                                           
، مجلة أرصاد للدراسات االقتصادية دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة المؤسسات العمومية االقتصادية لوالية سكيكدةمحمد الصالح فروم،  -1

 . 7، ص 02، العدد 02واإلدارية، المجلد 
، الطبعة األولى، المنشآت الصغيرة -البيئي -اإلداري الخاص –الحكومي  –الداخلي  :التدقيق والتأكيد االتجاهات المعاصرة في جمعة، أحمد حلمي -2

 . 43 -42، ص 2009دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 
3- Audit and Evaluation sector Audit and Assurance Services Branch Indian and Nothern Affairs Canada, Internal 
Audit Manual, Version 1.0, April 2008, p 64. 
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 السياسات واإلجراءات -2040

 واالعتمادالتنسيق  -2050

 لسرفع تقارير إىل اإلدارة العليا واجمل -2060

 مزود اخلدمات اخلارجي ومسؤوليات -2070

 يف جمال التدقيق ؤسسةامل

 2100 طبيعة العمل

 احلوكمة -2110
 إدارة املخاطر -2120

 الرقابة -2130

 2200 التخطيط للمهمة

 اعتبارات التخطيط -2201
 أهداف املهمة -2210

 نطاق املهمة -2220
 ختصيص املوارد للمهمة -2230

 برانمج عمل املهمة -2240

 2300 تنفيذ املهمة

 حتديد املعلومات -2310
 التحليل والتقييم -2320
 توثيق املعلومات -2330

 اإلشراف على املهمة -2340

 2400 تبليغ النتائج

 معايري التبليغ -2410
 جودة التبليغات -2420

لمعايري استخدام عبارة "أجنزت املهمة وفقا ل -2430
 "الدولية للممارسة املهنية للتدقيق الداخلي

 نشر النتائج -2440
 اآلراء العامة -2450

 
 - 2500 متابعة سري العمل

 - 2600 إبالغ قبول املخاطر
 .The Institute of Internal Auditors, Op Citمن إعداد الطالبة ابالعتماد على  املصدر:
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 1فهي تطبيق كل من معايري اخلواص ومعايري األداء يف حاالت: معايري التنفيذ: -ت
 اختبارات االلتزام؛-
 التحقق ابلغش واالحتيال؛ -
 التقييم الذايت للرقابة. -

  2ويتم وضع معايري التطبيق ابألساس:
كل من مسار احلوكمة لوتقييم مستقل وموضوعي هي عملية فحص لألدلة بغرض تقدمي اخلدمات التأكيدية:  -1

لية واألداء واالمتثال ونظام وإدارة املخاطر والرقابة، وميكن أن يشمل ذلك على سبيل املثال مهمات تدقيق املا
 األمن والعناية الالزمة.

مع هذا  ى طبيعتها ونطاقهااملشورة واخلدمات املتصلة ابلعميل حيث يتم االتفاق علاخلدمات االستشارية:  -2
ة املخاطر والرقابة وذلك العميل. هتدف خدمات االستشارة إىل إضافة قيمة وحتسني كل من مسار احلوكمة وإدار 

  من دون أن يضطلع املدقق الداخلي أبي مسؤوليات يف التسيري.
 املطلب الثالث: مراحل سري مهمة التدقيق الداخلي 

 األساسية التالية:  ويكن اختصارها يف املراحل ،إن مهمة التدقيق الداخلي متر بعدة مراحل أساسية
 مرحلة التحضريالفرع األول: 

التدقيق، وتتطلب من املدقق قدرة كافية على القراءة، واالنتباه والكفاءة الالزمة،  تعترب أول خطوة يف مهمة 
ري معرفة مصادر فهي متنح القدرة على الفهم والتعلم، كما تتطلب معرفة جيدة ابملؤسسة، إذ أنه من الضرو 

عليها يقوم املدقق ببناء منوذج النتائج اليت  املرحلة حجر األساس، واليت بناء املعلومات خالل الفرتة. وتعترب هذه
 3جيب الوصول إليها. وتتمثل هذه املرحلة يف احملاور الرئيسية التالية:

 ؛األمر ابملهمة -
 مرحلة االندماج؛ -
 حتديد املخاطر وتقييمها؛ -
 األهداف.تعريف  -
 
 
 

                                                           
 .64خلف عبد هللا الوردات، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

2  - The Institute of Internal Auditors, Op Cit.  
مركز البحث وتطوير الموارد البشرية رماح، عمان، ، الطبعة األولى، التدقيق الداخلي ودوره في الرفع من تنافسية المؤسسةصالحي محمد،  -3

 .77، ص 2016األردن، 
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 مرحلة تنفيذ املهمة الفرع الثاين:
بعد أن ينتهي املدقق الداخلي من دراسته وختطيطه ملهمة التدقيق املكلف هبا، تبدأ خطوات التنفيذ  

امليداين للمهمة، واليت من خالهلا يقوم املدقق الداخلي جبمع املعلومات وأدلة اإلثبات، مبا ميكنه من حتقيق أهداف 
 1هذه املهمة وتتمثل هذه اخلطوات يف ثالث مراحل هي: 

ملكلف ابملهمة ني الفريق اب يتم عقد اجتماع االفتتاح يف مقر النشاط الذي سيتم تدقيقه، االفتتاح:اجتماع  -أ
 .النشاط حمل التدقيق ومسؤويل

قيق بني خمتلف أعضاء فريق يقوم برانمج التدقيق بتقسيم أعمال التدبرانمج التدقيق )خمطط التنفيذ(:  -ب
ستجواابت واللقاءات، ويسمح وتنظيم تنقالت األعضاء، وبرجمة االالتدقيق وفقا ملؤهالهتم وخربهتم وحسب الزمن، 

 .مبعرفة أدق التفاصيل عن مهمته
واعتماده من مدير التدقيق.  يتم تنفيذ هذه املرحلة مباشرة بعد إعداد برانمج التدقيق العمل امليداين: -ت

ت، املقارانت وغريها من تباراحيث يقوم فريق التدقيق بتطبيق هذا الربانمج على الواقع من خالل إجراء االخ
 تدقيق.تقنيات التدقيق بغرض مجع أدلة اإلثبات الكافية واملالئمة لتحقيق أهداف مهمة ال

 إعداد التقرير النهائي وتقدمي النتائجالفرع الثالث: 
ب قدرات متثل عملية إعداد التقرير وتقدمي النتائج، املرحلة األخرية من عملية التدقيق، ويف هذه املرحلة تلع 

املعلومات دورا رئيسيا يف إجياد احللول للمشاكل القائمة، ويف و ومهارات املدقق الداخلي على توصيل النتائج 
إذ تبدأ هذه املرحلة برجوع املدقق إىل مكتبه مع جمموع أوراق العمل،  2اختاذ اإلجراءات التصحيحية حياهلا،

 3حيث يقوم بصياغة مشروع تقرير ليتم بعدها عقد اجتماع ختامي واملصادقة للحصول على التقرير اخلتامي.
ا تقرير  ، فال ميكن اعتبارهمجيع املالحظات املسجلة ليتم املصادقة عليه يشملحيث  :مشروع تقرير التدقيق -أ

إهنا ال تتضمن إجاابت حىت وإن تضمن مصادقة خاصة. هذه الوثيقة حىت وان احتوت توصيات املدقق، ف هنائيا
ري املؤسسة مىت ومن سيقوم املؤسسة، وال تتضمن خمطط العمل والذي يعترب أحد مالحق التقرير النهائي، أين تش

 بتنفيذ التوصيات املقبولة.
ين استمعوا ملخطط الذو ء الذين نشطوا االجتماع االفتتاحي، يضم نفس األعضااالجتماع اخلتامي:  -ب

 التدقيق واملصاحل واألقسام املدققة. املدقق عند البداية، فيبدون رأيهم حول ما قام به فريق التدقيق، ابإلضافة لفريق
الية البياانت والقوائم امل يسمح التقرير للمدقق إببداء رأيه )كتابيا( حولتقرير التدقيق الداخلي:   -ت

 بني املدقق واجلمهور. واملواضيع األخرى اليت كانت حمل التدقيق، فهو يلخص مهمة التدقيق، ويعترب وسيلة
                                                           

 .333، 332محمد مصطفى سليمان، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .164، 163، ص 2008حقوق الطبع يوميات محاسب،  أساسيات المراجعة ومعاييرها، أحمد عبد المولى الصباغ وآخرون، -2
 .83، 82صالحي محمد، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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 متابعة نتائج املهمة الفرع الرابع: 
إن دور املدقق ال ينتهي مبجرد إرسال التقرير النهائي للجهات املعنية ابملهمة املكلف هبا، وإمنا عليه التأكد 

اإلجراءات التصحيحية املالئمة من قبل اجلهات املسؤولة، وعليه متابعة عملية تنفيذها وتقييمها، وتعرف من اختاذ 
مرحلة املتابعة أبهنا العملية اليت من خالهلا يتأكد املدقق الداخلي من تنفيذ اإلجراءات املقرتحة من قبل اإلدارة 

 1نفذة مالئمة وفعالة.املسؤولة على اجملال الذي مت تدقيقه، وأن اإلجراءات امل
يق املعلومات الالزمة لتأكيد على الرئيس التنفيذي للتدقيق توث أخريا وبعد إمتام هذه املراحل فإنه يتوجب

املراقبة وإجراءات املتابعة  استنتاجات ونتائج مهمة التدقيق يف أوراق عمل تتضمن توثيق املهمة، وأن يبلغ خطة
ايرات ميدانية للتأكد من العمل ابلتوصيات من خالل القيام بز  تة إجراءاوأن يضمن متابع إىل جلنة التدقيق،

  .عملية اجناز وحتقيق التوصيات وكذا التحقق من مدى كفاية اإلجراء إلقفال التوصية
 املبحث الثاين: التدقيق الداخلي البيئي

التدقيق البيئي من  دمإن مصطلح التدقيق البيئي هو مصطلح واسع االستعمال وله معاين خمتلفة، ويستخ
ني بطلب ياملدققني الداخل قبل خرباء خارجني أو داخلني، أما مصطلح التدقيق الداخلي البيئي فيستخدم من قبل
االت متعددة ذات العالقة من اإلدارة، واليت يقوم هبا فريق خمتص يتضمن جمموعة من األشخاص املختصني يف جم

 ابألمور البيئية. 
 التدقيق الداخلي البيئي املطلب األول: ماهية 

واخر الثمانينيات أيعترب مصطلح التدقيق الداخلي البيئي مصطلح حديث ابلرغم من أن املصطلح ظهر 
اخلرباء، وعليه سنحاول خالل إال أن مفهوم التدقيق الداخلي البيئي ال يزال حمل اهتمام العديد من الباحثني و 

  لبيئي.يق البيئي ومفهوم التدقيق الداخلي اهذا املطلب التطرق لكل من تطور مفهوم التدق
 تطور مفهوم التدقيق البيئيالفرع األول: 

بسبب التلوث اكتسب التدقيق البيئي زمخا كبريا خالل السنوات القليلة املاضية خاصة يف الدول املتقدمة، 
االجتماعي ويف وقت الحق ، وقد كانت نشأته مع التدقيق الكبري الذي أحدثه نشاط املؤسسات اإلقتصادية

، ركزت عمليات التدقيق البيئي بشكل كبري على االمتثال 1990قبل عام  2عزز نفسه كإجراء رقايب مستقل.
املتطلبات احلكومية. ويتم  ستندت أهداف وعمليات التدقيق علىا ،للقوانني واألنظمة البيئية. وبناء على ذلك

، لوحظت تغريات كبرية يف كل 1990بشكل عام من قبل مدققني خارجيني من خارج مهنة احملاسبة، ومنذ عام 

                                                           
 صالحي محمد، المرجع نفسه. -1

2 -Alcides Francisco, Environmental auditing within Environmental Law. The principles of Environmental Law that 
inform environmental audit, the role of the SAI in the environmental area, January/ April 2015, p 24. 
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البيئية، واالهتمام اإلدارة لنظام  ملطبقةمن اسرتاليا، أورواب والوالايت املتحدة األمريكية: ارتفاع عدد املؤسسات ا
 1بيئية.دارة الإلأكرب بتدقيق نظم ا

يعترب التدقيق البيئي هنجا جديدا يف احملاسبة والتدقيق وجماال جديدا بني علماء التدقيق، إذ أن شعبيته 
   Giroux)كوسيلة لتقييم األداء البيئي القت الكثري من االهتمام، وتعود املمارسات األوىل وفقا لألدبيات 

Halley,) ة التلوث واآلاثر امللوثة للبيئية وجتنب املخالفات، وقد ابلوالايت املتحدة األمريكية للتخفيض من حد
واتبعت كندا نفس السياق يف أواخر  2استجابة للقوانني احمللية، 1970اعتمدت مؤسساهتا هذه املنهجية يف أوائل 

وقد لقيت  3ويف أوائل الثمانينيات من خالل الشركات متعددة اجلنسيات التابعة للشركات األمريكية. 1970
 EARS))هذه املبادرات واملمارسات دعما من قبل مجعيات حاية البيئية اليت أصدرت سياسة املراجعة البيئية 

  4اليت تشجع على استخدام التدقيق البيئي لتعزيز عمليات اإلذعان والنظم البيئية، وأيضا معاجلة املخاطر البيئية،
 يزواإلالتسعينيات من القرن املاضي بفضل نشر املعايري الدولية  لتنتشر بعد ذلك يف بقية أحناء العامل خالل

14000.5 
من  1930 :وقد نفذ التدقيق البيئي من قبل القطاع اخلاص يف املؤسسات األمريكية يف وقت مبكر من

قبل الشركات العائلية، اليت تبنت ونفذت عمليات التدقيق االجتماعي والبيئي كجزء من عمليات اإلدارة 
لكن األفكار واملعلومات مل تكن واسعة النطاق بل كانت بسيطة جدا، وقد كانت أول عملية تدقيق  ،الداخلية

يقيا للكهرابء واخلدمات( بعد أن قامت )جنوب إفر  1989بيئي معرتف هبا علنيا يف جنوب إفريقيا حوايل عام 
 لتفكري يف التدقيق البيئيابيف دفع خمتلف املؤسسات للبدء  ، لكنه جنحبتدقيق بيئي الذي اعتربه املراقبون خمتلطا

لبيئي يتجه مع أنه ال توجد متطلبات قانونية حمددة للبيئة إلجراء تدقيق بيئي يف جنوب إفريقيا، إال أن التدقيق ا
  6أكثر منطقية للتحقق من االمتثال. كونه كأداة   أكثر إىل

مثل األنواع األخرى من التدقيق.  اليت تقوم هبا املؤسسة، مثله يعد التدقيق البيئي فرعا من فروع التدقيق
خارجي، حيث يتحتم على املدقق الداخلي  بيئي داخلي وتدقيقبيئي والتدقيق البيئي يصنف إىل كل من تدقيق 

يف حني جند أن  ،مبدى التزام املؤسسة ابألنظمة والقوانني البيئية، والبحث عن جماالت التحسنياالهتمام البيئي 
                                                           

1 -Nacanieli Rika, What motivates environmental auditing? A public sector perspective, Pacific Accounting Review, 
Vol 21, No3, 2009, p 306. 
2- Enofe Augestine et al, Environmental Auditing and Sustainable Development in Nigeria, Research Journal of 

Finance and Accounting, Vol 4, No 11, 2013, P 91. 
3- Élizabeth Giroux, L’entreprise et l’audit environnemental: perspectives de développement national et 
international dans les secteurs de l’environnement et du commerce, les Cahiers de droit, Volume 38, Numéro1, 
1997, P 74. 

جامعة عين  -المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، دراسة تحليلية لالتفاقيات البيئية الدوليةالمراجعة البيئية  ليلى مجد الحميد لطفي، -4

 . 437، ص 2002شمس، القاهرة، مصر، 
5- Angéle Renaud, Aquoi sert l’audit environnemental. HAL, HAL Id: Submitted on Jnne 6 th, 2014, p 3. 
6- DEAT Environmental Auditing, Integrated Environmental Management, Information Series 14, Department of 
Environmental Affairs and Tourism (DEAT), Pretoria, 2004, p 4. 
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املدقق اخلارجي البيئي يهتم بتتبع أثر عدم االلتزام ابألنظمة والقوانني البيئية، هذا إضافة إىل التحقق من قيم 
 1واحملتملة.األصول املتعلقة ابألنشطة وااللتزامات البيئية احلالية 

 مفهوم التدقيق الداخلي البيئيالفرع الثاين: 
التدقيق الداخلي البيئي يعين أشياء خمتلفة ألشخاص خمتلفني، وغالبا ما يستخدم مصطلح التدقيق الداخلي 

وهو ليس  2تستخدم لتقييم األداء البيئي. اليت ةوعة من ممارسات اإلدار البيئي كمصطلح عام يغطي جمموعة متن
قانونيا مبوجب أي قانون أو الئحة حمددة، بل هو أداة إدارية داخلية استباقية تستخدم لتحديد املشكالت شرطا 

فالتدقيق البيئي يستخدم كآلية للمراقبة الداخلية يف جمال اإلدارة البيئية،  3البيئية من أجل اختاذ تدابري وقائية.
األنظمة البيئة، فهي تعد من أهم األدوات اليت تساهم ولضمان أن تكون عمليات املؤسسة متوافقة مع القوانني و 

 يف حتقيق التنمية املستدامة.
ملعيار الدويل فبحسب اريا من خمتلف التنظيمات الدولية وقد شهد مصطلح التدقيق البيئي اهتماما كب

نظامية وموثقة للتحقق من أدلة التدقيق عملية  ميثلالداخلي التدقيق البيئي  فإن ،اإلدارة البيئية 14050يزو اإل
اليت مت احلصول عليها وتقييمها بشكل موضوعي من أجل حتديد ما إذا كانت األنشطة أو األحداث أو الظروف 

معايري التدقيق، وإبالغ نتائج هذه العملية إىل العميل. مع متوافقة أو نظم اإلدارة البيئية أو املعلومات املتعلقة هبا 
البيئي عبارة عن فحص انتقادي ومنظم وموضوعي، شأهنا شأن  الداخلي ا التعريف على كون التدقيقويركز هذ 4

 .األنواع التقليدية األخرى من التدقيق
التدقيق الداخلي  فيعرف Institute of Internal Auditors (IIA) جممع املراجعني الداخليني أما 

مة نظم الرقابة البيئية ومدى االلتزام البيئية تقرر من خالله مدى مالءة البيئي أبنه: جزء متكامل من نظام اإلدار 
  5ابملتطلبات النظامية والسياسات الداخلية.

أبهنا "تقومي منظم  British Standards Institution (BSI)فها معهد املعايري الربيطانية عرّ بينما 
مة ذلك النظام املخططة وحتديد مدى فعالية ومالء الربامجلتحديد مدى توافق نظام اإلدارة البيئية للمؤسسة مع 

 6إلجناز السياسة البيئية للمؤسسة".

                                                           
البيئي وعالقتها بتحجيم مسؤولية مراقب الحسابات تجاه مستخدمي القوائم المالية )دراسة محددات تطبيق التدقيق أنور عباس هادي الهنداوي،  -1

 .357، ص2015، 36، العدد 13، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية، السنة الحادية عشر، المجلد تحليلية آلراء عينة من مراقبي الحسابات(
2- Wiliam Sheate, Environmental Auditing and Environmental Management Systems, Reviewed and updated July 
2014 by Rocio A Diaz-Chavez, SOAS University Of London, p 18. 
3- Maro AMarco et al, Environmental Auditing GUIDE, IGC Document 135/12/E, EUROPEAN INDUSTRIAL GASES 
ASSOCIATION AISBL, 2012, p 3. 
4- Enofe Augustine et al, Op Cit, 2013, p 93. 

، ص 2014مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد الثاني واألربعون، التدقيق الداخلي في تقويم األداء البيئي،  دوربان هاني أيوب،  -5

294. 
، مجلة البحوث ة في تقييم األداء البيئي كمطلب لتحقيق التنمية المستدامةدور المراجعة الداخليعبد الفتاح عثمان العريبي ومحمد محمد المقريف،  -6

 .388، ص 2017، 01، العدد 04اإلقتصادية والمالية، المجلد 
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رف التدقيق عّ فت  International Chamber of Commerce (ICC)الغرفة الدولية للتجارية أما
دى فعالية أداء أداة إدارية تتضمن تقييما منظما منهجيا وموثوقا ودوراي وموضوعيا مل على أنهالبيئي الداخلي 

النظم واإلدارة واملعدات البيئية لعملها، هبدف املساعدة يف حاية البيئة، عن طريق تسهيل الرقابة اإلدارية على 
 1واالمتثال بسياسات املؤسسة واليت تتضمن الوفاء ابملتطلبات القانونية. لتزاموتقييم مدى اال ،املمارسات البيئية

 املفاهيم األساسية التالية:  تعريفويتناول هذا ال
 التحقق: تقوم عمليات التدقيق بتقييم االمتثال للوائح واملعايري األخرى؛ -
 املنهجية: تتم عمليات التدقيق بطريقة خمططة ومنهجية؛ -
 الدورية: جتري عمليات التدقيق وفق جدول زمين حمدد؛ -
 من اآلراء؛اهلدف: يتم اإلبالغ عن املعلومات املكتسبة من التدقيق خالية  -
 : يتم أخذ املالحظات أثناء التدقيق والنتائج املسجلة.التوثيق -

أداة ملراقبة اجلودة لقياس األداء البيئي وفعالية نظم اإلدارة البيئية من خالل تلقي الدعم  أبنه (kim) يعرفهو 
اإلداري واملسؤوليات والوفود والربامج والسياسات والتقارير والواثئق وإجراءات التشغيل املوحدة والعمليات الفعلية 

 2واملقابالت مع املوظفني.
فإن التدقيق الداخلي البيئي يتضمن الرصد  (Humphrey and Hadley, 2000)وحسب كل من 

واملتفق عليها مسبقا، وكذا مدى االلتزام ابألنظمة والقوانني  طرفهاألداء املؤسسة مقابل السياسة املنتهجة من 
 3البيئية من قبل املؤسسة.
فوائد عمليات التدقيق الداخلي البيئي يف كشف وتصحيح عدم االمتثال،  (Cordiano)ويناقش كورداينو 

 4وكذلك مؤهالت تدقيق املوظفني املناسبة، والدعم اإلداري، وتطوير الربامج، واملسائل القانونية وحاية املعلومات.
يذ والتوصل إىل تنفن من لتمكفهم أفضل لتنفيذ القوانني واللوائح البيئية ل وعليه جيب أن يكون لدى املدقق

 النهائية للمؤسسة وحتقيقها بفعالية وكفاءة.األهداف 
على أنه أداة إدارية تتضمن تقييما موضوعيا، دوراي، موثوقا لإلدارة البيئي  الداخليإىل التدقيق  ينظر امك

إلدارة م اما وهيئتها التنظيمية ومعداهتا وذلك هبدف حاية البيئة من خالل تسهيل حتكّ  مؤسسةالبيئية يف 

                                                           
1- Hairul Nizam Yusoff, Understanding Environmental Audit in the Public Sector: Malaysian Perspective, Jurnal 
Teknologi (Social Sciences) 62)1(, Penerbit UTM Press All rights reserved, 2013, p 26. 
2- Ambika Zutshi and Amrik S. Sohal, Op Cit, p 75. 
3- Cláudia V. Viegas et al, A review of environmental monitoring and auditing in context of risk: unveiling the 
extent of a confused relationship, Journal of Cleaner Production 47, 2013, p 168. 
4- G. A. Mousa, Environmental Legislation in Egypt & the Demand for Environmental Auditing: Factor Analysis 
Approach, International Journal of Business and Statistical Analysis, 1, No 1, July 2014, p 15. 
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والتقيد ابألنظمة والقوانني والتشريعات الصادرة عن  ،والتأكد من التقيد بسياسات الشركة ،ابملمارسات البيئية
 والتشريعات البيئية.يركز هذا التعريف على حتقيق االلتزام ابلسياسات والقوانني  1اجلهات املختصة يف حاية البيئة.

حتديد  موضوعي منظم داخلي، يتم من خاللهاجلربي التدقيق الداخلي البيئي أبنه عبارة عن تقييم ويعّرف 
ما إذا كانت املؤسسة تلتزم ابلقوانني واللوائح البيئية والتشريعات البيئية، وحتديد املخاطر البيئية اليت تواجهها 

 2لية وفقا للسياسات واألهداف البيئية للمؤسسة.املؤسسة، والتأكد من تنفيذ برامج اإلدارة البيئية بكفاءة وفعا
عملية حتقق نظامية وموضوعية عن طريق احلصول على األدلة الكافية الالزمة حول  ومنه فالتدقيق البيئي هو

ت بيئية ومدى التزامها ابملتطلبات التشريعية البيئة لتحديد إذا ما إذا كانت هناك اخرتاقا ،األداء البيئي للمؤسسة
 لمؤسسة.عن النشاط اليومي لانجتة 

 من التعريفات حول التدقيق البيئي، وقد أوضح هايز وآخرون العديدوقد قّدم العديد من املؤلفني 
(Hayes et al)  :3السمات التالية للتدقيق البيئي 
 ؛ةمنهجيعملية هو البيئي  التدقيق 
 بشكل موضوعي؛ البيئي يتم إجراء التدقيق 
  الكافية؛احلصول على أدلة اإلثبات 
 ؛التحقق من درجة املراسالت بني التأكيدات واملعايري املعمول هبا 
 .اهلدف من التدقيق هو إبالغ النتائج للمستخدمني 

ف التدقيق الداخلي البيئي عادة أبنه عملية منهجية، موثوقة، دورية، وعملية فحص موضوعي كما ويعرّ 
لتحديد مدى التزام املؤسسات ابالمتثال للمتطلبات البيئية، ألداء املؤسسة البيئي مقابل معايري وأهداف حمددة 
 ولتحديد إذا ما كان األداء البيئي يتوافق أم ال مع الرتتيبات 4وحتديد املخاطر البيئية احملتملة من أجل حاية البيئة.

                                                           
، مجلة جامعة تشرين للبحوث التزام مدققي الحسابات األردنيين باإلجراءات الالزمة لحماية البيئةغسان فالح المطارنة وسليمان حسين البشتاوي،  -1

 .117، ص 2008، 1، العدد 30والدراسات العملية، سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية، المجلد 
 ،  2014، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، ئية التأصيل النظري والممارسات المهنيةالمراجعة البيرشا الغول،  -2

 .24ص 
3- Choida Jamtsho , Environmental auditing and sustainable development from the perspective of a 
government auditing, Dissertation presented in part-fulfillment of the degree of Master of Science in 

Environmental Impact Assessment, Environment Management Systems and Auditing, in accordance with the 

regulations of the University of East Anglia, August 2005,  p 8-9. 
4- Masdiah  Abdul Hamid and Qian Long Kweh , A Study On Awareness And Understanding Of Environmental 
Auditing In Malaysia, International journal of Administration and Governance ,  ISSN-2077-4486,  IWNEST 
Publisher, 2(4)  September 2016 , p 2. 
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ياسة البيئية البيئية املخطط هلا، وإذا ما كانت هذه الرتتيبات يتم تنفيذها بفعالية، ومدى توافقها مع الس
 1للمؤسسة.
أبنه تقييم لعملية إنتاج وإدارة املخلفات ملؤسسة صناعية، وكذلك  ،ف التدقيق البيئي الداخلي أيضاويعرّ 

 2فهو أداة إدارية لتعزيز وحتسني األداء البيئي الكلي للمؤسسة. ،تطبيق املؤسسة للقوانني البيئية
واليت ميكن استنتاجها من املفاهيم والتعاريف  ،صائصويتميز التدقيق الداخلي البيئي مبجموعة من اخل

 3املقدمة للتدقيق البيئي من خمتلف اجلهات املختصة، ومن هذه اخلصائص ما يلي:
 ل على فحص وتقييم هذا النظام؛عمبيئية املطبق ابملؤسسة يمن نظام اإلدارة ال ايعد التدقيق البيئي جزءا أساسي -
مليات اإلنتاجية اليت القيام بفحص انتقادي مستمر ومنظم لكافة الع يتسع نطاق التدقيق الداخلي ليشمل -

ة جيمع بني القانونيني، تقوم هبا املؤسسة، ويشارك يف أداء هذا الفحص هيئة أو فريق عمل من ختصصات متنوع
ن ابحلياد تدقيق البيئي ويتمتعو ن ذوي اختصاص وهلم عالقة ابلائيني، احملاسبني واملدققني وآخرياملهندسني، الكيم

 واالستقاللية؛
تتم مرة واحدة يف  ليس هنائياو م على مدار الفرتة املالية، يتم بشكل منتظ امستمر  ايعد التدقيق البيئي تدقيق -

 هناية الفرتة املالية؛
الستثمار والتمويل، من خالل ايساعد التدقيق البيئي كافة األطراف املهتمة يف اختاذ قراراهتا، خاصة قرارات  -

 لقد املشاكل واألسباب اليت تعر وحتديمن مدى التزام املؤسسة ابلقوانني والتشريعات وااللتزامات البيئية، التحقق 
 تنفيذ املؤسسة هلا.
 :واملتمثلة يفلتدقيق الداخلي البيئي ببعض املميزات الشائعة اهذا ويتميز 

 4مقابل معايري ومقاييس حمددة سلفا.عملية تدقيق منهجية وموثقة ودورية وموضوعية للمؤسسة لألداء البيئي  -
 ة وعادلة للوضع الفعلي داخل املؤسسة.يعملية مستمرة لتعكس رؤية حقيق -

 5له دور فعال يف تعزيز املساءلة البيئية.
                                                           

1- Theofanis Karagiorgos et al, Environmental auditing; Conceptual framework and contribution to the business 
environment, International Conference On Accounting and Finance, Uploaded by George A. Drogalas on 28 may 
2014, p 4. 

، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، لشؤون البيئة والصحة العامةالتطبيقات الهندسية محمد أحمد السيد خليل،  -2

 .182، ص 2009
 أنظر: - 3

، المؤتمر العلمي دامةالمراجعة البيئية كأحد متطلبات المؤسسة المستدامة وتحقيق التنمية المستكمال محمد منصوري وجودي محمد رمزي،  -
امعة فرحات عباس سطيف، يومي لمستدامة والكفاءة البيئية اإلستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جالدولي: التنمية ا

 . 9، 8، ص 2008أفريل  07-08

المصرية )دراسة مال إطار مقترح لتفعيل دور مراقب الحسابات عند مراجعة األداء البيئي في منشآت األع ،عبد الناصر محمد سيد درويش -

 .17، 16، ص 2014، يونيو 01، العدد 02، كلية التجارة جامعة بني سويف، المجلد AUJAA، مجلة المحاسبة والمراجعة ميدانية(
4- Hairul Nizam Yusoff, Op Cit, p 26. 
5- Hairul Nizam Yusoff et al, Sustainable development: What is Role Of Audit ?, Journal of Sustainability Science 
and Management, Volume 11, Number 1, June 2016, p 101. 
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ن وعملية منهجية ميكن القول أن التدقيق الداخلي البيئي هو وظيفة ضما ،ومن خالل ما سبق عرضه
ارية لتسهيل السيطرة اإلدارية ، وأداة إدهلاقيمة حقيقية  ملؤسسة ما هبدف إضافةداء البيئي للتحقق من سالمة األ

علومات املتعزيز عملية املساءلة على لابلقوانني والسياسات اإلدارية البيئية على املمارسات البيئية وتقييم االمتثال 
الرفع من الفعالية عزيز و املقدمة من قبل املؤسسات ملختلف أصحاب املصاحل، وكذا توفري مدخل منطقي لت

الداخلي البيئي بطرق  ام التدقيقلبيئية، إذ ميكن استخدوالكفاءة البيئية ألنشطة املؤسسة ولتقييم نظام اإلدارة ا
ح البيئية، وتقييم فعالية النظام مثل التحقق من امتثال املؤسسة للقوانني واللوائ ،خمتلفة لتحقيق عدد من األهداف

التدقيق البيئي ال خيتلف أن منهج  كمادارة املسؤوليات البيئية وتقييم خماطر عمليات املرافق.  البيئي املعمول به إل
 عن مناهج التدقيق األخرى اليت متارسها األجهزة الرقابية املختلفة. 

 كما ميكننا تقدمي االستنتاجات التالية: 
ت كبرية بينهما من حيث توجد اختالفاإذ ال  ،مثله مثل أي نوع أخر من التدقيقالداخلي التدقيق البيئي  -

  ؛ما ببعض اجلوانب البيئيةملاإ فقط الداخلي البيئي ئمة والكافية، بل يتطلب التدقيقمجع أدلة اإلثبات املال
 ؛و خارج املؤسسةأسواء من داخل  ،تم بواسطة خمتصنييظم وموضوعي ودوري لألداء البيئي أنه فحص من -
 تم بصفة دائمة؛مرة واحدة فقط بل يم ه ال يتهو عملية مستمرة ومتكررة، أي أن -
كد من مدى فعالية األنظمة يهدف إىل الـتأكد من سالمة وفعالية نظام اإلدارة البيئية للمؤسسة، وكذا التأ -

 ئي للمؤسسة.الرقابية اليت تساعد على اكتشاف وجتنب االحنرافات هبدف التحسني من األداء البي
 الداخلي البيئيعناصر التدقيق الفرع الثالث: 

  1تتمثل عناصر التدقيق الداخلي البيئي يف:
يم املخاطر البيئية، وقد تقود إن التدقيق الداخلي البيئي عبارة عن أداة إدارية للتمييز وتقي أداة إدارية: -أ

 ن األداء البيئي.إسرتاتيجيات تقلل املخاطر وحتس
برانمج حمدد، وجيب حتديد   بواسطة استخدام منتظمايكون  إن التدقيق الداخلي البيئي التقييم املنتظم: -ب

 ل يف التدقيق.متفق عليه من التفصيكل األوجه املالئمة واملرتبطة ابلعملية وإدخاهلا يف مستوى 
ت مدعومة، وإذا مل تكن جيب إثبات وبرهنة كل أدلة التدقيق الداخلي البيئي بواسطة مستندا اإلثبات: -ت

 تقييم وليس تدقيقا. العملية عبارة عناألدلة مدعومة مبستندات ستكون 
 ،رد ممارسة واحدة فحسبمن املهم أن يكون التدقيق الداخلي البيئي دوراي وليس جم التقييم الدوري: -ث

يم الدوري مهم وضروري يف ن التقيوإ ثقافة الوحدة ومستوى املخاطر البيئية اجلاري تقييمها،على  ويعتمد ذلك
 البيئية. دارةاإلعداد إلجراء تقييم مستمر لإل

                                                           
، مجلة دراسة في الشركة العامة للصناعات النسيجية حلة –دور التدقيق البيئي في تحقيق التنمية المستدامة جنان عبد العباس باقر الدليمي،  -1

 .175، 174، ص2014، 04د ، العد09اإلدارة واالقتصاد، المجلد 
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يق كل نشاط تدقيقي يقوم يعد التوثيق مظهرا مهما يف التدقيق الداخلي البيئي، حيث جيب توث التوثيق: -ج
كون غري موثق يعد يق الذي ين التدقيذ عملية التدقيق بصورة صحيحة، وأبه املدقق البيئي إلثبات أنه قد مت تنف

 جمرد زايرة فقط.
ال عن الوحدة اجلاري قن موضوعيا ومستإن املدقق الداخلي البيئي جيب أن يكو  :واإلذعان املوضوعية -ح

 .تدقيقها
اطر البيئية ألنشطة الوحدة للتدقيق الداخلي هو قياس مستوى املخ يإن اهلدف الرئيس املخاطرة البيئية: -خ

 وإجياد اسرتاتيجيات لتقليل املخاطرة.
 الداخلي البيئي لتدقيقاالهتمام اب وأسباب مربراتالفرع الرابع: 

 1على نطاق واسع بسبب عدة عوامل أمهها: 1970برز التدقيق الداخلي البيئي يف عام 
 ة؛حتياجات املتزايدة حلماية البيئاال -
 احلاجة إلدارة خماطر املسؤولية املدنية؛ -
إدارة احلاجة إىل حتسني الفرص املتاحة لزايدة مكاسب الكفاءة من خالل حتسني نظم اإلدارة الداخلية، و  -

 العالقات العامة؛ 
 جتنب العقوابت الناجتة عن التجاوزات البيئية؛ -

أن هناك عدة مسببات قد أدت إىل خلق الطلب على التدقيق البيئي فريى  ،أما أمني السيد أحد لطفي
 2:كما حددها  ، ومن أبرزها ما يليوضرورايته هوحتميت

ر العديد من التشريعات سواء إذ مت إصدا محاية البيئة:خماطر التعرض لعقوابت وجزاءات قوانني وتشريعات  -أ
يت ميكن أن تلحق هبا نتيجة للتأثريات حلماية البيئة واحلد من األضرار ال ،على املستوى الدويل أو اإلقليمي أو احمللي

شك فيه أن  ني البيئية ومما ال، ومن مث كان لزاما على املؤسسات االلتزام بتلك القوانؤسساتالسلبية ألنشطة امل
 .يخماطر التعرض للجزاءات والعقوابت أحد أهم الدوافع حنو االهتمام ابلتدقيق البيئ

العديد من الدول وسيلة  البيئة يفحاية ات يعمجتشكل ات محاية البيئة: عيالضغوط املتزايدة من مج -ب
من خمتلف األضرار، ومما  على املؤسسات واحلكومات هبدف احملافظة على البيئة وحايتها ةضغط فعالة ومتزايد

 .يشك فيه أن لتلك اجلهات أتثريات هامة على خلق الطلب على خدمات التدقيق البيئ ال

                                                           
1- Gregory Rose, Environmental Performance Auditing of Government- the Role an Australian Commissioner for 
the Environment, Environmental & Planning Law Journal, 18(3), June 2001, p 293. 
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شك فيه أن تزايد  مما الزايدة الوعي البيئي للمستهلكني واملستثمرين واملؤسسات املالية واملوردين:  -ت
ابلقضااي  ؤسساتإىل اهتمام امل تة للبيئة، أدعي البيئي للمستهلكني الذي يتمثل يف شرائهم للمنتجات الصديقالو 

حىت ال تتعرض ملخاطر يف حصصها السوقية، ابإلضافة إىل الضغوط املتزايدة من جانب املستثمرين  .البيئية
البنوك ومؤسسات منح و سسات املالية للحصول على معلومات حول األداء البيئي، نفس األمر ابلنسبة للمؤ 

 .االئتمان وحاجتها لتدقيق املعلومات البيئية لتقييم املخاطر البيئية اليت قد ترتتب على منح االئتمان
حيت تزايد االجتاه  ":14000 يزوإالبيئية " مواصفات العاملية لنظم اإلدارةللحتمية تبين املؤسسات  -ث

حنو تبين وتطبيق هذه املواصفة العاملية لنظم اإلدارة البيئية كنتيجة حتمية النتشار ظاهرة عدم وجود حواجز جتارية 
هبدف التطوير والتحسني يف نظم  والتدقيق البيئيوقد وضعت جمموعة من املعايري يف جمال اإلدارة البيئية  ،ومجركية

 .حاية البيئة
حيث تيقنت املؤسسات أبن   ممارسة جيدة للمسؤولية البيئية وإدارة اجلودة الشاملة:احلاجة إىل -ج

مسؤوليتها ال تقتصر على حتقيق العوائد االقتصادية بل أصبحت متتد إىل حاية البيئة اليت تعمل يف إطارها. ومما 
 ،الرتكيز على جودة األداء البيئية جلودة املؤسسة أدى إىل فشك فيه أن تركيز املؤسسات على اجلوانب املختل ال

ولتحقيق هذا املطلب  ،وعناية ابآلاثر البيئية ألنشطة املؤسسة مارامج إدارة اجلودة الشاملة اهتمالذا أعطت ب
 .يتعني وجود نظم إدارية حتكم برامج ومعايري اجلودة

ليت أدت إىل االهتمام تعترب مشكلة التلوث البيئي من أبرز التغريات ا مشاكل التلوث البيئي وآاثرها: -ح
 .ابلتدقيق البيئي بغرض التخفيض من حدة التلوث البيئي

هناك اجتاه متزايد من قبل التنظيمات العلمية  التنظيمات العلمية واملهنية يف جمال احملاسبة واملراجعة: -خ
 . واملهنية يف جمال احملاسبة والتدقيق إىل ضرورة اإلفصاح عن األداء البيئي بشكل غري اختياري

 من خالل ما مت عرضه ميكن تلخيص أهم أسباب االهتمام ابلتدقيق الداخلي البيئي يف النقاط التالية: 
 تقليل خماطر التعرض للعقوابت وجتاوز التشريعات البيئية؛ -
 املسامهة يف حاية البيئة من خالل ختفيف التلوث البيئي؛ -
 السعي لتحسني السمعة؛ -
الضرورات اليت تفرضها األسواق الدولية ومتطلبات أسواق التصدير ضرورة تبين املواصفة العاملية اإليزو  -

 ؛14000
 حتسني ظروف العمل للعمال من خالل ختفيف خماطر التلوث؛ -
 ترشيد استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية؛ -
 زايدة الوعي أبمهية إنتهاج النهج البيئي. -
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 الناجتة عن ممارسات التدقيق الداخلي البيئي املزااي الفرع اخلامس:
  1 عنه عدة مزااي نذكرها يف اآليت: إن ممارسة التدقيق الداخلي البيئي يف املؤسسة ينتج

أكثر املزااي للتدقيق الداخلي لعل من أهم و جتنب أو تدنية االلتزامات واملسؤوليات ذات الصلة ابلبيئة:  -أ
سات تلتزم ابلعدد الكبري من تمثل يف املساعدة يف التأكد من أن تلك املؤسالبيئي اليت حتصل عليها املؤسسات ت

ابإلضافة  ،و تدنية اجلزاءات املاليةومن مث ميكنها حتاشي أ ،القوانني والتشريعات والتعليمات البيئية اليت ختضع هلا
املؤسسات ميكن أن تتحاشى ن كما أن حتديد مشاكل االلتزامات احملتملة مبجرد الظهور فإ  إىل العقوابت األخرى.

كاليف املفروضة املرتبطة ابلعالج تجنب الغرامات واجلزاءات األخرى الناجتة من انتهاك املتطلبات القانونية والتتو 
 نتيجة حتمية للمقاضاة البيئية.تتجنب الدعاية املعاكسة واإلساءة إىل مسعة املؤسسة ك كما أهنا  ،عن طريق القضاء

لتدقيق الداخلي البيئي لإن أحد األهداف الرئيسية  :كفاءة )وفرات التكلفة(عمليات تشغيلية أكثر   -ب
ضمن ذلك فحص عمليات يتمثل يف طرق التأكد والتثبيت اليت من خالهلا ميكن حتسني اإلدارة البيئية. ويت

 وفرات التكلفة.التشغيل احلالية والبديلة واملوارد ومصادر الطاقة من أجل حتديد الفرص اخلاصة ب
 السيئط ابألداء البيئي إن شركات التأمني على إدراك اتم ابملخاطر اليت ترتبساط أتمني منخفضة: أق -ت

م والفعال )واليت يعترب التدقيق أن املؤسسات ذات نظام اإلدارة البيئية السلي ، حيثللمؤسسات اليت تقوم ابلتأمني
ضع إىل خماطر قليلة، ونتيجة ختالتأمني أبهنا  الداخلي البيئي جزء متكامل منه( تكون قادرة على التوضيح لشركات

ك بعض من شركات لذلك فإهنا تكون قادرة بوجه عام على ضمان احلصول على أقساط أتمني منخفضة، وهنا
 التأمني.  التأمني تطلب تدقيق داخلي بيئي للمؤسسات املؤمن عليها كشرط للموافقة على تغطية

ملعلومات املتاحة وكافة األشياء ت اإلدارية يتم اختاذها على أساس اإن كافة القرارا :قرارات إدارية حمسنة -ث
لتوصل إىل قرارات بيئية اكلما مت ،  متهامشول املعلومات وارتفعت جودة مالءاألخرى تعد متساوية، وكلما زاد 

ا تقوم اإلدارة ات اليت على أساسهأفضل، وإن التدقيق الداخلي البيئي يولد ثروة من البياانت اليت تعزز من املعلوم
 ابختاذ قراراهتا.

يشري إىل ارتباط  ق بيئي فإن ذلكعندما تقوم املؤسسة أبداء تدقيإدارة بيئية حمسنة ومحاية بيئية معززة:  -ج
غبتهم يف إعطاء اعتبار جانب تشري إىل ر  وهيولني الكبار يف املؤسسة بوسائل احلماية البيئية، املديرين واملسؤ 

 البيئية للمؤسسة وأدائها البيئي. لنتائج التدقيق البيئي ولتطبيق التوصيات املقرتحة املصممة لتحسني نظام اإلدارة
فإن تلك التدقيقات يف حد ذاهتا هلا أثر على اإلدراك املتعلق ابألمور البيئية للمؤسسة، وعلى  ،ابإلضافة إىل ذلك

 لني ابملؤسسة عن القضااي البيئية.مة برامج التدريب للعاملتدقيق عادة ما يتضمن تقييم ملالءالتحديد فإن اوجه 
فإن التدقيق البيئي يسهل من مقارنة املمارسات والتطبيقات البيئية يف املواقع املختلفة واألقسام  ،عالوة على ذلكو 

                                                           
 .218-212، ص ص: مرجع سبق ذكرهأمين السيد أحمد لطفي،  -1
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واليت تساعد يف تبين أفضل املمارسات عن طريق  ،الصلةاملتعددة، من خالل التغذية العكسية والتوصيات ذات 
 وابلتايل تعزيز حاية البيئة. ،الوسائل اليت تساعد التدقيق الداخلي البيئي على حتسني اإلدارة البيئية للمؤسسات

يتمثل التطور احلديث يف عامل التدقيق البيئي يف استخدام ذلك التدقيق لتقييم خماطر  :إدارة خماطر حمسنة -ح
األعمال احملتملة، وأن اهلدف من التدقيق الداخلي البيئي هو حتديد القضااي البيئية اليت تفرض خماطر كبرية على 

 .ةأعمال املؤسسة املستمر 
مديرين و إن املؤسسات اليت لديها إدارة بيئية  :لعميل وتعزيز العالقات مع العميلإشباع متطلبات ا -خ
القضااي البيئية أو الذين لديهم وعي بتفصيالت عمالئها يف هذا  ذوي حساسية بشكل متزايد جتاهذيني يتنف

تسعى حنو املوردين واملقاولني عن الباطن الذين ميكنهم شرح أهنم مواطنني بيئيني جديدين. ولذلك  ،اخلصوص
مالئهم يتم استخدامهم إلعادة التأكيد على ع ابيئي افإن تلك املؤسسات )املوردين واملقاولني( الذين يؤدون تدقيق

 أبن لديهم ارتباط ابإلدارة والبيئة اجليدة.
قد يتم تعزيز صورة ومسعة املؤسسة من خالل كل من أداء التدقيق البيئي : تعزيز صورة ومسعة املؤسسة -د

م املؤسسة أبداء تدقيق بيئي فإهنا تكون دي على أدائها البيئي. وعندما تقو ونشر معلومات حمققة بشكل حيا
وذلك يف حد ذاته قد يعزز صورهتا أو بشكل بديل قد يساعدها  ارتباطها ابألداء البيئي احملسن، قادرة على شرح

 على مواجهة )أو التخفيف( الدعاية املعاكسة بشأن موقفها واجتاهها حنو البيئة.
ميكن القول أن املؤسسات تقوم ابلتدقيق الداخلي البيئي لثالثة أسباب أساسية: مراقبة  ،وعلى العموم

ولتقييم مدى تطبيق مخاطر القضائية نتيجة عدم االلتزام هبا، لالقوانني جتنبا لو متابعة االمتثال وااللتزام لألنظمة و 
 نظام اإلدارة البيئية.

 املطلب الثاين: أساسيات التدقيق الداخلي البيئي
نتيجة ملا يسمى ابنفجار يعترب التدقيق الداخلي البيئي نوعا جديدا أو حديثا من أنواع التدقيق الذي نشأ 

لذي أحلقته املؤسسات اإلقتصادية التدقيق يف الثمانينيات، والذي مل حيظى بكل هذا االهتمام إال بعد الضرر ا
وسنتطرق يف هذا املطلب إىل كل من أمهية وأهداف التدقيق الداخلي، مراحله  .ابلبيئة نتيجة مزاولة نشاطها

 وأنواعه.
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 داخلي البيئيالتدقيق ال أهدافو  أمهية الفرع األول:
 أمهية التدقيق الداخلي البيئي -أ

  1أن التدقيق الداخلي البيئي يساعد يف:( Campbell and Billington ,1995)يرى 
 ختفيض الغرامات لعدم االمتثال التنظيمي؛ -
 ؛البيئية التعرف املبكر على املشاكل -
 التوفري يف التكاليف )إعادة تدوير النفاايت(؛ -
 مسعة املسؤولية البيئية.تعزيز  -

ن من تقييم االمتثال للقوانني إذ ميكّ  ،كما أن التدقيق الداخلي البيئي أحد آليات إدارة املخاطر يف املؤسسة
ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يكون خط األساس للمؤسسة لتجنب خطر املقاضاة والغرامات بيئية. والتشريعات ال

 2ا إضافة إىل تدريب وتثقيف املوظفني بشأن األمور البيئية.الناشئة عن التجاوزات البيئية. هذ
اإلدارة على توقع املشاكل البيئية بدال من التفاعل البسيط معها، ولفت انتباه اإلدارة  يساعدا مك

حتديد أوجه العالج الفعالة ابلنسبة للمشكالت و حتسني سجالت األداء البيئي، و للمتطلبات البيئية النظامية، 
 3ابإلضافة إىل املساعدة يف وضع قاعدة بياانت بيئية للمؤسسة. ،املتكررةالبيئية 

يوليو  9واليت أعلنت عن بيان سياسة التدقيق البيئي يف  (EPA)هذا وتعرتف وكالة حاية البيئة األمريكية 
حلماية الصحة العامة مة أدوات فعالة وجد ها اوفر لبيئي واإلدارة البيئية ميكن أن يأبن التدقيق الداخلي ا 1986.4
 والبيئة.

 أهداف التدقيق الداخلي البيئي -ب
  5يلي:حتقيق العديد من األهداف نذكرها فيما يهدف التدقيق الداخلي البيئي إىل 

وحتديد مدى  14001يزو قا ملتطلبات املواصفة القياسية اإلحتديد مستوى تطبيق نظام اإلدارة البيئية وف -
 وخدمات املؤسسة، وإذا ما كانت تعمل بفعالية؛متها ألنشطة ومنتجات مالء

 تزويد الوحدات التنظيمية واإلدارة بفرص التحسني والتطوير؛ -
 ملؤسسة؛احتديد فعالية نظام اإلدارة املتكامل ومقدرته على تلبية األهداف احملددة لدى  -

                                                           
1- Theofanis Karagiorgos  et al, Op Cit, p 6. 
2-  Nacanieli Rika, Op Cit, p 305. 

 .290 ص مرجع سبق ذكره، السيد أحمد السقا ومدثر طه أبو الخير، -3
4 -  Environmental Audit Progran Desing Guidelines For Federal Agencies, United States of EPA  300-B-69-011 
Environmental Protection Enforcement Spring 1997 Agency and Compliance Assurance (2261A), P 2. 

 أنظر  -5

نية دولة اإلمارات العربية المتحدة، ، دار الكتاب الجامعي، الجمهورية اللبنا، الطبعة األولىأنظمة االيزو في السالمة والبيئةحسان زيدان العمايرة،  -

 .278، ص 2015

- Pradip Kumar Das, An Introduction to the Concept of Environmental Audit: Indian Context, International Journal 
of Humanities and Social Sciences, Vol 11, No9, 2017, p 2223. 
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 ؛الكشف عن حاالت عدم املطابقة وأتثرياهتا احملتمل حدوثها على املؤسسة -
 من توفر إجراءات عدم مطابقة وأتثرياهتا احملتمل حدوثها على املؤسسة؛التأكد  -
 تم تنفيذ األنشطة فيها؛ يالتأكد من توفر إجراءات وتعليمات العمل والواثئق اإلرشادية يف األمكنة اليت  -
 فقا ملا هو حمدد؛و التأكد من إتباع اإلجراءات والتعليمات والواثئق اإلرشادية من قبل مستخدميها  -
 اثئق اإلرشادية؛لتأكد من االحتفاظ ابلسجالت اليت توضح مدى إتباع اإلجراءات والتعليمات والو ا -
 ات؛التأكد من تلقي العاملني للتدريب الالزم على كيفية تطبيق اإلجراءات والتعليم -
 جتاه حاالت عدم املطابقة السابقة؛التأكد من اختاذ اإلجراءات الالزمة  -
 املوارد؛تقييم كفاءة استغالل  -
 حتديد جماالت املخاطر، واخلصوم البيئية؛ -
 ضمان السيطرة على توليد النفاايت؛  -
 زايدة املستوى العام للتوعية البيئية؛ -
 زمة قبل تفاقم الوضع.تصحيحات الالاملسامهة يف التحديد املبكر للمشاكل البيئية مما يساهم يف أخذ ال -

  1الداخلي البيئي يف: فقد حدد أهداف التدقيق ،(Welford ,2002)أما 
 ة.معايري أو أفضل التقنيات املتاحالتحقق من االمتثال لل التحقق من االمتثال: -1
 كاابت أو مشاكل أخرى مع العمليات.الكشف عن أي تسرب أو انس حتديد املشاكل: -2
 خاصة يف حالة إذا مل ،للمؤسسة املسامهة يف صياغة السياسية البيئية املسامهة يف صياغة السياسات البيئية: -3

 هناك سياسة بيئية واضحة املعامل.تكن 
صحة العمل والسالمة واجملتمع  ة و ر البيئي لكل عملية على اهلواء واملاء والرتبقياس األث قياس األثر البيئي: -4

 ككل.
 مارسات.للمؤسسة مع تشجيع أفضل املقياس األداء البيئي  قياس األداء: -5
 االقرتاحات للتحسني. لنظام وتقدميإعطاء إشارة إىل فعالية ا البيئية:أتكيد فعالية نظام اإلدارة  -6
 ءات التصحيحية واخلطط املستقبلية.توفري بياانت لإلجرا توفري قاعدة بياانت: -7
املؤسسات  البيئية للتحرك حنو متكني اإلدارة من تطوير إسرتاتيجيتهاتطوير اإلسرتاتيجية البيئية للشركة:  -8

 اخلضراء وثقافة األداء.
 سة.توصيل أدائها إىل أصحاب املصلحة من خالل اإلبالغ سيعزز صورة املؤس التواصل: -9

 البيئي تتمثل يف: الداخلي ميكن القول أن أهداف التدقيق  ،مما سبق
                                                           

1- Choida Jamtsho, Op Cit, p 11,12. 
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  ؛لبيئيةاالتشريعات و التأكد من أداء املؤسسة بواجباهتا البيئية ومن احرتامها للقوانني  -
 طوير الوعي واحلس ابملسؤولية البيئية لدى العاملني يف املؤسسة؛ت -
 ملؤسسة؛تقليص حجم اإلنتاج املعيب والعمل على تقليص حجم النفاايت الناجتة عن أنشطة ا -
ضع خمتلف اخلطط واليت توفري قاعدة من البياانت واملعلومات حول الوضع البيئي مما ميكن املؤسسة من و  -

 ية؛تراعي اجلوانب البيئ
 بيئية اليت قد تتعرض هلا املؤسسة؛يف تقليل املخاطر ال املسامهة -
اج من خالل تقييم الفجوة التأكد من مدى حتقيق األهداف املسطرة واملراعية حلد معني من الفاقد يف اإلنت -

 بني املدخالت واملخرجات؛
 ظام اإلدارة البيئية القائم فعال؛تقومي فعالية ن -
يق الداخلي ميكنه من استشراف دقق اخلارجي البيئي عند القيام مبهامه، إذ أن التدقالرفع من فعالية أداء امل -

 واستخراج مواطن القوة والضعف يف األداء البيئي للمؤسسة؛
 ضمان السيطرة على النفاايت؛ -
 حتديد املهام واملسؤوليات. -

قيام بتقييم موضوعي اللمؤسسات عن طريق ل البيئي داءاأليساهم يف حتسني فالتدقيق الداخلي البيئي 
ومن  ،سسة نتيجة مزاولة نشاطهاحتديد املشاكل واألضرار البيئية اليت تلحق ابملؤ  من خالل ،ودوري لألداء البيئي

 ل ضمان التحسني.هذه العملية من أج حسينات الضرورية، مع ضرورة متابعةمث تشخيص الوضع وإجراء الت
 التدقيق الداخلي البيئي خطواتالفرع الثاين: 

 1التالية:تم التدقيق الداخلي البيئي وفق اخلطوات ي
إكتساب فهم شامل ابملؤسسة  من أجل :هبا إكتساب الفهم ابملؤسسة وأثرها البيئي ونظم اإلدارة البيئية  -أ

فحص كافة املستندات والواثئق وأثرها البيئي ونظام اإلدارة البيئي هبا فإن رئيس فريق التدقيق عادة ما يقوم ب
ألهداف واملتطلبات البيئية املالئمة، ويتضمن ذلك على سبيل املثال توثيق السياسة البيئية للمؤسسة وحتديد ا

ة التنظيمية اليت ختضع هلا يئية، وسجالت تدريب أعضاء فريق العمل، واملتطلبات التشريعيوأدلة اإلجراءات الب
واء كانت ضيقة أو واسعة، س ،املؤسسة، ونتائج واستنتاجات التدقيق الداخلي البيئي السابق مهما كانت أهدافه
وف الطارئة وكيف مت التعامل ظر وتقارير مراجعات اإلدارة لتقارير التدقيق الداخلي البيئي، وسجالت احلوادث وال

 معها.

                                                           
 .567-561، ص ص: 2007، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، دراسات متقدمة في المراجعة وخدمات التأكدأمين السيد أحمد لطفي،  -1
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ميكن لفريق التدقيق  ،أتسيسا على الفهم ابملؤسسة وأثرها البيئي ونظم إدارهتا البيئية ختطيط عملية التدقيق:  -ب
 أن يقوم بتطوير خطة التدقيق، حيث جيب أن حيددوا من بني عديد من األمور ما يلي: 

 اليت يتعني تدقيقها؛الوحدات التنظيمية والوظيفية والتشغيلية  -
 العناصر اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية للمؤسسة اليت تعترب ذات األفضلية األعلى؛ -
اإلجراءات اليت يتعني استخدامها لتدقيق العناصر املتعددة لنظام اإلدارة البيئية واألداء البيئي للمؤسسة،  -

 لتدقيق(؛واملسئولية عن أداء وفحص تلك اإلجراءات )مبعىن تصميم برامج ا
 التواريخ واملواقع اليت ترتبط هبا عملية أداء إجراءات التدقيق عليها؛ -
جدولة زمنية لالجتماعات اليت يتم عقدها مع املديرين واإلداريني التنفيذيني املسئولني الذي يطلبون عملية  -

 التدقيق؛
 م التقرير ويتم توزيعه عليهم.حمتوى وشكل تقرير التدقيق واتريخ إصداره املتوقع واألطراف اليت سيوجه إليه -
م يتطلب األمر أن يتم مجع أدلة إثبات تدقيق مالئمة وكافية على ضوئها يتمجع أدلة إثبات التدقيق:   -ت

مة نظام اإلدارة البيئية للمؤسسة وأنشطتها ومنتجاهتا وخدمتها وأثرها البيئي، تكوين االستنتاجات اخلاصة مبالء
ن، والـتأكد من االلتزام ابملتطلبات وقدرته على التأثري على األداء البيئي احملسّ وأيضا مدى فعالية تشغيل النظام 

 القانونية املالئمة.
فإن دليل اإلثبات يتم مجعه عن طريق جمموعة من اإلجراءات تشمل  ،وكما هو احلال ابلنسبة لتدقيق القوائم املالية

 يلي: ما
 للمؤسسة؛ كانت تتمشى مع معايري نظام اإلدارة البيئية املقررة  مالحظة األنشطة والظروف املرتبطة بتقييم ما إذا -
االستفسار من املسؤولني املالئمني )سؤال األفراد عن األنشطة اليت يقومون أبدائها، وما إذا كان ميكنهم حتديد  -

 ؛الطرق اليت على أساسها ميكن أن يتحسن األداء البيئي جملاهلم أو جماالهتم(
من مصادر خارجية على سبيل املثال مقاييس التحقق املستخدمة عن طريق  احلصول على املعلومات -

واملتطلبات  أو أمناط الصناعة اليت تقدم مقاييس مرجعية مالئمة لتقييم األهداف ،املؤسسات املماثلة األخرى
لماء أو اليت تؤدي إىل خملفات أقل أو استهالك منخفض ل ، أو معلومات عن العمليات البديلةالبيئية للمؤسسة

 الطاقة؛ 
اختبار السجالت واملستندات، على سبيل املثال سجالت االنبعااثت واستخدام املاء والطاقة والفاقد الناتج  -

 والصحة واألمان وتدريب العاملني؛ والتصرف فيه
الفحص التحليلي كتحليل جزء من املدخالت منسواب ملخرجات العملية، وتقييم النطاق ومعدل التغري يف  -

 الفرتات مقارنة ابلفرتة املوالية؛البيئي لنشاط أو منتج أو خدمة حمددة يف أحد  األثر
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، وما إىل ذلك لتقييم اختبار التفاصيل كاختبار عينات من سجالت بعض العوامل كاستخدام الطاقة واملاء -
 ما إذا كانت النتائج املسجلة تتوافق مع النتائج الفعلية.

 تنتاجات وتطوير املقرتحاتتقييم أدلة اإلثبات وتكوين االس  -ث
ائج إجراءات التدقيق جيب على فريق التدقيق أن يقوم بفحص نت ،بعد أن يتم مجع أدلة إثبات التدقيق

 :تدقيق يف جمموعها عنين رأي عن الاملؤداة للتأكد مما إذا قد مت مجع أدلة إثبات كافية لكل قطاع ولتكو 
 لبيئي؛اومنتجاهتا وخدمتها وأثره  وأنشطتهامة نظام اإلدارة البيئية للمؤسسة مدى مالء -
 توصل إليها وحتقيقها؛قد مت ال تدقيقما إذا كانت األهداف واملتطلبات البيئية احملددة للفرتة حمل ال -
 لتطبيق.ما إذا كانت املؤسسة قد التزمت بكافة املتطلبات التشريعية البيئية الواجبة ا -
 دقيقالتقرير عن نتائج واستنتاجات وتوصيات الت -ج

تامية عامة مع املديرين خقبل أن يتم إعداد تقرير التدقيق، يقوم فريق عمل التدقيق بعقد جلسة اجتماع 
طلبات التشريعية البيئة، وأيضا مع هؤالء أو املسئولني عن نظام اإلدارة البيئية للمؤسسة واألداء البيئي وااللتزام ابملت

ي يتضمن والذر التدقيق، بعد ذلك االجتماع يتم إعداد تقريو املسؤولني عن الوظائف واألنشطة حمل التدقيق، 
 املعلومات التالية:

 اق املتفق عليه يف عملية التدقيق؛األهداف والنط -
 يد الوظائف واألنشطة حمل التدقيق؛حتد -
 عن الوظائف واألنشطة حمل التدقيق؛ولني حتديد موظفي املؤسسة املسؤ  -
 ة التدقيق؛ى أساسها يتم أداء عملياملعايري اليت عل -
 ية التدقيق واتريخ عملية التدقيق؛الفرتة اليت تغطيها عمل -
 نتائج التدقيق املرتبطة أبدلة اإلثبات املؤيدة. -

 أنواع التدقيق الداخلي البيئيالفرع الثالث: 
يتضمن التحقق من مدى امتثال املؤسسة لألنظمة والقوانني البيئية، ومعايري : تدقيق املطابقة )االلتزام( -أ

كما   1الصناعة، واللوائح البيئية الدولية اليت تعمل مبوجبها، ومدى التوافق مع السياسة البيئية الداخلية للمؤسسة.
 14001 يزوإلايهدف إىل تقييم مدى مطابقة اإلدارة البيئية ملتطلبات النظام املرجعي املختار من قبل املؤسسة )

 2ؤسسة.( وااللتزامات األخرى اخلاصة ابملEMASأو الئحة 

                                                           
1- Samuel Akwasi Adarkwa, Environmental Audit of Small Hospitals: A Case Study at The Aninwaah Medical Centre 
Emana-kumasi, Department of Materials Engineering, College Engineering, Kwame Nkrumah University of Science 
and Technology, Master Thesis, 2016, p 10. 
2- Angèle Renaud, Op Cit, P 4. 
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لمؤسسة، وكذلك التحقق من ليشمل التحقق من فعالية نظام اإلدارة البيئية : تدقيق الفعالية والفاعلية  -ب
لبيئية املسطرة من طرف املؤسسة افعالية نظام الرقابة الداخلية على األداء البيئي للمؤسسة ومدى حتقيقه لألهداف 

 أبقل موارد بشرية ومادية مستخدمة. 
 اثىنفإن هناك   (Lewis and Moriyama 1990, Hillary 1998)ن أمثال آخريوفقا لباحثني و 

  1دقيق الداخلي البيئي هي:تمن ال اعشرة نوع
 ؛Site auditتدقيق املوقع  -6؛                      Associate auditتدقيق املشاركة  -1
 ؛Activity auditتدقيق األنشطة  - 7؛          Process safety auditتدقيق أمن العمليات  -2
 ؛Waste auditتدقيق املخلفات  -8     ؛             Compliance auditل تدقيق االمتثا -3
 ؛Issues audit تدقيق القضااي  -9                 ؛EMS auditتدقيق نظام اإلدارة البيئية  -4
 ؛               Corporate auditتدقيق احلساابت  -10  ؛                       Eneregy Auditتدقيق الطاقة -5

 ؛Health and Safety auditتدقيق الصحة والسالمة  -11

 ؛Supplier/Customer/Contractor auditتدقيق املقاوالت واملورد والعميل  -12

 املطلب الثالث: مراحل التدقيق الداخلي البيئي
 راحل سري مهمة التدقيق الداخلي البيئي يف: متتمثل 

 مرحلة التحضري الفرع األول: 
هناك ستة عناصر أساسية لتصميم التدقيق الفعال: األهداف، التنظيم، التوظيف، النطاق، التغطية والنهج، 

ا يف والعنصر األكثر أمهية هو حتديد أهداف واضحة، إذ ميكن أن أتخذ هذه األهداف العديد من األشكال مب
ذلك ما يلي: حتديد مدى االلتزام، حتسني األداء العام وحتديد التدابري الفعالة من حيث ختفيض التكاليف 
لتحقيق االمتثال وزايدة الوعي البيئي وحتديد الظروف اخلطرة ومهما كانت األهداف املختارة واخلاصة ابملؤسسة، 

 2جيب أن تكون قابلة للتحقيق وأن تكون أهداف مربرة.
 مرحلة تنفيذ التدقيق الداخلي البيئيالفرع الثاين: 

من اخلطوات اهلامة يف تنفيذ وفحص التدقيق هي استمرار تقييم االحتياجات من خالل البياانت اليت مت 
مجعها، يف مرحلة التخطيط، ويتم حتديد أنواع مصادر وحدود األدلة والبياانت. ويف هذه املرحلة، يتعني على 

يقومون هبا على األدلة وطريقة عرضها وتقدميها. املدققني السعي لتحديد أنواع حتليل البياانت الكمية والنوعية اليت 
ويف مرحلة الفحص، جيب على املدققني تقييم مدى توفر هذا النوع من البياانت واألدلة وارتباطها ابملوضوع وإن 

                                                           
1- Theofanis Karagiorgos, Op cit, p 4,  
2-  Michael Frisch, The Application of Environmental Auditing Techniques to Cities and Regions, Master Thesis of 
City Planning, Environmental Policy and Planning at the Massachusetts Institute of Technology, Department of 
Urban Studies and Planning, Earlham College, 23 May 1996, p 29. 
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وهذه البياانت واألدلة اليت يتم العثور عليها  1مل يكن كذلك، جيب إجراء التعديالت الالزمة يف خطة التدقيق.
رحلة الفحص تؤدي إىل استنتاج املالحظات فعملية تدقيق األداء البيئي، مثله مثل مجيع عمليات التدقيق، أثناء م

تقارن الوضع القائم ابلطريقة اليت جيب أن يكون عليها، استنادا إىل معايري مناسبة. والفجوات اليت تنشأ بينهما 
 ائج التدقيق:ينتج عنها النتائج أو املالحظات على التدقيق ومن أمثلة نت

 عدم االلتزام ابلقواعد والسياسات؛ -
 عدم حتقيق النتائج املرجوة؛ -
 عدم تقييم وإدارة املخاطر؛ -
 وضع أو إتباع االسرتاتيجيات.عدم  -

 مرحلة إعداد تقرير التدقيق الداخلي البيئي الفرع الثالث: 
ة، ومنه فإن التقرير يالبيئ التدقيق ليس فقط جتميع املعلومات بل هو خطوة حنو إجياد طرق أفضل لإلدارة

البيئي هو التمثيل الكامل لألنشطة البيئية للمؤسسة أو أي شيء ذي قيمة حول البصمة البيئية للمؤسسة فالتقارير 
 2البيئية تكمن يف املسائلة واإلسهام الذي ميكن أن تقدمه هذه املسائلة.

 ني البيئينياملدققني الداخلياملبحث الثالث: متطلبات التدقيق الداخلي البيئي ومؤهالت 
ابلركائز تتعلق  العامة واليت باتالبيئي ابملؤسسات االقتصادية مجلة من املتطل الداخلي يقتضي إجراء التدقيق     

إدارة بيئي ونظام  واليت تتلخص يف ضرورة وجود فريق عمل مؤهل ووجود نظام ،األساسية الواجب توافرها
وهو ما سنحاول التطرق إليه  ،ليهاللمحاسبة البيئية، وكذا مجلة من املتطلبات يف ضوء املعايري الدولية املتعارف ع

 اخليني البيئيني. الدهذا إىل جانب استعراض أهم املؤهالت الواجب توافرها لدى املدققني ،يف هذا املبحث
 املطلب األول: متطلبات التدقيق الداخلي البيئي 

وتتمثل هذه املتطلبات  ،جيب توفر عدد من املتطلبات حىت يتسىن للتدقيق الداخلي البيئي حتقيق أهدافه
 يف اآليت:

 متطلبات التدقيق الداخلي البيئي يف ضوء املتطلبات العامةالفرع األول: 
البيئية ملتابعة  نظم اإلدارة ، حيث جيب أن توفرةوجود نظام إدارة بيئيو وجود فريق عمل للتدقيق البيئي   -أ

 األداء البيئي.
ضرورة وجود نظام للمحاسبة البيئية يهدف إىل تطوير األساس العلمي وجود نظام للمحاسبة البيئية:   -ب

اليت متارسها املؤسسة على البيئة، ولذلك جيب أن توضح  والعملي للقياس والتقرير عن األنشطة والتأثريات البيئية

                                                           
 .25، ص 2014المجلة الدولية للرقابة المالية الحكومية، أبريل  -1

2- Rob Gray, Current Developments and trends in Social and Environmental Auditing, International Journal of 
Auditing, Volume 4, Issue 3, June 2000, p 252. 
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ه وخمرجاته، حىت ميكن حتقيق الرقابة الفعالة يلعناصر هذا النظام من حيث مدخالت كل برانمج وأسلوب تشغ
 1على األنشطة البيئية.

جيب على إدارات املؤسسات املختلفة تصميم وتنفيذ نظام معلومات بيئي،  وجود نظام معلومات بيئي:  -ت
يهدف إىل توفري البياانت واملعلومات اخلاصة ابألنشطة والقضااي البيئية للمؤسسة، واليت ميكن القيام هبا، هذا 

ملتعلقة بتخطيط ابإلضافة إىل ضرورة وجود نظام إدارة بيئية يهدف إىل توفري البياانت واملعلومات الضرورية ا
 2األنشطة والعمليات الالزمة لتطوير وتنفيذ السياسات البيئية وكذلك تقييم األداء البيئي.

حيث أن وجود هاته املعايري عنصر أساسي يف التدقيق البيئي، إذ وجود معايري حمددة للتدقيق البيئي:   -ث
ة، إذ أن هذه املعايري متثل أمناط أو مقاييس تعد األساس يف تقييم أدلة اإلثبات يف التدقيق وحتديد نتائج األدل

 3ملستوايت األداء املهين اخلاصة بعنصر حمدد من عناصر منظومة األداء املهين.
أن يكون التدقيق الداخلي البيئي انبع من اقتناع اإلدارة بدوافع ذاتية  جيباقتناع اإلدارة ابلتدقيق البيئي:  -ج

لوقوع يف خمالفة التشريعات القانونية، وتوفري الدعم الكايف للمدقق اختيارية وليست إجبارية، وذلك حتاشيا ل
الداخلي البيئي داخل منظمة العمال وتذليل الصعوابت أمامه لكي يؤدي مهامه ابلكفاءة والفعالية املطلوبة، 

ة البيئية وتوثيق وضرورة التزام اإلدارة اباللتزامات البيئية، وضرورة تكامل التدقيق البيئي مع النظام الكلي لإلدار 
 4عملية التدقيق بشكل مالئم.

 متطلبات التدقيق الداخلي البيئي يف ضوء املعايري الدوليةالفرع الثاين: 
 متطلبات التدقيق الداخلي البيئي يف ضوء معايري الصفات -أ

 5فإن التدقيق جبب أن تتوفر فيه الشروط اآلتية: ،ويف ضوء معايري الصفات
ميكن توضيح متطلبات التدقيق الداخلي البيئي وفقا ملعيار ل عن األنشطة اليت يقوم بتدقيقها: إلستقالا -1

 6االستقاللية من خالل اآليت:
من مصادرها األساسية والتأكد  مدى قدرة املدقق يف احلصول على جمموعة القوانني املتعلقة ابحلفاظ على البيئة -

 من جهة إصدارها وتواريخ تنفيذها؛

                                                           
مذكرة ماجستير، قسم المحاسبة، كلية التجارة، إطار مقترح لمراجعة األنشطة البيئية وأثره على قيمة المنشأة دراسة تطبيقية،  علي،باسم رشيد  -1

 .56، ص 2017جامعة المنصورة، مصر، 
 .56المرجع السابق. ص  -2
 .107، ص 2014مرجع سبق ذكره،  رشا الغول، -3
 .57باسم رشيد علي، مرجع سبق ذكره، ص  -4
 ، أثر عدم االلتزام بمتطلبات المراجعة البيئية على تقويم األداء البيئي في المنشآت الصناعية السودانية )دراسة ميدانية(،عمر السر الحسن محمد -5

 .97، ص 2012، 01مجلة كلية العلوم اإلدارية، العدد 
بحوث الملتقى الدولي الثاني حول: األداء المتميز  (،GAASقيق البيئي في ضوء معايير التدقيق المقبولة قبوال عاما)متطلبات التدزياد هاشم السقا،  -6

 23و 22 للمنظمات والحكومات الطبعة الثانية: نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي وتحديات األداء البيئي، بجامعة ورقلة يومي

 .636، ص 2011نوفمبر 
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من خارج املكتب ويف هذه  بصورة خاصة عندما يتم االستعانة ببعض األفرادو  ،على استقاللية املدققاحلفاظ  -
 احلالة جيب أن يراعي استقالل هؤالء أيضا؛

علومات البيئية بنفس الدرجة االهتمام حباجة خمتلف اجلهات اليت حتتاج إىل تقرير املدقق بشأن البياانت وامل -
الزابئن واملستهلكني لني و جهة أخرى، وخاصة بني اإلدارة من جهة واملالك والعام وعدم التحيز جلهة على حساب

 من جهة أخرى؛
، كن أن يهدد احلياد لديهميالبيئية عدم معرفة املدقق الكاملة يف حتديد أو معاجلة التأثريات السلبية على  -

ات التقنية أو املصطلحات الفنية، ابلتفسري فاملدقق جيب أن ال يكون عرضة لـتأثري اخلرباء الفنيني أو عرضة للتأثري 
ذلك حتديد جماالت وك ،مما يتطلب أن يكون لديه القدرة على إعداد خطة التدقيق بنفسه وابستقالل كامل

 الفحص واالختبار وحتديد مستوى املساعدة املطلوبة.
متطلبات العناية املهنية وضيح ميكن ت توفر املعرفة واملهارة واخلربة الالزمة لتحقيق األهداف املوضوعة: -2

 الالزمة من خالل:
 حملاسبة البيئية والتدقيق البيئي؛اما ميتلكه املدقق من معرفة علمية وعملية يف اجملال البيئي وتقنياته يف جمال  -
 ال البيئي.شهادات تؤكد خربته يف اجملال البيئي وشهادات لدورات تدريبية وحتسيسية يف اجمل -
 ي البيئي يف ضوء معايري األداءمتطلبات التدقيق الداخل  -ب

وال عن فحص وتقييم األداء ، يعترب املدقق الداخلي مسؤ الداخلي تدقيقيف ضوء معايري األداء املهين لل
ومن بينها األداء البيئي للمؤسسة ومدى فاعلية الوسائل الرقابية اليت قامت هبا املؤسسة بوضعها  ،بصفة عامة

 1حلماية البيئة.
 التدقيق الداخليإدارة نشاط  -1

قق قيمة عالية املدقق الداخلي البيئي إدارة نشاط التدقيق الداخلي البيئي على حنو فعال مبا حي على
 2للمؤسسة من خالل:

ولوايت نشاط التدقيق على املدقق الداخلي البيئي أن يضع اخلطط اخلاصة ابملخاطر لتحديد أ التخطيط: -
 التنظيمية البيئية للمؤسسة؛هداف الداخلي مبا يتماشى مع األ

لس اإلدارة خطط أنشطة التدقيق على املدقق الداخلي البيئي أن يوصل لإلدارة العليا وجم اإلتصال واملوافقة: -
وذلك بغرض فحص اخلطط  ،ةالداخلي البيئي ومتطلبات تنفيذ تلك اخلطط مبا يف ذلك التغريات الزمنية اجلوهري

 ودة على تنفيذ اخلطط؛وارد احملدبري املدققني أن يبلغ اإلدارة كذلك بتأثري املالبيئية واملوافقة عليها. وعلى ك

                                                           
، مذكرة ماجستير، معهد الدراسات والبحوث المراجعة الداخلية في البنوك التجارية الليبية بهدف الحد من المخاطر البيئية تطويرليلى ميالد محمد،  -1

 . 1، ص 2015البيئية، جامعة عين شمس، مصر، 
 . 43 -42مرجع سبق ذكره، ص أحمد حلمي جمعة،  -2
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 وفاعلية مبا حيقق اخلطط املعتمدة؛بفعالية  دقق التأكد من أن إدارة املوارد البيئية تتمعلى امل إدارة املوارد: -
شاط التدقيق جيه نمن خالل وضع اخلطط والسياسات وتوزيع املهام بغرض تو السياسات واإلجراءات:  -

 الداخلي البيئي؛
الداخلية واخلارجية لتأكيد توصيل املعلومات وتنسيق األنشطة مع األطراف  من خالل ضمانالتنسيق:  -

 فيض االزدواج يف اجلهود املبذولة؛مة واخلدمات االستشارية البيئية وضمان التغطية الصحيحة وختاملالء
على املدقق الداخلي البيئي أن يرفع تقريره على حنو دوري يا: رفع التقارير إىل جملس اإلدارة واإلدارة العل -

إىل جملس اإلدارة وإىل اإلدارة العليا عن أهداف أنشطة التدقيق الداخلي وعن السلطات واملسؤوليات املتصلة 
احلوكمة ابة وكذلك قضااي خبطة العمل. وينبغي أن يشمل التقرير كذلك قضااي املخاطر البيئية اجلوهرية وقضااي الرق

 البيئية؛
: على نشاط التدقيق الداخلي البيئي تقييم وحتسني إدارة املخاطر البيئية والرقابة وعمليات اإلدارة طبيعة العمل -2

 .البيئية ابستخدام أسلوب منهجي ومنضبط
ينبغي أن يساعد نشاط التدقيق الداخلي البيئي املؤسسة عن طريقة حتديد وتقييم إدارة املخاطر البيئية:  -

املخاطر البيئية وأنظمة  التعرض اجلوهري للمخاطر البيئية، كما ينبغي أن يسهم ذلك النشاط يف حتسني إدارة
 الرقابة؛

ينبغي أن يساعد نشاط التدقيق الداخلي البيئي املؤسسة فيما يتصل إبرساء آليات فعالة للرقابة البيئية الرقابة:  -
 تعزيز التحسني املستمر ابملؤسسة؛ ذلك عن طريقعن طريق تقييم فعالية وكفاية تلك اآلليات، وك

 املناسبة لتحسني عمليات احلوكمة. تينبغي على نشاط التدقيق الداخلي البيئي تقييم ووضع التوصيا: احلوكمة -
وتشمل  ،ينبغي على املدققون الداخليون البيئيون تطوير وتسجيل خطة لكل مهمة بيئيةالتخطيط للمهمة:  -3

 والتوقيت وتوزيع املوارد؛ألهداف، النطاق، وا
ئية  على حتديد وحتليل وتقييم وتسجيل املعلومات البيعمل املدققني الداخليني البيئينيينبغي أن يأداء املهمة:  -4

 الكافية لتحقيق أهداف املهمة؛
  أن يوصلوا نتائج املهمة من خالل عمليات اإلفصاحينبغي على املدققني الداخليني البيئيني توصيل النتائج: -5

حبيث تتسم ابلدقة واملوضوعية  ،معايري توصيل النتائج اةعن عدم اإلذعان للمعايري عند أداء املهمة مع مراع
 وح ملختلف مستخدمي هذه اإلفصاحات؛والوض

 لنتائج اليت يتم توصيلها لإلدارة؛: ينبغي على املدقق أن يضع وحيافظ على نظام ملراقبة سري امراقبة التقدم -6
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البيئية ال  قبل مستوى من املخاطرلعليا تعندما يعتقد كبري املدققني أن اإلدارة اة للمخاطر: قرار قبول اإلدار  -7
فإنه ينبغي أن يرفع كل  ،لكيعد مقبوال للمؤسسة، فإنه ينبغي عليه مناقشة ذلك مع اإلدارة، فإذا مل يتم حل ذ

 اع. فض النز بذلك إىل جملس اإلدارة ليتوىل امن كبري املدققني واإلدارة العليا تقرير 
 املطلب الثاين: مؤهالت وصفات القائم أبعمال التدقيق الداخلي البيئي

، همة التدقيق الداخلي البيئيسيتناول هذا املطلب كل من مهام واخلربة الواجب توفرها يف فريق أو القائم مب
 .هذه املهمة ومن مث احلديث عن الصعوابت اليت تعرتضهم أثناء أداء

 مهام ومسؤوليات املدققني الداخليني البيئينيالفرع األول: 
ا نعين مبصطلح املدققني جيب معرفة ماذ ،قبل احلديث عن مهام ومسؤوليات املدققني الداخليني البيئيني

التدقيق  فريق خمتص بعملية أم هناك ،الداخلني البيئيني ومن املكلف هبذه املهمة هل هو مدقق داخلي بيئي واحد
 الداخلي البيئي؟

يصطلح  Internal Environmental Auditorفإن اصطالح املدقق الداخلي البيئي  ،لى العمومع
أن ذلك الفرد و يعمل لصاحل جملس إدارة املؤسسة،  ،رجينيخاداخليني أو ، سواء على فرد أو فريق من املدققني

 الكفاية املطلوبة ألداء التدقيق البيئي ويتعني أن يكون حياداي ،سواء كان فرداي أو مجاعيا ،أو الفريق ميتلك
 1بشكل كايف عن األنشطة حمل التدقيق من أجل القيام إبصدار حكم موضوعي. ومستقال

 ،ن مبا لديهم من معلومات دقيقة يسمح هلم أبن حيكموا على سياسات املؤسسة وإجراءاهتافاملدققون الداخليو  
احملاسبية، ، ويف استطاعتهم تقدمي اقرتاحات عن كثري من األمور اليت تؤدي إىل رفع الكفاية  سواء احملاسبية أو غري
إذ ابت هناك ضغط متزايد من جانب اجلهات املعنية حىت يتم  2،ومن أمهها األمور البيئية ،اإلنتاجية للمؤسسة

يب واستخدام مراجعيها املاليني خاصة يف ظل إمكانية أن تقوم بتعليم تدر ، مراجعتها داخليا على أساس منتظم
 3إجراء عمليات تدقيق بيئي يف مؤسستها كتمديد لعمليات التدقيق التشغيلية السنوية. ،الداخليني

املدقق الداخلي البيئي وكجزء من نظام اإلدارة والرقابة الداخلية للمؤسسة، يهتم مبراجعة االلتزام ابألنظمة 
فإن املدقق الداخلي  ،قضااي البيئية، وضمان اإلفصاح املناسب. ومع ذلكوالقوانني، وحتديد سالمة احملاسبة لل

أو اليت جيب أن تكون يف مكاهنا لضمان احلفاظ على احلد األدىن من  ،هتم أيضا ابلضوابط املوجودة يف املكاني
أن تستند القرارات و املشاكل البيئية، وأن تكون العمليات البيئية فعالة، وأن تكون عمليات إدارة النفاايت مناسبة، 

 4البيئية على نظام معلومايت بيئي.
                                                           

 .133مرجع سبق ذكره، ص  المراجعة البيئية،، أمين السيد أحمد لطفي -1
  .54، ص 2004، الناشر أمين السيد أحمد لطفي، القاهرة، مصر، مراجعة نظم الرقابة الداخلية أمين السيد أحمد لطفي، -2

3- Mehmed Ȍzbirecikli, A Review on How CPAs Should Be Involved in Environmental Auditing and Reporting for 
the Core Aim of IT, Problems and Perspectives in Management, Volume 5, Issue 2, 2007, p 122. 
4- Mort Dittenhofer, Environmental accounting and auditing, Managerial Auditing Journal, Vol 10, Iss 8, 1995, P 

44. 
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من االهتمام خلصائص ومقومات نظام الرقابة الداخلية  اكما ينبغي على املدقق الداخلي أن يعطي مزيد
 1بشأن األحداث أو الوقائع اليت تنطوي على خماطر بيئية، فعلى سبيل املثال يركز املدقق على: 

 واقع التلوث؛إجراء مالحظات معينة يف م -
 اختبارات على مستوى التلوث؛ -
 وليات املتعلقة ابالنعكاسات البيئية لألنشطة اخلطرة؛التحديد الواضح للمسؤ  -
هام واإلجراءات املرتبطة بتسوية علومات الواردة يف سجالت التلوث إبعطاء انتباه مالئم للفصل بني املاملزايدة  -

ن مستقلة، وابلتايل ميكن تسجيل تفاظ ابملنتجات اخلطرة يكون يف خماز الوقائع اليت تنطوي على خماطر بيئية، فاالح
 أيضا الفصل بني مهام كل من املشرتي والناقل وأمني املخزن.و حركة خروجها، 

معهد املدققني ومن أمهها دراسة  ،كما قد أولت بعض اجلهات املهنية اهتماما ابلغا بدور املدقق الداخلي
 2ة األمريكية خبصوص هذه القضية والذي حددته يف:املتحد الداخليني ابلوالايت

 املؤسسة؛ على املدقق الداخلي فهم وإدراك القضااي البيئية الناشئة عن دورة حياة منتجات -
يات وتكنولوجيا التدقيق وذلك عن طريق تطبيق تقن ،على املدقق الداخلي دعم تنفيذ برامج التدقيق البيئي -

 املالئمة؛
 ة إبدارة املخاطر البيئية؛ابجملاالت ذات العالقة ابلتأثريات البيئية والقضااي املرتبطاالهتمام الواسع  -
ساعد تلك ياألمر الذي  مساعدة قسم التدقيق الداخلي ابملؤسسة على قبول حتدايت تطوير التدقيق البيئي، -

 يزو اخلاصة ابلبيئة.إلاملؤسسة يف احلصول على شهادات ا
منها مسؤولية تدقيق األداء البيئي ومن املمكن  ،عاتقه العديد من املسؤولياتاملدقق الداخلي تقع على و 

 3أن تتم عن طريق:
ت التأثري على البياانت جيب على املدقق معرفة طبيعة عمل املؤسسة حىت يتسىن له معرفة األمور ذا  -أ

 :املالية لذلك
ئية كافيا لتمكنيه من حتديد ابألمور البيجيب أن يكون مستوى معرفة املدقق ابملعامالت واملمارسات املتعلقة  -1

لقطاع الذي تنتمي له املؤسسة اأثر تلك املعامالت واملمارسات على القوائم املالية. كذلك على املدقق أن يراعي 
 تخراج املعادن.وهل هناك التزامات بيئية مثل صناعة الكيماوايت، النفط، صناعة األدوية وكذلك اس

دقق أن يراعي األمور البيئية لذلك جيب على امل ،بتقييم املخاطر والرقابة الداخلية جيب على املدقق أن يقوم  -2
 التالية:

                                                           
 .298سبق ذكره، ص مرجع  السيد أحمد السقا ومدثر طه أبو الخير، -1
 .76رشا الغول، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .123-122غسان فالح المطارنة، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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اطئة جوهرية يف البياانت واليت قد تتضمن وجود معلومات خ ،تقدير املخاطر املالزمة عند وضع خطة التدقيق -
عية أو تعاقدية خماطر عدم تشري مثل خماطر تكاليف االلتزامات الناشئة عن متطلبات ،املالية بسبب أمور بيئية

 ام ابلقوانني والتنظيمات البيئية؛االلتز 
ملؤسسات اليت يكون تعرضها النظام احملاسيب ونظام الرقابة الداخلية والذي خيتلف وفقا لنوع املؤسسات: فا -

حملاسيب أو نظام زء من النظام اللمخاطر البيئية منخفضا حيتمل أن تكون رقابتها وسيطرهتا على األمور البيئية كج
 ون هناك نظام خاص لألمور البيئية؛يك مبعىن أالّ  ،الرقابة الداخلية اخلاص هبا

ابة داخلية فرعي هلذا اليت تعمل يف قطاعات معرضة ملخاطر بيئية عالية تقوم بتصميم نظام رق املؤسسات -
 مجيع ضوابطها بنظام رقابة متكامل؛تصمم وتشغل  ؤسساتالغرض. م

بط أفعال املدراء جتاه الضواو نه جيب على املدقق فهم بيئة الرقابة لتقدير موقف وإدراك حيث أبيئة الرقابة:  -
 ؛الداخلية وأمهيتها يف املؤسسة

ية للمؤسسة، واالحتفاظ بنظام جيب على املدقق فهم الضوابط البيئية من خالل مراقبة االلتزام ابلسياسة البيئ -
لية املناسبة مثل الكميات مطابقات للمعلومات البيئية مع املعلومات املاكذلك توفري و  ،معلومات بيئي مناسب

 الفعلية لنفاايت اإلنتاج مع كلفة التخلص من النفاايت.
 ثل:مجيب على املدقق مراعاة القوانني واألنظمة عند تدقيق البياانت املادية  -ب
 اضية.ممن حوادث  القوانني واألنظمة اليت تفرض التزامات لتعويض التلوث البيئي الناشئ -1
 القوانني املتعلقة برقابة التلوث أو ختفيض االنبعاث أو التخلص من النفاايت. -2
 ر بيئية.الرتاخيص البيئية يف بعض املؤسسات واليت حتدد شروط تشغيل املؤسسة من وجهة نظ -3
 متطلبات السلطات النظامية املتعلقة ابألمور البيئية. -4

ط لكن بدال من ذلك ليس ملما ابجلوانب التدقيقية فقو جلوانب فاملدقق جيب أن يكون ملما مبختلف ا
 جيب أن يكون لديه فهم أفضل للقوانني واللوائح البيئية وطريقة تنفيذها.

ي البيئي يلعب دورا هاما ميكن القول أن املدقق الداخل ،ومن خالل عرضنا ملهام املدقق الداخلي البيئي
ي لتقومي وحتسني درجة  إذ يساهم يف إضافة قيمة حقيقة للمؤسسة من خالل قيامه بتوفري مدخل منطق ،وحيواي

هتا طرها البيئية وتطوير نظام إدار املؤسسية من خالل خدماته االستشارية البيئية، إدارة خما األنشطةكفاءة وفعالية 
 متها البيئية.كو البيئي وتعزيز وتفعيل ح

 الواجب توفرها لدى املدققني الداخليني البيئينياخلربة الفرع الثاين: 
إضافة للمعرفة واملهارات  ،لقائمني على عملية التدقيق معرفة ومهارات مقبولة يف جمال البيئةالبد أن يكون ل

 املطلوبة للتدقيق املايل، فضال عن متطلبات التعليم املستمر للمحافظة على الكفاءة املهنية املطلوبة يف ظل التغريات
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 ,2004)وحسب  1املستمرة نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي ينعكس على البيئة واملمارسات اليت تتم هبا،

Adams) مما ميكنهم من فهم حيثيات التدقيق البيئي  ،جيب أن يكون هؤالء األشخاص مؤهلني بشكل مناسب
إذ جيب أن ميتلك املدققون القدرة على تقييم  2والقبول أبخالقيات املسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسسات،

التأثري االحتمايل ألي انتهاك بيئي على البياانت املالية، كما ينبغي أن تكون لديهم القدرة على تقييم عواقب 
 هذه االنتهاكات.

 3هناك من يرى أن هذه اخلربة املطلوبة تتلخص يف النقاط التالية: 
وعية والوالء للمؤسسة اليت االلتزام بقواعد السلوك املهين من أمانة وموضالداخلي البيئي املدقق جيب على  -

 يعمل هبا؛
م ملمارسة التدقيق الداخلي جيب على املدقق أن يكون على قدرة من املعرفة واملهارة املهنية والتخصص الالز  -

تقييم االحنرافات وإدراك  لىالتعرف ع ،البيئي، وهذا يتضمن القدرة على تطبيق معايري وأساليب التدقيق الداخلي
 املشاكل االقتصادية والقدرة على استخدام وفهم النماذج الكمية؛

 صال هبم بطريقة فعالة؛جيب أن يكون لدى املدقق الداخلي البيئي القدرة على التعامل مع األفراد واالت -
ستمر والدورات التدريبية امل جيب على املدقق الداخلي البيئي أن حيافظ على كفاءته املهنية عن طريق التعليم -

 واملشاركة يف املؤمترات واملشروعات البحثية؛
ا ألي تالعب أو أخطاء أو جيب على املدقق الداخلي البيئي بذل العناية املهنية املعقولة وأن يكون متيقظ -

 إسراف أو ضياع حيتمل وقوعه.
 من املهارة العلمية قدر عايل ميكن القول أن املدقق الداخلي البيئي جيب أن يكون على ،وعلى العموم

ل توفر قدر كايف من املعلومات نه من ممارسة مهامه وتقدمي خدماته االستشارية، وذلك من خالوالعملية واليت متكّ 
مل على تنمية مهارات تمر والعالالزمة والعمل املستمر على تنمية هذه املهارات من خالل االلتزام ابلتعلم املس

ريعات البيئية الصادرة واليت ملهارات احلديثة، واالطالع الدائم على أهم القوانني والتشخاصة ا االتصال لديه،
تقدمي االستشارات والتوصيات  حتكم وتنضم املمارسات البيئية للمؤسسة، وأن تكون لديه روح عالية من اإلبداع يف

 نشاط املؤسسة. تعرقل البيئية لتدارك نقاط الضعف وجتنب املخاطر البيئية احملتملة واليت ميكن أن
 
 
 

                                                           
 .318عصام الدين محمد متولي، مرجع سبق ذكره، ص  -1

2- Christina Chiang, Insights into current practices in auditing environmental matters, Managerial 
Auditing Journal, Vol. 25 Iss 9, 2010, p 307. 

 .207، 206 ص، 2017مطبعة كلية الزراعة، جامعة القاهرة،  ، المحاسبة والمراجعة الدولية،عزيزة عبد الرزاق -3
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 الصعوابت اليت تواجه املدققني الداخليني البيئينيالفرع الثالث: 
 1أهم هذه الصعوابت فيما يلي:  ذكرميكن 

مما يؤدي  ،البيئيالداخلي لتدقيق اب خطوات القيام املقبولة قبوال عاما واليت تنظم وتبنّي  غياب املعايري الدولية -
 إىل عدم وجود منهجية واضحة للقيام هبذه العملية؛

لتكاليف البيئية على أهنا إىل ا ةنظر لتزال ا الإذ  ،وجود تعارض بني مصاحل املؤسسات االقتصادية والبيئية -
 ختص املؤسسة لوحدها وابلتايل مسؤولية معاجلة هذه التكاليف ال ،ة وال ختص املؤسسة وحدهايتكاليف خارج

 ا هي مسؤولية اجلميع؛وإمن
ب القوانني اليت تلزم القيام نتيجة غيا أي غياب قوة اإللزام ،البيئي عملية اختياريةالداخلي عملية التدقيق  -

صروف املتكاليف و النه زايدة يف أالبيئي على  الداخلي ىل التدقيقإوابلتايل فإن املؤسسات تنظر  ابلتدقيق البيئي،
 غىن عنه؛ لىللمؤسسة هي ع

 ؛شاط املؤسسةس التكاليف البيئية نتيجة صعوبة حتديد اآلاثر البيئية الناجتة عن نبة قياصعو  -
 عدم وجود إطار للمحاسبة البيئية االقتصادية؛ -
 الداخلي ام بعملية التدقيقهم اخلربة العلمية والعملية للقيينقص وغياب األشخاص املؤهلني الذين تتوفر لد -

ليت يفتقر إليها الكثري من املدققني واليت تتطلب معرفة ابملعامالت واملمارسات املتعلقة ابجلوانب البيئية ا ،البيئي
 بيئي؛ال الداخلي خاصة يف ظل غياب املعايري اليت تنظم وتبني طريقة التدقيق ،الداخليني

 ن أنشطتها على البيئية.ة ع عن احلساابت اخلاصة آباثر البيئية الناجتغياب القوائم املالية اليت تعرّب  -
لكن ابلرغم من هذه الصعوابت اليت تعرتض عملية التدقيق الداخلي البيئي، إال أنه ميكن جتاوز كل ذلك 

، واجلمعية الكندية IIA دققني الداخليني خاصة يف ظل الدعم الذي تقدمه بعض املنظمات املهنية كمعهد امل
اخلي بيئي، كما وزاد اهتمام هذه املنظمات بتدريبهم على أساسيات للمراجعة البيئية، حنو منح شهادة مراجع د

 2التدقيق البيئي، والقوانني واللوائح البيئية.
 املطلب الثالث: تقرير التدقيق الداخلي البيئي

، فاهلدف األساسي من عملية يعترب تقرير التدقيق الداخلي البيئي احملصلة النهائية لعمل املدقق الداخلي
اعية لألنظمة والقوانني البيئية هو متكني املدقق من إبداء رأيه حول ممارسات املؤسسة وفيما إذا كانت مر التدقيق 

بيئية وجناحها يف جتنب املخاطر وكذا سالمة إفصاحاهتا يف القوائم املالية، ويف مدى التحكم املؤسسايت لألمور ال
 البيئية.

                                                           
دور المحاسبة البيئية والتدقيق البيئي في تفعيل التنمية المستدامة )دراسة آلراء عينة من المحاسبين عبد الواحد غازي محمد حسين،  -1

 .311، ص 2014، 32، العدد 10مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت، كلية اإلدارة واالقتصاد، المجلد والمدققين(، 
، ص 2013، دار التعليم الجامعي، اإلسكندرية، مصر، معايير المراجعة الدولية والتأكيد المهنيتة، عبد الوهاب نصر علي وشحاتة السيد شحا -2

450. 
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 يئيمفهوم تقرير التدقيق الداخلي الب الفرع األول:
فتقرير التدقيق هو  1التقرير الداخلي البيئي هو أداة إدارية تساعد يف مراقبة وتقييم ألداء عملية أو نظام.

، الذي يكون مبثابة مرجع للمدقق 14001يزو إلمستند قانوين جيب تسليمه وحفظه وفقا ملتطلبات معيار ا
 2مكنة واألكثر وضوحا.الداخلي البيئي إلضفاء طابع رمسي على النتائج أبكثر الطرق امل

 حمتوى وكيفية إصدار تقرير التدقيق الداخلي البيئيالفرع الثاين: 
وجيب أن يقدم التقرير سجال  ،فريق التدقيق رئيستقع مسؤولية إعداد تقرير التدقيق بكل حمتوايته على 

الية ويعترب هذا التقرير إضافة ذات قيمة للقوائم امل 3كامال، ودقيقا وواضحا حول ممارسات املؤسسة البيئية،
جيابيا لدى املتعاملني مع املؤسسة أبن هذه األخرية قد خضعت للفحص والتحقيق، املنشورة، إذ يعطي انطباعا إ

كما يراعي املدقق عند تكوين رأيه   ،وضمن هذا التقرير يعمل املدقق على إبداء رأيه حول النظام البيئي للمؤسسة
ل البياانت املالية، فيما إذا كانت أتثريات األمور البيئية قد عوجلت بشكل مالئم أو مت اإلفصاح عنها وفقا حو 

إلطار التقارير املالية املناسبة، إضافة لذلك، على املدقق قراءة أية معلومات أخرى ترفق مع البياانت املالية وذلك 
 4لتحديد أية اختالفات جوهرية ختص أمور بيئية.

صف ملكان تواجدها، ميكن تقسيم هذا التقرير إىل قسمني: القسم األول: يتضمن اسم املؤسسة مع و و  
، عمليات التشغيل، أما القسم نوعية املعدات والتجهيزات اليت متتلكها، طريقة ترتيب اآلالت والعمال يف املصنع

والتخزين والنقل،  ات النفاايتإدارة عمليالثاين: فيتكون من نتائج عدم االلتزام ابلقوانني والسياسات البيئية، 
 أنظمة التشغيل.

  5يتضمن هذا التقرير كذلك:و  
 سباب اليت منعت ذلك؛مدى التزام املؤسسة ابلقوانني البيئية، ويف حالة عدم االلتزام بذلك، يسجل األ -
 اطها؛الظروف البيئية اليت قد تؤثر على قدرة املؤسسة على االستمرارية يف مزاولة نش -
 :بملخص لألرقام املتعلقة  -

 تقييم الربانمج والسياسة البيئية للمؤسسة؛
 .االنبعااثت املسببة للتلوث، املخلفات، املواد اخلام، الطاقة 

                                                           
1- European Industrial Association Aisbl, Envitonmental Auditing Guide, IGC Document 135/12/E , 2012, p 1. 
2- Audit Environnemental, ttps://www.novethic.fr/lexique/detail/audit-environnemental.html 

، الطبعة األولى،  PLUSISO 14001استدامته  -تقنيته -اإلدارة البيئية والتكنولوجية منهجياتهصالح محمود الحجار وداليا عبد الحميد صقر، نظام  -3

 .168، ص 2006دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 
مرجع سبق ذكره،  المنشآت الصغيرة، -البيئي-الخاص -اإلداري -الحكومي –االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيد الداخلي مي جمعة، أحمد حل -4

 .224ص 
، المؤتمر العلمي المراجعة البيئية كأحد متطلبات المؤسسة المستدامة وتحقيق التنمية المستدامةكمال محمد منصوري وجودي محمد رمزي،  -5

س سطيف، يومي الدولي: التنمية المستدامة والكفاءة البيئية اإلستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عبا

 .12، ص 2008أفريل  07-08
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 شاكل والتأثريات اليت ها إلحداث حتسينات مؤثرة على املقق بشأن األعمال اليت يتحتم إجراؤ توصيات املد
 لوحظت أثناء القيام بعملية التدقيق.

 1ميكن تقسيم القسم الثاين إىل األجزاء التالية: ،وبشكل أكثر وضوحا
نشطة اليت خضعت لعملية االت البيئية واألف لطبيعة وهدف التدقيق، متضمنا اجملاألول يشمل على وصاجلزء  -

 ؛اتدقيقهالفحص والتقييم، مع أمهية اإلفصاح عن اجملاالت ذات العالقة واليت مل يتم 
وهنا يراعي عدم استخدام  ،دقيقعلى املعايري اليت وجدها املدقق مالئمة للقيام بعملية الت الثاين يشمل اجلزء -

 يق جلهة معينة؛متها لعملية تدقذلك ألهنا معايري يرى املدقق مالءو  ،معايري تدقيق متعارف عليها
 وأدلة إثبات؛رائن م من قأداء اإلدارة يف ضوء ما قدّ على  لمدققلالثالث يشمل احلكم الشخصي  اجلزء -
 الرابع يشتمل على النتائج األساسية من عملية الفحص والتقييم؛  اجلزء -
عملية الفحص والتقييم،  واليت ظهرت خالل ،يشمل على أوجه القصور يف نظم اإلدارة البيئيةاخلامس  اجلزء -

احي القصور ابإلدارة جلة نو على اقرتاحات املدقق ملعا اجلزءواآلاثر املرتتبة عن ذلك القصور، كما يشمل هذا 
 البيئية وتالفيها مستقبال.

عكسية،  تغذيةكون هناك التقرير فقط، بل البد أن ي دالبيئي عند إعداالداخلي وال يتوقف عمل املدقق 
دخل املستوايت اإلدارية متها للتنبؤات، وحتديد احلاجة إىل تم خمرجات عملية التدقيق ومدى مالءذلك لتقيي

 ء املخرجات غري املتوقعة.وذلك يف ضو  ،إلعادة هيكلة االسرتاتيجيات أو إعادة تقييم التطبيقاملختلفة، سواء 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .319، مرجع سبق ذكره، ص 1ة المراجععصام الدين محمد متولي،  -1
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 خالصة الفصل 
داخلي واستعراض املتعلقة ابلتدقيق الاألدبيات  أهم ذا الفصل دراسةمن خالل ه طالبةال تلقد حاول

ابستعراض أهم املفاهيم اخلاصة ابلتدقيق البيئي والتدقيق الداخلي  قمنافهوم، كما املاملراحل اليت مر هبا تطور هذا 
 ات النظر حول هذا املفهوم. يف وجه اختالف كبريالبيئي أين وجدان 

جب توفرها يف ااملدقق الداخلي البيئي واخلربات الو امللقاة على عاتق  سؤولياتاملهام و راز املإبحاولنا كما 
، وإبراز أهم الصعوابت والتحدايت اليت تواجه املدقق الداخلي يف ظل هذه الدوليةاألخري يف ضوء املعايري هذا 

أو التخفيف من قدرة ومهارات  ال جيب إمهال، فإنه لكن ابلرغم من ذلكو  .املهمة اجلديدة امللقاة على عاتقه
الداخلي البيئي يساهم املدقق إذ ابت  ،خاصة يف ظل تطور أهداف التدقيق الداخلي ،الداخليني البيئيني املدققني

منطقي لتقومي وحتسني درجة  وفري مدخلوت قيمة حقيقة للمؤسسة من خالل خدماته االستشارية البيئيةيف إضافة 
ل يئي وتعزيز وتفعنظام إداراهتا البي تطويرو  من خالل إدارة خماطرها البيئية وفعالية املنظومة املؤسسيةكفاءة 

فإن هذه املمارسات تساهم يف الوقوف مبوضوعية وحيادية  ،جهة أخرىحكومتها البيئية هذا من جهة، ومن 
ومن مث املسامهة يف حتسني األداء البيئي  .اسرتاتيجياهتا وسياستها البيئيةعلى ما حققته املؤسسة ابملقارنة مع 

 للمؤسسة وهو ما سنحاول دراسته يف الفصل الثالث.
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 متهيد 
العديد من  جينب املؤسساتن الذي اخط األمو  ،يف التدقيق اجديد ااخلي البيئي هنجيعترب التدقيق الد

ة البيئية وتصحيح ستقييم اجنازات املؤس وضمان ،البيئةإتالف  خطر املالحقة والغرامات الناشئة عناملخاطر ك
تقييم وتطوير حيواي يف إبطاء التدهور البيئي، دورا  يلعب التدقيقأن  ميكنالبيئية، إذ يف املمارسات القصور أوجه 

املساعدة يف وضع  ،املصلحة أصحابالسياسات واملمارسات البيئية، توفري املعلومات البيئية اليت حيتاجها خمتلف 
على  اإلدارةومساعدة  ،منتجات صديقة للبيئة إنتاجمن خالل  حتسني منتجاهتا، قاعدة بياانت بيئية للمؤسسة

لبيئي من خالل التحقق ويظهر جليا دور التدقيق الداخلي االبسيط معها،  التفاعلاملشاكل البيئية بدال من توقع 
 اإلدارةوتدقيق نظم  ،املتاحة  ضوء اإلمكانياتيف نفاايتمة اخلطة اإلسرتاتيجية املرتبطة إبدارة الءمن مدى مال

والتحقق من سالمة وتقييم األداء البيئي للمؤسسة يف  القائم فعال للتحقق والتأكد من سالمة هذا النظام ةالبيئي
 ضوء املتطلبات والقوانني البيئية اخلاضعة هلا املؤسسة.

 :مباحث أساسية ةهذا الفصل إىل ثالث وقد مت تقسيم
 دور التدقيق الداخلي البيئي يف حتسني نظام اإلدارة البيئية وتفعيل االلتزام ابألنظمة والقوانني املبحث األول:

 البيئية.
 .عن األداء البيئيحملاسبة ابعالقة التدقيق الداخلي البيئي املبحث الثاين: 
 البيئية. خلفاتدور التدقيق الداخلي يف ختفيض املخاطر البيئية وامل املبحث الثالث:
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م ابألنظمة والقوانني وتفعيل االلتزا املبحث األول: دور التدقيق الداخلي البيئي يف حتسني نظام اإلدارة البيئية
 البيئية

لبيئية والتـأكيد على مدى االلتزام يعترب القيام ابلتدقيق الداخلي البيئي خطوة هامة حنو إرساء نظام اإلدارة ا
 .، ومن مث حتسني األداء البيئيهة املشاكل البيئية اليت تعرتض نشاط املؤسساتابألنظمة والقوانني البيئية ومواج

فعيل نظام اإلدارة البيئية، تبراز كل من دور التدقيق الداخلي البيئي يف إ خالل هذا املبحث من وعليه سنتناول
 كذا دوره يف تفعيل االلتزام ابلقوانني والتشريعات البيئية. و 

 ةالتدقيق الداخلي البيئي كأحد أهم ركائز نظم اإلدارة البيئي املطلب األول:
 اإلدارة البيئيةتقومي نظام أدوات فحص و أهم  واحدا منابعتباره لقد ازدادت أمهية وظيفة التدقيق الداخلي 

دقق الداخلي البيئي مسؤوليات امل هذا املطلب مفهوم تدقيق نظام اإلدارة البيئية، وعليه تناول، القائم يف املؤسسة
 وإجراءات تدقيق نظم اإلدارة البيئية.

 مفهوم تدقيق نظام اإلدارة البيئيةالفرع األول: 
واحلفاظ عليه البيئي اجليد نظام اإلدارة البيئية هو اإلطار أو طريقة توجيه املؤسسة لتحقيق األداء  إذا كان

فإن تدقيق نظام اإلدارة البيئية هو  ،واستجابة للوائح املتغرية ابستمرار يف السياسة البيئية وفقا لألهداف احملددة
دلة اليت حتدد ما إذا كان نظام اإلدارة البيئية للمؤسسة عملية حتقق منطي وموثق لالستخراج والتقومي املوضوعي لأل
ويعرف  1وكذلك إبالغ اإلدارة بنتائج هذه العملية. ،يطابق معيار تدقيق نظم اإلدارة البيئية الذي يف املؤسسة

 ةنظام اإلدارة البيئي كان  عملية فحص منهجي وموثق للحصول على األدلة وتقييمها لتحديد ما إذا أبنه :أيضا
  2يتوافق مع معايري تدقيق نظام اإلدارة البيئية املوضوعة من قبل املؤسسة.

ة األنظمة البيئية، ومدى وأتسيسا على ما سبق، فإن تدقيق نظام اإلدارة البيئية هو عملية حتقق من جود
ن أجل ضمان بيئي للمؤسسة، ممطابقتها ملعايري تدقيق نظام اإلدارة البيئية والتحقق من مدى فعالية األداء ال

 تنفيذ فعال للتدقيق البيئي وذلك بضم مدققني مؤهلني جيدا إلجراء هذه املهمة. 
 3،أفضل مدقق لنظم اإلدارة البيئية هو مدقق ذو خلفية حماسبية (Taylor et al)ووفقا لتايلور وآخرون 

  4وذلك من أجل حتقيق عدة أهداف نذكر منها:
                                                           

 .177ص  مرجع سبق ذكره، محمد صالح الدين عباس، -1
2- Zutshi Ambika and Sohal Amrik, Environmental management system auditing within Australian  
companies, Managerial auditing journal, Vol 18, No 8, 2003, p 19. 
 
3- Seetharaman. A, Mohamed Ismail, Saravanan, A S, Environmental Accounting as a Tool for Environmental 
Management System, J. Appl. Sci. Environ. Manage, Vol 11, No (2), June, 2007, p 144. 

 أنظر:  - 4
 . 264ص  مرجع سبق ذكره،خالد مصطفى قاسم،  -
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 فعالية هذا النظام؛مة وكفاءة و ءالتأكد من استمرارية ومال -
 ؛حتديد مدى تطابق نظام اإلدارة البيئية مع ترتيبات إدارة البيئة -
 حتديد فاعلية التطبيق يف العمليات اليت تؤثر على البيئة؛ -
 ؛حتديد فعالية نظام اإلدارة البيئية يف دعم حتقيق التحسني املستمر -
 "؛ 2015: 14001زو يإلا"فات القياسية ملواصحتديد مستوى تطبيق نظام إدارة البيئة وفقا ملتطلبات ا -
 تزويد الوحدات التنظيمية واإلدارات املدقق عليها بفرص التحسني والتطوير؛ -
 ملؤسسة؛احتديد فعالية نظام اإلدارة املتكامل ومقدرته على تلبية األهداف احملددة لدى  -
 الكشف عن أية حاالت عدم مطابقة وأتثرياهتا احملتمل حدوثها على املؤسسة؛ -
 تم تنفيذ األنشطة فيها؛اليت ي كنا التأكد من توفر إجراءات وتعليمات العمل والواثئق اإلرشادية يف األم -
 فقا ملا هو حمدد؛و تباع اإلجراءات والتعليمات والواثئق اإلرشادية من قبل مستخدميها االتأكد من  -
 ئق اإلرشادية؛ت والواثباع اإلجراءات والتعليمااتحتفاظ ابلسجالت اليت توضح مدى التأكد من اال -
 ات؛التأكد من تلقي العاملني للتدريب الالزم على كيفية تطبيق اإلجراءات والتعليم -
 التأكد من اختاذ اإلجراءات الالزمة جتاه عدم املطابقة السابقة. -

 إن تدقيق نظام اإلدارة البيئية يهدف إىل:ف ،وعموما
 سياسة البيئية للمؤسسة؛التحقق من حتقيق األهداف واألغراض املرسومة يف ال -
 ؛استمراريتهاو  مة السياسة البيئيةءمدى مال -
 حتديد اخلطوات الالزمة بكل وضوح ودون وجود أي غموض؛ -
 بيئية؛ اسة البيئية وقدرهتا على التكيف مع تغري األنظمة والقوانني اليمدى مرونة الس -
 ؤسسة.ليت تواجه املمدى قدرة املؤسسة على جماهبة خمتلف املشاكل والعراقيل البيئية ا -

 لبيئية ااملواصفات القياسية اخلاصة ابلتدقيق البيئي لنظام اإلدارة الفرع الثاين: 
 تتمثل املواصفات القياسية اخلاصة ابلتدقيق البيئي لنظام اإلدارة البيئية: 

كفاءة و ية، االستقاللو تقدم هذه املواصفة املبادئ العامة للتدقيق مثل املوضوعية  :ISO 14010املواصفة   -أ
 1املراجع وتطبق على مجيع أشكال التدقيق البيئي وليس نظام اإلدارة البيئية فقط.

وهي مواصفة إرشادية تستخدم لتدقيق نظام اإلدارة البيئية، وهي قابلة للتطبيق  :ISO 14011املواصفة   -ب
من  جيب مراجعتها على مجيع أشكال وأحجام املؤسسات، مع تركيزها على ضرورة إعداد خطة التدقيق اليت

                                                           
 .278-277ص  مرجع سبق ذكره، حسان زيدان العمايرة، -
 .210ص  مرجع سبق ذكره،محمد عبد الوهاب عزاوي،  -1
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وتتناول كذلك إجراءات التدقيق، وتشتمل املعلومات الواردة فيها إرشادات خبصوص: أهداف  ،طرف الزبون
التدقيق، وظائف ومسؤوليات املشاركني فيها مبا يف ذلك املؤسسة والعميل، حتديد نطاق التدقيق وخطته وواثئق 

 1ير التدقيق.العمل، مجع البياانت وتدقيق النتائج، وإعداد تقر 
وتقدم معلومات  ،تقدم إرشادات حول احلدود الدنيا للكفاءة يف اختيار املدققني :ISO 14012املواصفة   -ت

ويتعني أن يكون املدققون اكتسبوا  2عن: املؤهالت التعليمية واملهنية هلم، كفاءة وصفات ومهارات املدقق.
 مهارات ومعارف يف بعض أو كل ما يلي:

 البيئة؛علوم وتكنولوجيا  -
 اجلوانب التقنية والبيئية لتسيري العمليات؛ -
 لقوانني والتعليمات البيئية والواثئق املتعلقة؛اباحلاجات املتعلقة  -
 العلوم اإلدارية البيئية؛ -
 أساليب ووسائل وتقنيات التدقيق. -

صلني على احلا دققنيللم خربة عملية مناسبة ال تقل عن مخسة أعوام ابلنسبةلدى املدقق وجيب أن تتوفر 
ة بعد الثانوية العامة أو ما يعادهلا الثانوية العامة، وميكن ختفيض هذا الشرط إذا اجتازوا دراسة رمسية مناسبة متفرغ

تتجاوز  وال جيوز أن كل املواد العلمية الواردة سابقا،لى أن تتضمن مواد تتعلق ببعض أو  ابالنتساب، ع
 حدة.واد السابقة، كما ال تتجاوز سنة واالتخفيضات إمجايل الفرتة املخصصة لتدريس امل

خربة علمية مناسبة ال تقل عن أربع سنوات، و مجلة من املؤهالت اجلامعية على ملدققني وينبغي أن يتوفر ا
وابإلمكان ختفيض هذه الفرتة يف حالة احلصول على دراسة رمسية متفرغة أو منتسبة معادلة تتضمن بعض أو كل 

ال يتجاوز التخفيض إمجايل الفرتة املخصصة لتدريس هذه املواد، كما ال يتجاوز التخفيض املواد الواردة أعاله، و 
 3اإلمجايل عن عامني.

 لنظام اإلدارة البيئيةالبيئي  مسؤوليات املدقق الداخلي الفرع الثالث:
  4:ما يلي املؤهل على البيئي تتضمن مسؤولية املدقق الداخلي

 التدقيق الداخلي؛تطوير أو املسامهة يف تطوير خطة  -
 تنفيذ التدقيق بفعالية وكفاءة؛  -

                                                           
أطروحة دكتوراه، جامعة أدرار، ، أدرارالصناعي بوالية اع دور التدقيق البيئي في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة حالة القطولد باحمو سمير،  -1

 .46، ص 2017
 .169ص  مرجع سبق ذكره،ريمون فضل هللا المعلولي،  -2
 (،2016 -2013المراجعة البيئية وسبل تطبيقها في الجزائر على ضوء التجارب الدولية دراسة حالة مجمع سونطراك )بوحفص رواني،  -3

 .48، ص 2018 -2017مسان، الجزائر، أطروحة دكتوراه، جامعة تل
 .280حسان زيدان العمايرة، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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 لتزام مبتطلبات التدقيق؛اإل  -
 توضيح متطلبات التدقيق؛  -
 توثيق املالحظات اإلجيابية والسلبية؛  -
 التأكد من فعالية اإلجراءات املطبقة؛ -
 ارة؛التأكد من صحة املالحظات عند تسجيلها خالل عملية التدقيق وعند تزويدها لإلد  -
 ة دون حتيز؛يمذ التدقيق بطريقة مهنية سلتنفي  -
 مجع وحتليل األدلة؛  -
 إعداد تقرير بنتائج التدقيق؛  -
 املوافقة على اإلجراء التصحيحي املقرتح. -

 إجراءات تدقيق نظم اإلدارة البيئية  الفرع الرابع:
ئية على النحو ميكن استخالص إجراءات التدقيق البي ،من خالل مواصفات التدقيق لنظام اإلدارة البيئية

 1التايل:
 إملام املدقق أو الفاحص مبا يلي:  -أ

 ؛طبيعة أنشطة املؤسسة واملخاطر البيئية اليت ترتتب عليها -
 ؛شاطها يف حدودهانالقوانني البيئية اليت تطبق على املؤسسة اليت منحت هلا، واليت جيب أن متارس  -
 السياسات واإلجراءات البيئية املتعلقة ابملؤسسة. -
وأن  ابملؤسسة االقتصادية: املدقق أو الفاحص على فهم كايف لنظام اإلدارة البيئية املطبق أن حيصل -ب

ختفيض تلك املخاطر إىل مستوى  ميارس تقديره املهين عند تقييم خماطر التدقيق، وحتديد اإلجراءات اليت تؤدي إىل
 ميكن قبوله.

 ة احملددة؛راءات البيئيالتأكد من التزام مجيع العاملني ابملؤسسة ابلسياسات واإلج -ت
على سبيل املثال، مدير  ومنهمإجراء االستفسارات الشفوية واملناقشات مع املتعاملني ابملؤسسة:  -ث

 ملية التدقيق.شؤون البيئة واملدققني اخلارجيني، وذلك هبدف احلصول على املعلومات املالئمة لع
واالستفسار عن أي : ةلبيئي للمؤسسفحص تقارير ومراسالت اجلهات القانونية املتعلقة ابألداء ا -ج

 أمور غري عادية.
 ة عن: وذلك هبدف احلصول على أدل ار تطبيق نظام اإلدارة البيئية للمؤسسة:إختب -ح

                                                           
 .50، 49ص  مرجع سبق ذكره،بوحفص رواني،  - 1
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مناسبة تساعد على تفادي  ذا كانت أساليب وإجراءات الرقابة قد حددت بطريقةإ فعالية تصميم النظام، وما  -
 .أو اكتشاف أي احنرافات

 لرقابة خالل الفرتة احملددة لذلك. فعالية عملية ا -
 ةيف تفعيل نظام اإلدارة البيئي البيئي املطلب الثاين: دور التدقيق الداخلي

حبيث يرتتب على  أن يتم التدقيق الداخلي البيئي لنظام اإلدارة البيئية للمؤسسة يف فرتات خمططة ينبغي
الداخلي لتوجيه وجتنيد عمليات التدقيق الالزمة  بوضع برانمج ختطيط وتنفيذ عمليات التدقيق املؤسسة القيام

وتوفري املعلومات لإلدارة على ما إذا كان النظام يتوافق مع الرتتيبات املخططة وتنفيذها  انمجرب لتحقيق أهداف ال
وينبغي أن يستند الربانمج على طبيعة عمليات املؤسسة، من حيث املظاهر البيئية  1.بشكل سليم واحملافظة عليها

ال حاجة ألن تشمل كل عملية و آلاثر احملتملة، ونتائج التدقيقات السابقة، والعوامل األخرى ذات الصلة. وا
عناصر النظام )تدقيق النظام أبكمله، طاملا أن برانمج التدقيق يضمن أن مجيع الوحدات التنظيمية ووظائفها 

يف تفعيل نظام  البيئي لى دور التدقيق الداخليويتج2يتم تدقيقها دوراي. (والنطاق الكامل لنظام اإلدارة البيئية
 اإلدارة البيئية يف اآليت:

املسامهة يف عملية التخطيط البيئي ابعتباره كإحدى أهم اسرتاتيجيات اإلدارة البيئية، بغرض حشد الطاقات  -
سمح لنا ابالنتفاع البشرية ذوي الكفاءة والدراية ابألمور البيئية من أجل االستفادة من املوارد الطبيعية بشكل ي

 3؛منها ألطول مدة زمنية ممكن حتقيقها الستدامتها
ويف إطار تصميم نظام اإلدارة البيئية السماح بتقييم مدى كفاية التدابري البيئية والتقنية والقانونية والتنظيمية  -

ومن جهة أخرى اليت اختذت للسيطرة على املخاطر البيئية من خالل إبداء رأيه حول هذه التدابري من جهة، 
 4؛مقارنة نظام اإلدارة البيئية القائم فعال يف املؤسسة مع تصميم نظام اإلدارة البيئية كما هو خمطط وموثق

السعي إىل اكتشاف وشرح سبب حدوث عدم االمتثال بواسطة تصحيح السبب األساسي لعدم االمتثال،   -
  5؛أقل منع مستقبال الذي يؤدي إىل ضمان

تحقق من ابإلضافة إىل ال ،داخلي البيئي أمرا حامسا يف إثبات التشغيل الفعال لذلك النظاميعترب التدقيق ال  -
مة وفعالية نظام األداء البيئي وتقييم األداء البيئي الفعلي مقارنة تقييم مالء ن منك  حتسني األداء البيئي، فهو مي

                                                           
1- Angèle Renaud. Op. Cit, p 11. 

 .129-128ص  مرجع سبق ذكره،، إسماعيل إبراهيم القزاز وعادل عبد المالك كوريل -2
، الملتقى العلمي الدولي: حول سلوك المؤسسات سلوك المؤسسة االقتصادية تجاه الموارد القابلة للنضوبالباقي،  غريب بولرباح وبضياف عبد -3

 .116جامعة ورقلة، الجزائر، ص  ،2012نوفمبر  21و 20االقتصادية في ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية، يومي 
4- Kamp, A.E.M, Towards a framework for auditing environmental reports, Tilburg: CentER, Center for Economic 
Research, 2002, p 39. 
5- Robert R. Tucker Janet Kasper, Pressures for Change in Environmental Auditing and in the Role of the 
Internal Auditor, Journal of Managerial Issues, Vol 10, No3, Fall 1998, p 15. 
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 تصميم وتشغيل النظام ويف حتسني ميكن حتديد الفرص اخلاصة ابلتحسني يف ،ابألداء املخطط. ويف ضوء ذلك
إذن فهو خيترب العالقة بني اعتماد وتفاعل عناصر كل نظام على األخر، وينظر يف  1األداء البيئي للمؤسسة.

 األسباب احلقيقة لعيوب كل نظام أو فشله بغرض التحسني؛
يئي تؤدي إىل إنشاء روتني ضمان أحسن محاية الستثمارات املؤسسة البيئية ألن ممارسات التدقيق الداخلي الب -

وأنظمة قادرة على حتسني أنشطة اإلدارة البيئية، كما ميكن أن يؤدي إىل اكتشاف مبكر للمسائل البيئية اليت 
 2؛معاجلتها قبل أن تصبح مشكلة كبريةسة ميكن للمؤس

ى احلد من التلوث التحقق من مدى كفاءة نظم اإلدارة البيئية، حيث أن تطبيق نظام إدارة بيئية فعال يعمل عل -
البيئي ابملصانع والوحدات اإلنتاجية، كما يعمل على زايدة حجم اإلنتاج نتيجة ختفيض حجم املخلفات اهلوائية 
والصلبة والسائلة، وإعادة تدوير اجلزء الذي ال يتم التخلص منه عن طريق أساليب احلد من عناصر التلوث البيئي 

 3املختلفة.
عرضا كامال ورمسيا  فيه إعداد تقرير مكتوب يقدمعلى املدقق  يتعني ،لتدقيقمن عملية ا ءوعند االنتها

مع توفري الواثئق اليت تؤكد صدق النتائج املتوصل  ،جلميع نتائج واستنتاجات التدقيق لنظام اإلدارة البيئي للمؤسسة
ول فعالية ودقة تدابري الرصد مبعلومات ح والتأكيد على حالة االلتزام ابلسياسة البيئية للمؤسسة وتزويدها ،إليها

البيئي املوضوعة وتقدمي النصح لإلدارة ابلتحسينات املمكن إجراؤها على تلك النظم حسب االقتضاء، لتحقيق 
 4التحسني البيئي.

وي قادر على حتديد مدى قأن التدقيق الفعال لنظام اإلدارة البيئية يشكل إطار عمل وعليه ميكن القول 
ويضمن  ،14001طلبات اإليزو ومت يف املؤسسة وفقا لسياستها وإلجراءاهتا وأهدافها املوثقةأداء أنظمة اإلدارة 

ا كان نظام اإلدارة البيئية معملية التحقق النظامية للحصول على دليل التوثيق وتقييمه مبوضوعية، لتحديد إذا 
 يطابق معيار تدقيق نظام اإلدارة البيئية. 

 التشريعات البيئيةو داخلي البيئي يف تفعيل االلتزام ابلقوانني : دور التدقيق الالثالثاملطلب 
تت هتدد املؤسسات، جعل ابالعقوابت والغرامات اليت  يعات الداعية حلماية البيئة، وعبءكثرة التشر إن   

ايتها، وخلق مزيدا من املؤسسات بتخصيص جانب أكرب من أولوايهتا إىل البيئة ومحهذه من الضروري أن تقوم 
 التشريعات البيئية. و ب على تقرير التدقيق البيئي الذي يوضح مقدار االلتزام ابلقوانني واللوائح الطل

                                                           
 .546ص  مرجع سبق ذكره،أمين السيد أحمد لطفي،  - 1

2- Nicole Darnall Inshik Seol Joseph Sarkis, Perceived Stakeholder influences and organizations' use of 
environmental audits, Comptabilité, Organisations et société, Vol34, No 2, 2009, p 172. 

 .344ص  مرجع سبق ذكره،عبد السالم مصطفى عبد السالم،  -3
4- Nicoleta Asalos, Environmental Auditing-An Organization Management Tool, Ecoforum, Volume 8, Issue1(18), 
2019, p 6. 
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 أهم القوانني والتشريعات البيئيةالفرع األول: 
، الذخرية اليت اعتمد عليها قانون محاية البيئة يف وضع لبناته 1972تعترب مقررات مؤمتر استكهومل لعام 

ونظرا لكثرة االتفاقيات 1ؤمتر منعطفا اترخييا، وكان املنطلق واألساس لبدأ االهتمام ابلبيئة.األوىل، فقد شكل هذا امل
 2:فقطالقوانني واملراسيم البيئية يف اجلزائر  ألهم االشارة فقد متوالقوانني البيئية يف اجملال البيئي، 

 يف التشريع اجلزائري لبيئةاملتعلقة ابواملراسيم  قواننيال -أ
 ؛، واملتعلق حبماية البيئة بصفة عامة05/02/1983واملؤرخ يف  03/83 قانون رقمال -
 ؛احمليط املتعلق بدراسة أتثري هتيئة ،21/04/1987املؤرخ يف  91-87املرسوم التنفيذي رقم  -
 ؛البيئية واملتعلق بدراسة التأثريات، 27/02/1990املؤرخ يف  78/90املرسوم التنفيذي رقم  -
 ؛فةنصملا، املتعلق ابملنشآت 03/11/1998املؤرخ يف  98 /339رقم مث جاء املرسوم التنفيذي  -
 ؛املتعلق ابلنفاايت الصلبة، 12/12/2001املؤرخ يف  01-19القانون رقم  -
 ؛ستدامةاملتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية امل، 12/12/2001املؤرخ يف  01-20القانون رقم  -
 ؛تعلق بقانون املناجموامل، 03/07/2001املؤرخ يف  10-01مث القانون رقم  -
 ؛ة املستدامةاملتعلق حبماية البيئة يف ظل التنمي، 19/07/2003املؤرخ يف  10-03القانون رقم  -
 ؛طار التنمية املستدامةيتعلق حبماية املناطق اجلبلية يف إ، 2004املؤرخ يف يونيو  03-04قانون رقم ال -
ى وتسيري الكوارث يف لوقاية من األخطار الكرب يتعلق اب، 2004ديسمرب  25يف  املؤرخ 20-04قانون رقم ال -

 ؛إطار التنمية املستدامة
 ؛تها وتنميتهايتعلق بتسيري املساحات اخلضراء ومحاي ،2007مايو  13املؤرخ  06-07قانون رقم ال -
 نمية املستدامة.يتعلق ابجملاالت احملمية يف إطار الت ،2011ممضي يف فرباير  02-11قانون رقم ال -
  يف التشريع اجلزائري لبيئة الصناعيةاملتعلقة اب ملراسيموا القوانني -ب
ط الوطين لتسيري حيدد كيفيات وإجراءات إعداد املخط، 09/12/2003املؤرخ  477-03مرسوم تنفيذي رقم  -

 ؛النفاايت اخلاصة ونشره ومراجعته
 ؛اخلطرةصة حيدد كيفيات نقل النفاايت اخلا، 14/12/2004املؤرخ يف  409-04مرسوم تنفيذي رقم  -
 ؛لبيئةحيدد كيفيات تعيني مندويب ا، 2005ونيو ي 28املؤرخ يف  204-05مرسوم تنفيذي رقم  -

                                                           
، االتجاهات الحديثة في إدارة لة عن أضرار التلوث البيئيالقوانين والتشريعات المنظمة لإلدارة البيئية مسؤولية الدوعمار خليل التركاوي،  -1

 .65-64، ص 2004نوفمبر، شرم الشيخ، مصر،  25-23المخلفات الملوثة للبيئة، المؤتمر العربي الثالث لإلدارة البيئية، 
 . 18:17، على الساعة 29/12/2020تاريخ االطالع ،  www.meer.gov.dz/a/?page_id=246http//:وزارة البيئة ، متاحة عبر الموقع:  -2

http://www.meer.gov.dz/a/?page_id=246
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 ذلك النفاايت اخلاصة حيدد قائمة النفاايت مبا يف، 2006فرباير  28املؤرخ يف  104-06مرسوم تنفيذي رقم  -
 ؛اخلطرة

البخار واجلزئيات و الغاز والدخان ينظم انبعاث ، 2006أبريل  15املؤرخ يف  138-06مرسوم تنفيذي رقم  -
 ؛ا مراقبتها اجلو وكذا الشروط اليت تتم فيهالسائلة أو الصلبة يف

 ؛لصناعية السائلةايضبط القيم القصوى للمصبات  ،2006أبريل  19املؤرخ يف  141-06مرسوم تنفيذي رقم  -
ت املصنفة حلماية املؤسسايضبط التنظيم املطبق على  ،2006مايو  31املؤرخ  198-06مرسوم تنفيذي رقم  -

 ؛البيئة
يات املصادقة على حيدد جمال تطبيق وحمتوى وكيف، 2007مايو  19املؤرخ يف  145-07مرسوم تنفيذي رقم  -

 ؛دراسة وموجز التأثري على البيئة
 ؛ماية البيئةحلاملصنفة ؤسسات حيدد قائمة امل، 2007مايو  19املؤرخ يف  144-07مرسوم تنفيذي رقم  -
 ت اخلاصةيتضمن تنظيم نشاط مجع النفااي، 2009يناير  20املؤرخ يف  19-09يذي رقم مرسوم تنف -
امللوثة أو اخلطرية  يتعلق ابلرسم على النشاطات، 2009أكتوبر  20املؤرخ يف  336-09مرسوم تنفيذي رقم  -

 ؛على البيئة
فذة لطبقة األوزون ستنينظم استعمال املواد امل، 2013مارس  17املؤرخ يف  110-13املرسوم تنفيذي رقم  -

 ؛وأمزجتها واملنتجات اليت حتتوي عليها
كذا قراراته احملددة و مرسوم إنشاء شروط الرتخيص لنقل النفاايت اخلطرة اخلاصة، وحمتوى طلب الرتخيص  -

 للخصائص التقنية للعمالت اخلاصة بتغليف النفاايت اخلطرة
 البيئية تدقيق االلتزام ابلقوانني والتشريعات الفرع الثاين: 

زام أبنه الوصول إىل احملافظة على املتطلبات البيئية بواسطة مؤسسة ما أو جمموعة من املؤسسات، تف اإلليعر  
ويبحث تدقيق االلتزام فيما إذا كانت املؤسسة أو املصنع يتبع اللوائح البيئية يف عملياته الصناعية يف اتريخ معني، 

ويعترب هذا النوع من التدقيق البيئي  1اظ على احلدود واملتطلبات البيئة.حلفاملصدر نفسه أبنه الوصول إىل وا هويعرف
أداة مهمة من أدوات اإلدارة، وذلك للتأكد من أن القواعد واخلطط اخلاصة ابملؤسسة ملراعاة القوانني واللوائح 

 إنذار نتيجة وكذلك للتعرف على أية ثغرات هبذه اخلطط قبل أن يقوم املفتشون بتقدمي ،تسري بصورة جيدة
ويف هذا النوع من التدقيق البد من إظهار ما إذا كانت هناك خمالفات بيئية، واحللول  ،حدوث خمالفة للوائح

ومن البديهي عند حتديد املشكالت البيئية أثناء التدقيق واملخاطر النامجة  رتحات اليت حتقق االلتزام البيئي.واملق
                                                           

، مجلة الدراسات االقتصادية والمالية، جامعة المراجعة البيئية بين المفهوم وصعوبات التنفيذ من منظور المراجع الخارجيمهاوات لعبيدي،  -1

 .112، ص 2015، 08، العدد 02الوادي، المجلد 
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مع إعطاء برانمج زمين للتنفيذ للتغلب على هذه املشكالت، مشروعات قابلة عنها أن يقدم تدقيق االلتزام البيئي 
يف كثري من األحيان يتم إجراء هذا النوع من حيث أنه  1لتنفيذ هذه املشروعات مع توفري املوارد املالية الالزمة.

يتطلب موارد كبرية ا ما هذو 2،على مستوى املوقع لتقييم العمليات املاضية واحلالية واملخطط هلا مستقبالالتدقيق 
  3من املدخالت بسبب الطبيعة املتنوعة للبيئة.

وينبغي أن يتضمن التدقيق الداخلي البيئي أيضا فحص االلتزام ابلقوانني البيئية وسياسات وإجراءات 
ى اجملاالت املؤسسة، حتليل الوظائف اإلدارية والبيئية، معدات التشغيل، البنية األساسية ملراقبة التلوث، األثر عل

وحتديد  4،احمليطة مثل اهلواء واملاء والرتبة، ابإلضافة إىل جتهيزات الطاقة وغريها من اجملالت البيئية للمؤسسة
قد يتضمن أيضا تصميم التدقيق لضمان بذل العناية  ،إضافة إىل ذلك .مشاكل عدم االمتثال مع اللوائح البيئية

وبذلك يصبح أداة لتقييم خماطر عدم االمتثال وإقامة مراقبة مناسبة  ،الواجبة يف الوفاء اباللتزامات ذات الصلة
 5للمخاطر البيئية.

ني والتشريعات البيئية واللوائح تدقيق االلتزام يعين التحقق من التزام املؤسسة ابلقوان إنومنه ميكن القول 
 .للمؤسسة والسياسات البيئية الداخلية

 بيئيةالتشريعات القوانني و الوجزاءات خماطر التعرض لعقوابت الفرع الثالث: 
 ةيف سياق تدقيق االمتثال والذي يعد الغرض منه تقدمي ضمان أبن األنشطة تتم وفقا للقوانني واألنظم

سواء على املستوى الدويل أو اإلقليمي أو  ،عديد من التشريعاتالمت إصدار  ة ذات الصلة واملعايري البيئية،يئيالب
 6واحلد من األضرار اليت ميكن أن تلحق هبا نتيجة للتأثريات السلبية ألنشطة املؤسسة. حلماية البيئة ،احمللي

بغرض اختاذ إجراءات دولية حلماية البيئة نتيجة لألضرار اليت  1989فقد أصدرت اتفاقية مونرتايل عام  
القتصادية مع احملافظة أعدت العديد من الدول قوانني بيئية هبدف حتقيق التنمية ا كماحدثت يف طبقة األوزون،  

على البيئة من األضرار املختلفة. ومن هنا كان لزاما على املؤسسة االلتزام بتلك القوانني البيئية عن طريق تطوير 

                                                           
 .113مهاوات لعبيدي، المرجع السابق، ص  -1

2- Karagiorgos Theofanis et al, Audit environnemental; Cadre conceptuel et contribution à l'environnement des 
entreprises, 2e Conférence internationale sur la comptabilité et les finances, Thessalonique, Grèce, Actes de 
conférence, 2008, P 5.   
3- Ruth Hillary, Environmental Auditing: Concepts, Methods and Developments, International Journal of Auditing, 
Vol 2, No 1, Mars 1998, p 76-77. 

 .313السيد أحمد السقا ومدثر طه أبو الخير، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
5-  Rose, G.L, Environmental Performance Auditing of Government – the Role for an Australian Commissioner for 
the Environment, Environmental & Planning Law Journal, 18(3), June 2001, p 294. 
6- Hairul Nizam Yusoff Op Cit, p 28. 
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 ،اليت قد تتعرض هلا نتيجة ملخالفتها اجلزاءاتو نظم تدقيق بيئية للتحقق من ذلك، وحىت ميكنها تفادي العقوابت 
 1زاولتها ألنشطتها االقتصادية.واليت ميكن أن تؤثر على م

وبدقة ماهية السياسات واإلجراءات واملعايري البيئي ينبغي أن يعرف املدقق الداخلي  ،وإلجناز تدقيق االلتزام
املطلوبة، حيث غالبا ما تكون معاين هذه العناصر يف صورة مستندات، ابلتايل تكون هذه املستندات هي النشاط 

ويشري إىل عدد العناصر احملققة  ،عادة درجة االلتزام الفعليةالبيئي رير التدقيق الداخلي املطلوب رقابته، وحيدد تق
تقرير إىل أسباب عدم االلتزام الهلذه املتطلبات، وكذلك عدد العناصر اليت متثل استثناءات، كما قد يشري 

وإبالغ اإلدارة عن أية مشاكل  ميتد فحص املدققون الداخليون إىل االلتزام ابلتعليمات القانونيةو  .ابلسياسات
وأن اكتشاف التجاوزات والتصحيح املبكر هلا يساعد يف جتنب خطر التقاضي والغرامات  ،انجتة عن عدم التطابق

سهل من مهمة املدقق اخلارجي تكما أن ممارسات التدقيق الداخلي و  2اليت قد تنشأ من االنتهاكات البيئية احملتملة،
  3ة الداخلية.لتضييق نطاق فحص الرقاب

تدقيق االلتزام على ثالث مراحل من أنشطة التدقيق تندرج حتت مظلتها، وتدور إايها حول كل ويشتمل 
من "مرحلة التقييم األولية، وكذا مرحلة الفحص الفين والتفصيلي ملصداقية التقارير البيئية، وختاما الفحص البيئي 

  4على حدة، وذلك على النحو التايل: وميكن توضيح كل منهم  "للمواقع وتفسري النتائج
ستعراض التارخيي حيث يتم اال املرحلة أيضا تعبري فحص الواثئق، هذهوقد يطلق على  مرحلة التقييم األولية: -أ

ابلتعرف على االحتماالت  البيئيالداخلي للممارسات البيئية للوحدة حمل التدقيق، ويف ضوء ذلك يقوم املدقق 
 قعة.البيئية ونتائجها املتو 

مة رحلة على حتديد مدى مالءهذه املتركز  مرحلة الفحص الفين والتفصيلي ملصداقية التقارير البيئية: -ب
ا ة هلا وابلتحديد ما ينتج عن ممارستهومصداقية التقارير البيئية اليت تعدها الوحدات االقتصادية عن التأثريات البيئي

 ة. ألنشطتها من تلوث وإفساد للبيئ

                                                           
 .519، مرجع سبق ذكره، ص جعة وخدمات التأكيددراسات متقدمة في المراأمين السيد أحمد لطفي،  -1

2- Masdiah Abdul Hamid, Qian Long Kweh, Awareness And Understanding On Environmental Audit Among 
Professional Accountants, Proceedings of Academics World 2 nd International Conference, Kuala Lumpur, 
Malaysia, Sept 5 th. 2015, p 64. 

 .47-46رشا الغول، مرجع سبق ذكره، ص  -3
 أنظر:  -4

 .351-350، مرجع سبق ذكره، ص مراجعات مختلفة ألغراض مختلفةأمين السيد أحمد لطفي،  -

- Mort Dittenhofer, Op Cit, P 46. 
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لمديرين والعاملني املختصني رحلة على القيام بزايرات ميدانية للمواقع، وإجراء مقابالت لامل هذهوتعتمد 
يث تركز على العمليات ح ،املرحلة أبهنا فنية وتفصيليةهذه والقيام بعمل استفسارات مالئمة، ولذلك تتميز 

األمان ونظم الرقابة املرتبطة  ئمواألنشطة ذات التأثري البيئي، كما يتم الفحص الفين للنفاايت اخلطرة، وفحص قوا
 ملوافقة؛أي التحقق من االمتثال للرتاخيص وأوامر ااية البيئية ومدى التزام املؤسسة، حبم
يسي على تقييم املوقع، املرحلة بشكل رئ هذهتعتمد  مرحلة الفحص البيئي للمواقع وتفسري النتائج:  -ت

 طريق الوحدة االقتصادية. إىل وجود انتهاكات بيئية عنحيث تنشأ أساسا يف حالة إشارة املرحلتني السابقتني 
البيئة وتقييم وتفسري نتائج  املرحلة اختبارات تفصيلية والقيام بعمل حتليالت معملية ملكوانت هذهوتتضمن 
 تلك الدراسات.

ال عد املؤسسة على االمتثيف كونه نظام تقييمي يسا أن دور التدقيق الداخلي البيئي يتجلىومنه نستخلص 
ملؤسسة كافية ومتكن من حتقيق حتديد ما إذا كانت هياكل التدقيق الداخلي اخلاصة ابمن خالل للنواحي القانونية 

 .وحتديد درجة االلتزام االلتزام ابملتطلبات والتشريعات البيئية
ملتابعة وا املدقق االطالع بشكل دائم ومستمر فإنه يتحتم على األنظمة والقوانني البيئي تتطور ومبا أن 

عدم االلتزام  تملة نتيجةحمأية مشاكل  تفاديللاملتعلقة مبجال عمله جديد اإلصدارات القانونية على املستمرة 
من  يهاية وما يرتتب علتجنب االنتهاكات القانونلاملناسب واكتشاف االختالالت واختاذ االجراء التصحيحي 

  عقوابت وغرامات واليت قد تصل إىل التوقيف.
من قبل املؤسسات كون  هذا النوع من التدقيق من أكثر صور التدقيق البيئي انتشارا واهتماماويعترب 

 نائية.هاكها يسبب حتمل مسؤولية مدنية وجانت
 ابحملاسبة عن األداء البيئي: عالقة التدقيق الداخلي البيئي الثايناملبحث 

 البيئي ءدااألحول اسبة متزايدا ابحمل شهد الفكر احملاسيب خالل القرن العشرين تطورات هامه واهتماما
آلاثر البيئية عن طريق ابوكان االهتمام العاملي  ،1972عام  جوهانسبورغخاصة بعد انعقاد مؤمتر  للمؤسسات،

يئية انسجاما مع الدور البيئي القياس واإلفصاح احملاسيب البيئي يف حماولة ملعرفة والتعبري عن تلك اآلاثر الب
 تصادي الشامل الذي تقوم به احملاسبة.واالجتماعي واالق

 عن األداء البيئياحملاسبة  مفاهيم عامة حول :املطلب األول
 ،من أوجه قصور عديدة جتعلها غري مالئمة لقياس األداء البيئي للمؤسسةعن األداء البيئي  تعاين احملاسبة

على البيئة،  املؤسسةكاسات أنشطة مل تصمم لقياسه بل لقياس األداء االقتصادي، لذلك فهي ال ترصد انع فهي
مع البيئة اليت ميكن رصدها  املؤسسةعلى القياس الكمي النقدي فإهنا تقيس فقط مبادالت وتفاعالت  وبرتكزها
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وقد أدى هذا القصور إىل  1ال حتمل قيم نقدية مستثناة من املعاجلة.اليت وقياسها كميا، وتبقى املبادالت األخرى 
ث الذي يستهدف اهتمام احملاسبني ابلدور الذي ميكن أن تؤديه الوظيفة احملاسبية يف توفري الدعوى ملزيد من البح

 2املعلومات اخلاصة ابلتأثريات البيئية للمؤسسة، واستندت هذه الدعوة إىل املربرات اآلتية:
تها من تكلفة اإلنتاج، لبيئية ومحايااملربر األول: التحول حنو االجتاه الذي يدعو إىل اعتبار تكلفة احملافظة على  -

 مما يؤدي إىل دخول التكاليف االجتماعية يف دائرة الوظيفة احملاسبية.
أساليبها لتوفري املعلومات البيئية  طويرت املربر الثاين: قبول احملاسبة تفويض اجملتمع هلا حبماية موارده، حيتم عليها -

 ل.ومتابعة هذا االستغاللتؤخذ يف االعتبار عند اختاذ قرارات استغالل هذه املوارد 
الجتماعية جزءا من املبادئ احملاسبية الدعوة املستمرة إىل أن يكون التقرير عن املعلومات البيئة وا املربر الثالث: -

 .ومستوى من مستوايت التدقيق
 عن األداء البيئي تعريف احملاسبةالفرع األول: 

ولكن يف جمال غري تقليدي  ،لإلفصاح احملاسيب دادامتأبهنا  إىل احملاسبة عن األداء البيئيك من ينظر هنا
أو متعارف عليه، حبيث يتم توفري املعلومات عن العمال، واملنتجات، واخلدمات اليت تقدمها املؤسسة للمجتمع، 

فهي تؤثر على أنظمة احملاسبة التقليدية وتساعد  3فضه.خل واإلجراءات اليت تتخذ حلماية البيئة من التلوث أو
 البيئيم املؤسسات، هذا إضافة إىل عملية اختيار املتغريات واملعايري واإلجراءات املتخذة لقياس األداء على تقيي

مبعىن أهنا انفتاح لفرع جديد من فروع احملاسبة، هبدف التمكن من تتبع اآلاثر البيئية النامجة عن  4للمؤسسة،
 . ئية واإلفصاح عن أدائها البيئيوحتديد وقياس قيمة األضرار البي ،النشاط االقتصادي للمؤسسة

 ،يف جمموعات متجانسة قد نشأ هذا التطور وبرزت اجتاهات متباينة يف حتديد األنشطة البيئية وتبويبهاو 
إىل أن هذه األنشطة تتصف بطبيعتها املتحركة، فهي تتغري من زمن  (Churchill)ويرجع سبب هذا كما يوضح 

 يف الوقت احلاضر قد يصبح اقتصاداي اواجتماعي ات اجملتمع، فما يعترب بيئيآلخر نتيجة املناخ االجتماعي وتوقعا
أبهنا حتليل واستخدام املعلومات املالية ذات " :وتعرف أيضا 5ن كان ذلك لن يفقده بعده البيئي.إو  ،مستقبال

 كاليف واإليرادات البيئية،ن احملاسبني من تتبع ومعاجلة التمما ميك   ،لدعم صنع القرار يف جمال األعمالالصلة ابلبيئة 

                                                           
، 04، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، العدد ت العموميةواقع القياس المحاسبي البيئي في مؤسسات اإلسمننجوى عبد الصمد وزكية مقري،  -1

 .58، ص 2016جوان 
 .11، ص 2000، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية للمشروعمحمد عباس بدوي،  -2
الشركة  -وأثره على أرباح المنشآت الصناعية )دراسة حالة وقياس التلوث الضوضائيتحديد إبراهيم سليمان الزوي وصالح رجب الشابوري،  -3

، 2016، يونيو، 07مجلة العلوم االقتصادية والسياسية، كلية االقتصاد والتجارة زليتن، الجامعة األسمرية اإلسالمية، العدد  ،(-الليبية للحديد والصلب

 .113ص 
4- Mohammad Yassin Rahahleh, Means for Implementation of Environmental Accounting Jordanian Perspectives, 
International Journal of Business and Management, Vol 6, No 3, March 2011, p 127. 

 .79، ص 2007، الطبعة األولى، مصر، ةالمكتب الجامعي الحديث، اإلسكندري المحاسبة البيئية،بدوي محمد عباس،  -5
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فها فيعر   أمحد جابر بدرانأما  1."االقتصادية للمؤسسة واألنشطةتيح عملية الربط بني األنشطة املتعلقة ابلبيئة وت
ميلر، عر فها  يف حني أن .2"الوصف املنهجي داخل إطار حماسيب للعالقات املتبادلة بني البيئية واالقتصاد"أبهنا: 
وع احملاسبة الذي يتعقب النفقات املرتافقة مع املنتجات الضارة يف كل خطوة من خطوات فرع من فر "أبهنا: 

أبهنا منهج للقياس والتقدير عن معلومات " :عن األداء البيئيعبد السالم كمال احملاسبة بينما اعترب  3."التصنيع
سواء داخل أو خارج املشروع وبشكل  ،املشروع ذات التأثري البيئي للوفاء ابحتياجات األطراف املختلفة ابجملتمع

 4."ن من الرقابة وتقومي األداء البيئي للمشروعميك  
عملية حتديد وقياس وختصيص التكاليف البيئية، وتفاعل هذه " أهنا:كذلك ومن التعاريف املقدمة   

ومات إىل أصحاب التكاليف يف األعمال التجارية، وحتديد االلتزامات البيئية إن وجدت، وأخريا إبالغ هذه املعل
واملالحظ أن هذا التعريف رك ز فقط على جانب التكاليف  5."املصلحة كجزء من البيان املايل لألغراض العامة

 البيئية من خالل حتديدها وقياسها واإلفصاح عنها يف القوائم املالية دون الرتكيز على جانب العوائد البيئية. 
  6من ثالثة أوجه كما يلي:عن األداء البيئي احملاسبة  وقد عر فت وكالة محاية البيئة األمريكية

قياس وحتليل كمية وقيمة  ويتم خالل هذه املرحلة من الوجهة االقتصادية:عن األداء البيئي احملاسبة  -
 للفرد واجملتمع؛ عوامل اإلنتاج، وغالبا ما تعكس هذه املرحلة مستوى الرفاهية االقتصادية مداخالت

رحلة إعداد القوائم املالية وفق املعايري ويتم خالل هذه امل كامتداد للمحاسبة املالية:  البيئيعن األداء احملاسبة  -
عدة املستفيدين من هذه واألسس احملاسبية، حيث تتضمن هذه القوائم بياانت ومعلومات لآلاثر البيئية ملسا

 القوائم كاملستثمرين والدائنني ومحلة األسهم؛
يد وحتليل البياانت واملعلومات ويتم يف هذه املرحلة حتد من الوجهة اإلدارية: عن األداء البيئياحملاسبة  -

دارية املختلفة، كقرارات تسعري املرتبطة ابألنشطة البيئية لغرض مساعدة اإلدارة يف التخطيط واختاذ القرارات اإل
 ة.ياملنتجات واالستمرار يف إنتاج منتج ومتطلبات اجلودة وغريها من القرارات اإلدار 

                                                           
1- Dayana Jalaludin et al, Understanding environmental management accounting (EMA) adoption: a new 
institutional sociology perspective, Social Responsibility Journal, Vol 7, No 4, 2011, p 541. 

 .210ص  مرجع سبق ذكره،أحمد جابر بدران،  -2
 .305، ص 2005، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، القيات اإلدارة ومسؤوليات األعمال في شركات األعمالأخنجم عبود نجم،  -3
، مجلة الغري واقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية دراسة تطبيقية على عدد من المنشآت الصناعية في العراقأمل عبد الحسين،  -4

 .293، ص 2014، 31، العدد 08ة واإلدارية، السنة العاشرة، المجلد للعلوم االقتصادي
5- Manoj Goswami, Corporate Environmental Accounting: the issue, its practices and challenges: A study on Indian 
corporate accounting practices, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), Volume 16, Issue 5, Ver III 
,May. 2014, p 37-38. 

، أهمية القياس المحاسبي للتكاليف البيئية ودورها في تفعيل جودة المعلومات المحاسبية التخاذ القرارات طه عليوي ناصر وهيثم هاشم الخفاف -6

 .69، ص 2012، 92رة واالقتصاد، العدد ، مجلة اإلدادراسة استطالعية آلراء غينة من المنشآت الصناعية بمدينة الموصل
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مبعاجلة القضااي البيئية املختلفة للمؤسسة ضمن البياانت املالية، حيث  عن األداء البيئيهتتم احملاسبة و 
تشمل تقدير النفقات البيئية وحتديدها الفعلي، واالعرتاف ابملطلوابت البيئية إىل جانب الكشف عن مجيع 

ع من فروع احملاسبة هتدف إىل قياس التكاليف والعوائد االلتزامات البيئية يف التقارير السنوية للمؤسسة، أي أهنا فر 
 1البيئية والتعبري عنها يف القوائم املالية للمؤسسة.

بة هتدف لقياس التكاليف هي فرع من فروع احملاس عن األداء البيئياحملاسبة  نأومما سبق، ميكن القول 
سسة، وتوفري احلد األدىن من ة عن نشاط املؤ والعوائد البيئية، من أجل التخفيض من حدة اآلاثر السلبية الناجت

ملصاحل من اختاذ قراراهتم بصورة املعلومات البيئية يف قوائمها املالية حول أدائها البيئي لتمكني خمتلف أصحاب ا
 رشيدة. 

يتطلب إحداث تكامل وتناسق بني خمتلف  عن األداء البيئيمن املهم اإلشارة إىل أن تبين نظام احملاسبة 
خاصة منها املالية واحملاسبية واإلدارة البيئية من أجل تشكيل فريق عمل مؤهل ملعاجلة االعتبارات البيئية  ،راتاإلدا

فعاليته ومدى  تهدوري للتأكد من استمراريبق لتدقيق وأن يتم إخضاع النظام املط 2وتطبيق نظم اإلدارة البيئية.
ة ابلقضااي البيئية اليت تواجهها املؤسسة وإدخال التعديالت مالءمته ألية تغريات مستقبلية، وخباصة تلك املتعلق

الالزمة عليه، كما جيب مراعاة أن يتم هيكلة نظام احملاسبة والتقرير عن األداء البيئي للمؤسسة ابلشكل الذي 
م األداء يتيح استيعابه ألية تعديالت خاصة بنظم القياس وأبعاد التحاليل، وأن يتم تصميمه ليسمح ابملقارنة وتقيي

الفردي للمؤسسة )من حيث الفروع، أو عرب الزمن على سبيل املثال( أو مع املؤسسات املماثلة، إضافة إىل 
 3الرجوع إىل املعايري واملواصفات الصادرة عن اجلهات الرمسية وغريها.

 عن األداء البيئيأمهية احملاسبة الفرع الثاين: 
 4يما يلي:ف عن األداء البيئي تتمثل أمهية احملاسبة

 حتسني صورة املنتج واملؤسسة مما يؤدي إىل ارتفاع املبيعات والرحبية؛ -
 للبيئة؛  كسب مزااي تنافسية من خالل جلب الزابئن املستهلكة للمنتجات واخلدمات الصديقة -
 املساعدة على جلب القروض من املسامهني واملقرضني والدائنني؛ -
 على زايدة اإلنتاجية؛ ساعديحتقيق السالمة الصحية للعاملني مما  -

                                                           
1- Neetu Prakash, Environmental Accounting in India A Survey of selected Indian Industries, Asian Journal of 
Research in Social Sciences and Humanities, Vol.6, No 7, July 2016, p 1691. 
2- Emilia Vasile Mariana Man, Current dimension of environmental management accounting, Procedia Social and 
Behavioral Sciences, NO 62, 2012, p 567. 

 
 .61ص  مرجع سبق ذكره،نجوى عبد الصمد وزكية مقري،   -3
 

4- Neetu Prakash, Op Cit, p 1692. 
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 ، وابلتايل تقليل تكاليف التوظيف؛الختفيض نسبة دوران العم -
 الثقة يف اجملتمع؛ ءبنا -
 .توفري نتائج أكثر دقة يف تقدير التكاليف وتسعري املنتجات -

 واإلفصاح عن األداء البيئي مداخل القياس املطلب الثاين: 
ح املتحققة واحملسوبة تقليداي ئي ومحاية البيئة جعل األراباهل احلساابت التقليدية لكلف التلوث البيإن جت

كلف واملنافع البيئية واليت مضخمة وأكثر من احلقيقة، فأصبح التفكري يتجه حنو القياس والتقومي االقتصادي لل
  .تعد أداة جيدة وعامال ضروراي لكل من اإلدارة البيئية وإدارة اجلودة الشاملة

 اسيب البيئيالقياس احملالفرع األول: 
 مفهوم القياس احملاسيب البيئي -أ

قد م الباحثون يف جماالت القياس املختلفة تعريفات متعددة للقياس، واليت حىت وإن اختلفت يف الشكل 
عند الرجوع إىل أدبيات الفكر احملاسيب للمقومات العلمية للقياس ، و إال  أهنا تتفق إىل حد كبري يف املضمون

نظرية الكالسيكية، والنظرية احلديثة للقياس، يتضح أن النظرية الكالسيكية للقياس ترجع احملاسيب يف كل من ال
 قياس يف جمال العلوم الطبيعية،، الذي وضع حجر األساس لعملية الGalileoأصوهلا التارخيية إىل عامل الفيزايء 

 1وقد حدد املقومات العلمية لعملية القياس بشكل عام يف عنصرين مها: 
 ؛A number Systemددي نظام ع -
 . Arithmatical rulesقواعد حسابية   -

يقصد ابلقياس مقابلة أو مطابقة أحد خصائص أو جوانب جمال معني أبحد جوانب أو خصائص جمال و 
آخر، وتتم هذه املقابلة ابستخدام األرقام أو درجات أو كميات، ويفضل أن تكون املقاييس كمية ملا هلا من أثر 

وذلك  ،"يتمثل يف قرن األعداد ابألشياء للتعبري عن خواصها فالقياس ،بشكل عامو   2التعاريف.يف زايدة دقة 
 3بناء على قواعد طبيعية يتم اكتشافها، إما بطريقة مباشرة أو غري مباشرة".

 األعداد كقيمة تقديرية للتعبريقرن األشياء واألحداث ابألرقام و يعين  القياس احملاسيبن أومنه ميكن القول 
 .عن خواصها أو اآلاثر الناجتة عنها

                                                           
 .33، ص 2009الوراق للنشر والتوزيع، األردن،  ،المشاكل المحاسبية ونماذج مقترحةوليد ناجي الحيالي،  -1

 .64، ص 2016، الطبعة األولى، مركز البحث وتطوير الموارد البشرية )رماح(، الهاشمية، عمان، األردن، النظرية المحاسبيةسليمة طبابية،  -2  
 .100، ص 2007فتوحة في الدنمارك، ، الجزء األول، منشورات األكاديمية العربية للمنظرية المحاسبةوليد ناجي الحيالي،  -3
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كل اليت تعاين منها احملاسبة املشا  أهم يعد منفهو  ،أما فيما يتعلق بتحديد مفهوم القياس احملاسيب البيئي
ا يدفع العديد من املؤسسات ممحتديد قيمتها وصعوبة احلديثة أو املعاصرة نظرا خلصوصية هذا النوع من التكاليف 

 ه األخرية وعدم اعتبارها ضمن التكاليف اإلنتاجية.إىل جتاهل قيمة هذ
ُعر ِّف أبنه: حتديد قيم جلميع فمن حيث التزام املؤسسة اختيارا أو قانوان، القياس احملاسيب البيئي  تناولومت 

 عناصر التكاليف البيئية املتولدة عن التزام املؤسسة مبسؤوليات اجتماعية وبيئية معينة، سواء كان هذا االلتزام
الحظ أن هذا التعريف رك ز فقط على جانب قياس التكاليف املو 1مبحض اختيارها أو قصرا مبوجب القانون.

البيئية وأمهل جانب العوائد البيئية، كما ذكر أبن االلتزام البيئي قد يكون اختياراي وقد يكون إلزاميا مبوجب قانون 
ة املؤسسة البيئية وتسجيلها يف اتريخ حدوثها، مث تتبع يعر ف أيضا أبنه: حتليل األحداث املتعلقة أبنشطو  معني.

حركة تبادل هذه األحداث لتحديد آاثرها على مصاحل أطراف التبادل على شكل وحدات نقدية متاشيا مع 
 2فرض وحدة القياس.

ئي أيخذ نفس شكل القياس القياس احملاسيب عن األداء البي نأومن خالل التعاريف السابقة، ميكن القول 
قوم هبا املؤسسة وتسجيلها تحملاسيب عن األداء االقتصادي، من خالل حتليل األنشطة ذات الطابع البيئي اليت ا

وقد  ،د تكون اختياريةيف اتريخ حدوثها وحتديد آاثرها على األطراف ذات املصلحة، كما أن هذه األنشطة ق
 تكون إلزامية مبوجب قانون معني.

 طرق القياس احملاسيب البيئي  -ب
 كاليف والعوائد البيئية:بل التطرق لطرق القياس احملاسيب البيئي، جيب أوال تعريف كل من مفهومي التق

مبسؤوليتها تشري إىل كافة املصروفات والتكاليف البيئية اليت تتحملها املؤسسة مقابل القيام  التكاليف البيئية: -
املستهدفة والتنمية  ضافة إىل حتقيق معدالت النموالقانونية ابحلفاظ على العناصر من أضرار التلوث البيئي، ابإل

 3املستدامة.
اليت و كتكلفة بيئية   :التكاليف البيئية (CICA 1998)عرض املعهد الكندي للمحاسبني القانونيني يو  

سلسلة من  ضرورة تقدميمع ، نتيجة احلصول على فوائد حالية ،بشكل مباشر أو غري مباشرسواء  ،تنتج
 4لدينا: تكون ، وابلتايلذه التكاليفاإليضاحات حول ه

                                                           
، لقياس المحاسبي لتكاليف األداء البيئي للشركة السورية العامة لألسمدة وتأثيره في قدرتها التنافسية في مجال الجودةعبد الرزاق قاسم الشحاذة، ا -1

 .283، ص 2010، 01العدد ، 26المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، 
أهمية القياس المحاسبي للتكاليف البيئية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الجزائرية دراسة حالة هاوات لعبيدي، وجرموني أسماء، م -2

 25-24، الملتقى العلمي الدولي الثاني حول: المؤسسة بين الضرورة االقتصادية والتحديات البيئية، جامعة جيجل، يومي مؤسسة االسمنت سطيف

 . 2017 أفريل
 .44السيد أحمد لطفي، مرجع سبق ذكره، ص  - 3

4- Angshuman Dutta ,An Overview of Impacting Factors on Environment Cost in the Area of Environment 
Accounting,  The international Journal of  Business & Management, Vol 2, Issue12, Decemeber 2014 ,P 68. 
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 :اد تكاليف التنظيف.. اخل.مثل اإلنفاق على معاجلة النفاايت والرصد، اسرتد التكلفة البيئية املباشرة 
 :فيلافة املراجعة البيئية، والتكمثل التكلفة اإلدارية، تكلفة االمتثال، وتكل التكاليف البيئية غري مباشرة 

 ماية البيئة. ؤسسة حلتتحملها امل اليتاألخرى 
وهي عبارة عن اإليرادات الناجتة عن بيع املواد التالفة املعاد تدويرها، وإيرادات بيع املنتجات العوائد البيئية:  -

يف مشروعات  االعرضية التالفة، ابإلضافة إىل اإلعاانت واملكافآت اليت حتصل عليها املؤسسة بسبب استثماراهت
 1يرادات أخرى مماثلة.محاية وإدارة البيئة، وأي إ

 طرق قياس التكاليف البيئية -1
 :هناك العديد من الطرق واملناهج لقياس التكاليف البيئية، ونلخصها يف اآليت 

 2وهي تتمثل يف أربع طرق نلخصها يف اآليت:الطرق واملناهج اليت تعتمد على األسواق التقليدية:  -
  :جود عالقة سببية بني التلوث و اشرة للقياس، وترتكز على تعد من الطرق غري املبطريقة االستجابة والتأثري

 واألثر الذي حيدثه على األصول البشرية أو املادية.
 ادي يف اإلنتاج، املرتبط بتغريات : تقوم هذه الطريقة على أساس مالحظة التغري املطريقة التأثري على اإلنتاجية

 معينة ابلبيئة.
 واملوارد املختلفة، كاألراضي  ضرار ابألصولإن التلوث وتدهور البيئة : عادة ما ينتج عطريقة تكاليف اإلحالل

يف إحالل األصل املتأثر والعقارات، ويف هذه احلالة ميكن حساب تلك التأثريات تقديراي عن طريق حساب تكال
 أو املتضرر، أو تكاليف إرجاعه إىل حالته األصلية اليت كان عليها.

 كلفة اإلنفاق على اإلقامة يف تتكاليف الوقائية أو البيئية، يف الفرق بني : تتمثل الطريقة تكاليف الوقاية
أماان ونظافة من حيث  أماكن خطرة إبشعاعات نووية أو معرضة لكوارث بيئية، وبني اإلقامة يف أماكن أكثر

 بيا.يف مكان آمن نس اهلواء واملكان، وتعد هذه التكلفة مؤشرا على التضحية االقتصادية مقابل اإلقامة
 3هناك طريقتني تعتمد على األسواق الضمنية وهي:الطرق واملناهج اليت تعتمد على األسواق الضمنية:  -

                                                           
، مجلة الدراسات االقتصادية والمالية، جامعة ضرورة تفعيل دور محافظ الحسابات للحد من المخاطر البيئية للمؤسسات في الجزائرزهواني رضا،  -1

 .14، ص 2016، 09، العدد 03الوادي، المجلد 
راسة استطالعية آلراء عينة من المؤسسات أهمية القياس المحاسبي للتكاليف البيئية في المؤسسات الصناعية )دالطاهر جليد وآخرون،  -2

 25-24الملتقى العلمي الدولي الثاني حول: المؤسسة بين الضرورة االقتصادية والتحديات البيئية، جامعة جيجل، يومي  الصناعية بوالية جيجل(،

 .2017أفريل 
لملتقى العلمي الدولي الثاني حول: المؤسسة بين الضرورة ، االقياس واإلفصاح عن األداء البيئي للمؤسسة االقتصاديةعادل رويخة وآخرون،  -3

 .2017أفريل،  25 -24االقتصادية والتحديات البيئية، جامعة جيجل، الجزائر، يومي 
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  :لعقار، نوعية اإلنشاء، ابإلضافة يعترب سعر العقار حمصلة للعديد من العوامل منها عمر اطريقة قيم العقارات
تايل ميكن حتديد األثر البيئي ا سعر البيئة، وابلإىل املوقع وغريه من العوامل، وابفرتاض ثبات هذه العوامل عد

 خرى على سعر العقار.واملتمثل يف الضوضاء والروائح والغازات والغبار املنبعث وكافة أشكال التلوث األ
  :يف املناطق امللوثة مما يزيد  واليت تتمثل يف الفرق بني أجور العمال الذين يشتغلونطريقة اختالف األجور

لذين يعملون نفس العمل يف عرض للمخاطر الصحية كاإلصابة ابألمراض والوفاة املبكرة مقارنة ابمن احتمال الت
 منطقة خالية من التلوث.

  وهي تتمثل يف: مدخل القياس الكمي ذو املضمون الواحد: -
 :يدور منطق هذا االجتاه حول ما ينبغي أن يكون عليه  القياس ابستخدام وحدة املنفعة االجتماعية

االجتماعي، وهو يستند إىل متييز االقتصاديني بني نوعني من القيمة للشيء: قيمة املبادلة، وقيمة  سالقيا
تبادل بشيء آخر له صفات خمتلفة. أما الما له صفات معينة على  ءشياالستعمال. ويقصد بقيمة املبادلة قدرة 

أو منفعة  ،ة عندما يستعمله اإلنسانعلى إشباع حاجة إنسانية مباشر  ءالشيقيمة االستعمال فيقصد هبا قدرة 
 1الشيء ملن يستعمله أو يتأثر به.

 :يعتمد القياس يف احملاسبة املالية على أسعار التبادل، وفيما خيتص ابحملاسبة عن  طريقة القياس النقدي
قياس غري متاحة، وللتغلب على صعوبة  ناملسؤولية البيئية واالجتماعية سبق االتفاق على أنه غالبا ما تكو 

إىل بعض طرق التقدير  استنادا" تقدير هذه العمليات Estesقرتح "إيئية واالجتماعية يف صورة نقدية العمليات الب
  2منها: ةغري املباشر 

 :لبديلة اليت يتوقع منطقيا أهنا اوفيها يتم االعتماد على قيمة األشياء أو الظواهر  طريقة التقييم البديل
 أو التضحيات لألشياء أو الظواهر موضوع القياس. تتضمن ابلتقريب نفس املنافع

 تم احلصول عليها من الفئات يعلى حتليل البياانت اليت القياس  يف تعتمد هذه الطريقة :طريقة االستقصاء
ى دراية بكافة التأثريات اليت ة ابألداء البيئي موضوع القياس، بشرط أن تكون تلك الفئات علاالجتماعية املتأثر 

 ورة نقدية.بسبب هذا األداء، وأن تكون قادرة على التعبري عن هذه التأثريات يف صتقع عليهم 
 يتم تقدير األضرار البيئية على أساس املبالغ الالزمة لتصحيح : طريقة تكلفة التصحيح أو التجنب

اجملاري املائية  الضرر أو اقتناء األجهزة واملعدات الضرورية لتجنبه، وكذلك املبالغ اليت تتحملها املؤسسة لتطهري
 3.اليت تستخدمها للتخلص من خملفات عملياهتا

                                                           
 .146، ص 2012الطبعة الثانية، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، مصر،  المحاسبة البيئية،محمد عباس بدوي،  -1
 . 151، 148المرجع السابق، ص ص:  محاسبة البيئية،المحمد عباس بدوي،  -2
 .79، 78مهداوي لعبيدي، مرجع سبق ذكره، ص  -3
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يعتمد هذا املدخل على قياس الظواهر أبساليب ومقاييس توفر وتبني أسلوب القياس املتعدد األبعاد:   -
 1خصائص الظواهر إبحدى األسلوبني التاليني:

  :ويشمل كل وسائل القياس الكمي.أسلوب القياس الكمي متعدد األبعاد 
 ويقوم على التوصيف اإلنشائي خلصائص احلدث.سلوب القياس الوصفي: أ 
يقوم هذا املدخل على أساس إعداد دليل حساابت مدخل التحليل احملاسيب العيين للعمليات البيئية:  -

واليت تكون مبوبة تبعا لالستخدام واحلالة اليت تكون عليها، ويعتمد تبويب  ،املوارد الطبيعية حلصر هذه املوارد
 2ابت من حيث مدى التفصيل أو اإلمجال تبعا حلجم ونوعية البياانت البيئية املرغوب احلصول عليها.اهذه احلس

وميثل النموذج البيئي املتوازن نتاج تفاعل كل من احملاسبة اإلدارية واإلدارة البيئية النموذج البيئي املتوازن:  -
اءة استخدام عوامل اإلنتاج من خالل استخدام ، حيث يسعى كل من النظامني إىل رفع درجة كفابملؤسسة

على  املؤسسةوحدات القياس النقدية والعينية واليت متثل حماور النموذج البيئي املتوازن هبدف رقابة وتقييم أداء 
ومن جهة أخرى هبدف توسيع دائرة اهتمام احملاسبني لتشمل األمور  ،املستويني االقتصادي والبيئي هذا من جهة

 3البيئية.
 نهألبيئية، ميكننا القول ومن خالل عرضنا ملختلف الطرق واملناهج واألساليب اخلاصة بقياس التكاليف ا   

ها، وابلتايل كل يتعذر استخدام منهج واحد من طرف كل املؤسسات الصناعية وذلك الختالف طبيعة نشاط
بعاد يعترب من تعدد األمأن األسلوب مؤسسة تستخدم الطريقة أو املنهج الذي يتالءم مع طبيعة نشاطها. ونرى 

ن العمليات ذات التأثري مة للقياس احملاسيب للتكاليف البيئية من طرف املؤسسات نظرا ألءالطرق األكثر مال
 البيئي السليب أتخذ عدة أبعاد وجوانب.

 طرق قياس العوائد البيئية  -2
 4هناك أربع طرق لقياس العوائد البيئية نلخصها يف اآليت:   
م قياس العوائد البيئة عن طريق طبقا هلذا األسلوب يت وب القياس املباشر للمنافع أو العوائد البيئية:أسل -

 قياس اإليرادات احملققة فعال، كاإليرادات احملققة نتيجة اإلعفاءات الضريبية.
لتكلفة اليت بيئية على أساس اطبقا هلذا األسلوب يتم قياس العوائد الأسلوب التكاليف اليت يكمن جتنبها:  -

 ئية.ميكن جتنبها مستقبال، كاألنشطة اليت تقوم هبا املؤسسة هبدف ختفيض األضرار البي

                                                           
 .74طه عليوي ناصر وهيثم هاشم الخفاف، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 .المرجع نفسه  -2
 .76المرجع السابق، ص  -3
 .10 -09عادل رويخة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص  -4
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العوائد البيئية ابستخدام نظرية  طبقا هلذا األسلوب يتم قياسأسلوب تقدير قيمة املنافع البيئية احملتملة:  -
ايري معينة كمعيار ريق تطبيق معاالحتماالت للتنبؤ ابحتمال حدوث كل حالة من احلاالت الطبيعية عن ط
 طبيق املعادلة التالية:تاالحتماالت املتساوية أو معيار املتوسط املرجح، ولتقدير قيمة هذه املنافع يتم 

 ف املقدرة يف ظل االلتزام البيئيالتكالي –املنافع املتوقعة = التكاليف الفعلية يف ظل عدم االلتزام البيئي 
 حتمال احلدوثا× يف ظل االلتزام البيئي= التكلفة املتوقعة مستقبال  التكاليف املقدرةحيث أن: 

فع البيئية الناجتة عن ختفيض يستخدم هذا األسلوب يف حتديد املناأسلوب ختفيض تكاليف الربامج البيئية:  -
قيمة العناصر ملعاد تشغيلها أو باتكاليف برامج الرقابة على عناصر تلوث البيئة، وذلك بقيمة إيرادات بيع العناصر 

 املعاد استخدامها يف عمليات التشغيل.
وائد البيئية بدقة، وأنه ميكن ويف هناية عرضنا ألساليب قياس العوائد البيئية، نرى أنه من الصعب قياس الع

طريقة القياس فإن القيم  للمؤسسات الصناعية استخدام أكثر من أسلوب يف قياس هذه العوائد، وأنه مهما كانت
عال، ولكن ميكن أن تكون قريبة فح عنها املؤسسات يف التقارير املالية تبقى غري دقيقة وال متثل الواقع اليت تفص

 منه.
 اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي الفرع الثاين:

 مفهوم اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي -أ
املالية، فاحملاسب عليه أن يقدم ف اإلفصاح أبنه الكشف واإلظهار عن النتائج احملاسبية يف القوائم يعر  

ه حممد املربوك أبو زيد فويعر   1معلومات كافية لرتشيد مستخدمي القوائم املالية يف اختاذ ما يبدو هلم من قرارات.
عملية إظهار وتقدمي املعلومات الضرورية عن الوحدات االقتصادية لألطراف اليت هلا مصاحل حالية أو " :على أنه

ذا يعين أن تعرض املعلومات ابلقوائم والتقارير املالية بلغة مفهومة للقارئ الواعي دون لبس أو مستقبلية هبا، وه
هبدف توفري املعلومات املالئمة للفئات اليت تستخدم البياانت احملاسبية يف اختاذ قرارات اقتصادية تتعلق  2."تظليل

نهم من التنبؤ ببعض املتغريات الرئيسية للمؤسسة ابملؤسسة، وهتيئة املستخدمني ببعض املؤشرات املالية اليت متك
 3اإلدارية.كقوهتا 

                                                           
 .65، ص 2010الطبعة األولى، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  المحاسبة الدولية واإلبالغ المالي،ة، أحمد محمد أبو شمال -1
، ص 2005، الطبعة األولى، ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، المحاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربيةمحمد المبروك أبو زيد،  -2

577. 
، 2004الطبعة األولى، دار وائل، عمان،  التأصيل النظري للممارسات المهنية المحاسبية في مجاالت القياس والعرض واالفصاح،حمد مطر، م -3

 .331ص 
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كافة املعلومات اليت تتعلق أبنشطة اإلدارة البيئية للمؤسسة واآلاثر "أبنه: ف فيعر  اإلفصاح البيئي  أما عن
اإلفصاح البيئي ف 1."املالية املرتتبة عليها واإلفصاح عنها ابلتقارير املالية لتحقيق رغبات األطراف املستفيدة منها

إعالم اجملتمع أبطرافه املختلفة عن نشاطاهتا  املؤسسات عن األسلوب أو الطريقة اليت بواسطتها تستطيعيعرب 
العملية اليت مبقتضاها يتم عرض املعلومات اخلاصة " :أبنهأيضا  فيعر  و   2املختلفة ذات املضمون البيئي.

هلذه االلتزامات  ؤسسةألنشطتها اليومية، وبيان مدى استجابة امل ؤسسةاباللتزامات البيئية والناجتة عن ممارسة امل
  3."حىت يتمكن أصحاب املصاحل املختلفة من احلصول على املعلومات الالزمة للتخطيط والرقابة وتقييم األداء

مع البيئة اليت  سةاملؤستوفري املعلومات املالية وغري املالية اليت تعكس تفاعل أنشطة " :أبنهفه فيعر   الشاويأما 
توقع املشكالت  وأجتاه البيئة وقضاايها،  املؤسسةتعمل فيها، ويركز اإلفصاح البيئي ابلدرجة األوىل على إبراز دور 

 4."املؤسسةالبيئية اليت ميكن أن تواجهها تلك 
 التكاليف ويرى علي عبد هللا شاهني، أنه جيب اإلفصاح عن كافة أنواع البنود اليت تعتربها املؤسسة ضمن

البيئية مع بيان حجم تلك التكاليف احملتملة على قائمة الدخل، وتلك املرمسلة خالل الفرتة، حيث  والعوائد
 5يتطلب اإلفصاح عن األمور التالية:

 الغازات ...اخل؛و كاليف معاجلة النفاايت السائلة، والصلبة، ت -
  والقوانني البيئية؛الغرامات واجلزاءات املرتتبة على عدم االمتثال ابألنظمة   -
 ، التعويضات املدفوعة للغري -

يؤدي إىل توضيح بنود قائمة املركز املايل وقائمة الدخل، ويؤدي إىل إضفاء  املعلوماتهذه اإلفصاح عن ف
إدارة فنوع من الثقة يف تلك القوائم، وتعترب املعلومات ذات الصلة ابألداء البيئي مهمة لتقييم املخاطر البيئية، 

 6خاطر من املسائل اليت تثري اهتمامات املستثمرين واخلرباء االستشاريني.هذه امل
حاب املصاحل ابملعلومات اإلفصاح احملاسيب البيئي يتمثل يف إبالغ خمتلف أص نأومما سبق، ميكن القول 

يث تعترب وسائل اإلفصاح، ح املتعلقة ابألداء البيئي للمؤسسة من تكاليف وعوائد بيئية، وذلك ابستخدام خمتلف
 .القوائم املالية والتقارير امللحقة هبا أداة مناسبة لتحقيق ذلك

                                                           
مؤسسة ، الملتقى العلمي الدولي الثاني حول: الاإلفصاح البيئي في المؤسسات ودوره في تحقيق التنمية المستدامةشرايطية حسن وقعيدة لطيفة،  -1

 . 2017أفريل  25 -24بين الضرورة االقتصادية والتحديات البيئية، جامعة جيجل، يومي 
، 93، مجلة اإلدارة واالقتصاد، العدد دور اإلفصاح البيئي في دعم التنمية المستدامةصالح إبراهيم يونس الشعباني وخالص حسن يوسف الناصر،  -2

 . 3، ص 2012
تطبيقية  دراسة –: اإلطار المقترح لإلفصاح عن المعلومات البيئية في النظام المحاسبي الموحد المحاسبة البيئيةن، ناظم حسن عبد السيد وآخرو -3

 .11، ص 2009، 5، العدد 22، مجلة التقني، المجلد، مصفى البصرة(في شركة مصافي الجنوب )
 .192ص  مرجع سبق ذكره،صالح مهدي جواد،  -4
، ص 2011، الطبعة األولى، مكتبة آفاق للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، إطار فكري تحليلي وتطبيقي-ظرية المحاسبية النعلي عبد هللا شاهين،  -5

290 . 
الوعي البيئي ودوره في تطبيق اإلفصاح المحاسبي البيئي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة وأثره موسى محمد عبد هللا صالح،  -6

 . 88، ص 2015أطروحة دكتوراه، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان،  المستثمر في سوق عمان الماليين، على قرارات
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من أمهها و  ،أو نظم التقرير ميكن أن تنقل املعلومات البيئية لألطراف املهتمة من خالل العديد من آلياتو 
 :ازل منها إبجيكعرض هنا  ستون ،اإلفصاح االختياري واإلفصاح اإللزامي واملصادر اخلارجية لإلفصاح

 حتياجات املستخدمنيالراي يتم اإلفصاح االختياري الستكمال ما يراه احملاسبون ضرو  اإلفصاح االختياري: -1
أثري أنشطة املؤسسة على عرف على أنه اإلفصاح عن معلومات بيئية ذات الصلة بتفيملعلومات احملاسبية، ا من

شريعات وذات حمتوى إعالمي تفيد لبه املعايري والتتزيد عما تتط ،سواء كانت معلومات مالية أو غري مالية ،البيئة
ت جتاه البيئة، وأتثري األطراف ذات الصلة يف تقييم ماضي وحاضر ومستقبل املؤسسة عما قامت به من ممارسا

 لمؤسسة.لنتائج تلك املمارسات على القيمة السوقية 
اليت ترغب ليها املؤسسات إتلجأ  يةاسرتاتيجاإلفصاح البيئي االختياري ما هو إال  نأالقول ميكن  ،عليهو 

 مارسات للولوج ألسواقها. بتجاوز احلدود الوطنية ودخول األسواق العاملية اليت ابتت تطلب تبين مثل هذه امل
على عكس اإلفصاح االختياري، فإن واضعي السياسات احملاسبية والقائمني على سوق اإلفصاح اإللزامي:  -2

امي، حيث حتدد هذه السلطة اخلارجية )واضعي السياسات احملاسبية( معايري املال يتحكمون يف اإلفصاح اإللز 
التقرير املايل وفقا حلاجة األطراف املهتمة، وتعمل هذه املعايري على حتقيق التوحيد املناسب يف ممارسات إعداد 

مل اإلفصاح اإللزامي على التقرير املايل، وتوفر احلد األدىن من اإلفصاح املفقود يف حالة اإلفصاح االختياري. ويع
على تقليل التكاليف االجتماعية والبيئية  كذلك  تقليل عدم التماثل يف املعلومات بني اإلدارة واملستثمرين ويعمل

 1اليت يتحملها املستثمرون للبحث واحلصول على املعلومات.
لية، حيث يلجأ بعض املستثمرين ليس التقرير املايل املصدر الوحيد للمعلومات املا املصادر اخلارجية لإلفصاح: -3

مثل احملللني املاليني  ،هتم من املعلومات ابالعتماد على مصادر أخرى بعيدة عن سلطة وحتكم املؤسسةالسد حاجي
أو املستشارين املاليني للصحف املالية املتخصصة، وتقارير الوكاالت احلكومية واخلرباء احملاسبون، فقد وجد بعض 

ين يستخدمون املعلومات البيئية املنشورة يف املصادر اخلارجية ابلنسبة للمؤسسات لتقييم الباحثني أن املستثمر 
 2اآلاثر املالية البيئية هلذه املؤسسات.

 إجتاهات اإلفصاح عن األنشطة البيئية -ب
 3اإلفصاح عن املعلومات املرتتبة عن األنشطة البيئية وفق االجتاهات التالية:يتم 

 

                                                           
، 2005، الرياض، المملكة العربية السعودية، 01، العدد 45، اإلدارة العامة، المجلد معوقات اإلفصاح البيئي في التقارير الماليةفهيم أبو العزم محمد،  -1

 .50ص 
مذكرة ماجستير، جامعة ورقلة،  المراجعة البيئية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية حالة مؤسسة " الجزائرية لصناعة األنابيب"،، بوحفص رواني -2

 .126، ص 2007
 .188 -186ابراهيم جابر السيد، مرجع سبق ذكره، ص ص:  -3
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 :بني التقارير املالية والتقارير البيئية " طريقة الفصل"االجتاه األول: الفصل  -1
ن كل منهما حيقق أية ابعتبار واملعلومات البيئ املاليةيقوم هذا االجتاه على أساس الفصل بني املعلومات  

بويب وميكن ت .ن التقارير املاليةوابلتايل جيب اإلفصاح عن املعلومات البيئية يف تقارير منفصلة ع ،أهدافا خمتلفة
 الصور اليت متثل هذا االجتاه يف ثالث جمموعات هي: 

حيث يتضمن سردا وصفيا لألنشطة  ،يعد هذا النوع من التقارير أبسطها وأسهلها إعدادا التقارير الوصفية: -
 ؛املؤسسةاليت قامت هبا 

ابإلفصاح  تقوم هذه اجملموعة التقارير اليت تفصح عن األنشطة ذات املقارانت بني الوحدات املختلفة: -
 ،(Estesوهناك عدة مناذج مقرتحة هلذا النوع من التقارير مثل منوذج ) ،عن األنشطة ذات التأثري على اجملتمع

ويرى رواد هذا االجتاه بضرورة إعداد مثل هذه التقارير بشكل دوري وبشكل ينسجم مع القوائم املالية اليت تعدها 
ملسؤوليتها  املؤسسةوبصورة توضح مدى حتمل  ،ألطراف اليت حتتاجهامبا يوفر معلومات متكاملة ولكافة ا املؤسسة

  ؛جتاه البيئة واجملتمع
رب هذه اجملموعة من التقارير األكثر حتليال من سابقتها تتعالتقارير اليت تفصح عن التكاليف البيئية فقط:  -

 رير ابآليت:االتقوتتميز هذه اجملموعة من  ،لألنشطة البيئية اليت تتضمن التكاليف البيئية فقط
 ؛توفر هذه اجملموعة صورة كاملة عن األنشطة البيئية 
  إمكانية حتديد الفائض والعجز البيئي نتيجة املقارنة بني جمموع التكاليف اليت حتملها اجملتمع عن تلك األنشطة

 .تهاللمجتمع نتيجة أنشط املؤسسةواملنافع اليت حققتها 
ات املالية واملعلومات املرتتبة عن األنشطة البيئية يف تقرير واحد عن املعلوم اإلفصاحاالجتاه الثاين:  -2

  "طريقة الدمج"
 ،يعتمد هذا االجتاه ابإلفصاح عن املعلومات املالية واملعلومات املرتتبة عن األنشطة البيئية يف تقرير واحد

ذج الذي اقرتحه د. حممد حممود وميثل النمو  .لبيئي جزءا من املعلومات املاليةاحبيث تصبح املعلومات ذات األثر 
أحد النماذج  "حساب األرابح واخلسائر املايل واالجتماعي وقائمة املركز املايل االجتماعي"عبد اجمليد املسمى 

 يف هذا االجتاه.
 االجتاه الثالث: اإلفصاح عن املعلومات البيئية فقط -3

لبيئية ضمن قوائم خاصة توجه بشكل يرى رواد هذا االجتاه بضرورة اإلفصاح عن معلومات املسؤولية ا 
 ،املؤسسةألن اإلفصاح من خالل القوائم املالية قد يولد ضغطا كبريا على  ،أفضل إىل اجلهات اليت تطلبها فقط
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وهذا ما قد ال يساهم يف تنمية  ،مما قد جيعلها هتتم هبذه اجلوانب على حساب اجلوانب االقتصادية األخرى
 . هاموارد

رئيسية من  تثة اجتاهارضه ميكن القول أن اإلفصاح عن األنشطة البيئية يتم وفق ثالمن خالل ما سبق ع
التقارير، أو اإلفصاح عن  خالل الفصل بني التقارير املالية والتقارير البيئية من منطلق اختالف أهداف هذه

أو  ،ا ال يتجزأ من التكاليف املاليةجزء املعلومات املالية واملعلومات البيئية يف تقرير واحد ابعتبار التكاليف البيئية
ده االهتمام مبثل هذه حجة رواد هذا االجتاه هو الضغط الذي قد يولو اإلفصاح عن املعلومات البيئية فقط 

ملهمة ومن هذا املنطلق مت التأكيد التكاليف على القوائم املالية مما قد يؤدي إىل امهال بعض اجلوانب االقتصادية ا
املهتمة مبثل هذه  فخيدم األطراابلشكل الذي عن املعلومات البيئية يف قوائم خاصة  على ضرورة اإلفصاح

 املعلومات.
يعترب االفصاح عن البياانت واملعلومات البيئية من األمور املعقدة واحلساسة  معايري اختيار املعلومات البيئية: -ت

ر الصعبة، لذلك فإهنا ختضع لالجتهاد الشخصي نظرا ألن الكثري من احملاسبني يعتربون عملية االفصاح من األمو 
لوجود الكثري من احملددات اليت حتكم عملية اإلفصاح البيئي، لذلك جيب أن يكون هناك معايري يتم االلتزام هبا 

يف حمتواه ويكشف اجلوانب املهمة لألداء البيئي للمؤسسة،  الار االجتماعي البيئي لكي يكون فععند إعداد التقري
  1من استعراض تلك املعايري على النحو التايل:لذلك يك

ن اهلدف من عرض البياانت ألجيب أن ميتاز التقرير البيئي بقابلية الفهم عند قراءته،  :بالفهم واالستيعا -1
فهم املفرتض من جانب البيئية هو التأثري يف سلوك متخذي القرار، وهذا يتطلب حتديد مستوى اإلملام وال

 حتديد نوعية املعلومات املقدمة تبعا لذلك.مستخدمي املعلومات و 
ذي تستخدم من أجله. ض الجيب أن تكون املعلومات البيئية يف القوائم والتقارير مالئمة للغر  مة:املالء -2

أي أن  ،ستخدمي املعلوماتمة قدرة املعلومات على التأثري على القرارات اليت تتخذ من جانب مويقصد ابملالء
تلف عن ذلك الذي يتخذه ة إذا كان عدم وجودها من شأنه أن يؤدي إىل اختاذ قرار خماملعلومات تعترب مالئم

 يف حالة وجود هذه املعلومات.
 ،نها يف القوائم والتقارير غري متحيزةعهذا املعيار أبن تكون املعلومات البيئية اليت يتم اإلفصاح  يعين احليادية:  -3

ئج االجيابية لألداء البيئي ملؤسسة ابإلفصاح عن النواحي والنتافي اتتك   أالوأن تعكس احلقائق بنزاهة. فيجب 
 بل جيب أن تفصح عن النواحي والنتائج السلبية أيضا. ،فحسب

                                                           
 .164-163، ص مرجع سبق ذكرهغسان فالح المطارئة،  -1
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ث أهنا تزداد فائدة هذه املعلومات حي ،جيب أن تتصف املعلومات البيئية ابلقابلية للمقارنة القابلية للمقارنة:  -4
ية الفهم وتؤدي إىل قرارات حيث أن القابلية للمقارنة حتسن من إمكان بقابليتها للمقارنة من فرتة إىل أخرى،

 دى وفائها ابلتزاماهتا البيئية.مأفضل، كذلك تؤدي عملية املقارنة إىل تقييم األداء البيئي للمؤسسات واحلكم على 
 مشاكل وصعوابت القياس واإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي الفرع الثالث:

فهي مل  ،التقليدية من أوجه قصور عديدة جتعلها غري مالئمة لقياس األداء البيئي للمؤسسة تعاين احملاسبة
ة. وبرتكيزها على القياس الكمي ينشطة البيئاألتصمم لقياس األداء البيئي، لذلك فهي ال ترصد انعكاسات 

ياسها كميا، وتبقى ميكن رصدها وق اليت مع البيئة املؤسسةفإهنا تقيس فقط مبادالت وتفاعالت  ،النقدي
إذ أن معظم التكاليف البيئية يتم  ،هاؤ يتم إخفاو  1،املبادالت األخرى اليت ال حتمل قيم نقدية مستثناة من املعاجلة

  2.تسجيلها ضمن التكاليف العامة للمؤسسة
صاح يما خيص القياس واإلفاحملاسبة البيئية تعاين العديد من املشاكل والصعوابت ف نأومنه ميكن القول 

 احملاسيب نلخصها يف اآليت:
 صعوابت القياس احملاسيب البيئي -أ

لقد تناولت العديد من الدراسات موضوع احملاسبة عن األداء البيئي وقياس التكاليف البيئية، لكن ابلرغم 
من ذلك مل تتفق هذه الدراسات على منوذج واحد وحمدد لقياسها نظرا خلصوصية هذا النوع من التكاليف. وقد 

 3صر أمني السيد أمحد لطفي أهم مشاكل القياس احملاسيب البيئي فيما يلي:ح
قييم وحتديد سعر املتغريات صعوبة قياس األحداث والعمليات البيئية، نتيجة غياب األسعار اليت وفقها يتم ت -

مة التنوع زون وقيو قب األ، حيث يصعب تسعري الوحدات الناجتة عن تلوث اهلواء أو ثاملؤسساتالبيئية ألنشطة 
 ؛البيولوجي واإلحيائي

يئية، مما قد يرتتب عليه تعاظم عدم توفري بياانت لقيمة اإلهدار واخلسائر واألضرار املرتتبة على األحداث الب -
 ؛اإلهدار يف عناصر املوارد الطبيعية والبيئية

ن اإلنفاق على محاية يث أحمن الصعوبة تطبيق املبدأ احملاسيب املعروف مبدأ مقابلة اإليرادات ابلنفقات،  -
ات نقدية ملموسة، أو قد يرتتب عليها البيئة اهلوائية أو املائية أو التخلص من النفاايت قد ال يرتتب عليه أية إيراد

 ؛عوائد ضمنية غري ملموسة

                                                           
 .59، ص ، مرجع سبق ذكرهمقري نجوى عبد الصمد وزكية -1

2- Ruth Namakonzi and Eno Inanga, Environmental management accounting and environmental management in 
manufacturing industries in Uganda, Maastricht School of Management, Working Paper No. 2014/39, 27 October 
2014, p 17.  

 .57-56، مرجع سبق ذكره، ص المراجعة البيئيةن السيد أحمد لطفي، أمي -3
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للمصروفات اجلارية البيئية،  د معيار حماسيب متعارف عليه ميكن مبوجبه إجراء معاجلة حماسبية مستقلةو عدم وج -
 ؛خاصة تلك اليت ال يرتتب عليها عائد نقديو 

التقييم احملاسيب لتلك األصول و عدم إمكانية التحقق من التزامات الشركة البيئية مبوضوعية، حيث يرتبط القياس  -
 ؛أو االلتزامات ابحلكم الشخصي عند تقدير قيمة تلك اآلاثر البيئية

التكنولوجية لعناصر التلوث  التحديد وحدات املعاجلة صعوابت يف التقييم احملاسيب لألصول البيئية وعلى وجه -
اجلة التكنولوجية عن اخلط البيئي اليت يتم إضافتها يف هناية خط اإلنتاج، حيث ليس هناك فصل بني وحدة املع

 اإلنتاجي املتكامل.
 ، ومن أمهها:وهناك العديد من الصعوابت األخرى اليت تواجه عملية قياس التكاليف البيئية

ة فصل التكاليف البيئية عن التكاليف االقتصادية واالجتماعية: حيث هناك تداخل كبري بني األنشطة صعوب -
االقتصادية واالجتماعية والبيئية، فمثال تكاليف البحث والتطوير اليت هتدف إىل زايدة درجة أمان املنتج من 

كن اعتبارها بيئية هتدف إىل زايدة الء، ومياملمكن اعتبارها اجتماعية الزمة خللق الرخاء واإلشباع يف نفوس العم
 1سالمة العميل ومتكينه من إعادة املخلفات هلذه املنتجات؛

خصوصية طبيعة األنشطة البيئية، إذ أنه من الصعوبة مبكان حتديد قيم نقدية هلا، مما يدفع احملاسب إىل جتاهلها  -
إذ أهنا تنتشر على نطاق واسع جدا، وتدخل  أحياان، كما تكمن الصعوبة كذلك يف حتديد نطاق هذه األنشطة،

 2؛ضمن مجيع قطاعات أعمال املؤسسة تقريبا
مما ميكن  ،عدم االهتمام ابإلطار املفاهيمي للمحاسبة البيئية وشرح مصطلحات احملاسبة البيئة بدقة وبوضوح -

 3؛من أخذ هذه املفاهيم إىل واقع التطبيق عند حساب التكاليف أو اإليرادات البيئية
  ل يف:أهم مشاكل القياس احملاسيب البيئي تتمث أن من خالل ما سبق عرضه ميكن القول

 ؛ء البيئيغياب القوانني والتشريعات البيئية اليت تلزم عملية القياس احملاسيب عن األدا -
لعديد يعيق عملية قياس اأن ن عدم االهتمام الكايف ابإلطار النظري للقياس احملاسيب البيئي، األمر الذي ميك -

 تكاليف؛من التكاليف والعوائد البيئية نظرا لعدم معرفة كيفية التعامل وقياس مثل هذه ال
يئية والعوائد الناجتة عن تطبيق غياب الكفاءات واخلربات املؤهلة والقادرة على تقدير وقياس قيمة التكاليف الب -

 ؛ةأساليب احملاسبة البيئي

                                                           
 . 73مهاوات لعبيدي، مرجع سبق ذكره، ص  -1
 . 72طه عليوي ناصر وهيثم هاشم الخفاف، مرجع سبق ذكره، ص  -2

3 - Hussein Mohammed Eltahir Khalifa, Suleiman Musa Elzain Hammad, Problems with the Application of 
Environmental Accounting in Middle East, nternational Journal of Business and Social Science Vol. 5 No. 4 Special 
Issue – March 2014, P 185. 
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 ية.ية عن التكاليف االقتصادية واالجتماعصعوبة حتديد وحتميل وفصل التكاليف البيئ -
 مشاكل ومعوقات اإلفصاح احملاسيب البيئي -ب
البيئي، وميكن تلخيصها  تواجه املؤسسات العديد من املشاكل واملعوقات اليت تعرتض اإلفصاح احملاسيب  

 يف اآليت: 
يوجد اتفاق بني الكتاب على : حيث ال املشاكل املتعلقة مبعايري اإلفصاح عن معلومات املسؤولية البيئية -1

املعايري احملاسبية اليت ميكن االعتماد عليها عند إجراء اإلفصاح احملاسيب للتأثريات املرتتبة على األنشطة البيئية 
، وأن معظم احملاوالت جاءت هبدف تقدمي أساس سليم لتوفري البياانت واملعلومات اخلاصة ابألنشطة للمؤسسة

 1.البيئية
ابحلاجة إىل اإلفصاح عن أدائها  : تتعلق مبدى قناعة املؤسساتتبطة ابلدافعية لإلفصاح البيئياملعوقات املر  -2

لذي سينعكس بشكل كبري البيئي، واختالف مستوى إدراك أصحاب املصاحل ألمهية املعلومات البيئية، األمر ا
لب اإلفصاحات البيئية أغ إذ أن ،على درجة الدافعية لإلفصاح البيئي، ابإلضافة إىل غياب الفرض القانوين

 .املطلوبة يف الدول اختيارية
إن اجلوانب اجلديدة للمحاسبة واإلفصاح املطلوب توفريه تتطلب من احملاسبني  املعوقات املرتبطة ابلتكوين: -3

مهارات وخربات متخصصة جدا مازالت حمدودة لدى البعض، إذ مازال الكثري من احملاسبني ال يستطيعون توفري 
 2سواء من حيث القياس أو من حيث مهارات العرض واإلفصاح. متطلباته

اسيب البيئي، ميكن القول ويف هناية عرضنا ملختلف املشاكل واملعوقات اليت حتد من عملية اإلفصاح احمل  
ات الالزمة لدى أغلب عدم وجود معايري واضحة ومتفق عليها خاصة ابإلفصاح البيئي، وعدم توفر املهار  نأ

، ساهم بشكل كبري يف عدم يف املؤسسات االقتصادية، ابإلضافة إىل غياب الدافعية لإلفصاح البيئياحملاسبني 
 غياب اإللزام القانوين.ظل تطور احملاسبة البيئية خاصة يف 

 اء البيئي عن األددور التدقيق الداخلي البيئي يف قيام نظام احملاسبة املطلب الثالث: 
 الرئيسية األربعة البيئية العوامل وقياس لرصد احملاسبة يستخدم أبهنا نظام يعن األداء البيئتعرف احملاسبة 

 البيئي على العمليات ذات التأثري وقياس حبيث أن مراقبة. والضوضاء األرض ،املياه اهلواء، تلوث انبعاث :وهي
وحتسني أدائها  تها البيئيةلتدقيق أنشط فرصة املؤسسة البيئية الذي بدوره سيعطي البياانت قيام نظام دتالصلة، ول  

                                                           
ماح للبحوث والدراسات، ، ردور المحاسبة البيئية في إدارة الخطر الناجم عن التلوث البيئي واإلفصاح عنهاخليل إبراهيم رجب وزياد هاشم يحي،  -1

 . 232، ص 2016، األردن، جوان 18العدد 
، أطروحة 14001دراسة تطبيقية في المؤسسات الجزائرية المتحصلة على شهادة األيزو -المحاسبة عن األداء البيئي عبد الصمد نجوى،  -2

 .75، ص 2015 -2014دكتوراه، غير منشورة، جامعة باتنة، 
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فحص للسجالت والدفاتر احملاسبية للتعرف على أثر " على أنه: عن األداء البيئيف تدقيق احملاسبة فيعر   1.البيئي
األداء البيئي للمؤسسة على القوائم املالية، وللتحقق من سالمة املعاجلة احملاسبية للجوانب املالية املرتبطة هبذا 

عملية منظمة لقبول، ختطيط وتنفيذ والتقرير عن تدقيق القوائم املالية للمؤسسات " :يضا أبنهويعرف أ 2."األداء
ذات التأثري السليب على البيئة، من أجل إبداء رأي فين حمايد حول القوائم املالية للمؤسسة مع حتديد التأثريات 

  3."اجلوهرية لألمور البيئية عليها
التأكد من صحة وسالمة احلساابت البيئية ومدى االلتزام بقواعد  إىل يهدف التدقيق الداخلي البيئي

القياس واإلفصاح السليم عن املعلومات البيئية يف ضوء املعايري البيئية واحملاسبية، ويتطلب القيام ابلتدقيق الداخلي 
  4البيئي للحساابت البيئية حتديد:

 اليت تستخدم؛نطاق عملية التدقيق واجلدول الزمين للتنفيذ واألساليب  -
 دور ومسؤولية كل منهم؛مع حتديد فريق التدقيق  تكوين -
 املؤهالت واخلربات الواجب توافرها يف عضو الفريق؛ -
 ة بنتائج التدقيق؛شكل تقرير تدقيق احلساابت واجلدول الزمين الستعراض وتقدمي املعلومات املتعلق -
 املسؤولية عن اإلبالغ بنتائج عملية التدقيق؛ -
 ؛ن اختاذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحيةاملسؤولية ع -
التحقق من كفاية اإلفصاحات يف القوائم املالية املرتبطة ابلتأثريات البيئية عند إعداد تقرير املدقق إذ يعترب  -

األداة الرمسية لتوصيل استنتاجات املدقق بشأن موضوع التدقيق وتبيان بدقة األساس املعتمد عليه يف التوصل إىل 
 5تنتاجات.تلك االس

ملية حتقق نظامية من صدق عمن خالل التعاريف املقدمة ميكن القول أن تدقيق احملاسبة عن األداء البيئي 
 ومن مدى كفاية اإلفصاحات احملاسبية حول األداء البيئي.وسالمة القوائم املالية 

 
 

 

                                                           
1- Seetharaman. A et al, Op Cit, 2007, p 143. 

 .46، ص 2017كلية التجارة، جامعة سوهان،  االتجاهات الحديثة في المراجعة،عبد الناصر عبد اللطيف محمد،  -2
، الدار الجامعية، 03، الجزء موسوعة المراجعة الخارجية )وفقا لمعايير المراجعة العربية والدولية واألمريكية(عبد الوهاب نصر علي،  -3

 . 325، ص 2009ندرية، اإلسك
 .30مهاوات لعبيدي، مرجع سبق ذكره، ص  -4
، 6، المجلد 14، مجلة دراسات محاسبية ومالية، جامعة بغداد، العراق، العدد دور الرقابة البيئية للحد من تلوث مياه الشربنادية طالب سلمان،  -5

 .8، ص 2011
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 أهم القضااي احملاسبية اليت يعاجلها التدقيق الداخلي البيئيالفرع األول: 
  1يعاجل التدقيق الداخلي البيئي العديد من القضااي احملاسبية أمهها:

البيئية، ضد املخاطر  جيب على املدقق االستفسار عن مدى وجود تغطية أتمينية حالية وسابقةالتأمني:  -أ
 ومناقشة ذلك مع اإلدارة.

تزام هذه املؤسسات ن الجيب على املدقق أن يستفسر من مدققي املؤسسات التابعة ع الشركات التابعة: -ب
 ية.نتها املالابلقوانني واألنظمة البيئية احمللية ذات العالقة، وأتثرياهتا احملتملة على بيا

 يتم تدقيق األصول البيئية وفق اإلجراءات التالية:  ابلنسبة لألصول: -ت
ار عن اإلجراءات جب االستفسفي ،ها خالل الفرتةؤ ابلنسبة ملشرتايت األراضي واآلالت واملعدات اليت مت اقتنا -

يف احلسبان نتائج التحقيقات  شراء، آخذينالاليت قامت هبا اإلدارة لدراسة آاثر األمور البيئية عند حتديد سعر 
 .اخلاصة ابملعاجلات والتزامات إعادة استصالح املوقع

مناقشة ذلك ويلة األجل، و جيب على املدقق احلصول على إقرار أبن البياانت املالية املتضمنة استثمارات ط -
يف هذه البياانت املالية على لتفصيل  حبثها اببيئية، متأمور بعني االعتبار أتثري أية  مع املوظفني املسؤولني واألخذ

 ؛قيمة االستثمارات
 األصول الرأمسالية،  ابلنسبة لتدهور قيمة األصل: جيب على املدقق أن يستفسر عن أي تغيريات خمططة يف -

على قيم هذه  املؤسسة، وقيم أتثرياهتصلة يف التشريعات البيئية أو التغيريات يف إسرتاتيجية اكرد فعل للتغيريات احلا
 األصول أو على قيمة املؤسسة ككل، وذلك ابإلضافة إىل: 

 حد األصول يف حالة االستفسار عن السياسات واإلجراءات لتحديد احلاجة إىل ختفيض املبلغ احململ أل
 بسبب أمور بيئية. يف قيمة األصول حدوث تدهور

 لتقديرات واالفرتاضات حول االستفسار عن املعلومات اليت مت جتميعها واليت سيتم االعتماد عليها يف وضع ا
 د التخفيض بسبب تدهور قيمة األصل.أفضل النتائج املتوقعة لتحدي

 رة.هور قيمته، ومناقشتها مع اإلدافحص املستندات املوثقة ملبلغ األصل احملتمل تد 
لبات املتعلقة ابألمور البيئية لية حتصيل مبالغ املطالبات: جبب على املدقق فحص قابلية حتصيل مبالغ املطاقاب -

 واليت تضمنتها البياانت املالية.
 : بتم تدقيقها من خالل قيام املدقق : يااللتزامات واملخصصات البيئية -ث

                                                           
، ص ص: 2009الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  التأكيد الحديث،المعاصرة في التدقيق و االتجاهاتأحمد حلمي جمعة،  -1

218-222. 
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عدة يف حتديد االلتزامات واملخصصات عن السياسات واإلجراءات املطبقة يف املؤسسة واملسااالستفسار  -
 ؛الناشئة عن أمور بيئية

عن حاالت أو ظروف قد تؤدي إىل نشوء التزامات أو خمصصات تنشأ عن أمور بيئية مثل خمالفة االستفسار  -
القوانني واألنظمة البيئية، الدعوات للمثول أمام القضاء أو الغرامات اليت تنشأ بسبب خمالفة القوانني البيئية، 

 ؛املطالبات املرفوعة أو احملتملة ألضرار بيئية
االطالع على املراسالت املتبادلة مع السلطات النظامية واملتعلقة أبمور ذات عالقة أبمور بيئية للتأكد من  -
 جود أي التزامات أو خمصصات بيئية؛و 

تنظيف املوقع أو  ستفسر عن متطلباتخلي عنها، أو شرائها، أو غلقها، يابلنسبة للممتلكات اليت مت الت -
 ؛أهداف نقل املوقع وإصالحه مستقبليا

الزالت ابقية ستفسر عن وجود أي التزامات تتعلق أبمور بيئية للممتلكات املباعة خالل الفرتة ي ابلنسبة -
 مبوجب قانون أو عقد؛ 

إلدارة املعاجلات املستخدمة من قبل ا وذلك من خالل قيام املدقق بفحص واختبار التقديرات احملاسبية: -ج
 لوضع التقديرات احملاسبية واإلفصاح من خالل: 

 ؛فحص املعلومات املتجمعة واليت مت وضع التقديرات على أساسها -
 ؛وميكن االعتماد عليهاوكافية للعرض دراسة فيما إذا كانت املعلومات مناسبة  -
ومع املعلومات التارخيية فيما إذا كانت االفرتاضات منسجمة مع بعضها البعض ومع مستندات الثبوتية، دراسة  -

 ؛املناسبة ومع معلومات القطاع
 فيما إذا كانت التغيريات يف املؤسسة قد تسبب عوامل أخرى تصبح ذات أمهية لالفرتاضات؛ ةسار د -
 ؛احلاجة إىل تكليف خبري بيئي لغرض فحص افرتاضات معينة ةسادر  -
ت ووافقت على التقديرات احملاسبية األساسية األخذ بعني االعتبار فيما إذا كانت اإلدارة العليا قد استعرض -

 ؛املتعلقة ابألمور البيئية
فيما إذا كانت االفرتاضات اليت تتضمنها  ةسادر صصات املتعلقة ابألمور البيئية، وابلنسبة لاللتزامات واملخ -

 ؛تقديرات االلتزامات املتعلقة أبحد املواقع مقارنةالتقديرات الزالت مناسبة، و 
ستندات املوثقة املؤيدة ملبلغ االلتزام أو املخصص، ومناقشة هذه املستندات مع املوظفني فحص وتقييم امل -

عنها، مثل دراسات تنظيف وإصالح املوقع، أسعار عطاءات مت احلصول عليها لتنظيف املوقع، املراسالت املتبادلة 
 ة ابألمور البيئية؛مع املستشار القانوين واملتعلق
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 ة على البياانت املالية.ى املدقق فحص كفاية اإلفصاح عن أتثريات األمور البيئيجيب عل ،وخبصوص اإلفصاح -
 ة تقرير املدقق عن أثر التأثريات البيئية على القوائم املاليالفرع الثاين: 

املالية، واليت ميكن أن  هاقد تؤثر على قوائم اليت تشكل املخاطر البيئية خماطر مالية ابلنسبة للمؤسسات
حيحة وعادلة إذا مل أتخذ التكاليف البيئية بعني االعتبار، هذه القوائم املالية اليت تعترب من الوسائل تصبح غري ص

األساسية لتوصيل املعلومات احملاسبية لألطراف الداخلية واخلارجية واليت يعتمد عليها يف اختاذ خمتلف قراراهتم، 
 1ومنه جيب على املدقق أن يشري يف تقريره إىل:

 البيئية اليت تتبعها املؤسسة؛السياسة  -
 مدى تنفيذ القوانني والتشريعات البيئية؛ -
 ة ابالعرتاف اباللتزامات البيئية؛السياسة احملاسبية املتعلق -
 جبارية؛التكاليف البيئية اجلارية، مع إمكانية التمييز بني التكاليف االختيارية واإل -
 االلتزامات احملتملة؛ -
 ية املنفذة خالل الفرتة؛البيئ مدى اإلفصاح عن األنشطة -
 ات املسببة لألخطار.مدى اإلفصاح عن مستوايت االنبعااثت املسببة للتلوث، مستوايت الضوضاء، املخلف -

الفين يف مدى تعبري القوائم  ال بد أن ينتهي أبن يقوم املدقق بتقدمي تقرير يبدي فيه عن رأيهويف اخلتام 
ها البيئية للتحقق والتأكد من املالية عن صدق وسالمة املركز املايل للمؤسسة خاصة فيما يتعلق جبوانبها وأنشطت

 ملالية وأية تقارير خاصة ابألداء البيئي.دقة وصحة البياانت املالية واملثبتة يف الدفاتر والسجالت احملاسبية والقوائم ا
تمكن من ربط التقديرات أبرصدة على املدقق االملام بقواعد ومعايري احملاسبة عن األداء البيئي حىت يوعليه جيب 

 .احلساابت واملعامالت البيئية
 خلفات البيئيةيف ختفيض املخاطر البيئية وامل البيئي : دور التدقيق الداخليالثالثاملبحث 

نفاايت الناجتة عن النشاطات ة ابملشاكل واملخاطر والنتعرض يف هذا املبحث إىل املفاهيم العلمية املتعلق
ذه املخاطر البيئية والنفاايت هالصناعية للمؤسسات، ومن مث حماولة ابراز دور التدقيق الداخلي يف ختفيف وختفيض 

 الصناعية.
 
 
 

                                                           
، ENICABمساهمة المراجعة البيئية في تحسين إنتاجية المؤسسة االقتصادية دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة العمري أصيلة،  -1

 .48-47ص ، 2015-2014 لجزائر،أطروحة دكتوراه، تخصص محاسبة، جامعة بسكرة، ا
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 البيئي يف إدارة املخاطر البيئيةالداخلي : دور التدقيق األولاملطلب 
فاء قيمة حقيقية للمؤسسة، خدماته االستشارية اليت ابتت هتدف إىل إض اخلي بتطورارتبط تطور التدقيق الد

إىل إضافة قيمة للمؤسسة،  وتعد اخلدمات االستشارية اليت تتعلق إبدارة املخاطر من أكثر اخلدمات اليت تؤدي
 إذ يوفر فرص أكرب للمساعدة يف استئصال والتخفيف من املخاطر البيئية.

 هية املخاطر البيئيةماالفرع األول: 
 مفهوم املخاطر البيئية -أ

ديث، حيث تعددت تعد مشكلة التلوث البيئي من أخطر التحدايت اليت تواجه اإلنسان يف العصر احل
االت متعددة ومتنوعة  جمإىل احلد الذي يهدد خمتلف صور احلياة، فقد امتدت لتشمل  اوازدادت حدهت اأنواعه

ن االهتزازات والضجيج، والفضالت ابإلضافة إىل التلوث اإلشعاعي والتلوث الناتج عكتلوث املاء، اهلواء، والرتبة، 
 .، وما إىل ذلكوالصرف الصحي والنفاايت الناجتة عن املعامل، والتلوث الناتج عن خمتلف الصناعات

 بشرية: فةخمتل طبيعية بعدة عوامل ربطها واليت ميكن. املخاطر أنواع من العديد بني البيئية وتربز املخاطر
 كلمة  خمرتع وقد عر ف. الدقيقة للعلوم املميز اجملال زالت وما البيئية املخاطر كانت.  وبيولوجية واقتصادية

 البعض بعضها مع احلية الكائنات عالقات علم" :أبنه البيئة علم (1919-1839) هيجل إرنست" إيكولوجيا"
على  إذ تنطوي هذه العملية ،البيئية املخاطر تقييم مدى تعقيد مسألة التعريف ويفسر هذا". اخلارجي والعامل
 البيئة مع قوية عالقة يف املخاطر مواضيع حتديد يتم حبيث ،احلية الكائنات بني على العالقات خاطرامل تقييم

 1.الطبيعية أو التكنولوجية
احمليطة )البيئة(  مادة أو حالة أو حدث له القدرة على هتديد الطبيعة" :أبنهاخلطر البيئي وعموما يعرف  

هذا املصطلح مواضيع مثل التلوث والكوارث الطبيعية واملخاطر ويتضمن ، اإلنسانعلى صحة هذا إضافة إىل أثره 
احتمالية حدوث أضرار على البيئة  ه أيضايقصد بو  2."لتعرض للمخاطر البيئيةلدراسات صحة اإلنسان و البشرية 

اس خطورة حدوث الضرر بنسبة احتمال حدوث هذا اخلطر من من جراء نشاط أو منتج أو مادة معينة، وتق
ميكن القول أن اخلطر البيئي ينطبق  ،، ومن خالل هذا التعريف3 أخرى ومقدار الضرر احلادث من انحية ،انحية

  .سواءا بشكل بسيط أو كبري ،على مجيع املمارسات واألنشطة اليت هلا أتثري بيئي

                                                           
1- Semirath  Brice Mondoukpe L agnika, La Gestion des risques  Environnementaux au  sein Des Entreprises 
lmmobiliéres, mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en sciences de l’environnement,  
Université du Québec ἁ Montréal, février 2009, p 35. 
2- Anas H Al- Sharqi, Environmental Hazards and Human Health, 2 nd International Conference Environmental 
Health & Global climati change, Volume 5, Issue2, September 7-8 2017, Paris, France, p 52. 

مجلة الواقع والمأمول،  -واالتصال كفاعل إستراتيجي في إرساء مبادئ الحوكمة البيئية في ظل المخاطر واألزمات الراهنةاإلعالم أسماء سالمي،  -3

 .8، السنة الثامنة، ص 2016ديسمبر،  25دراسات وأبحاث، العدد 
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طر البيئية هي األخطار اليت يتعرض هلا اإلنسان سواء أكانت مثل ومن التعاريف املقدمة أيضا للمخا
الزالزل والرباكني والفيضاانت وغريها من الكوارث الطبيعية، أو خماطر من صنع البشر مثل التلوث بدخان املصانع 

 1وفضالت وبقااي اإلنسان وغريها واليت تؤثر على اإلنسان صحيا ونفسيا واجتماعيا.
 2يد املخاطر إىل نوعني رئيسيني:وميكن تقسيم حتد 

 رقمي للخطورة وفيه يتم حتديد غري، (Qualitative Risk Assessment)األول: هو حتديد اخلطورة النوعي 
 مثل "خطر" أو "غري خطر" أو "شديد اخلطورة" أو "خطورة مقبولة" وما إىل ذلك.

يتم حتديد  وفيه، (Quantitative Risk Assessment)أما النوع الثاين: فهو التحديد الكمي للخطورة 
 ملغم / مرت". 10دار خطورة زايدة تركيز أول أوكسيد الكربون يف اجلو مبق"اخلطورة بشكل كمي رقمي مثل 

أو األذى  .االحتمال الذي ميكن أن يتسبب أي منه يف ضرر" :على أهناخاطر البيئية ف املهنالك من يعر  و 
طريق التدمري الطبيعي، أو التأثريات الصحية، أو التلف االقتصادي، أو  للبشر، أو النظم الطبيعية األخرى عن

  3."التلف االجتماعي، أو فقدان أسباب الراحة، أو التغريات البيئية غري املرغوب فيها
رئ أو حدث سليب ميكن تعريف املخاطر البيئية على أهنا كل حدث طا وكخالصة للتعاريف السابقة،

مال أو السكان سواء على الع نجر عنه عواقب وخيمة نتيجة نشاط املؤسسات،أو يوالذي يشكل هتديدا 
 اجملاورين أو البيئة.

 خصائص املخاطر البيئية -ب
  4لبيئية على جمموعة من اخلصائص أمهها:اتنطوي املخاطر 

ثري ط من املصدر إىل التأتنطوي املخاطر البيئية على سلسلة معقدة من العالقات بني السبب والنتيجة ترتب -
 ة؛لبيئية والتكنولوجية واالجتماعيمن خالل املسارات اليت تنطوي عليها املتغريات ا

احد داخل نفس البلد عادة ما تكون العديد من املخاطر حتدث يف وقت و ف ،ترتبط املخاطر ببعضها البعض -
رارات حول مقدار اخلطر وازنة قوهذا يتطلب القدرة على مقارنتها وجعل املبادالت أو امل ،أو املنطقة أو املدينة

 الذي ميكن قبوله فيما يتعلق آبخر؛

                                                           
1- Semirath   Brice Mondoukpe lagnika Op Cit, p 35. 

، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ل مصطلحات البيئة المتداولة في العالم وتعريفاتهاأول معجم شامل بكزينب منصور حبيب،  -2

 .189، 188، ص 2011األردن، 
، تعريب سرور إدارة المخاطر البيئية األمور الحرجة للنجاح، والبقاء على قيد الحياة في القرن الحادي والعشرونآالن وارنج وإيان جيليندون،  -3

 .87، ص 2007علي إبراهيم سرور، دار المريخ، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
4 - Environmental Risk ،  

https://wwwlegacy.dge.carnegiescience.edu/SCOPE/SCOPE_15/SCOPE_15_1.1_chapter1_1-14.pdf تاريخ االطالع ،

.3-2،ص 22:55، على الساعة 03-01-2019  

https://wwwlegacy.dge.carnegiescience.edu/SCOPE/SCOPE_15/SCOPE_15_1.1_chapter1_1-14.pdf
https://wwwlegacy.dge.carnegiescience.edu/SCOPE/SCOPE_15/SCOPE_15_1.1_chapter1_1-14.pdf


  

 

التدقيق الداخلي البيئي كآلية لتقييم وتحسين األداء البيئي في            الثالث:الفصل 

 المؤسسة

144 

لى حد سواء املتقدمة والنامية، عتنتشر املخاطر على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل وهتم العديد من البلدان،  -
 والزراعية لالقتصاد؛ الصناعيةالقطاعات حتدث يف كل من و 
لشعور ابلعواقب السلبية اديدها حيدث بعد فرتة طويلة من وأحياان حت ،ليس من السهل دائما حتديد املخاطر -

 ؛ اخلطرية
 قدير؛توهي دائما مسألة  ،ال ميكن أبدا قياس املخاطر بدقة بسبب احتماليتها الطبيعية -
د يكون يف مكان معني يتم تقييم املخاطر بشكل خمتلف من الناحية االجتماعية، وابلتايل اخلطر الذي ق -

 آخر.     مكان يف همامهما، قد يعترب غري م
 أنواع املخاطر البيئية  -ت

توجد املخاطر البيئية على شكلني، األول املخاطر البيئية الطبيعية قصرية املدى كاالعصارات والزالزل 
كما تشمل ،  والفيضاانت، والشكل الثاين هي املخاطر البيئية الكربى مثل احلوادث الصناعية وحرق أابر النفط

األمريكية يف حتليل  (EPA)قصودة لنشاطات بشرية مثل بناء السدود، وهناك تصنيف وضعته املخاطر غري امل
املخاطر البيئية على أساس نوعني أساسيني: األول يرتكز على خماطر الصحة البشرية، والنوع الثاين يركز على 

 1املخاطر البيئية )الطبيعية( وختص النبااتت واحليواانت والنظم البيئية.
 عملية إدارة املخاطر البيئيةلثاين: الفرع ا

يضمن قياسا مستمرا للمخاطر بغرض  إلدارة املخاطر تستخدم العديد من املؤسسات نظام معلومات متكامل 
حتت السيطرة، وميكن للمؤسسات تكوين نظام إدارة املخاطر اخلاص هبا ابستخدام معايري اإلدارة البيئية  إبقائها

 2خاطر البيئية.ذات الصلة كإطار إلدارة امل
البيئية ابآلاثر السلبية ألي نشاط صناعي أو أي عامل طبيعي مييل إىل احلد من عدم  ترتبط املخاطر 

  3اليقني، وحتديد وعزل املخاطر اليت ميكن أن هتددها يف املستقبل واليت تتمثل يف:

                                                           
، مجلة كلية التربية توظيف تكنولوجيا المعلومات في إدارة المخاطر البيئية: حالة دراسية للشركة العامة لصناعة الزيوت النباتيةسحر قدوري،  -1

 .279، ص 2011، 1لد ، المج4الجامعة المستنصرية، العدد 
2- Viktor Hallström Emma Strand, The Risks of Environmental Activities how are these risks handled by the 
corporate governance and the external auditor?, Student thesis, Master degree (one year), 15 HE 
Business Administration, Faculty Of Education And Business Studies, Department of Business and Economics 
Studies, University Of Gavle, 2017, p 14. 

دراسة حالة المؤسسة الفارح حمام الضلعة  -مساهمة تدابير إدارة المخاطر في تفعيل المسؤولية البيئية في المؤسسة االقتصاديةدحدوح نجيب،  - 3

المؤتمر الدولي الثالث عشر حول: دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم إستراتيجية التنمية  نت،لصناعة االسم

، ص 2016نوفمبر 15-14الواقع والرهانات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جمعية حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي  –المستدامة 

11-12. 
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ر البيئية للمؤسسة ويكمن يف حتديد هوية املخاط م خرائط للمخاطر البيئية وفقا لشدة اآلاثر:رس -أ
ومعاجلتها، حيث سيكون من الصعب حتديد ومعاجلة مجيع املخاطر، ولكن ينبغي تكليف فريق للقيام جزئيا على 

 ؛األقل لتجنب أقصى حد ممكن
ديد نتيجة اإلمهال أو يف حالة احلادث ميكن للمؤسسة أن تعاين من تلف ش :إدارة املخاطر األولية  -ب

ؤسسة من تدارك املخاطر الكامنة املخاطر املإدارة فعالة، إذ متكن  اسرتاتيجيةاستخدام  الالمباالة، لذا وجب عليها
مثل هذه املخاطر مستقبال جنب هج إدارة املخاطر لتتنوسعها ملنع وقوعها للقيام بذلك، تيف أنشطتها وفعل ما يف 

 خاطر؛هذه املل إلدارة احللو ومن مث توضيح وتقييم اخليارات احملتملة لتقدمي املنبع  ها منحتليلمن خالل 
من حيث الكفاءة والتكلفة وأتثري هذه املخاطر على النظام البيئي من خالل  خفض املخاطر البيئية: -ت

االمتثال للمعايري الوطنية والدولية من أجل احملافظة على البيئة الطبيعية وجتنب املسؤولية املدنية واحلد من احلوادث 
شطة املؤسسة، وهناك العديد من الوسائل إلدارة املخاطر، مثل جتنب أو القضاء بتحديد املخاطر املصاحبة ألن

 ؛على املخاطر، الوقاية، ختفيف املخاطر، ونقل املخاطر وقبول املخاطر
يف هذا النهج، أول و ر واألثر البيئي، اطخوهو تقليل احتمال حدوث امل احلد من املخاطر البيئية:  -ث

ويعتمد التنفيذ الفعال  .بتحديد املخاطر، وتقييم مث حتديد أولوايت املخاطر خطوة هي حتديد األسباب، القيام
املخاطر  إدارة هلذه السياسة البيئية املنهجية املستخدمة، اتساق الغرض وجدوى خطة اإلدارة، وينبغي أن تشمل

 ؛اسرتاتيجيات للحد من املخاطر
ر البيئية املتكاملة، إضافة إىل التعامل مع هو جزء أساسي من إدارة املخاط تنفيذ التدابري الوقائية:  -ج

 ؛األزمات واستعادة احلالة السابقة، وفقا للسياسات البيئية
املخاطر البيئية عملية إدارية تدمج بشكل دائم على مفهوم اهلوية اليت سيتم العثور  :املمارسات اإلدارية -ح

وفقا لإلعدادات والشروط املخاطر ليل وإدارة عليها يف كل أساليب إدارة املخاطر، تقييم وحتديد األولوايت وحت
اهلدف العام من هذه األساليب هو مساعدة املؤسسات لتعمل بشكل أكثر فعالية يف البيئات اليت فالالزمة، 

 ؛تعاين الكثري من املصاعب
يم واليت ترتجم حرفيا التكامل عن طريق وظيفة مدير املخاطر، وينبغي إجراء تقي دمج الرقابة الداخلية:  -خ

للمخاطر يف عمليات شفافة، وميكن أن أتخذ بعني االعتبار مشورة اخلرباء واملبادئ التوجيهية للمؤسسات ذات 
 الصلة للتمكني من إعداد االسرتاتيجيات واملمارسات الفعالة.
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 البيئيةللمخاطر  املدققنيتقييمات الفرع الثالث: 
 تصادية تكون: نشأ يف أي مؤسسة اقإن التعرض للمخاطر البيئية قد ي

 خاضعة لدرجة كبرية إىل قوانني وأنظمة بيئية؛ -
 متتلك، أو لديها ضمان على، مواقع ملوثة من املالكني السابقني،  -
 سطحية، أو تلوث اجلو،وث املياه اللديها عمليات تشغيل: قد تسبب تلوث الرتبة واملياه اجلوفية، أو تل -

ني أو الناس الساكنني جبوار هلا أتثري سليب على العمالء أو املوظف ،أو تنتج نفاايت خطرة ،تستعمل مواد خطرة
 مواقع املؤسسة.

ولذلك يف حالة اعتقاد املدقق أبن املخاطر البيئية تشكل جزءا هاما من تقدير املخاطر الذاتية، فإنه عليه 
البيئية على مستوى البياانت ومن أمثلة املخاطر  ،املعامالتجمموع ربط هذا التقدير مع أرصدة احلساابت املهمة و 

 1املالية:
 خماطر تكاليف االلتزام الناشئة عن متطلبات تشريعية أو تعاقدية؛ -
 البيئية؛ خماطر عدم االلتزام ابلقوانني والتنظيمات -
 .ةمكنة حول التصرف البيئي للمؤسسالتأثريات احملتملة ملتطلبات بيئية حمددة من قبل الزابئن، ولردود أفعاهلم امل -

 الفهم ابلقضااي البيئية وتقييم خماطرها املدققاكتساب الفرع الرابع: 
لبيئة، مما ينعكس على ادراسة طبيعة أتثري نشاط املؤسسة، على احلصول على البياانت بـ للمدققميكن  

 بياانت القوائم عن طريق فحصه لكل من:
 ؛القوانني والتشريعات البيئية اليت تلتزم هبا املؤسسة -
 لتشغيلية أو الصناعية؛أو املخلفات اخلطرة اليت تستخدمها املؤسسة، الناجتة عن عملياهتا ا املواد -

مبا لديه من أتهيل علمي وخربة عملية يتوافر لديه القدرة على تفهم طبيعة النشاط البيئي  املدققأن كما 
بتنفيذ  املؤسساتمن قبل هذه ، ويكون هناك التزام تدقيقهاوم بيقاليت  املؤسسةالضارة على  اوأاثره للمؤسسة

اليت ال تعمل يف أحد تلك الصناعات وتتعرض  املؤسساتإجراءات نظام اإلدارة البيئية. ومع ذلك فهناك كثري من 
حكمة املهين لتقييم العوامل  املدقق ذ يستخدمإ ،تشمل تقدير املخاطر احلتميةو  2ملخاطر بيئية جوهرية أيضا، 

                                                           
، المنشآت الصغيرة والمتوسطة–البيئي –الخاص –اإلداري –الحكومي –االتجاهات المعاصرة في التدقيق والتأكيد: الداخلي أحمد حلمي جمعة،  -1

 .214-213مرجع سبق ذكره، ص 
سقاط على حالة مؤسسة االسمنت ، المراجعة البيئية كأداة لتحسين األداء البيئي للمؤسسات الصناعية العربية باإلعاشور مزريق وبن نافلة قدور -2

، الملتقى الدولي: اإلبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية، كلية العلوم -الجزائر -ومشتقاته بالشلف

 .2011مايو  19 -18يومي االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
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الشاملة، وقد تتضمن خماطر التحريف اجلوهري يف  التدقيق تمية عند تطوير خطةملخاطر احلااملالئمة لتقدير 
 :القوائم املالية خماطر تنشأ عن أمور بيئية وهي ما يطلق عليها ابملخاطر البيئية كـ

 ؛قديةخماطر وجود تكاليف التزام حمتملة تنشأ من أحد التشريعات أو االتفاقيات التعا -
املدقق لبيئي للمؤسسة، وإذا ما اعترب اات البيئة احملددة للعمالء وردود أفعاهلم على السلوك آلاثر احملتملة ملتطلبا -

صدة احلساابت وجمموعة العمليات أن املخاطر البيئية هي أحد املكوانت اجلوهرية، فإنه يقوم بربط ذلك التقدير أبر 
 .عند مستوى التأكيد

 التحكم يف املخاطر البيئيةالبيئي يف الداخلي التدقيق  دورالفرع اخلامس: 
يتمثل التطور احلديث يف عامل التدقيق الداخلي البيئي يف استخدام ذلك التدقيق لتقييم خماطر األعمال احملتملة، 
وأن اهلدف من التدقيق الداخلي البيئي هو حتديد القضااي البيئية اليت تفرض خماطر كبرية على أعمال املؤسسة 

التدقيق الداخلي البيئي ميكن أن يكون واحد من أهم اآلليات إلدارة  ،(Hillary ,1998)وحسب  املستمر.
ملؤسسة من خالل تقييم االمتثال للتشريعات البيئية، ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يكون خط يف ااملخاطر 

  1األساس للمؤسسة لتجنب خطر املقاضاة والغرامات الناشئة عن االنتهاكات والتجاوزات البيئية.
ملؤسسة، إذ يتمحور دوره الرئيسي بلور دور التدقيق البيئي يف مدى مشاركته يف إدارة املخاطر البيئية يف اويت

تلوث وأسباب حدوثه، إضافة إىل يف تقييم فعالية العملية وإجراء حتليل لألسباب اجلوهرية اخلاصة بكيفية وقوع ال
مة، مما ميك ِّن من اختاذ لتحقيق التنمية املستداالكشف املبكر عن أي مشاكل بيئية حمتملة قد تعرقل السعي 

املخاطر البيئية، ابإلضافة  عالوة على إجراء ورش توعية أو تسهيل عمليات تقييم ،إجراءات عالجية فورية حللها
  إىل ختفيض املخاطر الناجتة عن عدم احرتام القوانني والتشريعات البيئية.

اطر البيئية تشكل جزءا هاما من تقدير املخاطر الالزمة فإن عليه كما أنه يف حالة اعتقاد املدقق أبن املخ
ربط هذا التقدير مع أرصدة احلساابت املهمة وجمموع املعامالت على مستوى التأكيدات. ومن األمثلة على 
املخاطر البيئية على مستوى أرصدة احلساابت أو جمموع املعامالت: مدى اعتماد رصيد احلساب على تقديرات 

بية معقدة تتعلق أبمور بيئية مثل قياس خمصصات بيئية إلزالة تلوث الرتبة، وابلتايل قد تكون املخاطر املالزمة حماس
مثال بسبب التقنية املعقدة إلزالة وإصالح  ،ها التقديرأكبرية يف حالة وجود نقص يف املعلومات اليت مت على ضو 

إذ جيب اإلفصاح عن احلوادث  ،علق منها بصحة العاملنيختفيض املخاطر البيئية وخصوصا ما يت وكذلك 2املوقع.

                                                           
1- Masdiah Abdul Hamid, Qiann Long Kweh, Op Cit, p63. 

، الملتقى الوطني الرابع حول: تأهيل مهنة التدقيق لمواجهة االعتبارات البيئية عند تدقيق البيانات المالية ومهنة التدقيقوآخرون،  الطاهر مخلوفي -2

 21-20لتجارية وعلوم التسيير، جامعة عمار ثلجي باألغواط، األزمات المالية والمشاكل المحاسبية المعاصرة للمؤسسات، كلية العلوم االقتصادية وا

 .2013نوفمبر 
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والـتأثري على أماهنم  ،البيئية واألضرار البيئية اليت كانت سببا يف هتديد حياة العاملني وأفراد اجملتمع بشكل عام
فضال عن احتواء تلك القوائم على سبل استخدام وترشيد الطاقات وتسويق املنتجات واخلدمات  ،وصحتهم

 1ية لألضرار البيئية وكيفية استخدام املوارد الطبيعية واحملافظة عليها.العالج
يئية اليت تواجهها املؤسسة يف البيئي يف التحكم واحلد من املخاطر الب الداخلي وميكننا إبراز دور التدقيق

 اآليت:
  قتصادية، حيث يقوم سسات االيؤدي املدقق دورا فعاال يف جمال إدارة املخاطر البيئية اليت تتعرض هلا املؤ

اح اإلجراءات املصححة واحللول املدقق بتحديد األنشطة واجملاالت اليت يرتتب عنها التعرض للمخاطر البيئية واقرت 
 ؛ومتابعة تنفيذ هذه اإلجراءات

 ة، من أثري احملتمل على البيئىن من التميكن استخدام التدقيق الداخلي البيئي كآلية وقائية لضمان احلد األد
 ؛ةل الرفع من وعي أصحاب القرار مبراعاة االعتبارات البيئيخال
 ؛التخطيط وصياغة األهداف اإلسرتاتيجية املراد حتقيقها 
 منها اتفاقية )مونرتايل  يساهم التدقيق الداخلي البيئي يف ختفيض خماطر عدم االلتزام أو خرق القوانني

ي حدث يف طبقة األوزون، تيجة األضرار والثقب الذواليت صدرت بغرض اختاذ إجراءات حلماية البيئة ن ،(1989
 ؛وغريها من األنظمة البيئية نتيجة عدم االلتزام والتقيد هبذه القوانني

  ؛سسةاملسامهة يف حتديد األمور البيئية والطوارئ ذات العالقة اليت تؤثر على املؤ 
  ؛القضائية وفرض العقوابت املساءلةيعمل على ختفيض التكاليف املرتبطة ابألداء البيئي الضعيف، واحلد من 
 ن خالل التوصيات اليت م ،يعمل على احلد من املتابعات القضائية من طرف اجملتمع ومنظمات محاية البيئة

فاء مبسؤوليتها البيئية جتاه خمتلف يقدمها لإلدارة للتفاعل مع أفراد اجملتمع ومنظمات محاية البيئة واحلرص على الو 
 ؛األطراف ذات املصلحة

لتدقيق البيئي له دور مهم ومن خالل ما سبق، يتضح لنا أنه على غرار ابقي أنواع التدقيق األخرى فإن ا 
ل ما من شأنه أن يؤدي يف التحكم يف املخاطر البيئية، حيث يعمل على تقييم األحداث احملتملة ومراقبة ك

رأي فين حمايد بداء إالل خال، وذلك من دم حتكم أو إمهابملؤسسة إىل حتمل تكاليف انجتة عن عدم التزام أو ع
  .حول البياانت املتعلقة ابلقضااي البيئية وتقدميه للتوصيات الالزمة لإلدارة

 
 

                                                           
انعكاسات التأثيرات البيئية ألنشطة الوحدات االقتصادية على عمل مراقب الحسابات بالتطبيق على عينة مختارة من منهل مجيد أحمد العلي،  - 1

 .68، ص 2006، 15، بحوث مستقبلية، العدد الوحدات االقتصادية
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 ين: مفاهيم عامة حول النفاايت الصناعية املطلب الثا
ا هلا واجه اإلنسان، نظرا ملتلقد ابتت قضية التحكم يف النفاايت الصناعية من أهم التحدايت البيئية اليت 

من األمور اجلد هامة يف  عن النفاايت من خطورة ابلغة على اإلنسان وسائر الكائنات احلية. وتعترب البياانت
لنفاايت الغازية أو الصلبة إال أنه من الصعب جدا حتديد كمياهتا بدقة مبختلف أنواعها سواء منها ا ،املؤسسة

 وحىت السائلة.
)صلبة، سائلة، غازية( ليست هلا قيمة ظاهرة أو واضحة أو أمهية ف النفاايت على أهنا أية مواد وتعر  

 ،سواء كانوا مجهور سكان أو منتجي سلع أو قائمني على صناعة ،اقتصادية أو منفعة من وجهة نظر خملفيها
 ،وهي تؤثر على سالمة البيئة وصحة اإلنسان والنظافة العامة إذا تراكمت ومل يتم التخلص منها بطريقة سلمية

على أهنا مواد أو أشياء منقوالت اعتاد الناس  ف أيضاوتعر   1ا يؤثر طرداي على عمليات التنمية بكافة جوانبها.مم
التخلي عن ملكيتها أو حيازهتا، أو ينوي صاحبها أو حائزها التخلص منها، أو ملزم قانوان ابلتخلص منها بطرق 

منظمة  هاعرفتو  2بات اإلقليمية أو التشريعات الوطنية.سلمية بيئيا، ألسباب صحية أو بيئية حتددها عادة الرتتي
الصحة العاملية على أهنا: شيء ال يرغب مالكه يف وجوده يف مكان ما ويف وقت ما واليت أصبحت ليس هلا 

على أهنا مواد أو أشياء جيري التخلص منها أو يعتزم التخلص منها أو املطلوب فتها اتفاقية ابزل وعر   3قيمة.
ف أبهنا خطر ابتداء من الوقت الذي فتعر   ،أما من اجلانب البيئي 4ا بناء على القوانني الوطنية.التخلص منه

حتدث فيه عالقة بينها وبني البيئة، اليت ميكن أن تكون مباشرة أو نتيجة املعاجلة، وبسبب هيمنة طريقة الرمي 
 5مفر منها، العشوائي خالل سنوات عديدة تبني أن هذه العالقة ال

فإن مصطلح النفاايت ينسب لكل مادة مستهلكة واليت بسبب خصائصها الفيزايئية والكيميائية  ،ماوعمو 
تصنف إىل  ،والنفاايت قد تكون مواد صلبة أو سائلة ،وهلذا يتم التخلص منها ،والبيولوجية تصبح عدمية الفائدة

فظ على البيئة، والثانية خطرة تشكل ة وأخرى خطرية، أما األوىل فيسهل التخلص منها بطريقة سهلة حتاري خطغري 
 6هتديدا حمتمال لإلنسان بسبب كوهنا سريعة االشتعال واالنفجار.

                                                           
 .8، ص 2007، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، مخلفات ساتشاذلي زوام شاذلي،  -1
 ،الدبلوماسي المركز ،العربية والتشريعات الدولية االتفاقيات ضوء في دراسة الخطرة، النفايات ماهية: البيئية المخاطر المتولي، السيد خالد -2

 .13، ص 2015
، من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2001ديسمبر  12لق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، المؤرخ في المتع 19 -01القانون  -3

 .03، المادة 2001، 77العدد  الديمقراطية الشعبية،
 .9، ص 2المادة  ،1989، بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدودمعاهدة بازل،  -4
، مجلة البحوث االقتصادية والمالية، المجلد عرض حالة االتحاد األوروبي -إدارة النفايات كمدخل لالقتصاد الدائريوسيلة وفرحات عباس،  سعود -5

 .69، ص 2019، جوان 01، العدد 06
 .233، ص 2017 ، ديسمبر،04، مجلة تنوير، العدد دور البلديات الجزائرية في تسيير النفايات الصلبة الحضريةبلة نزار،  -6
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وينوي مالكها ة أو منفعة، أي مواد أو أشياء مل يعد هلا قيمة استعماليأبهنا  النفاايتيكن تعريف ومنه 
 لتدوير أو إعادة االستعمال. ية إعادة اسواء من خالل عمل ،حبيث مل يعد ابإلمكان االستفادة منها ،التخلص منها

 مفهوم النفاايت الصناعيةالفرع األول: 
أي مواد ممكن أن تكون قابلة لالستخدام أو التدوير )إعادة التصنيع( أو التالفة  هي النفاايت الصناعية

أو هي  1املؤسسة. )عدمية الفائدة( مبا يف ذلك مجيع أنواع املخلفات الصلبة السائلة الناجتة عن أنشطة وخدمات
مواد نصف مصنعة انجتة  أو أشكاهلا، واملكونة من بقااي مواد خام غري مصنعةكافة النفاايت الناجتة عن الصناعة ب

عن تنفيذ العمليات الصناعية، وكذلك املواد املصنعة غري املطابقة ملواصفات االستخدام جزئيا أو كليا، وختتلف 
 على أهناف أيضا وتعر   2ة وحجمها وطريقة اإلنتاج.ختالف نوعية الصناعت الصناعية ابنوعية وكمية النفااي

نفاايت انجتة عن العمليات الصناعية أو الصناعة التحويلية واخلدمات، مبا يف ذلك احلمأة الصادرة عن منشآت 
فات غري ومن التعاريف املقدمة أيضا هي النفاايت من الصناعة اليت تشمل التصري 3معاجلة املياه املستعملة.
أي  ،سواء كانت سائلة غازية أو صلبة، وذلك بعد التحقق من عدم قابليتها للمعاجلة ،الداخلة يف تركيبة املنتج

  4التأكد من عدم فعاليتها االقتصادية.
أبهنا "كل البقااي الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال وبصفة فيعرفها  أما املشرع اجلزائري 

مادة أو منتوج وكل منقول يقوم املالك أو احلائز ابلتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم ابلتخلص  أعم كل
  5منه أو إبزالته.

ميكن القول إن النفاايت الصناعية هي النفاايت الناجتة عن الصناعات  ،وانطالقا من التعاريف السابقة
 أو غازية. سواء كانت سائلة صلبة ،ن فائدة اقتصاديةأو دو  مواليت أصبحت تشكل مواد قابلة إلعادة االستخدا

 أنواع النفاايت الصناعية الفرع الثاين: 
  6ميكن تقسيم النفاايت الصناعية إىل: 

بيئة أو الصحة العامة مثل وهي النفاايت الصناعية اليت ال تشكل خطرا على ال نفاايت صناعية غري خطرة: -أ
 .مواد التغليفو صناعة األنسجة  أو ،النفاايت الصناعات الغذائية

                                                           
 .266ص  مرجع سبق ذكره،حسان زيدان العمايرة،  -1
 .437، ص 2016مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد التاسع،  ، إشكالية النفايات الصلبة وإعادة تدويرها،القينعي عبد الحق -2
، مجلة الدراسات المالية، المحاسبية لمقاوالتية المستدامة، مقاربة تطبيقيةإدارة النفايات كخيار استراتيجي للمشاريع اعظيمي دالل وسعيدي وفاء،  -3

 869، جامعة أم البواقي، ص2017، جوان 07واإلدارية، العدد 
4- Dafedar Abdus Salam Bakhtiyar Ahmed, Environmental Auditing, IJSRSET, Volume 1, Issue 5, October 2015,   
p299. 

 .03مرجع سبق ذكره، المادة  المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها، 91 -01القانون  -5
 .5، ص2009الطبعة األولى، المكتبة العصرية، مصر، اإلدارة المتكاملة للنفايات، أيمن محمد الغمري وأحمد على أبو العطا،  -6
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و الصحة العامة مثل املواد وهي النفاايت الصناعية اليت تشكل خطرا على البيئة أ نفاايت صناعية خطرة:  -ب
طرا على البيئة والصحة العامة األصباغ، وتكمن خطورة هذه املواد يف أهنا تشكل خ ،املبيدات احلشرية ،الكيماوية

لص منها بطرق غري حيث أن صرف هذه النفاايت لشبكة الصرف الصحي أو التخ ،على املدى القريب والبعيد
 سليمة يؤدي إىل أضرار بيئية ال حتمد عقباها. 

  1إىل مخسة أقسام: (EPA)األمريكية مت تقسيم النفاايت اخلطرة بواسطة وكالة محاية البيئة  دولق
 مهلجنة، محأة الرتسيب املذيبات غري مثال، املذيبات املهلجنة، أنواع معينة من مصادر غري معينة: -1

 ؛األمريكية محاية البيئة ضمن النفاايت اخلطرة لوكالة (F)الكهريب، هذه النفاايت أعطي هلا رقم يبدأ حبرف 
يد الكروم األخضر وطني ل نفاايت الفرن من إنتاج التلوين من أكسمث أنواع معينة من مصادر معينة: -2

سبقة للماء املاحل مستقال. تلك حيث ال تستخدم التنقية امل ،بق يف إنتاج الكلوراملاء املاحل من عملية خلية الزئ
 ؛األمريكية ةيف النفاايت اخلطرة لوكالة محاية البيئ (K)ابحلرف  يبدأالنفاايت أعطي هلا رقم 

ثل أكسيد الزرنبيخ، سيانيد اليت يتم التخلص منها مو  :مواد معينة توصف أبهنا نفاايت شديدة اخلطورة -3
 ؛(P)البواتسيوم الفضة، التوكسافني، تلك النفاايت أعطي هلا رقم يبدا حبرف 

ت الكيماوية التجارية، اليت يتم التخلص منها ضمن املنتجاو  :مواد معينة تعرف أبهنا نفاايت خطرة -4
دأ ايت يعطى هلا رقم يب، وتلك النفا(Xylene)نفاايت األوعية، وهذه تشمل رابع كلوريد الكربون، أكزايلني 

 ؛(U)ابحلرف 
الشتعال، العدوانية، التفاعلية، هي نفاايت مل يتم تعريفها واليت تظهر خواص مثل القابلية ل نفاايت مميزة: -5

 السمية.
 2فيصنف النفاايت إىل: ،أما املشرع اجلزائري

لنامجة عن ية والنفاايت املماثلة اكل النفاايت الناجتة عن النشاطات املنزلالنفاايت املنزلية وما شاهبها:  -
 ؛ شبه النفاايت املنزليةالنشاطات الصناعية والتجارية واحلرفية وغريها، واليت بفعل طبيعتها ومكوانهتا ت

خامة حجمها ال ميكن ضكل النفاايت الناجتة عن النشاطات املنزلية واليت بفعل   النفاايت الضخمة: -
 هبها؛امجعها مع النفاايت املنزلية وما ش

                                                           
، ص 2011األولى، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،  الطبعةمعالجة المخلفات الخطرة والتخلص منها، محمد أحمد السيد خليل،  -1

9 ،10. 
 .10 ص، 03مرجع سبق ذكره، المادة المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها،  19 -01القانون  -2
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العالجية واخلدمات وكل النفاايت الناجتة عن النشاطات الصناعية والزراعية و  كل  النفاايت اخلاصة: -
ها ونقلها ومعاجلتها بنفس واليت بفعل طبيعتها ومكوانت املواد اليت حتتويها ال ميكن مجع ،النشاطات األخرى

 الشروط مع النفاايت املنزلية وما شاهبها والنفاايت اهلامدة؛
ملواد السامة اليت حتتويها االنفاايت اخلاصة اليت بفعل مكونتها وخاصية  كل  النفاايت اخلاصة اخلطرة: -

 حيتمل أن تضر ابلصحة العمومية و/ أو ابلبيئة؛
بعة والعالج الوقائي أو كل النفاايت الناجتة عن نشاطات الفحص واملتا  نفاايت النشاطات العالجية: -

 العالجي يف جمال الطب البشري والبيطري؛
اجم وعن أشغال اهلدم والبناء كل النفاايت الناجتة السيما عن استغالل احملاجر واملن  دة:النفاايت اهلام -

واليت مل تلوث  ،لقائها يف املفارغواليت ال يطرأ عليها أي تغيري فيزايئي أو كيماوي أو بيولوجي عند إ ،أو الرتميم
 بيئة.ة و/ أو ابلمبواد خطرة أو بعناصر أخرى تسبب أضرارا حيتمل أن تضر ابلصحة العمومي

 أساليب وتقنيات تسيري النفاايت الصناعيةالفرع الثالث: 
ومن بني هذه  ،خمتلفة وكل أسلوب حيتوي على تقنيات ،توجد أساليب متنوعة لتسيري النفاايت الصناعية

 ة(.ن النفاايت الصناعيمزين النفاايت الصناعية وأسلوب التخلص ب نوضح أسلوبني فقط مها )أسلوب ختاألسالي
 أسلوب ختزين النفاايت -أ

  1يتم ختزين النفاايت يف:و  ،تستند إىل املقاربة التقنية ضمن مقارابت التسيري البيئي 
على حتلل املواد العضوية،  كان هدفها املساعدة  ،وقد ظهرت بني احلربني العامليتني مراكز الطمر التقين: -1

ألمراض، وعملية اايل انتشار إىل تكاثر احلشرات وابلتن تكوميها وتركها تتحلل على سطح األرض مما يؤدي بدال م
فة إىل تراكم املياه امللوثة بعد إضا ،التحلل اهلوائي ينتج عنها أيضا غاز البيثان )إحدى غازات االحتباس احلراري(

ساوئ را لكل املك املنطقة، ونظية واجلوفية لتلسقوط األمطار مكان تكومي النفاايت مؤثرة بذلك على املياه السطح
اثت التلوث اجلوي واملائي واهلوائي اليت حتدثها عمليات التكومي، ونظرا لتوجه القوانني حنو الصرامة فيما خيص انبعا

النفاايت ضمن شروط تقنية  اخلاصة ابلنفاايت مبختلف أنواعها، مت إنشاء مراكز الطمر التقين أو مراكز ختزين
راد ختزينها وهي: مراكز ختزين أنواع حسب نوع النفاايت امل ة ثالثمعينة متنع انتشار امللواثت منها، وتقسم إىل

 ين النفاايت اهلامدة؛ة ومراكز ختز النفاايت املنزلي نالنفاايت الصناعية اخلاصة أو السامة، مراكز ختزي

                                                           
 الستدامة في المؤسسة الصناعية الجزائرية،تأثير أسلوب تخزين النفايات الصناعية، وأسلوب التخلص من النفايات على أبعاد الونيسي لطيف،  -1

تسيير، جامعة الملتقى العلمي الدولي الثاني حول: المؤسسة بين الضرورة االقتصادية والتحديات البيئية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ال

 .2017أفريل  25-24، يومي -جيجل –محمد الصديق بن يحيى 
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مكانية إعادة االستفادة إختزن النفاايت داخل املؤسسات يف حالة وجود ختزين النفاايت داخل املؤسسة:  -2
حىت ولو كانت  ة،ى حدها، وتكون هذه العملية صحيحة إذا مت التخزين بعد عمليات الفرز، لكل نفاية علمن

 من نفس الصنف.
 : إحدى األشكال التالية إن التخلص من النفاايت يتخذ التخلص من النفاايت: -ب
إما  ،ري البيئيةابت التسيتستند إىل مقاربة التخفيف ضمن مقار  التخلص من النفاايت يف الوسط الطبيعي: -1

األودية و احمليطات، و  البحار يف اآلابر )ابلنسبة للنفاايت السائلة( أو التخلص منها يفتفريغها يف األراضي أو 
 التصرف غري مقبول بيئيا وقانونيا؛واألهنار، ويعترب هذا 

بيد الطرق وبناء خدامها يف تعكتقدمي نفاايت البناء إىل البلدايت الست  تقدمي النفاايت إىل مؤسسات أخرى: -2
لك إرجاع نفاايت الزيوت املستعملة ذوكمثال على  ،األرصفة، أو إرجاع النفاايت إىل املؤسسة املمولة ابملواد األولية

سة لتفادي تكاليف ختزين ملعظم املؤسسات اجلزائرية إىل مؤسسة نفطال، بدون أي مقابل مايل كخطوة من املؤس
 هذه النفاايت.

وكذلك فقد أفادت  ،ملية إعادة التصنيع تقلل كمية املوارد األولية املستعملة يف الصناعةإن ع إعادة التصنيع: -3
من النفاايت احمللية الصلبة يف الوالايت املتحدة متت إعادة  % 27حوايل  1996أنه يف عام  (EPA)تقديرات 

لتصنيع ميكن هلا أن تزيد من التصاميم املتطورة أو التصاميم املعدة ألجل إعادة احبيث أن  ،تصنيعها أو مزجها
االعتبارات التصميمة اليت ميكن أن تسهل من عملية إعادة التصنيع فصنيع للمواد الصناعية. الت إعادة عملية

وكذلك عدد من املعادن املخلوطة معا )واليت  ،تتضمن ختفيض عدد املواد املختلفة املستعملة يف إنتاج مادة ما
الطرق اليت ختلط فيها أجزاء املواد مع بعضها )مثال تصميم ميكن تفكيكه( وكذلك تبسيط  ،من الصعب فصلها(

 1التخفيض من استعمال املواد السامة.ا وكذ
وقد ابدرت الدول املتقدمة وبعض الدول النامية إىل وضع ضوابط للسيطرة والتحكم بشكل فعال هبذه 

والصحية، ائي، بطريقة تضمن ختفيف خماطرها البيئية ل واملعاجلة والتخلص النهت ومراقبتها يف التخزين والنقالنفااي
أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارا تطلب إىل اللجان اإلقليمية منع  1989ول من العام األففي كانون 

 االجتار غري املشروع ابملنتجات والنفاايت السامة واخلطرة عن طريق الرصد لالجتار غري املشروع وألاثره على البيئة
والصحة، كما اختذت دول العامل عددا من اخلطوات يف هذا الصدد هبدف تقليل نقل النفاايت اخلطرة عرب احلدود 

بشأن التحكم يف نقل النفاايت اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود،  1989مثل اتفاقية ابزل عام  ،إىل أدىن حد

                                                           
 .373، ص 2018، الطبعة األولى، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، اإلدارة البيئية الحديثةنجاة فوزي صالح سليمان،  -1
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ومراقبة نقلها عرب احلدود يف إفريقيا  ،ىل إفريقيابشأن حظر توريد النفاايت اخلطرة إ 1991واتفاقية ابمكو عام 
  1.ملنع التلوث بواسطة القاء النفاايت يف البحر 1972واتفاقية لندن عام 
 النفاايت الصناعية ختفيضبيئي يف الالداخلي دور التدقيق املطلب الثالث: 

ا فضال عن كونه نشاط هذيعد إجراء التدقيق الداخلي البيئي للنفاايت أوىل خطوات حتقيق االستدامة، 
ة تدوير، وعليه سنحاول عادحتديد فرص حتويل النفاايت من خالل إو  يساعد على حتديد الفرص القابلة للتحسني

 عية.من خالل هذا املطلب إبراز دور التدقيق الداخلي البيئي يف ختفيض النفاايت الصنا

 مفهوم تدقيق النفاايت الصناعية  الفرع األول:
فاايت هي أداة أساسية لقياس األداء مقابل اخلطط واالسرتاتيجيات واألهداف وحتديد جماالت إن تدقيق الن

إذ أن مثل هذه التدقيقات تساعد يف التعرف على املمارسات  ،عدم االمتثال وعدم كفاءة ممارسات إدارة النفاايت
تحقيق ف  2نفاايت والتكاليف.اليت تتسم ابإلسراف وخلق إمكاانت الفرص املتاحة لزايدة الكفاءة وتقليل ال

ستخدام األساليب الفنية املالئمة لفحص مجيع اجلوانب ابحيتاج إيل قيام املدقق نفاايت االستدامة ملنظومة إدارة ال
، نفاايتالتشغيلية واملالية واالجتماعية واالقتصادية واملؤسسية والسياسية والقانونية والبيئية املرتبطة أبنشطة إدارة ال

هذه اجلوانب سلسلة من العدسات التحليلية اليت ميكن استخدامها ، لتقييم الوضع وحتديد اجلدوى  حيث توفر
ستخدم لقياس كمية وأنواع تف أيضا على أنه عملية هيكلية رمسية ويعر   3وحتديد األولوايت ووضع معايري الكفاية.

قيق يف حتديد ممارسات النفاايت احلالية وتساعد املعلومات املستخدمة من التد ،النفاايت اليت تولدها املؤسسة
 4وهذا يعين:  ،وكيف ميكن حتسينها

 كفاءة وفاعلية يف أداء املؤسسة؛  -
 اإلقالل من تكاليف إدارة النفاايت؛ -
 االقتصاد يف استخدام املوارد الطبيعية احملدودة. -

ام أقل املواد اخلام يف منتج وقد يشري تدقيق النفاايت أيضا إىل أنه ميكن تعديل عملية التصنيع الستخد
وهذا بدوره يقلل من كمية النفاايت، كما ميكن لعمليات تدقيق النفاايت أن تقرتح تغيريات يف تصميم  ،مستهلك

                                                           
 .10-9، ص 2002الطبعة األولى، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  النفايات الخطرة والبيئة،خالد عنانزة،  -1
، بغداد، 11، العدد 05، مجلة دراسات محاسبية، المجلد ية على إدارة النفايات الصلبةقابة األجهزة العليا للرقابة المالخولة حسين حمدان، ر -2

 .5، ص 2010
، المؤتمر األكاديمي الدور االقتصادي للمراجعة الخارجية في مجال إدارة المخلفات الصلبة لتحقيق التنمية المستدامةعبد الحميد أحمد شاهين،  -3

 -09-27في مواجهة التغيرات االقتصادية والسياسة المعاصر، بمركز المؤتمرات بجامعة القاهرة، كلية التجارة، يوم والمهني السنوي الخامس: المحاسبة 

 .16، ص 2014
أثر التدقيق البيئي على إدارة النفايات الصلبة في الحفاظ على بيئة سليمة والحد من اآلثار السلبية فيان عبد الرحمن ياسين وعطارد سعد جبر،  -4

 .375، ص 2018، 54مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد  (،-بغداد –البيئة )دراسة تطبيقية في دائرة بلدية الغدير على 
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وتركز عمليات تدقيق النفاايت على التتبع وتوثيق 1سيكون هلا أتثري إجيايب على إدارة النفاايت.وابلتايل  ،املنتج
 2وحتديد النفاايت.

 3ب أن تتناول مجيع عمليات تدقيق النفاايت: جيو  
 كمية وطبيعة وتكوين النفاايت الناجتة يف مجيع اجملاالت الوظيفية للمؤسسة؛-
 كيفية إنتاج النفاايت، مبا يف ذلك قرارات وسياسات اإلدارة ذات الصلة؛  -
ملباعة من مواد معاد تدويرها و اكيفية إدارة النفاايت، وإىل أي مدى تتكون املوارد أو املنتجات املستخدمة أ  -

 أو معاد استخدامها.
اإلدارات املوجودة على نفس  أن تشمل على مجيع األنشطة اإلدارية والتخزينية أو األنشطة املساعدة األخرى أو-

 املوقع واملرتبطة ابملؤسسة.
وتتم  ،خلص منهام التوكيف يت ،التحقق من كميات وأنواع النفاايت املنتجة عملية التدقيق ويتم خالل

ملؤسسة ابلتعرف على اخالل هذه العملية مراقبة عمليات التصنيع واملؤسسات الصناعية حبيث تسمح إلدارة 
ض إنتاج النفاايت وتوفري أساليب حركة املواد يف املؤسسة والرتكيز على النقاط أو املراحل، حيث ميكن ختفي

 األموال.
 أهداف تدقيق النفاايتالفرع الثاين: 

 4ف تدقيق النفاايت إىل: هدي
، لصرف الصحياحتديد جماالت استخدام املياه وتوليد مياه الصرف الصحي وحتديد خصائص مياه  -

خلطرة والنفاايت املتولدة، حتديد االنبعااثت، ومصادرها والكميات وخصائصها، وكذا حتديد النفاايت الصلبة وا
 ومصادرها وكمياهتا ومميزاهتا؛

ن خمتلف عمليات أنشطة عاع وكميات النفاايت واملواد القابلة للتدوير الناجتة مجع معلومات حول أنو  -
 املؤسسة؛

                                                           
1 - Protecting our environment Ontario, A Guide to Waste Audits and Waste Reduction Work Plans for Industrial, 
Commercial and Institutional Sectors, July 2008, p 4. 
2 - Geoffrey R. Frost and Trevor D. Wilmshurst, The adoption of environment-related management accounting: an 
analysis of corporate environmental sensitivity, Accounting Forum, Vol 24, No 4, December 2000, p 356. 
3 - Ontario Regulation 102/94, A Guide to Waste Audits and Waste Reduction Work Plans for Industrial, 
Commercial and Institutional Sectors, 2008, p 6. 
4 -Voir : 
-Dafedar Abdus Salam Bakhtiyar Ahmed, Op Cit, p 300. 
- Fanco Maclaren Inc, Waste Audit Users Manual Comprehensive Guide to the Waste  Audit process, contract for 
Canadian council of ministers of the environmental, 1996, p 5.  
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ادة تدوير واستعادة صيل لتسليط الضوء على فرص تقليل وإعادة استخدام وإعلتفتقدمي املعلومات اب -
 النفاايت الناجتة عن النشاط املؤسسايت؛

ايت إىل مواد قابلة لنفاايت وحتويلها من نفاتطوير برامج مبتكرة شرط أن تكون واقعية للحد من ا -
 لالستخدام من جديد يف العملية اإلنتاجية؛

 واحلد منها؛ اصة بتدقيق النفاايتالتأكد من تطوير أنظمة الدعم املناسبة خلطة العمل اخل -
 لنفاايت؛احتديد احتماالت النفاايت للتقليل منها إىل احلد األدىن، واستعادة وتدوير  -
لها أو تغيري تقنيتها من أجل تعدي (الواجهات حالة أنظمة التحكم يف معاجلة النفاايت أداء)حتديد  -

 ومعداهتا وتثمينها يف حالة فعاليتها؛
عمرانية( بسبب التخلص من مياه لانطقة املحتديد أتثرياهتا على احمليط )املياه اجلوفية، املنطقة الزراعية،   -

ية لك حتديد التدابري الوقائوطبقا لذ ،بة الناجتة من النشاط الصناعيالصرف الصحي واالنبعااثت والنفاايت الصل
 املناسبة إذا كان ذلك ضروراي؛

يئات مبوجب قانون املياه التحقق من االمتثال للمعايري والشروط املنصوص عليها من قبل التنظيمات واهل -
 نون الطريان وقانون محاية البيئة.وقا

 فاايتإجراءات تدقيق النالفرع الثالث: 
 إجراءات تدقيق النفاايت كاآليت: ميكن حتديد

 إجراءات عامة: -أ
  1وتشمل اإلجراءات التالية:

 ؛االتحقق من القوانني والتشريعات النافذة حلماية البيئة وتشخيص نقاط الضعف فيه -
 التحقق من وجود سياسة إلدارة النفاايت تشمل على ما يلي:  -
  ؛عن مدى االلتزام ابلتشريعات البيئيةاجلهات املسؤولة عن املراقبة والتحقق 
 ؛حتديد اخلطط والربامج البيئية يف إدارة النفاايت 
 ؛تنفيذ سياسة النفاايت وفق شروط مالئمة 
 ددة؛اايت مع متطلبات السياسة احملمطابقة األنشطة املتعلقة جبمع ونقل ومعاجلة النف 
 ؛التأكد من كفاءة وفعالية تنفيذ سياسة إدارة النفاايت -
 ؛ة ونوعهاحقق من رصد املشاريع املخالفة يف إدارهتا للنفاايت واجلهة املنفذة للعقوبالت -

                                                           
 .378، 377ص  مرجع سبق ذكره،وعطارد سعد جبر،  فيان عبد الرحمن ياسين -1
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عها وختزينها والفرتة التحقق من وجود معلومات عن حجم النفاايت ومصادرها وكمياهتا وأنواعها وطرق مج -
 ؛الالزمة بني تولدها ومعاجلتها أو إعادة أتهيلها

نفاايت بصورة دورية والتحقق ة ابلقيام ابإلشراف والتفتيش على مواقع إلقاء الالتحقق من اجلهات ذات العالق -
 ؛من إتباع اإلجراءات السليمة وتوثيق ذلك

 ؛ديريةن تكاليف إدارة النفاايت مت رصد بنود خاصة هلا ضمن املوازنة التقأالتحقق من  -
 ني معتمدة؛ ت وفق قوانإدارة النفاايالتحقق من مشروعية تصرفات اجلهات املسؤولة عن مراقبة  -
لتزامها ابألنظمة والقوانني االتحقق من مطالبة اجلهات اليت هلا أنشطة ملوثة للبيئة بتقارير دورية عن مدى  -

 ؛البيئية
 ؛قارنة النتائج ابخلططمودراسة أسباهبا من خالل  ،تشخيص االحنرافات عن اخلطط والربامج احملددة مسبقا -
 ؛ارة النفاايتولة عن مراقبة إدني جهود اجلهات املختلفة املسؤ ق بالتحقق من وجود عالقة تنسي -
 .هناك خطط عملية لدعم األهداف اإلسرتاتيجية -
  :إجراءات الوقاية -ب
 حجم النفاايت املتولدة أو منعها؛ وجود حوافز مقابل ختفيض -
 .وجود حوافز للتقليل من املواد غري الضرورية املستخدمة يف املشاريع -
 :التوليد إجراءات -ت
 ؛تطبيق برامج لفرز وتدوير النفاايت -
 جارية والصناعية وغريها.حتديد أنواع وكميات النفاايت املتولدة حسب أصنافها كاألنقاض أو النفاايت الت -
  إجراءات إعادة االستخدام أو االسرتداد: -ث
 ؛ات أخرىنفسها أو من قبل جه املؤسسةوجود خطة إلعادة االستخدام أو االسرتداد من قبل   -
 تم إعادة االستخدام والتدوير من قبل ملتقطي النفاايت يف األماكن العامة.ي -
 1وتتمثل يف:: إجراءات مجع النفاايت -ج
لنفاايت ميكن أن تتفاعل التحقق من االحتفاظ ابلنفاايت بعيدا عن بعضها البعض إذ أن العديد من أنواع ا -

 ؛مع بعضها
 ؛يةليها عالمات وفقا للقوانني احمللية والدولالتحقق من أن مجيع الرزم قد وضعت ع -

                                                           
 أنظر: -1

 .10خولة حسين حمدان، مرجع سبق ذكره، ص  -

 . 379ين وعطارد سعد جبر، مرجع سبق ذكره، ص فيان عبد الرحمن ياس -
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  ؛االطالع على تقارير اللجان املركزية املتخصصة ابلنظافة -
 ؛التحقق من أن عدد العاملني واملعدات الالزمة مناسب مع احتياجات مجع النفاايت -
ء أداء أعماهلم جههم أثناتدريب العاملني الذين يتعاملون مع النفاايت على إجراءات الطوارئ اليت قد توا -

 هم.متواختاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على صحتهم وسال
  :إجراءات نقل النفاايت -ح
 ؛التحقق من إجراءات نظام متابعة لآلليات والعاملني على نقل النفاايت -
 ؛التحقق من إجراءات تغطية السيارات الناقلة للنفاايت وإجراءات األمان األخرى -
 ؛بشكل كفء للمؤسسة ليات العائدةمثل لآلتحقق من مدى االستخدام األال -
 التحقق من إجراءات صيانة وإدامة اآلليات. -
 :إجراءات التخلص -خ
 ؛يئية والصحيةللقوانني البمطابقة التحقق من وجود تراخيص ملواقع التخلص من النفاايت وإهنا  -
 ؛رلطماالتحقق من فرز النفاايت حسب أنواعها قبل طمرها وتوثيق كمياهتا وأنواعها عند  -
موقع الطمر الصحي  التحقق من أن الطمر الصحي تتوفر فيه الكوادر الالزمة من العاملني الطرق داخل -

ملوقع لوزن كمية النفاايت اليت ااألماكن املالئمة كمرآب لآلليات وجود إدارة وحراسة وخمزن وجود ميزان يف بداية 
 لطمر الصحي. دالالت إرشادية داخل موقع او تنقلها اآلليات والناقالت، 

  :الرمي غري املشروع -د
بصورة غري مشروعة  أو سحب الرتاخيص أو مقاضاة معاجلي النفاايتالتحقق من وجود عقوابت كالغرامات  -

 أو إلقائها يف األماكن غري املالئمة.
 خطوات تدقيق النفاايتالفرع الرابع: 

 1 يتم تدقيق النفاايت من خالل سبع خطوات وهي كاآليت: 
 وىل: جتميع املعلومات األساسية األاخلطوة  -أ

 .حول املؤسسة األساسيةى املدقق تدقيق وتسجيل املعلومات جيب عل
يضيع املدقق الفرص  ىت الحومن املهم أيضا تدقيق مجيع اجلوانب املتعلقة بتسيري النفاايت يف املؤسسة، 

 فيما يلي بعض النقاط:، و لتقليل النفاايت
 ؛األنشطة العادية املؤسسة خاللناجتة داخل وكمية مجيع النفاايت ال ةتركيب -

                                                           
1- A Guide to Waste Audits and Waste Reduction Work Plans for Industrial, Commercial and Institutional 
Sectors, As Required Under Ontario Regulation 102/94, July 1 st, 2008, p 15-20. 
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 ؛استخدامها واد معاد تدويرها أو معادمن املإىل أي مدى تتكون املواد أو املنتجات املستخدمة أو املباعة  -
 ؛قرارات اإلدارة والسياسات املتعلقة إبنتاج النفاايت -
 ؛الطريقة اليت تدار هبا النفاايت -
 .حد من النفاايت والتخلص منهاللاملنتهجة األنشطة احلالية  تدقيق -

يف هذه  لبدءلالالزمة علومات املأنشطة إدارة النفاايت احلالية لتوفري  على املدقق تدقيق مجيعجيب كما 
جيب على املدقق طرح جمموعة من األسئلة األساسية و يف التخطيط للحد من النفاايت. العملية وصوال إىل املسامهة 

 التالية: 
 رة النفاايت واحلد منها؟من املسؤول عن إدا -
 ما هي األنشطة احلالية لفصل النفاايت وإعادة تدويرها؟ -
 ما هي طرق مجع النفاايت املستخدمة يف معاجلة النفاايت الداخلية واخلارجية؟ -
 ما هي كميات النفاايت واملواد القابلة للتدوير اليت يتم مجعها؟ -
 خدمات النفاايت وإعادة التدوير؟ قاولوممن هم  -
 هي التكلفة اإلمجالية جلمع النفاايت والتخلص منها؟ما  -
 ؟معها واليت تتعامل إعادة التدوير يف منطقتك مؤسساتما هي  -
 املوارداالحتياجات من : حتديد 2اخلطوة  -ب

املوارد حمدودة  هذه إذا كانتفيما  ،حتديد املوارد املطلوبة على املدققالنفاايت، جيب  تدقيققبل البدء يف  
االستعانة مبستشار إلكمال إىل وحتديد فيما إذا كان املدقق حيتاج ، وتتطلب موارد ضخمة ملية معقدةأو كانت الع

 :املوارد ما يلي االحتياجات من حتديد قد تتضمن متطلباتو  ،تدقيق النفاايت
 ؛الوقت الكايف لألشخاص املكلفني بتنفيذ مهام التدقيق لضمان جودة بياانت التدقيق -
 ؛زل ونقل وفرز النفاايت واملواد القابلة إلعادة التدويرحاوايت التخزين لع -
 ؛عالمات أو ملصقات لتحديد النفاايت من نقاط التوليد املختلفةختصيص  -
 .لفرز وختزين النفاايت أثناء التدقيق اتمساحتوفري  -
  : حتديد النفاايت3اخلطوة  -ت

مالحظة  على املدقق جيبوهنا فيها،  دتتولهلدف من هذه اخلطوة هو تقدير أنواع النفاايت واألماكن اليت ا
 حلظةيف أن تؤخذ بعني االعتبار جيب واليت ممارسات التجميع والتخزين احلالية وأي اعتبارات خاصة أخرى مجيع 
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هي التأكد الفعلي  املؤسسة تولدهاأفضل طريقة لتحديد أنواع النفاايت املختلفة اليت و  .تعمل احلد من النفااي
  . تقدمي االستفسارات املختلفةإعادة التدوير و ، وأثناء عملية يف حاوايت النفاايتنظر من خالل مراقبة وال

 : تقدير كميات النفاايت4اخلطوة  -ث
بناًء على كيفية إدارة  ،املؤسسةالنفاايت اليت تولدها  حجمتقدير خالل هذه املرحلة جيب على املدقق 
سهلة وبسيطة ابلنسبة للمؤسسات  همةاملقد تكون هذه وعليه ، اهب النفاايت واملواد القابلة إلعادة التدوير اخلاصة

ابلنسبة للمؤسسات اليت يكون نشاطها مولدا  للغايةوصعبة أو مهمة معقدة  اليت تولد كميات قليلة من النفاايت
 :تقدير وزن النفاايت ابستخدام واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية ميكنو . للنفاايت

مع جب الذين تتعامل معهم املؤسسة واملكلفني لى البياانت اليت مت مجعها من قبل املقاولنياحلصول ع من خالل -
 ؛ال يكون ممكًنا دائًماذلك فإن ومع ذلك، ها. تدوير  النفاايت وإعادة

مث حساب ومن  ،وزن بعض احلاوايت أو أكياس النفاايت أو إعادة التدوير عن طريقميكن حتديد الوزن املقدر  -
قابلة إلعادة ال املواد أو للنفاايت الصايف الوزن حساب من تمكنلل الفارغة احلاوية وزنمع طرح  ،وزنالمتوسط 

حساب الوزن اإلمجايل املقدر للنفاايت أو إعادة التدوير من كل وميكن بعد ذلك لداخل. يف االتدوير املوجودة 
 ؛الوزنمبتوسط ئياً، ضرب عدد احلاوايت أو األكياس ممتلئة، أو كاملة جز عن طريق منطقة 

تكوين وكمية النفاايت أو املواد القابلة إلعادة  عنعن طريق تدقيق عينات النفاايت. للحصول على بياانت  -
ووزن كل فئة. نظرًا ألن كمية ونوع النفاايت واملواد القابلة إلعادة التدوير اليت  مع حتديدالتدوير، وفرزها يف فئات 

األسبوع أو املوسم، فمن املستحسن إكمال هذه املهمة يف أوقات  أو يوماليتم مجعها ميكن أن ختتلف حسب 
 :العملية عدة خطوات كما يليوتنطوي هذه . السنة خمتلفة من األسبوع وأكثر من مرة واحدة خالل

  ؛عينةيف الوإعادة التدوير  ملؤسسةابمجع النفاايت اخلاصة 
   ؛وزن العينةحتديد 
  ؛ختلفة )مثل ورق املكتب وعلب البوب( يف حاوايت للفرزفئات النفاايت امل وفرز صنيفت 
 دة؛ وايت حاوية الفرز لكل فئة على ححتديد وزن كل فئة من خالل وزن حمت 
  ؛النفاايت الرئيسية أو إعادة التدوير حاوايت طريق وزن املواد قبل وضعها يفعن  
 نهج الهذا : ويعترب واد القابلة إلعادة التدويروامل املتولدة نفاايتللاملقدر حجم لإعطاء قيمة تقديرية ل عن طريق

وميكن استخدام  )مثل املواد الكبرية يف منشأة التصنيع(.يتعذر وزن مواد معينة ، لكنه قد يكون مفيًدا عندما معقدا
 الصيغة التالية: 

 Cn × Cv × n × p =احلجم 
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 :حيث
Cn : عدد احلاوايت 
Cv:  حجم كل حاوية 

n: كل حاوية   وتفريغ يها مجععدد املرات اليت ف 
P : نسبة تعبئة احلاوية 

 حساب الوزن بضرب احلجم بكثافة املادة. تم وي
 )احملتوى املعاد تدويره( التدوير إلعادةاملواد القابلة : حتديد 5خلطوة ا -ج

من املنتجات اليت مت  املمكن إعادة تدويره احملتوىتتطلب هذه اخلطوة فحص مواصفات الشراء لتحديد  
 .شراؤها والتعبئة واملواد اخلام

 :شكلنيأحد الميكن أن أيخذ ، و احملتوى املعاد تدويره هو أي مادة مشتقة من النفاايت وتستخدم لتصنيع املنتج
" أو "ما بعد الصناعة"، وهي نفاايت االستهالك ميكن استخالص احملتوى املعاد تدويره من نفاايت "ما قبل  -

 ؛املصنعة للورق املؤسسات الزركشة من يف عملية اإلنتاج، مثل تتولد
كنتيجة   تتولد"، وهي نفاايت االستهالكميكن أيًضا استخالص احملتوى املعاد تدويره من نفاايت "ما بعد  -

 .الستخدام املستهلك النهائي ملنتج ما، على سبيل املثال، الصحف القدمية
  النفاايت لسنة األساسحجم : تقدير 6طوة خلا -ح

م احملرز يف برانمج احلد من النفاايت، من املهم مقارنة كمية النفاايت اليت مت إنشاؤها قبل بدء لتقييم التقد
برانمج احلد من النفاايت )خط األساس( بكمية النفاايت الناجتة يف السنوات الالحقة. عادًة ما تكون سنة 

ميكن  ،لة عدم توفر هذه البياانت. ويف حاتدقيق النفاايت اتاألساس هي السنة األوىل اليت أجريت فيها عملي
 استخدام إحدى هذه الطرق لتقدير هذه املعلومات:  

 ؛بكميات إمجالية لسنة األساس املدقق تزويدمن  اخلاص ابملؤسسة وإعادة التدوير النفاايت انقل قد يتمكن -
النفاايت احلالية  استقراء البياانت من للمدقق ، فيمكنمل تشهد املؤسسة تغريات كبرية منذ سنة األساسإذا  -

الناجتة بناًء على مستوايت معلومات خط األساس ذات الصلة، مثل عدد املوظفني أو بياانت املبيعات أو 
 .اإلنتاج

 : استكمال تقرير تدقيق النفاايت7خلطوة ا -خ
 النفاايتحجم واالفرتاضات املقدمة و  تدقيقها االحتفاظ بسجل للمعلومات اليت مت على املدقق جيب

 تدقيقها.فحصها و نات اليت مت للعي
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 خالصة الفصل
مت يف هذا الفصل التطرق لكل من دور التدقيق الداخلي البيئي يف حتسني نظام اإلدارة البيئة وتفعيل االلتزام 
ابألنظمة والقوانني البيئية، وكذا ابراز دوره يف قيام نظام للمحاسبة عن األداء البيئي ودوره يف ختفيض كل من 

ذلك ملا يف حتسني األداء البيئي و  اهام اأن للتدقيق الداخلي البيئي دور إىل بيئية والنفاايت. وقد توصلنا املخاطر ال
مزاولة اهلا نتيجة اليت تطو  ،اليت تتعرض هلاالسلبية محاية البيئة من خمتلف األضرار  متكن من وقائية يوفره من آليات

هتدف إىل رفع الوعي لدى هذه املؤسسات مبراعاة االعتبارات آلية وقائية  فهو ،ألنشطتها املؤسسات االقتصادية
 ابألنظمة والقوانني البيئيةأداة تساعد وتشجع على االلتزام و  البيئية يف برامج التخطيط والتنمية املضطلع هبا،

ن تتعرض خاطر اليت ميكن أاملوختفيض  البيئية، لةاملساء وضمان وجود تعزيزمن خالل ة يوالسياسات اإلدارية البيئ
كذا التحقق و  ،املبكر ملواجهة خمتلف املخاطر البيئية قبل وقوعها اإلنذارمن أهم آليات  اواحد ابعتباره هلا املؤسسة

الربامج البيئية للتحقق من كفاءهتا و من سالمة نظم اإلدارة البيئية املنتهج يف املؤسسة من خالل فحص السياسات 
  وفاعليتها.

 يف التأكيد اهام افإن للتدقيق دور  حول أدائها البيئيية ت املؤسسة احملاسبأما فيما خيص تدقيق سجال
على مدى مصداقية البياانت املالية اخلاصة ابألنشطة البيئية للمؤسسة وحتديد مدى أتثريها على القوائم املالية 

 .صاح احملاسيب البيئيوإعطاء رأي فين حمايد حول مدى عدالة اإلف
مسنت بعني إله املفاهيم سنحاول اسقاط الدراسة النظرية على مستوى شركة اوالختبار مدى جتسيد هذ

 الكبرية ابعتبار نشاطها واحد من أهم األنشطة املسببة للتلوث البيئي. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع: األداء البيئي 

لشركة اإلسمنت عين الكبيرة 

(SCAEK) 
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 متهيد
سقاط إبعد التطرق يف اجلانب النظري إىل خمتلف األسس النظرية املتعلقة ابلتدقيق الداخلي البيئي سيتم 

حيث ، الكائن مقرها بوالية سطيف، والتابعة جملمع جيكا واقع شركة اإلمسنت بعني الكبريةهذه املفاهيم على 
 ،خاصة فيما تعلق ابالنبعااثت الغازية والغبار، امللوثة للبيئة من بني أهم الصناعاتمسنت واحدة صناعة اإلتعد 

أكرب مستهلك للموارد وهي من انبعااثت الغازات الدفينة املسببة لتغري املناخ،  ٪3 فهي مسؤولة عما يقارب حوايل
خصوصا ابملعادن الثقيلة، وكذا  ،تجددة، إضافة إىل ما حتدثه من تلوث لألراضي واملياه اجلوفيةاملالطبيعية غري 

إلجراء الدراسة خاصة السكان اجملاورون، األمر الذي جعل هذه الشركة مناسبة  ،األضرار اليت تسببها للمواطنني
ف مع هذه االنتقادات وعملت على حتسني خاصة وأهنا سعت للتكي   ،لبحثامليدانية واختبار صحة فرضيات ا

واستثمارات هبدف محاية البيئة من  توحاولت تعزيز صورهتا كشركة مواطنة من خالل تبين عدة إجراءا ،صورهتا
 مما جعلها اليوم واحدة من أهم الشركات الوطنية يف جمال اإلدارة البيئية. ،آاثرها السلبية

 سنتناول يف هذا الفصل املباحث التالية:  ،ما سبقعلى  بناء
 .(SCAEKاإلمسنت عني الكبرية ) املبحث األول: تقدمي عام لشركة -
 (SCAEKتسيري النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت عني الكبرية ) املبحث الثاين: -
القياس واإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي على مستوى شركة اإلمسنت عني الكبرية املبحث الثالث:  -

(SCAEK) 
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 (SCAEKاإلمسنت عني الكبرية )لشركة تقدمي عام املبحث األول: 
هي شركة ذات أسهم، وهي شركة اتبعة للمجمع الصناعي  (SCAEK)مسنت عني الكبرية إلشركة ا

دج، مت بناء مصنع 2200000000بلغ يمن رأمساهلا واليت  %100تلك ، حيث مي(GICA)إلمسنت اجلزائر 
كيلومرتات   7كلم مشال شرق مدينة سطيف الرئيسية و  20هكتارا، ويقع على بعد  50مسنت على مساحة اإل

، على 20° 36خط العرض الشمايل  غرينتش، E 27°  5طول جنوب عني الكبرية، حتت إحداثيات: خط 
 مرت.1040ارتفاع 

بتلبية احتياجات  اته،لقرب من احملجر الذي تسمح احتياطاب (SCAEK) مسنت عني الكبريةإلتقع شركة ا
 سنة وفقا ألحدث التقديرات.100هذه احملاجر أكثر من  املصنع على املدى الطويل، مع توقع عمر

، ويبلغ عدد العاملني هبا اهكتار  220مساحة تقارب  (SCAEK) مسنت عني الكبريةإلتغطي شركة ا
 .(2019)يف هناية  شخصا 571

 (SCAEKاإلمسنت عني الكبرية ) املطلب األول: حملة اترخيية عن شركة

نظرا ملسامهتها يف  الرائدة يف جمال صناعة اإلمسنت عني الكبرية واحدة من الشركاتاإلمسنت  شركةتعترب 
مع سعيها لتوسيع  ةوذلك ابملوازا توفري مادة أساسية من مواد البناء واليت تعرف طلبا متزايدا من خمتلف املتعاملني،

 وتطوير نشاطها يف إطار احملافظة على البيئة.
 (SCAEKاإلمسنت عني الكبرية )شركة  نشاء وإعادة هيكلةإالفرع األول: 

يف إطار سياسة التنمية االقتصادية واالجتماعية، اليت مت إطالقها لتلبية متطلبات الساعة، واليت تقررها 
رتميم اخلطوط ل يف أوائل السبعينيات برانمج استثمار كبري(SNMC)احلكومة، بدأت شركة مواد البناء الوطنية 

 نت اجلديدة مبا فيها خطوط عني الكبرية.مسإلوإمتام العديد من خطوط إنتاج ا "الفارج"املوروثة من شركة 
 : 01اخلط

 شهرا. 45فرتة استكمال  1974/07/23يف  SNMC توقيع عقد مع -
 .1978/08/01القبول املؤقت يف:  -
 .1978اتريخ الدخول إىل اإلنتاج: سبتمرب  -
 طن. 1000000السعة:  -

مسنتية: الشرق والغرب والوسط إجمموعات  (04)ولدت أربع  1982يف عام  SNMCإعادة هيكلة 
. مع حل 1998املعاد هيكلتها يف عام  ERCEوالشلف. إن اهليئة هي واحدة من الشركات التابعة جملموعة 

شركة اتبعة  SCAEKأصبحت ، اجلزائر( إلمسنتالصناعي  )اجملمع GICAوإنشاء جمموعة  ERCEجمموعة 
 .2009نوفمرب  26هلذه اجملموعة األخرية منذ 
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 :02اخلط 

نتاج جديد وعصري إخبط  2017مسنت لعني الكبرية خالل السداسي األول من إلوقد تعززت شركة ا
 والذي يعترب منوذجا فيما يتعلق ابلصحة والسالمة، وابإلنتاج أبقل تكلفة وكذا أبداء بيئي أفضل.

 .POLYSIUS SAS Franceمع  2013/08/21توقيع العقد: -
 .23/01/2014بدء سراين العقد: -

 .2017ل ريأفاتريخ الدخول إىل اإلنتاج:  -
 طن. 2000000السعة:  -
 .دج39649457340,13التكلفة:  -

اإلنتاجية  وقد مت جتهيز خط اإلنتاج اجلديد أبحدث التقنيات واليت حسنت من أداء املصنع من حيث
مسح ابلتحكم يف النفقات واحلفاظ على هوامش الربح دون رفع األسعار. وتضم جتهيزات  واالستهالك الطاقوي مما

وأبراج نقل، وهي معدات حديثة أكثر  نع ختزياخلط اجلديد كسرات عمودية، فرن دوار عالية السرعة، أربع صوام
يس املدير العام إذا الرئ تصريحفعلى سبيل املثال حسب  ،اقتصادا للطاقة وأكثر دقة يف ضبط مكوانت املنتوج

فإن خط اإلنتاج اجلديد حباجة  ،مسنتإلإلنتاج طن واحد من ا ساعي كيلوواط145كان اخلط القدمي حباجة إىل 
 لذات القدر من اإلنتاج.  ساعيكيلوواط   80أي  ،نصف هذه الطاقة تقريباإىل 

مسنت عني لدى شركة اإلدة، شارع عباشة عمار يقع مقر اإلدارة العامة يف مدينة سطيف يف حي بونشا
 سنواي. (CPA)تالند طن من إمسنت بورا 3000000 ب مع قدرة إنتاجية تقدر (02)الكبرية خطي إنتاج 

 .٪1، ركائز احلديد ٪4، اجلبس ٪15، الصلصال ٪80مسنت من العناصر التالية: الكلس ويتكون اإل

 (SCAEK)بطاقة فنية لشركة اإلمسنت عني الكبرية  الفرع الثاين:
 يف النقاط املوضحة يف اجلدول املوايل: (SCAEK)اإلمسنت تتمثل البطاقة الفنية لشركة 

 (SCAEK)اإلمسنت  : بطاقة فنية لشركة(1-4)اجلدول رقم 
 مسنت عني الكبريةإلشركة ا االسم

 شركة ذات أسهم الشكل القانوين

 اجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر )جيكا( اجملموعة

 عني الكبرية سطيف 01أوالد عدوان ص ب  العنوان

 حي بونشادة شارع عباشة عمار سطيف املديرية العامة
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 السيد خابر العيد رئيس جملس اإلدارة

 السيد خابر العيد املدير العام

 2200000000 االجتماعي الاملرأس 

 دج 100 مسية للسهمإلالقيمة ا

 (GICA)اجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر  املسامهون

 BEAبنك البنك اخلارجي اجلزائري   البنك

 0082263ب  98 السجل التجاري

 مسنتنتاج وتسويق اإلإ النشاط الرئيسي

 مواد البناء القطاع

 مسنت سنوايطن من اإل3000000 الطاقة اإلنتاجية
 . (SCAEK)اإلمسنت  من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من شركة املصدر:

 نبذة اترخيية عن شركة اإلمسنت عني الكبرية الفرع الثالث:
سواء االقتصادي أو االجتماعي أو  ،دائهاألر الدائم تطويحتقيق الإىل  (SCAEK)اإلمسنت تسعى شركة 

 البيئي، واجلدول املوايل يوضح أهم احملطات اليت متكنت الشركة من حتقيقها خالل مراحل نشاطها:
 (SCAEK)اإلمسنت  شركة: نبذة اترخيية عن (2-4)اجلدول رقم 

 احلدث السنة
 أعمال البناء ملصنع اإلمسنت.ء توقيع العقد وبد - 1974
 بداية النشاط يف أوائل شهر سبتمرب. - 1978
 .ERCEوإنشاء مؤسسة توزيع اإلمسنت للشرق  ،نشاءاإلإعادة هيكلة الشركة الوطنية ملواد البناء و  - 1982

1998 
فصل الشركة عن ابقي وحدات صناعة اإلمسنت الوطنية، وأتسيس شركة اإلمسنت لعني الكبرية  -

 .(SCAEK)تنتج وتبيع االمسنت حتت اسم 
 طن من اإلمسنت. 1000000متكنت شركة اإلمسنت عني الكبرية ألول مرة من جتاوز عتبة إنتاج  - 2000
 .2000نسخة  ISO 9001قامت الشركة بوضع معايري اجلودة  - 2002
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2003 
 من أجل البناء واإلشراف على جتميع فلرت الكيس ألكثر من  AAFتوقيع عقد مع الشريك  -

 ورو.ي 4750000
 من أجل تزويد ورشات اإلنتاج بنظام تشغيل آيل. ICER Franceتوقيع عقد مع شريك  - 2005

2006 
بعاث الغبار وملعاجلة الغازات إنتركيب مصفاة كيسية على مستوى الفرن من أجل التحكم يف  -

 تبين هذه التكنولوجيا.بالساخنة املنبعثة من الفرن، وتعترب أول شركة جزائرية قامت 
 مسنت.إلتركيب مصفاة كيسية على مستوى ورشة طحن ا - 2007

2008 
 ؛2004إصدار  ISO 14001يزو إلحتصلت الشركة على شهادة ا -
 متنحها وزارة التخطيط اإلقليمي والبيئة. احلصول على اجلائزة الثانية للبيئة اليت -

2009 

 متوين الشركة بنظام تربيد جامع للغبار؛ -
 دج؛ 78803560، مببلغ CETIMتوقيع العقد اهلندسي واالستشاري مع  -
 بدء أعمال احلفر وفقا ملواصفات مشروع البناء خلط اإلنتاج الثاين. -

2010 

، ونقل األسهم 26/11/2009إعادة هيكلة اثنية بعد إنشاء اجملمع الصناعي إلمسنت اجلزائر يف  -
عن طريق األوراق املالية االجتماعية والعقارية وغريها من األوراق املالية العقارية اليت حتتفظ هبا 

 ؛2010مارس  30اعتبارا من  GICAيف التصفية يف ربح جمموعة  ERCE اجملموعة
 .جد  484510410,02صفاة كيسية على مستوى ورشة التربيد الكلينكر، بتكلفة تركيب م -
 .2008إصدار  14001يزو إلاحلصول على شهادة ا -

2011 
 طن من الكلينكر؛ 1022040جتاوزت الشركة ألول مرة يف اترخيها عتبة  -
 .OHSAS 18001احلصول على شهادة املطابقة  -

 .2013أوت  21يف  (POLYSIUS SAS France)توقيع العقد لتحقيق خط إنتاج اثن مع  - 2013
 .POLYSIUS SAS Franceبدأ تنفيذ العقد املربم مع شركة  2014يف جانفي  - 2014
 من رأس املال. ٪35اجلمعية العامة تتخذ قرار الدخول إىل البورصة بنسبة  - 2015

2016 

 ؛2016يف هناية ديسمرب  ٪93,5بلغ معدل تقدم املشروع يف اخلط الثاين  -
 الذي يتمثل نشاطه األساسي يف استخراج اجلبس وحتضريه؛ SCAEKدمج وحدة مجيلة يف  -
 تسليمها لشركة نفطية؛و  2016طن من اإلمسنت البرتويل يف نوفمرب  SCAEK  300إنتاج  -
مكنت . 2016جوان  13هناء الشركة العمل يف االكتتاب العام يف بورصة ديب للذهب والسلع يف إ -

ج أي ما يعادل د  978368000والية مببلغ  37ج يف د  480,611هذه الصفقة من االشرتاك يف 
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من إمجايل املبلغ. هذه العملية مل حتقق األهداف املتوقعة، وأعلنت الشركة عدم  ٪5,16نسبة 
 شركة تسيري البورصة(. SGBV) عن طريقجناحها 

2017 

 ؛2017جانفي  5 يف، خط اإلنتاج الثاين من قبل وزير الصناعة واملناجمتدشني  -
طن  2130 بواحلصول على أول كلينكر  01/03/2017االنطالقة الفعلية خلط اإلنتاج الثاين يف  -

 يف اليوم األول؛
 مما مسح بتعزيز النتائج الفعلية للشركة. ،1/4/2017مسنت من اخلط الثاين يف اإلإطالق إنتاج  -

2018 

عايري اجلودة اجلزائرية ملنتجات ملأوت، وهي عالمة مطابقة  5يف  TEDJاحلصول على شهادة  -
 ؛CPJاإلمسنت 

 ؛نوفمرب1توقيع تقرير القبول املؤقت خلط اإلنتاج الثاين يف  -
 Vegasة للحصول على شهادنطالق الشركة يف السعي إ ،APIبدعم من  مارس بداية من -

Consulting Group؛ 
 هلا، هذه اجلائزة من طرف وزارة التجارة 2018سنة للجودة األوىل احلصول على اجلائزة اجلزائرية  -

 قيمة معنوية كبرية لدى الزابئن وأصحاب املصاحل، وقيمة مالية تقدر مبليوين دينار.

2019 
 (10A)املتعلقة بنظام إدارة اجلودة و API (Q1)على شهادة  2019لية يجو  29احلصول بتاريخ  -

 مسنت البرتويل.إلاملتعلقة مبنتج ا
 .(SCAEK)اإلمسنت  من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قبل شركةاملصدر: 

 (SCAEKالفرع الرابع: اهليكل التنظيمي لشركة اإلمسنت )
( خمتلف الوظائف اليت متارسها الشركة، ويتكون من SCAEKوضح اهليكل التنظيمي لشركة اإلمسنت )ي

 تسع مديرايت لكل منها عدة دوائر، وتقوم كل مديرية مبهام معينة، وتتمثل هذه املديرايت يف: 
 مديرية األمن والتنمية املستدامة؛  -
 ونية؛مديرية املنازعات والشؤون القان -
 مديرية التدقيق؛ -
 مديرية احملاسبة واملالية؛ -
 املوارد البشرية؛مديرية  -
 مديرية التسويق؛ -
 مديرية الشراء؛ -
 مديرية التطوير؛ -
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 مديرية اإلنتاج. -
 والشكل املوايل يوضح لنا اهليكل التنظيمي للشركة.
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 (SCAEK)اإلمسنت : اهليكل التنظيمي لشركة (1-4)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.ئق املقدمة من قسم املواردمن إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثاملصدر: 

 الرئيس املدير العام 
 األمانة العامة مديرية اإلدارة العامة

 مساعد مدير السكراتراي

مديرية األمن 
مديرية  والتنمية املستدامة

 اإلنتاج
مديرية 
 التطوير 

مديرية 
 الشراء

مديرية املالية 
 واحملاسبة

  السكراتراي

مديرية 
املوارد 
 البشرية

 اخلدمات 

 تسيري وتكوين العمال

قسم 
 احملاسبة

اخلدمات: 
حماسبة عامة، 

حماسبة امليزانية 
 حماسبة حتليلية

قسم 
املوارد 
 البشرية

قسم 
 اإلنتاج

مديرية 
 التسويق 

قسم 
 األمن

 قسم مراقبة
  وعيةنال

 اخلدمات:
ة املعاجل
  تدقيق
 اجلودة

مديرية 
املنازعات 

 الشؤونو 
  القانونية

مديرية 
 التدقيق

  السكراتراي

مصلحة 
 التسويق

 اخلدمات:
برجمة     
فواتري    
 نقاط بيع 

  السكراتراي
  السكراتراي

قسم 
 تموينال

 اخلدمات 

 شراء املواد واللوازم

قسم 
 التطوير

قسم 
 االعالم

  السكراتراي

اخلدمات: املواد 
األولية مكانيك 
صناعية مناهج 

وختطيط 
 الكهرابء واآللية

 جملس اإلدارة 
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 (SCAEK)طبيعة نشاط ومراحل إنتاج اإلمسنت بشركة اإلمسنت املطلب الثاين: 

 (SCAEK)نشاط شركة اإلمسنت الفرع األول: 

حبيث تقوم الشركة إبنتاج  ،مسنتإنتاج وتسويق اإليف  (SCAEK)اإلمسنت  يتمثل النشاط األساسي لشركة
 مخسة أنواع من اإلمسنت كما هو موضح يف اجلدول اآليت: 

 (SCAEK)اإلمسنت  مسنت املنتج على مستوى شركة: أنواع اإل(3-4)اجلدول رقم 

 الوصف نوع املنتج الرقم
جمال 

 االستعمال

1 
 اإلمسنت العادي

CEMⅡ AL 42,5 N 

ينتج عن طريق سحق الكلينكر مضيفا له اجلبس واليت يرتاوح 
 ٪10وإضافات ما نسبته  ٪5-3نسبتها بني 

يستعمل يف 
 البناء

 

2 

اإلمسنت العادي سريع 
 التصلب

CEMⅡ AL 42,5 R 

 ٪10مزيج من مسحوق الكلينكر واجلبس وإضافات )أقل من 
 جبس( ٪4إضافات و

يستعمل يف 
 البناء

3 

 لألمالحاإلمسنت املقاوم 
CEM Ⅰ42,5 N-

LH/SRS 

مزيج الكلينكر اخلاص واجلبس   C3A< 5 ٪ البحار والسدود 

4 

مسنت عايل املقاومة إلا
 لألمالح

CEM 52,5 N-

LH/SRS 

 الكلينكر اخلاص واجلبس
C3A< 5  ٪ وما مييز هذا النوع عن اإلمسنت املقاوم لألمالح

-CEM Ⅰ42,5 Nفئة املقاومة لديه أعلى من فئة مقاومة 

LH/SRS 

البحار 
 واحمليطات

 الكلينكر اخلاص واجلبس اآلابرإمسنت  5
CBA<3٪ 

يستخدم يف 
 أابر البرتول

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املتحصل عليها من قسم اإلنتاج.املصدر: 
 (SCAEK)نتاج اإلمسنت بشركة اإلمسنت إطريقة الفرع الثاين: 

درجة االحتفاظ جبودة املادة األولية وكمية استهالك الطاقة، واليت تبدأ ختتلف طرق صناعة اإلمسنت حسب 
 (SCAEK)اإلمسنت  مسنت، أما خبصوص الطريقة املعتمدة يف شركةاإل من طحن املادة األولية حىت احلصول على

العملية اإلنتاجية فهي تعتمد على الطريقة اجلافة ملا هلا من خصائص تتوافق مع خصوصية املواد األولية اليت تدخل يف 
 واملبينة يف اجلدول اآليت: اومعداهتا واستثماراهت
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 (SCAEK)اإلمسنت نتاج اإلمسنت يف شركة إ: طريقة (4-4)اجلدول رقم 
 مالحظات السلبيات اإلجيابيات الطريقة

 اجلافة

 تركيب بسيط لآلالت؛ -
سهولة جتانس املواد األولية فيما بينها  -

تتطلب وختلط ابلرايح فقط أي ال 
 ؛تكاليف عالية

استهالك أقل بكثري ملولدات احلرارة  -
كيلو كالوري للكغ من   750)

 .الكلينكر(

 مشكلة الغبار؛ -
 مشكلة التحجري -

تستخدم يف حالة أن املادة  -
األولية فقرية جدا من املاء 

 (؛٪22)أقل من 
املشكل األساسي هنا يف  -

 استهالك الطاقة بشكل كبري.

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم اإلنتاج. املصدر:
 (SCAEK)مراحل تصنيع اإلمسنت يف شركة اإلمسنت  الفرع الثالث:

 مسنت خبمس مراحل أساسية واملتمثلة يف: إلمتر عملية تصنيع ا
حبيث  مسنتإلاملواد اخلام الالزمة إلنتاج ا استخراج: يتم خالل هذه املرحلة مرحلة التكسري :األوىلاملرحلة  -أ

إذ يتم تفجري الصخور ابملتفجرات على  ،يتم استخراج احلجر اجلريي والصلصال من خالل املعاجلة امليكانيكية
مم، ومن مث يتم نقل املواد  25-0مستوى احملجرة ليتم بعدها نقلها بواسطة الشاحنات إىل ورش السحق لتصبح بني 

 املصنع يف وحدات التخزين إىل قاعات ختزين اجلري واحلجر والصلصال. املعاجلة إىل 

 
إلعداد الفرينة يتم انتقاء املواد اخلام وطحن احلجر اجلريي والصلصال مع املرحلة الثانية: مرحلة الطحن:  -ب

الساعة لكل طاحونة، أما اجلزيئات  /طن125من خام احلديد يف دائرة مغلقة يف طواحني كروية تبلغ  ٪4إضافة 
 املتبقية فتنقل هوائيا حنو الصهاريج.
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بعد أن يتم حتزين العجينة )الفرينة( يتم طهيها بتسخينها ومن مث حرقها قبل  املرحلة الثالثة: مرحلة الطهي: -ت

درجة  1450، يف درجة حرارة T/J/KK 3000م بسعة  5,4مرت وقطر  80الوصول إىل الفرن الدوار ذي الطول 
طن. 70000صهاريج ذات طاقة ختزينية  5مئوية، لينتج بذلك الكلينكر وبعد تربيده يتم ختزينه يف 

 
مسنت إبضافة اجلبس إىل يتم احلصول على اإل: مسنتإلاملرحلة الرابعة: مرحلة طحن الكلينكر وختزين ا -ث

مسنت املراد إنتاجه، أين يتم طحن املزيج بواسطة األخرى واليت تتحدد حبسب نوع اإل الكلينكر وبعض اإلضافات
 40000مسنت الناتج يف مخس صهاريج ذات طاقة ختزينية لينقل بعد ذلك اإل 90T/hمطحنتني قدرة الواحدة منها 

 طن.

 
كلغ   50إما يف أكياس ذات  شحناليتم  : خالل هذه املرحلةرسالإلاملرحلة اخلامسة: مرحلة الشحن وا -ج

 .إذا كانت الشحنة كبرية هاريج الشاحناتصضخه مباشرة من الصوامع يف  وإما يتم لبيعه يف خمتلف نقاط البيع،
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  مسنت إلاو  CPJ CEM II / A 42.5نت مسإلتصنيع اوجتدر اإلشارة إىل أن مراقبة جودة املنتج والبيئة:  -ح

CRS 400 واسطة بSCAEK ة اجلودة، حبيث تقوم خمترباهتا ابلرقابة املستمر  خيضع لرقابة مستمرة وصارمة، ومراقبة
متثال للمعايري السارية. وتتم مراقبة اجلودة يف مجيع مراحل اإلنتاج من استخراج جلودة املنتج وكذلك اختبارات اال

 املواد األولية حىت تسليم املنتج النهائي.
 (SCAEK)أصول املواد اخلام الرئيسية الداخلة يف العملية اإلنتاجية لشركة اإلمسنت  الفرع الرابع:

 يف:  (SCAEK) تتمثل املواد األولية الداخلة يف العملية اإلنتاجية لشركة اإلمسنت
 كم من حمطة التكسري.  04هكتار، وتقع على بعد  243هكتار و 133اليت هلا حق امتياز احلجر الكلسي:  -أ

هكتار، يقع  48اليت هلا حق استغالل  (SCAEK) اإلمسنت من وديعة شركة يتم احلصول عليهالصلصال:  -ب
 كيلو مرت واحد من حمطة التكسري.  على بعد

كلم من 40بعني الروى )سطيف( الواقعة على بعد  FERPHOSيتم احلصول عليه من منجم احلديد اخلام:  -ت
 املصنع.

 كيلومرت من املصنع.  48يتم احلصول عليه من وديعة مجيلة اليت تقع على بعد اجلبس:  -ث
كيلومرت من  700اف اليت تقع على بعد صيتم احلصول عليه من وديعة بين : Le pouzzolaneالبوزوالن  -ج

 املصنع.
 (SCAEK)لشركة اإلمسنت  البيئيةاألهداف واالستثمارات  املطلب الثالث:

إىل احلفاظ على البيئة ومحاية مواردها من التلوث البيئي واالستنزاف  (SCAEK)اإلمسنت تسعى شركة 
سيطرة على آاثر ستثمارات البيئية للالا من البشري للموارد البيئية. ولتحقيق هذه الغاية قامت الشركة مبجموعة

هم ألإىل كل من أهداف الشركة البيئية، واستعراض  طلبوعليه سيتم التطرق خالل هذا امل نشاطها االقتصادي.
 االستثمارات البيئية اليت قامت هبا.

 النهج البيئي  (SCAEK)أسباب انتهاج شركة اإلمسنت الفرع األول: 
 لتحقيق عدة أغراض وهي:النهج البيئي  (SCAEK)اإلمسنت  انتهجت شركة

 جتاوز حدود معينة من كمية الغازات والغبار املنبعث؛االستجابة للتشريع اجلديد الذي مينع الشركات من  -



 

 

 (SCAEKالفصل الرابع :               األداء البيئي لشركة اإلسمنت عين الكبيرة )

176 

 ؛14001يزو الرغبة يف احلصول على شهادة اإل -
 حتسني صورة الشركة؛ -
 املنطقة. ماية البيئة والسلطات العامة وسكانحلالداعية اجلمعيات قبل من املمارس على الشركة  ضغطال -

مع وزارة هتيئة اإلقليم  2002أفريل  13هذا إضافة للدور الكبري الذي لعبه عقد األداء الذي أبرمته الشركة يف 
 (SCAEK)وشركة اإلمسنت  هتيئة اإلقليم والبيئةوزارة  بنيثل عقد األداء البيئي التزاًما متباداًل وتشاركًيا ومي ،والبيئة

، همحاية موارد امليا :لوايت اليت حددهتا السياسة الوطنية لتوجيه العمل البيئيمراعاة األو هبدف احلد من تلوث اهلواء، و 
ويهدف بشكل رئيسي إىل تعزيز وتنفيذ  ،احلد من النفاايت وحتسني إدارهتا، االستخدام الفعال للطاقة واملواد

 اإلجراءات الطوعية لتنظيف البيئة ومحايتها.
 :بـ اإلقليم والبيئيةوزارة هتيئة تتعهد  ،مبوجب هذا العقد

 ؛لإلنتاج األنظف وخطط عملها البيئية االسرتاتيجيةمساعدة الشركة يف تطوير أهدافها  -
 ؛وفري وتسهيل الوصول إىل املعلومات املتعلقة ابلتكنولوجيات األنظف وأنظمة ولوائح اإلدارة البيئيةت -
ائب البيئية اليت تقوم هبا ني واللوائح واملعايري والضر إشراك الشركة يف خمتلف االنعكاسات والتخطيط وصياغة القوان -

 ؛هتيئة اإلقليم والبيئة ةوزار 
 ؛مساعدة الشركة يف تنفيذ نظام املراقبة الذاتية للتصريفات واملراقبة الذاتية ألجهزة مكافحة التلوث -
من خالل الندوات والرحالت  والبيئةهتيئة اإلقليم يف الربانمج التدرييب لوزارة  (SCAEK)اإلمسنت  شركةشراك إ -

 ؛ملزيد من التنمية الصناعية اجلاهزةو الدراسية واالتصاالت مع خرباء يف محاية البيئة 
 ؛وضع خربهتا يف اإلدارة البيئية يف خدمة الشركة -
متخصصة  ؤسساتوالشركات األجنبية، من خالل م (SCAEK)اإلمسنت شركة تسهيل إقامة روابط ثنائية بني  -

 ؛شراكةاليف تقنيات اإلنتاج األنظف من أجل تشجيع تبادل اخلربات وتطوير أنظمة 
 .يف اعتماد أدوات اإلدارة البيئية اجلديدةالشركة مساعدة  -

 : بمبوجب هذا العقد  (SCAEK)اإلمسنت شركة  تتعهد ،ويف املقابل
 ؛محاية البيئةبغرض هود اجلمواصلة  -
 ؛اإلدارة البيئيةإنشاء هيكل مسؤول عن  -
 ؛إنشاء نظام ضبط ذايت للتصريفات واملراقبة الذاتية ملعدات مكافحة التلوث -
 ؛وضع برانمج ملنع التلوث -
ابلتقدم احملرز يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية وخطة عملها ودعوهتا للحضور  هتيئة اإلقليم والبيئةوزارة  إعالم -

 ؛واالطالع على تنفيذ هذه اإلجراءات
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يف نشر دعائم االتصال وعمل محالت اإلعالم والتوعية واملشاركة يف  هتيئة اإلقليم والبيئةتقدمي الدعم الفين لوزارة  -
 .متويل هذه اإلجراءات

 :تنفيذ اإلجراءات التاليةإضافة إىل 
 ؛ختطيط نظام اإلدارة البيئية 
 ستبدال املرشحني الكهرابئيني؛ا 
 ؛2005وعد النهائي جتديد مرشحات األكياس العشر: امل 
 3ابلقيم احلدية التالية: الغبار  مااللتزاmg/Nm 50؛ 
  2003جتديد حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي: املوعد النهائي. 
 :تعهد الطرفان مبوجب هذا العقدهذا و 

 ي؛التعاون يف جمال اإلعالم واالتصال من خالل إنشاء نظام معلومات بيئ -
 ؛املتبادلة ونشرها فقط لطرف اثلث بعد التشاوراالستفادة من املعلومات  -
إنشاء نظام للمعلومات البيئية للجمهور وإعالانت األداء البيئي من الناحية الفنية واالقتصادية للقطاع الصناعي  -

 وعمالئه.
 (SCAEK)لشركة اإلمسنت  البيئيةاألهداف الفرع الثاين: 

ال أنه إلتحقيق العديد من األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية،  (SCAEK)اإلمسنت  تسعى شركة
 على أهداف الشركة البيئية واليت تتجسد فيما يلي:  زسيتم الرتكي

 احلرص الدائم على التطبيق الصارم للقوانني واللوائح البيئية اليت خيضع هلا نشاط الشركة؛ -
 األضرار؛واحملافظة عليها من خمتلف  محاية البيئة -
 تسيري النفاايت؛ -
 ستهالك الطاقة واملاء؛إاالقتصاد يف  -
 نبعااثت الغازات والغبار؛إتقليل  -
 حتسني الوضع البيئي على مستوى الشركة؛ -
 حتسني ظروف العمل؛ -
 إرضاء عمالئها وفقا للمتطلبات املعيارية والتنظيمية؛ -
 .التوسع يف إقامة املساحات اخلضراءاحلفاظ على البيئة الطبيعية واملنظر من خالل  -
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 (SCAEK)البيئية لشركة اإلمسنت  ستثماراتاال الفرع الثالث:

 ( إىل: SCAEKشركة اإلمسنت ) ستثماراتاميكن تقسيم 
 ستثمارات احلد من التلوث: إ-أ

وذلك ابلتعاون مع املركز الوطين  :يف منطقة الطحن (Filtres à manches) تنصيب مصفاة ذات أذرع-1
عقد مع  إبراملتكنولوجيا اإلنتاج األنظف بتسطري برانمج يهدف إىل التقليل من حدة التلوث الصناعي، حيث مت 

(American Air Filter Company )AAF  هبدف تركيب املصايف القماشية اليت تسمح ابلتقاط  2003سنة
اليت تسمح ابستعادة الفرينة )املواد اخلام(، وقد  2006بغازات الفرن من أجل التحكم  )الطحني(.رات الغبار ذ

 : يف دج. وحددت أهداف هذا املشروع 994230057,44بلغت تكلفة هذه املصفاة 
 درجة مئوية؛ 350درجة مئوية و 300مجع الغبار من مداخن الفرن يف درجات حرارة ترتاوح بني  -
 ؛الطحني )الفرينة(طن/ساعة من  32تقليل انبعاث الغبار واستعادة  -
 ؛مرت مكعب 100000مرت مكعب إىل  400000ستهالك املياه من إختفيض  -
 .3mg/nm 10حتقيق معدل  -

من إزالة الغبار الذي كان يتعدى احلد املسموح به قانونيا، ومتكنت أيضا من االقتصاد  وابلفعل متكنت الشركة
 نسمة سنواي. 4000ستهالك املاء حيث اقتصدت ما يعادل استهالل إيف 
 Filtre à Manche Stetpa N 214, Filtre à manche Stetpa E 1, Filre)تركيب مصايف كيسية -2

à manche Stetpa N 314) :نكر سنة مسنت وابلتحديد يف ورش طحن الكليعلى مستوى ورشة طحن اإل
ومسح أيضا  ابسرتجاع كميات معترب من الكلينكر،مسح مما  ،دج 62130930,41 ب بتكلفة إمجالية تقدر 2008

اإلدارة  التصديق على نظام منالشركة  نما مك   وهو بتخفيض مستوى االنبعااثت إىل دون احلد األدىن املسموح به.
أيضا من  لشركةومتكنت ا ،AFAQ / AFNORمن قبل منظمة  2004إصدار 14001يزو عيار اإلالبيئية وفقا مل

وهذان احلداثن يتوجان  ،سابقا إليهمن الوزارة كما سبق اإلشارة  2008احلصول على اجلائزة الوطنية الثانية للبيئة لعام 
 اجلهود املبذولة واالستثمارات املخصصة حلماية البيئة.

كلفة ب 2009ر سنة جناز نظام تربيد جامع للغباإتنصيب مصفاتني قماشيتني يف منطقة الطهي و  -3
 دج. 588408212,23

 Système D’abattage de poussièreخاصة بتخفيض الغبار على مستوى احملجرة ستثماراتإ-4

carrière 2012  دج وتسمح هذه التقنية بتخفيض الغبار، من خالل األانبيب  2891249,02وبتكلفة إمجالية
 وابلتايل ختفيض مستوايته وعدم جتاوز احلدود املسموح هبا قانونيا. ،اليت تقوم برش الغبار ابملاء ملنع تصاعده
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 ستهالك الطاقة واملوارد:إستثمارات سامهت يف ترشيد إ -ب

ستهالك الغاز إبغية التحكم يف  2006على مستوى الفرن سنة  :ستهالك الغاز الطبيعيإحتديث توصيالت  -1
 كمياته.شهد ضياعا كبريا يف  الطبيعي، بعدما كان ي

، مما مسح بتخفيض استهالك الغاز، وختفيض عدد 2009سنة  :ستبدال فوهة الفرن بفوهة ذات هلب دوراينإ-2
 توقفات الفرن.

قتناء بطارايت وتثبيتها على مستوى اب 2010سنة  لشركةقامت ا قتناء بطارايت على مستوى الورشات:إ -3
   ومنطقة التفتيت ذات االستخدام املكثف للكهرابء بتكلفة إمجالية قدرها  واإلرسالورشات الطحن والطهي 

ستهالك الطاقة الكهرابئية هذا من إختفيض يف ج، هبدف استخدامها يف أوقات الذروة مما ساهم د  8336989,1
 جهة وتفادي انقطاع التيار نتيجة االستخدام الكبري خالل هذه الفرتات.

 (le gypse)حيث قامت الشركة بتشييد هبو لتخزين خامات اجلبس  اجلبس: نشاء هبو لتخزين خاماتإ-4

 21000دج، ويسمح هذا البهو بتخزين ما قيمته  633000000 ب بتكلفة إمجالية قدرت (les Ajouts)واإلضافات 
طن من خامات اجلبس، مما مكنها من ختفيض كمية الغازات املنبعثة من معدات الشحن والنقل وكذا الغبار املتطاير 

 نتيجة عملية الشحن والتفريغ؛
حيث قامت  :((Système Power rate 12 point de mesures ستهالك الطاقةإمعدات التقليل من -5

وقد مت تدعيم هذا  ،دج 1004700,86بتكلفة  2012وحدة قياس سنة  12بوضع برانمج للطاقة على الشركة 
ويسمح هذا الربانمج بتحديد عامل االستطاعة عند كل وحدة  2020يف مطلع  ةوحدة قياس جديد 11 باملشروع 

 قياس حلظية. 
 (SCAEK)اإلمسنت اليت قامت هبا شركة البيئية  واجلدول املوايل يلخص أهم االستثمارات

-2006) خالل الفرتة(SCAEK)اإلمسنت  البيئية لشركة ستثماراتالا: تطور قيمة (5-4) رقماجلدول 

2019) 
 البيان السنة

 تكلفة االستثمارات
 )دج(

2006 

بتكلفة:  (Filtre a manche Dépoussiérage AAF)تنصيب مصفاة ذات أذرع 
 ؛دج 994230057,44
 FILTRE MFSETPA 168-3 7-3 DEBIT VENT 3000فيلرت احملاجر نوع 

M3/H ؛دج 43197,73:بتكلفة 

994491674,4 
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 FILTRE NHSTETPA 180-3 7-5 DEBIT VENTفيلرت طحن الكلينكر نوع 

32000 M/3H :؛دج 52754,26 بتكلفة 

 FILTREL44 STATPA 168-3 7-3 DEBIT VENTنوع  فيلرت منطقة الطهي

25000M3/H ؛جد  43473,93 تكلفة:ب 

 FILTE E1STETP216-3 7-3 DEBITفيلرت منطقة توزيع األكياس نوع 

VENT 35000 M3/H:؛دج 58167,78 بتكلفة 

 FILTEP6 stetpa 112-3-7-2فيلرت منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع 

 ؛جد  29001,03بتكلفة: 
-FILTRE P5 SETPA 144-3 7فيلرت منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع 

2 DEBIT VENT 20000 M3/H :دج 35022,20 بتكلفة. 

2008 

 ؛دج 23026524,77تكلفة:ب STETPA N 214مصفاة ذات أذرع نوع 

 ؛دج 16077880,86تكلفة:ب STETPA E 1مصفاة ذات أذرع نوع 
 .دج 23026524,78بتكلفة:  STETPA N 314مصفاة ذات أذرع نوع 

62130930,41 

 

2009 
 ؛جد  396861298,30بتكلفة:  مصفاتني ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهي

 397394631,6 .جد  533333,33نظام مانع للصواعق بتكلفة: 

2010 

بتكلفة:  مبنطقة االرسال  KVAR-400 V 500ةتوماتيكيو بطارية أ
 ؛دج 1745389,72

   بتكلفة:  نطقة الطهيمب KVAR-370KW80كية يتوماتو بطارية أ
 ؛جد  1735504,49

 1012416,43بتكلفة:  مبنطقة التفتيت KVAR-400V200 أوتوماتيكيةبطارية 

 ؛دج
 1733638,61بتكلفة:  مبنطقة الطحن KVAR-230KW 40 أوتوماتيكيةبطارية 

 ؛دج
بتكلفة:  مسنتإلمبنطقة ا KVAR – 2300 KW670 أوتوماتيكيةبطارية 

 ؛دج 2110039,85
 .دج 64000,00آلة تقليم العشب بتكلفة: 

8400989,1 

 3895949,88 ؛دج 2891249,02نظام ختفيف الغبار يف احملجرة بتكلفة:  2012
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 .دج 1004700,86معدات تقليل استهالك الطاقة بتكلفة: 

2014 
  مراقبة اجلودة( وم.، منطقة اإلرسال، منطقة الطحن)كهرابئية صناعية انس  مك 3

3 Aspirateurs Industriels P/ALPINE 133012,83 .دج 44337,61: وحدوية بتكلفة 

2015 

POMEPE DE JET 200 BAR COMPLETE (CARCHER) :بتكلفة 
 ؛دج 91000,00

ARMOIRE SECURITE 02 PORTES POUR PRODUIT CHIMIQUE 

 ؛جد  199983,05 بتكلفة:

2 HOTTES FERMES UTILISABLE POUR MEDIUM TRES 

AGRESSIFS REVETU POLYPRYLENE :؛دج 1513200,00 بتكلفة 
GROUP ELECTROGENE DIESEL TYPE P 805 S PUISSANE  880 

KVA:دج 10200300,00بتكلفة. 

12004483,05 

2016 

 ؛دج 8083250,80تكلفة:ب 400MLذو عمق  البئر

 ؛دج 3206356,15تكلفة: ب 150MLالبئر ذو العمق 
 ؛دج3371130,11تكلفة: ب 150MLالبئر ذو العمق 
 ؛دج3355585,40بتكلفة:  150MLالبئر ذو العمق 
 ؛دج 3329677,54بتكلفة: 150MLالبئر ذو العمق 
 ؛دج 222000,00بتكلفة: ( JESON 2000W) مكنسة كهرابئية

OHMMEMETRE DIAOHM  :؛دج 85616,86بتكلفة 
EXPLOSEUR TYPE 861  :؛جد  480666,70بتكلفة 

VERIFICATEUR TYPE 861 دج 66220,48: بتكلفة. 

22200504,04 

2017 

KARCHER :؛دج 82000,00 بتكلفة 

 5 ASPIRATEURS INDUSTRIELS :؛دج 215000,00 بتكلفة 

2 ASPIRATEUR INDUSTRIEL :؛دج 39202,56 بتكلفة 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL GRAND MODELE بتكلفة :
 ؛دج  44000,00

 TRACTEUR AGRICOLE MASSEY FERGUSON DZYTجرار

 .جد  4439750,00 بتكلفة: 0824016

4819952,56 

2018 KARCHERS 3  ،:6729550,3 ؛دج 300000,00 بتكلفة 
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 ASPIRATEURS INDUSTRIELS 2  :؛دج 95000,00بتكلفة 
PARATONNERRE COMPLET  :؛دج 608942,30بتكلفة 

CITERNE D’ARROSAGE POUR DUMPER CAT 769  :بتكلفة  
 ؛جد  3623608,00

2 MINI CHARGEURS SUR PNUES A GODET 226B3 AVEC 

BROSSE  :؛دج 1202000,00بتكلفة 
2 BALAYUSES BROSSE POUR TRACTEUR :900000,00 بتكلفة 

 .دج

2019 
APPAREIL DE VICAT P/6 TEST SIMULTANES   :بتكلفة

 6070063,00 .دج 6070063,00

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم احملاسبة التحليلية. املصدر:
 (SCAEK)اإلمسنت  : تطور قيمة االستثمارات البيئية لشركة(2-4)الشكل رقم 

 
 عتماد على معطيات اجلدول السابق.ابال من إعداد الطالبة املصدر:

سعيا منها للحصول على  2006البيئية سنة  اابشرت ابستثماراهت الشركةيتضح لنا أن  ،أعاله الشكلمن 
ج وهي التكلفة األكرب على اإلطالق حبيث مثلت ما نسبته د  994491674,4يزو، حيث بلغت قيمتها إلشهادة ا

مسنت، واستمرت الشركة اإل مستوى منطقةمصايف على  مت شراء ثالث 2008، ويف سنة الشركة أعمالمن رقم  30٪
ء مصفاتني ابقتنا 2009فقامت سنة  ،يف سياستها االستثمارية هبدف التخفيف من آاثر نشاطاهتا السلبية على البيئة

 2010أما يف سنة  ج،د  397394631,6على مستوى منطقة الطهي، وتركيب نظام مانع للصواعق، وذلك بتكلفة 
بطارايت  5فقد اجتهت الشركة حنو االستثمار اهلادف إىل التحكم يف استهالك الطاقة الكهرابئية من خالل شراء 

. اإلرسالمسنت، ومنطقة إلعلى مستوى مخس مناطق: منطقة التفتيت، منطقة الطهي، منطقة  الطحن، منطقة ا
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ستهالك الطاقة إد لغبار، ومعدات ترشياالبيئية مبعدات لتخفيض  ابتدعيم استثماراهت 2012أيضا سنة قامت الشركة و 
 .جد  3895949,88وذلك بتكلفة الكهرابئية 

شركة لمن حيث تكلفة االستثمارات البيئية ل مقارنة بسنوات سابقة ارتفاعا كبريا 2016وقد شهدت سنة 
ابر بغرض االستفادة من مياهها يف عملية اإلنتاج وكذلك لتخفيف الضغط آ 5 نتيجة حفر دج 22200504,04

 على مديرية املياه والسماح للسكان اجملاورين لالستفادة من مياهها.
 (SCAEK)الثاين: تسيري النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت عني الكبرية املبحث 

ما يف كانت الشركة تقوم برمي نفاايهتا إكان اهتمام الشركة ابلنفاايت وتسيريها ضعيفا وشبه منعدم حيث  
األمر الذي أدى إىل تكدسها وتشكيل جبل من  ،املزابل العمومية أو بشكل عشوائي يف مكان قريب من املصنع

ي العشوائي وسوء النفاايت، واستمر هذا الوضع لعدد من السنوات إىل غاية صدور خمتلف القوانني املتعلقة ابلرم
 تسيري النفاايت.
 (SCAEK)اإلمسنت : األساليب املتبعة يف تسيري النفاايت على مستوى شركة املطلب األول

 تسيري نفاايهتا الناجتة عن نشاطها اإلنتاجي، ابتداء من صدور نيسحتىل إ (SCAEK)اإلمسنت تسعى شركة 
يف حماولة للسيطرة  ، املتعلق بتسيري النفاايت ومراقبتها وإزالتها2001ديسمرب سنة  12مؤرخ يف  19-01رقم قانون 

يتم حتديد املسؤوليات املتعلقة إبدارة النفاايت و  على خملفاهتا وتفادي العقوابت واجلزاءات الناجتة عن عدم االمتثال.
 .(03م رق امللحق أنظر) مصفوفة املسؤوليات يف إدارة النفاايتA (MRGD 042-0 / 700: )يف اجلدول 

 للمسؤول عن مصلحة البيئة ونظام اإلدارة املتكاملت تعترب من املهام املوكلة إن عملية تسيري وإدارة النفااي
 الذي يعمل على تسيريها وفقا ملا تنص عليه القوانني والتشريعات البيئية وتتمثل هذه اإلجراءات يف: 

 حتديد حجم ونوع النفاايت الناجتة عن النشاط املؤسسايت؛ -
 ضبط وختصيص أماكن للتخزين؛ -
 حتديد إجراءات النقل واملعاجلة؛ -
 توثيق كل من اإلجراءات السالفة الذكر مما يسمح إبعداد خمتلف التقارير بشأن تسيري النفاايت.  -
 وكإجراء أويل قامت الشركة إبحصاء النفاايت اليت تنتجها. 

 تصنيف النفاايتالفرع األول: 
يل عام مت فرز إنتاجية كل قسم أو ورشة وقد استمرت عملية الفرز واإلحصاء حوا .بعد عملية اإلحصاء

ونصف. وكان اهلدف األساسي من هذه العملية )مجع وتنظيم وفرز النفاايت( نقلها ومعاجلتها ألجل االستفادة 
 منها؛ وقد مت تصنيف النفاايت إىل أربعة أنواع رئيسية حسب درجة خطورهتا واملوضحة يف الشكل املوايل:
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 (SCAEK)شركة اإلمسنت : تصنيف النفاايت على مستوى (3-4)الشكل رقم 

 
 .شركةابالعتماد على واثئق مقدمة من طرف قسم البيئة اخلاص ابل طالبةمن إعداد ال املصدر:

 :أربعة أنواع هي هتا إىلتصنف نفااي (SCAEK)اإلمسنت  ن شركةأأعاله يبني الشكل 
واخلدمية ومجيع األنشطة مجيع النفاايت الناجتة عن األنشطة الصناعية والزراعية والرعاية الصحية : النفاايت اخلاصة -أ

األخرى اليت ال ميكن مجعها ونقلها ومعاجلتها حتت نفس ظروف النفاايت املنزلية، وذلك بسبب طبيعة وتركيب املواد 
 ؛واخلاملة املستوعبةوالنفاايت  ،اليت حتتوي عليها

اليت حتتويها، من حبكم مكوانهتا أو خصائص املواد الضارة ، أي نفاايت خاصة: النفاايت اخلاصة اخلطرية -ب
 ؛شأهنا اإلضرار ابلصحة العامة و/أو البيئة

مجيع النفاايت من املنازل وكذلك النفاايت املماثلة من األنشطة الصناعية  النفاايت املنزلية واملتشاهبة:  -ت
 ؛والتجارية واحلرفية وغريها من األنشطة اليت بطبيعتها وتكوينها قابلة للمقارنة مع النفاايت املنزلية

مجيع النفاايت الناجتة بشكل خاص عن أعمال احملاجر أو التعدين أو اهلدم أو البناء أو : لنفاايت اهلامدةا -ث
التجديد، واليت ال ختضع ألي تعديل فيزايئي أو كيميائي أو بيولوجي عندما يتم طمرها وغري ملوثة مبواد خطرة أو 

 .ن تضر ابلصحة و/أو البيئةغريها من العناصر اليت تسبب اإلزعاج، واليت من احملتمل أ
بواسطة املندوب البيئي وإرساله  (SCAEK)اإلمسنت  شركة يتم حتديد النفاايت الناجتة عن أنشطة عملياتو 

جدول التعيينات  :B (TDCD 040-0/700جلدول ا وفق (RMQSEالبيئية ) –األمن  -مسؤول إدارة اجلودة إىل
 .(04)أنظر امللحق رقم  يتم حتديثها بشكل دوري النفاايت واليتحيدد التعيينات، رموز وأنواع  (تورموز النفااي

 :ها يف اجلدول املوايلومن بني األمثلة عن هذه التصنيفات نذكر 
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 (SCAEK)شركة اإلمسنت على مستوى  : أنواع النفاايت(6-4) اجلدول رقم

 شاهبها النفاايت املنزلية وما النفاايت اخلاصة اخلطرة

 بر؛إلنفاايت أنشطة الرعاية الصحية مثل: ا -
 مدخرات )بطارايت(؛ -

 مرشحات )زيت، الغاز، اهلواء امللوث(؛ -
 زيوت مستعملة -

 )علب الصفيح(؛املعادن الصغرية  -
 الكابالت الكهرابئية )مجيع املعادن(؛ -

 الورق والكرتون؛ -
 عبوات بالستيكية غري ملوثة؛ -

 نفاايت املطبخ العضوية. -
 النفاايت اهلامدة النفاايت اخلاصة

 ت واملكوانت االلكرتونية؛البطاقا -
 الطوب واخلرسانة؛ -
 نفاايت اإلمسنت؛ -

 حرب الطباعة؛ -
 نفاايت الفرينة؛ -

 أكياس اإلمسنت املمزقة. -

نفاايت البناء واهلدم )الطوب، اخلرسانة  -
 واحلصى(؛

 التعقيم؛ -
 زجاج. -

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئة. املصدر:
 لنفاايتالفرز االنتقائي لالفرع الثاين: 

وضع قواعد أن يتم من املهم للغاية كان   هو عملية فصل النفاايت حسب طبيعتها هبدف معاجلتها، لذلك
يتم فرز النفاايت و  .ني املعنيني أبمهية الفرزمن الضروري أيًضا توعية املوظف، وكان واضحة، مع وجود الفتات مرئية

ليسهل  ،تابنتظام يف املصدر )مثل ورشة العمل واملنطقة(، من خالل اهليكل الذي أدى نشاطه إىل توليد النفااي
 معاجلتها وتتوضح طرق التعامل معها.

 ختزين النفاايتالفرع الثالث: 
 ت:جدول مواقع التخزين املسبق وختزين النفااي) Cل للجدو وفًقا يتم حتديد مواقع التخزين املسبق والتخلص 

TLPSD 043-0 / 700) ئية )أنظر امللحق بل نقلها للمعاجلة النهايشري إىل مواقع ختزين النفاايت اليت مت فرزها ق
شروط من املزيد من  (DSD) والنفاايت اخلطرة اخلاصة (DS) ختزين النفاايت اخلاصة مع ضرورة استفادة .(05رقم 

 .احلماية واملراقبة
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املوقعة من قبل الشخص املسؤول عن التخزين ( BSD 041-0 / 700: قسيمة مراقبة النفاايت)يتم تسليم 
عن نقل  ئيس قسم الصيانة العامة )املسؤولرساهلا إىل ر إببدوره يقوم  الذي املسبق و/أو التخزين إىل ممثل البيئة

 شركةالنفاايت( إىل موقع التخزين احملدد وفًقا لطبيعة و/أو نوع النفاايت، ابستثناء النفاايت املنزلية الناجتة عن 
SCAEK. 

 معاجلة النفاايتالفرع الرابع: 
أتيت املرحلة املتعلقة ابلوجهة النهائية للنفاايت واملتمثلة يف كيفية  ،بعدما يتم فرز النفاايت كما سبق ذكره

. خالل لعدة طرق للمعاجلة (SCAEK)شركة اإلمسنت معاجلة كل صنف وكل نوع من هذه النفاايت، حيث تلجأ 
 كة. سواء داخل أو خارج مواقع الشر  ،هذه املرحلة جيب اختاذ كافة االحتياطات لتجنب فقدان أو نشر النفاايت

مجيع ( 06)أنظر امللحق رقم ( TOTD 044-0/700: جدول عمليات معاجلة النفاايت)  Dاجلدول لخصي
 BSDلكل معاجلة نفذت على النفاايت )و  عمليات املعاجلة حسب طبيعة النفاايت املتولدة عن أنشطة الشركة.

ويف مرحلة املعاجلة هناك مخسة بدائل  علم هبا مندوب البيئة. على ( لوحة تتبع النفاايت جيب أن يكون041-0/700
 وهي: 

ويتم فيها بيع اخلشب، البطارايت، املرشحات ...اخل ابإلضافة إىل النفاايت الناجتة  زاد العلينالبيع يف املالتخلص:  -أ
 ت املشرتية معتمدة من قبل الدولة؛شرط أن تكون املؤسسا ،عن اخلط الثاين

ويتم ذلك  ،كالزيوت املستعملة(SCAEK)شركة اإلمسنت هناك نفاايت تتنازل عنها التخلي واالسرتداد:  -ب
إذ يتم التنازل عنها لفائدة مؤسسة نفطال الستعادة الزيوت املستعملة، وكذا إرجاعها  ،على أساس اتفاقيات التخلص

 .إىل املورد، وتسرتجع الشركة البطارايت املستعملة
نفاايت الصيانة مثل أكياس الرتشيح كالنفاايت اليت ال ميكن استعادهتا أو بيعها فيتم حرقها   احلرق: -ت

واملنسوجات املتسخة، ونفاايت الرعاية الصحية، ونفاايت املطبخ، واخلراطيش، وأكياس اإلمسنت، والنفاايت املنزلية 
النفاايت اليت قامت الشركة حبرقها اجلدول املوايل يوضح لنا  وعلى سبيل املثال ،)الورق، والبالستيك، وما إىل ذلك(

 سواء الداخلية أو اخلارجية. ،2019يف الفرن لسنة 
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 2019: أنواع وكميات النفاايت الداخلية احملروقة على مستوى الفرن لسنة (7-4)اجلدول رقم 
 الكمية البيان

 طن 0,0125 نفاايت الرعاية الصحية )أدوات حادة، قطن...(
 كيس  62335 مسنت املمزقةإلأكياس ا

 طن 7,579 أوراق وكرتون )التغليف(
 خرطوش 250 خراطيش حرب آلة الطباعة

 chiffon suilleكغ  tonner + chiffon suille 80 tonner  +60 مناشف
 قطعة 48 أقمشة املرشحات 
 قطعة 2000 أانبيب الفلورسنت

 ابالعتماد على تقارير قسم البيئة.من إعداد الطالبة  املصدر:
 2019: أنواع وكميات النفاايت اخلارجية احملروقة على مستوى الفرن لسنة (8-4)اجلدول رقم 

 الكمية البيان
 طن 12 القمح التالف

 كغ 146 املواد احملجوزة من السلطات األمنية
 كغ  500 قصاصات ورق وأكياس بالستيكية

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على تقارير قسم البيئة.  املصدر:
ا يف العملية اإلنتاجية من هناك نفاايت يتم تدويرها نظرا ألمهية وإمكانية إعادة إدخاهل تدوير النفاايت: -ث

 البالستيك.طوب احلرارية، الورق و الفرينة، ال جديد مثل
 بلدية أوالد عدوان. يتم إرسال نفاايت املطبخ إىل املكب العام بواسطة املكب: -ج

 على النحو التايل:  (SCAEK)شركة اإلمسنت ة للنفاايت على مستوى جلوميكن تلخيص عملية املعا
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 (SCAEK)شركة اإلمسنت : طريقة معاجلة النفاايت على مستوى (9-4)اجلدول رقم 
 طريقة املعاجلة التسميات نوع النفاايت

D.S.D 

 
 الطوب واخلرسانة

 مسنتإلنفاايت ا D.S التدويرإعادة 
D.S نفاايت الفرينة 

D.S.D نفاايت األنشطة املعاجلة مثل القطن 

 تنظيف النسيج امللوث D.S.D احلرق يف الفرن
D.S حرب الطابعة 

D.M.A أكياس ومرشحات األقمشة 
D.S مسنت املمزقةإلأكياس ا 

 الورق والكارتون )أغلفة، عبوات( D.M.A احلرق
D.M.A عبوات بالستيكية غري ملوثة 
D.M.A الكابالت الكهرابئية 
D.M.A املعدات واألجهزة التالفة أو املكسورة 

 البيع

D.M.A )املطاط )شرائط مستعملة وغريها 
D.M.A خردة 
D.M.A الكوابل والعبوات اخلشبية 
D.M.A براميل معدنية 
D.S.D )مدخرات )بطارايت 
D.S.D  مستعملةزيوت 

 كرايت D.M.A اتفاقية التخلص من النفاايت
D.M.A املسبوكات 
D.S.D )مرشحات )زيت، الغاز، اهلواء امللوث 

 كرايت D.M.A دون أي عالج )التخزين(
D.M.A املسبوكات 

D.I )هدم النفاايت )الطوب واخلرسانة والركام 
D.M.A )املعادن الصغرية )علب الصفيح 

 الورق والكارتون )أغلفة، عبوات( D.M.A مكب النفاايت
D.M.A نفاايت املطبخ العضوية 
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 مسنت لعني الكبريةإلاملعلومات املتحصل عليها من قبل شركة ا من إعداد الطالبة انطالقا مناملصدر: 
 وفيما يلي الشكل الذي ميثل النسبة اليت متثلها يف كيفية معاجلة النفاايت على مستوى الشركة:

 (SCAEKاإلمسنت ) ة النفاايت على مستوى شركة: معاجل(4-4)الشكل رقم 

 
 املعطيات املقدمة من قسم البيئة.عتماد على ابال Excelخمرجات برانمج  املصدر:

 % 22مث تليها  ،% 38نالحظ أن هناك كمية كبرية من النفاايت يتم بيعها وذلك بنسبة  ،أعالهمن الشكل 
إذ يتم ، % 13 من النفاايت واليت يتم إحراقها يف الفرن، أما ابلنسبة للنفاايت اليت يتم إعادة تدويرها فتمثل نسبة

مسنت من حتقيق إلنت شركة اوهذه العملية مك   ،مسنت والفرينةإلإعادة تدوير كل من الطوب واخلرسانة ونفاايت ا
وذلك بعد القيام بعدة  ،سواء يف اجملال االقتصادي أو االجتماعي ،عدة فوائد وعوائد نظرا ألمهية عملية التدوير

 تدابري أمهها: 
 إعداد لوحات أمساء نفاايت الورش؛ -
 ؛2016نفاذ تعليمات حرق النفاايت املنزلية يف الفرن: يف يوليو  ءبد -
 متديد منطقة ختزين جديدة ملخلفات البناء؛ -
 ؛(سالسل) اإلنتاج معدات لتزييت املستخدمة الزيوت استخدام إعادة -
 (NAFTAL) الشركة جمانً  تقدم املزادات، ،السالسل لتزييت الستخداما إعادة) املستعملة الزيوت ستعادةإ -

 ؛(العلين ابملزاد بيع) واملرتاكم ،لرت 12900واليت بلغت سعتها 
 ؛(السعر/  اجلودة نسبة مراعاة مع املشرتايت) واملرتاكم الزيوت عمر يف الزايدة -
النفاايت والتأكد من اإلغالق اجليد  ختزين مناطق حتديد إذ يتم: املخاطر البيئية على والسيطرة الوقائية اإلدارة -

 هلا؛
 إعادة أجهزة طريق عن هبا اخلاصة املعاجلة منطقة يف اإلمسنت تصنيع بعملية املتعلقة املواد كل  تدوير إعادة -

 التدوير؛
 ،...( قطن ،احلادة األشياء) النفاايت رعاية وأنشطة املتسخة املالبس تنظيف للحرق؛ املعرضة النفاايت حرق -

 مئوية؛ درجة 1450 على الفرن يف الطباعة خرطوشة
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 (SCAEKالفصل الرابع :               األداء البيئي لشركة اإلسمنت عين الكبيرة )

190 

 .2017 فرباير 09 يف (لالسرتداد الوطنية الشركة) ENR مع النفاايت اسرتداد عقد اتفاقية -

 (SCAEK)تفاقيات االسرتجاع على مستوى شركة اإلمسنت إ -ح
 يف: واملتمثلة االسرتجاعيات قتفاإمن  موعةإبرام جم (SCAEK)تتوىل شركة اإلمسنت 

بيع الطوب واخلرسانة املستخدمة ل  REFACTAL Annaba: مت االتفاق معتفاقية التخلص من النفاايتإ -1
 (.2017إال الشركة مل تسرتجع هذا النوع من النفاايت إال خالل سنة ) 2015واملستعملة ابتداء من سنة

 REFACTAL Annaba: النفاايت املسرتجعة نتيجة االتفاق مع (10-4)اجلدول رقم 

 )دج( القيمة )دج( السعر (طن)القيمة  نوع النفاايت املسرتجعة السنة
 624180 3000 208,060 اخلرسانة املقاومة 2017

 إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من رئيس قسم احملاسبة التحليلية.من  املصدر:
السرتجاع كرايت احلديد  2014مت توقيع عقد الشراكة سنة  :ALFET TIARETتفاقية اسرتجاع مع إ -2

 .2019-2014، واجلدول املوايل يوضح لنا كميات وقيمة هذه االسرتجاعات خالل الفرتة املتآكلة واملكسرة
 ALFET TIARET: النفاايت املسرتجعة بواسطة (11-4)اجلدول رقم 

 السنة
 كرايت احلديد املكسرة كرايت احلديد املتأكلة

 )دج( القيمة (دج)السعر  الكمية )دج( املبلغ (دج)السعر  الكمية 

2014 
 طن 44,300

 طن 59,220
14000 

1449280 

 
 233400 10000 طن23,340

 - - - 273840 14000 طن19,560 2015

 1863120 14000 طن133,08 2016
 كغ199880

 طن16,020

5 

10000 

999400 

160200 

2017 
 طن 53,800 

 طن 113,520

14000 

10000 

753200 

1135200 
- - - 

2018 
 كغ 62880

 كغ 40460

16 

13 

1006112 

525980 
 155980 8 كغ199080

2019 
 كغ35540

 كغ32220

16 

13 

568640 

418860 
 3994080 8 كغ499260

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من رئيس قسم احملاسبة التحليلية.املصدر: 
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من اجلدول أعاله، نالحظ أن الشركة متكنت من حتقيق عوائد هامة نتيجة اتفاقية االسرتجاع املوقعة مع   
ALFET TIARET حسب حالة وقطر هذه  التنازل عنها فيما تعلق ابسرتجاع كرايت احلديد واليت ختتلف قيم

 الكرايت.

 .2017: مت توقيع عقد االتفاق سنة ENRتفاقية االسرتداد مع شركة االسرتداد الوطنية إ -3

 ENRشركة االسرتداد الوطنية : النفاايت املسرتجعة بواسطة (12-4)اجلدول رقم 
 )دج( القيمة )دج( السعر الوحدوي (طن)الكمية  البيان السنة
 3275000 5000 655 النفاايت احلديدية 2017

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من رئيس قسم احملاسبة التحليلية. املصدر:
: ويتم ذلك على أساس اتفاقية التخلص من النفاايت حبيث مت االتفاق مع شركة ستعادة الزيوت املستعملةإ -4

 الستعادة الزيوت املستعملة: نفطال
 شركة نفطال: كمية الزيوت املسرتجعة لفائدة (13-4)اجلدول رقم 

 الكمية )لرت( نوع النفاية السنة
 83 زيوت 2012

 17000 زيوت 2013

 26800 زيوت 2015

 20000 زيوت 2016

 87500 زيوت 2017

 33000 زيوت 2018

 125900 زيوت 2019

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من رئيس قسم احملاسبة التحليلية.  املصدر:
( واليت NAFTALكميات جد هامة من الزيوت لفائدة شركة )  اسرتجاعنالحظ أنه يتم  ،من اجلدول أعاله

واستمر هذا املنحى التصاعدي يف الكميات املسرتجعة  ،2012مقارنة بسنة  2013شهدت زايدة هامة خالل سنة 
اليت عرفت اخنفاضا يف  2016، عدا سنة لرت 125900 بأين مت تسجيل أعلى قيمة إسرتجاع  2019إىل غاية سنة 

 . قيمة هذه األخرية
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 تتبع النفاايت الفرع اخلامس:
عليه في حالة النقل اخلارجي جيب ف ،النهايةجيب أن يتأكد ممثل البيئة من العناية ابلنفاايت ومعاجلتها حىت 

 ،التأكد من الوجهة النهائية للنفاايت وجيب االحتفاظ ابلسجالت )إيصال التسليم أو الفاتورة أو إيصال التحويل(
 .جيب على املتلقي اخلارجي للنفاايت أن يربر نفسه فيما يتعلق ابللوائح املعمول هبا للموافقة عليهاو 

 توزيعالنشر و ال الفرع السادس:
مالحظة  BSD 041-0 / 700) عملية مسؤول ل كليف هناية كل شهر، جيب أن حيم    :نشر وتصنيف الواثئق -أ

 .على لوحة القيادة اخلاصة به( تتبع النفاايت
بشكل دوري ( RMQSEالبيئة ) -األمن–إدارة اجلودة  مسؤولة بواسط Dو A.B.C  يتم حتديث اجلدولنيو 

يتم إرسال إقرار مبا يف ذلك اجلرد ووضع معاجلة النفاايت و مرة واحدة يف الربع األول من العام،  وتوزيعهما مرة أخرى
 21إىل قسم البيئة يف الوالية )مبوجب املادة  RMQSE( الناجتة عن أنشطة الشركة من قبل DSDاخلطرة اخلاصة )
 2005سبتمرب  10املؤرخ يف  05-355واملرسوم التنفيذي رقم  2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون رقم 

 .(الذي حيدد إجراءات اإلعالن عن النفاايت اخلطرة
 PQI)جراء يف اإليتم نشر وتصنيف املستندات حسب ما هو موضح  :توزيع وتسجيل املستندات -ب

 تطوير وإدارة الواثئق(. 001/100
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  (SCAEK)شركة اإلمسنت  على مستوى مساحات النفاايت: خمطط توزع (5-4)الشكل رقم 
  

   
  

 

 
 
 
 
 
  
 

 البيئة. الواثئق املقدمة من قسممن إعداد الطالبة ابالعتماد على  املصدر:

 

 (Ferraille) احلديد

09 

 األجزاء القابلة لالسرتداد
(Piéces récupérables ) 

10 

 (Bois) اخلشب

08 

 مساحة خاصة ابلكرات 

(Triage Boulets  ) 
الزيوت 
 املستعملة

(Huiles 

usagées) 

01 

 براميل فارغة

(Fûts vide ) 

02 

 تصفية النفط

(Filtre à 

huile) 

03  

 أانبيب الفلورسنت

(Tubes 

fluorescents) 

04 

املعدات الكهرابئية 
 املكسورة 

(Equipements 

électriques 

cassés) 

05 

 األربطة املطاطية
(Bandes en 

caoutchouc) 

07 

 الرتشيحجيوب 

(Poches 

filtrantes ) 

06 
 ( Portail aire de déchetsبوابة مساحات النفاايت )
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 ابلنفاايت اخلطرة اخلاصةالفرع السابع: التصريح 
تصرحيات حول طبيعة وكمية وخصائص األنواع املختلفة من النفاايت  (SCAEK)اإلمسنت  شركة تقدم

 خلطرة اخلاصة وكذلك طرق معاجلتها.ا
: تقوم الشركة التصريح حول طبيعة وكمية وخصائص األنواع املختلفة من النفاايت اخلطرة اخلاصة املتولدة-أ

 سنوية وفق ما توضحه اجلداول التالية: بتقدمي تصرحيات
اإلمسنت شركة اصة يف فية التصريح ابلنفاايت اخلطرة اخلي: النموذج األول عن ك(14-4)اجلدول رقم 

(SCAEK) 2017 لسنة 
 البطارايت املستعملة الزيوت املستعملة سم النفايةإ

 16.6.1 13.2.3 رمز النفاية

 صلب سائل نوع النفاية
 قطعة 38 لرت 59820 الكمية

 الرصاص وكربيتات الرصاص الزيت املعدين الرتكيبة الكيمائية
 سام مضر درجة اخلطورة

 طريقة التخزين
 لرت. 200أسطواانت معدنية )براميل( بسعة 

 لرت 3000خزان بسعة 
 يف منطقة ختزين حمددة

 جنة يف مكان حمدد وجمهز ومسي  ز خم

 واملعدات اآلالت احملركات، علبة السرعة. املعدات
 قدمة من قسم البيئة.من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق امل املصدر:

تلتزم شركة اإلمسنت بتقدمي تصرحيات سنوية حول النفاايت اخلطرة اخلاصة وفق النموذج املوضح يف الشكل 
الرتكيبة الكيميائية، درجة أعاله والذي يتضمن املعلومات األساسية التالية: إسم النفاية، نوع النفاية، الكمية، 

 اخلطورة، طريقة التخزين، واملعدات )املتولدة(.
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اإلمسنت  شركةرة اخلاصة يف فية التصريح ابلنفاايت اخلطيك: النموذج الثاين عن  (15-4)اجلدول رقم 
(SCAEK)  2017لسنة 

 سم النفايةإ
النفاايت من أنشطة الرعاية 

 الصحية
مرشحات )الديزل، النفط، 

 مناشف تنظيف متسخة اهلواء(

 15.2.1 16.1.4 18.1.1 رمز النفاية

 صلب صلب صلب نوع النفاية
 غك  500  كغ860 كغ   32 الكمية

الرتكيبة 
 زيوت وشحوم زيت - الكميائية

 مادة قابلة لالشتعال وضارة ضارة معدي درجة اخلطورة

 طريقة التخزين
بشكل مؤقت: يف األكياس 

هبذا النوع  البالستيكية اخلاصة
 من النفاايت

 مؤقت:
يف صندوق معدين حممي من 

 العوامل املناخية
يف منطقة ختزين حمددة ومنسقة 

 ومسيجة

 مؤقت:
يف صندوق حممي العوامل 

 املناخية
حتديد منطقة التخزين 

 وجتهيزها وتسييجها
املعدات 
 الورش تنظيف املعدات يف آالت ومعدات، الضواغط.. إخل القطن، االبر )املتولدة(

 ابالعتماد على الواثئق املقدمة من طرف قسم البيئة.  من إعداد الطالبة املصدر:
 التصريح بطرق املعاجلة -ب

 اجلداول التالية:  توضحهما كلنفاايت اخلطرة  لتقوم الشركة أيضا بتقدمي تصرحيات حول طرق معاجلتها  
شركة  فاايت اخلطرة اخلاصة على مستوى: منوذج أول من التصريح بطرق معاجلة الن(16-4)اجلدول رقم 

 2017لسنة  (SCAEK)اإلمسنت 
 الطوب احلراري البطارايت املستعملة الزيوت املستعملة البيان

إجراءات إدارة النفاايت ولوحة تتبع  طريقة إدارته
 "BSD"النفاايت 

إجراءات إدارة 
النفاايت ولوحة تتبع 

 "BSD"النفاايت 

إجراءات إدارة النفاايت 
 "BSDولوحة تتبع النفاايت "
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قسم املواد اخلام وقطع  قسم املواد اخلام وقسم امليكانيك استعماالته
 التصنيع للسيارات

طريقة 
التحكم 
 والتخلص

 6080استخدامه إلعادة التشحيم: 
  51400 نفطال لرتا واسرتداد بواسطة
 لرت

بيع يف املزاد العلين جلامعي النفاايت 
 لرت 2340املعتمدين 

 4إعادة االستخدام: 
 بطارايت لإلصالح

بيع ابملزاد العلين جلامع 
 32نفاايت معتمد )

 من موديالت خمتلفة(

 400التدوير يف دائرة التصنيع 
 طن

البيع )عقد استعادة الطوب 
 REFRACTALمع 

Annaba 208 طن 
نوع مرفق 

 دائرة التصنيع ال شيء ال يوجد العالج

لتخلص والبيع يف إعادة االستخدام وا نوع العالج
 املزاد العلين )شرط أن يكون معتمد(

إعادة االستخدام 
 إعادة التدوير واملزاد )جامع معتمد(

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئة. املصدر:
، اإلمسنتيوضح اجلدول أعاله، منوذج التصريح بطرق معاجلة النفاايت اخلطرة اخلاصة على مستوى شركة 

حيث يتضمن هذا النموذج املعلومات األساسية التالية: طريقة إدارة النفاايت اخلطرة اخلاصة، استعماالهتا، طريقة 
 التحكم والتخلص منها، نوع مرفق العالج، ونوع العالج.

 : منوذج اثين من التصريح بطرق معاجلة النفاايت اخلطرة اخلاصة على مستوى شركة(17-4)اجلدول رقم 
 2017لسنة  (SCAEK)اإلمسنت 

مرشحات )مصايف ديزل،  النفاايت من أنشطة الرعاية البيان
 زيت، هواء ملوث(

منسوجات التنظيف 
 املتسخة

 طريقة إدارته
إجراءات إدارة النفاايت 
ولوحة تتبع النفاايت 

"BSD" 

إجراءات إدارة النفاايت 
ولوحة تتبع النفاايت 

"BSD" 

إجراءات إدارة النفاايت 
ولوحة تتبع النفاايت 

"BSD" 
 ورشة الصيانة قسم املواد اخلام، املخزون مستوصف استعماالته

طريقة التحكم 
 والتخلص

 1450احلرق يف الفرن )على 

 درجة مئوية(
 1450احلرق يف الفرن )على 

 درجة مئوية(
 1450فرن )على احلرق يف ال

 درجة مئوية(
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البيع يف املزاد جلامعي 
 النفاايت املعتمدين

نوع مرفق 
 شيءال  شيء ال شيءال  العالج

درجة  1450احلرق )على  نوع العالج
 مئوية(

 1450احلرق يف الفرن )على 
 درجة مئوية(

 البيع

 1450احلرق يف الفرن )على 
 درجة مئوية(

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئة. املصدر: 
هذا وتقوم الشركة ابستمرار إبجراء التحسينات على املرافق البيئية ويف البيئة اليت تقع يف حيز املصنع من خالل 

توسيع صاالت ختزين النفاايت، والتطوير يف أساليب و اإلنتاج، حتديث احل إزالة التلوث على مجيع مستوايت مر 
حيث ، ثقافة البيئيةالإدارة النفاايت )الزيوت، البطارايت املستعملة، كرايت احلديد،...إخل(، والسعي الدائم لنشر 

ئية وذلك من أجل زرع ثقافة السالمة املهنية والبي ،قامت الشركة إبنشاء مدرسة السالمة املهنية على مستوى الشركة
تقدمي من خالل تسطري برانمج سنوي يف التكوين يقوم بتأطريه مهندسو السالمة املهنية على مستوى الشركة ل

 شركات املناولة. إرشادات للعمال والزوار و 
 (SCAEK)التصريفات السائلة على مستوى شركة اإلمسنت  :الفرع الثامن

ها من قبل خمترب ؤ خالل التحاليل الكيمائية اليت يتم إجراتقوم الشركة إبجراء خمتلف التحاليل لتصريفاهتا من 
  141-06طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  (LABO ELHAYET)معتمد 

 (SCAEK)اإلمسنت  شركةحتاليل تصريفات : نتائج (18-4)اجلدول رقم 
 على مستوى خمرب احلياة امليكروبيولوجيةنتائج التحاليل  العينة السنة

2017 
 غري مرضية جرة(الصحي )احملمياه الصرف 

 غري مرضية مياه الصرف الصحي )املصنع(

2018 

 غري متوافقة مياه الصرف الصحي )احملجر(
 غري متوافقة مياه الصرف الصحي )املصنع( قبل املعاجلة
 متوافقة مياه الصرف الصحي )املصنع( بعد املعاجلة

 متوافقة مياه املطبخ )احملجر(
 متوافقة )املصنع(مياه املطبخ 

 متوافقة مياه الصرف الصحي )املصب حملطة املعاجلة( 2019
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 غري متوافقة مياه الصرف الصحي )احملجر(
 من إعداد الطالبة ابالعتماد على التقرير السنوي البيئي. املصدر:

 2017لسنة  ،نالحظ أن نتائج حتليالت مياه الصرف الصحي سواء للمحجر أو املصنع ،من اجلدول أعاله
وعليه قامت الشركة ابختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة للتخلص من حالة عدم التوافق وهو ما غري متوافقة، 

إال أهنا مل  ،جنحت فعال يف حتقيقه سواء ابلنسبة ملياه الصرف الصحي للمصنع أو مياه املطبخ )احملجر واملصنع(
 الصحي للمحجر.  تتمكن من حتقيق التوافق ابلنسبة ملياه الصرف

يولوجية مرة واحدة كل شهر حيث يتم إجراء التحليالت امليكروبشركة مبراقبة صالحية مياه الشرب الكما تقوم 
 أوالد عدوان.ة بلدية بواسط

 (SCAEK)اإلمسنت  شركةج حتاليل مياه الشرب على مستوى : نتائ(19-4) اجلدول رقم
 على مستوى بلدية أوالد عدوان امليكروبيولوجيةنتائج حتليل  عينة االختبار السنة

2017 
 غري مرضية مياه املطبخ

 غري مرضية 3مياه البئر

2018 

 متوافقة 1مياه البئر
 متوافقة مياه املطبخ )املصنع(
 متوافقة مياه املطبخ )احملجرة(

 غري متوافقة خزان مياه
 غري متوافقة خزان مياه )املصنع(

 متوافقة 3مياه البئر 
 متوافقة 5مياه البئر 

 غري متوافقة مياه مرج اسعيد

2019 

 متوافقة 1مياه البئر
 متوافقة مياه املطبخ )املصنع(
 متوافقة مياه املطبخ )احملجرة(

 متوافقة خزان املياه
 متوافقة خزان مياه املطبخ )املصنع(

 متوافقة 3مياه البئر
 متوافقة 5مياه البئر



 

 

 (SCAEKالفصل الرابع :               األداء البيئي لشركة اإلسمنت عين الكبيرة )

199 

 غري متوافقة مياه مرج السعيد
 من إعداد الطالبة ابالعتماد على التقرير السنوي البيئي. املصدر:

على نتائج هذه بلدية أوالد عدوان، وبناء من قبل  التحليالت امليكروبيولوجية مرة واحدة كل شهريتم إجراء 
جراء التصحيحي إلالتوافق من خالل تطبيق االتحليالت تقوم الشركة ابختاذ التدابري الالزمة لتجاوز حالة عدم 

 املناسب لتحقيق حالة التوافق.
 اقرتح رئيس قسم الصحة والسالمة والبيئة جمموعة من اإلجراءات التصحيحية:، 2018ابلنسبة لسنة 

 ياه للشرب، يف حالة وجودها؛املتنبيه بعدم صالحية  -
 ابحملجر؛ ملعاجلة املياه ضرورة إقامة حمطة -
 ضات؛ي  طلب شراء مب -
 تنظيف اخلزاانت.  -

عاجلة مياه نشاء حمطة ملإضرورة فقد أكد رئيس قسم الصحة والسالمة والبيئة على ، 2019أما ابلنسبة لسنة 
 ؛ وقام بتحديد اإلجراءات التصحيحية الالزمة لتجاوز حالة عدم التوافق:ابحملجر الصرف الصحي

 حالة وجودها؛وضع إشارات التنبيه بعدم صالحية املياه للشرب يف  -
 ضات؛طلب شراء مبي   -
 تنظيف اخلزاانت؛ -
 .(PV CHS N° 03/2019)استبدال خزان مطبخ احملجر  -

 (SCAEK) اإلمسنت : تطور كميات النفاايت الصناعية على مستوى شركةثايناملطلب ال

إىل أربعة أنواع أساسية النفاايت اخلاصة  (SCAEK)يتم تصنيف النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت 
 .(D.I) اهلامدةو ، (D.M.A)النفاايت املنزلية واملشاهبة واملعقدة  ،(D.S)اخلاصة ، النفاايت (D.S.D)اخلطرة 

 (D.S.D) النفاايت اخلاصة اخلطرة -أ

 (D.S.D)نفاايت اخلاصة اخلطرة ال: (20-4)اجلدول رقم 
 2015 2014 2013 2012 تسمية النفاايت الوحدة ةرمز النفاي

 0,023 0,000 0,000 0,000 املدخرات املهملة طن 18.1.8

 0,000 0,065 7,828 0,134 نفاايت انجتة عن الرعاية الصحية )القطن، اإلبر( طن 18.1.1

 52,000 124,000 36,000 61,000 مدخرات )بطارايت( قطعة 16.6.1

 988,000 801,000 520,000 315,000 اهلواء امللوث(مرشحات )زيت الغاز، النفط،  قطعة 16.1.4

 0,180 0,100 0,120 0,000 تنظيف املناشف املتسخة طن 15.2.1
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 30200 30800 23320 10500 نفاايت النفط زيوت مستعملة لرت 13.2.3

 2019 2018 2017 2016 تسمية النفاايت الوحدة ةرمز النفاي

 0,000 0,000 18,000 0,000 مسنت األلياف املموجةإلاورقة  طن -

 0,026 23,500 27,500 18,000 جتة عن الرعاية الصحية )القطن، اإلبر(اننفاايت  كغ 18.1.1

 159 27,000 11,000 26,000 مدخرات )بطارايت( قطعة 16.6.1

 126 225 176 919 مرشحات )زيت الغاز، النفط، اهلواء امللوث( قطعة 16.1.4

 0,73 0,24 0,5 3,0 التنظيف املتسخةمنسوجات  طن 15.2.1

 71300 67084 25360 50420 نفاايت النفط زيوت مستعملة لرت 13.2.3

 1085 440 450 - الفلورسنتأانبيب  قطعة -

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئة وتقرير التسيري.املصدر: 
( أساسا يف: النفاايت الناجتة عن أنشطة الرعاية SCAEKاإلمسنت ) تتمثل النفاايت اخلاصة اخلطرة لشركة

الصحية )القطن واإلبر( اليت شهدت اخنفاضا يف كميتها نتيجة جناح السياسة اليت انتهجتها الشركة يف تسيري نفاايهتا، 
 .2019و 2018يت البطارايت ونفاايت النفط الزيوت املستعملة اليت عرفت ارتفاعا كبريا يف قيمها خاصة خالل سن

 (D.S)اخلاصة النفاايت  -ب
 (D.S)اخلاصة النفاايت : (21-4)اجلدول رقم 

 2015 2014 2013 2012 البيان الوحدة رمز النفاايت

 0,000 0,000 0,150 0,000 البطاقات واملكوانت اإللكرتونية طن 20.1.19

 700,00 850 900,000 500,000 الطوب واخلرسانة احلرارية طن 16.11.5

 1080 550 456,873 310,000 نفاايت اإلمسنت طن 10.13.99

 9,868 11,19 10,627 18,0441 أكياس ممزقة من اإلمسنت طن 10.13.99

 0,000 0,000 0,000 85,000 املواد غري طازجة طن 10.13.8

 1280,00 610 420,000 550,000 نفاايت الفرينة طن 10.13.1

 204 166 102 252 خرطوشة قطعة 8.3.8

 2019 2018 2017 2016 البيان الوحدة رمز النفاايت

 1943 1635 - 450 الطوب واخلرسانة احلرارية طن 16.11.5

 65232 5075 - 1320 نفاايت اإلمسنت طن 10.13.99

 117172 180533 125507 73617 أكياس ممزقة من اإلمسنت قطعة 10.13.99

 32340 35520 680 1270 نفاايت الفرينة طن 10.13.1

 - - - 229 خرطوشة قطعة 8.3.8
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 - - 3,13 - كرتون التغليف طن -

 3555 10615 - - (Incuit) إنكويت - -

 - - kk - 670نفاايت - -

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئة وتقرير التسيري. املصدر:
( من الطوب واخلرسانة احلرارية، نفاايت اإلمسنت، SCAEKاإلمسنت )النفاايت اخلاصة لشركة أهم تتشكل 

 األكياس املمزقة من اإلمسنت واملواد غري الطازجة، اخلرطوشة ونفاايت الفرينة.
 ( D.M.A)النفاايت املنزلية واملشاهبة واملعقدة  -ت

 (D.M.A) : النفاايت املنزلية واملتشاهبة واملعقدة(22-4)اجلدول رقم 
 2015 2014 2013 2012 البيان الوحدة النفايةرمز 

 0,291 0,348 0,254 1,791 املعادن الصغرية )علب( طن 20.1.99

 0.000 - 0,000 100,000 مرشحات اهلواء قطعة 20.1.99

 0,500 2,150 0,201 0,950 الكابالت الكهرابئية طن 20.1.99

 0,100 0,100 0,000 0,080 املكسورةاملعدات الكهرابئية التالفة أو  طن 10.13.99

الورق والكرتون )ابستثناء التعبئة  طن 20.1.1
 والتغليف(

9,486 4,936 8,983 6,918 

 0,228 0,245 0,221 5,655 التعبئة والتغليف البالستيكية طن 20.1.7

 5,388 5,680 3,040 2,020 نفاايت املطبخ العضوية طن 20.1.14

 15,180 27,275 0,500 1,700 املسكوابت طن 10.13.99

 3357,000 1933 1560,000 920,000 املطاط مرت 16.1.1

 60,230 31,250 71,600 22,700 اخلردة طن 10.13.99

 قطعة 1087 طن 2,136  1702,000  9470,000 أكياس وقماش قطعة/طن 20.1.5

 8,170 16,200 6,268 12,570 التعبئة اخلشبية طن 20.1.3

 65,000 108,000 40,000 100,000 كرايت الطحن طن 10.13.99

 108,00 8,000 23,000 51,000 براميل معدنية قطعة 10.13.99

 2019 2018 2017 2016 البيان الوحدة رمز النفاية

 0,45 0,55 0,55 1,4 الكابالت الكهرابئية طن 20.1.99

 2,44 10 - 0,6 املعدات الكهرابئية التالفة أو املكسورة طن 10.13.99

الورق والكرتون )ابستثناء التعبئة  طن 20.1.1
 والتغليف(

7,3 - 20,075 12,486 

 - 1169,0 55,205 0,5 نفاايت املطبخ العضوية طن 20.1.14

 8,3 6,65 - 12,0 املسكوابت طن 10.13.99
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 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئة وتقرير قسم التسيري. املصدر:
من الكابالت الكهرابئية اليت شهدت تذبذاب  أساسا من اجلدول أعاله، نالحظ أن النفاايت املنزلية تتشكل

ها، املعدات الكهرابئية قيملتعرف بعد ذلك شبه استقرار يف  2016ة سن ىل غايةإ 2012سنة انطالقا من يف قيمها 
طن سنة  10لتصل  2014طن سنة  0,1ها تبلغ تمت تطورا يف قيمها بعد ما كانت قيالتالفة أو املكسورة اليت عرف

، الورق والكرتون )ابستثناء التعبئة والتغليف(، نفاايت املطبخ العضوية اليت شهدت تطورا يف قيمها انطالقا 2018
أين مل يتم تسجيل أي  2019طن وسنة  0,5اليت اخنفضت قيمتها إىل  2016 عدا كل من سنيت 2012من سنة 

املطاط، اخلردة اليت جنحت الشركة يف التخلص من هذا النوع من النفاايت حيث مل يتم  قيمه هلا، املسكوابت،
التعبئة اخلشبية واليت شهدت ارتفاعا كبريا خالل  نفاايتتسجيل أي قيمة هلا خالل السنوات الثالث األخرية عكس 

طن  108,000إىل  2014رتتفع سنة ل 2013هذه السنوات، كرايت الطحن اليت عرفت اخنفاضا خالل سنة 
 طن، واحلديد.  2011 ل 2019لرتتفع سنة  2015لتنخفض مرة أخرى سنة 

 (D.I) النفاايت اهلامدة -ث

 (D.I): النفاايت اهلامدة (23-4)اجلدول رقم 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 البيان الوحدة رمز ال

 37340 32350 37000 34500 64000,000 54000,00 45000,000 52000,000 التعقيم طن 1.3.2

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئة وتقرير التسيري. املصدر:
لرتتفع من جديد  2013تها خالل سنة ميف نفاايت التعقيم اليت شهدت اخنفاضا يف قي تتمثل النفاايت اهلامدة

تعرف اخنفاضا يف قيمها طن ل 64000,000 54000,00أين بلغت قيمها على التوايل  2015و 2014سنيت خالل 
 خالل السنوات الثالث املوالية.

 (SCAEK) اإلمسنت مستوى شركة: اإليرادات الناجتة عن بيع النفاايت على لثاملطلب الثا
ببيع بعض من خملفاهتا يف املزاد العلين مثل البطارايت، املرشحات... إخل  (SCAEK)اإلمسنت تقوم شركة 
 .02نشاء خط اإلنتاج إفات الناجتة عن ابإلضافة إىل املخل

 2651,5 12046 372,00 890,0 املطاط مرت 16.1.1

 - - - 6,3 اخلردة طن 10.13.99

 2566,0 9572,0 64,00 1684 أكياس وقماش قطعة 20.1.5

 40,65 35,52 29,153 9,1 التعبئة اخلشبية طن 20.1.3

 2011,0 8 15 95 كرايت الطحن طن 10.13.99

 - - 26,20 - لوحة الدرع طن 

 92,2 410,97 33,30 15.300 احلديد طن 10.13.99
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 : إيرادات البيع يف املزاد العلين(24-4)اجلدول رقم 

 )دج( املبلغ نوع النفاايت السنة
 املبلغ اإلمجايل

 )دج(

 

 

 

2014 

 672480 كغ(/دج 8الكثري من نفاايت خمتلفة ابلكيلوغرام بسعر )

 

 

 

4228620 

 14500 نفاايت خمتلفة )أبواب، نوافذ، خشب، براميل فوالذية(

 895480 كغ(   14680 × دج/كغ  61املطاط )

 1416960 كغ( 177030 ×دج/كغ  8مبيعات احلديد )

 979200 كغ( 5760 × دج /كغ 170كهرابئية )كابالت  

 250000 بطارايت، إطارات، زيوت، مصايف

 

2015 

 750000 نفاايت خمتلفة )أبواب، نوافذ، خشب، براميل فوالذية

 

2760000 
 400000 طن 2,5قصاصات الكابالت، املعدات، املكوانت الكهرابئية حوايل 

 1610000 أحزمة نقل مطاطية وأحزمة نقل حديدية

 

2016 

البطارايت، أحزمة نقل، مرشحات الديزل، الزيوت املستخدمة واخلردة 
 1800000 1800000 وخملفات البناء عن اخلط اجلديد

 

2017 

 EURL EL HANAA-TRANSPORTبيع نفاايت احلديد لفائدة شركة 

ET RECUPERATION (149560 دج 20 × كغ) 2991200 2991200 

2018 

 

 11993700 ج(د  15×كغ    799580نفاايت احلديد )نفاايت معدنية 

14959000 

 216000 جمموعة من أكياس قماش الرتشيح وجمموعة من خشب التعبئة املختلفة

 528000 دج( 440 ×برميل  1200جمموعة من الرباميل الفارغة )

 2100000 لرت 200برميل من براميل الزيوت املستعملة ذات سعة  300

 121300 دج( 55×  22060احلزام الناقل )

 1000000 1000000 نفاايت احلديد 2019

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم احملاسبة التحليلية. املصدر:
من اجلدول أعاله، نالحظ أن الشركة حتقق إيرادات هامة من بيعها للنفاايت الناجتة عن نشاطها خاصة سنة 

وذلك بسبب ارتفاع مبيعاهتا من نفاايت احلديد، لتنخفض سنة  دج 14959000أين مت حتصيل ما قيمته  2018
 ج.د  1000000إىل  2019

 



 

 

 (SCAEKالفصل الرابع :               األداء البيئي لشركة اإلسمنت عين الكبيرة )

204 

املبحث الثالث: القياس واإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي على مستوى شركة اإلمسنت عني الكبرية 
(SCAEK) 

وإدراك  اهتمامواحدا من أهم املؤشرات اليت تعكس مدى األداء البيئي يعترب القياس واإلفصاح احملاسيب عن 
للوقوف على األحداث البيئية القائمة يف الشركة،  ، وواحدا من أهم املقاييس املستخدمةالشركات ابلقضااي البيئية

وعليه سنتطرق من خالل هذا املبحث لكل من القياس واإلفصاح احملاسيب لألداء البيئي يف شركة اإلمسنت 
(SCAEK.) 

 (SCAEK)املطلب األول: القياس احملاسيب لألداء البيئي يف شركة اإلمسنت 

من التكاليف اإلضافية نتيجة اهتمامها بتحسني أدائها  بتحمل جمموعة (SCAEK)اإلمسنت  قوم شركةت
تكاليف انجتة عن اهتالكات االستثمارات البيئية وتكاليف  :وعموما ميكن تصنيف هذه التكاليف إىل صنفني ،البيئي

ل هذه التكاليف ضمن املصاريف العادية للشركة مبعىن ال يتم تسجيلها ضمن وتسج احلد أو التخفيف من التلوث.
 : البيئية واجلدول املوايل يوضح تطور خمتلف هذه التكاليفابت خاصة ابلتكاليف البيئية. حسا

 (SCAEK)اإلمسنت  : التكاليف البيئية لشركة(25-4)اجلدول رقم 

 )دج( املبلغ اإلمجايل السنة
2012 135929237,20 

2013 152434215,90 

2014 151209070,10 

2015 168776803,60 

2016 182325054,80 

2017 308927689,10 

2018 460678634,90 

2019 489869388,80 

 الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم احملاسبة التحليلية. إعدادمن املصدر: 
 (SCAEKاإلمسنت ) : تطور قيمة التكاليف البيئية على مستوى شركة(6-4)الشكل رقم 

 
 .07امللحق رقم عتماد على معطيات ابال Excelخمرجات برانمج  املصدر:

0

200000000

400000000
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التكاليف البيئية
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لكوهنا تعترب  2004ابلنسبة للتكاليف البيئية فإنه سيتم تقدمي نظرة عامة حول تطور قيمتها انطالقا من سنة 
يف حالة سيئة جدا خالهلا كانت الوضعية البيئية للشركة الشركة أبدائها البيئي حيث   اهتمامالفرتة اليت شهدت بدأ 

يف أجور عمال تنظيف الورشات وأجور العمال القائمني ابلتشجري واحلفاظ على أساسا ومتثلت التكاليف البيئية 
 املساحات اخلضراء والرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة. 

خالل هذه السنة بدأت الشركة خطواهتا األوىل حنو احلصول على شهادة اإليزو، فتم ختصيص عمال : 2005سنة 
 تنظيف لكل الورشات، إضافة إىل تكوين عماهلا يف اجملال البيئي ويف تقنية نزع الغبار.  

يب املصايف : ابشرت الشركة استثماراهتا البيئية الفعلية للتخفيف من حدة التلوث، حيث قامت برتك2006سنة 
ومنطقة التوزيع بصهاريج الكيسية يف كل من منطقة املواد األولية، منطقة احملاجر، منطقة الطحن، منطقة التوزيع، 

، إضافة إضافة إىل التكاليف اخلاصة ابالعتناء ابملساحات اخلضراء والتكاليف املرتبطة هبا الشاحنات مبختلف أنواعها
 إىل اقتناء معدات توقيف الضوضاء.

ها لرتسيخ ثقافة احلفاظ على البيئة فقامت بتنظيم شركة جهودها البيئية من خالل سعي: واصلت ال2007سنة 
وتنظيم ملتقيات حول البيئية والقوانني اخلاصة هبا وملتقى حول معيار  14001محالت توعية حول معيار اإليزو 

 فية احلصول على هذه الشهادة. يوك 14001اإليزو 
: خالل هذه السنة دعمت الشركة استثماراهتا البيئية بثالث مصايف ذات أذرع، وجنحت أيضا يف احلصول 2008سنة 

مما نتج عنه حتمل تكاليف التدقيق البيئي، ابإلضافة إىل تكاليف تنظيف كل منطقة  14000على شهادة اإليزو 
نظيم ملتقيني حول تأوالد يلس، كما مت الكسر، الطحن، الطهي، اإلمسنت، اإلرسال ومنطقة املواد األولية حبمام 

 حتديد مسؤول للبيئة يف الشركة وملتقى حول أتهيل الكفاءات ملسؤول البيئية.
كما مت اقتناء مصفاتني ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهي، إضافة إىل : مت تركيب نظام مانع للصواعق،  2009سنة 

وتكاليف التدقيق البيئي، هذا إضافة إىل تنظيم الشركة  14001يزو حتمل تكاليف تدقيق املتابعة اخلاصة ابملواصفة اإل
 جملموعة من امللتقيات حول البيئية، وقامت الشركة بفتح حساب خاص إلرجاع احملجرة إىل ما كانت عليه. 

خالل هذه السنة سعت الشركة إىل تبين تكنولوجيا جديدة للتخفيف من نسبة استهالك الطاقة من : 2010سنة 
مستوى منطقة اإلرسال، منطقة الطهي، منطقة التفتيت، منطقة الطحن، ومنطقة بطارايت على مخس اقتناء  خالل

 اإلمسنت، كما قامت الشركة بشراء آلة تقليم العشب. 
متثلت التكاليف اليت حتملتها الشركة خالل هذه السنة أساسا يف تكاليف أجور عمال التنظيف، : 2011سنة 

 رجاع احملجر إىل ما كان عليه.إتكاليف التدقيق البيئي، واهتالكات االستثمارات البيئية املتبناة، إضافة إىل تكاليف 
هدت هذه السنة تبين استثمارات جديدة ش اهتالكات االستثمارات البيئية فقدإضافة إىل تكاليف : 2012سنة 

 ستهالك الطاقة.إمتثلت يف تركيب نظام ختفيض الغبار على مستوى احملجرة، إضافة إىل تكلفة معدات التقليل من 
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مل تشهد الشركة تكاليف خاصة واقتصرت على التكاليف البيئية العادية واملتمثلة يف تكاليف اهتالك : 2013سنة 
 احملجر إىل ما إرجاعتنظيف خمتلف املناطق والورشات، تكاليف ة السالفة الذكر، أجور عمال االستثمارات البيئي

ل البيئة الرسم على النشاطات امللوثة للبيئة، إضافة إىل تكاليف عقد امللتقيات التوعوية والتحسيسية حو كانت عليه، 
 وتكاليف التدقيق البيئي. 

تغيريا كبريا يف نوع التكاليف اليت مت حتملها خالل السنة املالية  مل تشهد خالل هذه السنة الشركة: 2014سنة 
السابقة، وشهدت تكاليف جديدة جد بسيطة متثلت يف تكاليف احلصول على ثالث مكانس كهرابئية وجمموعة 

 من معدات احلماية من الغبار. 
هتالك االستثمارات البيئية إضافة متثلت التكاليف اليت حتملتها الشركة خالل هذه السنة يف تكاليف ا: 2015سنة 

احملجرة إىل  إرجاعإىل تكاليف أجور عمال التنظيف يف خمتلف املناطق والورشات، تكاليف التدقيق البيئي وتكاليف 
اإليزو، ابإلضافة التكاليف اجلديدة  اية الشخصية، تكلفة احلصول على مواصفةما كانت عليه وتكاليف معدات الوق

 ومرآة أمان المتصاص املنتجات الكيميائية. اتف احلصول على املولدات ديزل وشفاطواملتمثلة يف تكالي
ابإلضافة إىل خمتلف أنواع التكاليف البيئية السابقة الذكر فقد شهدت هذه التكاليف ارتفاعا نتيجة : 2016سنة 

احملجرة ملا  إرجاعوارتفاع تكلفة  حفر مخس آابر اتبعة خلط اإلنتاج الثاين إضافة إىل ارتفاع تكاليف التدقيق البيئي
 .رسالإلسواء يف الورشات أو يف منطقة اأجور عمال التنظيف  ارتفاعو كانت عليه 

رسال إلنالحظ أن هناك ارتفاع يف تكلفة البيئية بسبب ارتفاع أجور عمال تنظيف كل من منطقة ا: 2017سنة 
احملجرة إىل ما كانت عليه هذا ابإلضافة إىل  إرجاعوأجور عمال تنظيف الورشات ابإلضافة إىل ارتفاع تكاليف 

التكاليف اجلديدة اليت حتملتها الشركة خالل هذه السنة حيث مت اقتناء جرار ابإلضافة إىل جمموعة من املكانس 
 الكهرابئية. 

رسال، هناك استمرار يف ارتفاع التكاليف البيئية بسبب ارتفاع كل من أجور عمال تنظيف منطقة اال: 2018سنة 
 متثلتاحملجرة إىل ما كانت عليه، إضافة إىل حتمل تكاليف جديدة  إرجاعأجور عمال تنظيف الورشات وتكلفة 

 جمموعة من معدات التنظيف.اقتناء أساسا يف 
استمرار اختاذ التكاليف البيئية منحى تصاعدي نتيجة ازدايد اهتمام الشركة بتحسني أدائها البيئي األمر : 2019سنة 

انعكس على هذه التكاليف إضافة إىل ارتفاع تكاليف أجور عمال تنظيف الورشات ومنطقة اإلرسال وارتفاع الذي 
 قسط اهتالك بعض معدات التنظيف مقارنة ابلسنة السابقة.

 .(07م امللحق رقأنظر )على قيم هذه التكاليف بشكل أكثر تفصيال  ولالطالع
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 (SCAEK)اإلمسنت تقارير املالية لشركة احملاسيب عن األداء البيئي يف ال اإلفصاحاملطلب الثاين: 
مت االطالع على خمتلف التقارير اليت تصدرها  ،بغية حتليل وتقييم واقع اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي

 الشركة، وبعد عملية فحصها تبني أن اإلفصاح عن هذه املعلومات يتم من خالل: 
 ستهالك الطاقة واملاء يف تقرير التسيري ضمن ملخص تقرير النشاط؛إمية عن مستوى تقدمي معلومات ك -
تقدمي معلومات نقدية ووصفية عن استثمارات محاية البيئة )املنجزة، امللغاة، قيد التنفيذ، واملستقبلية( يف حمور  -

 االستثمار؛
القوانني و واليت تتضمن: االلتزام ابألنظمة  ،تقدمي معلومات كمية عن إجراءات اإلدارة البيئية يف تقرير التسيري -

 تصريف السوائل؛و انبعااثت الغبار  ،البيئية، وكذا تسيري النفاايت
مؤشرات الضوضاء، وانبعااثت الغازات اجلوي،  :حول ارير البيئية السنويةتقدمي معلومات كمية ضمن التق -
 حتديد املظاهر البيئية واملخاطر البيئة. ،ستهالكات املاء حسب مصادرهاإ
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 الفصل خالصة
حمل الدراسة من خالل تقدمي نبذة اترخيية عن الشركة وهيكلها  الشركةق إىل من خالل هذا الفصل مت التطر 

ملعرفة ( SCAEKاإلمسنت )شركة إنتاج اإلمسنت على مستوى التنظيمي، وكذا التطرق إىل طبيعة نشاط ومراحل 
 مدى أتثريها على البيئية وحتديد أهم النفاايت الناجتة عن هذا النشاط.

لسياسة االستثمارات اهلادفة للحافظة على من حتسني وعيها البيئي خاصة بعد تبنيها  وقد متكنت الشركة
سياسية واضحة األمر الذي مسح هلا بتحقيق العديد من املكاسب االقتصادية والبيئية، وكذا جناحها يف تبين  ،البيئة

يف ا يتعلق بطرق تسيري نفاايهتا بعدما كانت تقوم برمي نفاايهتا إما يف املزابل العمومية أو بشكل عشوائي املعامل فيم
 .كن قريبة من املصنعا أم

فإن  ،(SCAEKمستوى شركة اإلمسنت )على لقياس واإلفصاح احملاسيب البيئي أما فيما يتعلق بعملية ا
واحملاوالت  اإلجيابيةهناك بعض البوادر إال أن ، قائم حبد ذاته ما زال بعيدا عن تبين وتطبيق نظام حماسيب بيئياحلديث 

واملعرب عنها يف القوائم املالية ضمن التكاليف الضمنية. هذا  البيئيةواإليرادات الفعلية لعملية قياس بعض التكاليف 
 وتتوىل الشركة تقدمي جمموعة من اإلفصاحات البيئية ضمن تقرير التسيري.

ممارسات ، وواقع تطبيق (SCAEK)ويف الفصل املوايل، سنتطرق لنظام اإلدارة البيئية القائم يف شركة اإلمسنت 
 حديد دورمها يف حتسني األداء البيئي للشركة.لت التدقيق الداخلي البيئي فيها
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 متهيد
، والتدقيق ، األداء البيئييف اجلانب النظري من مفاهيم حول نظام اإلدارة البيئية إليهعلى ما مت التطرق  بناء

إحدى الشركات اليت تعترب خالل هذا الفصل دراسة واقع تطبيق هذه املفاهيم يف من سنحاول  ،الداخلي البيئي
وهذا ابستخدام جمموعة من املؤشرات اليت تعكس ، واحدة من أهم الشركات الرائدة يف جمال صناعة اإلمسنت

 . لشركةاخلاصة اب الوضعية البيئية وخمتلف التقارير البيئية
، (SCAEK)اإلمسنت  شركةيف دقيقا خلطوات تبين وقيام نظام اإلدارة البيئية سيتناول هذا الفصل وصفا 

وكذا ، هتبنيح مانتهاجه وصوال إىل مالمن مث استعراض خطوات و أين سيتم التطرق إىل دوافع تبين هذا النظام، 
لتحديد املخاطر البيئية  احلقيقية للوضعية البيئية للمؤسسةخمتلف مؤشرات األداء البيئي اليت تعكس الصورة  عرض
ر تبين نظام ثأأخريا دراسة التدقيق الداخلي البيئي اليت تتم على مستوى الشركة، و عرتض نشاطها، وممارسات اليت ت

 2012)وذلك خالل الفرتة ، شركةلاإلدارة البيئية والقيام ابلتدقيق الداخلي البيئي على األداء البيئي واألداء العام ل
– 2019.)  
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اإلمسنت عني الكبرية نظام اإلدارة البيئة ومؤشرات األداء البيئي على مستوى شركة م : تقيياملبحث األول
(SCAEK) 

بغرض تقييم نظام اإلدارة البيئية القائم يف الشركة سوف نقوم ابستعراض أهم اخلطوات اليت انتهجتها الشركة 
البيئية اليت تعكس الوضعية البيئية لتبين هذا النظام وتقييم األداء البيئي من خالل استعراض مجلة من املؤشرات 

 للشركة.
 (SCAEK)املطلب األول: تقييم نظام اإلدارة البيئية القائم على مستوى شركة اإلمسنت 

يعد نظام اإلدارة البيئية أداة تستخدم لدراسة أتثري أنشطة الشركة البيئية، ويساعدها على حتقيق أهدافها 
البيئي بني العمال يف بناء الوعي ابالهتمام هاما ويلعب دورا البيئية من خالل أسلوب منظم وخمطط وموثق، 

دوافع تبين الشركة لنظام اإلدارة البيئة داخل الشركة. وعليه سنحاول من خالل هذا املطلب التطرق لكل من 
 طار احلصول على هذا اإلشهاد وصوال إىل واقع التبين.طوات اليت انتهجتها الشركة يف إواخل

 اإلدارة البيئيةدوافع تبين الشركة لنظام الفرع األول: 
 نظام اإلدارة البيئية فيما يلي: ل( SCAEKميكن حصر دوافع تبين شركة اإلمسنت )

  املطابقة مع األنظمة والقوانني البيئية؛حتقيق 
 احلفاظ على صحة العمال وحتسني ظروف العمل؛ 
 للدخول لألسواق اخلارجية؛ 14001و ز يإلي للحصول على شهادة االسع 
 تقليص تكاليف اإلنتاج؛ 
 ختفيض الضرائب ذات الطابع البيئي؛ 
 االقتصاد يف الطاقة؛ 
 .حتسني صورة الشركة 

 14001يزو للحصول على شهادة اإل ة اإلمسنتاخلطوات املنتهجة من شرك الفرع الثاين:

من خالل عدة خطوات انتهجتها الشركة وبطريقة مدروسة  14001متت عملية احلصول على شهادة اإليزو 
 وذلك على النحو التايل: 

 األعمال التحضريية وتصور السياسة البيئية للشركة  -أ
بة يف ختفيض التلوث االهتمام مبمارساهتا البيئية بشكل طوعي رغإىل ( SCAEKاإلمسنت ) جتهت شركةإ

، 2002أفريل  13حيث قامت بتوقيع اتفاقية مع وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم حول األداء البيئي يف  ،ةومحاية البيئ
 : مبا يلي وكخطوة أوىل قامت الشركة
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حصاء املظاهر البيئية إية )إداريني، تقنيني، مدققني( و حتديد الوسائل املادية )عتاد، نقل، ....( والوسائل البشر   -
 على طول خط اإلنتاج؛

 دراسة اآلاثر البيئية والتدقيق البيئي للخط واحملجر على طول العام لتحديد الربانمج البيئي املناسب؛-
 تعيني مسؤول عن البيئة على مستوى اإلدارة العليا وآخر على مستوى اإلدارة الوسطى للشركة؛ -
حتديد السياسة البيئية اخلاصة ابلشركة: واليت ترتجم التزام الشركة وإرادة اإلدارة يف تطوير نظام اإلدارة البيئية  -

 اخلاص هبا واليت هتدف إىل حتقيق األهداف االسرتاتيجية التالية:
 ية؛نتهاج سياسة االستثمار اهلادف إىل التقليص من حدة التلوث واحملافظة على املوارد الطبيعإ 
 احرتام خمتلف القوانني والنصوص البيئية؛ 
 وضع خمطط للتعامل مع النفاايت وحتديد طرق تسيريها؛ 
 .متابعة وتكوين العمال يف جمال اجلودة ومحاية البيئة 

 التخطيط -ب
قامت الشركة بوضع خطة متكاملة ترتجم بصورة واقعية ما مت وضعه من تصورات يف سياستها البيئية، أين 

 مت:
 ا األثر البيئي الناتج عن نشاطها؛ املظاهر البيئة اهلامة وكذ حتديد  -
حتديد االستثمارات اليت جيب القيام هبا للتخفيض من نسب الغبار لتحقيق املتطلبات القانونية وعدم جتاوز  -

 احلدود املسموح هبا؛ 
عات البيئية اليت ختضع هلا حيث مت مسح ورصد لكافة القوانني والتشريد القوانني والتشريعات البيئية: حتدي -

 هذه القوانني. تحقيق التوافق معأنشطة الشركة، ومن مث رسم األهداف واختاذ اإلجراءات الالزمة ل
 التنفيذ-ت

سواء من أموال  ،اإلمكاانت رت الشركةخ  ، حيث سأين مت ترمجة ما مت ختطيطه على أرض الواقع
 : بواليت كانت ضمن اخلطط وقد قامت الشركة  ،واستثمارات وتسيري النفاايت

ستهالك إقتصاد يف رشحات الكيسية لتصفية الغبار واالقتناء خمتلف آليات اإلنتاج األنظف، على غرار املإ -
 ستهالك الطاقة؛إوبطارايت لالقتصاد يف  ،وهو ما مت اإلشارة إليه سابقا ،الطاقة واملاء

أو من خالل محالت التشجري اليت تقوم هبا مع خمتلف  سواء داخل الشركة ،القيام مبختلف عمليات التشجري -
 األطراف ذات العالقة؛
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التكوين املستمر جلميع العمال، كل يف ختصصه مبا يتماشى مع األهداف املسطرة، واملشاركة يف امللتقيات  -
 جلانب البيئي، ابوالندوات اليت تعىن 

ن تواجد املخاطر وحتديد طرق معاجلتها، حيث أن اكالذي حيدد أمطر وإعداد خمطط للطوارئ اخدراسة امل -
ارتداء معدات الوقاية الشخصية واملتمثلة يف اخلوذات، وأحذية السالمة، النظارات الوقائية، القفازات وأقنعة 

ن وتشرف جلنة الصحة والسالمة املهنية والبيئة على مراقبة وضما ،لزامية على مستوى ورشات العملإاحلماية 
 االمتثال جلميع التعليمات السارية؛

 تسيري النفاايت  -
 التسجيل واحلصول على الشهادة-ث

املتواجد ابجلزائر للمساعدة على تطبيق نظام  AFAQمت استدعاء مكتب هيئة اإلشهاد  2006يف سنة 
 تحضري للحصول على شهادة املطابقة.إلدارة البيئة والا

 (SCAEKاإلمسنت ) شركة على مستوىمالمح تبين نظام اإلدارة البيئية  الفرع الثالث:
مسنت لعني الكبرية من خالل إلتتجلى املالمح األساسية لتطبيق نظام اإلدارة البيئية على مستوى شركة ا

 وجود مخسة عناصر أساسية واملتمثلة يف:
 (SCAEK) اإلمسنت السياسة البيئية لشركة -أ

اإلمسنت  حرصت شركةمن أجل الوصول إىل التميز وملواجهة املنافسة املتزايدة ولتدعيم ميزاهتا التنافسية، 
(SCAEK ) لتحقيق هذه و  لتأكيد مكانتها ومتركزها يف السوق ولضمان استمراريتها.تبين سياسة بيئية فعالة على

 ISO 14001فقا للمواصفة املستمر لألنشطة، و مبنهج متكامل لنظام البيئة والتحسني  ت الشركةلتزماية، االغ

 دف: هب 2015
 ها وفقا للمتطلبات املعيارية والتنظيمية؛إرضاء عمالئ-
 ؛توفري ظروف عمل آمنة وصحية ملوظفيها -
 محاية البيئة واحملافظة عليها؛-
التزام الشركة بتحقيق  التحكم يف املخاطر املتعلقة بنشاطها واغتنام الفرص اليت يتم تقدميها إليها، من خالل -

 من خالل:ض اسرتاتيجية الشركة، ر األهداف، وف
ضمان االمتثال الصارم للقوانني واللوائح املطبقة على أنشطة الشركة، واليت تتعلق ابجلودة والصحة والسالمة  -

 يف العمل والبيئة؛
 حتسني إدارة العالقة مع العمالء؛ -
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ن التلوث والتقليل من اآلاثر البيئية الناجتة عن نشاط الشركة يف إطار زايدة محاية البيئة من أجل الوقاية م -
 التنمية املستدامة؛

 التقليل من النفاايت من أجل حتسني إدارهتا )الفرز االنتقائي وتثمني النفاايت(؛ -
 كان العمل؛ والرتكيز على الوقاية من احلوادث يف م ،الوقاية واحلد من املخاطر املتعلقة بصحة وسالمة العمال -
 ستهالك الطاقة عن طريق التحكم يف استخدامها لتحسني أداء الطاقة ابستمرار؛إتقليل  -
وذلك ألجل حتسني جودة املنتوج واحلد من اآلاثر  ،تعزيز تكوين املوظفني وتوعيتهم لتمكني تطوير ممارساهتم -

 البيئية واملخاطر البيئية املتعلقة بـأمن العمل؛
 واصل وتعزيزه من األطراف املعنية.احلفاظ على الت -
 :: من خاللالتخطيط -ب
وعلى مستوى ( SCAEKاإلمسنت ) فإن شركة ،فيما يتعلق ابلتخطيط حتديد املظاهر واجلوانب البيئية: -1

قسم البيئة تتوىل إنشاء وحتديد وحتديث أهم اجلوانب )املظاهر( البيئة ألنشطتها ومنتجاهتا، وكذلك حتديد أاثرها 
وهو ما سيتم عرضه ابلتفصيل يف النقاط املوالية  ،التخفيف أو التخلص من هذه املخاطر إن أمكن ذلكوطرق 

 من الدراسة. 
: يعترب واحدا من أهم األهداف اليت جعلت الشركة تتجه حنو النهج حرتام األنظمة والقوانني البيئةإ -2

بتحديد كافة القوانني والتشريعات املتعلقة بنشاطها، ومن مث رسم األهداف والغاايت  شركةحيث قامت ال ،البيئي
حيث بعااثت الغاز والغبار واألتربة، خاصة فيما تعلق ابن ،واإلجراءات الكفيلة بتحقيق التوافق مع هذه التشريعات

 50 ب واحملددة 2006أفريل  15 املؤرخ يف (138-06)تسعى لعدم جتاوز النسب احملددة يف املرسوم التنفيذي رقم 

3mg/Nm  الغبار وانبعاث الغازات الدفينة  ابنبعاثوتصنيع اإلمسنت وفق املعايري احملددة يف القانون اجلزائري
(NA 44.) 
 :األهداف البيئية -3
 الطاقة قامت الشركة بوضع خمطط يهدف إىل التقليل من استهالك  :االقتصاد يف الطاقة الكهرابئية

 من خالل: الكهرابئية 
  تركيب حمركات كهرابئية لديها قدرة كبرية ومعدل استهالك أقل؛ 
  اقتناء مخس بطارايت هبدف ختفيف الضغط على مولدات الشركة؛ 
 نتهاج سياسة اإليقاف خالل ساعات الذروة. إ 
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  قماشية ستهالك املياه قامت الشركة برتكيب مصايف إمن أجل االقتصاد يف ستهالك املاء: إاالقتصاد يف
ضافة إىل حفر مخس إوإقامة حمطة لتصفية املياه املستعملة،  ض كميات املياه املستعملة،ييف ختف واليت سامهت

 ختفيف الضغط على مديرية املياه؛آابر ارتوازية هبدف استغالهلا يف العملية الصناعية و 
 للنفاايت للتخلص من جبل  للفرز االنتقائي اايت: حيث قامت الشركة بوضع خمططاالفرز االنتقائي للنف

ية، ها، األمر الذي حقق هلا مداخيل مالعشوائي للنفاايت وعدم فرز النفاايت الذي كان مكوان نتيجة الرمي ال
 وساهم يف التخفيف من كمياهتا.

 : أمهها وذلك من خالل اختاذ عدة تدابري تنفيذ ما مت التخطيط له،التشغيل والتنفيذ:  -ت
الشركة أن حتدد وبصورة موثقة األدوار واملسؤوليات  14001يزو إلمواصفة احيث تلزم  اهليكل واملسؤوليات:-1
 .نشاط املؤسسايت البيئيلفيما يتعلق اب الصالحيات اخلاصة بكل فرد يف الشركةو 

 2013وإمنا كانت اتبعة ملديرية اإلنتاج، ويف ديسمرب  ،اإلدارة البيئية بقسم مستقل ظحتمل  2013قبل سنة 
 مت:، حيث مت فصلها وابتت اتبعة ملديرية األمن والتنمية املستدامة

  أوكلت إليه جمموعة من املهام أمهها:  مسؤول عن مصلحة البيئة ونظام اإلدارة املتكاملتعيني : 
 قرتاح خطط محاية البيئة؛إ -
 تنسيق وتنفيذ إجراءات محاية البيئة؛  -
بشأن مجيع املسائل املتعلقة ببيئة الشركة، واقرتاح الوسائل اليت املساعدة وتقدمي املشورة لإلدارة العامة  -

 جيب تنفيذها مع ضمان محاية الرتاث البيئي للشركة؛
 رفع التقارير إىل الرئيس التنفيذي عن حالة نظام اإلدارة املتكامل؛ -
 إعداد مراجعات اإلدارة؛ -
 ية؛يساعد ويقدم املشورة جلميع اهلياكل املؤسسية يف املسائل البيئ -
 ضمان أفضل الظروف البيئية؛ -
 التخطيط لعمليات التدقيق والتأكد من سريها بسالمة؛ -
من أجل حتديد األسباب واستخالص الدروس منها مما يسمح بتحديد  حتليل تقارير التدقيق البيئي -

 اإلجراءات الوقائية. 
  املدير العام للرعاية الصحية والسالمة البيئية تعينيHSE :كلت إليه جمموعة من املهام و والذي أ

 ونذكر منها على سبيل املثال ال احلصر: 
 ضمان احرتام البيئة والنظافة والسالمة يف مكان العمل؛ -
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 ضبط ومراقبة التلوث واالمتثال للمتطلبات القانونية؛ -
 والبيئة؛لإلدارة العامة يف مجيع املسائل املتعلقة ابلصحة والسالمة املهنية  املساعدة وتقدمي اإلستشارة -
 متثيل الشركة خارجيا يف األمور املتعلقة ابجلودة والبيئية؛ -
 تنفيذ الربامج احملددة يف اجملال البيئي؛ -
 ضمان أفضل الظروف البيئية والصحية يف العمل؛ -
 اإلبالغ عن االنتهاكات اليت هلا أتثري على الصحة والسالمة والبيئة؛ -
 شراف على تنفيذ السياسات البيئية؛اإل -
 إدارة نفاايت الشركة وفقا لإلجراءات واألنظمة املعمول هبا يف الشركة؛ضمان  -
 تتبع واقرتاح احللول ملعاجلة النفاايت؛ -

  ومن املهام املوكلة إليه جند: عون أمن صناعيتعيني : 
 االمثال لإلجراءات وبرانمج اجلوالت والتفتيش؛ -
 املراقبة والكشف عن املخاطر؛ -
 ة والسالمة املهنية؛ية والبيئياملسائل الصحضمان االمتثال لإلجراءات يف  -
 املشاركة يف متارين التدخل؛ -
 املشاركة يف حتليل وتقييم املخاطر وحتديد اجلوانب البيئية.  -

فعالة الستقطاب والسرتاتيجية البعاد اضمن األ واحدة من النقاط الرئيسيةمبا أن التدريب التدريب والتوعية:  -2
خاصة يف لعماهلا تدريبات داخلية وخارجية،  مسنت لعني الكبرية متنحإلشركة افإن  ،املوظفني واالحتفاظ هبم

 . يل األفرادأته من أجل رفع مستوى ،ابنتظام التخصصات اليت حتتاجها الشركة
 ،هتتم شركة اإلمسنت بعني الكبرية على وجه اخلصوص بتدريب وحتسيس وتوعية موظفيها أبمهية محاية البيئة

تدريبية هبدف إعالم وحتسيس  اتحيث تقوم الشركة إبعداد دور  ،تدوير نفاايت الشركة جمال فرز و خاصة يف
العمال ابألخطار البيئية النامجة عن النفاايت وأثرها على الصحة والبيئة، وكذلك التدابري املتخذة للوقاية من هذه 

 وذلك ما سيتم توضيحه يف اجلدول املوايل: ،األخطار واحلد منها
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 2019 -2012للفرتة ( SCAEK) اإلمسنت شركة على مستوى التكوينتكاليف : (1-5)اجلدول رقم 

 .من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم املوارد البشرية املصدر:
 ميكن للعامل أن يستفيد من التكوين ألكثر من مرة. *

ما قيمته  أنفقتحيث  أجل رفع مستوى أتهيل األفراد،ن ابنتظام م وىل الشركة تنفيذ إجراءات التدريبتت
، حيث مالمن رقم األع ٪ 9,75اليت متثل  2012موظفيها خالل السنة املالية  لتكوين دج 672525790

عامل،  407 2013سنة  وبلغ عدد العمال. دج للفرد 35650عامال من هذا التكوين بتكلفة  250استفادة 
 ٪ 30نتيجة زايدة األجور ) ٪ 60 كثر منأي زايدة أب ،دج 1078786022حيث قدرت تكاليف املوظفني 

 2015 2014 2013 2012 السنة

التكوين يف شركة 
اإلمسنت لعني 

 لكبرية

 455 405 407 403 عدد العمال

 1099712852 1097439541 1078786022 672525790 )دج( تكاليف املوظفني

 868 412 427 250 *املكوننيعدد العمال 

 22646700 18330144 18046426 8912493 تكاليف التكوين

 26091 44491 42263 35650 تكلفة تكوين العامل

التكوين يف اجملال 
 البيئي

 06 - - - عدد العمال املكونني

 387450 - 103554 - تكاليف التكوين

 64575    تكلفة تكوين العامل 

يف اجملال البيئي من تكلفة  التكويننسبة تكاليف 
 ٪ التكوين

- 0,57 ٪ - 1,71 ٪ 

 2019 2018 2017 2016 السنة

التكوين يف شركة 
اإلمسنت لعني 

 لكبرية

 571 536 512 489 عدد العمال

 1993571530 1623005940 1371076150 1358642120 تكاليف املوظفني

 708 735 885 774 عدد العمال املكونني

40237079 19186670 19724190 31528000 تكاليف التكوين  

 33486 26104 22287 40734 تكلفة تكوين العامل

التكوين يف اجملال 
 البيئي

 102 85 15 08 عدد العمال املكونني

1165012 1081908 389460 685000 تكاليف التكوين  

81617 12728 25964 85625 تكلفة تكوين العامل  

تكاليف التكوين يف اجملال البيئي من تكلفة نسبة 
٪ التكوين  

2,17 ٪  1,97 ٪  5,64 ٪  6,96 ٪  
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دج.  18046426مجالية إعامل بتكلفة  427وقد مت تكوين  ،2012ة بسن مدعومة مبكافأة األداء( مقارنة
اليت  تكوين، أما تكلفة ال2013ة بسن مقارنة 2014سنة  ٪ 1,73نسبة تغيري طفيفة  نيفوسجلت تكاليف املوظ

 مقارنة ابلسنة السابقة. ٪ 2شخصا وشهدت تغريا طفيفا  412فقد مشلت  نيفمن تكاليف املوظ ٪ 2,15مثلت 
دج لتكوين  22645700أنفقت ما قيمته  (SCAEK)إلمسنت  نالحظ أن شركة 2015سنة أما ابلنسبة ل

على تدريب  541ملتقيات،  81عامل ) 868من جدول الرواتب، واستفاد  ٪ 2,15موظفيها أي ما نسبته 
 26091بتكلفة  ،2015سنة  اخلارج( من هذا التدريب خالل يف 17وتدريب متقدم  229مستوى الوحدات، 

 من تكاليف التكوين ٪1,71فقد مثلت ما نسبته  ،يف اجلانب البيئيتكلفة التكوين  للعامل. أما خبصوصدج 
 .عمال 6الكلية، وبلغ عدد العمال املكونني 

بسبب ارتفاع عدد املوظفني )من  ٪ 23,55بنسبة  ارتفعت تكاليف املوظفني 2016وخالل السنة املالية 
أيضا زايدة  كوين( لتلبية احتياجات خط اإلنتاج الثاين من اليد العاملة، وسجلت تكاليف الت489إىل  455

وحاجتهم ملزيد من الندوات لتلبية  تكوين، نتيجة حلاجة املوظفني ملزيد من ال2015مقارنة بسنة  ٪ 39بنسبة 
عامل من التكوين وهم مقسمون على النحو التايل  774احتياجات بدء تشغيل خط اإلنتاج الثاين. وقد استفاد 

يف اخلارج(،  77مت تدريبهم على مستوايت متقدمة،  311دريب على مستوى الوحدات، ت 257ندوات،  129)
 .  دج 685000أشخاص فقط وبتكلفة  8 ، فقد مت تكوينةقة ابلبيئأما فيما يتعلق ابلتدريبات ذات العال

، بسبب استقرار 2016سنة  بمقارنة  يف تكاليف املوظفني (٪ 0,92)ارتفاعا طفيفا  2017سنة  شهدت
مثلت ما  إىل أن تكاليف املوظفني (. وجتدر اإلشارة512إىل  489عدد العمال خالل السنتني املاليتني )من 

 ٪ 1,97. وقد خصصت الشركة ما نسبته 2017من القيمة املضافة احملققة خالل السنة املالية  ٪10,41يقارب 

 25964أي بتكلفة  ،من موظفيها يف اجلانب البيئي عامل15لتدريب  (دج 19724190) من تكاليف التكوين

 .دج للعامل
 2017مقارنة بسنة  ٪18,37ارتفاعا بنسبة  فقد شهدت تكاليف املوظفني ،2018 لسنة ةأما ابلنسب

(، وعرفت الشركة أيضا ارتفاعا يف ٪18,15)بسبب الزايدة يف املكافآت والتعويضات اليت أظهرت زايدة بنسبة 
ندوات،  53على النحو التايل ) كوين موزعنيمن التعامل  735واستفاد  عامال 536 بحيث قد ر  عدد موظفيها

دارة نظام اإلحول: عامل  85فقد مت تدريب  ،أما يف اجملال البيئي تدريب متقدم(. 296وحدة تدريب،  386
ايت. وهذا الرقم يرتجم ندوة دولية عن احلرق املشرتك للنفا إىل ثلي البيئة، إضافةماملتكامل؛ أساليب وأدوات مل

من نشاطها بتنمية وتعزيز الوعي لدى موظفيها حول نظام اإلدارة البيئية، وطرق محاية البيئة  اهتمام الشركة
 الصناعي. 
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بسبب الزايدة ) 2018مقارنة بسنة  ٪ 22,83ارتفعت تكاليف التوظيف بنسبة  2019خالل السنة املالية 
 450ندوات،  57امل )ع 708 كوين(، وتولت الشركة ت2019يف جانفي ٪ 20يف الراتب األساسي بنسبة 

 دج. 1650121عامل مت تدريبهم يف اجملال البيئي وبتكلفة  102تدريب متقدم(، منهم  201وحدات تدريب، 
 :املواضيع املنجزة إطار تكوين املوارد البشرية يف اجملال البيئي ( سعت شركة اإلمسنتSCAEK إىل )

أتهيل موردها البشري ابعتباره واحد من أهم موارد الشركة، وقد مشل هذا التكوين العديد من املواضيع املتكاملة 
تعزز من تطبيق نظام اإلدارة البيئية وحتسن من أداء الشركة البيئي، وتدعم عمليات التدقيق الداخلي البيئي، واليت 

 ومن أهم اجملاالت اليت يتمحور حوهلا التكوين جندها يف اجلدول املوايل:
 يف اجملال البيئي العمالطار تكوين : املواضيع املنجزة يف إ(2-5)جلدول رقم ا

 2012ابلنسبة لسنة 
 ؛"البيئية ةني الداخليني على موضوع "مراجعة نظام اإلدار دققتدريب امل -

خلطوات اليت اختذهتا ية استعرضت اظاهر شاركت الشركة يف ت، للبيئةيوم العاملي المبناسبة كما أنه و  -
 البيئة". -الصحة والسالمة  -"اجلودة  (SMI)اإلدارة املتكاملة  الشركة للحصول على شهادة

 2013ابلنسبة لسنة 
 ملتقى إصدار جديد حول حتديد مسؤول للبيئة؛ -

 .ملتقى حول اإلدارة البيئية -
 2015ابلنسبة لسنة 

 اللوائح البيئية املطبقة على املنشآت املصنفة حلماية البيئة؛ -
 ؛MATEالتدقيق البيئي مبوجب اختصاصات  -

 مسنت.ئية داخل مصنع اإلاإلدارة البي -
 2016ابلنسبة لسنة 

 الوظائف والبيئة؛ -
 ستخدام دليل املندوب البيئي؛إ -

 ؛14001يزو إلمعيار ا -

 إدارة النفاايت الصناعية. -
 2017ابلنسبة لسنة 

 تسيري النفاايت؛ -
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 .2015النسخة  14001يزو إلتفسري متطلبات املواصفة الدولية ا -
 2018ابلنسبة لسنة 

 املشرتك للنفاايت؛ ندوة دولية عن احلرق -
 نظام اإلدارة املتكامل؛ -

 مثلي البيئة.أساليب وأدوات مل -
 2019ابلنسبة لسنة 

 الصحة األمن والبيئة(؛ي بنظام اإلدارة املتكامل )األمن، تعزيز الوع -
 البيئة يف الشركات؛ -
 تدريب ممثلي البيئة؛ -
 مشاكل التلوث البيئي؛ -

 الصحي املعاجلة؛إعادة استخدام مياه الصرف  -
 استعادة احلمأة؛ ،إدارة حمطة معاجلة املياه العادمة -

تشغيل حمطة معاجلة احلمأة النشطة، ومراقبة التشغيل وتعديل  ،إدارة حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي -
 العملية.

 عداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم املوارد البشرية.إمن  املصدر:
حتتوي الشركة على املخطط الداخلي للتدخل الذي انبثق من دراسة االستعداد واالستجابة للطوارئ:  -3

يتم  ، حيثحاالت الطوارئ املتعلقة ابلبيئة توهذا املخطط حيتوي على سيناريوها ،األخطار والتأثريات البيئية
 ،لشركةا اهتثالث طرق كما حددلذلك بويتم االستعداد  ،وضع برانمج سنوي من أجل خمطط االستجابة للخطر

 وهي كاآليت: 
 أن تضع إجراءات حتدد احلوادث احملتملة وكيفية االستجابة هلا؛ 
 ؛اأن تراجع وحتدث إجراءات االستجابة للطوارئ كلما كان ذلك ممكن 
 مبخطط ها التحفظات اليت يتم رفعوبعدها يتم تسجيل  ،أن يتم إجراء اختبارات دورية تطبيقية لتلك اإلجراءات

 عمل.
: حترص إدارة البيئة على توثيق كل العمليات وتسجيلها يف سجالت خاصة، مراجعتها التوثيق املعلومايت -4

 على شكل تقارير بيئية.  وإصدارهاوحتيينها وتصديقها 
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 الفحص واإلجراءات التصحيحيةالفرع الرابع: 
ورصد  ،مبتابعة خمتلف قياسات االنبعااثتتكامل امل: حيث يقوم مسؤول نظام اإلدارة املراقبة والقياس -أ

 تلف حتليالت التصريفات وحتليالت املياه الصاحلة للشرب.ملستوايت الضوضاء ومراقبة خم
يتكون و : يتم تشكيل فريق التدقيق الداخلي من قبل مسؤول نظام اإلدارة املتكامل، التدقيق الداخلي -ب

  العادة مرة أو مرتني يف السنة.ويتم ذلك يف ،لتدقيقمن موظفي الشركة املؤهلني للقيام هبذا النوع من ا
لتحسني أدائها البيئي من خالل التقييم الدوري لنظامها  (SCAEK) اإلمسنت تسعى شركة التحسني: -ت

تبين والقيام ابلتدقيق الداخلي البيئي الدوري من أجل حتديد االحنرافات واختاذ اإلجراءات  كذاو  ،البيئي القائم
 التصحيحية املناسبة.

 مراجعة اإلدارة الفرع اخلامس: 
يف املسطرة ة، للتحقق من مدى حتقيق األهداف شركورية للنظام البيئي يف الدتقوم إدارة الشركة ابملراجعة ال

 للشركة.السياسية البيئية 
 (SCAEK)املطلب الثاين: دراسة مؤشرات األداء البيئي لشركة اإلمسنت 

فية ية تفاعل الشركة مع البيئية احمليطة هبا من خالل كفييتعترب مؤشرات األداء البيئي املرآة اليت تعكس ك
وعليه سنحاول خالل هذا املطلب عرض أهم مؤشرات استغالل وإدارة املوارد الطبيعية والتحكم يف التلوث. 

 .(SCAEK)األداء البيئي لشركة اإلمسنت 
 ستهالك املاءإتطور مؤشر الفرع األول: 

طار السياسة البيئية املنتهجة من قبل الشركة وعليه ويف إ، حتتاج األفران إىل كميات كبرية من املياه لتربيدها
 املائية. ستهالكات الشركةإسعت إىل ترشيد والتقليل من استهالكها للمياه. واجلدول املوايل يوضح 

( خالل الفرتة SCAEKستهالك وتكاليف املاء يف شركة اإلمسنت )إتطور : (3-5)اجلدول رقم 
2012- 2019 

 السنة

إنتاج 
 اإلمسنت
 )طن(

 )دج( ستهالك املاءإتكلفة  (3م)ستهالك املاء إ
 ستهالك الطنإ

 )طن(

 كلفة االستهالكت
 )دج(

2012 1266004 111580 5287477 0,09 4,18 

2013 1280414 97650 4629619 0,08 3,62 

2014 1310148 130210 3917357 0,10 2,99 

2015 1320207 226464 6438107 0,17 4,88 
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 السنة

إنتاج 
 اإلمسنت
 يف اخلطني

 )طن(

 البيان
إنتاج 
 اإلمسنت
 )طن(

 البيان
 املاء ستهالكإ

 (3)م

 تكلفة االستهالك
 )دج(

 ستهالكإ
 (3الطن )م

تكلفة 
 الطن
 )دج(

 

2016 

 

1370106 

إنتاج خط 
01 

 

1370106 

 4,74 0,12 4982000 105000 املقدر

 5,20 0,19 7127799 266017 الفعلي

2017 2900517 

 خطإنتاج 

01 
1393331 

 5,12 0,10 5632000 110000 املقدر

 3,38 0.11 4708075 152401 الفعلي

إنتاج خط 
02 

1507186 
 5,12 0,10 7168000 140000 املقدر

 2,73 0,09 4107874 132972 الفعلي

2018 3150497 

 إنتاج خط

01 
1243230 

 2,75 0,10 3163000 115000 املقدر

 2,58 0,08 3205784 105086 الفعلي

 إنتاج خط

02 
1907267 

 2,75 0,10 4950000 180000 املقدر

 1,10 0,04 2096506 68724 الفعلي

2019 2312549 

إنتاج خط 
01 

936331 
 2,75 0,10 3025000 110000 املقدر

 1,93 0,07 1809748 67084 الفعلي

 1376218 02إنتاج خط
 5,39 0,10 4491667 163333 املقدر

 2,07 0,07 2844647 92632 الفعلي

 .2019-2012للسنوات  رير التسيرياتقمن إعداد الطالبة ابالعتماد على  املصدر:
املياه املستهلكة  ستهالكات الشركة املوضحة يف اجلدول أعاله جتدر اإلشارة إىل أن كمياتإقبل حتليل نتائج 

نتيجة االستثمارات البيئية اليت قامت هبا الشركة حيث قامت ابستبدال مصفاة  2006اخنفضت ابتداء من سنة 
ستهالك إهم يف ختفيض ااحلد من االنبعااثت امللوثة مبصفاة قماشية إىل جانب اعتماد تقنية التربيد ابهلواء مما س

)أي قبل  3م 280000 2005 بمقارنة  3م 90000قيمة ب 2008الشركة للماء لتشكل أدىن قيمها سنة 
جنحت الشركة يف  2012وخالل سنة شركة ابلتربيد.  ستهالك املاء يفإرتبط معظم ذ يإ االستثمارات البيئية(

نتاج إمن ختفيض تكلفة ومتكنت أيضا ، 3م 0,10 2011 مقارنة بسنة 3م 0,09 ستهالكها الوحدوي إىلإختفيض 
ستهالكها إ، وقد واصلت الشركة التحكم يف دج 4,91 2011سنة  بمقارنة  دج 4,18مسنت إىل الطن من اإل

ستهالك املياه الوحدوي ارتفاعا كبريا مقارنة إ. وشهد ن املاءم 3م 226464ستهالك إأين مت  2015إىل غاية سنة 
وميكن تفسري هذا التغري الكبري يف االستهالك لألشغال  (2015سنة  0,17و 2014 سنة 0,10) 2014بسنة 

 أنشطة التشييد(.، وغريها من اإلنتاج الثاين )استخدام يف حفر اآلابراليت متت على مستوى خط 
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، 2015يف سنة  3م 0,17مقابل  2016سنة  مسنتلكل طن من اإل 3م 0,19وقد بلغ متوسط االستهالك 
هي تتماشى مع متوسط املعيار املقبول. وميكن تفسري االرتفاع احملقق خالل سنة مقبولة فوتعترب هذه القيمة 

جناز إمقارنة ابلسنوات السابقة إىل بداية  ،قيمة االستهالك املقدر أو االرتفاع يف االستهالك يفسواء  ،2016
 ٪ 92حيث مت استخدام جزء منها يف العمل، وبلغت نسبة التقدم يف مشروع اخلط الثاين  ،خط اإلنتاج الثاين

االستغالل ابلرغم من عدم دخول ابر دخلت حيز آيف هناية شهر ديسمرب، وقد شهد هذا اخلط حفر مخس 
 3م 0.11وحيقق  2017نة بعدها استهالكها خالل س ضاخلط الثاين يف اإلنتاج وتبعية هذه اآلابر إليه. ولينخف

ستهالكها خالل السنوات املوالية حبيث جنحت يف ختفيض كل إواصلت الشركة ترشيد و مسنت، كل طن من اإلل
نتاج الطن من إ. وتكلفة 2019منذ تشييد املصنع سنة  (3م 0,07)ستهالكها الوحدوي إىل أدىن مستوى إمن 

 .ابلنسبة خلط اإلنتاج األول جد  1,93 إىل مسنتإلا
يع فنالحظ أن الشركة تستهل كميات منخفضة ابلرغم من كون عملية تصن ،ابلنسبة خلط اإلنتاج الثاين

مما  ،إلنتاجاوهذا نظرا للتكنولوجيا احلديثة اليت تبنتها الشركة يف خمتلف أطوار  ،املياهاإلمسنت تتطلب الكثري من 
 انعكس مباشرة على ختفيض قيم هذه األخرية.

الكبرية اليت  البيئية ستهالكها نتيجة لالستثماراتإن الشركة جنحت يف ترشيد أميكن القول  ،وعلى العموم
مر هذا النجاح نتيجة سعي تسلي 2006وذلك من خالل تركيب املصايف القماشية، وذلك ابتداء من  ،تبنتها

بدأت الشركة يف استغالل  عندما يأ 2016ذلك جليا ابتداء من سنة  رويظه ،استهالكاهتإالشركة الدائم لتقليص 
واجلدول املوايل يوضح قيمة هالكها. ستإنها أيضا من ختفيض تكاليف ابرها والتابعة خلط اإلنتاج الثاين مما مك  آ

 .(2019-2016)املاء خالل الفرتة لشركة من االستهالك الكلي ل
خالل  (SCAEK)اإلمسنت يف شركة  ستهالك املاء حسب املصدرإ: تطور (4-5) اجلدول رقم

 2019-2016 الفرتة

 االستهالك الكلي الكمية )م3( البيان السنة
 )م3(

2016 
 273918,3 265938,30 اآلابر
ADE 7980.00 

2017 

  215764 اآلابر

 

 

265844 

ADE 50080 

 ADE 138484+ 1خط اإلنتاج األول= البئر 
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حمطة  + B1)حمطة  + 3خط اإلنتاج الثاين = البئر رقم 
B2) 127360 

2018 

(3و 1األابر )  128572 

 

 

173810 

ADE 45238 

 B1 105086حمطة  - ADE+ 1خط اإلنتاج األول = بئر 

 B1 68724حمطة +3خط اإلنتاج الثاين = بئر 

2019 
3+1األابر   148897 160722 

 ADE 11825 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على التقارير املقدمة من قسم البيئة.املصدر: 
ابر اليت آلمياه انالحظ أن الشركة ابتت تعتمد بشكل كبري يف عملياهتا اإلنتاجية على أعاله من اجلدول 

 مت حفرها بغرض ختفيف الضغط على مديرية املياه. 
طار خط اإلنتاج الثاين ابستخدام تقنية جديدة لتجميع مياه الصرف يف إ قامت الشركة ،ابإلضافة إىل ذلك

 بطريقة نظيفة وأقل تلويثا للبيئة.الصحي 
 ستهالك الطاقةإتطور مؤشرات  الفرع الثاين:

اإلمسنت  مما جعل شركة مسنت،من العوامل الرئيسية يف حتديد تكلفة إنتاج اإلتعد مدخالت الطاقة 
(SCAEK) يف عملياهتا وممارساهتا التشغيلية من  ويالطاق هتا وترشيد استهالكهاتعمل منذ سنوات لزايدة كفاء

 .التكاليفهذه أجل تقليل 
تعتمد صناعة اإلمسنت بشكل كبري على الطاقة الكهرابئية، وعليه ستهالك الطاقة الكهرابئية: إتطور مؤشر  -أ

. واجلدول املوايل يوضح املكاسب ستهالكهاإإىل حتقيق الرشادة البيئية يف  (SCAEK) اإلمسنتسعت شركة 
 : ستهالك الطاقة الكهرابئيةإاحملققة فيما خيص ترشيد 

 (SCAEKشركة اإلمسنت )يف الكهرابئية  الطاقة وتكاليف ستهالكإتطور : (5-5)اجلدول رقم 
 2019-2012 للفرتة

 السنة
الكمية املنتجة 

 من اإلمسنت
 )طن(

ستهالك الطاقة إ
 (Kwالكهرابئية )

)دج( تكلفة االستهالك ستهالك )طن(إ   تكلفة )طن( 

2012 1266004 169996000 335900755 134,28 265,32 
2013 1280414 171503000 331323151 133,94 258,76 
2014 1310148 175169000 330099773 133,70 251,96 
2015 1320207 182291000 359067711 138,08 271,98 
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 السنة
 إنتاج اإلمسنت

 يف اخلطني
 )طن(

 البيان
إنتاج 
 اإلمسنت
 )طن(

 البيان
إستهالك 
الكهرابء 

(Kw) 

تكلفة االستهالك 
 )دج(

 إستهالك
 (Kwالطن )

 تكلفة الطن
من اإلمسنت 

 )دج(

 1370106 01إنتاج خط  1370106 2016
 505,39 135,00 530655000 140385000 املتوقع

 302,06 134,67 413847726 184512000 الفعلي

2017 2900517 

 01 إنتاج خط

 

1393331 

 

 378,00 135,00 415800000 148500000 املتوقع

 180164000 الفعلي

 
405552683 129,30 291,07 

 1507186 02إنتاج خط 
 252 90,00 352800000 126000000 املتوقع

 236,72 97,25 356775924 146575000 الفعلي

2018 

 

3150497 

 

 01إنتاج خط 

 

1243230 

 

 378,00 135,00 434700000 155250000 املتوقع

 319,52 138,56 397239818 172258000 الفعلي

 1907267 02إنتاج خط
 240,80 86,00 433440000 154800000 املتوقع

 247,32 103,74 471707384 197863000 الفعلي

2019 

 

2312549 

 

 01إنتاج خط 

 

936331 

 

 357,75 135,00 393525000 148500000 املتوقع

 374,06 164,19 350246854 153736532 الفعلي

 1376218 02إنتاج خط 
 493,43 95,00 411191667 155166667 املتوقع

 332,17 136,13 457137732 187347468 الفعلي

 .2019-2012لسنة  تقرير التسيريعداد الطالبة ابالعتماد على إمن  صدر:امل

 طنكل ل يلوواطك  134,28بلغ  2012للسنة املالية  الوحدويمن اجلدول أعاله، نالحظ أن االستهالك 
كيلوواط مقارنة بسنة   10,36 بستهالك الطن من الكهرابء إيف ختفيض  الشركة جنحتحبيث  ،مسنتإلا منتج من

 Système power)ستهالك الطاقة الكهرابئية.إهبدف تقليل الشركة اليت قامت هبا  الستثماراتنتيجة ا.2011

rate 12 points de mesures) دج وهي مولدات كهرابئية يف احلاسوب 1004700,86تكلفة إمجالية تبلغ ب
سمح حبساب عامل االستطاعة اللحظية لكل نقطة قة املستهلكة عند كل نقطة قياس وتسمح حبساب الطات

ستهالك الطاقة بشكل يومي وحىت بشكل حلظي ويسمح إستهالك أي وحدة يف جمال إمما يسمح مبتابعة  ،قياس
تكلفة إنتاج مث تقوم الشركة ابختاذ اإلجراءات التصحيحية، أما  ،ءبتحديد النقاط ذو االستهالك العايل للكهراب

 ج. د  265,32مسنت فقد بلغت الطن من اإل
( يتناسب مع كيلوواط171503000)ستهالك الكهرابء إن أفإنه ميكن القول ، 2013سنة ابلنسبة ل

الستهالك ابفيما يتعلق أما  .جد  331323151وبتكلفة إمجالية  طن 1280414مسنت الكمية املنتجة من اإل
نتيجة الستثماراهتا البيئية.  2012يف ختفيضهما مقارنة بسنة  حت الشركةالوحدوي والتكلفة الوحدوية فقد جن
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أيضا يف التحكم يف تكاليفها الوحدوية ويف  أين جنحت الشركة 2014لتمتد هذه النتائج االجيابية لسنة 
 271,98 سواء التكلفة الوحدوية اليت بلغت، 2015السنة املالية  ستهالكاهتا الوحدوية، لرتتفع من جديد خاللإ

 طن./كيلوواط  138,08دج أو االستهالك الوحدوي الذي بلغ 
أقل  وحدويستهالك إو  ،مسنت احملققإلع إنتاج ام 2016ستهالك الكهرابء خالل السنة املالية إيتناسب 

التحسني ويرجع ذلك إىل  ،(2015يف  138,08مقابل  2016يف  134,67) 2015مقارنة ابلسنة املالية 
من خالل اختاذ مجلة من التدابري واإلجراءات اليت من شأهنا ترشيد االستهالك  .والتحكم اجليد يف عملية اإلنتاج

وضع الالفتات بضرورة و ستهالك منخفض للطاقة، حتسيس العمال إ)استخدام مصابيح ذات إانرة جيدة وذات 
ية يف األماكن غري املستخدمة، هذا خالل إطفاء األنوار وغريها من األجهزة الكهرابئاالقتصاد يف الكهرابء من 

عايل الانتهاج سياسية عدم تشغيل اآلالت الكهرابئية دفعة واحدة أي تشغيل اآلالت ذات االستهالك إىل ضافة إ
 .ل للكيلوواط ساعي(للكهرابء على دفعات، إضافة إىل تكثيف اإلنتاج خالل ساعات الليل أين يكون السعر أق

دج  271.98) 2015السنة املالية  من أكربوهي  دج/طن( 302,06) أما خبصوص التكلفة الوحدوية فقد بلغت
ألسعار اجلديدة املعدلة ابلزايدة املنشورة ا :هذا بسببو  (دج 30,08)أي تكلفة طاقة إضافية للطن تبلغ  ،(طن/

الكهرابء  ستهالك، املتعلقة اب2016يف إطار قانون املالية  ةاملقرر  (CREG) من قبل هيئة تنظيم الكهرابء والغاز
مسنت تستهلك الكثري إلصناعة ا ومبا أن، ٪ 20قد بلغت قيمة هذه الزايدة فاجلهد املتعلقة ابلصناعات،  ةعالي

 .مما أدى إىل ارتفاع التكلفة ،يف تكلفة اإلنتاج احامس عامال ، وكونهمسنتإلتصنيع ا من الطاقة الكهرابئية خالل
مسنت املنفذ يف اخلط األول مع إلمع إنتاج ايتناسب ستهالك الكهرابء إفإن  ،2017خالل سنة أما 

يف  طن/كيلوواط 134,67مقابل  2017يف  طن/كيلوواط 129,30) 2016سنة أقل مقارنة ب وحدويستهالك إ
 302.06) 2016 أقل مقارنة بعاموهي دج/طن(  291,07) وحدويةالشركة تكاليف حققت وقد (. 2016

كما أن التكلفة احملددة   ،2016دج لكل طن منتج مقارنة بسنة  10,90أي جنحت الشركة يف توفري  ،دج/طن(
 .طن(/دج 378,00) )التكلفة املقدرة( أقل من احلد املقبول 2017احملققة خالل عام 

 138,56)فنالحظ ارتفاع االستهالك الوحدوي مقارنة ابلسنة املالية السابقة ، 2018سنة أما خبصوص 
مقارنة ابلسنة  طن(/جد  319,52أعلى )وحدوية حققت الشركة تكاليف و (. 2017يف 129,30مقابل  2018يف 

ومع ذلك، للطن،  (دج 28,45) الكهرابئية تبلغ ، أي خسارة يف تكلفة الطاقة(طن/جد  291,07) 2017املالية 
 (طن/دج378,00أقل من احلد املقبول ) 2018فإن التكلفة احملددة احملققة خالل عام 

مع  .بواسطة اخلط األول نت احملققإلمسمع إنتاج ا 2019ستهالك الكهرابء خالل السنة املالية إيتناسب 
 138,56مقابل  2019يف  طن/كيلوواط  164,19) 2018أعلى مقارنة بـالسنة املالية وحدوي ستهالك إ
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 اتعدادالتصدير ابإلضافة إىل العيوب املسجلة يف لنكر املعدة ي( بسبب مبيعات الكل2018يف  طن/كيلوواط
ة ، كانت املشكلة موضوع شكوى على مستوى شرك2019خالل الربع األول من عام  احملطة الكهرابئية

SONELGAZ ، 2018مقارنة ابلسنة املالية  طن(/دج 374,06أعلى )وحدوية حققت الشركة تكاليف و 
ومع ذلك فإن التكلفة للطن.  دج( 54,54تبلغ )الكهرابئية  دج/طن( أي خسارة يف تكلفة الطاقة 319,52)

 .طن(/جد  357,75) التكلفة املقدرةتتوافق مع  2019اليت مت حتقيقها خالل عام الوحدوية 

كيلو   97.25) أعلى وحدواي استهالكإ 2017سنة قد سجلت الشركة ف، أما ابلنسبة خلط اإلنتاج الثاين
دج/طن( 236.72) وحدويةالشركة تكاليف  حققتو ، طن(/كيلو واط  90,00) مقارنة ابلتوقعات واط/طن(

دج(.  15,28)ب  يف تكاليف الطاقة للطن الواحد حتقيق ختفيضدج/طن(، أي  252وهي أقل من التوقعات )
الطن( وأعلى /كيلوواط  103,74) بستهالكا وحدواي يقدر إفإن الشركة حققت  2018أما خالل السنة املالية 
طن(، وهي أعلى من /دج 247,32طن(، وأنتجت تكاليف وحدوية )/كيلوواط  17,74من املقدر مبا مقداره )

االستهالك الوحدوي للشركة خالل  . وبلغدج( 6,52للطن مبقدار )الكهرابئية أي زايدة تكلفة الطاقة املتوقعة 
نكر املوجهة للتصدير، يطن( وهو أكرب من املتوقع، وذلك بسبب مبيعات الكل/كيلوواط136,13) 2019سنة 

طن( واليت كانت أقل من املقدرة /دج 332,17ويف املقابل جنحت الشركة يف ختفيض تكاليفها الوحدوية )
 مسنت.لكل طن من اإل دج( 161,26) ب أي ختفيض يف مقدار التكلفة ،طن(/دج 493,43)

ستهالك الطاقة الكهرابئية نتيجة وضع إقد متكنت الشركة من حتقيق هذه النتائج اإلجيابية فيما خيص و 
 ستهالك الطاقة الكهرابئية وذلك من خالل:إخمطط هبدف ترشيد 

الواسع خالل فرتات الذروة خاصة ابلنسبة للمطاحن، الكهرابئية ذات االستهالك  اآلالتسياسة إيقاف  -1
ابلنسبة خلط اإلنتاج  2و1مسنت إلومطحنة ا 3و 2و 1)مطحنة اخلام  الشركة مخس مطاحن لدىحيث تتوفر 

ابلنسبة خلط اإلنتاج الثاين( ذات استطاعة  5و 4و 3مسنت إلاومطاحن  5و 4األول وإيقاف مطحنة اخلام 
تتميز بسعر وحدوي مرتفع  إذ ،ستهالك الطاقة الكهرابئية مرتفعةإكيلوواط، واليت تكون خالهلا تكلفة   3200

مساء، وتكثيف اإلنتاج يف الفرتات املثلى أين يكون السعر  21:00مساء إىل  17:00من الساعة  وهذا بدءا
وقد استطاعت الشركة من خالل هذه العملية جتنب  ،ستهالك الكهرابءإمما يساهم يف ترشيد  ،الوحدوي أقل

 أضعاف سعر الطاقة اليت تستهلك خالل ساعات الذروة. 8توسطة يف املتكلفة إضافية متثل 
 ؛h17 – h 21 :6.6085 DA/KWحبيث: سعر الكيلوواط ساعي: من 

 ؛h2 –h  17:  DA/KW 1,3662و h  - h 22:30 21من 
 .h22:30 – h 6 :DA/KW 0,5903من 



 

 

سات التدقيق الداخلي البيئي على الفصل الخامس:     واقع تبني نظام اإلدارة البيئية وممار

 (SCAEKمستوى شركة اإلسمنت عين الكبيرة )

228 

 : قيمة التوفري نتيجة توقيف اإلنتاج خالل ساعات الذروة(6-5)اجلدول رقم 
 2019 2018 2017 السنة

دج قيمة الوفر ابلنسبة خلط اإلنتاج األول  426083894,45 508439777,24 505220474,81 

دج قيمة الوفر ابلنسبة خلط اإلنتاج الثاين  264324812,99 1442163001,09 1182938148,58 

دج جمموع الوفرات احملققة  690408707,4 ,331950602778  ,391688158623  

 . 2019-2017لسنة  من إعداد الطالبة ابالعتماد على تقرير التسيري املصدر:
نالحظ حجم الوفرات اليت متكنت الشركة من حتقيقها من خالل انتهاج سياسة  ،من خالل هذا اجلدول

توفري ما قيمته من ن الشركة الوقف لآلالت ذات االستهالك الكبري للطاقة خالل ساعات الذروة مما مك  
ه وتوفري ما قيمت ،وهي أعلى قيمة توفري متكنت الشركة من حتقيقها ،2018دج ابلنسبة لسنة 1950602778,33
 .2019سنة دج ابلنسبة ل 1688158623,39

أنظر امللحق ) ،Cos фوتقوم هذه املكثفات بتحسني عامل االستطاعة  ،تركيب مكثفات يف الدارة الكهرابئية -2
 .(12 رقم

 Cos фحبيث 
 Cos ф =0,8945                 ال تغرمي وال فائدة 
Cos ф> 0,8945                  تغرمي 
Cos ф< 0,8945                 فائدة 

 ،0,8945عن كل كيلوواط ساعي زائد على  0,3101أما قيمة التغرمي فتبلغ 
 0,8945عن كل كيلوواط ساعي انقص عن  0,062أما قيمة الفائدة فتبلغ 

 02قيم عامل االستطاعة وقيم الوفر احملقق خلط اإلنتاج : (7-5)اجلدول رقم 

 اجملموع ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي البيان السنة

2017 

Cos 

ф 
- - - 0,3443 0,3316 0,3423 0,3566 0,3638 0,3638 0,3671 0,3586 0,3678 - 

قيمة 
 1300303 153233 143871 167865 165819 158875 120969,5 146723 145204 97743 - - - الوفر

2018 

Cos 
ф 

0,3293 0,3233 0,3315 0,3599 0,3561 0,3595 0,3760 0,3822 0,3777 0,3774 0,3495 0,3791 - 

قيمة 
 1732125 120869 158565 137082 143623 126139 112840 143654 155868 115661 198896 193192 125736 الوفر

2019 

Cos 
ф 

0,3398 0,3375 0,3700 0,3620 0,3400 0,4310 0,4359 0,4248 0,4270 0,4452 0,4279 0,4288 - 

قيمة 
 1738930 126511 120156 109926 137702 147622 97495 126976 355756 127999 150335,1 81902 156550 الوفر

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم السريورة والطاقة. املصدر:
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من اجلدول أعاله، نالحظ أن الشركة جنحت يف حتقيق وفرات هامة من خالل حتسني عامل االستطاعة 
 2019و 2018دج ابلنسبة لسنة 1738930دج و1732125، و2017دج سنة  1300303فحققت ما مقداره 

ن املشوشات هذا إضافة إىل الدور الذي تلعبه هذه املكثفات يف تطهري الدارات الكهرابئية م على التوايل.
 االلكرتونية 

هبدف حتسني نوعية ( le systéme de compensation électrique)جتديد نظام التعويض الكهرابئي  - 3
 شبكة الكهرابء وختفيف الضغط على مولدات الشركة.

 جاهدة للتحكم واالستخدام األمثل ( SCAEKاإلمسنت ) تسعى شركةستهالك الغاز: إمؤشر تطور  -ب
ستهالكها، ومن مت ختفيض تكلفتها وهو ما سيتم توضيحه يف إللطاقة الغازية، للمسامهة يف ختفيض معدالت 

 اجلدول املوايل: 
خالل الفرتة ( SCAEKلشركة اإلمسنت )ستهالك وتكلفة الغاز إ(: تطور 8-5اجلدول رقم )

2012-2019 

 لسنةا

إنتاج 
 الكلينكر
 يف اخلطني

 )طن(

 البيان

إنتاج 
الكلينكر 

 1ط اخليف 
 )طن(

الغاز  ستهالكإ البيان
)3NM( 

تكلفة 
 االستهالك

 )دج(

 ستهالكإ
ن الط

)3NM( 

تكلفة 
 الطن
 )دج(

 146,02 105,31 141805257 102274214 الفعلي 971146 - 971146 2012

 141,59 106,23 142824729 107160554 الفعلي 1008720 - 1008720 2013

 135,29 104,14 142965941 110050772 الفعلي 1056730 - 1056730 2014

 134,79 104,67 142874683 110946333 الفعلي 1060006 - 1060006 2015

 

2016 

 

1092061 

إنتاج 
 01خط

 

1092061 

 203,07 111,00 168043000 86175850 املقدر

 178,52 100,42 194951010 109669432 الفعلي

2017 2426483 

إنتاج خط 
01 

1092170 
 212,16 104,00 179275200 87880000 املقدر

 178,82 100,79 195302698 110077319 الفعلي

إنتاج خط 
02 

1334313 
 157,08 77,00 164934000 80850000 املقدر

 172,18 90,64 229739347 120936225 الفعلي

2018 2797044 

إنتاج خط 
01 

1060510 
 228,80 104,00 201916000 91780000 املقدر

 181,01 99,77 191966166 105805743 الفعلي

 إنتاج خط

02 
1736534 

 198,00 90,00 267300000 121500000 املقدر

 124,02 62,26 215360705 108110695 الفعلي



 

 

سات التدقيق الداخلي البيئي على الفصل الخامس:     واقع تبني نظام اإلدارة البيئية وممار

 (SCAEKمستوى شركة اإلسمنت عين الكبيرة )

230 

 .2019-2012من إعداد الطالبة ابالعتماد على تقرير التسيري لسنة  املصدر:
ستهالك إاستطاعت حتقيق وفرات جد مهمة يف  شركةالقبل حتليل نتائج اجلدول أعاله جتدر اإلشارة إىل أن 

إذا ما قورنت حبجم اإلنتاج نتيجة التغيريات اليت قامت هبا الشركة  2010الغاز الطبيعي ابتداء من السنة املالية 
األمر الذي أدى اىل ختفيض حصة  2009سنة  حيث قامت ابستبدال فوهة الفرن بفوهة ذات هلب دوراين هناية

 2011سنة  خالل110,053NMوإىل ، 2010سنة  3NM 79,112نكر إىل يستهالك الطن الواحد من الكلإ
طن  3400طورته إىل الذي حبيث مت مراجعة إنتاجية الفرن  2011كذلك مت تطوير إنتاجية الفرن يف جانفي و 

 طن يوميا.3200نكر بدل يلليوم من الكل
من الغاز  1022742143NMلغ ب 2012لسنة املالية ستهالك اإمن خالل اجلدول أعاله، نالحظ أن 

دج، أما على مستوى االستهالك 141805257وبتكلفة إمجالية بلغت  نكر،يطن من الكل 971146إلنتاج 
أي توفري ما  105,313NMا ستهالكهابالوحدوي فقد استطاعت الشركة مواصلة حناجها فيما يتعلق ابلتحكم 

ذلك مل تتمكن من التحكم  من ابلرغملكن ، 2011 بنكر املنتج مقارنة يعن كل طن من الكل 3NM 4,74 قيمته
  .دج 2,04اجليد يف تكلفتها الوحدوية واليت عرفت ارتفاعا مبا مقدراه 

 الكلينكرة فنالحظ اخنفاض قيمة استهالك الطن من أما خالل السنوات املالية الثالثة املوالي
(106,233NM  3 104,14و 2013ابلنسبةNM  3 104,67و 2014ابلنسبةNM وتعترب 2015لنسبة اب )

ومن جهة أخرى  ،هذه النتائج جيدة خاصة إذا ما مت مقارنتها ابلنتائج احملققة خالل السنوات السابقة من جهة
نكر( تستهلك الكثري من الغاز، واخنفاض قيمة تكاليفها الوحدوية حبيث جنحت ينتاج الكلإكون هذه العملية )

نكر يج( عن كل طن من الكلد 134,79) 2015الشركة أيضا يف التحكم يف تكاليفها الوحدوية خاصة سنة 
 املنتج.

املادة األساسية ثل ة متاألخري  ية وكون هذهطاقة الغاز النكر عملية تستهلك الكثري من يإنتاج الكلإن عملية 
بنسبة  2015وتكاليف سنة  ٪ 16ولد تكاليف كبرية على الشركة واليت فاقت املتوقعة بنسبة تمسنت إلنتاج اإل

(، أما 2016يف عام من الغاز  NM3 مليون 109,6) نكر تطلبيمليون من الكل 1,09حبيث أن إنتاج  36٪
 2016يف عام  3NM 42,100نتائج أقل ) 2016سجلت السنة املالية الوحدوي، فقد من حيث االستهالك 

اإلمسنت  ت شركةوحقق .( بسبب التحسني والصيانة اجليدة للفرن2015 عام يف 3NM 104,67 مقابل

2019 

 

2764536 

 

إنتاج خط 
01 

 

1008148 

 

 223,60 104,00 188047600 87464000 املقدر

 177,79 96,34 179233884 97121231 الفعلي

إنتاج خط 
02 

1756388 
 193,50 90,00 275737500 128250000 املقدر

 164,54 87,68 288997273 153993462 الفعلي
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(SCAEK)  2015 اليت تفوق التكاليف الوحدوية لسنةطن( /جد  178,52بلغت )وحدوية تكاليف 
تسعرية  ارتفاع :دج( وهذا بسبب 43,73)الكلينكر  تكلفة طاقة إضافية لكل طن من يدج/طن( أ134,79)

يف إطار قانون املالية لعام  (CREG) الغازو الزايدة اليت نشرهتا جلنة تنظيم الكهرابء الكهرابء والغاز بسبب 
ى تكاليف مما أثر سلبا عل ٪ 35بنسبة ارتفعت  ستهالك الغاز مرتفع الضغط املتعلق ابلصناعاتإفتسعرية  .2016
يف ختفيض تكاليف  االستهالك الوحدوي نتيجة جهود الشركة ابلرغم من االخنفاض املسجل يف تكلفةالغاز 

من حيث االستهالك الوحدوي  يف نتائجها حتسنا ملحوظا يلسجت قد متف 2017الطاقة. أما ابلنسبة للسنة املالية 
الشركة تكاليف  ( وسجلت2016يف  3NM 100,42 مقابل 2017 يف 3NM 100,79) 2016مقارنة بسنة 

طن، أي /دج 178,52قليل مما كانت عليه خالل السنة السابقة بطن وهي أعلى /دج 178,82وحدوية بلغت 
سواء ، ومن انحية أخرى وابملقارنة مع التوقعات طن من حيث تكلفة الطن الواحد./دج 0,30 ب خسارة تقدر

الشركة متكنت من حتقيق نتائج مهمة وجد من حيث االستهالك أو من حيث التكاليف الوحدوية، جند أن 
طن لتوقع /دج 178,82وتكاليف وحدوية  3NM  104لتوقع   3NM 100,79 ستهالك وحدويإجيدة )

 طن(./دج 212,16
وهذه  ،NM3مليون  105,8ستهلك إنكر يطن من الكل 1060510إنتاج فإن ، 2018سنة وخالل 

نكر عملية جد مستهلكة للغاز، مما يولد حتما ينتاج الكلإاألرقام تؤكد ما سبق اإلشارة إليه يف كون عملية 
تكاليف كبرية ابلنسبة للشركة، حبيث وابلرغم من تسجيل الشركة نتائج ملحوظة من حيث االستهالك الوحدوي 

( ولدت تكاليف وحدوية 2017يف  100,79مقابل  2018يف  99,77مقارنة ابلسنة السابقة )
طن مستوى تكلفة الخسارة طفيفة على  أي، 2017طن( وهي أعلى بقليل مما كانت عليه سنة /دج181,01)

ان النتائج احملققة مع املتوقعة جند أن الشركة جنحت وحققت ار أنه وإذا ما ق دج(. إال 2,19)من الغاز الواحد 
 (228,80لتوقع  181,01وتكاليف وحدوية  104مقابل توقع  99,77ستهالك وحدوي إنتائج جد مهمة )

 3NM 97121231ستهالك إتطلب طن  1008148فإنه مت إنتاج ما قيمته ، 2019لسنة سبة نأما ابل

أما من حيث االستهالك الوحدوي فقد سجلت  دج. 179233884األمر الذي ولد تكاليف بلغت  ،من الغاز
يف  99,77مقابل  2019يف  96,34بة للمتوقع )نسوكذلك ابل 2018الشركة نتائج ملموسة مقارنة ابلسنة املالية 

حيث تكلفة من أما من انحية االستهالك الوحدوي متكنت الشركة من حتقيق مكسب . (104وتوقع  2018
ج(، وحققت نتائج ملحوظة أيضا إذا ما قاران التكلفة الوحدوية الفعلية د  3,22نكر بلغ )يالغاز لكل طن من الكل

 متوقعة(. 223,60دج فعلية مقابل  177,79ملتوقعة )اب
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ركة من حيث أما ابلنسبة خلط اإلنتاج الثاين والذي مت جتهيزه أبحدث التقنيات، واليت حسنت من أداء الش
طن من  1334313تستهلك الكثري من الطاقة. فإلنتاج  تبقى نكريالكلنتاج إعملية  أن االستهالك الطاقوي إال

 229739347 تبلغ وذلك بتكلفة إمجالية، 2017سنة خالل  1209362253NMستهالك مت إنكر يالكل

، ليتحسن أداء لكل وحدة منتجةج د  15,10دج واليت فاقت التوقعات مبا مقداره 172,18وتكلفة وحدوية  ،دج
 نكر وبلغتيستهالكها إلنتاج طن من الكلإأين جنحت الشركة يف ختفيض كل من  ،املواليةالشركة خالل السنة 

62,26 3NM 3 90,00ابلتايل سجلت نتائج أقل من التوقعات ، وNM  تكلفة الوجنحت أيضا يف ختفيض
دج  73,98ره ايف التكلفة مبا مقد يضفأي خت ،دج ابلنسبة للمقدرة 198,00دج مقابل  124,02الوحدوية 

 1756388من الغاز إلنتاج  1539934623NM ستهالكإمت  2019سنة نكر املنتج. وخالل يلكل طن من الكل

أما من حيث االستهالك  .جد  288997273ابلنسبة خلط اإلنتاج الثاين وبتكلفة إمجالية  نكريطن من الكل
متوقعة  3NM 90,00فعلية و 3NM 87,68فقد سجلت الشركة نتائج أقل من املتوقعة ) ،والتكلفة الوحدوية

 دج متوقعة ابلنسبة للتكلفة(. 193,50دج فعلية و 164,54ابلنسبة لالستهالك و
 تطور مؤشر الغبار املتطاير الفرع الثالث: 

عتبات التنبيه لالذي حيدد القيم احلدية  2006جانفي 7 ملؤرخ يفا 027-06وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 
حتليل تصريفاهتا ، قامت الشركة إبجراء (13 )أنظر امللحق رقم وأهداف جودة اهلواء يف حالة تلوث الغالف اجلوي

 ل التالية: او واليت تبينها اجلد مواقع من الغبار يف عدة
 2019-2012للفرتة  (SCAEK)اإلمسنت  شركةكمية الغبار الناتج عن نشاط   :(9-5)اجلدول رقم 

 البيان
الفعلي كمية الغبار 

(3MG/NM) 

كمية الغبار 
املسموح به 

(3MG/NM) 
 (3MG/NM)كمية الغبار غري املسموح به 

2012 6 50 44- 

2013 6 50 44- 

2014 6 50 44- 

2015 16,75 50 33,25- 

  )3MG/NM( كمية الغبار املسموح به البيان
 01خط اإلنتاج 

2016 2017 2018 2019 

 AAF 50 4,70 8,23 4,94 6,07مصفاة 

  L45 50مصفاة التربيد 

17,50 

 

15,13 

14,83 5,36 

 L 50 8,70 10,45 46مصفاة التربيد 

 N 204 50   15,65 11,39مصفاة منطقة اإلمسنت 
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 رير قسم البيئة.من إعداد الطالبة ابالعتماد على تقا املصدر:
من حتقيقها بفضل اجلهود االستثمارية اليت قامت هبا  حجم املنافع اليت متكنت الشركةجتدر اإلشارة إىل 

 2004 يف كل من سنيت 3MG/NM 200 كانت كميات الغبار تصل إىلما  هبدف ختفيض حجم التلوث، بعد
 2006 سنة 3MG/NM 10 قيمة هذه األخرية ملا قيمته صابالستثمارات البيئية، لتتناقي قبل القيام أ 2005و

ها البيئي من خالل تركيب الشركة يف التحسن نتيجة حتسن أدائنتيجة تركيب املصفاة الكيسية، ليستمر أداء 
 ،حتقق فعال الذي يقوم بتنظيف مدخنة الغبار بعد تراكمه، وهذا ما (Air choke) جهاز الصدمات اهلوائية

من حتقيق أهدافها  ومتكنت الشركة، 14001يزو إلعد احلصول على شهادة اب 3MG/NM 6قيمته  تحيث بلغ
ابلنسبة خلط اإلنتاج  3MG/NM 50 يف ختفيض معدل انبعاث الغبار أقل من احلد القانوين ةاملرسومة واملمتثل

 (.13 )أنظر امللحق رقمخط الثاين للنسبة لاب 3MG/NM 30األول و
 تطور مؤشر الضوضاءالفرع الرابع: 

مسنت، حيث أن األصوات العالية ابإلضافة إلتعترب الضوضاء من امللواثت الفيزايئية الشائعة يف مصانع ا
إذ يتسبب يف التعب الشديد واالجهاد الذي يؤثر على  ،السمع مباشر علىإىل أهنا مصدر إزعاج تؤثر بصورة 

واألهم من ذلك فإن التعرض لفرتات طويلة من  ،الدموية واجلهاز اهلضمياألوعية ، القلب، اجلهاز العصيب
ضوضاء وبسعات معينة يؤدي إىل الصم، والضوضاء ال يعد مؤثرا على الصحة فقط بل يؤثر أيضا على جودة ال

 العمل. 
 ،نبعااثت الضوضاءإتنظيم حيدد  لذيا 1993جويلية ملؤرخ يف ا 27 184-93ووفقا للمرسوم التنفيذي 

قامت الشركة إبجراء  .يشري هذا املرسوم إىل مستوايت الضوضاء القصوى املقبولة )ابلديسبيل( ملناطق حمددة
 واملوضحة يف اجلدول التايل:  ( 14م )أنظر امللحق رققياسات الضوضاء يف عدة مواقع 

 

 N 304 50 13,8 18,06 26,02 14,43مصفاة منطقة اإلمسنت 

 (3MG/NM)به كمية الغبار املسموح  البيان
 02خط اإلنتاج 

2018 2019 

 5,17 4,24 30 02مصفاة الفرن للخط 

 2,80 1,67 30 02مصفاة التربيد للخط 

 BK1 30 1,41 2,27مصفاة منطقة اإلمسنت 

 BK2 30 4,08 2,13مسنت إلمصفاة منطقة ا

 BK 3 30 2,90 4,93مصفاة منطقة اإلمسنت 
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 01: تطور مؤشر الضوضاء ابلنسبة خلط اإلنتاج (10-5)اجلدول رقم 

 البيان

مستوى 
الضوضاء 
املسموح 

  به
 )ديسبيل(

2017 2018 2019 

Min Max Min Max Min Max 

 Zone broyeur) منطقة الكسارة للمواد اخلام

Cru) 
85 99,3 100,7 96,3 98,7 101,6 102,9 

 85 91,5 98,6 91,7 94 100,4 102,5 (Zone moteur BC1 et BC2) منطقة احملرك

 85 92,2 94,9 83,5 86,8 85,2 88,5 (Station des eaux)حمطة املياه 

 85 71,5 102,7 88,7 90,7 93,9 97,1 (Zone bande de rejets)منطقة 

 85 92,9 100,9 83,8 93,4 96,4 98,6 (Zone de séparateur)منطقة الفاصل 

 85 103,2 107,6 95,5 97,4 97,1 98,9 (Zone broyeur BC3)منطقة املطحنة 

 85 106,7 116,4 103,6 107,2 114,6 120,9 (Zone sur presseur)منطقة الضغط 

 Zone sur)منطقة على ضاغط رفع اهلواء 

presseur air lift BC3) 85 97,9 101 109,8 111,6 105,7 110 

 F (Salle se compresseur F) 85 73,4 105 101,3 105,4 109,3 110,6الضاغطغرفة 

 85 76,4 89,4 79,1 80,3 80,3 81,8 (Aspirateur laboratoire)مكيف املخترب 

 - - - - 85 68,3 87,7 (Broyeur laboratoire)مطحنة املخترب 

 + Aspirateur)مكيف + مطحنة )املخترب( 

Broyeur (laboratoire)) 85 79,4 82,4 78,4 82,2 80,2 82,3 

 AAF (Salle de compresseursالضاغطغرفة 

AAF) 85 75,1 100,1 82 90,2 93,1 95 

 F402 F 404(Zone moteurs منطقة احملرك 

F402 F 404) 85 70,8 109,5 87,9 89,5 89,9 100,2 

 85 85,8 99,6 98,7 91,8 89,4 97,5 (Boite a fumée)مدخنة 

 Zone cuisson)منطقة الطهي )حمرك الفرن( 

(moteur four)) 85 86,1 89,5 82,3 85,2 84,9 98,9 

 Zoneمنطقة الطهي )أرضية خمتلفة للفرن( 

cuisson (plancher de chauffage) 85 92,6 94,9 95,8 96,8 93,2 95,1 

 - - 85 94,5 97,5 98,1 101,4 (Variateur four)فرن 

Zone Cru air lift BC3 85 110,8 112,2 97 99,8 97,3 99,6 

 85 - - 55 73,1 53,5 57,3 (Bureaux BEP)مكاتب أفضل املمارسات البيئية 
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 85 - - 50,2 68 46,4 60,3 (Salle de contrôle)غرفة التحكم 

 85 - - 58,1 76,6 74,1 76,7 (Salle électricien posté)غرفة كهرابء 

 Zone MAAG)لإلمسنت  MAAGمنطقة 

ciment) 85 - - 87,5 91,1 95,2 96,9 

 Moteurs broyeur)مسنت إلحمركات مطحنة ا

ciment) 85 - - 93,9 95,2 95,7 98 

 Zone séparateur)مسنت إلمنطقة فاصل ا

ciment) 85 - - 82,3 83,6 92,5 94,5 

 Compresseur)الضاغط )الشحن( 

(expédition)) 85 - - 94,3 98,3 94,5 98,1 

 Zone 203 204) 204 203مسنت إلمنطقة ا

Ciment) 85 - - 86,6 89,2 89,5 92,2 

MPR مسنت إلا(MPR Ciment) 85 - - 103,7 105,1 97,3 98,2 

 Bonde de rejet)مسنت إلمنفذ نفاايت ا

ciment) 85 - - 91,9 93,2 95,8 99,2 

 Expédition)آلة التعبئة والتغليف 

ensacheuses) 85 - - 84 96,6 82,4 88 

 Zone broyage)مسنت إلمنطقة طحن ا

ciment) 85 - -   100,9 102,2 

 Séparateur ciment)مسنت )الشحن( إلا فاصل

(expédition)) 85 - - 81,3 86,1 - - 

 CMR (Atelier CMR) 85 - - - - 73,8 58,3ورشة عمل 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على تقارير قسم البيئة. املصدر:
الشركة مرتفع أن مستوى الضوضاء الناتج عن بعض أنشطة أعاله،  تظهر القياسات املسجلة يف اجلدول

 الشركة قياس اليت ابشرت خالهلاخالل السنوات الثالثة ل( ديسبي 85جدا حبيث جتاوز املعيار القانوين احملدد )
واليت تشكل خطرا على األذن البشرية فقد أمجع يف خمتلف مناطق تواجد الضوضاء، مؤشر الضوضاء  وتتبع

إن هذه املستوايت وابلتايل فاملختصون على أن الضجيج هو العدو األول لإلنسان وليس التلوث واخللل األمين. 
وذلك من خالل اختاذ عدة تدابري  تخفيف من حدهتاتعطي أولوية لل شركةجعلت ال ةلالعالية من الضوضاء املسج

على واليت  وضع خرائط زمنية. فتم حتدثها على العمال أن األمراض أو التأثريات اليت من املمكنوقائية للحد من 
ابلنسبة خلط  15)أنظر امللحق رقم  حتديد املدة الزمنية اليت الجيب جتاوزها أثناء التعرض للضوضاء يتم أساسها
 :صارمة فيما يتعلقواختذت إجراءات  (02 ابلنسبة خلط اإلنتاج 16وامللحق رقم  01اإلنتاج 
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لضوضاء استوايت التعرض مل ابستخدام األجهزة واألدوات الوقائية، اليت تعزل الصوت للتقليل والتخفيض من  -
ديسبيل يف  25واليت تعمل على تقليل الضوضاء مبقدار  يف املوقع الصناعي ومن أمثلتها: اخلوذة، السماعات

 املتوسط؛ 
 ديسبيل؛ 85تقليل وقت التعرض اليومي للمواقع اليت تتجاوز  -
 ماكن الصاخبة؛عرض لوحات واشارات حمددة يف األ -
 تقليل الضوضاء عند املصدر؛ -
 املعاجلة الصوتية للمباين )تركيب اجلدران العازلة للصوت، عزل املعدات ...إخل(. -

 02تطور مؤشر الضوضاء ابلنسبة خلط اإلنتاج : (11-5)اجلدول رقم 
 2019 مكان املرفق املنطقة

Min Max 

 السحق

 80,1 85,1 (Concasseur principal)آلة الكسر الرئيسية 
 2D1 HA 01 (Goulotte sous concasseur 2D1قناة حتت آلة الكسر 

HA 01) 
91 100,9 

 98,3 102,6 (Goulotte du chute 2D1 BC 01)قناة 
 72,3 75,1 (Pipeter concasseur carrière)كسارة احملجرة 

 80,4 83,9 (Concasseur ajout)إضافة آلة الكسر 

 87,5 88,8 (Concasseur minerai de fer)كسارة احلديد اخلام 

 S11 (Salle de compresseur S11) 76,7 87,2غرفة ضاغط 

اجلناح 
 التقين

 BEP (Bureaux BEP) 62 67,4مكاتب 
 64 74,4 (Salle de Réunion)قاعة االجتماعات 
 62,9 67,5 (Salle système)غرفة النظام 
 54,9 66,3 (Salle de contrôle)غرفة التحكم 

 املخترب
 66,2 87,7 (Table à choc)طاولة الصدمات 

 85 87,7 (Salle des machines)غرفة احملرك 

 اخلام

 75 82,3 (Parc plaire (gratteur et jeteur))منتزه 
 BC1 (broyeurs  cru BC1) 87,6 90,2مطاحنة اخلام 

 81,1 84,6 (Bâtiment cyclone 01 et 02) 02و 01خمروط حمطم  
 S12 (Salle compresseurs S12) 86 88,6غرفة الضاغط 

 81,4 82,6 (Les deux ventilateurs tirages)اثنني من أجهزة التهوية  
 84,6 96,5 (Plancher de chauffe)أرضية تدفئة  املطبخ

رتداء واقي األذن ا
 إجباري
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 93,3 97,7 (Moteur four)حمرك الفرن 
 85,2 86 (Boite à fumée)املدخنة 

 84,2 86,6 (Sur presseurs (Silo homo))على املطابع 
 81,7 82,3 (Les ventilateurs de refroidissement)مراوح تربيد 

 95 105,6 (Compresseur air transport farine)ضاغط هواء انقل الدقيق 

 مسنتإلا

 Ateliers broyeurs) (BK1 / BK2 / BK3)مسنت إلورشة طحن ا

ciments  /BK2/BK3)) 
105,6 109 

 BK2 (Ateliers broyeurs ciments BK2) 96 99,7مسنت إلورشة طحن ا
 BK3 (Ateliers broyeurs ciments BK3) 100,3 102مسنت إلورشة صحن ا

 89,4 91,2 (Salle compresseurs 13) 13جهاز الضغط 
 79,4 83,4 (Bâtiments trimes ciments 01) 01مسنت إلمباىن جلمع ا
 78,8 88,6 (Bâtiments trémies ciments 02)02مسنت إلمباىن جلمع ا
 87,2 71,8 (Bâtiments trémies ciments 03)03مسنت إلمباىن جلمع ا

 الشحن

 79,6 83,1 (eme étage (cyclone) 2)الثاين  الطابق
 83,2 85,6 (eme étage3 )الطابق الثالث 

 Silos ciments (1,2,3 et 4)( )04، 03، 02، 01)مسنت اإلصوامع 

chargement vrac) 80 83 

 Les acéreux glissières)(04، 03، 02، 01مسنتإلالشرائح احلادة )صوامع ا

(silos ciments 1,2,3 et 4)) 79,6 83,4 

 79,3 81 (Compresseur air transport ciment) ضاغط اهلواء اإلمسنت
 78,3 85,1 (Machines ensacheuses)آالت تكييس 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئية املصدر:
من القيم املسجلة  مستوايت الضوضاء يف خط اإلنتاج الثاين أقل بكثري نالحظ أنمن اجلدول أعاله، 

كثر األمت جتهيزه أبحدث التقنيات والتكنولوجيا اآلمنة الثاين اإلنتاج خط اإلنتاج األول كون خط على مستوى 
 .األكثر سالمةو  ةنلظروف العمل األممراعاة 

 نبعااثت الغازات إتطور مؤشر الفرع اخلامس: 
من  ٪ 3مسنت واحدة من أكثر الصناعات امللوثة للبيئة، فهي مسؤولة عن ما يقارب تعترب صناعة اإل

 ومن أهم هذه الغازات جند:  ،نبعااثت الغازات الدفينة املسببة لتغري املناخإ
يعترب غاز اثين أكسيد الكربون من الغازات السامة لإلنسان وتسبب له : 2COغاز اثين أكسيد الكربون  -أ

االختناق، وليس هذا فقط وإمنا يرفع من درجات حرارة الكرة األرضية، فأشعة الشمس عندما تصل للكرة 
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واجلزء اآلخر ينعكس مرة أخرى، لكنه ال ينعكس هذا اجلزء فقط، بل جزء منها  ،األرضية ال يتم امتصاصها كلية
ابإلضافة إىل غازات أخرى ابمتصاص بعضا من  ،املتبقي كلية حيث يقوم غاز اثين أكسيد الكربون وخبار املاء

األشعة املرتدة إىل الفضاء اخلارجي مما يؤدي إىل ارتفاع درجة حرارة سطح الكرة األرضية وهذا ما يسمى يف 
 1النهاية بظاهرة االحتباس احلراري.

ويتكون أول أكسيد ، يعترب هذا الغاز من أكثر الغازات السامة انتشارا يف اهلواء: COغاز أكسيد الكربون  -ب
الكربون أثناء االحرتاق غري الكامل للفحم ومشتقات البرتول، كما يتكون نتيجة لتكسري اثين أكسيد الكربون 

ثرها ازدحاما ، وقد وجد أن أكثر املناطق تلواث أبول أكسيد الكاربون هي أكةعند درجات احلرارة العالي
 -ج عنه كاربوكسييف الدم حاال مكان األوكسجني وينت هذا ويتحد هذا الغاز مع اهليموغلوبني 2ابلسيارات.

 3هيمروغلوبني الذي مينع وصول الكمية الضرورية من األكسجني للجسم.
 ،الرباكنيطبيعيًا من  ينتجو  يعتربأكسيد الكربيت من أخطر امللواثت الغازية: 2SO غاز أكسيد الكربيت -ت

يعد و  على مركبات الكربيت. ومن حرق املشتقات النفطية اليت حتوي ،وصناعياً من العديد من العمليات الصناعية
 من أحد مسببات األمطار احلامضية.

كسيد النيرتوجني على األفراد إبصابة اجلهاز التنفسي تتعلق التأثريات املباشرة أل: XNOأكسيد النرتوجني   -ث
املسارات، ابإلضافة إىل اتالفها للنبااتت، أما التأثريات غري املباشرة فتشمل التفاعالت الضوء ابلتهاابت يف 

كيميائية بتكوين األدخنة الضبابية، وكذلك للذوابن يف السحب والسقوط كأمطار حامضية، وما حتدثه من 
 4مشكالت على الشركات والبيئة.

ريل أف 15املؤرخ  138-06رقم  ومن أجل االمتثال للوائح اجلزائرية حلماية البيئة، خصوصا املرسوم التنفيذي
سائلة أو الصلبة يف الغالف ات الميوالدخان واألخبرة واجلس املنظم لالنبعااثت يف الغالف اجلوي للغازات 2006

جلوي )الغاز( وذلك من اليل انبعااثت الغالف  حتاليت يتم يف ظلها التحكم فيها، مت اجلوي، وكذلك الظروف
 ذه األخرية. هخالل قياس كمية الغازات املنبعثة أبجهزة خمصصة لذلك واجلدول املوايل حيدد قيم 

 
 
 

                                                           
 60عبد السالم مصطفى عبد السالم، مرجع سبق ذكره، ص-1
 80محمد علي سيد امبابي، مرجع سبق ذكره، ص  -2
 .68، ص2015عمان، األردن، ، اليازوري، البيئة مشكالت وحلولعادل الشيخ حسين، -3
 .93ص  2012، الطبعة األولى، القاهرة، مصر، المكتبة األكاديمية مخاطر التلوث البيئي،حمدي أبو النجا، -4



 

 

سات التدقيق الداخلي البيئي على الفصل الخامس:     واقع تبني نظام اإلدارة البيئية وممار

 (SCAEKمستوى شركة اإلسمنت عين الكبيرة )

239 

للفرتة  01 الغازية ابلنسبة خلط اإلنتاج (SCAEK) اإلمسنت شركة إنبعااثت: (12-5) اجلدول رقم
2017-2019 

 2019 2018 2017 احلد املسموح به البيان

O2(%) - 14,70 14,10 - 

CO2(%) - - 13,99 - 

)3CO (mg/Nm 150 2707,06 5125,00 1030 

)3SO2 (mg/Nm 500 154,26 00,00 00 

)3NOx (mg/Nm 1500 1908,98 307,50 760,55 

 .من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئة املصدر:
 COغري مرضية ابلنسبة لكل من غازي  إنبعااثتقت مستوايت نالحظ أن الشركة حق ،أعالهمن اجلدول 

 ،على التوايل 3mg/Nm 1908,98و 3mg/Nm 2707,06م فسجلت قي 2017ابلنسبة لسنة  NOxو
ابلنسبة لكل من سنيت  ماأ ،SO2ا فيما يتعلق ابطالقتها ابلنسبة لغاز ت يف حتقيق قيم أقل من املسموح هبوجنح

وحققت نسب  ،SO2ز ئيا فيما يتعلق بغااهن نبعااثهتافنجد أن الشركة متكنت من التخلص من ا 2019و 2018
 3mg/Nm  760,55و 2018 ابلنسبة لسنة 3mg/Nm 307,50 ليت سجلت قيما NOxجيدة فيما يتعلق بغاز 

 املسموح به قانونيا لكال السنتني.احلد إنبعااثهتا فقد جتاوزت  CO ما فيما يتعلق بغازأ ،2019 لسنة لنسبةاب
 02 الغازية ابلنسبة خلط اإلنتاج (SCAEK)اإلمسنت شركة  : إنبعااثت(13-5) اجلدول رقم

 2019 احلد املسموح به البيان

)3CO (mg/Nm 150 00 

)3SO2 (mg/Nm 500 00 

)3NOx (mg/Nm 1500 96,35 

 .املقدمة من قسم البيئةمن إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املصدر: 
 حلدود املسموح هبا فيما تعلق ابنبعااثهتام جتاوز ادنالحظ أن الشركة جنحت يف عه، عالمن اجلدول أ

 3mg/Nmوسجل  SO2و CO يغاز لكل من لنسبة اب أي مستوى 02مل يسجل خط اإلنتاج  إذ الغازية

 واليت مل تتجاوز احلد املسموح به قانونيا. NOxمن  96,35
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 مؤشر تطوير املساحات اخلضراء الفرع السادس: 
سواء داخل الشركة أو على  ،اهتا اخلضراء ابستمرارلى توسيع مسامهع( SCAEKاإلمسنت ) حترص شركة

اإلمسنت مستوى احملجرة، وتتوىل الشركة تنظيم نشاطات لغرس األشجار وتقليم األشجار. كما جند أن شركة 
(SCAEK)  وذلك من خالل القيام بعمليات ،ل سنةمارس من ك 21حتيي اليوم العاملي للتشجري املوافق لتاريخ 

مسنت لعني الكبرية صديقة للبيئة، واجلدول املوايل يوضح جانب فقط من هذا إلالتشجري حتت شعار شركة ا
 ر مساحاهتا اخلضراء. االهتمام كون الشركة ال حتتفظ بسجالت وملفات حول ممارستها واهتماماهتا بتطوي

 (SCAEK)اإلمسنت شركة مستوى ر املساحات اخلضراء على : تطو (14-5)اجلدول رقم 

اإلمجايل املبلغ  الكمية البيان التاريخ
 )دج(

 2019ماي  07

 332500,00 350 متوين وغرس أشجار لبلطان

 162500,00 250 متوين وغرس ورود الروزي

 90000,00 300 متوين وغرس ورود جرينيوم

 180000,00 400 متوين وغرس أشجار الطروان

 52500,00 150 متوين وغرس الورود السوسي

نوفمرب  15
2019 

 23 207000,00 (Byotha)متوين وغرس أشجار 

 14 154000,00 (Cally Stemon)متوين وغرس أشجار 

 1000 350000,00 (Lavande)متوين وغرس أشجار 

 1000 280000,00 (Ramaira)متوين وغرس أشجار 

 30 105000,00 (Pot)متوين وغرس أشجار 

متوين ووضع العشب الطبيعي مع كل 
 168000,00 2م 120 مستلزماته

 2476985,00 مجالية مع كل الرسومإلالتكلفة ا

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئة.  املصدر:
توسيع مساحاهتا اخلضراء حيث خصصت هتمام الكبري الذي توليه الشركة ليتضح لنا اال ،من اجلدول أعاله

ابلعشب  2م 120وهتيئة  ةدور  700شجرة، و 2817دج لغرس  2476985,00ما مقداره  2019سنة 
 االصطناعي. 
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 تطور تكاليف الصيانة ذات األثر البيئي حسب مناطق اإلنتاج  الفرع السابع:
بل تتعدى ذلك وتصل إىل  ،البيئية على األضرار اليت تلحقها على البيئة أو االنساناثر ال تقتصر اآل

اإلضرار ببعض املمتلكات املادية للشركة، وعليه تعترب عملية الصيانة )الوقائية والتصحيحية( من أهم العمليات 
علية اليت قامت هبا الشركة نتيجة الضرورية الستمرار العملية اإلنتاجية، واجلدول املوايل يلخص تكاليف الصيانة الف

 للتأثريات البيئية على ممتلكاهتا:  
 : تكاليف الصيانة ذات األثر البيئي حسب مناطق اإلنتاج(15-5)اجلدول رقم 

 السنة
 منطقة اخلام

 )دج(

منطقة 
 السحق
 )دج(

 منطقة الطهي
 )دج(

 مسنتإلمنطقة ا
 )دج(

منطقة 
 شحنال

 )دج(

جمموع تكاليف 
 )دج( الصيانة

2012 46128550 303136 63138769 56271700 423522 166265678 

2013 29878885 4920 83314596 345408108 795834 459402342 

2014 28167150 4447 542494491 153573405 343572 724583066 

2015 106771917 2065 300779536 55001258 195184 462749961 

2016 39737097 25850 50552553 43401241 859512 134576253 

2017 26560632 102288 125059869 34618329 172941 186514060 

2018 131386728 471657 119127554 183352832 118946 434457716 

2019 50393369 178396 1004303106 61235249 394735 1116504855 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم الصيانة. املصدر:
 تكاليف الصيانة ذات األثر البيئي حسب مناطق اإلنتاج: (1-5)رقم الشكل  

 
 ابالعتماد على معطيات اجلدول السابق. من إعداد الطالبةاملصدر:

ابتداء من  (SCAEK)تطور تكاليف الصيانة على مستوى شركة اإلمسنت  ،يبني اجلدول والشكل أعاله
تيجة االستثمارات اهلامة ن 2012قد مت حتقيق مستوايت منخفضة خالل سنة . و 2019ىل غاية إ 2012ة سن

لتشهد ارتفاعا يف كل من سنة ، األمر الذي ساهم يف اخنفاض هذا النوع من التكاليفاليت قامت هبا الشركة 

0

500000000

1E+09

1,5E+09

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

تكاليف الصيانة ذات األثر البيئي
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ج وذلك بسبب ارتفاع تكاليف هذه األخرية د  459402342أين بلغت قيمتها  بشكل خاص 2014و. 2013
لتشهد ارتفاعا جديدا خالل السنوات  ،2016و 2015خالل سنيت  لتنخفض بعد ذلك ،خاصة يف منطقة الطهي

 .دج 1116504855 بهلا  ارتفاع أعلى قيمةأين مت تسجيل  2019الثالثة األخرية خاصة سنة 
 الفرع الثامن: مؤشر االمتثال التنظيمي البيئي

 تقوم الشركة بشكل مستمر جبرد دائم ملختلف األنظمة والقوانني البيئية اليت ختضع هلا أنشطتها فيما تعلق
واجلدول املوايل يلخص مدى  ،االتصريفات، وتسعى لتقليصها للحدود املسموح هبابالنبعااثت الغازية، الغبار و 

 هلذه األنظمة والقوانني البيئية:ال الشركة امتث
 (SCAEK)اإلمسنت لشركة  االمتثال التنظيمي البيئيمدى : (16-5)اجلدول رقم 

 األهداف املؤشر السنة
عدد النصوص 

 املعمول هبا
عدد النصوص 

 املطبقة
نسبة 
 اإلمتثال

 ٪ 82 23 29 ٪ 100 االمتثال للقوانني البيئية 2016

 ٪ 89 25 28 ٪ 100 البيئيةاالمتثال للقوانني  2017

 ٪ 89 25 28 ٪ 100 االمتثال للقوانني البيئية 2018

 ٪ 89 25 28 ٪ 100 االمتثال للقوانني البيئية 2019

 . 2019-2016لسنة  عداد الطالبة ابالعتماد على تقرير التسيريمن إ املصدر:
، 2016سنة  ٪ 82الشركة للنصوص والقوانني البيئية بلغت  امتثالمن اجلدول أعاله، نالحظ أن نسبة 
إال أن هذه النسبة تبقى غري  ٪ 89بنسبة  2019، 2018، 2017لتشهد بعد ذلك حتسنا خالل كل من سنة 

 كافية خاصة وأن الشركة تعترب واحدة من أهم الشركات الوطنية ذات االهتمام البيئي. 
 بسبب ما يلي:  2016ابلنسبة لسنة  أما عن حاالت عدم االمتثال فقد كانت

 يف الطبيعة؛اليت يتم تفريغها بشكل عشوائي صريفات السوائل املختلفة املتعلق بت متثالالاعدم  -
 ئي من قبل وزارة الطاقة املتجددة.ابملوافقة على التدقيق البي االمتثال املتعلق -

فقد قامت الشركة ابختاذ العديد من اإلجراءات للتخلص من حاالت  ،ونتيجة حاالت عدم املطابقة احملققة
 عدم االمتثال: 

 نشاء حمطة إلعادة معاجلة مياه الصرف الصحي )ضمن مشروع خط اإلنتاج الثاين( وبلغت نسبة التقدم يف إ
 ؛ 2016 سنةيف هناية  ٪ 70هذا املشروع 

  للنفاايت النباتية واحملاطة بسياج؛تطوير وختصيص منطقة نفاايت جديدة للتخزين املؤقت 
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 .إعداد لوحات تتضمن أمساء نفاايت خمتلف الورش 
الحظ أن الشركة حسنت من أدائها نف 2019 – 2018 – 2017 :لنسبة للسنوات الثالثة املوليةأما اب

كال اخلطني األول يف  فيما تعلق ابحرتام األنظمة والقوانني البيئية نتيجة تشغيل حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي 
 والثاين.

 (SCAEKاإلمسنت ) أخرى منجزة يف اجملال البيئي على مستوى شركةأعمال الفرع التاسع: 
از جمموعة من تقوم الشركة إبجن ،يف السياسة البيئية يق خمتلف األهداف البيئية املسطرةطار دعم حتقيف إ

وقامت الشركة بتعيني فريق مكون من  مستوى الشركة،ز النهج البيئي على هنا دعم وتعزياألعمال اليت من شأ
واليت  ،تخفيف من حدة املخلفات الناجتة عن نشاط الشركةالبغرض  SETIF NETعشرة وكالء من شركة 

 ت إبجناز املهمات التالية:ف  كل  
  الطرق واملزاريب ومياه األمطار؛ حوافتنظيف 
 إزالة انسداد أانبيب الصرف الصحي؛ 
  )؛يف مواقع ختزينها ختزين النفاايتو التخلص من النفاايت )اخلشب، اخلردة املعدنية ...إخل 
 أعمال الدهان )األرصفة، املكاتب، واملرافق األخرى(؛ 
 تقليم األشجار وإزالة األعشاب الضارة وهتيئة الرتبة إلنشاء شجريات جديدة؛ 
 مجع النفاايت الورقية وحرقها؛ 
 دارة واملكاتب الفنية واملطعم.تنظيف نوافذ مكاتب اإل 

 عينت الشركة وكالء البستنة والتنظيف للقيام ابملهمات التالية: كما 
 ؛ تنظيف مجيع اهلياكل اإلدارية والفنية 
 البستنة، وإزالة األعشاب الضارة، الري، وتقليم األشجار؛صيانة املسطحات اخلضراء : 
 تنظيف القنوات؛ 
 ؛التنظيف اليومي للمنطقة اخلضراء 
 ؛مجع النفاايت ونقلها للفرن حلرقها 
 إعادة تنظيم احلاوايت؛ 
 ؛غرس األشجار ابلتعاون مع إدارة الغاابت 
 .تركيب نظام ري يستخدم املياه من حمطة املعاجلة 
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 (SCAEK)املطلب الثالث: تقييم املخاطر البيئية لشركة اإلمسنت 

كالزالزل والرباكني والفياضات، واملخاطر ذات املصدر تتعدد املخاطر البيئية فمنها ما هو طبيعي املصدر  
. ويشري مفهوم املخاطر البيئية إىل مصادر اخلطر اليت هتدد نظاما البشري بسبب نشاطه الصناعي والتكنولوجي

 أو عملية بيئية معينة. 
 الفرع األول: حتديد املظاهر البيئية وتقييم أتثرياهتا

ذات التأثري على خمتلف  (LAS 048-0 / 100)ظاهر البيئية اهلامة تقوم الشركة بشكل دائم بتحديد امل 
تربة وضوضاء من أجل حتديد املظاهر واجلوانب ذات التأثري السليب لتحديد طرق و هواء و اجملاالت البيئية من ماء 

الناجتة عن  وعليه قمنا بعرض اجلوانب واملظاهر البيئية ،اثر. ويتم حتديث هذه املظاهر كل عامهذه اآلمعاجلة 
 : املوايلول آخر حتديث كما يوضحه اجلد نشاط الشركة وفق

 2019(: اجلوانب البيئية وفق آخر حتديث مارس 17-5اجلدول رقم )
 املالحظة وقائيالتدبري ال G F P M C تأثريال N A T وضعية اخلطر لنشاطا

 PCS 210عملية حتضري مواد اخلام 
 استخراج املواد

 حفر
طريق آلة احلفر عن 

 احلفر

×   
خطر تلوث 
منخفض عن 

 طريق االستنشاق
2 4 2 2 32 

لبس مساعات 
 عازلة للضجيج

برجمة دورات 
تدريبية حول 

خماطر الضوضاء 
واجلسيمات 
الناجتة عن 

 الغبار
 24 1 2 4 3 تعب السمع   ×

لبس كمامة 
 للوقاية من الغبار

استغالل 
 وديعة املارل

   × قوي انبعاث غبار
خطر تلوث عن 

استنشاق طريق 
 الغبار

2 3 2 2 24 
لبس قناع الوقاية 

 من الغبار
 

تكسري 
 املواد

)حمطة  1كسارة 
 كبرية وصغرية(

 24 2 2 4 3 الصم )الضوضاء(   ×
لبس مساعات 
 عازلة للضجيج

 

)خلط  2كسارة 
 وإضافة(

 24 2 2 4 3 الصم )الضوضاء(   ×
لبس مساعات 
 عازلة للضجيج

 

 فتح
القواديس فتح 

 املادية
 24 2 2 3 2 استنشاق الغبار  × 

معدات الوقاية 
الشخصية ، 

 ارتداء قناع الغبار
 

احلديقة 
القطبية 
)التجنيد 

الكاشف والقذف 
    يف اخلدمة

)  استنشاق الغبار
خماطر مرض 

 مهين(
2 3 2 2 24 

معدات الوقاية 
الشخصية: 

خوذة، النظارات 
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املسبق( 
 02اخلط 

الواقية، قناع 
 الغبار

FIR 062-0/100 

(PCS 210) العملية : املواد اخلام 

  ×  حالة املرشح سيئة الغبار
استنشاق الغبار 
)خطر اإلصابة 

 مبرض مهين(
2 3 2 2 24 

الصيانة الوقائية 
 PPEللمرشح 

 ارتداء قناع الغبار
 

صيانة 
 املعدات

االنسكاب العرضي 
لزيت الصرف 
)تلوث األرض 

 ابلزيت أو الشحم(

تقع على مستوى   × 
 18 1 2 3 3 واحد

تعليمات تتعلق 
أبحداث عرضية 
خمتلفة والتوعية 
ابرتداء معدات 

الوقاية الشخصية 
)خوذة وحذاء 

 األمان(

 

تغيري الزيت 
 والتشحيم

االنسكاب العرضي 
لزيت الصرف 
)تلوث األرض 

 ابلزيت أو الشحم(

 ×  
الوقوع احتمال 
 18 1 2 3 3 اإلصابة ابلكسر

تتعلق  تعليمات
ابلعناصر املتنوعة 
العرضية والوعي 
ابرتداء معدات 

الوقاية الشخصية 
)خوذة وحذاء 

 األمان(

 

تداول مواد 
التشحيم 
)الشحوم 
 والزيوت(

ضعف التفريغ 
 وانسكاب الزيت

×   
الوقوع احتمال 
 12 1 2 3 2 اإلصابة ابلكسر

تعليمات حول 
التغريات العرضية 
لزيوت التشحيم 

 والعرض

 

 500PCSتصنيع اإلمسنت 
مطاحن 
اخلام 

واإلمسنت 
  01للخط 
 02واخلط 

التفتيت والعمل 
ابلقرب من آلة 

 التقطيع
 36 2 2 3 3 الصم والتعب   ×

لبس مساعات 
 عازلة للضجيج

 
 عرض وتوعية

مطاحن 
اخلام 

واإلمسنت 
 01للخط 
 02واخلط 

   × انبعاث الغبار
التهاب الرئة 
وغريها من 

 األمراض اجللدية
3 3 2 2 36 

لبس كمامة 
 للوقاية من الغبار

 
 عرض وتوعية
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 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئة.املصدر: 
 حبيث: 

N ، عادي :A : ،غري عاديT : ،عارضيG :اخلطورة شدة  ،P: الوقوع  احتمال،F ، الرتدد:M :نسبة 
 التحكم يف اخلطر )وتوضع على حسب إمكاانت احلماية املتوفرة سواء فردية  أو مجاعية(.

 حبيث: أيخذ تواتر اخلطر واخلطورة واالحتمال القيم التالية:

 ختزين املواد
فتح القواديس 

 24 2 2 2 3 استنشاق الغبار  ×  تغذية املواد

ارتداء الزامي 
ملعدات احلماية 

الشخصية 
خاصة قناع 

 الغبار

 

 220العملية : إنتاج اإلمسنت 

  ×  إطالق الغبار التكسري
الرئة  التهاب

 24 2 2 2 3 واألمراض اجللدية

ارتداء الكمامة 
للوقاية من 

 األتربة والتهوية
 

األعمال 
    انبعاث الغبار امليكانيكية

التهاب الرئة 
 9 1 1 3 3 األمراض اجللدية

ارتداء معدات 
الوقاية الشخصية 

 )قناع الغبار(
 

غرف 
 الضاغط

تسرب الزيت أثناء 
 عملية التعبئة

 4 1 2 1 2 التلوث  × 

الصيانة الدورية 
والكشف عن 

األحداث 
 احملتملة

 

 احملوالت
فقدان احتواء زيت 

 2 1 1 1 2 التلوث    احملوالت
برامج الفحص 

  والصيانة

 PCS 400عملية الشراء 

إزالة األجزاء 
واملعدات 
 من املخازن

تداول املنتجات 
  ×  اخلطرة

هتيج اجللد 
 8 1 1 2 4 واحلروق

(SDS)  حتديد
املنتج وإنشاء 
 أوراق البياانت

التحسيس 
مبخاطر 

الكيماوايت 
 وعرضها

(PCS 1010) العملية: مراقبة جودة املعاجلة والطاقة 

التحليل 
الكيميائي 
والفيزايئي 
 يف املخترب

استخدام منتجات 
خطرة )سامة، قابلة 

 لالشتعال..إخل(
هتيج اجللد    ×

 24 1 2 3 4 واحلروق
اإلبالغ عن 

املخاطر حتديد 
املنتج وإعداد 
 أورق البياانت

التحسيس 
مبخاطر 

الكيماوايت 
استخدام مطياف  وعرضها

 األشعة السينية
×   

التلوث ابألشعة 
 12 1 1 3 4 السينية
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خاطر البيئية لشركة يف امل احتمال وشدة وتردد ونسبة التحكم: قيم توزع (18-5)اجلدول رقم 
 (SCAEK)اإلمسنت 

 قوي جدا قوي متوسط ضعيف ضعيف جدا البيان
 P 1 2 3 4 5احتمال الوقوع

 G 1 2 3 4 5اخلطورة شدة 

 M 1 2 3 4 5نسبة التحكم يف اخلطر 

 F 1 2 3 4 5الرتدد 

 الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من الشركة. إعدادمن  املصدر:
  حبيث:
 .(M)نسبة التحكم يف اخلطر  x(Pالوقوع احتمال)x( Gاخلطورة شدة ) x( Fالتردد = ) C النتيجة

نالحظ أن الشركة تعرتضها جمموعة من املخاطر اليت قد يكون هلا أتثري بيئي كبري واليت  ،من اجلدول أعاله
ويعترب ل أو الدولة أو املنظمات الدولية، سواء مع العما ،من شأهنا أن تعرقل نشاط الشركة وتعرضها ملشاكل بيئية

لتهاب الرئة واألمراض اجللدية تعب السمع الناتج عن الضوضاء العالية وخطر التلوث عن طريق استنشاق الغبار وا
من أكثر املخاطر اليت هتدد الشركة. يف حماولة للتخلص أو التخفيف من حدة هذه املخاطر قامت الشركة بتحديد 

 حيحية للتخفيف أو التخلص منها. اإلجراءات التص
حبيث قامت الشركة بتحديد اجلوانب البيئية احملتملة وصنفتها إىل جوانب: عادية وغري عادية وعارضيه 

حتديث طرق حتديد وتتوىل الشركة والتأثري البيئي احملتمل والناتج عن ذلك النشاط. ومن مث يتم حساب اخلطر. 
 ،التصحيحي اإلجراءالختاذ  32فإنه مت حتديد قيمة  2019وابلنسبة لسنة  ،اجلوانب البيئية وحىت طرق حساهبا

املناسب للتخلص  اإلجراءعلى أنه خطر بيئي وتقوم بوضع  عدى هذه القيمة تقوم الشركة بتصنيفهواملظهر الذي يت
 وهذا ما سيتضح يف العنصر املوايل. ،من هذا اخلطر
 (SCAEKاإلمسنت ) لشركةاملخاطر البيئية احملتملة الفرع الثاين: 

قامت املؤسسة بدراسة لتحديد ، 2015نسخة  14001يزو إلا املواصفةطار متطلبات احملافظة على يف إ
املخاطر البيئية اليت تعرتض النشاط املؤسسايت، حبيث تقوم الشركة بتحديث هذه املخاطر ابستمرار وذلك على 

 ه مت حتديد املخاطر التالية:للمظاهر البيئية فإناس املظاهر البيئية، وعليه ووفق آخر حتديث أس
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 2019شركة حسب حتديث ديسمرب ل: املخاطر البيئة احملتملة ل(19-5)اجلدول رقم 
 التدبري الوقائي G F P M R طبيعة اخلطر N A T حالة اخلطر النشاط

 مسنتإل: تصنيع ا500العملية 
مطاحن اخلام 

واإلمسنت يف اخلط 
 02واخلط  01

التفتيش والعمل 
ابلقرب من آلة 

 التقطيع
 36 2 2 3 3 الصم والتعب   

لبس مساعات 
 عازلة للضجيج
 عرض وتوعية

مطاحن اخلام 
واإلمسنت يف اخلط 

 02واخلط  01
    انبعاث الغبار

التهاب الرئة نتيجة 
استنشاق الغبار واألمراض 
 اجللدية وغريها من األمراض

3 3 2 2 36 

الكمامة لبس 
للوقاية من 

 الغبار

 عرض وتوعية

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئة. املصدر:
نتيجة الضوضاء خطر الصم وتعب السمع  من اجلدول أعاله، نالحظ أنه مت استخراج نوعني من املخاطر

الناتج عن آلة التقطيع وخطر اإلصابة ابألمراض اجللدية والتهاب الرئة نتيجة استنشاق الغبار، وبناء على املخاطر 
 املستخرجة مت حتديد اإلجراء املناسب للتخفيف والتخلص من حالة اخلطر. 

 البيئية التحكم يف املخاطرالفرع الثالث: 
تأمني الشركة وتقليص اخلطر لامت الشركة ابختاذ جمموعة من اإلجراءات نتيجة للمخاطر السالفة الذكر ق

 إجراءات أمهها:عدة سواء على صحة العمال أو سكان املنطقة، وقد اعتمدت  ،املرتبط بنشاطها
 برجمة التدقيق البيئي ضمن مهمات التدقيق الداخلي مبا يعزز عملية الرقابة والتفتيش؛ 
  يف الشركة؛تعزيز أجهزة السالمة واألمن 
 .تنظيم دورات تكوينية وحتسيسية يف جماالت الصحة والسالمة والبيئية 

السياسة  بفضلؤشرات األداء البيئي جند أهنا جنحت يف إدارة مواردها الطبيعية ملمن خالل استعراضنا 
أخرى جنحت من جهة، ومن جهة  والطاقويةوارد الطبيعية اليت هدفت بشكل أساسي لتقليل استهالك املاملنتهجة 

التحكم يف مستوايت و ، إىل احلدود املسموح هبا قانونيا، وكذا تقليل انبعااثهتا الغازيةيف ختفيض مستوايت الغبار 
الضوضاء العالية من خالل إعداد خرائط زمنية حتدد وقت التعرض اليومي للمواقع اليت تتجاوز فيها مستوايت 

ستخدام األجهزة واألدوات الوقائية. كما متكنت من ابتعلق توفرض إجراءات صارمة  ،يسبيلد 85الضوضاء 
حتديد الطرق و البيئية من خالل سياسة حتديد املظاهر البيئية اهلامة ذات التأثري السليب  هاالتحكم اجليد يف خماطر 

 .تهاالفعالة ملعاجل
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 (SCAEK)اإلمسنت عني الكبرية  التدقيق الداخلي البيئي على مستوى شركةاملبحث الثاين: 

تقوم ابلتدقيق البيئي مرة واحدة  (SCAEK)اإلمسنت  فيما خيص عملية التدقيق الداخلي البيئي فإن شركة
وكذا العمل على  وضوعة يف السياسة البيئيةتأكد من مدى حتقيق األهداف البيئية امللعلى األقل يف السنة، ل

 إجراء التصحيحات الالزمة وحتديد االحنرافات بغرض التحسني.
 (SCAEK)التدقيق الداخلي البيئي يف شركة اإلمسنت سري عملية املطلب األول: 

عملية التدقيق الداخلي البيئي تبعا للواثئق الداخلية لنظام اإلدارة املتكامل يف خريطة العمليات  تدخل
 واليت هتدف بشكل رئيسي إىل:  PCS 700لتحسني" ذات الرمز اابلشركة ضمن عملية "التحليل و 

 البيئة ابلشركة؛ -األمن-التأكد من فعالية نظام إدارة اجلودة 
 البيئة بشكل مستمر.-األمن-حتسني فعالية نظام إدارة اجلودة 

وبغرض حتقيق تلك األهداف، مت إدراج التدقيق الداخلي ضمن عملية الرقابة والتحسني، ابإلضافة إىل 
هذا ويتم تنظيم عمليات التدقيق الداخلي البيئي على  جمموعة من العمليات األخرى املتداخلة واملتكاملة معه.

 (جلودة واألمن والبيئةاخلاص اب MQI 001إجراءات )شكل برانمج سنوي مبوجب دليل نظام اإلدارة املتكاملة 
وفق  (RMQSE)البيئة -األمن-وختطيط التدقيق على عاتق مسؤول إدارة اجلودة جدولةوتقع مسؤولية 

 اإلجراءات التالية:
 ة عمليات التدقيق الداخلي البيئيبرجم الفرع األول:

شهر للعمليات اهلامة )احملددة يف خطة أ 6جيب أن يسمح هذا الربانمج ابلتدقيق على األقل مرة كل 
( ومرة واحدة يف السنة للعمليات غري احلرجة. مع األخذ يف احلسبان PAI 011-1 / 700التدقيق الداخلي 

ومواصفات  APIو ISOمراعاة مجيع العمليات اليت تدعم االمتثال ملعايري و  السابقة،نتائج عمليات التدقيق 
املنتج، سواء كانت خارجية أو داخلية، يف خطة التدقيق الداخلي. وأن يتم حتديث الربانمج )إذا لزم األمر( 

 ليشمل عمليات تدقيق املتابعة.
 عيني املدققنيتالفرع الثاين: 

حجم الكياانت  بتعيني املدققني أو فريق التدقيق مع مراعاة املسؤولاعتمادا على برانمج التدقيق، يقوم  
( RMQSE)البيئة  -األمن -مسؤول إدارة اجلودةفريق التدقيق بناء على طلب  يتضمنقد و  ،اليت سيتم تدقيقها
مليا عن الكيان املراد تدقيقه. ولضمان ، وجيب أن يكون فريق التدقيق املعني مستقال هرميا وععناصر متخصصة

تنفيذ عمليات التدقيق املربجمة يف مواعيدها احملددة، جيب استعمال وثيقة رمسية مكتوبة موجهة إىل مسؤويل 
 التدقيق.   عملية اجلهات اخلاضعة للتدقيق قبل يومني على األقل من أداء
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ألي أتثري قد يؤثر على موضوعيتهم ويضمن سرية خيضعوا  جيب أن يكون املدققون الداخليني حمايدين وأال  
 .بشكل دوري للحفاظ على كفاءهتم من خالل التدريب املستمر همويتم تقييم، لتدقيقعملية ا

 التحضري لعملية التدقيقالفرع الثالث: 
من أجل تنفيذ أنشطة التدقيق بشكل صحيح، جيب على فريق التدقيق التحضري للتدقيق من خالل إعداد 

مسؤول  )قائمة مرجعية، استبيان...إخل(. وجيب وضع خطة التدقيق )وفقا للنموذج( الذي سيتم اعتمادها من قبل
 على األقل من اتريخ نيقبل يومللجهة اخلاضعة للتدقيق  وإبالغها (RMQSE)البيئة -األمن–إدارة اجلودة 

 تنفيذ التدقيق. وجيب أن حتتوي خطة التدقيق على ما يلي: 
  ونطاق التدقيق؛أهداف 
  هوية ووظيفة مدير الكيان الذي سيتم تدقيقه؛ 
 ومكان ومدة التدقيق؛ ،اتريخ 
 املعايري: حتديد املستندات املرجعية للتدقيق؛ 
 حتديد جدول االجتماعات مع مديري اجلهة املراد تدقيقها 

 ليتم بعدها وضع خطة التدقيق واملوقعة من قبل رئيس فريق التدقيق. 
 )اإلعالم( خطارإلاالفرع الرابع: 

 :ئيس الكيان املراد تدقيقه كتابة، مرفقار  (RMQSE)البيئة -األمن–مسؤول إدارة اجلودة  جيب أن خيطر
  ؛التدقيق خبطة 
 اتريخ التدقيق؛ 
 .هدف التدقيق 

 خطار، وجيب على رئيس اجلهة املراد تدقيقها: لتدقيق نسخة من هذا اإلا رئيس فريقمع ضرورة تلقي 
 بالغ املوظفني املعنيني ابلتدقيق؛إ 
 تعيني أشخاص لدعم أعضاء فريق التدقيق؛ 
 تزويد فريق التدقيق جبميع الوسائل الالزمة لضمان حسن سري عملية التدقيق؛ 
 إىل البىن التحتية واألدلة؛ ،تسهيل الوصول، بناء على طلب املدققني 
  .التعاون مع املدققني لتحقيق أهداف التدقيق 
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 التدقيقتنفيذ الفرع اخلامس: 
 :على ثالث مراحل تدقيقجيب أن يتم األداء الفعلي لل

 يف االجتماع االفتتاحي، ينبغي للمدقق:  االفتتاحية:اجللسة  -أ
 تعريف أعضاء فريق التدقيق على الكيان الذي سيتم تدقيقه؛ -
 ؛التدقيقعرض األهداف ونطاق  -
 التدقيق؛األساليب واإلجراءات اليت سيتم استخدامها أثناء ستعراض إ -
 ية بني فريق التدقيق واجلهة اخلاضعة للرقابة؛روابط االتصال الرمسحتديد  -
 التأكد من تزويد فريق التدقيق ابلوسائل والتسهيالت اليت حيتاجها؛ -
 أتكيد اتريخ ووقت االجتماع اخلتامي وأي اجتماع مؤقت؛ -
 وضيح أي نقطة غامضة يف خطة التدقيق.ت -
 جيب على املدققني مجع األدلة من خالل:  مجع األدلة: -ب
 ؛املقابلة -
 ؛تدقيق واثئق العمل واملرجعية -
 ؛مراقبة األنشطة واملواقف -
 ؛االختبار والقياس إذا لزم األمر -
 ؛بيان مجيع املؤشرات املتعلقة ابالحنرافات -
 . عليها خالل املقابالت التحقق من املعلومات اليت مت احلصول -

االحنرافات وما شابه ذلك من قبل املدققني، إذ أن هذه الواثئق تشكل دليال ملموسا أثناء  أتكيدجيب 
مسؤول إدارة اجلودة بالغ إالتدقيق، وجيوز للمدقق الرئيسي القيام ببعض التغريات على خطة التدقيق مع ضرورة 

لتحقيق أهداف  ،إذا كان ذلك ضروراي ،الكيان املراد تدقيقه وأخذ موافقة رئيس (RMQSE)البيئة -األمن–
 التدقيق. 

 االجتماع اخلتامي -ت
لتدقيق مع فريقه اجتماعا مع مجيع مديري الكيان اخلاضع للرقابة، هبدف ا، يعقد مدير التدقيق هنايةيف 

ق اإلجراءات ار )أو وجيب على مدير التدقيق إكمال ح. عرض التناقضات وجعل االستنتاجات مفهومة بوضو 
 التصحيحية( وتقدمي نسخة إىل اجلهة اخلاضعة للتدقيق مع حمضر االجتماع اخلتامي واملوقع بشكل مشرتك.
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 إعداد تقرير التدقيقالفرع السادس: 
 واتريخ وتوقيع مدير التدقيق الذي جيب أن يشمل: (وفقا للنموذج)عداد التقرير إيتم 

 ؛هدف ونطاق التدقيق -
 ؛التدقيق وهوية أعضاء فريق التدقيق ومديري الكيان اخلاضع للتدقيقتفاصيل خطة  -
 ؛حتديد اهليكل املدقق -
 ؛عملية التدقيقحتديد الواثئق املرجعية اليت أجريت على أساسها  -
 ؛مالحظات االحنرافات -
لشركة املطبق متثال اجلهة اخلاضعة للتدقيق لإلجراءات والواثئق املرجعية لنظام اإلدارة املتكامل لاتقييم درجة  -

 ؛على كياهنا
 .هاقدرة اجلهة على حتقيق أهداف -

 وحيتوي تقرير التدقيق على الواثئق التالية: 
 ملخص؛ -
 أوراق اإلجراءات التصحيحية والوقائية هلذا التدقيق؛ -
 أوراق اإلجراءات التصحيحية والوقائية من التدقيق السابق؛ -
 حمضر اجللسة اخلتامية؛ -
 خطة سري مهمة التدقيق؛ -
 متابعة التدقيق. -

 التشغيل واملراقبةالفرع السابع: 
ات يف هناية التدقيق، جيب على الكيان اخلاضع للتدقيق حتديد اإلجراءات التصحيحية لتصحيح االحنراف

وجيب جيب وضع خطة عمل واإلبالغ عنها من قبل اجلهة اخلاضعة للرقابة. و  ،املرصودة والقضاء على األسباب
( أايم من اتريخ التدقيق؛ وحدد وقت االستجابة لتقدمي 05إىل اجلهة اخلاضعة للرقابة خالل ) تقدمي تقارير التدقيق

( يوما بعد استالم تقارير التدقيق، ما مل يتم االتفاق على خالف 20خطة عالج حلاالت عدم املطابقة املكتشفة )
تصحيحية ويراقب عملية هذه اإلجراءات ال (RMQSE)البيئة -األمن–مسؤول إدارة اجلودة ذلك. ويسجل 

 تنفيذها.
مناقشة نتائج التدقيق يف اجتماع مراجعة اإلدارة للتعديالت احملتملة على نظام اإلدارة املتكاملة املربرة تتم و 

 .تغيريات النظام والتحسني املستمربنتائج املراجعات و/أو اإلجراءات التصحيحية، من أجل عكس 
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 (SCAEK)مهمات التدقيق الداخلي البيئي على مستوى شركة اإلمسنت بعض املطلب الثاين: 

 يف:  (SCAEK)التدقيق الداخلي البيئي لشركة اإلمسنت  وأنشطة مهماتأهم تتمثل 
 رفع التقارير الدورية لإلدارة العليا حول سري العمل؛ -
 إعداد برانمج للتدقيق البيئي؛ -
 ختيار فريق التدقيق الداخلي؛إ -
 يف الشركة؛ HSEم تقييم نظا -
 .تطبيق مالحظات املدققني اخلارجيني يف جمال البيئة على العمل -

 (2016)جوان لتدقيق الداخلي البيئي األوىل لهمة املالفرع األول: 
 تقييم كفاءة العمليات البيئية.اهلدف من املهمة: 

 10/06/2016 بتاريخ متت هذه العملية ملدة يومالفرتة: 
 متت هذه العملية وفق الربانمج التايل: برانمج املهمة:

 عقد اجللسة االفتتاحية؛ -
 الع على خمتلف امللفات؛ستعراض واالط  إ -
 مراقبة عملية جودة املنتج واستهالك الطاقة؛ -
 السالمة املهنية للعمال.الصحة و  تدقيق األمور البيئية ومراقبة -
 .ختتاميعقد اجتماع ا -

 الداخلي إىل نقاط القوة التالية:أشار تقرير املدقق نقاط القوة: 
 ؛وجود مستوى توعية جيدة لدى العمال -
 د من القيام ابلتسجيالت املختلفة؛التمكن اجلي -
ختزين املواد الكيميائية يف خزائن خاصة مزودة مبكي فات لضمان ختزينها يف درجات احلرارة املالئمة لكل منتج  -

 املواد؛ومراقبتها بشكل مستمر، مما خف ض من خماطر هذه 
 خلق مدخل على مستوى الفرن حلرق النفاايت. -

 أشار املدقق الداخلي يف تقريره إىل جمموعة من النقاط اهلامة واملتمثلة يف:  نقاط الضعف:
، مبعىن عدم عن نسب حمتوايت املادة على مستوى غرفة التحكملكيميائي ا عدم وجود تصور مباشر لدى -

 توفر لديه نظام القيادة؛
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فرص وحتميلها اإلفراج عن املنتج ال ميتد إىل الفرتات املؤقتة، األمر الذي يضي ع على املؤسسة العديد من القرار  -
القرار أخذ  هيعوض الذي شخصال ال يستطيعمبعىن عند غياب املسؤول  غىن عنها؛ يفلتكاليف إضافية هي 

 فراج عن املنتج.لإل
 مسارات التحسني اليت ميكن حتقيقها واملتمثلة يف اآليت:أشار املدقق يف تقريره إىل نقاط للتحسني: 

 تحليل على نتائج لوحة القيادة اخلاصة بعمليات األمن والصحة والبيئة؛التعليل و ضرورة ال -
 العمال، خاصة يف جمال السالمة والبيئة.ضرورة توعية  -

منتجات ذات جودة عالية، وكذا ومن النتائج املتوصل إليها هو أن عملية التدقيق الداخلي تضمن إنتاج 
ضمان االمتثال لألنظمة وخمتلف القوانني، ومنه جتنب العديد من املخاطر اليت تعرتض الشركة، خاصة القانونية 
منها، والتصدي ألي أخطار هتدد سالمة وصحة العمال، وهو ما مت التحقق منه، إذ جنحت الشركة يف جتنب 

 مثل هذه املخاطر.
مقارنة ابلسنوات السابقة،  2016التطورات اليت متكنت الشركة من حتقيقها سنة كما مت تسجيل بعض 

 : اآليت نلخصها يف
 ؛APRUEإجراء مراجعة للطاقة وإصدار توصيات من  -
 املياه ستهالكإ تدهور إىل أدت واليتاخلط الثاين لإلنتاج  يف التشييد يضا أبعمالأ 2016 عام متيز -
 92 هو الثاين اخلط مشروع يف التقدم معدل. لألعمال منها جزء استخدام مت اليت والكهرابء ،(3م578593+)

 الصرف مياه معاجلة حمطة) اجلديد اخلط هذ يف االمتثال إجراءات مجيع تضمني واليت مت، ديسمرب هناية يف ٪
 الصحي(؛

مليون دينار للنصف األول  3,2حتسن اسرتداد النفاايت )الزيت املستخدم( بشكل ملحوظ مببلغ يزيد على  -
 ؛2015مليون دينار لعام  2,76مقابل  2016من سنة 

 وأعمال الصيانة ابحلرق يف الفرن؛ نفاايت املطبخالتخلص من النفاايت األخرى مثل  -
 (؛2014يف عام  1,062480مقابل  2016مليون يف عام  3,2مرات ) 3مت مضاعفة تقييم النفاايت مبقدار  -
من  ٪75حيث يتم دمج غالبية اإلجراءات اليت تسبب  ،٪ 92ألكثر من  لإلنتاج الثاين اخلطختطيط وتنفيذ  -

 (ت يف الغالف اجلوينبعااثلوائح عدم املطابقة )حمطة مياه الصرف الصحي، واإل
 قتناء معدات حلماية البيئة )قياس عتامة، فلرت، ... إخل(.إ -
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 (2017)سبتمرب  البيئياملهمة الثانية للتدقيق الداخلي الفرع الثاين: 
 تقييم فعالية نظام اإلدارة املتكاملة.اهلدف من املهمة: 

 19/09/2017بتاريخ  استغرقت هذه املهمة يوم الفرتة:
 متثل برانمج التدقيق املعتمد يف اآليت:  برانمج املهمة:

 عقد جلسة االفتتاح؛ -
اليت أاثرهتا عمليات التدقيق الداخلي  توصياتال االلتزام واختاذ التدابري وتنفيذ الحظاتتطبيق م تقييم مدى -

مالحظات وإجراء التصحيحات الالزمة وتقييم مدى فعالية لواخلارجي السابقة، أي مدى األخذ بعني االعتبار ل
 اإلجراءات املتخذة؛

 تدقيق املستندات اخلاصة ابألمور البيئية؛ -
 ئ واالستجابة هلا؛ملتعلق مبدى االستعداد للطوار ا PES 010 /100تدقيق اإلجراء  -
 املتعلق بتحديد وحتليل اجلوانب البيئية واآلاثر واملخاطر البيئية احملتملة؛ 100/008PESفحص اإلجراء  -
 اخلاص إبدارة النفاايت؛  100/007PQEتدقيق اإلجراء  -
 تعلق بتسيري حوادث اإلنتاج واحلرائق؛امل PSS 011/100تدقيق اإلجراء  -
 الوجود الفعلي لالستثمارات البيئية؛زايرة ميدانية للتأكد من  -
 عقد االجتماع اخلتامي. -

من خالل برانمج عمل املدقق الداخلي، يتضح اهتمامه ابجلوانب التالية: تقييم مدى االمتثال  :نقاط القوة
 .للقوانني واألنظمة البيئية، إدارة النفاايت، الوقاية من التلوث واملخاطر املتعلقة ابلصحة والسالمة والبيئة

وكخطوة أوىل، فإن املدقق قام ابلتحقق من تغطية مجيع املالحظات والنقاط اهلامة الواردة يف تقرير التدقيق 
وفرز  مناطق ختزين النفاايت ، ابستثناء تلك اخلاصة إبعادة تنظيم فضاءات2016للسنة املالية واخلارجي الداخلي 

 بعد. النفاايت الذي مل يتم إجنازه 
 واملتمثل يف: 2016ويتم دعم مسار التقومي والتقدم الذي أشري إليه يف تقرير التدقيق من عام  
أخذ بعني االعتبار بطاقات التحذير والتنبيه واجلداول املفصلة عن طريق املخطط الداخلي للتدخل عندما مت  -

 ختطيط وإجناز التحاليل املستعجلة احملددة خالل إجراء اختبارات الطوارئ؛
ياسة وكجزء من التحسني املستمر أيضا، فقد أبرز املدقق الداخلي يف تقريره حتقيق عدة نتائج إجيابية نتيجة الس

الداخلي واملدقق ، وأنه مت األخذ بعني االعتبار لكل من مالحظات املدقق شركةالبيئية املنتهجة من طرف ال
 ختص:شراء معدات جديدة على مستوى قاعات العالج  اخلارجي، إذ مت
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 ؛(EFR: Exploration Fonctionnelle Respiratoire)الكشف الوظيفي التنفسي  -
 .(ECG: Electrocardiogramme)ختطيط القلب الكهرابئي  -

هذه التجهيزات مك نت الشركة من إجراء الفحوصات الطبية للعمال دون احلاجة للتنقل إىل مكاتب األطباء أو 
 املستشفى.

 املدقق مالحظات بشأهنا يف تقريره وهي تتمثل يف اآليت:قدم نقاط الضعف: 
عدم وجود مساحة ختزين للنفاايت الناجتة عن أنشطة الشركة، حبيث أن القمامة ترتاكم يف املناطق احلرة دون  -

 أو أمن، أي عدم وجود مكبات خاصة ابلنفاايت؛ وتسييج أي إغالق
نوعها وفًقا إلجراء إدارة النفاايت املنتهجة من قبل الشركة عدم فرز النفاايت الناجتة عن نشاط الشركة حسب  -

 ؛والتنظيم املتعلق بتسيريها
منوذج تسجيل مع  عدم التوافق والتعارضاخلاصة ابلصحة والسالمة والبيئة على  1020حتتوي العملية  -
 إىل املراجعة. PCS 1020. وعليه حيتاج اإلجراء PCS 1020املتعلقة بعملية األمن والسالمة املهنية إلجراءات ا

آخر حتديث ملخاطر الصحة والسالمة املهنية، إال أنه يف ضوء دخول خط اإلنتاج  30/06/2017يعترب اتريخ  -
اجلديد إىل اإلنتاج، مل يتم بعد إعادة تقييم املخاطر احملتملة، مما قد يعين إمهال حتديد خماطر جديدة انجتة عن 

 هذا اخلط اجلديد.
ا يف اتريخ القيام مبهمة ادث العمل مقارنة بنفس الفرتة من العام السابق، إذ بلغ عددهرتفاع ملحوظ يف حو إ -

وعليه سيكون من األنسب إعادة تقييم فعالية . 2016حوادث يف هناية سبتمرب  04حوادث مقابل 10 التدقيق
 التطور من خالل:ويكمن تناول هذا  اإلجراءات املتخذة وفًقا لنسبة االستقطاب ونسبة اخلطورة دون أثر.

  لنفس الفرتة من العام  6,15مقارنة مبعدل  16,18كان  2017معدل الرتدد: معدل الرتدد يف هناية أوت
 تقريبا. نقاط 10السابق أي بزايدة 

  يف هناية  0,13مقابل  2017يف هناية أوت  0,25جيل معدل خطورة دون أتجيل قدره تسمعدل اخلطورة: مت
وعليه من األنسب إعادة تقييم فعالية اإلجراءات املتخذة وفق لتواتر تقريبا،  ٪100أي تطور بنسبة  ،2016أوت 

 وشدة كل حادث. 
هذه هي أهم االحنرافات اليت مت التعبري عنها يف تقرير املدقق الداخلي، واليت جيب إجراء التصحيحات 

طر دعاوي قضائية، سواء من السكان أو العمال، أو لتجنب املخاطر احملتملة كتعرض الشركة ملخابشأهنا الالزمة 
 دفعها لغرامات مالية نتيجة عدم التحكم يف تسيري نفاايهتا.
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 (2018)أوت املهمة الثالثة للتدقيق الداخلي البيئي الفرع الثالث: 
 ISO 9001 ،ISO 14001، OHSAS18001 التحقق من االمتثال ملتطلبات املعايرياهلدف من املهمة: 

 والتحقق من االمتثال للنصوص التنظيمية.
 20/08/2018بتاريخ  استغرقت هذه املهمة يوم الفرتة:

 متثل برانمج التدقيق املعتمد يف اآليت:  برانمج املهمة:
 تذكري أبهداف التدقيق، مراجعة تقرير التدقيق السابق.واليت تتضمن تقدمي عام: عقد جلسة االفتتاح ، 
  :فحص العملية والذي يتضمن 
 فحص برانمج الصحة والسالمة املهنية والبيئة؛  -
 تسيري احلوادث يف املؤسسة؛  -
 التحضري واالستجابة حلاالت الطوارئ؛ -
 مدى التمكن من امللفات؛ -
 ؛2015مطابقة املستندات وفقا إلصدار  -
 .اجتماع اخلتام 

واخلارجي املدقق من تغطية مجيع املالحظات والنقاط اهلامة الواردة يف تقرير التدقيق الداخلي  وقد حتقق
 السابقة. للسنة 

لعملية اخلاصة اب وثيقة العملأن  طار دعم مسار التحسني والتطوير أشار املدقق يف تقريره إىليف إ نقاط الضعف:
 .املتعلقة ابلصحة والسالمة املهنية مل يتم حتديثها

 إىل بعض نقاط القوة اليت الحظها واملتمثلة يف: املدقق الداخلي أشار  نقاط القوة:
 ؛فريق متماسك وديناميكيالعملية تتوفر على  -
 ابألمور ذات العالقة؛ العمل على علم جيدطاقم  -
 ذات العالقة؛ التسجيالتخمتلف إتقان متكن أغلب موظفي العملية من  -
 .بواسطة حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي اجلديدة تتم خطي اإلنتاج( من)املياه املستعملة معاجلة  -

بعد ف ،أيضا إىل مسارات التحسني اليت متكنت الشركة من حتقيقها قد أشار املدقق يف تقريره: نقاط التحسني
جمموعة اختاذ  ابشرت الشركة إىل واليت نتج عنها خسائر مادية جسيمة، 17/05/2018حدوث السيول بتاريخ 

 :ثلاإلجراءات التصحيحية ممن 
 ؛تنظيف الوادي من اجلهة الشمالية للمصنع -
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 .إزالة جسرين مؤقتني -
كجزء من حتسني ردود أفعال موظفي الشركة، متت برجمة مترين حماكاة الفيضان مع احلماية املدنية خالل و 

 املفاجئ وغري املسبوق. ومع ذلك، جيب بذل جهود إضافية لتجنب مثل هذا الفيضان. 2018شهر أكتوبر 
وقد أشار أيضا فريق التدقيق إىل أن عملية التدقيق قد متت يف ظروف جيدة وأشاد برتحيب وروح التعاون 

 اليت قدمها املوظفني لفريق التدقيق خالل مهمة التدقيق أبكملها.
حة والسالمة والبيئة، مما وكنتيجة هنائية: فقد مت اإلشارة إىل التمكن الكبري على مستوى العملية اخلاصة ابلص

 يضمن االمتثال التنظيمي البيئي والسالمة املهنية. 
 (2019الرابعة للتدقيق الداخلي البيئي )أكتوبر ملهمة االفرع الرابع: 

 ISO 9001 ،ISO 14001، OHSAS18001 التحقق من االمتثال ملتطلبات املعايرياهلدف من املهمة: 
 يف شركة 1020 والتحقق من االمتثال للنصوص التنظيمية، وتقييم فعالية األحكام ووسائل التحكم يف العملية

 (.SCAEKاإلمسنت )
 .20/10/2019خ بتاري استغرقت هذه املهمة يومالفرتة: 

 متثل برانمج التدقيق املعتمد يف اآليت:  برانمج املهمة:
 ؛ عقد جلسة االفتتاح -
 ؛املتعلقة بعمليات التدقيق السابقة مراجعة اإلجراءات -
 ؛لصحة والسالمة املهنيةوالفرص املتعلقة ابخاطر اململواجهة اليت جيب وضعها اإلجراءات حتديد  -
 ؛النفاايتتسيري ب اجلوانب البيئية املهمة؛ خاصة فيما يتعلقحتديد وتقييم  -
 ؛التأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ -
 ؛املهنيةحتليل حوادث الصحة والسالمة  -
 ؛العمليات مراقبة -
 ملعايري الصحة والسالمة املهنية والبيئة؛ تقييم االمتثال -
 ؛قياس ومراقبة األداء والعملية -
 ؛مشاركة واستشارة املوظفني -
 ؛الواثئق / إنشاء وحتديث املعلومات املوثقة )السجالت( -
 الزايرة امليدانية؛ -
 ؛اجللسة اخلتامية -
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 مهمة التدقيق:نتائج 
وقد ابشر املدقق تقريره بتقدمي بسيط للعملية املراد تدقيقها يف تقريره وحتديد اهلدف منها مشريا إىل أن 

لصحة اهو ضمان االمتثال لألحكام التنظيمية من حيث  1020الغرض من عملية الصحة والسالمة والبيئة 
 قام ابستنتاجها أثناء أداء مهامه واملوضحة . ومن مث قام بعرض لعناصر وأدلة التدقيق اليتوالسالمة املهنية والبيئة

 يف اجلدول املوايل: 
 (SCAEK)إلمسنت ا على مستوى شركةالداخلي البيئي : أدلة وعناصر التدقيق (20-5) اجلدول رقم

 2019ة لسن
 دليل االثبات املوضوعي عناصرال

مراجعة اإلجراءات املتعلقة 
بعمليات التدقيق السابقة 

 واخلارجية()الداخلية 

 .1020التحقق من اإلجراءات بعد عمليات التدقيق السابقة حتديث ملف العملية  -
 

وضعها اإلجراءات الواجب 
 واجهة املخاطر والفرصمل

 / FARP021-0)ف ورقة حتليل املخاطر يف مل 1020بعملية املتعلقة املخاطر مت حتديد وحتليل  -

 ؛اإلجراءاتهذه ولكن مل يتم اتباع  (،100
 NCP / PNC 1 تنفيذ اإلجراءات وتقييم فعالية هذه اإلجراءات عدم -

حتديد وتقييم خماطر 
 الصحة والسالمة املهنية

 FI-CR 010-0 / 100 يف 2019مت حتديث حتليل خماطر الصحة والسالمة املهنية يف مارس  -
، دد جوانب وخماطر الصحة والسالمةلذي حيا  PES 008/100 (03/01/2018)وفًقا إلجراء -

؛ تظل اإلجراءات الوقائية كما هي ابلنسبة خلطة عمل 2018ال يوجد تغيري مقارنًة بعام لكن 
 ؛2019و 2018خماطر الصحة والسالمة املهنية لعامي 

وابلتايل عدم  ،تعطي أي نتائج ال ، فإن اإلجراءات املنفذةFI-CR 010-0 / 100ثيقة وفًقا للو  -
على الرغم من التدابري الوقائية تبقى ذات خطورة  عاليةالطورة اخلحالة يف : فعالية اإلجراءات املتخذة

 .واإلجراءات املنفذة
إجراءات األخطار املتعلقة بتحليل خماطر وأخطار : أوجه القصور يف السالمة والصحة املهنيتني -

ملخصات للمخاطر ذات األولوية عدم وجود  اإلجراءات تبقى دائماهذه الصحة والسالمة املهنية؛ 
 Nc MIN / MIN NC 1 بني اخلطر / واإلجراء املنفذ وعدم متاشي تناسق

حتديد وتقييم اجلوانب 
تسيري اهلامة: ) ةيالبيئ

 (ومتابعة النفاايت

 ؛LAS 008-0 / 100 مت حتديد اجلوانب اهلامة: ملف -
 BSDو (تابعةامللنفاايت و والتخزين للفرز )فشل الحرتام قواعد ا عدم االلتزام بفرز وختزين النفاايت -

  03/01/2018(إجراءات تسيري النفاايت PQE007 / 100) وفًقا لإلجراء 006-0/700

 ؛NCP / PNC 02 20.1.6 (الفلورسنت)حالة أانبيب  اإلانرةمصابيح 
 ؛NC MIN / MIN NC 2 عدم الفرز يف منطقة النفاايت -
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ة الشروط األخري هذه  املربم معدد العقد وحي، الفطلزيوت املستعملة من قبل شركة نا عاسرتجا يتم  -
استعادة  فطالاصلت نو العقد انتهت صالحيته و ولكن واألحكام الستعادة هذا النوع من النفاايت 

 ؛OFI 1 2019الزيوت املستعملة: منوذج اإلفراج من فرباير 

 .NCMIN / MIN NCO3عدم مراقبة تصريف السوائل  -

التأهب حلاالت الطوارئ 
 واالستجابة

 

 10:30الساعة ن مإبتداءا  10/16/2019بتاريخ   احلماية املدنية معاختبارات احملاكاة اجراء  -
من علبة لدقيق الساخن وتسرب االتخطيط الختبارات احملاكاة مع سيناريوهات الفيضاانت ، صباحا

 PF1 مع تقارير وصور االختبارات املنفذةالتدخني للفرن 
 .OFI1بشكل جيد غري مفصل التسلسل الزمين للسيناريوهات غري أن  -

حتليل حوادث السالمة 
 والصحة املهنية

ولكن توزيع تقرير ( PSS 011/100إدارة احلوادث )إجراءات يتم إجراء حتليل احلادث وفًقا إلجراء  -
 .احلادث غري كاف  

 مراقبة العمليات

 RP JS 002-0 / 1020ا تتم مراقبة األنشطة والعمليات يوميً  -
واحلوادث عن طريق تقارير احلوادث )سجل احلوادث( وتسجيل زايرات  املشاكلوكذلك متابعة  -

 ؛مكان العمل
 ؛ي تنفيذ هذا اإلجراءمت ختطيط إجراءات زايدة الوعي من قبل هيكل الصحة والسالمة والبيئة وجار  -
 ؛ةعدم وجود قائمة مبعدات التحكم الفنية )مصاعد احملطات الفرعية )األنشطة( ذات اخلطورة العالي -
 / CO2توضيح موقع ونوع طفاايتمع ضرورة ؛ ائهاوضع قائمة طفاايت احلريق مع اتريخ انته مت -

ProudreOFI3؛ 
 .PF3إنشاء تصاريح العمل ألعمال الصيانة  -

 SSTEتقييم االمتثال 

أن  2019الصادر يف سبتمرب  TDB 001-1 / 700لوحة القيادة و  SSTE 2019يوضح تقرير  -
ال حيتوي  )اهليئة املكلفة ابلقيام هبذه التحاليل( متوافقة، يف حني أن اهليكلحتليالت مياه الشرب 

تأكد من وال لتتبعاإمكانية عدم أي  TDB 0011/700على أي نشرات حتليلية تؤكد ما ورد يف 
 (2019تربر إجراء التحليل )يناير ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمرب  فعليا تأن التحاليل قد مت

األداء قياس ومراقبة 
 .NCP PNS 3 1020نقص يف متابعة خمطط اإلجراءات العملية  - والعملية

وثيقة/إنشاء وحتديث 
املعلومات املوثقة 

 )السجالت( زايرة املوقع

ن الصحة املسؤول ع أتكيدها والتحقق من صحتها من قبلقائمة املعدات والسجالت اليت مل يتم  -
 ؛والسالمة والبيئة

 ؛NCP 04للعملية  PSC 1020ة املوحد القيادةعدم وجود لوحات  -
 ؛يف حالة نشرات حتليل املياه الواثئق اخلارجية لتسجيل علىل عدم وجود أي اثبات -

 PES 010/100ء وفًقا إلجرا SSTE مسؤولوقعة من قبل مقائمة معدات التدخل غري  -
 ؛)غياب مسؤولية املساعد املسؤول عن الصحة والسالمة والبيئة(

 . 0FI04 2019 يتم التوقيع على تقرير طبيب العمل منذ ماي مل -
 . (SCAEK)اإلمسنت  من إعداد الطالبة ابالعتماد على تقرير تدقيق نظام اإلدارة املتكامل لشركة املصدر:
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اليت مت اإلشارة إليها يف تقرير التدقيق الداخلي نقاط الضعف ميكن استخالص أهم  ،من اجلدول أعاله
 فيما يلي: البيئي

 أشار املدقق يف تقريره إىل جمموعة من النقاط املتمثلة يف:نقاط الضعف: 
حبيث يتم حتديد خماطر العملية وحتليلها  ابلصحة والسالمة والبيئة اخلاص 1020عدم حتديث ملف العملية  -

 ؛ فعاليتهالكن ال يتم تعقب هذه اإلجراءات وتقييم ( FARP 021-0 / 100ورقة حتليل املخاطر ) يف
 عدم االلتزام بفرز وختزين النفاايت؛ -
 استمرار عملية اسرتجاع الزيوت املستعملة لفائدة شركة نفطال ابلرغم من هناية صالحية العقد املربم معها؛  -
 عدم مراقبة تصريف السوائل؛ -
 عدم تفصيل اختبارات احملاكاة مع سناريوهات الفيضاانت وتسرابت التدقيق بشكل جيد؛ -
 توزيع تقارير احلوادث بشكل كايف؛عدم  -
 عدم وجود قائمة مبعدات التحكم الفنية ذات اخلطورة العالية؛ -
 عدم إمكانية تتبع والتحقق من أن نشرات حتليالت مياه الشرب قد متت فعال؛ -
 اخلاصة ابلصحة والسالمة والبيئة؛ 1020عدم وجود لوحات قيادة موحدة حول العملية  -
 سؤول عن الصحة والسالمة والبيئة؛مساعد املغياب مسؤولية  -
 .2019عدم التوقيع على تقرير طبيب العمل منذ مايو  -

حتسني نظام اإلدارة البيئية واملمارسات البيئية، وابلتأكيد سوف لتعزيز و حدد تقرير التدقيق البيئي فرص 
مالئمة، ارات سيتمتعون مبئي جيد وموظفني بي ةا نظام إدار على أن يكون هلشركة التوصيات هذه اليساعد تنفيذ 

 ومدعومون بسياسات واضحة وإجراءات تتسم ابلكفاءة واملرونة. 
 :الستنتاج النهائيا

بل أقسام الصحة والسالمة بشكل جيد من ق اللوجستياتيتم ضمان فإن املدقق أقر أبنه  ،وكنتيجة هنائية
إدارة كافية للنفاايت من قبل هيكل الصحة هناك سيطرة على أنشطة مجيع املوظفني، ولكن ال توجد وأن  ،والبيئة

 .1020وكذلك مراقبة اإلجراءات أثناء حتليل املخاطر والتحكم يف سجالت العملية  ،والسالمة والبيئة
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 تدقيق املتابعةالفرع اخلامس: 
تقارير التدقيق للتأكد من اختاذ اإلجراء املناسب تنفيذ التوصيات املذكورة يف قوم فريق التدقيق مبتابعة ي

املرتتب على نتائج التدقيق اليت مت التقرير عنها، والتأكد من أن اإلجراء التصحيحي الذي مت اختاذه حيقق النتائج 
د مت وق تعاجل األمور ذات العالقة. إليهااملرغوب فيها، ومن أن اإلجراءات اليت مت اختاذها بشأن النتائج املتوصل 

 حتديد: 
اخلاصة ابلصحة والسالمة والبيئة ومتابعة  1020تقييم مستوى االمتثال لتطبيق معايري العملية اهلدف من املهمة: 

 تنفيذ إجراءات التدقيق السابقة.
 .2020 /22/01بتاريخ  استغرقت هذه املهمة يومالفرتة: 

 متثل برانمج التدقيق املعتمد يف اآليت:برانمج املهمة: 
 عقد جلسة االفتتاح؛  -
 (؛2019مراجعة اإلجراءات املتعلقة ابلتدقيق الداخلي السابق )أكتوبر  -
 وتقييم املخاطر وخماطر الصحة والسالمة املهنية؛ حتديد -
 حتديد وتقييم اجلوانب البيئية املهمة )إدارة النفاايت(؛ -
 االستعداد واالستجابة حلاالت الطوارئ؛ -
 املهنية؛حتليل حوادث الصحة والسالمة  -
 مراقبة العمليات واألداء؛ -
 السجالت؛التوثيق إنشاء وحتديث  -
 الزايرات امليدانية؛ -
 عقد االجتماع اخلتامي.  -

أثناء القيام بتدقيق املتابعة  تإىل جمموعة من االستنتاجا توصل فريق التدقيق الداخلي البيئينتائج تدقيق املتابعة: 
 واملوضحة يف اجلدول التايل: 
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 (SCAEK)اإلمسنت : نتائج تدقيق املتابعة لشركة (21-5)اجلدول رقم 
 املالحظات التحفظ التصحيحي اإلجراء دليل اإلثبات املوضوعي الطلب

مراجعة -
اإلجراءات 

املتعلقة ابلتدقيق 
الداخلي 

لسابق )أكتوبر ا
2019) 

 
 

تنفيذ ورصد  -
 اإلجراءات

عدم حتديث ملف العملية  -
الصحة اخلاصة بعملية  1020

حبيث يتم  ،والسالمة والبيئة
حتديد خماطر العملية وحتليلها يف 

 )ورقة حتليل خماطر العملية
FARP 021-0 / 100)  لكن

ال يتم تعقب هذه اإلجراءات 
 وتقييم فعاليتها؛

مراقبة فعالية  -
 .اإلجراءات املنفذة

تنفيذ ورقة حتليل  -
خماطر العملية 

5FARP 021-

0/10. 

رفع  -
التحفظات: 

فقط يبقى 
تصحيح ورقة 

 العمل.
 

 تصحيح أوراق العمل

عدم متابعة اإلجراءات  -
وأخطار خماطر  املتعلقة بتحليل

الصحة والسالمة املهنية، 
 اإلجراءات تبقى دائما

ملخصات، للمخاطر ذات 
التساق بني ل األولوية تفتقر

املتخذ  واإلجراء املخاطر/
 NCلتجاوز هذا اخلطر 

MIN/MIN NC 01. 

ومتابعة ورقة حتديث 
 FI-CR) خماطر حتليل

010-0/100) 

اإلجراءات تنفيذ 
مخاطر ذات املناسبة لل

حتديث األولوية )
 (2019ديسمرب 

 

اإلجراءات 
 ليست مغلقة

 

ال تزال اإلجراءات 
اجلارية غري كافية 

 للمتابعة

فرز وختزين  طرق عدم احرتام -
 .النفاايت

القيام بتحديد الرموز  -
النفاايت يف ملف إدارة 

مبا هو موجود يف 
اإلجراء مراقبة رموز 

"BSD  املرسلة بواسطة
 BSDاهليكل 

31/12/2019 -2000 

 قطعة.
تقرير احلرق  -

09/01/2020" 

 - رفع التحفظات
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عدم الفرز يف منطقة  -
 NCMIN/MINالنفاايت 

NC 2 

التحكم يف الوصول -
إىل منطقة النفاايت 

 وإغالقها)التسييج 
 ابلقفل(

عملية الفرز يف إعادة -
 منطقة النفاايت.

عدم رفع 
 التحفظات

 

عملية التسييج قيد 
 اإلجناز )غري مغلق(

 

عدم مراقبة تصريف السوائل  -
MIN/MIN NCO3NC 

االتصال مبزود اخلدمة 
وطلب نتائج 

التحليالت يف األسبوع 
 األول من أخذ العينة.

 

عدم رفع 
 التحفظات

 ،مل يتم األخذ ابإلجراء
ومت القيام ابلتحليالت 
مرة واحدة فقط بتاريخ 

وعدم  26/04/2019
وجود حتليل اثين يف 

 نصف السنة.
 وإعداد إنشاءمراجعة 

 جراء.هذا اإل

حتليالت مياه غياب نشرات  -
نشرات عدم وجود  الشرب أي

 حتليلية تؤكد ما هو مذكور يف
 TDBيف  TDB)لوحة القيادة

يعين عدم مما ( 001-1/700
إمكانية تتبع واثبات أن 

التحاليل متت فعال خالل أشهر 
)جانفي، جوان، جويلية، أوت 

 (2019وسبتمرب 

 
االتصال مبزود اخلدمة 
وطلب نتائج االختبار 

 يف
األسبوع األول بعد مجع 

 العينة.
 
 
 

 

عدم رفع 
 التحفظات

 
 
 
 
 
 
 

 

جراء: إلمل يتم اختاذ ا
لوحة القيادة يف ديسمرب 

شري إىل ت 2019ونوفمرب 
أن التحليالت متوافقة 

 ختتفيال ميكن إال أنه 
 والتحقق من هذه

 النتائج.
 

 

عدم الرقابة على عدم  -
املطابقة: عدم اقرتاح العالج 

لنتائج حتليالت تصريفات املياه 
سائلة أو مياه الشرب يف 

والتوافق  لحاالت عدم االمتثا
 2019)غياب نتائج حتليالت 

 :جراء السابقإلنفس ا
االتصال مبزود اخلدمة 
وطلب نتائج االختبار 
يف األسبوع األول بعد 

. عدم رفع مجع العينة
 .التحفظات

عدم رفع 
 التحفظات

مراقبة غري كافية  -
خلطة العمل للعملية 

1020 

 
 رفع اإلجراء -
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وتقارير متابعة عدم االمتثال 
 (.2018لنشرات 

اإلجراء: متابعة العملية 
1020 

قائمة املعدات والسجالت  -
غري مصادق عليها من قبل 

املسؤول عن الصحة والسالمة 
عدم وجود لوحات قيادة  البيئة

 PSC 1020 موحدة حول
NCP04 

توحيد لوحات  -
القيادة ملكوانت العملية 

الثالثة )الصحة  1020
 والسالمة والبيئة(

 - رفع التحفظات

غياب التوثيق أي عدم  -
إمكانية التحقق وتتبع استالم 
بعض التقارير اخلارجية كتقارير 

حتليل املياه وقائمة معدات 
التدخل غري موقعة من قبل 

 SSTEمساعد املسؤول عن 

 جراء تسيري احلوادثوفقا إل
PES 010/100 

رسال أي مستند إ -
خارجي إىل مكتب 
الطلبات للتسجيل 

 والتقييد
 

 - رفع التحفظات

وجود ورقيت عمل خمتلفتني  -
FAC 032-1/700 ، FAC-

A 003-1/700 

 

استخدام ورقة  -
 FAC-Aاإلجراء 

لتجنب  003-1/700
 نفس اخلطأ السابق

 - رفع التحفظات

اإلجراءات اليت 
يتعني تنفيذها يف 
مواجهة املخاطر 

حتديد  والفرص:
وتقييم اجلوانب 
البيئية املهمة 

 النفاايت( )إدارة

النفاايت حسب معاجلة  -
)إجراءات تسيري  اإلجراء
 (PQE 007/100 النفاايت

- - - 

السيطرة على 
العمليات قياس 
ومراقبة األداء 

 والعملية

يتم التحكم يف األنشطة  -
-RPJS 002والعمليات يوميا 

فضال عن رصد  0/1020
احلاالت الشاذة واحلوادث من 

- - - 
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خالل تقارير احلوادث )سجل 
 احلوادث( لعمليات أخرى،

الواثئق إنشاء 
وحتديث 

 معلومات موثقة
 )سجالت(

 زايرة األماكن

زايرة منطقة النفاايت  -
املهجورة منذ مشروع التمديد، 
وعدم فرز هذه النفاايت حبيث 
ابت املكب غري متحكم فيه 

NC Min 02. 

- - - 

 لواثئق املقدمة من قسم البيئة.من إعداد الطالبة ابالعتماد على ا املصدر:
أنه  ،الذي أوكلت إليه مهمة القيام بتدقيق املتابعة البيئيالداخلي فريق التدقيق  إليها توصلوكنتيجة هنائية 

متت متابعة عمليات التدقيق يف ظروف جيدة، إال أنه ال توجد متابعة كافية حلاالت عدم املطابقة من التدقيقات 
 السابقة. 

تبين نظام اإلدارة البيئية والقيام ابلتدقيق الداخلي البيئي على األداء البيئي واألداء أثر : املبحث الثالث
 (SCAEK) لشركة اإلمسنت عني الكبريةالعام 

 ممارسات التدقيق البيئيو  م اإلدارة البيئيةانظلقد كللت جهود شركة اإلمسنت عني الكبرية يف جمال تبين 
العام ابلعديد من املكاسب البيئية واالقتصادية اليت سامهت بشكل كبري يف تطوير كل من األداء البيئي واألداء 

 وهو ما سنحاول إبرازه من خالل هذا املبحث.  ،للشركة
 ر تبين نظام اإلدارة البيئية والقيام مبمارسات التدقيق الداخلي البيئي على األداء البيئياملطلب األول: أث

 للشركة.
سات التدقيق الداخلي البيئي على األداء البيئي دارة البيئية والقيام مبمار يتناول هذا املطلب أثر تبين نظام اإل

اسرتجاع كميات معتربة من املادة األولية ونصف مصنعة واتمة الصنع، وحتقيق إيراد انتج عن االقتصاد  إذ ساهم يف
 فاايت.يف استهالك الطاقة الكهرابئية وبيع الن

 (SCAEKاإلمسنت ) تطور اسرتجاع الفرينة يف شركةالفرع األول: 
وهذا ما  ،من كمية الفرينة املنتجة ٪8ت الشركة يف اسرتجاع ما قيمته نتيجة لالستثمارات احملققة جنح

 يتضح من خالل اجلدول أدانه: 
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 (SCAEKعلى مستوى شركة اإلمسنت ) املسرتجعةوقيمة الفرينة كمية :  (22-5)اجلدول رقم 

 السنة
الكمية 

املسرتجعة من 
 )طن( 01خ إ 

الكمية املسرتجعة 
 02من خ إ 
 )طن(

 )طن( الكمية املسرتجعة
تكلفة الطن 

 قيمة الوفر )دج( )دج(

2015 134587,70 - 134587,70 899,12 121010492,80 

2016 147939,28 - 147939,28 956,67 141529071,00 

2017 148169.84 99468 247637,84 901,55 223257894,70 

2018 133889,36 126648 260537,36 910,69 237268768,40 

2019 136112,00 127980 264092,00 1084,29 286352314,70 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على تقارير رئيس السريورة والطاقة.املصدر: 
السياسة بفضل أن الشركة متكنت من اسرتجاع كميات معتربة من الفرينة  نالحظ ،من اجلدول أعاله

نها من حتقيق عدة وفرات نتيجة إدخاهلا من جديد يف العملية األمر الذي مك   انتهجتهااليت البيئية  ريةاالستثما
مة نها من حتقيق وفر بقيطن من الفرينة وهو ما مك   134587,7اإلنتاجية فاسرتجعت الشركة ما قيمته 

 واستمر هذا االرتفاع يف الكميات املسرتجعة خالل السنوات الالحقة.، 2015دج سنة  121010492,824
وأعلى قيمة  طن من الفرينة 260537,36أين مت اسرتجاع  2019لتبلغ أقصى قيمها )الكمية املسرتجعة( سنة 

 .دج 286352314,70ة نقدي
 (SCAEKاإلمسنت ) نكر يف شركةيتطور اسرتجاع الكلالفرع الثاين: 

العروض التقدميية حول  إحدىيف  SCAEK اإلمسنت اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركةرئيس جملس ح صر   
أن الشركة جنحت يف  املكاسب احملققة من االستثمارات البيئيةحول  2010الوضعية البيئية للشركة لغاية سنة 

 من خالل:اي وذلك نو نكر سيطن من الكل 262944اسرتجاع ما قيمته 
 نكر واملقدريخام وبضرهبا يف معامل الكلمن الفرينة  وايسن طن 253440خسارة يتم أنه : )الفرينة( الغبار اخلام -
 ؛ نكريطن/سنة الكل 177408ما قيمته الشركة تسرتجع  جند أن 0,7ب 
 إمجايل التوفريمنه فإن و  ،نكريطن/سنة من الكل 85536طن/ساعة أو  10,8نكر يخسارة الكل :كرينغبار الكل -

لكل من فقد قدرت ابلنسبة املكاسب املالية السنوية: . أما خبصوص نكر سنوايً يطن من الكل 262944 :بيقدر 
 من املبيعات. ٪ 40دج أو 300000000ب  مرشحات جتميع الغبار )اخلام واملربد(

نكر املوضح يف اجلدول يمن الكل سرتجاع كميات معتربةابشركة الفقد جنحت  ،أما ابلنسبة لسنوات الدراسة
 املوايل:  
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 (SCAEKوقيمة الكلينكر املسرتجع على مستوى شركة اإلمسنت ): كمية (23-5)اجلدول رقم 

 السنة
الكمية 
 املنتجة
 )طن(

الكمية 
املسرتجعة يف خ 

 )طن( 01إ 

الكمية 
املسرتجعة يف 

 )طن( 02خ إ 

 الكمية املسرتجعة
 )دج(الوفر  تكلفة الطن )دج( )طن(

2012 146971 19422 - 19422 1942 37717524 

2013 1008721 20174 - 20174 2160 43575840 

2014 1056730 21134 - 21134 2191 46304594 

2015 1060000 21200 - 21200 2389 50646800 

2016 1092061 21841 - 21841 2494,99 54493076,59 

2017 1092170 21841 26686 48527 2286,50 110956985,5 

2018 1060510 21210 34688 55898 2281,85 127550851,3 

2019 1008148 20162 35570 55732 2738,60 152627655,2 

 .ابلشركة من إعداد الطالبة ابالعتماد على تقارير رئيس السريورة والطاقةاملصدر: 
نها من حتقيق نكر مما مك  ينالحظ أن الشركة جنحت يف اسرتجاع كميات جيدة من الكل ،من اجلدول أعاله

نكر من خط اإلنتاج األول سنة يطن من الكل 19422حيث مت اسرتجاع  ،وفرات جد جيدة ابلنسبة للشركة
ات ج، وقد تواصل حناج الشركة يف اسرتجاع كميد  37717524نها من توفري ما قيمته األمر الذي مك   2012

خاصة بعد دخول خط اإلنتاج الثاين التشغيل واملزود أبحدث  ،الحقةسنوات الالنكر خالل يمعتربة من الكل
ج مرة أخرى يف الذي أدم 2017طن من الكلينكر سنة  48527إذ مت اسرتجاع  ،التكنولوجيا اخلضراءو التقنيات 

 .2018طن سنة  55898و العملية اإلنتاجية
 (SCAEKاإلمسنت ) مسنت يف شركةإلتطور اسرتجاع ا الفرع الثالث:

 (SCAEKوقيمة اإلمسنت املسرتجع على مستوى شركة اإلمسنت ): كمية (24-5)اجلدول رقم 

 السنة
الكمية 
 املنتجة
 )طن(

الكمية 
من  املسرتجعة

 )طن( 01خ إ 

الكمية 
املسرتجعة من 

 )طن( 02خ إ  

الكمية 
املسرتجعة 

 )طن(

تكلفة 
 الطن
 )دج(

 الوفر )دج(

2012 1266004 126600 - 126600 2077 262948200 

2013 1280413 128041 - 128041 2363 302560883 

2014 1310148 131014 - 131014 2519 330024266 
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2015 1320207 132020 - 132020 2688 354869760 

2016 1370106 137010 - 137010 2928,02 401168020,2 

2017 1393332 139333 150718 290051 2672,83 775257014,33 

2018 1243230 124323 190008 314331 2519,48 791950667,88 

2019 936325 93632 137621 231253 3409,74 788512604,22 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على تقارير رئيس السريورة والطاقة.املصدر: 
إجيابية تبين تكنولوجيا اإلنتاج األنظف اليت  بني  ي والذي املسرتجعةمسنت إلكميات ا  ،يوضح اجلدول أعاله

قيم أين مت حتقيق  2017اعتمدهتا الشركة ومدى فعاليتها، حيث مت حتقيق وفرات متزايدة خاصة ابلنسبة لسنة 
دج، وأعلى كمية مسرتجعة من  775257014,33 ب التشغيل بعد دخول خط اإلنتاج الثاين ةات مرتفعوفر 

 دج. 791950667,88ـ بوأعلى قيمة وفر  مسنتإلطن من ا 314331 أين مت اسرتجاع 2018مسنت سنة إلا
 ستهالك الطاقة الكهرابئية إترشيد عن الفرع الرابع: اإليرادات البيئية الناجتة 

ويتضح ذلك جليا من  ،ستهالك الطاقة الكهرابئية نتيجة املخطط الذي وضعتهإترشيد  الشركة يفجنحت 
 .ستهالك الطاقة الكهرابئية املنتهجإة عن خمطط ترشيد اجتخالل اجلدول املوايل الذي يوضح اإليرادات الن

اإليرادات البيئية الناجتة عن سياسية ترشيد استهالك الطاقة الكهرابئية لشركة : (25-5)اجلدول رقم 
 (SCAEKاإلمسنت )
 الوحدة )دج(                                                      

 2019 2018 2017 البيان

 1688158623,39 1950602778,33 690408707,4 وفرات انجتة عن سياسة اإليقاف

 1738930 1732125 1300303 وفرات انجتة عن حتسني عامل االستطاعة

 1689897553,39 1952334903,33 691709010,4 الوفرات إمجايل

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املتحصل عليها من املؤسسة. املصدر:
حتقيقها نتيجة ( SCAEKاإلمسنت ) نالحظ حجم الوفرات اليت استطاعت شركة ،من اجلدول أعاله

 691709010,4حبيث جنحت الشركة يف توفري ما قيمته  ،سياسة ترشيد استهالك الطاقة الكهرابئية اليت انتهجتها

 1689897553,39و 2018دج ابلنسبة لسنة  1952334903,33وتوفري ما قيمته  2017دج ابلنسبة لسنة 

 ، وهي يف رأينا مبالغ جد مهمة مت حتقيقها ملصلحة الشركة.2019 دج سنة
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 من بيع النفاايت الفرع اخلامس: اإليرادات البيئية الناجتة
بعض خملفاهتا يف املزاد العلين أو اإليرادات البيئية نتيجة بيع  بعض( SCAEKحتقق شركة اإلمسنت )

 : يوضح ذلك املوايل اجلدولو  ،التنازل عنها لبعض الشركات مبوجب اتفاقيات التخلص واالسرتجاع
 : اإليرادات البيئية الناجتة عن بيع النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت (26-5)اجلدول رقم 

 ٪التطور )دج( املبلغ السنة
2014 5911300 - 

2015 3033840 48,68- ٪ 

2016 4822720 58,96 ٪ 

2017 8778780 82,02 ٪ 

2018 16647072 89,62 ٪ 

2019 5981580 64,06 - ٪ 

 الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم احملاسبة التحليلية. إعدادمن املصدر: 
 (SCAEK)(: اإليرادات البيئية الناجتة عن بيع النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت 2-5الشكل رقم )

 
 من إعداد الطالبة ابالعتماد على معطيات اجلدول السابق.املصدر: 

حجم التطور يف الوفرات اليت متكنت الشركة من حتقيقها نتيجة بيع النفاايت الناجتة عن نشاطها  نالحظ
نتيجة ارتفاع مبيعاهتا يف املزاد العلين  دج 16647072 بقيمة تإيراداإذ مت حتقيق ، 2018خاصة سنة  ،األساسي

 .2019 دج ابلنسبة لسنة 5981580 وتوفري ما مقداره، وبشكل خاص نفاايت احلديد

املطلب الثاين: أتثري تبين نظام اإلدارة البيئية والقيام مبمارسات التدقيق الداخلي البيئي على األداء العام 
 للشركة

 (SCAEK)اإلمسنت تطور اإلنتاج يف شركة الفرع األول: 
شركة خالل الشهدت الشركة تطورا ملحوظا يف كمية اإلنتاج، واجلدول املوايل يوضح قيم تطور اإلنتاج يف 

 فرتة الدراسة:  
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10000000

20000000
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اإليرادات البيئية الناتجة عن بيع النفايات
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 نكريمسنت والكلإلمن ا (SCAEK) اإلمسنت شركةنتاج إ: (27-5)اجلدول رقم 
 2015 2014 2013 2012 اإلنتاج

 )طن( الفعلي )طن( املتوقع )طن( الفعلي )طن( املتوقع )طن( الفعلي )طن( املتوقع )طن( الفعلي )طن( املتوقع
 1320207 1100000 1310148 1000000 1280414 1000000 1266004 1000000 مسنتإلا

 1060006 930000 1056730 770000 1008720 770000 971146 779000 نكريالكل

 2019 2018 2017 2016 البيان

 )طن( الفعلي )طن( املتوقع )طن( الفعلي )طن( املتوقع )طن( الفعلي )طن( املتوقع )طن( الفعلي )طن( املتوقع

 اإلمسنت
 936331 1100000 1243230 1150000 1393331 1100000 1370106 1050000 01خ.إ

 1376218 833333 1907267 1800000 1507186 1400000 - - 02 خ.إ

 2312549 1933333 3150000 2950000 2900517 2500000 1370106 1050000 اخلطني .إ

 الكلينكر
 1008148 841000 1060510 882500 1092170 845000 1092061 827500 01 خ. إ

 1756388 1425000 1736534 1350000 1334313 1050000 - - 02 إخ. 

 2764536 2266000 2797044 2232500 2426483 1895000 1092061 827500 اخلطني .إ

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املتحصل عليها من الشركة.  املصدر:
 ،نكريمسنت أو الكلإلسواء ابلنسبة إلنتاج ا ،نتاج الشركةإنالحظ حجم االرتفاع يف  ،من اجلدول أعاله

نها أيضا من خرية نتيجة دخول خط اإلنتاج الثاين قيد التشغيل األمر الذي مك  ألخاصة خالل السنوات الثالثة ا
ين جنحت الشركة يف التوجه حنو األسواق الدولية أنكر يتعلق بتصدير الكليخاصة فيما  ،ولوج األسواق العاملية

 . 2020ابتداء من سنة 
 (SCAEK) اإلمسنتتطور املبيعات يف شركة الفرع الثاين: 

كمية ورقم األعمال احملقق خالل سنوات الدراسة كما هو موضح يف شهدت الشركة ارتفاعا ملحوظا يف  
 اجلدول التايل: 

 (SCAEK)اإلمسنت  : كمية املبيعات ورقم األعمال لشركة(28-5)اجلدول رقم 
 (دج)رقم األعمال  (طن)مسنت إلمن ا كمية املبيعات السنوات
2012 1263145 6897428888,73 

2013 1279123 7457639024,66 

2014 1300491 8198404832,92 

2015 1335470 8453844795,67 

2016 1370275 8816008134,20 

2017 2800805 17517108677,26 
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2018 3150450 19361062742,64 

2019 2331880 14736385329,64 

 إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم احملاسبة العامة واحملاسبة التحليلية.من  املصدر:
مسنت كمية املبيعات من اإل  سواء يف ،املالحظ من خالل هذه املعطيات هو جناح الشركة يف حتقيق ارتفاع

تها السوقية، حيث ارتفعت أو يف رقم أعماهلا، وهذا ما يعكس األداء اجليد للشركة وجناح الشركة يف رفع حص
وهذا االرتفاع ، 2018طن سنة  3150450إىل  2012مسنت خالل سنة طن من اإل 1263145من  امبيعاهت

إىل  2012سنة ج د  6897428888,73يف الكميات املباعة تبعه ارتفاع يف رقم أعمال الشركة والذي ارتفع من 
 ٪23,88 فقد سجلت الشركة اخنفاضا بنسبة 2019 أما ابلنسبة لسنة. 2018 سنة دج19361062742,64

 نكر املخصص للتصدير. يمسنت خالل الفرتة واالجتاه حنو بيع الكلإلوهذا بسبب تباطؤ يف مبيعات ا
 (SCAEK)اإلمسنت تطور القيمة املضافة يف شركة  الفرع الثالث:

واألساسية، فهي تعترب مؤشرا من ثروة من أنشطتها املعتادة ه الشركة مقدار ما ختلف  القيمة املضافة متثل 
خالل  شركةالوتطوره، واجلدول املوايل يوضح النتائج اليت حققتها  ا لتتبع منو النشاط االقتصادي للشركةجيد

 : (2019-2012الفرتة )
 (SCAEK)اإلمسنت لشركة  القيمة املضافةتطور : (29-5)اجلدول رقم 

 ٪نسبة التغيري )دج( القيمة املضافة السنوات
2012 4788738088,42 - 

2013 5337052586,03 11,45 

2014 5835309286,57 9,34 

2015 6004073976,58 2,89 

2016 6245172721,11 4,01 

2017 13168885546,45 110,87 

2018 14728315427,88 11,84 

2019 10764200154,31 26,91- 

 عليها من قسم احملاسبة العامة. من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املتحصلاملصدر: 
نالحظ أن القيمة املضافة للشركة يف ارتفاع مستمر خالل سنوات الدراسة، حيث  ،من اجلدول أعاله

أين مت تسجيل  2017واستمر هذا االرتفاع لغاية سنة  2013ابلنسبة للسنة املالية  ٪11,45بلغت نسبة االرتفاع 
ويعزى هذا االرتفاع إىل االرتفاع الكبري  ٪110,87إذ بلغت نسبة االرتفاع فيها ، ارتفاعا قياسيا يف القيمة املضافة
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، يف اخلدمة خالل هذه السنة بسبب دخول خط اإلنتاج الثاينله يف رقم أعمال الشركة والذي سجل أعلى قيمه 
 بسبب تباطؤ املبيعات.  ٪26,91بنسبة  2019لتنخفض قيمة هذه األخرية سنة 

 (SCAEK)اإلمسنت تطور النتيجة الصافية يف شركة الفرع الرابع: 

 .2019إىل  2012لنتيجة الصافية اليت متكنت الشركة من حتقيقها من سنة ااجلدول املوايل تطور يبني 
 (SCAEK)اإلمسنت  النتيجة الصافية لشركةتطور : (30-5)اجلدول رقم 

 ٪نسبة التغيري )دج( النتيجة الصافية السنوات
2012 3343214542,42 - 

2013 3290396369,65 1,58- 

2014 3305138306,93 0,45 

2015 3207771487,39 2,95- 

2016 3014963619,30 6,01- 

2017 7412127575,85 145,84 

2018 8528622304,26 15,06 

2019 4514191932,35 47,07- 

 من إعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من طرف املؤسسة. املصدر:
، واليت 2019إىل غاية  2012قيمة األرابح الصافية اليت حققتها الشركة من سنة أعاله، يبني اجلدول 

لرتتفع بعد ذلك بنسبة  2013سنة  ٪1,58ذ جند أهنا اخنفضت بنسبة إ ،عرفت تذبذاب يف قيمها ارتفاعا ونزوال
لرتتفع سنة  2016و 2015، لتشهد بعد ذلك اخنفاضا طفيفا يف كل من سنيت 2014سنة  ٪ 0,45ـ بطفيفة 
وذلك  ٪145,84أي بنسبة  ،دج 7412127575,85أين مت تسجيل أعلى ارتفاع يف النتيجة الصافية  2017

 بنسبة 2019 لتنخفض مرة أخرى سنة، قيد اخلدمة بسبب ارتفاع رقم األعمال نتيجة دخول خط اإلنتاج الثاين
47,07٪  . 
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 الفصلخالصة 
ميكن القول أن تبين نظام اإلدارة البيئية من خالل اطالعنا وحتليلنا ملختلف الواثئق والتقارير البيئية املقدمة، 

املختلفة الناجتة عن نشاطها خاصة شركة من التحكم يف جوانبها البيئية الوممارسات التدقيق البيئي الداخلي مكن 
فنجد أن الشركة استطاعت ترشيد استهالكاهتا  ،ابلتحكم يف مستوايت استهالكاهتا للموارد الطبيعية فيما يتعلق

وجنحت  ،مسنتاإل األساسية إلنتاج دلطاقة الكهرابئية أو الغازية ابلرغم من كوهنا من املوار ابلنسبة  سواء ،يةو الطاق
نها من حتقيق العديد من املكاسب االقتصادية وترشيد استهالك املياه، مما مك   ،انبعااثهتا الغازيةأيضا يف تقليل 

وجعلها أكثر توافقا مع القوانني والتشريعات  نتاجية،والذي انعكس إجيااب عليها وساهم يف حتسني كفاءهتا اإل
 البيئية. 

األداء البيئي من خالل حتديد التأثريات السلبية  ليات حتسنيآويربز دور التدقيق الداخلي البيئي يف تفعيل 
الـتأثريات  املرتتبة عن نشاط الشركة ووضع واقرتاح التدابري واإلجراءات اليت من شأهنا أن حتد أو ختفف من هذه

 ة أو اجملتمع أو البيئة.سواء على الشرك ،السلبية
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وذلك من خالل ، وحتقيق األهداف املسطرة اإلجابة على اإلشكالية املطروحةمن خالل حبثنا هذا  ناحاول
حتليل وتوصيف متغرياهتا والعناصر املرتبطة واملتداخلة مع موضوع التدقيق الداخلي البيئي ومدى مسامهته يف 

نظرا ملا تسببه من  ،وذات األثر البيئي الكبري حتسني األداء البيئي لواحدة من أهم الشركات االقتصادية يف اجلزائر
وقد كان ذلك من خالل مخسة فصول، ثالثة منها نظرية وفصلني مت  ،على البيئة الطبيعية والبشرية تلوث

 إثباتسها يتم اأهم النتائج اليت مت التوصل إليها واليت على أس خامتة حبثناوتتضمن ختصيصهما للدراسة امليدانية. 
، ويف األخري اقرتاح بعض املواضيع االقرتاحاتشكالية املطروحة وتقدمي اإلات الدراسة واإلجابة على أو نفي فرضي

 آفاق البحث.ذات العالقة ك
 الفرضياتإختبار نتائج 

ة البيئية القائم على مستوى التدقيق الداخلي البيئي يف تقييم نظام اإلدار  يساهم" :األوىلالفرعية الفرضية 
  ."شركة اإلمسنت

من خالل العمل املستمر دارة البيئية اإل الشركة لتطوير نظام سعي، حيث تهذه الفرضيةصحة  إثباتمت 
ويتجلى ذلك يف اجلهود االستثمارية البيئية  ،على احلفاظ على البيئية واملوارد الطبيعية واالقتصاد يف استهالكها

النفاايت من خالل خلق إدارة لتسيري النفاايت على اليت تبنتها الشركة منذ انتهاجها للنهج البيئي، وكذا تقليل 
ر البيئية املتعلقة بنشاط الشركة والعمل على إجياد احللول املناسبة للتصدي هلا من ملخاطوحتديد امستوى الشركة، 

 الداخلي املدقق. وقد أشار 2015احلصول على شهادة اإليزو نسخة  إطارخالل دراسات اخلطر اليت متت يف 
تقييم  عند صحة والسالمة والبيئةاخلاصة ابل 1020إىل نقص يف متابعة إجراءات العملية  2019لسنة  يف تقريره

 تقييميتم  حبيث ،املقرتحة املدقق للسياسات واإلجراءات البيئية املنتهجة، وكذا تقييم نظم اإلجراءات املصححة
نت بتطبيق إلمسفحص مدى قيام شركة ا . كما متتدقيق املتابعة عن طريقهجة تاإلجراءات التصحيحية املن هذه

بفحص السياسات والربامج البيئية للتحقق من الداخلي قام املدقق  إذ، 14001معايري املواصفة القياسية اإليزو 
على سالمة نظم تعترب دليال واضحا  واليت على هذه الشهادةهتا وفعاليتها ملساعدة الشركة على احملافظة ءكفا

جديدة وكذا من خالل اإلشراف على تنفيذ إجراءات تصحيحية  ،طبقة على مستوى الشركةاإلدارة البيئية امل
املهددة للبيئة حتديد وتقليل األخطار حت يف جنة الشركأن كما .  التلوث على مستوى الشركةر حد من مصادلل

لتخفيف من وكذا ا الغبار توانبعااثانبعااثت الغازات كل من ختفيض  يف  جنحتحيث النامجة عن نشاطها، 
 .مستوايت الضوضاء

القوانني البيئية على مستوى يساهم التدقيق الداخلي البيئي يف تعزيز االلتزام ابألنظمة و " الثانية:الفرعية الفرضية 
 ."شركة اإلمسنت
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يف تقريره أن الشركة متتثل جلميع القوانني الداخلي صحة هذه الفرضية، حيث أكد املدقق  إثباتمت 
شركة على ذلك جناح ال وما يؤكد ،الطبيعة البيئية املتعلقة بنشاط الشركة فيما يتعلق جبوانبها البيئيةواملراسيم ذات 

 2018لسنة  الداخلي البيئي كما جند أن مهمة التدقيقيف التحكم يف مستوايت الغبار والتحكم يف النفاايت.  
تقييم  2019وتضمنت مهمة ، 2015إصدار تضمنت التحقق من مدى مطابقة املستندات وفقا لشهادة اإليزو 

يف تقريره أن حتليالت مياه الشرب  الداخلي حيث أشار املدقق ،االمتثال ملعايري الصحة والسالمة املهنية والبيئة
لوحة  يف حني أن اهليئة املكلفة ابلقيام هبذه التحاليل ال حتتوي على أي نشرات حتليلية تؤكد ما ورد يف ،متوافقة
 .TDB 0011/700 القيادة

عن األداء البيئي  يساهم التدقيق الداخلي البيئي يف تعزيز عملية القياس واالفصاح" :الثالثة الفرعية الفرضية
 ."على مستوى شركة اإلمسنت

حترص إدارة البيئة على مستوى الشركة على توثيق كل العمليات البيئية إذ  ،صحة هذه الفرضية إثباتمت 
حيث تتضمن  ،جعتها وحتيينها وتصديقها وإصدارها على شكل تقارير بيئيةمراو وتسجيلها يف سجالت خاصة، 

وى الغبار تتعلق مبستوى قياسات خمتلف االنبعااثت، ورصد ملستوايت الضوضاء ومستمعلومات  األخريةهذه 
ة عن املنبعث، ومراقبة حتليالت التصرفات وحتليالت املياه، ومستوى استهالك املياه، وكذا نوع النفاايت الناجت

وكل هذه املعطيات تشكل  ،كذا مستوى االلتزام ابألنظمة والقوانني البيئيةو نشاط الشركة وكمية كل نوع منها، 
لرغم من كون هذه املعلومات اب. و قاعدة بياانت جد مهمة للقيام بعملية القياس واالفصاح احملاسيب البيئي

إال أنه يتم التعبري عنها ضمن  ،ابلتكاليف البيئيةواالستثمارات اخلاصة بتحقيقها ال تظهر يف حساابت خاصة 
 هبا ضمن تقرير التسيري.  تصرحالشركة و  اإلمجاليةالتكاليف 

ابلتسجيالت املختلفة لقيام من ايف تقريره إىل التمكن اجليد  الداخلي دققامل ةشار وما يؤكد على ذلك إ
لسنة الداخلي البيئي كما تضمنت مهمة التدقيق ،  2016ة التدقيق الداخلي البيئي لسن يف تقريرذات البعد البيئي 

تدقيق املستندات اخلاصة ابألمور البيئية، وتضمنت أيضا زايرة ميدانية للتأكد من الوجود الفعلي  2017
تضمنت أيضا عملية تقييم مدى التمكن  2018لسنة  الداخلي البيئي كما أن مهمة التدقيق  لالستثمارات البيئية؛
يف تقريره إىل أن هذه العملية  الداخلي وقد خلص املدقق ،امللفات اخلاصة ابألمور البيئية من تسجيل وتبويب

حيث أن أغلب  ،تتوفر على فريق متماسك وديناميكي وعلى مستوى عايل من الفهم ابألمور ذات العالقة
وتضمنت  البيئية. تقان عايل ملختلف التسجيالت احملاسبيةإمستوى على موظفي هذه العملية على دراية جيدة و 

 ،يف السجالتعملية إنشاء وحتديث املعلومات املوثقة مراقبة الواثئق و  2019سنة التدقيق الداخلي البيئي لة مهم
يف تقريره إىل أن قائمة املعدات والسجالت مل الداخلي حيث أشار املدقق ، زايرات ميدانية للموقعابإلضافة إىل 

شار إىل غياب لوحات أكما   ،بل مسؤول الصحة والسالمة املهنية والبيئةيتم أتكيدها والتحقق من صحتها من ق
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ة يالقيادة ملكوانت هذه العملية الثالث لوحات وعليه فقد أوصى بضرورة توحيد، 1020 العملية لقيادة موحدة حو 
نشرات ب لقفيما يتعحول الواثئق اخلارجية تسجيل  إثبات إضافة إىل عدم وجود ألي)الصحة، السالمة والبيئة(، 

يف تقريره بضرورة االتصال مبزود اخلدمة وطلب نتائج الداخلي ولتجاوز ذلك فقد أوصى املدقق  ،حتليل املياه
رسال إاالختبارات املختلفة لضمان عملية تسجيل وتبويب هذه النتائج يف خمتلف السجالت والواثئق من خالل 

 .هذه النتائج إثباتمما يتيح إمكانية تتبع و  ،أي مستند خارجي إىل مكتب الطلبات للتسجيل والتقييد
شركة  املخاطر البيئية اليت تواجهوختفيض يف إدارة  البيئي يساهم التدقيق الداخلي": الرابعةالفرعية لفرضية ا

  ."اإلمسنت
مسنت إلاليت قمنا هبا على مستوى شركة ا ، حيث أظهرت الدراسة امليدانيةة هذه الفرضيةصح إثبات مت
ة، أن الشركة قامت بدراسة لتحديد املخاطر البيئية اليت ميكن أن تتعرض هلا، وقد مت تشكيل فريق عني الكبري 

ومن يتكون من مسؤول نظام اجلودة واألمن والبيئة واملدققني الداخليني لتحديد املخاطر البيئية وحتليل األسباب 
ويتم االستعداد  ،خمطط االستجابة للخطرحبيث يتم وضع برانمج سنوي من أجل ، مث حتديد اإلجراءات الوقائية

ث يوحتد ةراجعمهلا،  ةاالستجابلذلك بثالث طرق من خالل وضع إجراءات حتدد احلوادث احملتملة وكيفية 
دورية تطبيقية لتلك اإلجراءات، وبعدها  اختباراتإجراء و إجراءات االستجابة للطوارئ كلما كان ذلك ممكنا، 

 .رفعها مبخطط العمل تحفظات اليت يتماليتم تسجيل 
 PES 100/008كذلك فحص اإلجراء   2017لسنة  البيئي كما تضمنت مهمة التدقيق الداخلي

يف تقريره على وجود جمموعة  الداخلي املدققأكد ، وقد هاتحليل اجلوانب البيئية واملخاطر البيئية احملتملة وآاثر ل
بلية للشركة، كخطر عدم وجود تصور لدى الكيميائي من املشاكل البيئية اليت من املمكن أن تشكل مشاكل مستق

كما أشار إىل ضرورة إعادة ،  نظام قيادة ، مبعىن عدم توفرت املواد على مستوى غرفة التحكمعن نسب حمتواي
مما يعين إمهال خماطر جديدة  اخلدمة يفخاصة يف ظل دخول خط اإلنتاج الثاين  ،حتديث حتديد املخاطر البيئية

وكذا عدم وجود مساحة لتخزين النفاايت الناجتة عن أنشطة الشركة، أي أن القمامة اخلط اجلديد، انجتة عن هذا 
البيئة الطبيعية، إضافة إىل إشارة و على صحة اإلنسان  وما لذلك من أاثر سلبية ترتاكم عشوائيا يف مناطق حرة

 .املدقق يف تقريره إىل ارتفاع عدد حوادث العمل مقارنة ابلفرتات السابقة
تسيري النفاايت على مستوى شركة يف حتسني يساهم التدقيق الداخلي البيئي ": امسةاخلالفرعية الفرضية 
  ."اإلمسنت

فريق  يتوىلو  ،الشركة بوضع خمطط للفرز االنتقائي للنفاايت تقومحيث  ،صحة هذه الفرضية إثباتمت 
والربامج البيئية املصاغة يف سياسية تسيري النفاايت التحقق من مدى االلتزام بتنفيذ اخلطط ي البيئالداخلي  التدقيق

أن  2016لسنة البيئي  الداخلي حيث تضمن تقرير التدقيق ،من خالل تشخيص نقاط الضعف والقوة فيها
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كما تضمنت مهمة   .بدل الرمي العشوائي هلا خلق هوبر على مدخل الفرن حلرق النفاايتالشركة جنحت يف 
م املدقق قد  و  اخلاص إبدارة النفاايت 100/007PQEتدقيق اإلجراء  2017لسنة  البيئي التدقيق الداخلي

عدم وجود مساحة ختزين للنفاايت الناجتة عن أنشطة الشركة، حيث أن  يف تتمثلمالحظات بشأهنا يف تقريره 
 أو أمن، أي عدم وجود مكبات خاصة ابلنفاايت؛ تسييج وأ القمامة ترتاكم يف املناطق احلرة دون أي إغالق

النفاايت الناجتة حسب نوعها وفًقا إلجراء إدارة النفاايت املنتهجة من قبل الشركة هذه عدم فرز فة إىل إضا
 .والتنظيم املتعلق بتسيريها

حتديد وتقييم اجلوانب البيئية املهمة، خاصة فيما  2019لسنة  الداخلي البيئي وتضمنت مهمة التدقيق
فرز وختزين النفاايت  إبجراءاتيف تقريره إىل عدم االلتزام  لداخليا حيث أشار املدقق ،يتعلق بتسيري النفاايت

 / PQE007وفًقا لإلجراء BSD 006-0 / 700و LAS 008-0 / 100 نيوفق ما مت حتديده يف امللف

توصية مفادها ضرورة الداخلي م املدقق د  وقد ق ،(الفلورسنت)أانبيب  اإلانرةصابيح حالة م 10003/01/2018
املرسلة بواسطة  BSDمراقبة رموز  ،هو موجود يف اإلجراء مامع يف ملف إدارة النفاايت مبا يتناسب حتديد الرموز 

قد حدد ف ،الفرز يف منطقة النفاايت وابلنسبة للرمي العشوائي وعدم. BSD 31/12/2019 -2000اهليكل 
، تسييج وإغالق املنطقة التصحيحي بضرورة التحكم يف عملية الوصول إىل منطقة النفاايت مع ضرورة اإلجراء

ال ابلرغم فطاستمرار عملية اسرتجاع الزيوت املستعملة من قبل شركة نإىل  يف تقريرهاملدقق الداخلي كما أشار 
وقد اقرتح املدقق ضرورة االتصال مبزود اخلدمة وطلب  ،عدم مراقبة تصريف السوائلو  ،من هناية صالحية العقد

 .أتكيد نتائج هذه التحليالت وقت احلاجةوتتبع  هذه التصريفات للتمكن منعن نتائج 
يساهم التدقيق الداخلي البيئي بشكل كبري يف حتسني األداء البيئي لشركة اإلمسنت عني ": الفرضية الرئيسية

 ". (SCAEK)الكبرية 

حيث يساهم التدقيق اخلمسة، انطالقا من إثبات الفرضيات الفرعية  الرئيسية مت إثبات صحة الفرضية
اخلي البيئي يف حتسني األداء البيئي من خالل الوقوف على تقييم وحتسني األداء البيئي انطالقا من حتديد الد

مما  ،اآلاثر البيئية الناجتة عن نشاطها وحتديد للمخاطر البيئية بغرض اكتشاف التجاوزات والتصحيح املبكر هلا
وحتديد مدى االلتزام ابلقوانني  االنتهاكات، يساعد على جتنب خطر التقاضي والغرامات اليت قد تنشأ نتيجة

واألنظمة البيئية مبا يضمن حتديد مشاكل عدم االلتزام، وتقييم نظام اإلدارة البيئية القائم لتحديد وتصحيح 
باع اإلجراءات ت  ااالحنرافات مبا يضمن حتسني األداء البيئي، وكذا تقليل النفاايت من خالل ضمان التحقق من 

لنظام احملاسيب القائم ومدى مالءمته لديد االحنرافات إن وجدت، إضافة إىل كونه وسيلة فحص واختبار احملددة وحت
 إلنتاج هذا النوع من املعلومات البيئية للتأكد من دقة وصحة البياانت البيئية املثبتة يف القوائم املالية.
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 النظريةالدراسة نتائج 
نلخصها وصلنا لعدة نتائج تفإننا  الفصول الثالثة النظرية، جوانب املوضوع يفملختلف  نامن خالل تطرق  

 يف اآليت:
التدقيق الداخلي البيئي هو وظيفة ضمان وعملية منهجية للتحقق من سالمة األداء البيئي ملؤسسة ما هبدف  -

تثال ابلقوانني إضافة قيمة حقيقية هلا، وأداة إدارية لتسهيل السيطرة اإلدارية على املمارسات البيئية وتقييم االم
والسياسات اإلدارية البيئية لتعزيز عملية املساءلة على املعلومات املقدمة من قبل املؤسسات ملختلف أصحاب 
املصاحل، وكذا توفري مدخل منطقي لتعزيز والرفع من الفعالية والكفاءة البيئية ألنشطة املؤسسة ولتقييم نظام 

 .اإلدارة البيئية
اإلدارة البيئية على عدة ركائز أساسية كالتخطيط اجليد لتبين هذا النظام واالهتمام يعتمد جناح تطبيق نظام  -

 والتحسني املستمر لألداء البيئي. والرتكيز على عمليات الفحص
، حيث االقتصاديةيؤدي املدققون البيئيون دورا فعاال يف جمال إدارة املخاطر البيئية اليت تتعرض هلا املؤسسات  -

ديد األنشطة واجملاالت اليت يرتتب عنها التعرض للمخاطر البيئية واقرتاح اإلجراءات يقوم املدقق بتح
إضافة إىل التنبؤ املبكر هلذه املخاطر مما يساهم يف  ،ة واحللول ومتابعة تنفيذ هذه اإلجراءاتالتصحيحي

 .تفاديها أو على األقل التخفيض من حدهتا
عال من املهارة العلمية والعملية واليت متك نه من ممارسة مهامه  على قدريكون املدقق الداخلي البيئي جيب أن  -

من املعلومات الالزمة والعمل املستمر على  ارية، وذلك من خالل توفر قدر كافوتقدمي خدماته االستش
تنمية هذه املهارات من خالل االلتزام ابلتعلم املستمر والعمل على تنمية مهارات االتصال لديه، خاصة 

ت احلديثة، واالطالع الدائم على أهم القوانني والتشريعات البيئية الصادرة واليت حتكم وتنضم املمارسات املهارا
البيئية للمؤسسة، وأن تكون لديه روح عالية من اإلبداع يف تقدمي االستشارات والتوصيات البيئية لتدارك 

 نشاط املؤسسة. اليت ميكن أن تعرقلنقاط الضعف وجتنب املخاطر البيئية احملتملة و 
والقوانني واألنظمة  الشروطالتأكد من مدى التزام املؤسسات اباللتزامات و يساهم التدقيق الداخلي البيئي يف  -

كيدات حول اإلذعان ابملتطلبات البيئية وتقدمي أتات اجلهود املبذولة لتعزيز عمليإلقاء الضوء على و  ،البيئية
 .سالمة املؤسسة البيئية

على حتديد مدى أداء أنظمة  اقادر  قواي ياعمل االبيئي الفعال لنظام اإلدارة البيئية يشكل إطار  التدقيق الداخلي -
، ويضمن عملية 14001اإلدارة يف املؤسسة وفقا لسياستها وإجراءاهتا وأهدافها املوثقة ومتطلبات اإليزو 

ا كان نظام اإلدارة البيئية يطابق التحقق النظامية للحصول على دليل التوثيق وتقييمه مبوضوعية، لتحديد إذا م
 عيار تدقيق نظام اإلدارة البيئية.م
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يتجسد دور املدقق الداخلي يف التدقيق البيئي يف تقييم مدى االلتزام ابلسياسات البيئية للمؤسسة ومدى  -
اايهتا، وحتديد يف تسيري نف اااللتزام ابألنظمة القوانني البيئية، وحتديد ما يواجهها من خماطر بيئية، ومدى قدرهت

 البيئي. ملؤسسةة وكيفية حول أداء امدى فعالية نظام إدارهتا البيئية القائم مبا يضمن إنتاج معلومات كمي
يسعى التدقيق الداخلي البيئي للتحقق من سالمة املعاجلات احملاسبية وصدق القوائم املالية عن األمور البيئية  -

كاليف واإليرادات البيئية على األداء البيئي للمؤسسة لتوفري من خالل حتديد مدى أتثري قيم األصول والت
 .علومات اليت تسمح بتقييم مدى االستجابة لألنظمة والتحقق من املعلومات املعرب عنهااملمن حد 

حيث مل تعد تقتصر على بيان مدى االلتزام ابألنظمة والقوانني  ،أهداف التدقيق الداخلي البيئي تتطور  -
 هدفها الرئيسي هو تقييم وحتسني األداء البيئي. أصبحري املعمول هبا، بل تطورت و البيئية واملعاي

 نتائج الدراسة امليدانية
من خالل دراستنا امليدانية اليت متت بشركة اإلمسنت عني الكبرية، فقد توصلنا إىل عدة نتائج نلخصها 

 يف اآليت:
لية البيئية مل يهتم بتنفيذ وإعداد التقارير الداخوجود نظام إدارة بيئية على مستوى الشركة؛ ووجود فريق ع -

 .األداء البيئي للشركةحول 
سوق نها من ولوج الومك   األمر الذي سهل هلا 2015املواصفة القياسية نسخة  شهادة على شركةالحصول  -

 .2020سنة ابتداء من  الشركة حيز تصدير مادة الكلينكر حيث دخلت ة،التصديري
سياسة بيئية واضحة املعامل ويف وثيقة مكتوبة ترتجم األهداف البيئية اليت تسعى الشركة  بصياغةقيام الشركة  -

 سيخ هذه السياسة على أرض الواقع.رت لتحقيقها، وتسخري كل اإلمكاانت املادية والبشرية ل
بيئة، شركة خطة اسرتاتيجية من أجل احملافظة على البيئية من خالل تبين التكنولوجيا الصديقة للالتتبىن  -

ا أدى إىل ختفيض الغبار واحرتام القوانني احملددة لكمية الغبار صايف كيسية ممث مت جتهيز املصنع مبحي
ن ومن جهة أخرى مكنتها هذه التكنولوجيا من اسرتجاع كميات معتربة م ،من جهةهذا املسموح هبا، 

، وكذا ترشيد وتقليل استهالك مسنت(مصنع )الكلينكر( واملنتج النهائي )اإل املادة األولية )الفرينة( ونصف
 .املياه

تبنيها لنظام اإلدارة يد من املكاسب االقتصادية نتيجة يف حتقيق العد( SCAEKاإلمسنت ) جناح شركة -
البيئية وممارسات التدقيق الداخلي البيئي من خالل التحكم يف استهالك كل من الطاقة واملوارد املائية، وكذا 

 .اإلمسنتو الفرينة، الكلينكر، من خالل اسرتجاع كميات معتربة رفع اإلنتاجية وذلك من 
سياسة وقف تشغيل اآلالت ذات اجها ية نتيجة انته ترشيد استهالك الطاقة الكهرابئشركة يفالجناح  -

، ة خالل ساعات الذروة أين يكون سعر االستهالك الوحدوي أعلىاالستهالك العايل للطاقة الكهرابئي
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أثر على كان لذلك و  ،عامل االستطاعة نتيجة تركيب مكثفات يف الدارة الكهرابئيةكذا من خالل حتسني و 
 هرابئية من املشوشات االلكرتونية.أثر يف تطهري الدارات الك وكذلكختفيض استهالكها 

 دور األخرية كان هلاذه هستثمارات البيئية، إال أن التكاليف الكلية ذات األثر البيئي املنفقة على االرتفاع إ -
 (.SCAEKاإلمسنت ) كبري يف حتسني األداء البيئي لشركة

جنحت يف  (SCAEKاإلمسنت )  أن شركةإال   ،يعترب التلوث الضوضائي أحد أهم أشكال تلوث البيئية -
التحكم يف مستوايت الضوضاء املرتفعة من خالل االلتزام الصارم مبعدات الوقاية الشخصية، وكذا القيام 

 .د الزمن الذي ال جيب جتاوزه عند مستوى حمدد من الضوضاءبوضح خرائط زمنية لتحدي
فنجد أن الشركة جنحت يف عدم جتاوز احلدود املسموح هبا لكل من  ،لشركةابالغازية ت نبعااثاللابلنسبة  -

خلط اإلنتاج لنسبة اب XNOوأكسيد النرتوجني  2SOوغاز أكسيد الكربيت  COغاز أكسيد الكربون 
رضية ابلنسبة لغاز أكسيد غري م انبعااثتط اإلنتاج األول فقد مت تسجيل مستوايت أما ابلنسبة خل ،الثاين

 الكربون.
خاصة يف اجملال البيئي، بغرض  ،تكوين مواردها البشريةل اكبري ا  اهتمام (SCAEKاإلمسنت ) تويل شركة -

عية وتثقيف تطوير مهاراهتم؛ حيث تتوىل الشركة إقامة دورات تدريبية على مستوى مدرسة السالمة لتو 
التدقيق البيئي إلجياد السبل الكفيلة لقيام املدققني احملافظة على البيئة وأبمهية القيام بعمليات عماهلا أبمهية 

 .مبهامهم بصورة تضمن الكفاءة والفعالية املطلوبة
نظافة الطرقات  انظحالحيث  ،عمال التنظيف والبستنةأل اكبري ا  اهتمام (SCAEKتويل شركة اإلمسنت ) -

 .هابار ابلرغم من طبيعة نشاطاحملاذية للشركة والطرقات داخل الشركة وخلو األشجار من الغ
 ة، األمر الذي انعكس على مؤشراته.شركالوكفاءة إجراءات األداء البيئي املطبقة يف  ةليافع -
الل لتحسني املستمر يف عمليات الشركة اإلنتاجية من خل اكبري ا  اهتمام (SCAEKتويل شركة اإلمسنت ) -

 ف يف كل مراحل العملية اإلنتاجية.شركة لالعتماد على تقنيات اإلنتاج األنظلالسعي الدائم ل
إضافة ، خابراملتوى سشركة إجراء الفحوصات الدورية ملياه الشرب ومياه الصرف الصحي على مالتتوىل  -

لنشرات اليت تؤكد ذه ااتم هل أنه لوحظ غياب إال   ،املختربات اخلاصةإىل إجراء الفحوصات البيولوجية يف 
 .يف تقريره الداخلي وهو األمر الذي أشار إليه املدقق ،نتائج هذه التحليالت

، والعمل على وأاثرها البيئيةجناح الشركة يف التحكم يف خماطرها البيئية من خالل قيامها بتحديد جوانبها  -
مكن أن تشكل هتديدا للشركة إجياد األسلوب العالجي املناسب للتخلص من هذه املخاطر واليت من امل

 يتم حتديث هذه املخاطر كل عام.، كما مستقبال
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حتقيق الفعالية من نها خاطر البيئية اليت تعرتضها، توضيحها وحساهبا، مما مك  جناح الشركة يف تقييم امل -
 ختفف من حدة هذه املخاطر.املطلوبة يف عملية صنع القرارات اليت من شأهنا أن 

 ،تلف القوانني واألنظمة البيئيةخم حرتامتعلق ابأهدافها االسرتاتيجية خاصة فيما قيق جناح الشركة يف حت -
حبيث متكنت الشركة من ختفيض مستوايت الغبار للحد املسموح به قانونيا والذي يعترب من األهداف 

يئية اليت قامت وذلك نتيجة االستثمارات الب ،سعى لتبين نظام اإلدارة البيئيةاألساسية اليت جعلت الشركة ت
 .هبا الشركة )تركيب املصايف الكيسية( وكذا تركيب جهاز الصدمات اهلوائية

ل جمموعة من التكاليف اإلضافية نتيجة االهتمام ابألداء البيئي واليت ( حتمSCAEKاإلمسنت ) تتوىل شركة -
فيف من خو التميكن تصنيفها إىل تكاليف انجتة عن اهتالكات االستثمارات البيئية وتكاليف احلد أ

وإمنا يتم تسجيلها  ،التلوث، إال أنه ال يتم تسجيل هذه التكاليف يف حساابت خاصة ابلتكاليف البيئية
 املصاريف العادية للشركة. ضمن

فإن الشركة تتوىل تقدمي معلومات كمية حول بعض مؤشرات  ،احملاسيب البيئي ابإلفصاحأما فيما يتعلق  -
وإجراءات اإلدارة البيئية )مدى االلتزام ابألنظمة والقوانني البيئية، تسيري  (األداء البيئي )الطاقة، املاء

وذلك  ومعلومات نقدية ووصفية حول االستثمارات البيئية بعااثت الغبار، وتصريف السوائل(،النفاايت، ان
ااثت عضمن تقرير التسيري ومعلومات كمية ضمن التقارير البيئية السنوية حول )مؤشرات الضوضاء، انب

 الغازات، املخاطر البيئية(.
يف قياس وتقدير قيم بعض املنافع البيئية نتيجة انتهاجها النهج البيئي،  (SCAEK) اإلمسنت جناح شركة -

يرادات بيع إو  هاحملققة نتيجة سياسة ترشيد استهالك الطاقة الكهرابئية وترشيد استهالك امليا كاإليرادات
 .بعض النفاايت

شركة خاصة على مستوى قسم الة اليت مت مالحظتها على الكادر احملاسيب على مستوى التطور وحجم املعرف -
احملاسبة التحليلية وقدرته اجليدة على التعامل مع التكاليف احملاسبية البيئية والعوائد احملاسبية البيئية ابلرغم 

 .من عدم وجود تطبيق فعلي ملثل هذه املفاهيم
لشركة ضمن تقرير التسيري وكذا التقارير لسيب عن التكاليف والعوائد البيئية وجود أثر للقياس واإلفصاح احملا -

 .البيئية السنوية للشركة
 كافة البياانتاالهتمام الكبري الذي ملسناه يف الشركة فيما يتعلق بتسيري النفاايت حبيث هتتم الشركة بتوثيق   -

 زها وختزينها وطرق التصريح هبا.فر أنواعها وطرق مجعها و و النفاايت ومصادرها بكميات  املتعلقة
حيث يتم تدوير كميات معتربة من النفاايت، وكذا التخلص من النفاايت  ،جناح الشركة يف تسيري نفاايهتا -

 ريق احلرق ابستعمال أفران الشركة.اخلطرية عن ط
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 صرف الصحيال مياه ةبتشييد حمطة لتصفي هاقيامإضافة إىل تتوىل الشركة مراقبة تصريفاهتا بشكل دوري، و  -
 امة حمطة أخرى على مستوى احملجرة.على مستوى املصنع وتوصية مسؤول البيئية إبق

على الرغم من وجود سياسة حمددة جلمع وفرز ومعاجلة النفاايت إال أن هناك نقص يف مستوى الوعي لدى  -
 ملخصصة لكل نوع من هذه النفاايت.ل فيما يتعلق جبمع النفاايت يف احلاوايت ااالعمبعض 

توافر نظام فعال لالتصاالت الداخلية بني املستوايت والوظائف املختلفة يف الشركة، األمر الذي ضمن  -
 جيد حول ممارسات الشركة البيئية. تكوين نظام فعال لإلدارة البيئية من خالل ضمان توفري نظام معلومات

البيئة؛ الذي يقوم بتعيني  -األمن-وختطيط التدقيق الداخلي البيئي ملسؤول إدارة اجلودةبرجمة توكل مهمة  -
 ب البيئية املتعلقة بنشاط الشركة.فريق مؤهل وذو فهم جيد ابجلوان

تتوىل الشركة القيام ابلتدقيق الداخلي البيئي على األقل مرة يف السنة للتحقق من مدى حتقيق األهداف  -
 بيئية، وحتقيق التحسينات الالزمة.املوضوعة يف السياسة ال

إبعداد تقارير التدقيق الداخلي البيئي اليت تتضمن تقييما لألداء البيئي للشركة، هبدف  الداخلياملدقق قوم ي -
 أهنا تطوير األداء البيئي للشركة.الكشف عن نقاط القوة أو الضعف ألداء التحسينات الالزمة واليت من ش

من  (SCAEKاإلمسنت ) يف حتسني األداء البيئي على مستوى شركةالبيئي يتجلى دور التدقيق الداخلي  -
 الالزمة واليت من شأهنا خالل مسامهته يف قياس وتقييم األداء البيئي وتقدمي اإلجراءات التصحيحية والتدابري

 .امه بتقييم نظام اإلدارة البيئيةعرب قيو ألداء، حتسني ا
ه من خالل تبين إثباتما مت وهو  نني واملراسيم املتعلقة ابلبيئة،جناح الشركة يف االلتزام جبميع األنظمة والقوا -

 واألنظمة يف تقريره أن الشركة تلتزم بكافة القوانني الداخلي إذ أكد املدقق ،ممارسات التدقيق الداخلي البيئي
 البيئية اخلاضعة هلا.

يف تقييم نظام اإلدارة البيئية من خالل مسامهة فريق التدقيق الداخلي يف ساهم التدقيق الداخلي البيئي  -
الشركة، وكذا من خالل تقدمي مالحظات بضرورة تقييم السياسات  تواجههاخاطر البيئية اليت حتديد امل

للتحقق من كفاءهتا وفعاليتها مما  1020واخلاصة ابلعملية  جراءات البيئية املنتهجة من قبل الشركةواإل
 .14001يساهم يف احملافظة على شهادة اإليزو 

يز االلتزام ابألنظمة والقوانني البيئية من خالل التحقق من تطابق ساهم التدقيق الداخلي البيئي يف تعز  -
، وكذا توفري أتكيد منطقي على امتثال الشركة 14001مستندات الشركة وفقا ملتطلبات شهادة اإليزو 

 البيئية املتعلقة بنشاط الشركة. جلميع األنظمة والقوانني
 يئية للشركة، وذلك من خالل تقدمي توصيات متعلقةساهم التدقيق الداخلي البيئي يف ختفيض املخاطر الب -

 .بضرورة تصنيفها حسب مصادرهااملدقق الداخلي  بتسيري نفاايت الشركة، حيث أوصى
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يف تعزيز عملية القياس واإلفصاح عن األداء البيئي من خالل تقدمي توصيات البيئي ساهم التدقيق الداخلي  -
اخلاصة ابلصحة، السالمة والبيئة، إضافة إىل ضرورة  1020لية بضرورة توحيد لوحات القيادة ملكوانت العم

الطلبات  إىل مكتب اسال مستنداهتإر تسجيل وتبويب املعلومات اخلاصة بنشرات حتليل املياه من خالل 
 لضمان تسجيلها وتقييدها.

ة التحكم بضرور ساهم التدقيق الداخلي البيئي يف تسيري النفاايت وذلك من خالل تقدمي توصيات متعلقة  -
ضرورة حتديد الرموز يف ملف و  ،يف عملية الوصول إىل منطقة النفاايت مع ضرورة تسييج وإغالق املنطقة

 هو موجود يف إجراء مراقبة الرموز.ما مع إدارة النفاايت مبا يتناسب 
ايل، ميكن القول أن لدى املدققني الداخليني فهم ابلتدقيق البيئي بشكل متساوي مع فهمهم للتدقيق امل -

 نفس األمهية مع التدقيق املايل. هإعطائابلشكل الذي خيوهلم للقيام بتدقيق األداء البيئي، ابلرغم من عدم 
 نيما كبريا وإدراكا للمدققتطبيق التدقيق الداخلي البيئي يف الشركة الزال يف بداايته، لكن ملسنا اهتما -

 .التدقيق الداخلي أبمهية القيام مبهمة التدقيق البيئي ضمن مهمات الداخلني
  تقرتاحااال

 من خالل النتائج املتوصل إليها، ميكننا تقدمي جمموعة من االقرتاحات وهي كالتايل:
وإنشاء فرع جديد ضمن فروع التدقيق حتت  جيب تضمني التدقيق الداخلي البيئي يف املناهج الدراسية -

 قيق البيئي.مسمى التد
 ملسؤول البيئة.داء البيئي للشركة من خالل منح صالحيات أكرب توسيع قاعدة اختاذ القرار املرتبطة ابأل -
ت املتولدة عن تشجيع إقامة نظام حوافز من قبل الدولة ابلنسبة للمؤسسات مقابل ختفيض حجم النفااي -

 نشاط هذه املؤسسات.
ألمر الذي مل على بياانت تفصيلية عن األداء البيئي اتضرورية تطوير القوائم املالية يف املستقبل لكي تش -

توفر على املقومات خاصة وأن الشركة ت، إىل جانب النظم احملاسبية التقليديةبيئي  ام حماسيبنظيسمح بقيام 
 اليت تضمن ذلك.

مبمارسات التدقيق الداخلي البيئي، وصياغة املعايري الالزمة  املؤسسات الصناعية قيامسن القوانني اليت تلزم  -
 هذه املمارسات. جناحإلملساعدة املدققني الداخليني 

 سلبية على البيئية.آاثر  ملا له منتشجيع عمليات تدوير النفاايت بدال من التخلص منها عن طريق احلرق  -
حبيث  ،ختلف سبل الدعم املادي واملعنوي للمؤسسات الراغبة يف االستثمار يف اجملال البيئيالدولة ملتقدمي  -

 .الستثماراتسبب ارتفاع تكلفة مثل هذه اأن أغلب املؤسسات ال تنتهج النهج البيئي ب
 .على البيئة أنشطتهااليت تؤثر  على املؤسسات ها الدولةمن قيمة الغرامات اليت تفرضالرفع  -
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العمل على تطوير معايري خاصة واليت تساعد املدقق على القيام ابلتدقيق الداخلي البيئي ضمن معايري  -
 ابلقيام هبذا النوع من التدقيق. ؤسساتام املوالدعوة إىل ضرورة إلز  ،التدقيق اجلزائرية

 .البيئي واحلفاظ على املوارد الطبيعيةاليت هتتم بتحسني أدائها  مؤسساتمنح املزيد من احلوافز والتسهيالت لل -
فاجلامعة تضمن  ،ةشراك الشركة يف املؤمترات والندوات البيئية لتحقيق االتساق والتكامل بني الشركة واجلامعإ -

يف التعامل  الشركة تضع خربهتا امليدانية، يف حني أن ومفاهيمي للتدقيق الداخلي البيئي نظري ارإطتوفري 
 .وممارستها للتدقيق البيئي مع األمور البيئية

الناجتة  يراداتتكاليف واإلالضرورة االهتمام أكثر بتدقيق املستندات والسجالت اليت تثبت تسجيل بعض  -
 شركة.لعن النشاط البيئي ل

 وى احملجر لتحقيق االلتزام الكلي ابألنظمة والقواننيتمس علىملعاجلة مياه الصرف الصحي رة إقامة حمطة ضرو  -
 .البيئية

شركة، واالستفادة من لضرورة تفعيل دور التدقيق الداخل البيئي على القياس واالفصاح عن األداء البيئي ل -
 ا يتعلق ابلقياس واالفصاح عن األداء البيئيملسنا مستوى وعي ال أبس به فيم إذ ،خربات بعض احملاسبني

 .لدى اإلطارات احملاسبية للشركة
جياد الوسائل إضرورة حصر وحتديد املعوقات اليت تعيق عملية تبين التدقيق الداخلي البيئي والعمل على  -

 يت تساعد على تبين هذه املمارسات.واحللول ال
اجملال اطالعهم على الشوط الذي قطعته الشركة يف هذا و كة ضرورة توعية العمال ابآلاثر السلبية لنشاط الشر  -

 من خمتلف األضرار. خ ثقافة محاية البيئيةمما ينمي روح املسؤولية ويعزز ويرس
فها مبا االستفادة من جتارب الشركات العاملية الرائدة يف جمال تبين ممارسات اإلدارة البيئية، والعمل على تكيي -

 يتناسب مع خصوصية الشركة.
وعمليات التشجري اليت تقوم هبا ابلتعاون مع وزارة البيئة  توسيع املساحات اخلضراء داخل الشركة العمل على -

 ات خاص مبختلف جوانب اهتمامات الشركةوضرورة توثيق هذه املبادرات للمساعدة يف قيام نظام معلوم
 البيئية.

قياس واإلفصاح لليد أطر واضحة وحمددة حتدضرورة استحداث قسم خاص ابحملاسبة البيئية داخل الشركة و  -
 لبيئي يف القوائم املالية للشركة.عن األداء ا

 .على توسيع خدمات التدقيق الداخلياالهتمام أكثر ابلتدقيق الداخلي البيئي والعمل  -
توعية العمال بتغيري بعض العادات غري السليمة يف سلوكياهتم، كضرورة وضع املواد املمكن اسرتجاعها يف  -

 .باهتا اخلاصة كاألوراق والسياالت، وذلك بغرض إعادة تدويرهامك
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ضرورة االستفادة من البحوث اليت تتم على مستوى الشركة، خاصة يف اجملال البيئي، للمسامهة يف اقرتاح  -
إطار للقيام ابلتدقيق البيئي، كون هذا النوع من التدقيق ال يزال يف بداايته ويعرتضه الكثري من اإلهبام 

 .موضوالغ
دة وتتطلب مستوى عايل من عقن االعتقاد السائد أبن القيام التدقيق الداخلي البيئي عملية مي عالتخل -

ارات معينة وإمنا التعامل معه كأي نوع من أنواع التدقيق األخرى الذي يتطلب اكتساب مه ،املهارة والتكلفة
 فقط يف اجملال البيئي.

 بحثآفاق ال
نا نقرتح فإنولذلك من جوانب عديدة وأبعاد خمتلفة، ميكن دراسته  لبيئيالتدقيق الداخلي اموضوع  إن

 ، وهي كاآليت:أو دراستها بشكل سطحي يف حبثنا جوانب أخرى مت جتاهلهادرس تمواضيع حبث 
 دور التدقيق الداخلي البيئي يف التحكم يف املخاطر البيئية؛ -
 ة؛التدقيق الداخلي البيئي ودوره يف ختفيض اجلرائم البيئي -
 ؤسسات الصناعية؛ابملدور التدقيق الداخلي يف تسيري النفاايت  -
 مسامهة التدقيق الداخلي البيئي يف خلق قيمة للمؤسسة االقتصادية؛ -
 دراسة مقارنة. -عموميةاخلاصة والاالقتصادية املؤسسات  يفالتدقيق البيئي  -
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دراسة يف الشركة  –دور التدقيق البيئي يف حتقيق التنمية املستدامة جنان عبد العباس ابقر الدليمي،  -118

 .2014، 04، العدد 09، جملة اإلدارة واالقتصاد، اجمللد العامة للصناعات النسيجية حلة
 حمافظة يف الزراعي النشاط على االقتصادية وآاثره البيئي التلوث محزة، علي وجميد أمحد علي حسني -119

 .2013 نيسان ،32 العدد ،08 اجمللد االقتصادية، العلوم جملة ،البصرة
ماهية النفاايت اخلطرة، دراسة يف ضوء االتفاقيات الدولية خالد السيد املتويل، املخاطر البيئية:  -120

 .2015، املركز الدبلوماسي ،والتشريعات العربية
احملاسبة البيئية يف إدارة اخلطر الناجم عن التلوث البيئي دور خليل إبراهيم رجب وزايد هاشم حيي،  -121

 .2016، األردن، جوان 18، العدد واإلفصاح عنها، رماح للبحوث والدراسات
، جملة دراسات رقابة األجهزة العليا للرقابة املالية على إدارة النفاايت الصلبةخولة حسني محدان،  -122

 .2010، بغداد، 11، العدد 05حماسبية، اجمللد 
يف حتسني األداء البيئي للمؤسسات:  ISO 14001مسامهة املواصفة القياسية دهيمي جابر،  -123

، جملة أحباث اقتصادية وإدارية، جامعة بسكرة، العدد ACC & SCAEK دراسة مقارنة بني شركيت اإلمسنت
 .2015، ديسمرب 18

دراسة  ISO14001تقييم األداء البيئي ابستخدام معطيات املواصفة اإلرشادية رعد الياس درويش،  -124
 .2010، 02، العدد 08، جملة جامعة كربالء العلمية، اجمللد يف معمل امسنت طاسلوجة يف السليمانية

 .2009 ،40 العدد داييل، جملة ،الصناعي التلوث يف املؤثرة العوامل محيد، مرشد رقية -125
، ضرورة تفعيل دور حمافظ احلساابت للحد من املخاطر البيئية للمؤسسات يف اجلزائرزهواين رضا،  -126

 .2016، 09، العدد 03جملة الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الوادي، اجمللد 
 جامعة اإلنسانية، والعلوم احلقوق جملة ،البيئة محاية يف اخلضراء التكنولوجيا مسامهة امليلود، سحانني -127
 .2015 ماي ،22 العدد ،02 اجمللد االقتصادي، العدد اجلزائر، اجللفة، عاشور زاين
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توظيف تكنولوجيا املعلومات يف إدارة املخاطر البيئية: حالة دراسية للشركة العامة سحر قدوري،  -128
 .2011، 01، اجمللد 04، العدد لصناعة الزيوت النباتية، جملة كلية الرتبية اجلامعة املستنصرية

عرض حالة االحتاد  -إدارة النفاايت كمدخل لالقتصاد الدائرييلة وفرحات عباس، سعود وس -129
 .2019، جوان 01، العدد 06، جملة البحوث االقتصادية واملالية، اجمللد األورويب

، اإلدارة العامة، الرايض، اململكة العربية السعودية، اجمللد مراجعة األداء البيئيالسيد أمحد السقا،  -130
 .1999، 02، العدد 39

يف املؤسسات  14000يزو إلاملكاسب االقتصادية والبيئية لتطبيق نظام إدارة البيئة اشتوح وليد،  -131
 .2016، (2)17، جملة العلوم االقتصادية، العدد الصناعية دراسة حالة مؤسسة فرتيال )اجلزائر(

 دعم التنمية دور اإلفصاح البيئي يفصاحل إبراهيم يونس الشعباين وخالص حسن يوسف الناصر،  -132
  .2012، 93، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد املستدامة

، جملة معيار مقرتح للمحاسبة عن التكاليف وااللتزامات البيئية دراسة تطبيقيةصالح مهدي جواد،  -133
 .2014، 98، العدد 37اإلدارة واالقتصاد، السنة 

للتكاليف البيئية ودورها يف تفعيل أمهية القياس احملاسيب طه عليوي انصر وهيثم هاشم اخلفاف،  -134
جودة املعلومات احملاسبية الختاذ القرارات دراسة استطالعية آلراء غينة من املنشآت الصناعية مبدينة 

 .2012، 92، جملة اإلدارة واالقتصاد، العدد املوصل
دات أمنوذج مقرتح لتدقيق األداء البيئي يف الوحعباس نوار كحيط وعذراء عبد السادة كرمي،  -135

، جملة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية، تصدر عن كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة واسط، العراق، االقتصادية
 .2017، حزيران (26) العدد
القياس احملاسيب لتكاليف األداء البيئي للشركة السورية العامة لألمسدة عبد الرزاق قاسم الشحاذة،   -136

، العدد 26، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد  جمال اجلودةوأتثريه يف قدرهتا التنافسية يف
01 ،2010. 

دور املراجعة الداخلية يف تقييم األداء البيئي كمطلب عبد الفتاح عثمان العرييب وحممد حممد املقريف،  -137
 .2017، 01عدد ، ال04، جملة البحوث اإلقتصادية واملالية، اجمللد لتحقيق التنمية املستدامة

إطار مقرتح لتفعيل دور مراقب احلساابت عند مراجعة األداء البيئي عبد الناصر حممد سيد درويش،  -138
، كلية التجارة جامعة بين AUJAA، جملة احملاسبة واملراجعة يف منشآت األعمال املصرية )دراسة ميدانية(

 .2014، يونيو 01، العدد 02سويف، اجمللد 
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دور احملاسبة البيئية والتدقيق البيئي يف تفعيل التنمية املستدامة عبد الواحد غازي حممد حسني،  -139
، جملة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية، جامعة تكريت، كلية )دراسة آلراء عينة من احملاسبني واملدققني(

 .2014، 32، العدد 10اإلدارة واالقتصاد، اجمللد 
، إدارة النفاايت كخيار اسرتاتيجي للمشاريع املقاوالتية املستدامةوفاء، عظيمي دالل وسعيدي  -140

 ، جامعة أم البواقي.2017، جوان 07مقاربة تطبيقية، جملة الدراسات املالية، احملاسبية واإلدارية، العدد 
نها القياس احملاسيب للتأثريات البيئية واإلفصاح ععلي انجي سعيد الذهيب وموفق عبد احلسني حممد،  -141

، جملة دراسات حماسبية ومالية، جامعة بغداد، كلية املعهد حبث تطبيقي يف إحدى الشركات الصناعية العراقية
 .2009، 8، العدد 2العايل للدراسات املالية واحملاسبية، اجمللد 

أثر عدم االلتزام مبتطلبات املراجعة البيئية على تقومي األداء البيئي يف عمر السر احلسن حممد،  -142
 .2012، 01، جملة كلية العلوم اإلدارية، العدد ملنشآت الصناعية السودانية )دراسة ميدانية(ا

التزام مدققي احلساابت األردنيني ابإلجراءات غسان فالح املطارنة وسليمان حسني البشتاوي،  -143
ادية والقانونية، ، جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العملية، سلسلة العلوم اإلقتصالالزمة حلماية البيئة

 .2008، 01العدد ، 30اجمللد 
مدى التزام الشركات الصناعية األردنية املسامهة ابإلفصاح عن األداء البيئي غسان فالح املطارئة،  -144

 .2008، عمان، األردن، يونيو 30، السنة 113، جملة اإلداري، العدد حماسبيا دراسة ميدانية
، العدد 45، اإلدارة العامة، اجمللد البيئي يف التقارير املاليةمعوقات اإلفصاح فهيم أبو العزم حممد،  -145
 .2005، الرايض، اململكة العربية السعودية، 01

أثر التدقيق البيئي على إدارة النفاايت الصلبة يف احلفاظ فيان عبد الرمحن ايسني وعطارد سعد جرب،  -146
، جملة (-بغداد –طبيقية يف دائرة بلدية الغدير على بيئة سليمة واحلد من اآلاثر السلبية على البيئة )دراسة ت

 .2018، 54كلية بغداد للعلوم االقتصادية اجلامعة، العدد 
 للدراسات املستنصرية مركز جملة ،معاجلته وسبل العراق يف الصناعي التلوث الفالحي، شاكر قاسم -147
 .2005 ،17 العدد والدولية، العربية
، جملة اإلدارة والتنمية للبحوث الصلبة وإعادة تدويرهاإشكالية النفاايت القينعي عبد احلق،  -148

 .2016، 09والدراسات، العدد 
، اجمللة العلمية املراجعة البيئية دراسة حتليلية لالتفاقيات البيئية الدوليةليلى جمد احلميد لطفي،  -149

 .2002جامعة عني مشس، القاهرة، مصر،  -لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة
 .2014اجمللة الدولية للرقابة املالية احلكومية، ابريل  -150



 

 

 قائمة المراجع

300 

دور التدقيق الداخلي يف تفعيل حوكمة املؤسسات العمومية االقتصادية لوالية حممد الصاحل فروم،  -151
 .2019، 02، العدد 02، جملة أرصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية، اجمللد سكيكدة

)اجلزء األول(،  يئة ورعايتها بني الفقه وكمال السلوك اإلسالميمحاية البحميي الدين خري هللا العوير،  -152
 .2015، جوان 08جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، املركز اجلامعي اتمنغست، اجلزائر، العدد 

، جملة جامعة دمشق نظم اإلدارة البيئية ودورها يف التنمية املستدامةمطانيوس خمول عدانن غامن،  -153
 .2009، العدد الثاين، 25االقتصادية والقانونية، اجمللد  للعلوم
انعكاسات التأثريات البيئية ألنشطة الوحدات االقتصادية على عمل منهل جميد أمحد العلي،  -154

 .2006، 15، حبوث مستقبلية، العدد مراقب احلساابت ابلتطبيق على عينة خمتارة من الوحدات االقتصادية
، جملة البيئية بني املفهوم وصعوابت التنفيذ من منظور املراجع اخلارجياملراجعة مهاوات لعبيدي،  -155

 .2015، 08، العدد 02الدراسات االقتصادية واملالية، جامعة الوادي، اجمللد 
 الرتبية كلية  جملة ،(اهلواء تلوث) البيئي التلوث عملية يف املناخ أتثري االعرجي، حمي جاسم ميالد -156

 .2016 ،96 العدد ،22 اجمللد األساسية،
، جملة دراسات حماسبية ومالية، دور الرقابة البيئية للحد من تلوث مياه الشرباندية طالب سلمان،  -157

 .2011، 6، اجمللد 14جامعة بغداد، العراق، العدد 
احملاسبة البيئية: اإلطار املقرتح انظم حسن عبد السيد وأايد شاكر سلطان وزينب جبار يوسف،  -158

دراسة تطبيقية يف شركة مصايف اجلنوب )مصفى  –ومات البيئية يف النظام احملاسيب املوحد لإلفصاح عن املعل
 .2009، 05، العدد 22، جملة التقين، اجمللد، البصرة(

دور التدقيق الداخلي وفقا للمفاهيم واالجتاهات احلديثة يف الرقابة على ظم حسن عبد السيد، ان -159
، اجمللد 26، العلوم االقتصادية، العدد ية يف معمل امسنت طاسلوجة(تكاليف اجلودة ومؤشراهتا )دراسة ميدان

 .2010السابع، نيسان 
، اجمللة واقع القياس احملاسيب البيئي يف مؤسسات اإلمسنت العموميةجنوى عبد الصمد وزكية مقري،  -160

 .2016، جوان 04اجلزائرية للتنمية االقتصادية، العدد 
 التلوث يف ودورها البشرية اخلصائص حمسن، عالء ورسالن علي بدر وحممود مطلك حبيب هناد -161

 .2017 ،31 اإلصدار ،01 اجمللد الكوفة، أداب جملة ،االشرف النجف حمافظة يف للرتب البكرتيولوجي
، اجمللة اجلزائرية للتنمية تقييم األداء البيئي يف املؤسسات النفطيةنور اهلدى حمجويب وأمينة خملفي،  -162

 .2016، ديسمرب 05االقتصادية، العدد 
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 الملتقيات 

 األداء: حول الثاين الدويل امللتقى ،واملعوقات اآلفاق البيئي األداء عن احملاسبة نوال، عمارة بن -163
 وحتدايت املايل األداء حتقيق بني واالقتصادايت املؤسسات منو: الثانية الطبعة واحلكومات للمنظمات املتميز
 .2011 نوفمرب 23و 22 يومي ورقلة جبامعة املنعقد البيئي، األداء
 -مسامهة تدابري إدارة املخاطر يف تفعيل املسؤولية البيئية يف املؤسسة االقتصاديةدحدوح جنيب،  -164

، املؤمتر الدويل الثالث عشر حول: دور املسؤولية دراسة حالة املؤسسة الفارح محام الضلعة لصناعة االمسنت
الواقع والرهاانت، كلية العلوم  –االجتماعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تدعيم إسرتاتيجية التنمية املستدامة 

 .2016 نوفمرب 15-14االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، مجعية حسيبة بن بوعلي الشلف، يومي 
، (GAAS)متطلبات التدقيق البيئي يف ضوء معايري التدقيق املقبولة قبوال عاماقا، زايد هاشم الس -165

حبوث امللتقى الدويل الثاين حول: األداء املتميز للمنظمات واحلكومات الطبعة الثانية: منو املؤسسات 
 .2011نوفمرب  23و 22واالقتصادايت بني حتقيق األداء املايل وحتدايت األداء البيئي، جبامعة ورقلة يومي 

 –دور نظام اإلدارة البيئية يف حتسني األداء البيئي للمؤسسات زين الدين بروش وجابر دهيمي،  -166
، امللتقى الدويل الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات، الطبعة الثانية: منو دراسة حالة شركة االمسنت

 23و 22دايت األداء البيئي، املنعقد جبامعة ورقلة، يومي املؤسسات واالقتصادايت بني حتقيق األداء املايل وحت
 .2011نوفمرب 

التزام ابملسؤولية البيئية يف ممارسة األنشطة شراطي نسيمة وسليمان بن خبمة، التسويق األخضر،  -167
العلوم ، امللتقى العلمي الدويل الثاين حول: املؤسسة بني الضرورة االقتصادية والتحدايت البيئية، كلية التسويقية

 .2017أفريل  15-14جيجل، يومي  -االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، جامعة حممد الصديق بن حيي
، اإلفصاح البيئي يف املؤسسات ودوره يف حتقيق التنمية املستدامةشرايطية حسن وقعيدة لطيفة،  -168

ت البيئية، جامعة جيجل، يومي امللتقى العلمي الدويل الثاين حول: املؤسسة بني الضرورة االقتصادية والتحداي
 .2017أفريل  25 -24

أمهية القياس احملاسيب للتكاليف البيئية يف املؤسسات الطاهر جليد وسامي زعباط وعز الدين خملويف،  -169
، امللتقى العلمي الدويل الثاين الصناعية )دراسة استطالعية آلراء عينة من املؤسسات الصناعية بوالية جيجل(

 .2017أفريل  25-24ني الضرورة االقتصادية والتحدايت البيئية، جامعة جيجل، يومي حول: املؤسسة ب
االعتبارات البيئية عند تدقيق البياانت املالية ومهنة الطاهر خملويف خلضر رينوبة وعزوز خملويف،  -170

حملاسبية املعاصرة ، امللتقى الوطين الرابع حول أتهيل مهنة التدقيق ملواجهة األزمات املالية واملشاكل االتدقيق
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نوفمرب  21-20للمؤسسات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة عمار ثلجي ابألغواط، 
2013. 

القياس واإلفصاح عن األداء البيئي للمؤسسة عادل روخية وفيصل قميحة وعمران بوريب،  -171
الضرورة االقتصادية والتحدايت البيئية، جامعة  ، امللتقى العلمي الدويل الثاين حول: املؤسسة بنياالقتصادية

 .2017أفريل،  25 -24جيجل، اجلزائر، يومي 
املراجعة البيئية كأداة لتحسني األداء البيئي للمؤسسات الصناعية عاشور مزريق وبن انفلة قدور،  -172

: اإلبداع والتغيري ، امللتقى الدويل-اجلزائر -العربية ابإلسقاط على حالة مؤسسة االمسنت ومشتقاته ابلشلف
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 قبل وبعد االستثمارات البيئية املنجزة (SCAEK): وضعية شركة اإلمسنت (01)امللحق رقم 
 قبل:
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 (SCAEK): هيكل النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت (02)لحق رقم امل

ACTEUR ACTIVITES DOCUMENTS

RMQE

Responsable de 

stockage

Etablissement de la désignation 

et des codes des déchets

Tri des déchets

Responsable du 

traitement

Stockage des déchets

Pilotes processus

Pilotes processus

Identification des déchets

Pilotes processus

Déléguée à 

l’environnement

TDCD 040-0/700

BSD 041-0/700

BSD 041-0/700

BSD 041-0/700

BSD 041-0/700

Bon de transfert

TDB 011-0/700

Incinération

Recyclage

Récupération

BSD 041-0/700

BSD 041-0/700

BSD 041-0/700
Bon de 

réintégration

Etablissement du tableau de 

bord

Diffusion du tableau de bord

Évaluation et analyse

Etablissement des lieux de 

préstockage et de stockage
RMQE et pilotes 

processus

Designation des responsabilités 

dans la gestion des déchets

(MRGD 

 042-0/700

TLPSD

043-0/700

Mise en décharge

RMQE

Générateur  du déchet

BSD 041-0/700

TOTD 

044-0/700

BSD 041-0/700

TDB 011-0/700

TDB 011-0/700

Traitement des déchets

Cession

Responsable du 

traitement

Pré stockage des déchets
Responsable de pré 

stockage
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 (SCAEKشركة اإلمسنت ) على مستوى مصفوفة املسؤوليات يف إدارة النفاايت(: 03امللحق رقم ) 
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 (SCAEK(: جدول تعيينات ورموز النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت )04امللحق رقم )
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جدول حتديد مواقع التحزين املسبق والتخلص من النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت (: 05امللحق رقم )
(SCAEK ) 
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 (SCAEK(: جدول عمليات معاجلة النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت )06)امللحق رقم 
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 (SCAEK) اإلمسنت : التكاليف البيئية لشركة(07)امللحق رقم 

 املبلغ اإلمجايل املبلغ البيان السنة

 
2004 

  16650000,00 أجور عمال تنظيف الورشات

 

17692000,00 

 832000,00 ري واحلفاظ على املساحات اخلضراءأجور العمال الذين القائمني ابلتشج

 210000,00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة

 
 

2005 

 
 

 2151000,00 أجور عمال التشجري واحلفاظ على املساحات اخلضراء

18889282,36 
 

 15030000,00 أجور عمال تنظيف الورشات

 675000,00 أجور عمال تنظيف منطقة االرسال

 200000,00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئية

 833282,36 التكوين يف اجملال البيئي وجمال تقنية إزالة الغبار

 
 

2006 

 46397402,68 على مستوى منطقة املواد األولية النيئة AAFاهتالك مصفاة ذات أذرع 

 
 

65757965,94 

 FILTRE MF SETPA 168-3 7-3  DEBIT VENTجر نوع اهتالك فيلرت احملا

3000 M3/H 
8315,56 

 FILTRE NH STETPA 180-3 7-5 DEBITاهتالك فيلرت طحن الكلينكر نوع 

VENT 32000 M/3H 
10155,20 

 FILTRE L44 STATPA 68-3 7-3 DEBITاهتالك فيلرت منطقة الطهي نوع 

VENT 25000M3/H1 
8368,73 

 FILTE E1 STETP216-3 7-3 DEBITرت  منطقة توزيع األكياس نوع اهتالك فيل

VENT 35000 M3/H 
11197,30 

 FILTE P6 stetpa 112-3-7-2 5582,70اهتالك فيلرت منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع 

 FILTRE P5 SETPA 144-3 7-2اهتالك فيلرت منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع 

DEBIT VENT 20000 M3/H 
6741,77 

 2596000,00 أجور عمال التشجري واحلفاظ على املساحات اخلضراء

 14774000,00 أجور عمال تنظيف الورشات

 1485000,00 أجور عمال تنظيف اإلرسال

 200000,00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة

 147000,00 معدات توقيف الضوضاء

 108202,00 14001وعية املؤسسة بنظام اإليزو ت

 
 
 
 
 
 
 
 

2007 

  69596104,02 يف منطقة املواد األولية النيئة AAFاهتالك مصفاة ذات أذرع 
 
 
 
 
 
 
 

88290586,71 

 FILTRE MF SETPA 168-3 7-3  DEBIT VENT اهتالك فيلرت احملاجر نوع

3000 M3/H 
14255,25 

 FILTRE L44 STATPA 68-3 7-3 DEBITي نوع اهتالك فيلرت منطقة الطه

VENT 25000M3/H1 
14346,25 

 FILTRE NH STETPA 180-3 7-5 DEBITاهتالك فيلرت طحن الكلينكر نوع 

VENT 32000 M/3H 
17408,91 

 FILTE E1 STETP216-3 7-3 DEBITاهتالك فيلرت منطقة توزيع األكياس نوع 

VENT 35000 M3/H ألكياسمنطقة التوزيع اب 
19195,37 

 FILTE P6 stetpa 112-3-7-2 9570,34اهتالك فيلرت منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع 
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 FILTRE P5 SETPA 144-3 7-2اهتالك فيلرت منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع 

DEBIT VENT 20000 M3/H 

 

11557,33 

 1920000,00 ضراءأجور عمال التشجري واحلفاظ على املساحات اخل

 13078633,9 أجور عمال تنظيف الورشات

 2926911,34 أجور عمال تنظيف منطقة اإلرسال

 107800,00 معدات توقيف الضوضاء

 200000,00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة

 108202,00 14001محالت توعية حول معيار االيزو 

 178602,00 اية البيئة والقوانني اخلاصة هباملتقى حول مح

 88000,00 وكيفية العمل من أجل احلصول على الشهادة 14001ملتقى حول معيار االيزو 

 
 
 
 
 
 
 

2008 

 69596104,02 يف منطقة املواد األولية النيئة  AAFاهتالك مصفاة ذات أذرع 

 
 
 
 
 
 
 

212666299,4 

 STETPA N 214 1477535,34اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA E 1 1031664,02اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA N 314 1477535,34اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 FILTRE MF SETPA 168-3 7-3  DEBIT VENTاهتالك فيلرت احملاجر نوع 

3000 M3/H 
14255,25 

 FILTRE L44 STATPA 68-3 7-3 DEBITاهتالك فيلرت منطقة الطهي نوع 

VENT 25000M3/H1 
14346,40 

 FILTRE NH STETPA 180-3 7-5 DEBITاهتالك فيلرت طحن الكلينكر نوع 

VENT 32000 M/3H 
17408,91 

 FILTE E1 STETP216-3 7-3 DEBITاهتالك فيلرت منطقة توزيع األكياس نوع 

VENT 35000 M3/H منطقة التوزيع ابألكياس 
19195,37 

 FILTE P6 stetpa 112-3-7-2 9570,34اهتالك فيلرت منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع 

 FILTRE P5 SETPA 144-3 7-2اهتالك فيلرت منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع 

DEBIT VENT 20000 M3/H 

 

11557,33 

 2199272,8 أجور عمال التشجري واحلفاظ على املساحات اخلضراء

 132699315,19 ور عمال تنظيف كل من منطقة الكسر، الطحن، الطهي، االمسنتأج

 1724727,00 أجور عمال تنظيف منطقة اإلرسال

 677209,09 أجور عمال تنظيف منطقة املواد األولية حبمام أوالد يلس

 90160,00 معدات توقيف الضوضاء

 200000,00 لبيئةالرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على ا

 500000,00 التدقيق البيئي للمحجرة

 842397,00 التجديد األويل البيئي حلصول املؤسسة على االيزو

 5794,04 ملتقى حول حتديد مسؤول للبيئة يف املؤسسة

 58252,00 ملتقى حول أتهيل الكفاءات ملسؤول البيئة

 
 
 
 

  69596104,02 يف منطقة املواد األولية النيئة AAFاهتالك مصفاة ذات أذرع 
 
 
 

 25465266,64 اهتالك مصفاتني ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهي

 STETPA N 214 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA E 1 1125451,66اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 
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2009 

  STETPA N 314 1611856,73نوع اهتالك مصفاة ذات أذرع 
 
 
 
 
 

123673172,1 

 FILTRE MF SETPA 168-3 7-3  DEBIT VENTاهتالك فيلرت احملاجر نوع 

3000 M3/H 
14255,25 

 FILTRE L44 STATPA 68-3 7-3 DEBITاهتالك فيلرت منطقة الطهي نوع 

VENT 25000M3/H1 
14346,40 

 FILTRE NH STETPA 180-3 7-5 DEBITاهتالك فيلرت طحن الكلينكر نوع 

VENT 32000 M/3H 
17408,91 

 FILTE E1STETP216-3 7-3 DEBITاهتالك فيلرت منطقة توزيع األكياس نوع 

VENT 35000 M3/H منطقة التوزيع ابألكياس 
19195,37 

 FILTE P6 stetpa 112-3-7-2 9570,34اهتالك فيلرت منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع 

 FILTRE P5 SETPA 144-3 7-2منطقة التوزيع بصهاريج الشاحنات نوع اهتالك فيلرت 

DEBIT VENT 20000 M3/H 

 

11557,33 

 40000,00 اهتالك نظام مانع الصواعق

 2112000,00 أجور عمال التشجري واحلفاظ على املساحات اخلضراء

 15071727,27 أجور عمال تنظيف كل من منطقة الكسر، الطحن، الطهي، االمسنت

 1962000 أجور عمال تنظيف منطقة اإلرسال

 229090,90 أجور عمال تنظيف منطقة املواد األولية حبمام أوالد يلس

 3920,00 معدات توقيف الضوضاء

 200000,00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة

 500000,00 التدقيق البيئي

 518923,00 14001االيزو  التدقيق حول متابعة

 86483,36 ملتقى حول حتديد مسؤول للبيئة يف املؤسسة

 37852,00 ملتقى حول تسيري البيئة يف املؤسسة الصناعية

 22452,00 ملتقى حول الوقاية من التلوث

 3391854,23 تكلفة إرجاع احملجرة إىل ما كانت عليه

 
 
 
 
 
 
 

2010 

 69596104,02 يف منطقة املواد األولية النيئة AAFع اهتالك مصفاة ذات أذر 

 
 
 
 
 
 
 

128942017,1 

 27780290,88 اهتالك مصفاتني ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهي

 STETPA N 214 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA E 1 1125451,66اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA N 314 1611856,73ع نوع اهتالك مصفاة ذات أذر 

 53333,33 اهتالك نظام مانع للصواعق

 122177,28 مبنطقة االرسال KVAR-400 V 500 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 121485,31 مبنطقة الطهي KVAR-370 KW 80 اهتالك بطارية أتوماتكية 

 70869,15 فتيتمبنطقة الت  KVAR-400V 200 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 121354,70 مبنطقة الطحن KVAR- 230 KW  40 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 147702,79 مبنطقة االمسنت KVAR – 2300 KW  670اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 6400,00 اهتالك آلة تنظيف العشب

 18603000 أجور عمال التشجري واحلفاظ على املساحات اخلضراء
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 4586920,8 عمال تنظيف الورشات أجور

 3920,00 معدات توقيف الضوضاء

 200000,00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة

 2479293,74 تكلفة ارجاع احملجرة إىل ما كانت عليه

 500000,00 التدقيق البيئي

 200000,00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2011 

 69596104,02 يف منطقة املواد األولية النيئة AAFاهتالك مصفاة ذات أذرع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136547485,1 

 27780290,88 اهتالك مصفاتني ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهي

 STETPA N 214 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA E 1 1125451,66وع اهتالك مصفاة ذات أذرع ن

 STETPA N 314 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 53333,33 اهتالك نظام مانع للصواعق

 122177,28 مبنطقة االرسال KVAR-400 V 500 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 121485,31 مبنطقة الطهي KVAR-370 KW  80اهتالك بطارية أتوماتكية  

 70869,15 مبنطقة التفتيت KVAR-400V 200 تالك بطارية أتوماتيكية اه

 121354,70 مبنطقة الطحن KVAR- 230 KW 40 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 147702,79 مبنطقة االمسنت KVAR – 2300 KW 670 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 12800,00 اهتالك آلة تنظيف العشب

 3310560,00 ري واحلفاظ على املساحات اخلضراءأجور عمال التشج

 24008745,46 أجور عمال تنظيف الورشات

 1980000,00 أجور عمال تنظيف منطقة االرسال

 54000,00 معدات توقيف الضوضاء

 20000,00 ملتقى حول حتديد مسؤول للبيئة يف املؤسسة

 30000,00 ورشة حول البيئة

 981000,00 طات امللوثة أو اخلطرية على البيئةالرسم على النشا

 1533897,07 تكلفة ارجاع احملجرة إىل ما كانت عليه

 800000,00 التدقيق البيئي للمؤسسة

 500000,00 التدقيق البيئي للمحجرة

 954000,00 تدقيق التجديد األويل البيئي حلصول املؤسسة على األيزو

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  69596104,02 يف منطقة املواد األولية النيئة  AAFاهتالك مصفاة ذات أذرع 
 
 
 
 
 
 
 

 27780290,88 اهتالك مصفاتني ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهي

 STETPA N 214 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA E 1 1125451,66اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA N 314 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 122177,28 مبنطقة االرسال KVAR-400 V 500 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 121485,31 مبنطقة الطهي KVAR-370 KW 80 اهتالك بطارية أتوماتكية 

 70869,15 تمبنطقة التفتي KVAR-400V 200 اهتالك بطارية أتوماتيكية 
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2012 

  121354,70 مبنطقة الطحن KVAR- 230 KW  40 اهتالك بطارية أتوماتيكية 
 
 
 
 
 

135929237,2 
 
 
 
 
 
 

 147702,79 مبنطقة االمسنت KVAR – 2300 KW 670اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 202387,43 اهتالك نظام ختفيض الغبار يف احملجرة

 16745,01 اهتالك معدات التقليل من استهالك الطاقة

 53333,33 هتالك نظام مانع للصواعقا

 12800,00 اهتالك آلة تنظيف العشب

 3210240,00 أجور عمال التشجري واحلفاظ على املساحات اخلضراء

 2016000,00 أجور عمال تنظيف منطقة االرسال

 23913833,65 أجور عمال تنظيف الورشات

 33800,00 معدات توقيف الضوضاء

 3013448,48 اع احملجرة إىل ما كانت عليهتكلفة ارج

 750000,00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة

 397500,00 التدقيق البيئي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 

 69596104,02 يف منطقة املواد األولية النيئة AAFاهتالك مصفاة ذات أذرع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

152434215,9 

 27780290,88  ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهياهتالك مصفاتني

 STETPA N 214 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA E 1 1125451,66اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA N 314 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 122177,28 الرسالمبنطقة ا KVAR-400 V  500 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 121485,31 مبنطقة الطهي KVAR-370 KW  80اهتالك بطارية أتوماتكية  

 70869,15 مبنطقة التفتيت KVAR-400V 200اهتالك بطارية أتوماتيكية  

 121354,70 مبنطقة الطحن KVAR- 230 KW 40اهتالك بطارية أتوماتيكية  

 147702,79 مبنطقة االمسنت KVAR – 2300 KW 670 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 202387,43 اهتالك نظام ختفيض الغبار يف احملجرة

 100470,09 اهتالك معدات التقليل من استهالك الطاقة

 53333,33 اهتالك نظام مانع للصواعق

 12800,00 اهتالك آلة تنظيف العشب

 3606025,7 اءأجور عمال التشجري واحلفاظ على املساحات اخلضر 

 2443272,8 أجور عمال تنظيف منطقة االرسال

 37888988,4 أجور عمال تنظيف الورشات

 20384,00 معدات توقيف الضوضاء

 88000,00 ملتقى حول اإلدارة البيئية

 15553,6 ملتقى إصدار جديد حول حتديد مسؤول للبيئة

 528000,00 واالمسنت حلماية اآللة من الغبار تكلفة املغطاة احلديدية بني منطقة الطهي

 2912701,26 تكلفة ارجاع احملجرة إىل ما كانت عليه

 750000,00 الرسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على البيئة

 AFAQ AFNOR ALGER 1105650,0تكلفة 
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 397500,00 التدقيق البيئي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 

 69596104,02 يف منطقة املواد األولية النيئة AAFأذرع اهتالك مصفاة ذات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

151209070,1 

 27780290,88 اهتالك مصفاتني ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهي

 STETPA N 214 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA E 1 1125451,66اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA N 314 1611856.73ذات أذرع نوع  اهتالك مصفاة

 122177,28 مبنطقة االرسال KVAR-400 V 500 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 121485,31 مبنطقة الطهي KVAR-370 KW 80 اهتالك بطارية أتوماتكية 

 70869,15 مبنطقة التفتيت KVAR-400V 200 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 121354,70 مبنطقة الطحن KVAR- 230 KW 40 أتوماتيكية  اهتالك بطارية

 147702,79 مبنطقة االمسنت KVAR – 2300 KW 670اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 202387,43 اهتالك نظام ختفيض الغبار يف احملجرة

 100470,09 اهتالك معدات التقليل من استهالك الطاقة

 53333,33 اهتالك نظام مانع للصواعق

 12800,00 اهتالك آلة تنظيف العشب

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 2586,36مكنسة كهرابئية صناعية يف منطقة الطحن 

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 2586,36مكنسة كهرابئية صناعية منطقة االرسال 

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 2586,36مكنسة كهرابئية صناعية يف منطقة مراقبة اجلودة 

 1091032,54 أجور عمال تنظيف املساحات اخلضراء

 3057000,00 أجور عمال تنظيف منطقة االرسال

 39843874,30 أجور عمال تنظيف الورشات

 49594,74 معدات توقيف الضوضاء

 73964,37 نظارات احلماية من الغبار

 206619,21 كمامة متنع دخول الغبار

 350,00 رشاش املساحات اخلضراء

 134100,00 خوذة األمان

 3162932,51 تكلفة ارجاع احملجرة إىل ما كانت عليه

 750000,00 الرسم على النشاطات امللوثة و أو اخلطرية على البيئة

 AFAQ AFNOR ALGER 1015560,00تكلفة 

 750000,00 التدقيق البيئي

 
 
 
 
 
 
 

  69596104,02 يف منطقة املواد األولية النيئة AAFاهتالك مصفاة ذات أذرع 
 
 
 
 
 
 

 27780290,88 اهتالك مصفاتني ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهي

 STETPA N 214 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA E 1 1125451,66 اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع

 STETPA N 314 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 122177,28 مبنطقة االرسال KVAR-400 V 500اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 121485,31 مبنطقة الطهي KVAR-370 KW 80اهتالك بطارية أتوماتكية 
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2015 

  70869,15 فتيتمبنطقة الت KVAR-400V 200اهتالك بطارية أتوماتيكية 
 
 
 
 
 
 
 
 

168776803,6 

 121354,70 مبنطقة الطحن KVAR- 230 KW 40اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 147702,79 مبنطقة االمسنت KVAR – 2300 KW 670اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 202387,43 اهتالك نظام ختفيض الغبار يف احملجرة

 100470,09 اهتالك معدات التقليل من استهالك الطاقة

 53333,33 اهتالك نظام مانع للصواعق

 6399,00 اهتالك آلة تنظيف العشب

  Aspirateur Industriel P/ALPINEمكنسة كهرابئية صناعية يف منطقة الطحن 

4433,76 

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76مكنسة كهرابئية صناعية منطقة االرسال 

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76نطقة مراقبة اجلودة مكنسة كهرابئية صناعية يف م

 4290723,22 أجور عمال تنظيف املساحات اخلضراء

 3336695,17 أجور عمال تنظيف منطقة االرسال

 43461746,55 أجور عمال تنظيف الورشات

 34964,61 معدات توقيف الضوضاء

 80774,69 نظارات متنع دخول الغبار

 164830,16 كمامة متنع دخول الغبار

 82200,00 خوذة األمان

 11356211,54 تكلفة ارجاع احملجرة إىل ما كانت عليه

 750000,00 الرسم على النشاطات امللوثة و أو اخلطرية على البيئة

 AFAQ AFNOR ALGER 868000,00تكلفة 

POMEPE DE JET 200 BAR COMPLETE (CARCHER) 4550,00 
ARMOIRE SECURITE 02 PORTES POUR PRODUIT 

CHIMIQUE 
14998,73 

HOTTE FERME UTILISABLE POUR MEDIUM TRES 

AGRESSIFS REVETU DE POLYPROPYLENE 
104032,50 

HOTTE FERME UTILISABLE POUR MEDIUM TRES 

AGRESSIFS REVETU POLYPRYLENE 
104032,50 

GROUP ELECTROGENE DIESEL TYPE P 805 S PUISSANE  

880 KVA 
119003,50 

 1319000,00 التدقيق البيئي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  69596104,02 يف منطقة املواد األولية النيئة  AAFاهتالك مصفاة ذات أذرع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27780290,88 اهتالك مصفاتني ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهي

 STETPA N 214 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA E 1 1125451,66 تالك مصفاة ذات أذرع نوعاه

 STETPA N 314 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 122177,28 مبنطقة االرسال KVAR-400 V 500 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 121485,31 مبنطقة الطهي KVAR-370 KW 80اهتالك بطارية أتوماتكية  

 70869,15 مبنطقة التفتيت KVAR-400V  200تيكية اهتالك بطارية أتوما

 121354,70 مبنطقة الطحن KVAR- 230 KW 40 اهتالك بطارية أتوماتيكية 
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2016 

  147702,79 مبنطقة االمسنت KVAR – 2300 KW  670 اهتالك بطارية أتوماتيكية 
 

182325054,8 

 202387,43 اهتالك نظام ختفيض الغبار يف احملجرة

 100470,09 ليل من استهالك الطاقةاهتالك معدات التق

 53333,33 اهتالك نظام مانع للصواعق

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76مكنسة كهرابئية صناعية يف منطقة الطحن 

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76مكنسة كهرابئية صناعية منطقة االرسال 

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76طقة مراقبة اجلودة مكنسة كهرابئية صناعية يف من

 4521372,93 أجور عمال تنظيف املساحات اخلضراء

 5190656,25 أجور عمال تنظيف منطقة االرسال

 48279000,00 أجور عمال تنظيف الورشات

 70159,06 معدات توقيف الضوضاء

 268839,05 نظارات متنع دخول الغبار

 195969,18 كمامة متنع دخول الغبار

 133580,15 خوذة األمان

 8220,00 خباخ كميائي للتخلص من األعشاب الضارة

 14774959,23 تكلفة ارجاع احملجرة إىل ما كانت عليه

AFAQ AFNOR ALGER 448000,00 

 750000,00 الرسم على النشاطات امللوثة و أو اخلطرية على البيئة

POMPE DE JET 200 BAR COMPMETE (CARCHER) 9100,00 

ARMOIR SECURITE 02 PORTES POUR PRODUIT 

CHIMIQUE 
29997,46 

HOTTE FERME UTILISABLE POUR MEDIUM TRES 

AGRESSIFS REVETU POLYPROPYLENE 
113490,00 

HOTTE FERME UTILISABLE POUR MEDIUM TRES 

AGRESSIFS REVETU POLYPROPYLENE 
113490,00 

GROUPE ELECTROGENE DIESEL TYPE P805 S 

PUISSANE 880 KVA 
714021,00 

 ML 404162,54 400ذو عمق  البئر

 ML 160317,81 150البئر ذو العمق 

 ML 168556,51 150البئر ذو العمق 

 ML 167779,27 150البئر ذو العمق 

 150ML 166483,88البئر ذو العمق 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL MARQUE JESON 2000W 33300,00 

OHMMEMETRE DIAOHM 15696,42 

EXPLOSEUR TYPE 861 88122,23 

VERIFICATEUR TYPE 861 12140,42 

 2809000,00 التدقيق البيئي

 
 
 
 

  69596104,02 لنيئةيف منطقة املواد األولية ا AAFاهتالك مصفاة ذات أذرع 
 
 
 

 27780290,88 اهتالك مصفاتني ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهي

 STETPA N 214 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA E 1 1125451,66اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 
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2017 

  STETPA N 314 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

308927689,1 

 122177,28 مبنطقة االرسال KVAR-400 V  500 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 121485,31 مبنطقة الطهي KVAR-370 KW 80 اهتالك بطارية أتوماتكية 

 70869,15 مبنطقة التفتيت KVAR-400V 200 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 121354,70 نطقة الطحنمب KVAR- 230 KW 40اهتالك بطارية أتوماتيكية  

 147702,79 مبنطقة االمسنت KVAR – 2300 KW 670 اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 202387,43 اهتالك نظام ختفيض الغبار يف احملجرة

 100470,09 اهتالك معدات التقليل من استهالك الطاقة

 53333,33 اهتالك نظام مانع للصواعق

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76ة يف منطقة الطحن مكنسة كهرابئية صناعي

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76مكنسة كهرابئية صناعية منطقة االرسال 

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76مكنسة كهرابئية صناعية يف منطقة مراقبة اجلودة 

 4934947,28 أجور عمال تنظيف املساحات اخلضراء

 80261608,92 أجور عمال تنظيف منطقة االرسال

 75326661,64 أجور عمال تنظيف الورشات

 50070,89 معدات توقيف الضوضاء

 143887,65 نظارات متنع دخول الغبار

 248111,35 كمامة متنع دخول الغبار

 65199,24 خوذة األمان

 40203334,00 انت عليهتكلفة ارجاع احملجرة إىل ما ك

 750000,00 الرسم على النشاطات امللوثة و أو اخلطرية على البيئة

AFAQ AFNOR ALGER 835380,00 

POMPE DE JET 200 BAR COMPMETE (CARCHER) 9100,00 

ARMOIR SECURITE 02 PORTES POUR PRODUIT 

CHIMIQUE 
29997,46 

HOTTE FERME UTILISABLE POUR MEDIUM TRES 

AGRESSIFS REVETU POLYPROPYLENE 
113490,00 

HOTTE FERME UTILISABLE POUR MEDIUM  TRES 

AGRESSIFS REVETU POLYPROPYLENE 
113490,00 

GROUPE ELECTROGENE DIESEL TYPE P805 S 

PUISSANE 880 KVA 
714021,00 

 ML 404162,54 400ذو عمق  البئر

 ML 160317,81 150ق البئر ذو العم

 ML 168556,51 150البئر ذو العمق 

 ML 167779,27 150البئر ذو العمق 

 ML 166483,88 150البئر ذو العمق 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL MARQUE JESON 2000W 33300,00 

OHMMEMETRE DIAOHM 17123,37 
EXPLOSEUR TYPE 861 96133,34 

VERIFICATEUR TYPE 861 13244,10 
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KARCHER 6833,33 
ASPIRATEUR INDUSTRIEL 3225,00 
ASPIRATEUR INDUSTRIEL 3225,00 
ASPIRATEUR INDUSTRIEL 3225,00 
ASPIRATEUR INDUSTRIEL 3225,00 
ASPIRATEUR INDUSTRIEL 3225,00 
ASPIRATEUR INDUSTRIEL 163,34 
ASPIRATEUR INDUSTRIEL 163,34 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL GRAND MODELE 366,67 
 TRACTEUR AGRICOLE MASSEY FERGUSON DZYT جرار

0824016 
73995,83 

 1125000,00 التدقيق البيئي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 

 69596104,02 يف منطقة املواد األولية النيئة AAFاهتالك مصفاة ذات أذرع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

460678634,9 

 27780290,88 اهتالك مصفاتني ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهي

 STETPA N 214 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 STETPA E 1 1125451,66 اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع

 STETPA N 314 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 122177,28 مبنطقة االرسال KVAR-400 V  500 ارية أتوماتيكية اهتالك بط

 121485,31 مبنطقة الطهي KVAR-370 KW 80اهتالك بطارية أتوماتكية  

 70869,15 مبنطقة التفتيت KVAR-400V  200اهتالك بطارية أتوماتيكية  

 121354,70 مبنطقة الطحن KVAR- 230 KW 40اهتالك بطارية أتوماتيكية  

 147702,79 مبنطقة االمسنت 670KVAR – 2300 KW اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 202387,43 اهتالك نظام ختفيض الغبار يف احملجرة

 100470,09 اهتالك معدات التقليل من استهالك الطاقة

 53333,33 اهتالك نظام مانع للصواعق

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76مكنسة كهرابئية صناعية يف منطقة الطحن 

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76مكنسة كهرابئية صناعية منطقة االرسال 

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76مكنسة كهرابئية صناعية يف منطقة مراقبة اجلودة 

 7122334,33 أجور عمال تنظيف املساحات اخلضراء

 141335629,66 عمال تنظيف منطقة االرسال أجور

 134213295,33 أجور عمال تنظيف الورشات

 77959,57 معدات توقيف الضوضاء

 1936,61 خوذة األمان

 304292,82 كمامة متنع دخول الغبار

 64519625,61 تكلفة ارجاع احملجرة إىل ما كانت عليه

 750000,00 اخلطرية على البيئة الرسم على النشاطات امللوثة و أو

AFAQ AFNOR ALGER 3055860,50 

POMPE DE JET 200 BAR COMPMETE (CARCHER) 9100,00 
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ARMOIR SECURITE 02 PORTES POUR PRODUIT 

CHIMIQUE 
29997,46 

HOTTE FERME UTILISABLE POUR MEDIUM TRES 

AGRESSIFS REVETU POLYPROPYLENE 
113490,00 

HOTTE FERME UTILISABLE POUR MEDIUM  TRES 

AGRESSIFS REVETU POLYPROPYLENE 
113490,00 

GROUPE ELECTROGENE DIESEL TYPE P805 S 

PUISSANE 880 KVA 
714021,50 

 ML 404162,54 400ذو عمق  البئر

 ML 160317,81 150البئر ذو العمق 

 ML 168556,51 150البئر ذو العمق 

 ML 167779,27 150البئر ذو العمق 

 ML 166483,88 150البئر ذو العمق 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL MARQUE JESON 2000W 33300,00 

OHMMEMETRE DIAOHM 17123,37 

EXPLOSEUR TYPE 861 96133,34 

VERIFICATEUR TYPE 861 13244,10 

KARCHER 8200,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4300,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4300,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4300,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4300,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4300,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 1960,13 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 1960,13 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL GRAND MODELE 4400,00 

 TRACTEUR AGRICOLE MASSEY FERGUSON DZYT جرار

0824016 
887950,00 

KARCHER 3333,33 

KARCHER 3333,33 

KARCHER 3333,33 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4354,17 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 3958,33 

PARATONNERRE COMPLET 35521,63 

CITERNE D’ARROSAGE POUR DUMPER CAT 769 724721,60 

MINI CHARGEUR SUR PNUES A GODET 226B3 AVEC 

BROSSE 
701166,67 

MINI CHARGEUR SUR PNUES A GODET 226B3 AVEC 

BROSSE 
701166,67 

BALAYUSE BROSSE POUR TRACTEUR 52500,00 

BALAYUSE BROSSE POUR TRACTEUR 52500,00 

 1200000,00 التدقيق البيئي

 
 
 

  69596104,02 يف منطقة املواد األولية النيئة AAFاهتالك مصفاة ذات أذرع 
 
 

 27780290,88 اهتالك مصفاتني ذات أذرع للتربيد يف منطقة الطهي

 STETPA N 214 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 
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2019 

  STETPA E 1 1125451,66 ك مصفاة ذات أذرع نوعاهتال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

489869388,8 
 

 STETPA N 314 1611856,73اهتالك مصفاة ذات أذرع نوع 

 122177,28 مبنطقة االرسال KVAR-400 V 500اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 121485,31 مبنطقة الطهي KVAR-370 KW 80اهتالك بطارية أتوماتكية 

 70869,15 مبنطقة التفتيت KVAR-400V 200ة اهتالك بطارية أتوماتيكي

 121354,70 مبنطقة الطحن KVAR- 230 KW 40اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 147702,79 مبنطقة االمسنت KVAR – 2300 KW 670اهتالك بطارية أتوماتيكية 

 202387,43 اهتالك نظام ختفيض الغبار يف احملجرة

 100470,09 ستهالك الطاقةاهتالك معدات التقليل من ا

 53333,33 اهتالك نظام مانع للصواعق

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76مكنسة كهرابئية صناعية يف منطقة الطحن 

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76مكنسة كهرابئية صناعية منطقة االرسال 

 Aspirateur Industriel P/ALPINE 4433,76بة اجلودة مكنسة كهرابئية صناعية يف منطقة مراق

 5838792,00 أجور عمال تنظيف املساحات اخلضراء

 162154030,76 أجور عمال تنظيف منطقة االرسال

 156315238,76 أجور عمال تنظيف الورشات

 145890,32 معدات توقيف الضوضاء

 492991,74 كمامة متنع دخول الغبار

 29552,60 ذة األمانخو 

 52304625,00 تكلفة ارجاع احملجرة إىل ما كانت عليه

 750000,00 الرسم على النشاطات امللوثة و أو اخلطرية على البيئة

AFAQ AFNOR ALGER 824670,00 

POMPE DE JET 200 BAR COMPMETE (CARCHER) 9100,00 

ARMOIR SECURITE 02 PORTES POUR PRODUIT 

CHIMIQUE 
29997,46 

HOTTE FERME UTILISABLE POUR MEDIUM TRES 

AGRESSIFS REVETU POLYPROPYLENE 
113490,00 

HOTTE FERME UTILISABLE POUR MEDIUM  TRES 

AGRESSIFS REVETU POLYPROPYLENE 
113490,00 

GROUPE ELECTROGENE DIESEL TYPE P805 S 

PUISSANE 880 KVA 
714021,00 

 ML 400ذو عمق  البئر
404162,54 

 ML 160317,81 150البئر ذو العمق 

 ML 168556,51 150البئر ذو العمق 

 ML 167779,27 150البئر ذو العمق 

 ML 166483,88 150البئر ذو العمق 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL MARQUE JESON 2000W 33300,00 

OHMMEMETRE DIAOHM 17123,37 

EXPLOSEUR TYPE 861 96133,34 

VERIFICATEUR TYPE 861 13244,10 
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KARCHER 8200,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4300,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4300,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4300,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4300,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4300,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 1960,13 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 1960,13 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL GRAND MODELE 4400,00 

 TRACTEUR AGRICOLE MASSEY FERGUSON DZYT جرار

0824016 
887950,00 

KARCHER 5000,00 

KARCHER 10000,00 

KARCHER 10000,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4750,00 

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 4750,00 

PARATONNERRE COMPLET 60894,23 

CITERNE D’ARROSAGE POUR DUMPER CAT 769 724721,60 

MINI CHARGEUR SUR PNUES A GODET 226B3 AVEC 

BROSSE 
1202000,00 

MINI CHARGEUR SUR PNUES A GODET 226B3 AVEC 

BROSSE 
1202000,00 

BALAYUSE BROSSE POUR TRACTEUR 90000,00 

BALAYUSE BROSSE POUR TRACTEUR 90000,00 

APPAREIL DE VICAT P/6 TEST SIMULTANES 404670,87 

 1393000,00 التدقيق البيئي

 من اعداد الطالبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من قسم احملاسبة التحليلية. املصدر:
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 (SCAEK): سياسة نظام اإلدارة املتكامل لشركة اإلمسنت (08)حق رقم املل
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 ISO 9001 :2015- ISO 14001 :2015- OHSAS 18001 :2007: شهادة (09)امللحق رقم 
 (SCAEK) لشركة اإلمسنت عني الكبرية
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 (API)(: شهادة احلصول على اعتماد املعهد األمريكي للبرتول 10امللحق رقم )
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 CPJ: شهادة احلصول على عالمة مطابقة معايري اجلودة اجلزائرية ملنتجات اإلمسنت (11)امللحق رقم 

TEDJ  لشركة اإلمسنت(SCAEK) 
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 (SCAEK) الغاز لشركة اإلمسنتو : فاتورة الكهرابء (12)امللحق رقم 
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 اتللغبار والغاز قانونيا  ا: القيم احلدية املسموح هب(13)امللحق رقم 
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 (SCAEK): بطاقة الضوضاء لشركة اإلمسنت (14)امللحق رقم 
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 01ط اإلنتاج خرائط الضوضاء ابلنسبة خل :(15)امللحق رقم 

مستوى الضوضاء  مكان أو املرفق املنطقة
 (A) ابلديسيبل

 وقت التعرض اليومي

 السحق

 ساعة واحدة 94 (Concasseur marne)مارل   كسارة
دقيقة 100 15 (Cribles vibrants)ات اهتزازية شاش  

 Concasseur primaire)كسارة احلجري اجلريي األساسية 

calcaire) 
دقيقة 15 100  

 Concasseur secondaire)كسارة احلجر اجلريي الثانوية 

calcaire) 
دقيقة 15 100  

املادة 
 األولية

 ساعتان 91 (Engin DUMPER)آلة التفريغ 
دقيقة 99 20 (Sondeuse)فر آلة احل  

دقيقة 100 15 (Brise roche)كسارة الصخور   

اجلناح 
 التقين

ساعات BEP (Bureaux BEP) 66 8مكاتب   
ساعات 80 8 (Salle électriciens postés)الغرفة الكهرابئية يف نوبة العمل   

 ساعات 52 8 (Salle de contrôle)املراقبة غرفة 

 املخترب
ساعات 74 8 (Table à choc)صدمات طاولة ال  

ساعات 82 8 (Aspirateur)مكنسة كهرابئية   
ساعات 82 8 (Broyeur)الساحق )حمطم(   

 احملجرة

 BC1 / BC2 (Salle broyage  cruغرفة الطحن اخلام 

BC1/BC2) 105 5 دقائق  

دقيقة BC1 / BC2 (Moteurs BC1/BC2) 99 20ركات احمل  
دقائق BC3 (Broyeur BC3) 105 5 الساحق  
دقائق F (Salle compresseurs F) 103 7غرفة الضاغط   

ساعات 88 4 (Salle compresseurs AAF)غرفة ضىاغط اهلواء   
 Air lift BC3(en) )مقابل جمموعات املولدات( BC3رفع اهلواء 

face les groupes électrogènes)) 103 7 اثنية 30دقائق و  

اثنية 15دقيقة واحدة و BC3 (Sur presseurs Air lift BC3) 111اهلواء  على مكابس رفع  
دقيقة 20ساعات و 89 3 (Séparateurs) فواصل  

ساعات 91 2 (Bandes de rejet)نطاقات الرفض   
ساعات 88 4 (Station des eaux) حمطة مياه  

 الطهي

 F 303/307/308 (Sur presseurs Fعلى مكابس 

اثنية 45دقائق و 3 106 (303/307/308  

دقيقة 20ساعة و F404 (Moteurs F402 et F404) 93و  F402حمركات   
 ساعة 94 (Plancher de chauffe) أرضية تسخني
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دقيقة 97 30 (Variateur four) ابهتة فرن  
ساعات 88 4 (Moteur four) حمرك الفرن  

ساعات 88 4 (Boite à fumée)مدخنة   

 اإلمسنت

 BK1 / BK2 (Salle broyage clinkerطحن الكلنكر  غرفة

BK1/BK2) 
دقائق 5 105  

دقائق 103 7 (Moteurs broyeurs) حمركات طحن  
ساعات N (Salle compresseurs N) 88 4غرفة ضاغط   

MPR 104 6 اثنية 15دقائق و  
 ساعة واحدة 94 (Séparateurs) فواصل

MAAG 98 25 دقيقة  
دقيقة 97 30 (Bandes de rejet)الرفض  أشرطة نطاقات  

 الشحن
دقيقة P (Salle compresseurs P) 97 30غرفة الضاغط   
اثنية 30دقائق و 103 7 (Sur presseurs de fluidisation)على مكابس التمييع   

ساعات 88 4 (Machines ensacheuses)ماكينات التعبئة )الكشط(   

 .2019لسنة  عتماد على الواثئق املتحصل عليها من مندوب البيئةمن إعداد الطالبة ابإل املصدر:

 السمع املؤكد. يعرب عن وضعية خطرية للمؤشر ويسبب: خطر       فوق           dB  (A) 100حيث:  

 يعرب عن النتيجة املتوسطة للمؤشر ويتسبب: يف حدوث اإلصابة.             85 -100 dB  (A) مابني

 يعرب عن وضعية جيدة للمؤشر ويسبب:  خماطر السمع.             50- 85 dB   (A) مابني
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 02خرائط الضوضاء ابلنسبة خلط اإلنتاج : (16)امللحق رقم 

 مستوى الضوضاء ابلديسيبل مكان املرفق املنطقة
(A) 

وقت التعرض 
 اليومي

 السحق

 دقائق 105 5 (Concasseur principal)آلة الكسر الرئيسية 
 2D1 HA 01 (Goulotte sousقناة حتت آلة الكسر 

concasseur 2D1 HA 01) 
107 - 

 - 98 (Goulotte du chute 2D1 BC 01)قناة 
 ساعات 83 8 (Pipeter concasseur carrière)كسارة احملجرة 

 دقيقة 100 15 (Concasseur ajout)إضافة آلة الكسر 
 2D2 HA 02 (Goulotte sous concasseurقناة حتت 

2D2 HA 02) 
98 - 

 2D2 BC 02 (Goulotte du chute 2D2 BCقناة الرمي 

02) 
87 - 

 - S11 (Salle de compresseur S11) 90غرفة ضاغط 

اجلناح 
 التقين

 ساعات BEP (Bureaux BEP) 60 8مكاتب 
 ساعات 63 8 (Salle de Réunion)قاعة االجتماعات 
 ساعات 60 8 (Salle système)غرفة النظام 
 ساعات 65 8 (Salle de contrôle)غرفة التحكم 

 املخترب
 دقيقة 99 20 (Table à choc)طاولة الصدمات 

 ساعات 83 8 (Aspirateur)مكنسة كهرابئية 

 اخلام

 ساعات 80 8 (Parc plaire (gratteur et jeteur))منتزه 
 - 3C1CH01 (Goulotte du chute 3C1CH01) 98قناة الرمي 

 - 102 (Trimes broyage Cru)تقليم طحن اخلام 
 Tours de transfert 3)كسارات خام  3أبراج حتويل 

broyeurs cru) 
87 - 

  BC1/BC2 (Les deux broyeursاثنني من مطاحن اخلام 

cru BC1/BC2) 89 
 20ساعات و 3

 دقيقة
 ساعات 88 4 (Bâtiment cyclone 01 et 02) 02و 01خمروط حمطم  

  S12 (Salle compresseurs S12) 90غرفة الضاغط 
 ساعات 82 8 (Les deux ventilateurs tirages)اثنني من أجهزة التهوية  

 املطبخ

 - 99 (Plancher de chauffe)أرضية تدفئة 
 - 86 (Moteur four)حمرك الفرن 

 ساعة واحدة 94 (Boite à fumée)املدخنة 
 - 87 (Sur presseurs (Silo homo))املطابع على 
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 - 92 (Les ventilateurs de refroidissement)مراوح تربيد 
 Compresseur air transport)ضاغط هواء انقل الدقيق 

farine) - - 

 - - (Groupe électrogène 25 kv)كيلو فولت   25مولد  

 مسنتإلا

 Ateliers) (BK1 / BK2 / BK3)مسنت ورشات طحن اإل

broyeurs ciments  (BK1/BK2/BK3)) 
101 - 

 - 90 (Salle compresseurs 13) 13الضغط  ةز قاعدة أجه
 Bâtiments trimes( )03، 02، 01)مباين جلمع االمسنت 

ciments (01,02 et 03)) 
85 - 

 2000kv (Groupe électrogèneجمموعة مولدات 

2000kv) - - 

 الشحن

 - 86 (eme étage (cyclone) 2) ينالطابق الثا
 - 96 (eme étage 3 ) الثالثالطابق  

 Silos ciments( )04، 03، 02، 01)مسنت إلصوامع ا

(1,2,3 et 4) chargement vrac) 88 - 

 Les( )04، 03، 02، 01الشرائح احلادة )صوامع االمسنت 

acéreux glissières (silos ciments 1,2,3 et 4)) 
 اعتانس 91

  Compresseur air transport)ضاغط اهلواء االمسنيت 

ciment) 
92 - 

 - 87 (Machines ensacheuses)آالت تكييس 

 .2019لسنة  من إعداد الطالبة ابإلعتماد على الواثئق املقدمة من قسم البيئة املصدر:
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 الصفحة العنوان الرقم
 20 مصفوفة األداء البيئي (1-1)

 75 ملخص ملعايري الصفات (2-1)

 76 ملخص ملعايري األداء (2-2)

 166  (SCAEKاإلمسنت ) بطاقة فنية لشركة (4-1)

 167  (SCAEKاإلمسنت ) الشركةنبذة اترخيية عن  (4-2)

 172  (SCAEKاإلمسنت ) على مستوى شركة مسنت املنتجإلأنواع ا (4-3)

 173 (SCAEKنتاج اإلمسنت يف شركة اإلمسنت )إطريقة  (4-4)

(4-5) 
خالل الفرتة  (SCAEKقيمة االستثمارات البيئية لشركة اإلمسنت ) تطور

(2006-2019) 179 

 185 (SCAEKعلى مستوى شركة اإلمسنت )أنواع النفاايت  (4-6)

 187 2019أنواع وكميات النفاايت الداخلية احملروقة على مستوى الفرن لسنة  (4-7)

 187 2019أنواع وكميات النفاايت اخلارجية احملروقة على مستوى الفرن لسنة  (4-8)

 188 (SCAEKطريقة معاجلة النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت ) (4-9)

 REFACTAL Annaba 190النفاايت املسرتجعة نتيجة االتفاق مع  (4-10)

 ALFET TIARET 190النفاايت املسرتجعة بواسطة  (4-11)

 ENR 191النفاايت املسرتجعة بواسطة شركة االسرتداد الوطنية  (4-12)

 NAFTAL 191كمية الزيوت املسرتجعة لفائدة  (4-13)

(4-14) 
كيفية التصريح ابلنفاايت اخلطرة اخلاصة يف شركة اإلمسنت النموذج األول عن  

(SCAEK لسنة )194 2017 

(4-15) 
النموذج الثاين عن كيفية التصريح ابلنفاايت اخلاصة اخلطرة يف شركة اإلمسنت 

(SCAEK لسنة )195 2017 

(4-16) 
 منوذج أول من التصريح بطرق معاجلة النفاايت اخلطرة اخلاصة على مستوى شركة

 195 2017( لسنة SCAEKاإلمسنت )

(4-17) 
منوذج اثين من التصريح بطرق معاجلة النفاايت اخلطرة اخلاصة على مستوى شركة 

 196 2017( لسنة SCAEKاإلمسنت )
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 197 (SCAEK) نتائج حتاليل تصريفات شركة اإلمسنت (4-18)

 198 (SCAEKنتائج حتاليل مياه الشرب على مستوى شركة اإلمسنت ) (4-19)

 199 (D.S.Dالنفاايت اخلاصة اخلطرة ) (4-20)

 200 (D.Sالنفاايت اخلاصة ) (4-21)

 201 (D.M.Aالنفاايت املنزلية واملتشاهبة واملعقدة ) (4-22)

 202 (D.Iالنفاايت اهلامدة ) (4-23)

 203 إيرادات البيع يف املواد العلين (4-24)

 204 (SCAEKاإلمسنت )التكاليف البيئية لشركة  (4-25)

 217 2019-2012( للفرتة SCAEKعلى مستوى شركة اإلمسنت ) كوينتكاليف الت (5-1)

 219 طار تكوين العمال يف اجملال البيئيملواضيع املنجزة يف إا (5-2)

(5-3) 
( خالل الفرتة SCAEKيف شركة اإلمسنت )املاء  طور إستهالك وتكاليفت

2012- 2019 221 

(5-4) 
خالل الفرتة  (SCAEKستهالك املاء حسب املصدر يف شركة اإلمسنت )إتطور 

2016-2019 223 

(5-5) 
( للفرتة SCAEKتطور إستهالك وتكاليف الطاقة الكهرابئية يف شركة اإلمسنت )

2012-2019 224 

 228 قيمة التوفري نتيجة توقيف اإلنتاج خالل ساعات الذروة (5-6)

 228 02قيم عامل االستطاعة وقيم الوفر احملقق خلط اإلنتاج  (5-7)

(5-8) 
-2012( خالل الفرتة SCAEKلشركة اإلمسنت )ستهالك وتكلفة الغاز إتطور 

2019 229 

 232 2019-2012( للفرتة SCAEKكمية الغبار الناتج عن نشاط شركة اإلمسنت ) (5-9)

 234 01تطور مؤشر الضوضاء ابلنسبة خلط اإلنتاج  (5-10)

 236 02تطور مؤشر الضوضاء ابلنسبة خلط اإلنتاج  (5-11)

(5-12) 
للفرتة  01( الغازية ابلنسبة خلط اإلنتاج SCAEKشركة اإلمسنت ) إنبعااثت

2017-2019 239 

 239 02( الغازية ابلنسبة خلط اإلنتاج SCAEKشركة اإلمسنت ) إنبعااثت (5-13)

 240 (SCAEKتطور املساحات اخلضراء على مستوى شركة اإلمسنت ) (5-14)

 241 تكاليف الصيانة ذات األثر البيئي حسب مناطق اإلنتاج (5-15)
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 242 (SCAEKلشركة اإلمسنت ) البيئي مدى االمتثال التنظيمي (5-16)

 244 2019اجلوانب البيئية وفق آخر حتديث مارس  (5-17)

(5-18) 
قيم توزع احتمال وشدة وتردد ونسبة التحكم يف املخاطر البيئية لشركة اإلمسنت 

(SCAEK) 247 

 248 2019حسب حتديث ديسمرب للشركة املخاطر البيئية احملتملة  (5-19)

(5-20) 
( SCAEKأدلة وعناصر التدقيق الداخلي البيئي على مستوى شركة اإلمسنت )

 259 2019لسنة 

 263 (SCAEKتدقيق املتابعة لشركة اإلمسنت )نتائج  (5-21)

 267  (SCAEKاإلمسنت ) كمية وقيمة الفرينة املسرتجعة على مستوى شركة (5-22)

 268 (SCAEKشركة اإلمسنت )كمية وقيمة الكلينكر املسرتجع على مستوى  (5-23)

 268  (SCAEKاإلمسنت ) شركةكمية وقيمة اإلمسنت املسرتجع على مستوى  (5-24)

(5-25) 
اقة الكهرابئية لشركة ستهالك الطإالناجتة عن سياسية ترشيد  البيئية اإليرادات

 269 ( SCAEKاإلمسنت )

(5-26) 
اإلمسنت  اإليرادات البيئية الناجتة عن بيع النفاايت على مستوى شركة

(SCAEK)  270 

 271 مسنت والكلينكرإلمن ا (SCAEKاإلمسنت ) نتاج شركةإ (5-27)

 271  (SCAEKاإلمسنت ) كمية املبيعات ورقم األعمال لشركة (5-28)

 272  (SCAEKاإلمسنت ) تطور القيمة املضافة لشركة (5-29)

 273  (SCAEKاإلمسنت ) تطور النتيجة الصافية لشركة (5-30)
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 فهرس األشكال

  

 الصفحة العنوان رقمال
 27 نظام قياس األداء البيئي (1-1)

 43 متطلبات نظام اإلدارة البيئية (1-2)

 50 نغيعجلة دمي (1-3)

 171  (SCAEKاإلمسنت ) اهليكل التنظيمي لشركة (4-1)

 182 (SCAEKقيمة االستثمارات البيئية لشركة اإلمسنت ) تطور (4-2)

 184 (SCAEKصنيف النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت )ت (4-3)

 189  (SCAEKاإلمسنت ) معاجلة النفاايت على مستوى شركة (4-4)

 193  (SCAEKاإلمسنت ) خمطط توزع مساحات النفاايت على مستوى شركة (4-5)

 204  (SCAEKاإلمسنت ) التكاليف البيئية على مستوى شركةتطور قيمة  (4-6)

 241 تكاليف الصيانة ذات األثر البيئي حسب مناطق اإلنتاج (5-1)

(5-2) 
اإليرادات البيئية الناجتة عن بيع النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت 

(SCAEK) 270 
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 الصفحة العنوان الرقم
 317 قبل وبعد االستثمارات املنجزة (SCAEK)وضعية شركة اإلمسنت  (01)

 318 (SCAEKهيكل النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت ) (02)

(03) 
على مستوى شركة اإلمسنت مصفوفة املسؤوليات يف إدارة النفاايت 

(SCAEK) 319 

(04) 
جدول تعيينات ورموز النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت 

(SCAEK) 320 

(05) 
جدول حتديد مواقع التخزين املسبق والتخلص من النفاايت على مستوى 

 321 (SCAEKشركة اإلمسنت )

(06) 
جدول عمليات معاجلة النفاايت على مستوى شركة اإلمسنت 

(SCAEK) 322 

 323 (SCAEKالتكاليف البيئية لشركة اإلمسنت ) (07)

 336 (SCAEKسياسة نظام اإلدارة املتكامل لشركة اإلمسنت ) (08)

(09) 
 ISO 9001 :2015- ISO 14001 :2015- OHSASشهادة 

 (SCAEK) لشركة اإلمسنت عني الكبرية 2007: 18001
337 

 338 (APIاملعهد األمريكي للبرتول )شهادة احلصول على اعتماد  (10)

(11) 
شهادة احلصول على عالمة مطابقة معايري اجلودة اجلزائرية ملنتجات 

 (SCAEK)لشركة اإلمسنت   CPJ TEDJاإلمسنت 
339 

 340 (SCAEKفاتورة الكهرابء والغاز لشركة اإلمسنت ) (12)

 341 القيم احلدية املسموح هبا قانونيا للغبار والغازات (13)

 342 (SCAEKبطاقة الضوضاء لشركة اإلمسنت ) (14)

 343 01خرائط الضوضاء ابلنسبة خلط اإلنتاج  (15)

 345 02خرائط الضوضاء ابلنسبة خلط اإلنتاج  (16)
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 فهرس المحتويات

 

 الصفحة    البيان   
 - اإلهداء

 - الشكر

 أ املقدمة

 01 مدخل عام لألداء البيئي ونظام اإلدارة البيئية الفصل األول:

 02 متهيد 

 03 مفاهيم أساسية حول البيئةاملبحث األول: 

 03 ماهية البيئة: املطلب األول

 03 مفهوم البيئةالفرع األول: 

 07 عناصر البيئةالفرع الثاين: 

 07 النظام البيئياملطلب الثاين: 

 07 هوم النظام البيئيمفالفرع األول: 

 09 خصائص النظام البيئيالفرع الثاين: 

 10 التلوث البيئي: املطلب الثالث

 10 مفهوم التلوث البيئيالفرع األول: 

 11 أنواع التلوث البيئيالفرع الثاين: 

 14 املبحث الثاين: ماهية األداء البيئي

 15 مفهوم األداء البيئي وأمهيتهاملطلب األول: 

 15 مفهوم األداء البيئيالفرع األول: 

 17 فوائد االهتمام ابألداء البيئيالفرع الثاين: 

 19 أبعاد وأقسام األداء البيئي: الثاين طلبامل

 19 أبعاد األداء البيئيالفرع األول: 

 23  أقسام األداء البيئي الفرع الثاين: 

 24 املبحث الثالث: تقييم األداء البيئي

 24 مداخل تقييم األداء البيئي: األولاملطلب 
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 25 فهوم تقييم األداء البيئيالفرع األول: م

 26 قومات تطبيق تقييم األداء البيئيالفرع الثاين: م

 26 وائد تقييم األداء البيئيالفرع الثالث: ف

 27 مؤشرات األداء البيئي: ثايناملطلب ال

 28 14031مؤشرات األداء البيئي وفق تصنيف معيار اإليزو  الفرع األول:

 29 الفرع الثاين: مؤشرات األداء البيئي من وجهة نظر أمني السيد أمحد لطفي

 31 البيئي أهداف مؤشرات األداء الفرع الثالث:

 31 أدوات تقييم األداء البيئياملطلب الثالث: 

 33 املبحث الرابع: مفاهيم أساسية حول اإلدارة البيئية ونظام اإلدارة البيئية

 33 مفاهيم أساسية حول اإلدارة البيئية: املطلب األول

 33 مفهوم اإلدارة البيئية الفرع األول:

 35 اإلدارة البيئيةمستلزمات تطبيق  الفرع الثاين:

 36 أسباب التبين الطوعي لإلدارة البيئية من طرف املؤسسات الصناعية الفرع الثالث:

 37 وظائف اإلدارة البيئية الفرع الرابع:

 39 (EMS)مفهوم نظام اإلدارة البيئية املطلب الثاين: 

 40 نظام اإلدارة البيئية تعريف الفرع األول:

 42  نظام اإلدارة البيئية متطلبات الفرع الثاين:

 47  14001املطلب الثالث: املواصفة القياسية الدولية لنظام اإلدارة البيئية اإليزو 

 47 14001نشأة وتطور سلسلة املواصفة القياسية اإليزو  الفرع األول:

 51 14001دوافع اعتماد معيار اإليزو  الفرع الثاين:

 52 2015" وفقا إلصدار 14001املواصفة القياسية "اإليزو  الفرع الثالث:

 54 "14001فوائد احلصول على شهادة املطابقة للمواصفة العاملية "اإليزو  الفرع الرابع:

 57 خالصة الفصل

 58 اإلطار النظري للتدقيق الداخلي البيئي: الفصل الثاين

 59 متهيد

 60 الداخلياإلطار النظري للتدقيق املبحث األول: 
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 60  ماهية التدقيق الداخلياملطلب األول: 

 60 نشأة وتطور التدقيق الداخلي الفرع األول:

 62 مفهوم التدقيق الداخلي الفرع الثاين:

 67 املقاييس املستخدمة لقياس أداء التدقيق الداخلي الفرع الثالث:

 68 أمهية وأهداف التدقيق الداخلي الفرع الرابع:

 70 أنواع التدقيق الداخلي اخلامس:الفرع 

 72 أساسيات التدقيق الداخلي: يناملطلب الثا

 72 مهام التدقيق الداخلي الفرع األول:

 72 التدقيق الداخلي)تنفيذ( العناصر املشرتكة يف أداء  الفرع الثاين:

 74 معايري التدقيق الداخلي الفرع الثالث:

 78 التدقيق الداخليمراحل سري مهمة : طلب الثالثامل

 78 مرحلة التحضري الفرع األول:

 79 مرحلة تنفيذ املهمة الفرع الثاين:

 79 إعداد التقرير النهائي وتقدمي النتائج الفرع الثالث:

 80 متابعة نتائج املهمة الفرع الرابع:

 80 بحث الثاين: التدقيق الداخلي البيئيامل

 80 الداخلي البيئي: ماهية التدقيق املطلب األول

 80 تطور مفهوم التدقيق البيئي  الفرع األول:

 82 مفهوم التدقيق الداخلي البيئي الفرع الثاين:

 86 عناصر التدقيق الداخلي البيئي الفرع الثالث:

 87 مربرات وأسباب االهتمام ابلتدقيق الداخلي البيئي الفرع الرابع:

 89 املزااي الناجتة عن ممارسات التدقيق الداخلي البيئي الفرع اخلامس:

 90 : أساسيات التدقيق الداخلي البيئياملطلب الثاين

 91 أمهية وأهداف التدقيق الداخلي البيئي الفرع األول:

 93 خطوات التدقيق الداخلي البيئي الفرع الثاين:

 95 أنواع التدقيق الداخلي البيئي الفرع الثالث:
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 96 مراحل التدقيق الداخلي البيئي: طلب الثالثامل

 96 مرحلة التحضري الفرع األول:

 96 مرحلة تنفيذ التدقيق الداخلي البيئي  الفرع الثاين:

 97 مرحلة إعداد تقرير التدقيق الداخلي البيئيالفرع الثالث: 

الداخليني املبحث الثالث: متطلبات التدقيق الداخلي البيئي ومؤهالت املدققني 
 97 البيئيني

 97 البيئي: متطلبات التدقيق الداخلي املطلب األول

 97 متطلبات التدقيق الداخلي البيئي يف ضوء املتطلبات العامة الفرع األول:

 98 متطلبات التدقيق الداخلي البيئي يف ضوء املعايري الدولية  الفرع الثاين:

 101 أبعمال التدقيق الداخلي البيئيالثاين: مؤهالت وصفات القائم املطلب 

 101 مهام ومسؤوليات املدققني الداخليني البيئيني الفرع األول:

 103 اخلربة الواجب توفرها لدى املدققني الداخليني البيئيني الفرع الثاين:

 105 الصعوابت اليت تواجه املدققني الداخليني البيئيني  الفرع الثالث:

 105 التدقيق الداخلي البيئي : تقريراملطلب الثالث

 106 مفهوم تقرير التدقيق الداخلي البيئي الفرع األول:

 106 حمتوى وكيفية إصدار تقرير التدقيق الداخلي البيئي  الفرع الثاين:

 108 خالصة الفصل

 109 التدقيق الداخلي البيئي كآلية لتقييم وحتسني األداء البيئي يف املؤسسة الفصل الثالث:

 110 متهيد

دور التدقيق الداخلي البيئي يف حتسني نظام اإلدارة البيئية وتفعيل  املبحث األول:
 111 االلتزام ابألنظمة والقوانني البيئية

 111 التدقيق الداخلي البيئي كأحد أهم ركائز نظم اإلدارة البيئية املطلب األول:
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 ملخص
يف املؤسةةةةةةةسةةةةةةة   يف حتسةةةةةةة  ابداي البيئي البيئي  دور التدقيق الداخلي إىل التعرف علىهذه الدراسةةةةةةة   هدفت

 اد االهتم م اببداي البيئي ودور املدقق  بسةةةةبا عاةةةة     الصةةةةة عي ث أيه مع  زد ا دألد ابلر البيئي اذه املؤسةةةةسةةةة  
للوائح حتقيق االزتث ل و  وزدى فع ليت   املةت ج لسةةةةةةةةةةةةةةي سةةةةةةةةةةةةةةة  البيئي  تقييم ا دوره يفذلك زن خالل  يفالبيئي الداخلي 
ولتحقيق مهداف . ملخ  ر البيئي تدعي  اواملسةةةةةةةةة    يف البيئي ث والتحقق زن سةةةةةةةةةالز  ع م ايدار  البيئي  امل بق  والقواع  

 بسةة يل لتاوحم   ( SCAEK)الدراسةة  وايب ب  على زاةةال  البحهث فقد ت اختي ر  ةةرن  اي ةت ع  الاب   
 الدراس  امليداعي .

البيئي زن  ئ  ابلاةةةةةرن  دلعا دورا  ورأل يف حتسةةةةة  مداالبيئي التدقيق الداخلي وقد توصةةةةةلت الدراسةةةةة  إىل محم 
زن خالل التحقق زن ت  بق زسةةةةةةةتةدا  الاةةةةةةةرن  وفق  ملت لب    ةةةةةةة  د  سةةةةةةة  ت  يف تقييم ع  م ايدار  البيئي  خالل ز
فيض سةةةة هم يف خدنم    ثالاةةةةرن   ميد ابع م  والقواع  البيئي  املعمول   وتوف  أتنيد على ازتث ل ث 14001ايدزو 

ضرور  تسييج و ث ضرور  تصةيف   أسا زص دره نث  ةف أل الخ  ر البيئي  زن خالل تقدمي توصي   زتعلق  بتسي  امل
وقد ت تقدمي    والبيئ .الةف أل ث ابيضةة ف  إىل ضةةرور  توأيد لوأ   القي د  ا  صةة  ابلصةةح ث السةةالز وإغالق زة ق 

 على حتس  مدائ   البيئي زستقبال. (SCAEK) اليت ميان محم تس عد  رن  اي ةتمجل  زن االقرتاأ   
 الةف أل .تدقيق بيئيث خم  ر بيئي ث إفص ح ث مداي بيئيث ع  م ايدار  البيئي ث بيئي تدقيق داخلي الكلمات املفتاحية:

Abstract  

The study examined the role of environmental internal audit in improving the environmental 

performance of industrial enterprises. With the increase in environmental impact due to these 

industries' operations, interest in environmental performance grew, and this study identified the 

role of Environmental Internal Auditor in improving environmental performance in these 

enterprises. As a result, the development of environmental management has grown, and the 

internal auditor's role in that has expanded through his evaluation of environmental policy and its 

effectiveness as well as verification of compliance with environmental regulations and laws.To 

accomplish the study's objectives and answer the research question, Aïn El Kebira a Cement 

Company (SCAEK) in Setif was selected as the case study. 

                 It was found that environmental internal audit plays a significant role in improving 

the environmental performance of a company by contributing to the assessment of its 

environmental management system by verifying the conformity of its documents with 

environmental management guideline with the requirements of ISO 14001, and providing 

confirmation of the company’s compliance with all applicable environmental laws and regulations. 

In reducing environmental risks by providing recommendations related to waste management, 

such as the necessity of classifying it according to its sources, the necessity of fencing and closing 

the waste area, in addition to the necessity of unifying the health, safety and environment 

dashboards. A number of suggestions were presented that could help the Cement Company 

(SCAEK) to improve its environmental performance in the future. 

Keywords: environmental internal audit, environmental performance, environmental 

management system, environmental disclosure, environmental risks, waste audit. 


