
 
 

  
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية            
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 والبحث العلميوزارة التعليم العايل 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
 

 
  

 التسيريأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم 

 علوم التسيري: تخصصال

 العنــــــــــــــوان: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 املشرف: إعداد الطالب:  
 أ.د/ بالرقي تيجاني  حممادي وليد 

 

 لجنــــة المناقشــــة: 

 الصفة املؤسسة اجلامعية الرتبة العلمية اللقب واالسم

 رئيسا 1جامعة سطيف   أستــــاذ العايب عبد الرمحان
ــــ ــــــــــــابل  مشرفا ومقـررا 1جامعة سطيف   اذـــــــ أست رقي تيجاينــ

 ممتحـــــنا 1جامعة سطيف   أستاذ حماضر)أ( مشـــــــــــــــري حسناء
 ممتحـــــنا جامعة ام البواقي ـاذـأستـــ  ر عياشـــــــــــــــــــــــــــــــ زبي

 ممتحـــــنا جامعة برج بوعريريج اذــ ـ أستــ بن فــــــــــــــــــــــرج زوينة
 ممتحـــــنا 1جامعة ابتنة   أستاذ حماضر)أ( جنوى عبد الصمــــــد

 2022 - 2021السنة اجلامعية: 

Université Ferhat Abbas / Sétif 1 

Faculté des Sciences Économiques,  

Commerciales et des Sciences de Gestion 

Département : sciences de gestion 

 1 فــــــــــــــــسطي /اس ـــــات عبــــــــجامعة فرح
 رــالتجارية وعلوم التسيي،  لوم االقتصادية كلية الع 

 علوم التسيري      :قسم ال

املحاسبة البيئية في تحقيق أداء بيئي متوازن ومستدام  في دور  

دراسة حالة مؤسسة صناعة األسمنت عين  -املؤسسات الصناعية 

  SCAEK--ة سطيف الكبيرة بوالي



 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 والبحث العلميعايل وزارة التعليم ال

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري

 علوم التسيري: تخصصال

 العنــــــــــــــوان: 

 
 
 
 
 

 
 
 

 املشرف: :الطالبإعداد   
 أ.د/ بالرقي تيجاني  حممادي وليد 

 

 لجنــــة المناقشــــة: 

 الصفة املؤسسة اجلامعية العلميةالرتبة  اللقب واالسم

 رئيسا 1جامعة سطيف   أستــــاذ العايب عبد الرمحان
 مشرفا ومقـررا 1جامعة سطيف    أستــــاذ رقي تيجاينــــــــــــــــــــ .ابل
 ممتحـــــنا 1جامعة سطيف   أستاذ حماضر)أ( اءــــــــ ري حسنـــ ـــ ـــمش
 ممتحـــــنا جامعة ام البواقي أستــــاذ اشـــــــــــــــ ر عيــــــــــــــــ زبي

 ممتحـــــنا جامعة برج بوعريريج أستــــاذ ةــــرج زوينـــــــــــــــ بن ف
 ممتحـــــنا 1ابتنة  عة  جام أستاذ حماضر)أ( دــــ عبد الصم  ىجنو 

 2022 - 2021السنة اجلامعية: 

Université Ferhat Abbas / Sétif 1 

Faculté des Sciences Économiques,  

Commerciales et des Sciences de Gestion 

Département : sciences de gestion 

 1 فــــــــــــــــسطي /اس ـــــات عبــــــــجامعة فرح
 رــالتسييالتجارية وعلوم ،  لوم االقتصادية كلية الع 

 علوم التسيري  :قسم ال

املحاسبة البيئية في تحقيق أداء بيئي متوازن ومستدام  في دور  

دراسة حالة مؤسسة صناعة األسمنت عين  -املؤسسات الصناعية 

  SCAEKالكبيرة بوالية سطيف 
 



 
 

  
 

 

 

 

  



 
 

  
 

 

 

 

 

 الل   م حفظه ............. الوالدين  الكريمي   إل 

 درب   ف   ني ت وآزر   ني ت ساند   من   ال زوجتي...........

 وكانت يل نعم  السند طيلة انجاز هذا العمل..         

 

 

 

 الباحث                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 
 

 املرشف   األستاذ   إل   اخلالصي   وتقديري   شكري   أوجه 

  نصائحه   وعل رسالتي    عل   اإلرشاف   قبل   الذي   : بالرقي تيجان الدكتور 

 . القيمة   وتوجيهاته 

  ل بو بق   لتفضلهم   واحلكم،   املناقشة   جلنة   أعضاء   إل   بالشكر   أتوجه   أن   يرشفني كم  

 .عليها  واحلكم   الرسالة   هذه   مناقشة 

 : موصول ال السادة كذلك  والشكر 

 :   السادة   رشكة االسمنت لعي الكبرية مسؤويل     

 بعي الكبرية   – لرشكة االسمنت  املدير العام    ، فارس خالد    : السيد         

 . رشكة االسمنت بعي الكبرية   نائب رئيس    ، جراد مؤمن   : السيد و                 

 ومهنيي   أكاديميي   من   جانبي   إل   وقف   من   كل   إل   العميق   بالشكر   م أتقد   كم 

 .وأصدقاء

 

 الباحث                                                                                         

 

 



 
 

  
 

 

 



فهرس االشكال واجلداول الغ  

  
 

 الفهرس املختص 

 الصفحة املحتويات  

  داء ـــــــ إه 

  شكر وعرفان 

  قائمة املختصات 

 م -أ ة املقدم 

 46 -01                                                             الفصل األول                                                   

 اإلطار الفكري ملحاسبة اإلدارة البيئية
 املبحث األول: املسؤولية البيئية وبواعث االهتمام املحاسبي بالقضايا البيئية 

 ............ .................................................................................................................. تمهيد..... 

 ......................... ..................مساهمة املداخل الفكرية في دراسة املخاطر البيئية .............  -أوال

 ........................................................  ة ملواجهة التحديات البيئيةم املحاسبيتكامل النظ  -ثانيا
 .................................................................االستجابة ملقتضيات تطبيق اإلدارة البيئية -ثالثا
 ........................................ول الصناعيةفي بعض الد  البيئةمظاهر االهتمام املحاسبي ب -رابعا

02 

02 

02 

04 

07 

09 

 ................. ..: الوظائف وأالدوات والتقرير البيئي ............................. البيئية  ارة إلداملبحث الثاني:  ا 

 ................ .........................................البيئية........................................تعريف اإلدارة  -أوال

 ............................................................................................... وظائف االدارة البيئية -ثانيا

 .................................................................................  الحديثة البيئية  اإلدارةدوات أ -ثالثا 

 ...........................................................................   التقرير عن االداء البيئي للمؤسسة -رابعا

15 

15 

16 

17 

17 
 ...................................... للتنمية املستدامة..................... البيئي املحاسبي و البعد املبحث الثالث:  

 .............................................................................. البعد املحاسبي للتنمية املستدامة   -أوال

 .........  ................................................................املبادئ العامة ملحاسبة االدارة البيئية  -ثانيا

 ........ ........................دارة البيئيةاالسس التي يقوم عليها اإلطار العلمي لنظم محاسبة اال  -ثالث

 ............. .........................................................الكفاءة البيئية: شروط عوامل  نجاحها -رابعا

 ............... ........................................................ نتجة ملنهج دورة حياة املالنظرة الدائم -خامسا

 ........ .......................دور وأهمية التكاليف البيئية في ترشيد واتخاذ القرارات املؤسسة  -سادسا

19 

19 

24 

26 

29 

30 

32 
 ................................. املحاسبة البيئية  التأثير على في  ولية  لد ا  دور املعايير املحاسبيةاملبحث الرابع: 

 ..................................املعايير املحاسبية األمريكية ذات العالقة باملحاسبة االدارة البيئية   -أوال

 ..........................( ذات العالقة باملحاسبة البيئيةIAS/ IFRSاملعايير املحاسبية الدولية )  -ثانيا

34 

34 

36 
 ......................................... في مجال التنمية املستدامةية الجزائر الدولة جهود امليحث  الخامس:  

 ………….............. ……………….....…………………………اهتمامات الدولة الجزائرية   بالتنمية املستدامة -أوال

 ..........................طنية للنشاطات البيئية والتنمية املستدامةة بيئية و استراتيجيوضع  -ثانيا

42 

42 

44 



فهرس االشكال واجلداول الغ  

  
 

 46 ... خالصة الفصل األول............................................................................................................

            109- 47                                        الفصل الثاني                 

 في الفكر املحاسبي املعاصرالتكاليف البيئية عن  املحاسبيقياس 
 : املفاهيم و األهمية و األبعاد  البيئية.................... االول: املسؤولية البيئية للمؤسسات املبحث 

 ...............................................م والخصائص املسؤولية البيئية اسباب الظهور واملفهو   -أوال

 .............................................................................. ضبط مصطلح املسؤولية البيئية -ثانيا

 .................................................................................. تطور مفهوم املسؤولية البيئية -ثالثا

وافع واملكونات -رابعا  ....................................................................... املسئولية البيئية الد

 .......................................................................عناصر ومكونات املسؤولية البيئية -خامسا

 ........................................................................أهمية املسؤولية البيئية وأبعادها -سادسا

 ............................................آفاق عالقة إدارة املؤسسة باألطراف ذات املصلحة فيها -سابعا

48 

48 

48 

51 

55 

56 

57 

63 

 وأنواعها وقياسها واالفصاح عنها.............  التكاليف البيئية في املؤسسة االقتصادية: املبحث الثاني

 ........ ..................................................................تمهيد.....................................................

 ............................................................................... مفهوم التكاليف البيئية وانواعها -أوال

 ...........................................................................   أهمية قياس وتقيم التكاليف البيئية -ثانيا

 .................................................... ...  العوامل املؤثرة علي قياس وتقييم التكاليف البيئية -ثالثا

 ...........................................  املختلفة  مفاهيمها ظل  في  البيئية التكاليف تصنيف وتبويب -رابعا

65 

65 

65 

68 

69 

71 

 .......................... ........عن االداء البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر املحاسبي قياساملبحث الثالث:  

 ........................................................................................................ ............تمهيد....................

   ............................  املحاسبي لألداء البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر : قياس و التسجيل  أوال

 ......................................... ساليب القياس والتسجيل املحاسبي املقترحة لألداء البيئيأ-ثانيا

 ........................... .....وااليراد البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر التكلفة تقييم  أساليب -ثالثا

 ..........................................  الداء البيئيسبية للتكاليف ا املعالجة املحا  و القياس النقدي   -رابعا

 ..... .البيئي........................................................املعالجة املحاسبية لتكاليف االداء  -خامسا

 ...... .........................................................................  صعوبات قياس األداء البيئي -سادسا

 ........... يةتعارض وجهات النظر بين كل من املؤسسة واملجتمع بالنسبة للتكاليف البيئ -سابعا

 .................................. البيئي املحاسبي القياس في  ستتبع  التي  اإلجراءات  تحديد مشكلة -ثامنا 

 .................................................................  ليف البيئيةخصائص نظام قياس التكا -تاسعا

 .......... طرق القياس والتسجيل املحاسبي عن االداء البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر -عاشرا 

 ......... .......................................طرق قياس التكاليف للحد من التلوث البيئي  -إحدى عشر

 .....................................  في الفكر املحاسبي املعاصر  معوقات قياس األداء البيئي -إثنى عشر

 ........................ ................................................................................................ خالصة الفصل 

85 

85 

85 

87 

90 

91 

93 

95 

96 

97 

99 

101 

102 

105 

109 

            143-110الفصل الثالث                                                         

 في الفكر املحاسبي املعاصرتكاليف البيئية املحاسبي عن ال اإلفصاح
  110        ..      ...................................................................... تمهيد.................................................................



فهرس االشكال واجلداول الغ  

  
 

 ............... .....املعاصرة...................: االفصاح املحاسبي عن االداء البيئي في األدبيات  األول   املبحث

 ...............................................................مفهوم االفصاح املحاسبي عن االداء البيئي    -إوال

 .……………………….……الفصاح  املحاسبي البيئي   تعاريف املؤسسات والهيئات الدولية -ثانيا 

 ..……........................................……البيئي  املحاسبي عن االداء مراحل تطور االفصاح -ثالثا 

 ............................................…ن االداء البيئي  االفصاح املحاسبي ع  أهداف وأهمية   -رابعا  

 ............................................... .............. البيئي املحاسبي عن االداء االفصاح أهمية  -خامسا

    ..........................................البيئي املحاسبي عن االداء لإلفصاح الداعية     األسباب -سادسا 

 ......................................................  البيئي  املحاسبي عن االداء االفصاح متطلبات   -سابعا              

    ......................... ........................................ املحاسبي عن االداء البيئي انواع اإلفصاح -ثامنا  

 .................   ..............................عن االداء البيئي والتقارير   املحاسبي   مداخل اإلفصاح -تاسعا

 .................... املحاسبي عن االداء البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر مجاالت اإلفصاح -املبحث الثاني

 ............................................................... البيئي اسبي عن االداءحامل  مجاالت االفصاح   -أوال    

 ....................................باألداء البيئيمشاكل االفصاح عن املعلومات املحاسبية املتعلقة -ثانيا
 ....................   ............................البيئي  املحاسبي عن االداء املعيقات املتعلقة باإلفصاح  -ثالثا

   ...............................................................................التقرير املحاسبي عن األداء البيئي -رابعا

 ...................... ..................................................تقارير ألغراض االستخدام الخارجي  --خامسا

 .................................................................  البيئي   عن االداءنماذج التقرير املحاسبي  -سادسا

 .......................................... واالفصاح عنها................. معايير اختيار املعلومات البيئية -سابعا

 ............................................................... محتويات التقرير املحاسبي عن االداء البيئي - -ثامنا

 ............. ................................  إدراج التكاليف البيئية في القوائم املاليةتصنيفات و    -املبحث الثالث

 ................................................. في القوائم املاليةالبيئية و إدراجها  االعتراف بالتكاليف -أوال            
 ............................................... مراحل بناء التقارير البيئية في الفكر املحاسبي املعاصر -ثانيا 

 .............................. الية املحاسبيةتكاليف االداء البيئي علي املعلومات في القوائم املأثر  -ثالثا

 ........................... خالصة الفصل الثالث................................................................................... 

110 

110  

111 

113 

114 

115 

117 

118 

121 

123 

126 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

134 

137 

137 

139  

142 

143 

 176   -144                                                    الرابع الفصل                                                          

 الداء البيئي املتوازن املستدامأ

 مقاربة فكرية ومنهجية حديثة 
 144      ............................................   ...............................................تمهيد..........................................

 ................ ....... ........... .................األداء البيئي وأبعاده  ........................... املبحث االول: أساسيات 

   ................. ......................................................................................  داء البيئي أل ا  تعريف  -أوال

 ................... ...................... ..................................................البيئي باألداء االهتمام دواعي  -ثانيا

 ..........................................................................................................ئيبيال األداء أبعاد -ثالثا

 .....................................................................................................البيئي   األداء مجاالت -رابعا

 ................................................البيئي بأدائها املؤسسات تطور اهتمام ومراحل مستويات  -خامسا

 ....................................................................................البيئي  األداء مؤشرات مفهوم-سادسا 

 ................................................... انتقائها و اهم معايير البيئي األداء مؤشرات خصائص -سابعا

145 

145 

147 

149 

151 

151 

153 

154 



فهرس االشكال واجلداول الغ  

  
 

 ........ البيئي حسب بعض املؤسسات الدولية املهتمة بالشؤون البيئية األداء قياس مؤشرات أنواع-ثامنا

 ........................................................................(EMAS)البيئي والتدقيق اإلدارة نظام -تاسعا

 ................................................................................... تحديد مؤشرات األداء البيئي -عاشرا

 ......................................... الشامل للمؤسسة أداء على  البيئي باألداء االهتمام أثر-إحدى عشر

 ......................................................................... األداء البيئييم وتحسين اليات تقو  -إثىن عشر 

154 

156 

157 

160 

162 

 ........... ................................البيئي..............................املبحث الثاني: أهمية تقويم وتحسين االداء 

 ..............................................  املتطلبات واالعتبارات العامة لتحسين وتقويم االداء البيئي  -أوال

 ...................................................................... منهجية اجراء تقويم وتحسين االداء البيئي -ثانيا

 ............................................................  ختيار مؤشرات االداء البيئي( تخطيط )امرحلة ال-ثالثا

 ............................................ .................................مرحلة التنفيذ)تقويم االداء البيئي(  -رابعا

163 

163 

165 

166 

167 

 ..... ..................البيئي............ األداء تحسين وتقويم تمدة في االستراتيجيات املع  املبحث الثالث: أبرز 

 ..........................................................  التشغيل  عمليات املعالجة على  تركز استراتيجية  -أوال

 .............................................املنتج  وأسواق خصائص على تركز استراتيجية -ثانيا

   .......................................................................للبيئة الصديقة  الشاملة  االستراتيجية -ثالثا

 .... ...............................................آلية عمل بطاقة االداء املتوازن كوسيلة لتقويم االداء  -رابعا

 البيئي.................................................................... في اإلطار    تقييم دورة حياة املنتوج  -خامسا

 ........................................................    خدامات استراتيجية تقويم دورة حياة املنتجإست  -سادسا

 .............................................................................................. ...........الثالث.....خالصة الفصل 

168 

168 

168 

169 

170 

172 

174  

176 

 242 - 177        الفصل  الخامس                                                                                            

 قياس املستدام في املتوازن  األداء وأهمية بطاقة  دور 

 االستراتيجي  األداء  وتقييم 

 177           .... ........تمهيد......................................................................................

 ....... ألبعاد املتطورة والحديثة لألداء املستداماملبحث األول:  أساسيات حول بطاقة االداء املتوازن و ا

 .......................... ...................................................... نشأة بطاقة االداء املتوازن وتطورها  -أوال 

 ........................................ .................................................. املتوازن  األداء بطاقة ماهية -ثانيا

 ................................................. االداء املتوازن  بطاقة األساسية التي تميز اهم الخصائص -ثالثا

 .......... ............................................................ املتوازن  االداء بطاقة وحدود أهم مميزات   -رابعا

 .....................................................  لألداء املتوازن  القياس بطاقة تتضمنها التي األبعاد -خامسا

 ....................................... ........................... املفاهيم االساسية لبطاقة األداء املتوازن  -سادسا

 ........................................................  لبطاقة االداء املتوازن  ورة والحديثة األبعاد املتط  -سابعا

178 

178 

179 

180 

181 

183 

183 

193 

 ........ ......املتوازن  املستدام .....املبحث الثاني :  طرق ومداخل دمج الجوانب البيئية في بطاقة االداء  

   ......................... .................................................م االداء البيئي........... االطار املقترح لتقوي  -أوال

 ........................... .........................................................مقاييس اداء جودة عملية االنتاج   -ثانيا

 ..............  ................................ ....................................................املستدام .  األداء مفهوم -ثالثا

 .................... ................................................................. بطاقة األداء املتوازن املستدامة -رابعا 

198   

198 

199 

200 

204 



فهرس االشكال واجلداول الغ  

  
 

 .............. ..............................املستدامةلبطاقة األداء املتوازن  املناهج واملداخل الفكرية -خامسا

 واالجتماعية في بطاقة األداء البيئي املتوازن أسهامات الكتاب في إدماج املسائل البيئية  -سادسا

 .................. ......................املتوازن  األداء بطاقة في  واالجتماعي  البيئي البعد امكانية ادخال   -سابعا

207 

209 

211 

ــــواالجتماعية  ضمن األبعاد األربعة لباملبحث الثالث:   طرق ومداخل  دمج الجوانب البيئية  ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ طاقة  ـ

 ....................... .... ...............................................................................................األداء املتوازن 

 ....... واالجتماعية ضمن األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن أوال: دمج )إدراج( الجوانب البيئية 

 ............. .............................................ثانيا: اعتماد بعد إضافي غير سوقي ببطاقة األداء املتوازن 

 .................. .................خاصة.................................  واجتماعية بيئية  أداء بطاقة اشتقاق: ثالثا

 ....... ....................... .......... كليةالالجمع بين املقاربات الثالث لبناء بطاقة األداء املتوازن البيئية لالستدامة   -رابعا

 ............................................................. لالستدامةعملية صياغة بطاقة األداء املتوازن  -خامسا

 ......... .............................  املستدامة  املتوازن  األداء بطاقة تطبيق وخطوات  بناءال قواعد  -سادسا

 ........ .. .................امة ريق بطاقة األداء املتوازن لالستدقياس وإدارة األداء املستدام عن ط -سابعا
 ........ ....................................... بطاقة األداء املتوازن وقياس األداء ومحاسبة اإلدارة البيئية -ثامنا

 .......... . .......................ببطاقة األداء املتوازن لالستدامةربط محاسبة اإلدارة البيئية ألية -  تاسعا

 ..... 

212 

212 

213 

214 

216 

219 

227  

228 

230 

231 

 .. ...... .....املبحث الرابع: اإلفصاح املحاسبي  املتربط  باالستدامة في إطار قياس األداء  البيئي املستدام 

 ....... .......................................................................................متطلبات املحاسبي البيئي   -أوال

   ...................... ........................................................ اعتبارات إعداد بطاقة األداء املتوازن -ثانيا 
 ............................. ............................................................................................خالصة الفصل  

233 

233 

237 

242 

 308   -243                         الفصل ا لسادس                                                                                        

 زن تحليل ومتابعة وتقيم نتائج مؤشرات بطاقة األداء املتوا

 املستدامة للمؤسسة االسمنت .بعين الكبيرة 
 243...............................        ....................................................................تمهيد.................................... 

 ................................................... ......SCAEKاإلسمنت عين الكبيرة   ؤسسةتقديم مل املبحث األول:

 . .................................SCAEKنظرة عامة وشاملة عن مؤسسة االسمنت عين الكبيرة   -أوال

 .......وطريقة انتاجها لإلسمنت... SCEAKطبيعة نشاط مؤسسة اإلسمنت عين الكبيرة -ثانيا :

244 

244 

247 

 .................................. SCAEKاإلسمنت عين الكبيرة  ؤسسة البيئية ملاالستراتيجية  املبحث الثاني:

 .............. ............................................................. .............................................. تمهيد......

 .......SCAEKسمنت لعين الكبيرة والبيئة الخارجية ملؤسسة اإل  تحليل وتشخيص البيئة الداخلية -أوال

 ..........................................واستراتيجيتها SCAEKتحديد رؤية مؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة  -ثانيا

 ..........................SCAEK تحديد األهداف االستراتيجية ملؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة  -ثانيا

 ......... للمؤسسة صناعة االسمنت بعين لكبيرةتحديد مؤشرات االداء املستدام الرئيسية  -ثالثا

 النموذج النهائي لبطاقة األداء املتوازن استدام ملؤسسة اإلسمنت العين الكبيرة  -رابعا

 SCAEKتصميم الخريطة االستراتيجية ملؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة  -خامسا

  املتوازن املستدام للمؤسسة االسمنت  عين الكبيرةة وتقيم نتائج مؤشرات بطاقة االداء ومتابعتحليل .-سادسا

 .......   SCAEKملؤسسة اإلسمنت عين الكبيرة  ربط محاسبة البيئية ببطاقة االداء املتوازن املستدامة -سابها

252 

252 

251 

255 

256 

258 

275 

278 

283 

284 

 ..... 



فهرس االشكال واجلداول الغ  

  
 

ــــــــاإلسمكة لشر  SBSC ستداماألهداف اإلستراتيجية لبطاقة األداء امل املبحث الثالث:   ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ    SCAEKنت ـ

 ............ .................... ..................................................................................عين الكبيرة  بسطيف

 ................................................................ ........تمهيد.......................................................

   ..................................................................اإلطار االستراتيجي لبطاقة األداء املستدام   -أوال

 املستدام عي في بطاقة األداء املتوازن واالجتماالخيارات املتاحة لبطاقة أداء املتوازن:  دمج البعدين البيئي  -ثانيا 

 ..……....…أهداف االستراتيجة لبطاقة األداء املستدام املقترحة لشركة االسمنت بيع الكبيرة -ثالثا

 ...    بعين الكبيرة  SCAEK تحليل أبعاد بطاقة األداء املتوازن املستدام من خالل مخرجات شركة األسمنت  -رابعا

 ................................................................................................................ الفرضيات الدراسة ر اختبا -خامسا 

 .............  BSC-designerو     EXCELبطاقة األداء املتوازن الستدام لكل  ُ تحليل البيانات املستخلصة من   -سادسا 

 . ........................................................................................................................ خالصة الفصل .

287 

287 

287 

287 

290 

291 

301 

302 

308 

 317  -309 ................. ................ ............................. والتوصيات......................... اخلامتة والنتائج  

 338-318 .................. ................. املصادرواملراجع.......................................................... قائمة  

 354  -339  قائمة املالحق . 

            ....................................  2020-2019-2018: للسنوات ( SCAEK)   ائجنتال حساب   -   01   ملحق رقم        

 . ... ......... ...................................-   Excelبطاقة األداء املتوازن املستدام  بواسطة   - 02ملحق رقم        

 ........................ داء املستدام ......................... الخريطة االستالراتيجية لبطاقة األ    03ملحق رقم        

 ............................................ (.SCAEK)   للمؤسسة  املتكاملة  االدارة نظام سياسة   04ملحق  رقم       

 ........ .2019/2020 (SCAEK)  للمؤسسة  الخاصة األموال   في  تغيرات حساب  جدول    05ملحق رقم        

 ....................... .2019/2020 (SCAEK)  للمؤسسة  الخزينة  تدفقات حساب جدول    06ملحق  رقم      

 .............................................. .2018/2019االصول ( SCAEK)  املؤسسة  ميزانية     07ملحق  رقم      

 ............................................... .2019-2018 خصوم(  SCAEK)   املؤسسة ميزانية    08ملحق  رقم      

 ........................... .TCR 2018/2019 (SCAEK)   للمؤسسة النتائج  حساب جدول       09ملحق  رقم      

 ... .........................2018/2019 (SCAEK)  للمؤسسة  الخزينة تدفقات  حساب   جدول  ملحق  رقم        

 ............................. .TCR 2019/2020 (SCAEK)   للمؤسسة النتائج  حساب جدول      11ملحق  رقم     

 .............................................. .2019/2020االصول ( SCAEK)  املؤسسة ميزانية     12ملحق  رقم     

 .............. الطبيعة حسب  2020-2019  للسنوات(  SCAEK)  سة ملؤس    النتائج   جدول   13ملحق  رقم     

 ........... .2018/2019 (SCAEK)   للمؤسسة  الخاصة االموال  في  تغيرات  حساب  جدول    14ملحق   رقم  

 . .............................................. .2019/2020 (SCAEK)  للمؤسسة  التشجير  فاتورة    15ملحق  رقم   

 ........................ .2018/2019 (SCAEK)   للمؤسسة   البيئية الضرائب   تسديد وصل     16ملحق رقم    

 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

 

 

 



فهرس االشكال واجلداول الغ  

  
 

 قائمة املختصات 
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 Environmental  Management Accounting   EMA لبيئية محاسبة االدارة ا 
 Balanced Scorecard BSC بطاقة األداء املتوازن 

 Life  Cycle  Assessment LCA تقييم دورة الحياة

 

 لالستدامة بطاقة األداء املتوازن 
Sustainability Balanced Scorecard SBSC 
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نقاط القوة، نقاط  تحليل  
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املعهد األمريكي للمحاسبين  
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The American Institute of Certified Public 
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معهد املحاسبين القانونيين في  
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England and Wales 
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 Accounting Full Environmental Cost FCA محاسبة التكاليف البيئية الشاملة
 éco-management and audit scheme   EMAS نظام اإلدارة والتدقيق البيئي 
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 تمهيد -1
 

هتمام العاملي بالتنمية من خالل تبني مفهوم التنمية املستدامة بما يحقق التوازن بين احتياجات  دياد ال نتيجة از 

تسعي من خاللها لتحقيق توافق     ة بيئي  ةإدار الحاضر ومتطلبات املستقبل، كان لزاما علي املؤسسات اإلقتصادية أن تتبني  

لبيئة ومواردها من ناحية. والستجابة لرغبة العمالء في توفر  ستغالل انظمة لال بيئي. يوضمن لها التوافق مع التشريعات امل

علي منتجات خضراء وتحسين صورة وسمعة املؤسسة من جهة آخري. مما ينعكس علي دعم القدرة التنافسية للمؤسسات  

 في مجال الجودة بصفة عامة وجودة األداء البيئي بصفة خاصة.   

في البيئة الخاريية ملنشآت األعمال في   التغيرات املهمة ، حدثت العديد من ض يقرن املامن ال األخيرةالعقود  وفي

تكنولويية    مما أدى الى تغيراتالطلب من قبل العمالء،    وزارد معها حدة املنافسة،    زادتميع القطاعات القتصادية، حيث  ج

الهتمام  و ة وعوملة األسواق، لقتصاديتكتالت ا اه نحو الجالت وزاردال التصنيع والخدمات واملعلومات، جمتالحقة في م

  تيجي ار و التركيز على األداء الست  مختلف القطاعات  باإلضافة إلى اشتداد املنافسة بين املؤسسات فيودة الدولية،  جبمعايير ال

ة  تشهد بيئمالئمة،  استراتيجية أن تتبنى  ؤسسة على امل والتي فرضت التغيرات السالفة الذكر ، وفي ظل هذه ؤسسةللم

 . الكلي  أو على املستوى الجزئي  ، وتغير الكثير من املعطيات سواء على املستوى وعدم اليقين  الحركية هذه املؤسسات  أعمال  

ل تنحصر في مشاكل التلوث للماء او الهواء او الرض املصاحب   للمؤسسات اإلقتصاديةن املسؤولية البيئية إ 

حة  جالنا  ؤسسةفامل.  ل و املجتمع و اتجاه املنتجولية الشركة اتجاه العما نما يتعدى ذلك ليشمل مسؤ إللعمليات النتاج و 

حاسبة اإلدارية البيئية  ظهرت امل ، لهذا الغرضمحددة العناصر في ظل البيئة التي تعمل فيها استراتيجة هي التي لديها 

دم العديد من األدوات  نها تقحيث أ املتزايدة،التحديات والفرص البيئية  للتعامل معاملؤسسة ا  قراراتبهدف تحسين 

 على تحسين اليودة البيئية ورفع كفاءة اإلدارة، حيث يعتبر األداء البيئي    ملساعدة منشآت األعمال 
 
 في  جزءا

 
استراتيجتها    رئيسيا

 
 
   كمال في أدائها.م وجزءا

ى تتوافق مع اإلدارة  لذا أصبح من الضرورة  قيام املؤسسات بإعادة هيكلة وتصميم نظم املحاسبة اإلدارية، حت    

تمرة، والحتياجات املتغيرة في بيئة التصنيع املتقدمة،  الستراتيجية للمؤسسة؛ إلمكانية التوافق مع التغييرات البيئية املس 

 عن التوافق ب
 
ين الستراتيجيات والقرارات وأساليب القياس والفصاح؛ ولذلك فقد أصبح من األهمية بناء وتطبيق  فضال

إلمكانية توفير حزمة من   القياس وتقييم األداء املؤسس ي الذي يتطلب ضرورة تطوير نظم املحاسبة بيئي  إطار متكامل 

يمكن أن تساهم في رفع مستويات الكفاءة والفاعلية ألنشطة    املؤشرات البيئية غير املالية بجانب حزمة املؤشرات املالية التي

 املؤسسة. 

طاقة األداء املتوازن والتي أصبحت  رت في بداية التسعينات القرن املاض ي، بومن أهم نماذج قياس األداء التي ابتك  

ا على املستوى العاملي، وهى تعتبر نظام قياس أداء متوازن ومتكامل   من أفضل النماذج املتعددة األبعاد واألوسع انتشار 

املنظمة، كما أنها تجاوزت النظرة  وأداة لترجمة الستراتيجيات إلى أهداف تشغيلية ومؤشرات عملية تحقق رؤية ومهمة 

اهمين، وبدأت في التعامل مع املؤشرات الغير مالية  التقليدية لألداء والتي تركز على املؤشرات املالية التي تحقق مصالح املس 

ا تم تطوير نموذج بطاقة األداء املتوازن عن طريق دمجالتي ت
 
ه  حقق مصالح كافة األطراف ذوى العالقة باملؤسسة. وحديث

ا من املقاييس الشتغيلية لتصعد إلى املقاييس املالية عن طريق تطوير نماذج  بطاقة االداء البيئي  مع الروابط الرأسية بدء 

ستتعامل معها الدراسة عند إدخال البعد البيئي في مقاييس تقييم األداء وإدخال  النماذج التي ي وه SBSC)) املتوازن 

 ادها األربعة. مؤشرات األداء البيئي املرتبط بإبع

حيث زاد  املؤسسات ألنشطتها الصناعية.  ولقد تزايد الهتمام بدراسة اآلثار البيئية الناجمة عن ممارسة   

قيام مهنة  بتبع هذا الهتمام أمبدأ املسؤولية الجتماعية والبيئية، و ظهور من  الهتمام بالعتبارات البيئية انطالقا

مؤسسة من أجل املساعدة اإلدارة في  جال توفير املعلومات للمحاسبية البيئية ألي املحاسبة بالبحث عن دور فعال في م

 تقيم أدائها البيئي. 
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 االشكالية املطروحة  -2

إلى نماذج حديثة لتقييم    املحاوالت لتطوير نماذج تواكب هذا التغيير، وقد تم التوصل   أدى ظهور العديد من لقد  

النماذج نجد بطاقة   ة أدائها االقتصادي، االجتماعي والبيئي، ومن بين هذهصلمح األداء الشامل للمؤسسة والذي ُيعد

  نواحي   من  األداء  بتقييم  تسمح  ألنها  ذلك  املؤسسة،  أداء  لقييم  الحديثة   النماذج  أهم  من   والتي  تعد  األداء املتوازن املستدام

  لتحقيق  وهذا  شمولي  منطق في  أعمال من به  تقوم مامراجعة و  مواردها جميع  استغالل  من املؤسسة لتتمكن مختلفة

 .اتيجية ر اإلست األهداف

 ملا سبق ذكره
ً
لترابط  إلى تحقيق ا يؤدي ،لألداءالبيئية في بطاقة القياس املتوازن رات ، فإن دمج املؤش استنادا

تحقيق   من خالل املؤسسةقسام ميع أج ككل، باإلضافة إلى إمكانية تنفيذها وتطبيقها في  ؤسسةبينها وبين رسالة امل

 .لهازيادة فعاليتها لتدعيم القدرة التنافسية  من أجلو  متكاملة للتنمية املستدامة استراتيجية 
 

 على ما تقدم، كان من  
 
قياس وتقييم األداء البيئي   الضروري أن يتم البحث عن مقاييس يمكن استخدامها فيوبناءا

وبالتالي قدرتها على املنافسة والستمرار في األسواق  ئية البي  للمؤسسة، بحيث تكشف عن مدى قدرتها على تحقيق أهدافها

ومن أجل تحقيق هدف    .ة والتغير املستمراإلنتاج الحديثة التي تتسم باحتدام املنافس املحلية والعاملية، في ظل بيئة

ا الستراتيجياتالدراسة، 
ً
تحديد واختيار  العمل باملنظمات، و  فقد تناول الباحث تطور مؤشرات ونظم قياس األداء وفق

ة،  لتشمل البعد البيئي وربطها بعناصر الستدامتها  ، ثم استخداما بطاقة األداء املتوازن وتوسيع دائر ات األداء البيئيمؤشر 

 ومنه فإن اإلشكالية تتمثل في: 

مستدام  في املؤسسات الصناعية و كيف تساهم املحاسبة البيئية في تحقيق أداء بيئي متوازن 

 ؟ةـــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــالجزائ

 وتندرج تحته جملة من التساؤلت الفرعية: 

 أن يكون متوازنا ؟  يمكن واإلفصاح عن األداء البيئي؟ وكيفقياس من  املحاسبة البيئية  تمكن هل  -

لضمان   الغير سوقية بحزمة من مؤشرات األداء البيئي  السوقية  هل يمكن تدعيم املؤشرات املحاسبية  -

 ألداء املؤسسات بكفاءة عالية وموضوعية ؟ وكيف؟ إدارة ا

هل يمكن العتماد علي بطاقات األداء  ماهي أهم األساليب التي تعتمد عليها املؤسسة في تقيم أدائها؟ و  -

 ؟ من اجل التغلب علي مشكلة القياس والفصاح ( SBSC)املستدامة   املتوازن 

ي من خالل  الجزائرية؟ وهل يمكن تقيم هذا األداء البيئ هل توجد محاسبة بيئة في املؤسسات الصناعية   -

 ؟بعين الكبيرة -للمؤسسة السمنت    (SBSC)املستدامة  بطاقات الداء املتوازن 

 

     فرضيات الدراسة -3

  اإلنتاج الحديثة، ونظ في بيئةوالحديثة  املستمرة  تار في ظل التطو وفي أنه  ،مشكلة البحثومن هنا  تتبلور    
 
را

ونظرا للمشاكل التي تحيط بتطبيق  ، البيئية  بالقوانين والتشريعات زام تقع على منشآت األعمال لاللتالتي  للضغوط

 كذلكونظاملحاسبة البيئية في املؤسسات الصناعية 
 
لالنتقادات املوجهة لألساليب التقليدية لتقييم األداء، ونتيجة   را

، أصبح  البيئي والشامل  في مجال تقييم األداء ( SBSC)  لألداء  املستدامة  توازن تتمتع بها بطاقة القياس امل  العديدة التي   زاياللم

تحقيق ميزات    قياس وتقييم األداء البيئي، وذلك من أجل  راتبمؤش   (SBSC)  راتيجيةتدعيم هذه األداة الست  من الضروري 

  تحديد   سيتم   فإنه  اإلشكالية،   محاور   على   ابةاإلج   بغاية. و اإلنتاج الحديثة التي تتسم باحتدام املنافسة والتغير املستمر  بيئة

 :اللدراسة ألساسية ا الفرضية 
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في املؤسسات مستدام و  تساهم املحاسبة البيئية في تحقيق أداء بيئي  متوازن 

  الصناعية 
 

 :في ضوء مشكلة الدراسة والتساؤالت التي وردت ضمنها اعتمدت الدراسة الفرضيات الرئيسة اآلتية

 : الفرضية األولى 

 
ُ
  ت

 
بطاقة االداء املتوازن   واإلفصاح عن األداء البيئي من خاللن املحاسبة البيئية من عملية القياس  مك

 (. SBSCستدامة) لإل 

 : الفرضية الثانية

ال   حل مشاكلفعالة في   داة  أستدامة  إل لتعتبر بطاقة االداء املتوازن  املحاسبة البيئية وتحقيق أداء بيئي فعَّ

 . ومتوازن 

   :الفرضية الثالثة

   كفيل بتحقيق أداء بيئي متوازن ومستدام  بطاقة األداء املتوازن ى عل  بعين الكبيرةمؤسسة األسمنت عتماد إ إن 
 

 أهداف البحث    -4

  :تسعى الدراسة إلى تحقيق العديد من األهداف األساسية من بينها اآلتي      

املتوازن من أجل  وب بطاقات األداء التعرف على مفهوم املحاسبة البيئية واألداء البيئي فضال عن أسل -

تحديد وقياس التكاليف البيئية، واستخدام هذه املعلومات في صنع القرارات وإمكانية إعداد  العمل على  

 مؤشرات بيئية وافية تعبر عن األداء البيئي؛ 

على   رفالتععالية بغية  بكفاءة املؤسسات األداء إدارة على القادرة البيئي األداء مؤشرات  أهم رصد  -

   حاسبة البيئية في تحقيق أداء بيئي فعال ومتوازن.تطبيقات امل

 . الجزائرية املؤسسات الصناعية  في لألداء القتصادي والبيئي املعتمد  مقترح نموذج بناء -
 

 أهمية الدراسة -5

 :التالية  النقاط  على والوقوف  توضيح  أجل  من  الدراسة  هذه  وأتيت
-  

 
من أهمية القياس والفصاح عن التكاليف البيئية في املؤسسات   تستمد هذه الدراسة أهميتها اساسا

القتصادية ولبيان مدى محافظتها على البيئة، ومدى التزامها بالقوانين و املحددات البيئية املحددة من  

قبل مصالح الدولة و الهيئات الصحية . وكذلك قياس ما يجب أن تتحمله تلك املؤسسات من تكاليف  

 يئة و كيفية الفصاح عن تكاليف الحد من التلوث البيئي؛جراء حماية الب

الدور الذي تلعبه املحاسبة البيئية في تشكيل األداء للمؤسسة بصفة خاصة والداء البيئي بصفة  من  -

مع   ؤسسةالبيئية للم لحة لتطوير ومقاييس تقييم األداء التي تدعم األولوياتاملضرورة الخاصة، ومن 

القتصادية والصناعية    حتى تواكب متطلبات البيئية   سوقيةوغير    سوقيةمقاييس  تضمين تلك املقاييس ب

 امليالت.  الحديثة، بحيث تحقق الدقة والشمول، وتعبر عن حقيقة األداء في كافة

في قياس أداء املؤسسات و التعريف بمراحل    ا وتبيان أهميته  بطاقة الداء املتوازن املستدامةدراسة نظام   -

وهذا من اجل حل مشكلة القياس   اة والربط بينها وبين قياس أداء املؤسسة البيئيتصميم هذه األد

 .والفصاح لدي املحاسبة البيئية
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 البحث    املنهجية -6

  الوصفي  املنهج على بناء   األهداف وتحقيق البحثية، التساؤلت على اإلجابة في الدراسة هذه تعتمد -

 وبذلك  املؤسسات، األداء بإدارة الصلة ذات السابقة  اتراسالد نتائج تقييم على يعتمد الذي  التحليلي،

  للمؤسسة األداء إدارة ألسلوب الختباري  البعد لستكمال مجال فهناك
 
  ماليا

 
  وبيئيا

 
  املنهج  على اعتمادا

 . محددة بإضافة إلي أسلوب دراسة الحالة  فرضيات اختبار   الى يستند الذي التجريبي

تحليال   األول املنهج ا والستنباطي: حيث يتناول  رائيين الستقجلى املنههذا البحث عفي راسة تعتمد الد -

بيئة اإلنتاج الحديثة،    متغيراتفي    والتي تتمثل  راسةالد  راتملا و رد بالكتابات املحاسبية فيما يتعلق بمتغي

استعمل    لثاني فقد ما املنهج اأوقدرتها التنافسية،    وبطاقة القياس املتوازن لألداء، واألداء البيئي للمنشأة،

، وذلك سمنتال   صناعة  جزائرية في مجالصناعية    مؤسسةميدانية على    دراسةفي تبيان ذلك من خالل  

لألداء على القدرة التنافسية لهذه   البيئية في بطاقة القياس املتوازن  املؤشراتلبيان مدى تأثير دمج 

 . بيئة اإلنتاج الحديثة تطلباتفي ضوء م ؤسسةامل

الدراسة من منهجية الدراسة، حيث شملت مشكلة الدراسة وأهدافها  حتويات هذه كما تكونت م -

وأهميتها والنموذج االفتراض ي للدراسة وفرضياته، وأساليب جمع البيانات واملعلومات، واألساليب  

 عن 
ً
مراجعة بعض الدراسات  املستعملة في املعالجة اإلحصائية ومجتمع الدراسة وعينته فضال

 ذلك علي: مدنا فيعت ا وقد . السابقة

إلغناء الدراسة باإلطار النظري ولتحقيق أهدافها املتوخاة فقد قام الباحث بإجراء   : املسح املكتبي -أ

مسح ملكتبة كلية العلوم اإلدارية واملكتبة املركزية للجامعة، والطالع على املصادر ذات العالقة من كتب  

سائل الجامعة.  صة العربية منها واألجنبية وكذا الر دراسات منشورة في دوريات علمية متخص وأبحاث و 

كما قام الباحث بإجراء استطالع لبعض املكتبات في بعض الجامعات وكذا بذله الكثير من الجهود  

كتبة  للحصول على املصادر الحديثة من بعض املكتبات الجامعية في مصر، األردن....، بسبب افتقار امل

 الجزائرية إليها. 

:كذلك استطاع الباحث من خالل استخدامه شبكة النترنت الحصول على بعض  ترنتشبكة اإلن -ب

 املوضوعات واملقالت ذات العالقة املباشرة وغير املباشرة بموضوع الدراسة.   

 

 حدود البحث   -7

: يقتصر استخدام البحث ملصطلح  األداء البيئي على أكثر جوانب األداء البيئي أهمية  املصطلح املستعمل -

 الجوانب الخرى لألداء  من حيث االستغالل األمثل للموارد  الطاقويةالنظيفة التلوث البيئيهو و 
 
، تاركا

 ولغيره من الباحثين؛ 
 
 البيئي لستكمالها في دراسات اخرى للباحث مستقبال

ن   املتواز األداء دمج املؤشرات  البيئية في بطاقة : تقتصر الدراسة التطبيقية على دمجةاملؤشرات امل  -

 . تحقيق ترابط  بينها وبين رسالة املنشأة  ككل ألجل

 .2020من سنة  الثاني : تم إجراء الدراسة التطبيقية خالل الثالثي الحدود الزمانية -

بعين الكبيرة   : تمت الدراسة بالتطبيق على املؤسسات الجزيائرية لصناعة اإلسمنت الحدود املكانية -

 بسطيف.
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 الخطة البحث    -8

لإلجابة علي اإلشكالية املطروحة والوقوف على مدى صحة الفرضيات، وعلي ضوء املنهج املعتمد إلنجاز          

  ت فصول، وقسم تطبيقي قدمخمسة هذا البحث. تم تقسيم خطة الدراسة إلى قسمين اثنين، قسم نظري يحتوي علي 

 . - SCAEK -، بسطيفشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  فيه دراسة تطبيقية حول 
 

   مباحث، حيث تم التطرق في  خمسةى لقسم إ، وقد  اإلطار الفكري ملحاسبة اإلدارة البيئية :تناول الفصل األول 

بين أهمية اهتمام    املبحث الثاني، وفي  املسؤولية البيئية وبواعث الهتمام املحاسبي بالقضايا البيئية ال ى  ملبحث األول ا

البعد املحاسبي والبيئي للتنمية  ، فقد ركز على املبحث الثالث، أما قرير البيئيوألدوات والتالوظائف و اإلدارة البيئية 

،  دور املعايير املحاسبية الدولية  في التأثير على  املحاسبة البيئيةتناولنا بش ىء من التفصيل  املبحث الرابع،  وفي املستدامة

 . مية املستدامةفي مجال التن لة الجزائر ية هود الدو وفي املبحث الخير ، تم التطرق الى  دور ج
 

، حيث قسم الى أربعة مباحث  املسؤولية البيئية للمؤسسات : املفاهيم و األهمية و األبعاد  البيئية  الفصل الثاني: 

،  : املفاهيم و األهمية و األبعاد  البيئية  املسؤولية البيئية للمؤسساتأساسية،  منها املبحث األول الذي تطرقنا فيه الى 

  املبحث الثالث وأنواعها وقياسها، وفي  التكاليف البيئية في املؤسسة القتصادية،  املبحث الثاني: املبحث  الثاني:ا في وبين

 .  قياس املحاسبي عن الداء البيئي في الفكر املحاسبي املعاصرال  تم معالجةموضوع 
 

؛ حيث قسم الى ثالثة  اسبي املعاصرفي الفكر املحالتكاليف البيئية عن املحاسبي االفصاح : الفصل  الثالث

فقد خصص    املبحث الثاني، أما   األدبيات املعاصرةاالفصاح املحاسبي عن االداء البيئي في  األول:     املبحث   مباحث، تناول   

في  إدراج التكاليف البيئية ن هذا الفصل ركز جله لكيفية ، واملبحث االخير م املحاسبي عن االداء البيئي  جاالت اإلفصاحمل

 القوائم املالية 
 

املبحث الول:  ، وحيث عالج : أالداء البيئي املتوازن املستدام: مقاربة فكرية ومنهجية حديثةالرابع الفصل 

  تم في املؤسسة، واملبحث الثالث   البيئي أهمية تقويم وتحسين الداء  املبحث الثاني بينا   وأبعاده، وفيداء البيئي  أل ا  أساسيات  

 .البيئي  األداء تحسين وتقويم  مدة فيجيات املعت الستراتي إبراز أهم
 

، حيث قسم الى  خمسة  االستراتيجي  دور بطاقة األداء املتوازن املستدام في قياس وتقييم األداء    :  الخامسالفصل  

األبعاد   نا بياملبحث الثاني : ، وفي  حول بطاقة الداء املتوازن ل بد منها أساسيات  الى  املبحث األول مباحث،  تطرقنا في  

الجوانب البيئية  ب مرتبطة مداخل حولنا دمج املبحث   الثالث: وفي   ، املتطورة والحديثة  لبطاقة الداء املتوازن املستدام

األداء البيئي املتوازن للمؤسسات   فقد عالج  الرابع ملبحث، أما اتماعية ضمن األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن والج 

قياس  سبل  و اإلفصاح املحاسبي  املتعلق بالستدامة    ، وفي املبحث الخير من الفصل فقد بين أهمية اسبيةوانعكاساته املح

 . األداء

فقد خصص لبناء وتحليل أبعاد بطاقة األداء املتوازن    :  الطريقة واالجراءات والدراسة امليدانية:  لسادسالفصل ا

يدانية، أما  ث األول اإلطار العام للدراسة امل، حيث عرض املبح -SCAEK - املستدام لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة بسطيف

وأخيرا املبحث الثالث درس   . -SCAEK -توازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة،تصميم بطاقة األداء امل املبحث الثاني فتناول  

 يدانية واختبار الفرضيات. نتائج الدراسة امل  حليلوتعرض 
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رست لتحل 
ُ
لنتائج البحث امليداني، كما اشتملت على أهم االستنتاجات التي توصل   لي وأختتم البحث بخاتمة ك

الجزائرية  الطبيعية إليها الباحث والتوصيات التي أقترحها وبما يفض ي إلى اإلسهام في تعزيز مساعي املحافظة على البيئة 

 . من خالل تطبيق أداء بيئي فعال ومتوازن 
 

 الدراسات السابقة   -9

السابقة ذات الصلة   لنظرات والتطبيقات التي توصل إليها الباحثون، نعرض أهم الدراساتلى أهم اللوقوف ع          

  ، فقد تم اإلطالع على البيئيوقياس وتقييم األداء  املستدامة  بطاقة األداء املتوازن املحاسبة البيئية و  بموضع كل من 

 الدراسات اآلتية: 
 

 : ةستدامم للالدراسات في مجال بطاقة االداء املتوازن  . أ

  املستدام للمؤسسة  األداء في  للتحكم  املتوازن  األداء  بطاقة تطبيق  (،" محاولة 2020دراسة قراوي أحالم )  .1

 سطيف".   الكبيرة  لعين اإلسمنت شركة حالة  الجزائرية دراسة اإلقتصادية

تحكم في األداء املستدام  توضيح وتحليل دور بطاقة األداء الدتوازن في الالباحث الى  هدفت الدراسة                    

األداة األنسب لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  هي  توازن ذا كانت ببطاقة األداء املما إظهار فيما إو للمؤسسة القتصادية، 

  املفاىيم األساسية لبطاقة األداء املتوازن   ت حيث تناول.  ؟من مقومات إداريةه  تتوفر علي  ااملستدام نظرا ملفي التحكم في أدائها  

البيئي، من  محل الدراسة من خالل تضمين األداء القتصادي الجتماعي و  وأبعادها، وتحليل األداء املستدام للمؤسسة

اإلفصاح عنه، كما تم توضيح كيفية الستعانة ببطاقة األداء املتوازن للتحكم في األداء    و   وطرق قياس  خالل عرض ماىيت

جعية ليتم في األخير التركيز على بطاقة  ر قة األداء املتوازن وكذا املقارنة املاملستدام من خالل تناول  مؤشرات أبعاد بطا

  املتوازن ودورىا في التحكم في األداء املستدام للمؤسسة القتصادية.األداء  

         
 
  حيث توصلت الدراسة الى أهمية تطبيق نموذج بطاقة األداء املتوازن وأن لها دورا

 
اء  في قياس مستوى األد  مهما

ح بتحديد النحرافات عن  إذ تسم  .على تحسين ومن خالل التغذية الراجعة وصول إلى التحكم فيهاملستدام والعمل 

كما تقدم معلومات حول األداء املستدام    .األهداف املسطرة من طرف الشركة بغية تصحيحها. وصول لتجسيد إستراتيجيتها

نموذج بطاقة األداء   مخرجاتعلى ف الوقو  ليتم في األخير  ية التي تتضمنها. للشركة، من خالل مؤشراتها الدالية وغير املال

  ة یئی الب علوماتلتشمل كل من املكما اشارت الباحثة الي للشركة، بل تعدت تعمل على تحسين اإلفصاح امل يوالت ن تواز امل

 ا.ه ل مستداعمال على تطوير اإلفصاح امل ةی والجتماع
 

 بعنوان:   Erik  Hansen  &  Stefan  Schaltegger (2014)دراسة:   .2

The  Sustainability Balanced Scorecard: A Systematic Review of Architectures . 

 بناء(ستدامة: مراجعة منهجية للاملبطاقة األداء املتوازن  )                                   

عدد البعاد من خالل التركيز علي التعديالت املوجهة نحو  تم هدفت الدراسة الي سد الفجوة في انظمة قياس الداء      

 طاقة الداء املتوازن املستدام. وتوصلت الدراسة الي:الستدامة في اسلوب ب

ضرورة دمج القضايا البيئية والجتماعية الي الهداف املالية ألنها تمثل الكثير من املخاطر تؤثر علي املؤسسة خاصة علي  ✓

 املدي الطويل.

 -أبعاد االستدامة الثالثة )االقتصادية أسلوب بطاقة األداء املتوازن املستدام يدمج بطاقة الداء املستدامة وب اسل  ✓

 .متكامل بدال من الحاجة إلى أنظمة متوازية البيئية في نظام أدارة واحد -االجتماعية 

لشامل من خالل معالجة أهداف الستدامة ودمج يعتبر أسلوب بطاقة األداء املتوازن املستدام استراتيجية إلدارة األداء ا ✓

 االستدامة في األداء الحالي.  قضايا
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ويساعد أيضا إلى تنامي الفهم واالبتكار   تطبيق بطاقة األداء املتوازن املستدام يساعد على التحسين املستمر والتعلم ✓

 االستراتيجي واملستوى العملي.  ى التنظيمي الستدامة الشركات حيث أن لدية القدرة على سد الفجوة بين املستو 

 بعنوان:  Susanna Falle & Romana Rauter (2016)دراسة:   .3

Sustainability Management with the Sustainability Balanced Scorecard in SMEs: Findings from an 

Austrian Case Study . 

أحد امة في الشركات الصغيرة واملتوسطة: النتائج من  إدارة االستدامة باستخدام بطاقة األداء املتوازن لالستد)   

 ( نمساوية.  مؤسسة دراسة حالة

ؤسسات  في أحدى امل ةاألداء املتوازن املستدام  هدفت الدراسة إلى ضرورة التنفيذ والتطبيق الفعال ألسلوب بطاقة

ي املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،  ن خالل التعرف علي: مفهوم بطاقة االداء املتوازن املستدامة فالنمساوية الصغيرة م

 ي بطاقة االداء املتوازن املستدامة في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.  التحديات الناشئة من وراء تبن

   : توصلت الدراسة إلى و 

  ، الصغيرة واملتوسطة يساعد من زيادة القدرة التنافسية  ؤسسات في امل  ة استخدام بطاقة األداء املتوازن املستدام ✓

 . لية تخطيط استراتيجي أكثر كفاءة واستخدام هياكل بسيطة خالل عم وذلك من

الصغيرة واملتوسطة    ؤسساتقابلية تطبيق بطاقة األداء املتوازن املستدام العوامل الداعمة في تطبيق بطاقة في امل ✓

تدعم  مزايا  تملك  الصغيرة واملتوسطة أنها ؤسساتالكبيرة حيث أنه ينظر إلى خصائص امل مؤسسات أفضل من 

مثل صغر الحجم وقدرات ومهارات محدودة وعدد محدود من العمالء يجعل   ةاقة األداء املتوازن املستدام بط

والتركيز املحلي واإلقليمي   (السوق  –ملتغيرة ) التكنولوجيا لديها املرونة الالزمة لالستجابة السريعة للظروف ا

 .العمالء والتوجه نحو احتياجات 

يتطلب الدعم الفعال من اإلدارة العليا واملشاركة العالية من   ةتداماألداء املتوازن املس  التطبيق الفعال لبطاقة ✓

 التغير وضمان دعم املوظفين.  املوظفين وذلك يساعد في التغلب على التحديات السلوكية مثل مقاومة 

ضمان النجاح املالي  ل تحديد وإدارة الجوانب البيئية والجتماعية  بطاقة األداء املتوازن املستدام يساعد في ✓

   . تحسين األداء الشامل للمؤسسة وذلك يساهم في مؤسسةلل

 ، بعنوان:Gyula  Fulop  &  Bettina  Hernadi  (2014)دراسة: .4

Developing  of Sustainability  Balanced  Scorecard  for  the  Chemical  Industry: Preliminary  Evidence  from  a  

Case  Analysis . 

 (الكيميائية: تحليل الحالة. اتألداء املتوازن لالستدامة للصناعتطوير بطاقة ا)

توصلت   داء املتوازن ليشمل املنظورات البيئية واالجتماعية. وقدشامل امتداد لبطاقة اال   هدفت الدراسة إلى توفير إطارا 

 الدراسة إلى:  

 ليدية. األداء املتوازن التق امتداد وتطوير لبطاقة ةبطاقة األداء املتوازن املستدام ✓

فحسب بل يكون مفيدا أيضا للمدراء وصانعي السياسات ويؤدي إلى  تطبيق هذا اإلطار ل تضيف إلى النظرية ✓

  .الستدامة لالمتثال ملتطلبات  مؤسساتهمزيادة الرغبة في قيادة 

 .الستدامة املختلفة اتيجياتتعمل على تسهيل وتشكيل وتنفيذ استر  ةتطبيق بطاقة األداء املتوازن املستدام ✓

 الستراتيجي. خطوة مهمة في معالجة التخطيط ياختيار استراتيجية الستدامة املناسبة ه ✓

مقترح لتطوير انموذج بطاقة االداء املتوازن كأداة لتقويم االداء في  (، بعنوان: 2017) صالح الشعبانيدراسة  .5

 .  -العراق-سمنت حمام العليل في نينوي ظل التنمية املستدامة: دراسة تطبيقية علي معمل ا 
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  تقديم مقترح لتطوير نموذج بطاقة األداء املتوازن كأداة لتقويم األداء في ظل التنمية  :هدفت الدراسة إلى        

 توصلت الدراسة إلى:املستدامة. 

كونها جميعا ركزت  أن استخدام األساليب التقليدية لتقويم األداء أصبح غير كاف لتلبية الحتياجات املعاصرة ✓

يساعد في  استخدام بطاقة األداء املتوازن لتقويم األداء الستراتيجي مماعلى املقاييس املالية وهذا ما دعا إلى 

 أدامة الرؤية طويلة األجل.

تساعد بطاقة األداء املتوازن على إجراء عملية التغيير املطلوبة حيث تعمل على جلب انتباه اإلدارة إلى املناطق  ✓

 في أبعادها املختلفة وأن التفاعل بين تلك األبعاد قائم على عالقة السبب والنتيجة ؤسسةلحرجة ألنشطة امل ا

 لتصب نتائج التفاعل في املنظور املالي. 

ورغم كل ما لبطاقة األداء املتوازن من مزايا إل أنها غير كافية الستخدام في ظل عملية التنمية املستدامة  ✓

   .البطاقة عد بمثابة البعد الخامسالبعد البيئي والذي ي كونها تفتقر إلى 

بعنوان: نموذج مقترح للربط بين بطاقة األداء املتوازن املستدام واملقارنة  (، 2017، )دراسة مراد كواش ي .6

دراسة حالة مؤسسة الخزف الصحي بامليلية واملؤسسة الجديدة   –املرجعية لتقييم األداء الشامل للمؤسسة 

 .-بالغزوات للخزف الصحي

املتوازن املستدامة واملقارنة املرجعية لتقيم الداء    دفت الدراسة إلى: تقديم نموذج مقترح للربط بين بطاقة األداءه       

 توصلت الدراسة إلى:الشامل للمؤسسة. 

شامل  تركز بطاقة األداء املتوازن املستدام املتوازن املستدام واملقارنة املرجعية على تحسين األداء ال  ✓

 .املستدامة لهذه األخيرة  والذي يؤثر في القيمة للمؤسسةللمؤسسة 

تعد املقارنة املرجعية من أهم التقنيات التي تهدف إلى تحسين أداء املؤسسة حيث أنها تسمح بتحسين   ✓

 .من النواحي التقنية والتنظيمية   كل العمليات وكل ما يتعلق بها

يثة لتقييم األداء الشامل للمؤسسة متضمنة  النماذج الحد من  ة تعد بطاقة األداء املتوازن املستدام ✓

 ر. ي املؤشرات املالية وغير املالية من خالل خمس مناظ

 بعنوان:  ،Carl Ulrich Gminder  (2005)دراسة   .7

Environmental management with the balanced scorecard. A case study of the Berlin Water Company, 

Germany . 

 (دراسة حالة "مؤسسة مياه برلين"، أملانيا البيئية من خالل بطاقة األداء املتوازن ارة  اإلد)

توضيح كيفية التطبيق العلمي ملسعى "استدامة املؤسسة" ضمن املفهوم املوسع لـ"بطاقة وتهدف هذه الدراسة: الي  

( وتحليلها، ثم اعتماد  ة املوارد وحمايتهاالستراتيجية )إدار األداء املتوازن"، حيث نحاول توضيح عملية تحديد األهداف 

الخاصة بحماية البيئة على مستوى "بطاقة األداء املتوازن" لـ"مؤسسة مياه برلين"، وبذلك    الهدافمجموعة من املؤشرات و 

 نكون قد وضحنا كيفية استخدام بطاقة األداء املتوازن كأداة لإلدارة البيئية. 

بيق مفهوم "استدامة املؤسسة" مهما كانت الصعوبات برلين" إمكانية تط ة حالة "مؤسسة مياهدراس هذه  تبينو 

الناتجة عن التغيرات الحاصلة في بيئة األعمال، حيث تشهد "صناعة توريد املياه ومعالجة مياه الصرف" تحول نحو  

رية الحديثة مثل  دوات والطرق اإلدا الخصخصة وتعظيم هوامش الربح. وفي هذا اإلطار، يمكن استخدام العديد من األ 

طاقة األداء املتوازن"، والعتماد عليها لتحقيق "استدامة املؤسسة" باعتبارها هدفا استراتيجيا يساعد على استدامة  "ب

 .النجاح املالي مستقبال

 البيئيالدراسات في مجال األداء ا . ب

في ظل التنمية السمتدامة"،    التحكم في األداء الشامل في الجزائر   (، بعنوان:  2011دراسة العايب عبد الرحمان)  .１

 . 1كتوراه، جامعة فرحات عباس ، سطيفأطروحة د
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هدفت الرسالة إلى دراسة واقع التنمية املستدامة في املؤسسات القتصادية العمومية في الجزائر من خالل دراسة  

  جزءا  صبحت أ   ذه الخيرة. ذلك أن هتصادية بالتنمية املستدامةتتمحور حول عالقة املؤسسات الق إشكالية مهمة والتي

وذلك من خالل السعي الدائم واملستمر للتحلي بالتصرفات املسؤولة اجتماعيا  املؤسسات الجزائرية،      انشغالت  من  يتجزأ  ل 

اقع من خالل القياس  التصرفات على أداءها الشامل والذي يتم البرهنة عنه في أرض الو  والتعرف على مدى انعكاس تلك

 لكل أصحاب املصالح.  يات اإلشباع التي تحققها املؤسسةواإلفصاح عن مستو 

  الدراسة عن وجود فرق شاسع بين واقع مؤسسات القطاع العمومي لصناعة السمنت كعينة  نتائج  كشفت  

الجتماعية للشركات. فاللتزام باملسؤولية  الالزمة للتحلي باملسؤولية ت العالقا مع دروسة مع املتطلبات الضرورية

 عية ما يزال ضعيفا عند هذه املؤسسات. الجتما

لصناعة السمنت   توصلت الدراسة إلى أن األداء الشامل غير متحكم فيه من طرف مؤسسات القطاع العمومي

هذا من ناحية ومن    .القطاع  سيري وما يؤكد ذلك أن املسؤولية الجتماعية للشركات ل تدخل ضمن الهتمامات اإلدارية مل

الهتمام مركزا على األداء املالي والقتصادي    عنه، حيث يظل  م لقياس األداء الشامل وكذلك اإلفصاح ناحية أخرى غياب تا

. وأسفرت  عليه وهما األداء البيئي واألداء الجتماعي دون مراعاة األبعاد األخرى التي تسمح بتقييم األداء الشامل والحكم 

  العتماد  منها  التميز  تدفع نحو  إدارية ممارسات املؤسسات  تهاج نا ضرورة  أهمها القتراحات  من  جملةالصة الدراسة عن خ

التحسين املستمر وتطبيق املقارنة املرجعية كأسلوبين إداريين أثبتا نجاحهما في املؤسسات الرائدة عامليا في التحلي  أ  مبد  على

 .الجتماعية للشركاتباملسؤولية 

لتحقيق   BSCتوازن ألداء البيئي في بطاقة األداء امل شرات ا مؤ  دمجبعنوان:   (2015)، دراسة قويدر الواحد عبد هللا .２

 ، جامعة الشلف .ELDE للمؤسسات حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف سؤولية االجتماعيةامل 

 خالل نموذج ؤسسة القتصادية منسؤولية الجتماعية في املتناول الباحث من خالل الدراسة إشكالية تفعيل امل      

BSC ختصة  بالشلف وامل ه  ومشتقات النظرية على مؤسسة السمنت ه إسقاط دراست م داء الدتوا زن، وقد حاولة األ بطاق

ح مللتطبيق النموذج امل محاولة منه في إنتاج وتسويق مادة اإلسمنت، وذلك في مدى كفاءة الدؤسسة في التزامها   عرفةقت 

ؤسسة  امل لهذه تطلبات حتى يمكنوامل من الشروط مجموعة الدراسة بضرورة توافر  خصلصتبمسؤوليتها الجتماعية، و 

 ة.ذا النموذج في تحقيق مسؤوليتها الجتماعي همن الستفادة من  

في املؤسسات الجزائرية املتحصلة    املحاسبة عن األداء البيئي: دراسة تطبيقية (، "2015دراسة عبد الصمد نجوى) .３

 .1"، جامعة باتنة 10441األيزو  على شهادة

على شهادة   لدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق املحاسبة عن األداء البيئي في املؤسسات الجزيائرية املتحصلةت اهدف  

استكشاف املعوقات    البيئي،    التعرف على مدى إدراك هذه املؤسسات ألهمية املحاسبة عن األداءمن خالل  ،  14001  األيزيو 

البيانات عن متغيرات الدراسة، وقد تم   تبيان لجمع تم تطوير استمارة اس ولتحقيق أهدف الدراسة. التي تحد من تطبيقها

  32منها واملعتمدة لغايات التحليل والدراسة  ملستردةفردا، وبلغ عدد الستمارات ا 41توزيع الستمارة على عينة قوامها 

 . من الستمارات املوزعة 80استمارة، أي ما نسبته %

ساهم في توجيه اهتمام الجهات ذات العالقة علىمن املقترحات بأمل أن توقد خرجت الدراسة بعدد          

 . لصعوبات التي تواجه تطبيقهاالصعيدين الرسمي والخاص باملحاسبة عن األداء البيئي والتقليل من ا

 

   البيئية في مجال محاسبة  الدراسات  .ج

املالية  ئية واإلفصاح عنها في القوائم القياس املحاسبي للتكاليف البي ( بعنوان: 2015دراسة مهاوات لعبيدي)  .１

 .لتحسين األداء البيئي دراسة حالة مجموعة من املؤسسات الصناعية في الجزائر
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الدراسة القياس املحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم املالية لتحسين األداء البيئي وتم  تناولت 

عة من مؤسسات صناعة اإلسمنت في الجزائر، كما حاولت تحديد وقياس  التأكد من ذلك من خالل دراسة ميدانية ملجمو 

ي تقوم بها املؤسسات لحماية البيئة من أضرار نشاطها، وذلك  وتحليل وتتبع تكاليف ومنافع األنشطة والبرامج البيئية الت

موعة   ن خالل دراسة ميدانية في ضوء مجموعة من األهداف واملتطلبات واملعايير واملؤشرات البيئية. وتم التأكد من ذلك م

حاسبين و محافظي  مهم هذه القوائم متمثلين في امل  من مؤسسات صناعة اإلسمنت في الجزائر باإلضافة إلى أطراف آخرين 

 . مستجوبا. توصلت الدراسة الى بالرغم من 163الحسابات واملؤسسات املالية والضرائب حيث بلغ حجم العينة 
واقع استخدام املحاسبة البيئية في املنشآت الصناعية : دراسة تطبيقية على  وان:بعن ،(2014) الحسين أمل عبد  .２

   عدد من املنشآت الصناعية في العراق.

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: إنه ل یوجد تطبيق فعلي للمحاسبة البيئية وعلى الرغم من الواقع     

الصناعية في العراق ،إل إن ذلك لم يمنع من وجود إدراك من قبل األفراد   السلبي لتطبيق املحاسبة البيئية في املنشآت

.وتبين أيضا، أن املنشآت الصناعية في العراق تواجه صعوبات  -بنسبة ضئيلة  ولو   –عينة الدراسة ألهمية املحاسبة البيئية  

معرفة اإلدارة بأسالیب املحاسبة   ومعوقات عند تطبيق املحاسبة البيئية، وذلك يعود لعدة أسباب يأتي في مقدمتها نقص 

املحاسبة البيئية وعدم توافر   البيئية وعدم سن القوانين والتشريعات التي تلزم املنشآت الصناعية بالقيام بإجراءات

املعلومات التفصيلية الالزمة لتطبیق أسالیب املحاسبة البيئية،وتوصل البحث الى مجموعة من التوصيات اهمها:. تنمية  

 ى مدراء املنشآت الصناعية في العراق بأهمية املحاسبة البيئية. الوعي لد
 

حول مساهمة النظم املحاسبية في التقرير واإلفصاح عن األداء  "بعنوان:  ،(2005)دراسة نادية راض ي عبد الحليم  .8

   ،"البيئي ملنظمات األعمال

ير عن تكاليف  األداء البيئي للمشروعات  هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مدى إمكانية القياس املحاسبي والتقر        

انب العلمية واإلجرائية التي تبلور مفهوم املحاسبة  ات الفكرية املحاسبية التي تشمل الجو القتصادية وعرض التجاه

البيئية، بالتطبيق على صناعة السمنت كدراسة حالة، وتوصلت الدراسة إلى أنه يجب أن تتضمن تكلفة اإلنتاج التكاليف  

للتزام بالتشريعات  تعلقة بالبيئة، وأن تظهر القوائم بنود التكاليف سواء املنفقة للحد من التلوث البيئي أو تكاليف عدم ا امل

والقوانين البيئية، وأوصت بضرورة الهتمام بإجراء املزيد من الدراسات والبحوث في مجال املحاسبة البيئية ومحاسبة  

 التطبيق. التكاليف البيئية حتى يسهل الفهم و 
 

منهج مقترح لقياس التكاليف واملنافع الناجمة عن اآلثار البيئية عن املشروعات   : (، بعنوان2011دراسة عطية )  .9

 . االقتصادية في اململكة العربية السعودية

س  من القيا السعودية  القطاع الصناعي في اململكة العربية ؤسساتنموذج محاسبي يمكن مهدفت الدراسة إلى تقديم       

ية الناجمة عن ممارستها ألنشطتها القتصادية. كما هدفت إلى تطبيق األنموذج املحاسبي  البيئ  يراداتاح للتكاليف وال واإلفص 

القطاع الصناعي باململكة ) شركة السمنت السعودية( لبيان مدى صداقة هذا القطاع ومنشآته   ؤسساتاملقترح على إحدى م

ة تصاحب عمليات قياس تكاليف أضرار ومعالجة  ج التي توصلت لها أن هناك صعوبات عديدللبيئة ومواردها. ومن أهم النتائ 

ومن أهم ما   التلوث الصناعي، ولهذا لبد من التوصل إلى أساليب جديدة تساعد في قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث.

 ..أوصت به الدراسة 

الناتجة من مختلف أنواع التلوث ياس تكاليف األضرار العديدة  : ضرورة توسيع مجالت القياس املحاسبي لكي تشمل قأوال 

 الصناعية. التي تسبب فيها املشروعات

القتصادية عن املعلومات  : ضرورة تطوير قوانين وأنظمة حماية البيئة باململكة العربية بما يلزم الوحداتثانيا 

 والبيانات املتعلقة بالتلوث الناجم من أنشطتها.
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 بعنوان:    Florence, et al,    (2016)دراسة .10

The Effect of Identification of Environmental Cost on Quality of Disclosure 

 )أثر تحديد التكلفة البيئية على جودة اإلفصاح(

على    تمثلت مشكلة الدراسة في ماهية تأثير تحديد التكاليف البيئية على جودة الفصاح . هدفت الدراسة إلى التعرف        

اليف البيئية على جودة الفصاح. خلصت الدراسة الى وجود تأثير لتحديد التكاليف البيئية على جودة  اثر تحديد التك

يتضح أن   ومنه الفصاح. أوصت الدراسة بتضمين التكاليف البيئية عند تقدير النفقات او التكاليف املتعلقة بالشركة .

 . حديد التكاليف البيئية على جودة الفصاح هذه الدراسة هدفت إلى التعرف على أثر ت

 ( بعنوان :  2000، )  Environmental Accounting protection Agency EPA دراسة .1

Toxics. Environmental Project: Enhancing Supply chain performance with Examples from Commonwealth 

Edison, Environmental Cost Information Andersen Corporation, and Ashland Chemical . 

شركة أندرسن ،  لالسموم. املشروع البيئي: تعزيز أداء سلسلة التوريد بأمثلة من كومنولث ، و ملعلومات التكلفة البيئية )

 (. وآشالند كيميكال

يراعي العتبارات   (EPA) لبيئيةقامت لجنة حماية البيئية في الوليات املتحدة األمريكية بدعم برنامج للمحاسبة احيث         

لقياس التكاليف البيئية وتحليلها بشكل مستقل    ؤسساتلتكاليف املرتبطة بها ، ويشجع هذا البرنامج أصحاب املالبيئية وا

  للمؤسسات مما يؤثر على القرارات اإلدارية املختلفة، ويطبق هذا البرنامج فريق من الخبراء املتخصصين يقدمون نصائح 

ة البيئية، وتخفيض تكلفة إزالة املخلفات ، وخفض مخاطر  وإنشاء مشروع أو خطة عمل للمحاسبالفاقد ، حول خفض 

استخدام مواد ضارة. وتتمثل آلية عمل البرنامج في دمج نظام املحاسبة اإلدارية مع برنامج املحاسبة عن التكاليف البيئية  

 .خذي القرارات،بغرض انتاج معلومات تحد من اإلهدار والتلوث وتفيد مت

 بعنوان :     Xiaomei(،2011)دراسة, .2

Theory and Practice Environmental Management Accounting: Experience of Implementation China. 

 ( نظرية وتطبيق محاسبة اإلدارة البيئية: تجربة الصين.)

اتخاذ القرارات    عليها في  البيئة كأداة يمكن أن يعتمدهدفت الدراسة إلى توضيح التجربة الصينية في تطبيق محاسبة            

التي   ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أن مشكلة "العوائق البيئية" تعد من أهم املشكالت في الشركات الصينية.

ا نحو حماية  تواجه الصين حيث أن الهيئات الحكومية واملؤسسات ركزت اهتمامها بتلك املشكلة، وهي تعمل كل ما بوسعه

شركة ( 22كانت ) 1999الدارسة الزيادة الكبيرة في عدد الشركات التي تحمل شهادة ففي عام   سالمة البيئة، حيث أظهرت

( 203إلى)  2002( في الصين بينما زاد هذا الرقم بشكل سريع حتى وصل في أواخر عام  14001فقط تحمل شهادة األيزو رقم )

  على استخدام التقارير  على إلزام الشركات سة بضرورة مواصلة الحكومة العمل الدراأوصت    تحمل تلك الشهادة. مؤسسة

 البيئية وأنظمة التدقيق البيئي. 

 ( بعنوان:2003)Frank Figge, Tobias Hahn, Stefan Schaltegger and Marcus Wagner دراسة: .3

The Sustainability Balanced Scorecard as a  Framework to Link Environmental Management  

Accounting with Strategic Management . 

 ( الستراتيجيةمع اإلدارة   اإلدارة البيئية محاسبة  إطار لربطستدامة باعتبارها  املوازن بطاقة األداء املت)

لى املسائل  ( باعتبارها مقاربة إلدارة املعلومات، فإنها تركز أساسا عEMAمحاسبة اإلدارة البيئية )تناولت الدراسة  

  ل البيئية )مثل ضرورة تقديم البيئية. ومع ذلك، فإن العديد من املسائ يراداتالعملياتية مثل التكاليف وال 

متى ينبغي تغيير تكنولوجيا اإلنتاج بعمليات إنتاج أكثر كفاءة إيكولوجيا( يمكن أن تكتس ي  منتجات خضراء، أو 
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فإن من أهم األسئلة املتعلقة بأهمية محاسبة اإلدارة البيئية    أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة للمؤسسة، ولذلك 

 .   بالستراتيجية البيئية للمؤسسة   وجدواها هي كيف يمكن ربطها

لقد ظهرت بطاقة األداء املتوازن وجرت مناقشتها كمقاربة فكرية ومنهجية حديثة لترجمة الستراتيجية إلى عمل  

ستوى العملياتي ألنشطة اإلدارة، ولهذا فإننا ندرس في هذا املقام موضوع  ميداني وبالتالي لربط الستراتيجية بامل

 ؤسسات ذات الطابع الربحي.  تطوير بطاقة األداء املتوازن لالستدامة بالنسبة للم

 

 ( ،بعنوان:   2006) Stefan Schaltegger and Marcus Wagner دراسة:  .4

MANAGING SUSTAINABILITY PERFORMANCE MEASUREMENT AND REPORTING  

IN AN INTEGRATED MANNER Sustainability Accounting as the Link between the Sustainability 

Balanced Scorecard and Sustainability Reporting 

بطريقة متكاملة محاسبة االستدامة كحلقة وصل بين بطاقة   إدارة قياس أداء االستدامة وإعداد التقارير )

 ( ستدامة وتقارير االستدامةاملتوازن األداء امل

العالقة )الصلة( بين بطاقة األداء املتوازن لالستدامة باعتبارها مقاربة   هدفت الدراسة الي: تبين              

استراتيجية لإلعالم واإلدارة، محاسبة الستدامة كمقاربة داعمة للقياس واإلفصاح املستدام من أجل التصال  

 واإلفصاح. 

املستدام" من املواضيع الجديدة في ميدان األعمال واملسؤولية الجتماعية  عتبر "األداء وتوصلت الي: ا        

للمؤسسات، وينصب هذا املوضوع على معالجة املسائل املتعلقة بالجوانب الجتماعية، البيئية، والقتصادية  

اء املستدام  بشكل خاص. وتتطلب إدارة "األد إلدارة املؤسسات بشكل عام، وإدارة أنشطتها املتعلقة بالستدامة

بجوانبه وصوره املختلفة إيجاد إطار إداري متين يربط اإلدارة البيئية والجتماعية باستراتيجية األعمال واملنافسة  

، ويدمج، من جهة أخرى، بين كل من "اإلعالم البيئي والجتماعي" )تقديم املعلومات البيئية   واإلدارة من جهة

 مال القتصادية ذات الصلة بالستدامة. ماعية( واإلعالم املتعلق باألعوالجت
 

 خالصة الدراسات السابقة   

للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم املالية لتحسين األداء البيئي   سبياملحاأهمية القياس  -

 الفكري للنظرية املحاسبية؛ والتعبير عن األداء البيئي والجتماعي للمنشآت القتصادية من خالل اإلطار  

توسيع مجالت القياس املحاسبي لكي تشمل قياس تكاليف األضرار العديدة الناتجة من مختلف أنواع   -

 . التلوث التي تسبب فيها املشروعات الصناعية

تطبيق بطاقة األداء املتوازن املستدامة تعمل على تسهيل وتشكيل وتنفيذ استراتيجيات الستدامة   -

 مة املناسبة هي خطوة مهمة في معالجة التخطيط الستراتيجياختيار استراتيجية الستداو  املختلفة.

األداء البيئي للمشروعات القتصادية وعرض التجاهات الفكرية املحاسبية التي تشمل الجوانب العلمية   -

 واإلجرائية التي تبلور مفهوم املحاسبة البيئية، 

ذات  تمع واألطراف ملجلبية احتياجات ا لت املعاصر  الفكر املحاسبي  أهمية اإلفصاح البيئي فيالتركيز على  -

 من املعلومات املالية التي تساعد في تقييم األداء البيئي للمؤسسة بفاعلية،   املصلحة
 

 

 ما تميزت به هذه الدراسة عن غيرها   -10
 األبعاد إلىوالجتماعي   البيئي ين بعد بإضافة وذلك أبعاد ستة من  مكون  نموذج بناء إمكانية  الدراسة  هذه تناولت    

 متحكًما في   إدرج حيث  .للبطاقة األربعة التقليدية
ً
 خامسا

ً
البعد البيئي كمقترح في هذه الدراسة باعتباره كبعدا
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كما إدرج البعد االجتماعي بإعتباره  إستراتيجية الشركة وصياغة أهدافها مثله مثل باقي األبعاد اإلستراتيجية األخرى،  

 من البعد البيئي،  جزاًء 
ً
  لتقييم انشطة  أب الذي تقوم بطاقة األداء املتوازن الدورة  أن  ذلكأصيال

ً
عتبارها نظاما

املخرجات تعود في أشكال مختلفة لتكون مدخالت وهذا  رؤيتها، يعد من  املؤسسة و]داءها في ظوء اتسراتيجيتها و 

 اتها،بالتالي يعتبر متحكًما في سير نظام الشركة وسالمة عملي

 الشركة بيئة ببعد الخاصة قيم(مع املقاييس )وضع  الكمي التعامل فكرة الدراسة هذه طرحت . أ

   .الصناعية

فإنها حتًما ستنعكس على الشركة مرة أخرى، لذلك فإن من  فالبيئة عندما تستقبل مخرجات سلبية  . ب

 ديمومة الشركة ونموها.   الضروري أن يدرك املفكر االستراتيجي في الشركة األثر املستقبلي لألعمال على 
 

البيئية  وبين املؤشرات     BSC  من خالل الكتابات املحاسبية التي تناولت العالقة بين بطاقة القياس املتوازن لألداء

 ان جميعها  تقوم على طريقتين هما؛ أو التكاليف البيئية، وقد وجد الباحث

 امس في بطاقة القياس املتوازن لألداء، : إضافة بعد مستقل لألداء البيئي كبعد خالطريقة األولى   

لستخدام لبطاقة  : دمج مقاييس ومؤشرات األداء البيئي في كل بعد من األبعاد األربعة شائعة ا الطريقة الثانية 

 القياس املتوازن لألداء. 

ذا ضرورة  ممايتطلب قياس واإلفصاح عن اآلثار البيئية لنشطة املؤسسة ضرورة وجود نظام لإلدارة البيئية، وك

تصميم اليات الحوافر بهدف  إعادة تقييم  وتطوير طرق قياس والفصاح عن تكاليف العمليات واإلنتاج الحالية، وإعادة 

  ة إلدار قافة البيئية  ثلفصاح البيئي بمدى التغير في الا  لتأثر نظرا    القتصادية  كافة العاملين بالوحدة  نة البيئية بي فقانشر الث

 الشركة, 

عن  ، أخذ البحث  نظرة عن قرب ( SBSC) بطاقة الداء املتوازن املستدامة ف أشكال موجزة ملختلبعد مناقشة 

للوصول الي استخدامها في حصر وقياس   لوحدة أعمال  ( SBSC) ن املستدامة  بطاقة الداء املتواز عملية وخطوات لصياغة  

مزيد من الشرح حسب  بة التطبيقية  ل الدراسبينه خالنسو   وهو النموذج الذي سنعتمده،  والفصاح عن التكاليف البيئية 

 كل حالة:

وتبيان أهميته في قياس أداء املؤسسات و   ( SBSC) بطاقة االداء املتوازن املستدامةالتعرض لنظام  -

ومن ثم االفصاح عن    التعريف بمراحل تصميم هذه األداة والربط بينها وبين قياس أداء املؤسسة البيئي 

 ؛ التكاليف البيئية

عن طريق دمجه مع الروابط االساسية بدًء من    ( SBSC) املستدامة  اقة األداء املتوازن موذج بط تطوير ن  -

 عن طريق تطوير نماذج بطاقة االداء البيئي املتوازن.   غير سوقيةلتصعد إلى املقاييس    يةالسوقاملقاييس  
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 الفصل األول 
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 األول الفصل 

 ة البيئيةاإلطار الفكري حملاسبة اإلدار

 تمهيد 

بالغة الهمية حول العالم   ةالبيئة وما ينتج عنها من تكاليف وايرادات تتصدر مكانى صبحت قضيا الحفاظ علأ          

مام ضرورة  أنسان ورفاهيته وتقدمه. و إلبسبب تلك العالقة بالتنمية، ومن ثمة العالقة الوطيدة بمستوي معيشة ا 

يف وايرادات، تبرز مدي واهمية الحاجة الي  البيئة واملجتمع وما يترتب عليهما من تكالتفهم املؤسسات ملسؤوليتها تجاه 

علومات الالزمة لألطراف ذات املصلحة عن هذه املصاريف واملنافع، بهدف معالجة هذه املشكالت  توفير البيانات وامل

   جل الحفاظ علي بيئة خضراء وسليمة. أالبيئية من 
 

ارة البيئية بمعناها الواسع الي دمج القضايا البيئية ضمن الطر املحاسبية للمحاسبة  سبة الد تهدف محا                

  إلى ، ففي حين تهدف املحاسبة املالية البيئية الوطنيةاسبة التكاليف)املحاسبة التحليلية( واملحاسبة املالية ومح

صروفات البيئية في التقارير املالية لألطراف ذات  الفصاح عن املعلومات املتعلقة باألداء البيئي من اليرادات وامل

تحليل وقياس التكاليف البيئية علي مستوي املؤسسة ككل،  محاسبة نظم الدارة البيئية ب  فإنسة. املصلحة مع املؤس 

و علي مستوي القسام املتجانسة واملنتجات، وكذلك توفير البيانات واملعلومات الالزمة لدعم اتخاذ القرارات  أ

خذه  داء البيئي والقتصادي للمؤسسة من خالل الهتمام بالبعد البيئي واأل ستراتيجية والتشغيلية. تجاه ادارة ا ال 

بالعتبار في العديد من املمارسات املحاسبية املالية التقليدية وبشكل خاص عند اعداد املوازنات وعند تصميم نظام  

كز املحاسبة البيئية علي حماية البيئة واملوارد الطبيعية علي مستوي  قياس الداء ونظام الحوافز واملكافئات. بينما تر 

تدامة. وعلي الرغم من هذا التنوع ال ان موضوع محاسبة النظم البيئية يبدوا  الدولة ككل بهدف تحقيق التنمية املس 

غا في مجال البحوث  اكثر اهمية لخدمة املؤسسة بل وحتي الطراف ذات املصلحة لذلك لقي هذا املوضوع اهتماما بلي

 املحاسبية البيئية منذ بداية القرن املاض ي حتي الن. 

 بواعث االهتمام املحاسبي بالقضايا البيئية و  يةاملبحث األول: املسؤولية البيئ 

 : الوظائف وأالدوات والتقرير البيئي   البيئية  ارة إلدا املبحث الثاني:  

 املستدامةمية  للتنالبيئي  املحاسبي و البعد املبحث الثالث:  

 املحاسبة البيئية   التأثير على في  الدولية    دور املعايير املحاسبيةاملبحث الرابع: 

 في مجال التنمية املستدامة ية الجزائر الدولة جهود الخامس:   امليحث  
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 املبحث األول 

 بواعث االهتمام املحاسبي بالقضايا البيئيةاملسؤولية البيئية و 
 

 تمهيد    

املحاسبة، وقد أمكن له     بالقضايا البيئية في حقلاملتزايد  التعرف على بواعث الهتمام    املبحثهذا  نحاول في  

ويعرج ثانيهما على الستجابة   ،بين النمو االقتصادي والبيئةأحدهما متعلق ببحث العالقة مدخلين أساسين، تحديد 

تقوم األرض عل مبدأ  إذ    محط اهتمام في حقل املحاسبة.  ملتطلبات اإلدارة البيئية والتي أفضت إلى تعزيز كينونة البيئة

 وكافة ومواردها وقضاياها البيئة األرض وبين  هناك تفاعل أن أي  ،1في أنظمة البيئة والفلكية   االستقرار والتوازن الدقيق

 :2التالية الحقائق البيئية مع املشاكل املحاسبة علم تفاعل  ضرورةهذا على  ويؤكد  .املحاسبة  علم فروع

 تأخرها سوف ألن مواردها، ونفاد البيئة تلوث مشكلة مع التفاعل ضرورة منها يتطلب جتماعيإ كعلم املحاسبة

 املحاسبة  أن ننس ى  كما ل  .واإلدارة والقانون  القتصاد مثل األخرى  العلم بمجالت مقارنة السابق عن  العلم هذا  تقدم يعيق

 والقتصادية املالية للمعلومات القياس والتوصيل وظيفتي خالل  من  ها بنتائج  املجتمع اعتراف من وجوده ستمدت

 للمجتمع املتطورة  الحاجات تلك  تلبية على  العمل  منها  املحاسبة يستلزم مهنة  خدمات  على الطلب ستمرارأن إو  .للمجتمع

 .املالية بجانب املعلومات وبيئية اجتماعية معلومات تقديم  مثل

 ونفاد البيئة  بتدهور  الخاصة  املعلومات وتوصيل  قياس عن  املحاسبين  تقاعس بأن  ،القول  يمكنوعليه   

 في ليس وهذا املوقف مواردها، واستنزاف البيئة بتلوث يقوم ملن واملؤيدين املساعدين موقف في يضعهم مواردها، إنما

   .املحاسبة مهنة صالح 
 

  املداخل الفكرية في دراسة املخاطر البيئيةمساهمة   -أوال

الدراسات القتصادية في بيان أثر التلوث والضرر البيئي على املوارد القتصادية؛ حيث ظهرت ثالثة  مت ساه      

 :3وتقدير تكلفتها وهي تهتم بتحديد ودراسة املخاطر البيئيةمدارس 

: ويرى أنصار هذه املدرسة عدم استخدام البيئة ألي سبب من األسباب سواء كان للتنمية أو  الوقائيين .أ

ي أو التقدم؛ ألنه من وجهة نظر هذه املدرسة أن تكلفة تلوث البيئة واإلضرار بها وإخالل  لقتصادالنمو ا

 توازنها تفوق املنفعة من استخدامها. 

: ويرى أنصار هذه املدرسة أنه لبد من مراعاة التوازن البيئي عند استخدام البيئة من أجل   املحافظون  .ب

هو املتسبب الرئيس ي في تدهور البيئة، ألنه يشجع على   أسمالي(ظام الر التنمية، وأن اقتصاد السوق)الن

الستخدام الجائر للغابات واملراعي والحيوانات لتركيزه على الربح فقط، وقد فشل اقتصاد السوق في  

 
المجتمع لملتقى منظومة  ورقة بحثية مقدمة ،  مق بح لتدعيم االستدامة البيئية   نموذج -هرم الفاعلية البيئية المجتمعيةربيدي، " بال عبدهللا 1

 www.researchgate.net/publication/329896374ح على:  .  متا2013، تونس. ، 2نوفمبر، ص تطوان،  –التنمية المدني
تطبيقية علي  منهج مقترح لقياس التكاليف والمنافع الناجمة عن االثار البيئية للمنشآت الصناعية: دراسةواخرون،  رانزه محمود الدين عالء 2

، السعودية، 2، العدد:6، المجلد:-العلوم االنسانية واالدارية-، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصلالعربية السعودية القطاع الصناعي بالمملكة

 . 30،ص:2005
دراسة ميدانية علي المنشاة الصناعية  اهمية المحاسبة عن التكاليف البيئية لتحسين جودة المعلومات المحاسبية رانية عمر محمد الباز السيد، 3

 .28ص:، 2007 ، ، السعوديةجدة لعزيزرسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الملك عبد المدينة جدة، 
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التخصيص األمثل للموارد القتصادية، ولحل هذه املشكلة يرون بتخصيص املوارد البيئية من خالل نظام  

 لك سميت هذه املدرسة باملحافظين. ليها لذيحافظ عمركزي 

: ويرى أنصار هذه املدرسة أنه لبد من استخدام البيئة من أجل التنمية القتصادية والنمو  االقتصاديون  .ج

القتصادي والرفاهية للمجتمع، من خالل نظام السوق وأن املؤثرات الخارجية كالحتكار والتشوهات في  

 من استبدال نظام السوق بنظام مركزي تحكمي كما يرى املحافظون.ا بدل  معالجته مستويات األسعار يمكن  

  ألنه يستمد موارده األساسية من البيئة  ،النظام البيئيأن القتصاد يدخل ضمن  الباحث  ويرى     

م  استخدا وبالتالي من املمكن تقييم نجاح املجتمعات التنموية استنادا إلى الكفاءة في التي هي جوهر التنمية، 

رد البيئية وتوظيفها بطريقة تكفل العدالة الجتماعية؛ مما يتطلب تضافر جهود كافة املؤسسات  املوا

  ،واملنظمات وخصوصا الحكومية
 
مع املسؤولية البيئية. ويمكن القول أن   إلضفاء السمة القانونية تماشيا

ستخدام املسرف والالعقالني للموارد  املشكالت البيئية تتمثل في قضيتين رئيسيتين التلوث والضرر البيئي وال 

 الطبيعية املحدودة والتي يترتب عليها آثار اجتماعية واقتصادية سلبية.

 دمج الجوانب البيئية في املحاسبة ✓

 املحاسبة عن البعد البيئي:اطار  ✓

 ن هناك ارتباط وثيقأ ،من خالل ما سبق يتضح        
 
 بين البيئية والتنمية، فاملشكالت البيئية ت ا

 
  ؤثر تأثيرا

 
 
  مباشرا

 
في ظل   علي التنمية كالتلوث والستخدام غير القتصادي للموارد القتصادية املحدودة وخصوصا

دائها ملهامها  أن تراعي عند أ ن املؤسسة لبد أ  الحاصل و  .التكنولوجي قطاع الصناعة والتطور رقعة تساع إ

نشط فيها. ويدخل تحت هذا  تعيش و تالبيئة التي املجتمع من خالل عدم الضرار باتجاه الوفاء بمسؤوليتها 

ب عليه  زالة التلوث الذي تتسبب فيه املؤسسة مما يترتإو  أتتمثل في الحد من   اخرى ثانوية التزامات   ،اللتزام

جل اكتساب ميزة تنافسية من  أيستدعي قياس وتحديد تلك التكاليف من    هذاو   ،ضافيةإ تكاليف ومصروفات  

لهذه املعلومات. ومن هنا يبرز الدور    علومات املنشورة إلضفاء الثقة من قبل املستخدمينخالل الشفافية في امل

 املحاسبي ملواجهة املشاكل املتعلقة بمعالجة 
 
في ظل الوعي املتنامي للمؤسسات.   التكاليف البيئية وخصوصا

 ".1لالستدامة البيئية ل لـ"  وذلك لكي نضمن الترسيخ الفاع   وبضرورة الهتمام بالعالقة ما بين التنمية والبيئة

ذا لم تأخذ عناصر  إرادات الناتجة من نشاط املؤسسة لتعد ايرادات حقيقية إلين ا أ إلى ونخلص            

 .2التكاليف البيئية في العتبار وادراج هذه التكاليف ضمن تكلفة املنتج النهائي 

دارة في التخطيط والرقابة ورسم السياسات  إل اهم وضائف النظام املحاسبي هو مساعدة  أن من  أوبما            

ر كفاءة من خالل توفير  تخاذ القرارات مما يمكن املؤسسة من القيام والسير في العملية التنموية بطريقة اكث إو 

 معلومات دقيقة وكاملة عن الداء البيئي.  

دور النظام املحاسبي بتوفير املعلومات الالزمة    ن العالقة ما بين التلوث البيئي واملحاسبة تتمثل فيأ  ،ومنه نستنتج         

لومات املالية باألثار القتصادية خاذ القرارات وتقيم الداء، حيث يمثل الهتمام املتزايد من قبل مستخدمي املعلت

 
نظمة البيئية أو يؤثرا أل نسانية ، بما ال يتجاوز طاقة اإلواملرونة والترابط التي تضمن إشباع احتياجات املجتمعات ا الة التوازن حيشير هذا المصطلح الى"   1

 علة تجددها أو تنوعها الحيوي 
ً
 :Alexander (2007), Environmental Sustainability versus Profit Maximizationأنظر  ... " سلبا

Overcoming Systemic Constraints on Implementing Normatively Preferable Alternatives, Journal of Business Ethics, 
vol. 76 (2), p. 155-162  

 . 82، ص: 2011، 11:العدد، الجامعة التراث ةيكل مجلة ، دور المحاسبة البيئية في حماية البيئة والمجتمعايناس عبد الرحمن القيسي،  2
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مات  عتراف والقياس اللتزاإل حد السباب الرئيسية التي جعلت الجمعيات والهيئات العلمية تنادي بضرورة األلتلوث 

من منطلق املسئولية البيئية للمؤسسة مما يتطلب الخضاع البيئي للمؤسسة لالطار النظري   ،البيئية للمؤسسة 

 بمتطلبات الوفاء باملسئولية البيئية.  هاللمحاسبة والعمل علي قياس وتسجيل النشطة البيئية وتحديد مدي التزام 

  ة ن القرارات التسويقية وخاصأ لي ا وا مسا والسويد اشار ملانيا وبريطانيا والن أبية مثل و ور األ ن بعض الدول إ

سم املسوقين الخضر مهمتها  إتأثرت بمجموعة يطلق عليها  ، فيما يخص املؤسسات التي تعمل في مجال الخشاب

التخطيط التسويقي بما يكفل مراعات العتبارات البيئية، وتحفيز العمالء وتوجيههم نحو العتبارات البيئية وتحقيقا  

سية من خالل املساهمة الجتماعية في انشطتها دون الضرار ببيئتها وحياة افرادها، وتشير  كانة املؤسسة التنافمل

ن تتم  ألبد    ،ن الجهود املبذولة في مجال حماية البيئية من التلوث والتدهور تعتبر عمليتا ملراقبة البيئةأ  إلىالدراسات 

الساحة الرقابة الحكومية. وقد احتلت املحاسبة البيئية    من احد املستجدات عليبواسطة الجهزة الرقابية العليا وتعتبر  

 .1مكانتا راقية وذلك من الستفادة من الحصائيات والقياسات عن البيئة ذات الصلة باملفاهيم املحاسبية 

ن  ألة بشعداد التقارير مستقإذ يعد إدوات لتحقيق ذلك، أحد أ في هذا الشأن، وتعتبر املحاسبة البيئية

دراج تكلفة الستهالك للموارد الطبيعية ضمن  إحد عناصر املحاسبة البيئية مثل أمجال املوارد الطبيعية  املحاسبة في

 نظام املحاسبة علي مستوي املؤسسة.

 ملا سبق،        
 
في مواجهة املشاكل التلوث البيئي من خالل معالجة  يكمن  ن طبيعة الدور املحاسبي  فإ  تاسيسا

 ،  ليف البيئيةالتكا
 
في ظل الوعي املتنامي من قبل املؤسسات املختلفة بالعالقة الوثيقة بين التنمية القتصادية    خصوصا

 
 
ن عدم القيام  أ ذ  أمع هذه الحاجة ظهر فرع جديد من فروع املحاسبة هو فرع املحاسبة البيئية،  كذلك    والبيئة. وتماشيا

ن يقلل من امكانية اجراء املقارنات للتقارير املالية عبر  أ نه أيئي من شاملؤسسة بقياس ومعالجة التكاليف التلوث الب 

ن هذه املقارنة ذات اهمية وتبرز في صور مختلفة بالرتباط مع  أ السنوات السابقة وبين املؤسسات املختلفة. حيث 

ث الناتجة  ان كمية التلو تكاليف اضرار ومعالجة التلوث التي ل يتم قياسها عند تحديد الربح الصافي للمؤسسة. وتبين  

ن نطاق حدوث التلوث ونطاق  أعن التلوث الناتجة عن املؤسسة تخلف باختالف عمليات النتاج في تلك املؤسسات و 

مراقبته والتحكم فيه قد تختلف باختالف عمليات النتاج في تلك املؤسسات وبتالي فان قابلية التقارير للمقارنة ل  

 بب فيه املؤسسة مع تكاليف معالجته. تلوث الذي تتستتحقق ال بمقارنة اضرار ال

 

  تكامل النظم املحاسبية ملواجهة التحديات البيئية -ثانيا

لم يعد من املمكن حماية املفهوم القتصادي للمؤسسة الذي يقوم علي توفير السلع املطلوبة في الوقت              

 
 
مة، حيث لم يعد راس املال والقدرة النتاجية هما  مستدا تنمية إلىفي ظل الحاجة  املحدد داخل السوق صحيحا

 أ نما يجب إالعنصريين املطلوبين فقط في القتصاد العاملي، و 
 
هو النقص  ذي أهمية كبيرة  اخر  ن يضاف اليهما عنصرا

 . في املوارد الطبيعية

  غير مستدامة؟  طةنشأرباحا ولكنها تعتمد في ذلك علي  أ ما هي قيمة املؤسسة التي تحقق               

 فكر البيئي. يتولد عنه قتصادي إ  تكامل فكر إلى ن هناك حاجة شديدة ألبد من التيقن  إذا                 

  وقضاياها البيئة عن املحاسبة أهمية  -1

 
1Karna, HASEN E., Social responsibility in environmental planning and marketing, European journal of 
marketing, vol: 37, No: 5, 2003, p:851.  
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  هذا  ن كا وإل  الطبيعية،  البيئية  منظومات  بين الطبيعي التناسق  تدمير إلى يؤدى أل يجب الصناعي  التطور  إن        

ا التطور  ا وليس  املجتمع على عبئ   الدول  في الصناعي التوسع على التركيز  أدى الشديد ولألسف. وتقدمه لرفاهيته  أسلوب 

 الصناعية امللوثات ونوعية حجم  في مضطردة زيادة إلى للتصنيع السلبية  باآلثار الهتمام  وعدم اململكة،  ومنها  النامية 

 البيئة  تدمير إلى باإلضافة واملادية البشرية للثروة الصحية الحالة على بالضرورة كستنع التي  القطاع،  هذا عن الناتجة

 .الطبيعية

 الذى التنمية نمط وهو املستدامة بالتنمية يعرف  ما  وهو للتنمية الحديث املفهوم نشأ السابق، املوقف مع تفاعال     

 ملكية  يعتبرها  ألنه و ذلك( Sustainable) Development ومواردها، بالبيئة  اإلضرار  دون  املجتمع رفاهية  لتحقيق يسعى

 علم ومنها العلم فروع من العديد على للتنمية الحديث املفهوم هذا وانعكس .واملستقبلية الحالية األجيال بين مشتركة

 حاسبة ملا مثل  محاسبية  فروع عدة قبل  البيئة  تلوث قضية معالجة  إمكانية  ذلك عن  ونتج املختلفة،  بفروعه  املحاسبة 

  .التكاليف ومحاسبة والوطنية  واإلدارية واملالية الضريبية

 األداء قياس مؤشرات من  العديد يضخم مواردها  واستنزاف  البيئة تلوث عن الناتجة البيئية التكاليف قياس تجاهل     

 والوحدوية، والقطاعية  ةالوطني  املستويات لكافة والربحية، النمو  معدلت  ظهور  بمعنى .والوحدوية والقطاعية الوطنية 

 املعدلت نفس تحقيق  استمرارية يضمن ل  مما  الطبيعي املال  رأس تسييل من  ممولة  ألنها الطبيعية معدلتها من أعلى

 .والطويل املتوسط األجلين في املرتفعة

ا،و        Sustainableلالستمرار القابل  الدخل مفهوم مثل والستمرار النمو عن املعبرة الحقيقية  األداء مؤشرات إن أخير 

Profitاملستدام الربح مفهوم أو الوطني املستوى  على Sustainable Incomeدون  حسابهما يمكن ل املشروعات مستوى  على 

 .مواردها  واستنزاف البيئة  تدهور  تكاليف العتبار في األخذ

 املحاسبة  أو البيئية  املحاسبة اعتبار يمكن هل  قضية  حول  النظري  التأصيل بصدد لسنا أننا بالذكر  الجدير من              

ا البيئة  عن ا فرع   األخرى؟ املحاسبي  العلم فروع  تطوير خالل من  وقضاياها البيئة  معالجة يمكن  أنه أم مستقال محاسبي 

 من  كل في  وقضاياها البيئة مع  املختلفة بفروعه  املحاسبة علم  تفاعل  ضرورة وهى  هامة حقيقة على  هنا نؤكد وإنما

 . ، بإعتبار أن البيئة هي جوهر  التنميةسواء حد على  واملتقدمة النامية ل دو ال
 

 االهتمام املحاسبي بالقضايا البيئية -2

   هتمامإل هم مفاصل انه من أ يعتقده أ على ما أو األقل الجابة  التعرف    الباحث. من خالل هذا املبحث يحاول              

في حقل املحاسبة   لهتمام بالقضايا البيئيةأولها في الحيثيات التي تمثل بواعث ا املحاسبي بالقضايا البيئية التي تتمثل 

 :وثانيها يبحث في مظاهر الهتمام... وعلى النحو اآلتي

 التطور في نمط التفكير اإلنمائيأ/       

اده  ن القتصاد مفاملهتمين بشؤو كثي من من ذي قبل وحتى سبعينيات القرن العشرين . اعتقاد لدى  ساد             

ن النمو القتصادي مقابل حماية  أقوامها  ، أن ثمة عالقة بين التنمية القتصادية والبيئة قائمة على فكرة أساسية

البيئة وإن إمكانية التوفيق بينهما أمر صعب املنال، بمعنى إنه باإلمكان إما تحقيق النمو القتصادي . مقاسا بارتفاع  

 .تحسين نوعية البيئة حقيقي في دخل الفرد . أو 

لبيئة الذي  ، ومؤتمر األمم املتحدة املعني با1971(الدراسية عن التنمية والبيئة في عام   (Founexبيد أن حلقة فونيه    

املوارد واستراتيجيات البيئة والتنمية التي نظمها   ، وندوة كوكويك حول أنماط استخدام1972عقد في استكهولم في عام  
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وغيرها من املحافل    1974،1املتحدة للتجارة والتنمية في املكسيك عام   مم املتحدة للبيئة ومؤتمر األممكل من برنامج األ 

الروابط بين البيئة والتنمية ومال النقاش من التركيز بعيدا عن النمو مقابل البيئة إلى  والدراسات بدأت في توضيح 

مثل التنمية اإليكولوجية" والتنمية بال تدمير والتنمية  إمكانية التكامل بينهما، وتم بعد ذاك استخدام عبارات أ 

 كل منطقة أيكولوجية مع مراعاة الجوانب اإليكولوجية هي أسلوب في التنمية يركز على حلول محددة ملشاكل محددة في  

إنتاج األغذية إلى   اإليكولوجية والثقافية إلى جانب الحتياجات الحالية والبعيدة املدى، أما التنمية بال تدمير فهي زيادة 

رسالة واحدة  " لكي تنقل التنمية القابلة لالستمرار" الحد األقص ى دون كمير األساس اإليكولوجي ملواصلة اإلنتاج. 

 فحواها أن البيئة والتنمية يعتمد كل منهما على األخر اعتمادا متبادل. 

. بالتأكيد أكثر من سواه،  املاض يالقرن من ات ولقد حظي مفهوم التنمية املستديمة. خالل سبعينيات وثمانيني        

املقبلة على تلبية احتياجاتها"، كما ينبثق   وينصرف معناه إلى "تلبية الحتياجات اآلنية من دون اإلخالل بقدرة األجيال 

 :2عنه عدد من السياسات البيئية هي

 إنعاش النمو.  -

 تغيير نوعية النمو.  -

 ضمان مستوى متوازن من السكان.  -

 اعدة املوارد وتعزيزها. ة على قاملحافظ -

 الجمع بين البيئة والقتصاد عند اتخاذ القرار.  -

 والسيطرة على املخاطر. إعادة توجيه التكنولوجيا  -

 تلبية الحتياجات األساسية من العمل واألغذية والطاقة واملياه واملرافق الصحية.  -

    لبيئة املهتمة با  ولية ال ب/االستراتيجيات ا      

ذاته  تسمت الستراتيجيات األولية باهتمامها بالبيئة من منطلق أن التحسين في الوضع البيئي هو هدف بحد  أ             

(، إذ أن الهتمام بالبيئة ليس من باب الرفاهية املعيشية للفرد  ، منتجات صديقة للبيئة)اعتبارات رفاهية، بيئة خضراء 

هذه الرفاهية، وهذا يتطلب خطط واستراتيجيات تنموية تأخذ   أو املجتمع، ولكنه ضرورة للمحافظة على استمرارية

ة، بجانب بعدها وضع القتصادي والتنموي، وهذا ما تنطوي عليه التنمية  بعين العتبار األبعاد البيئية والجتماعي

 .3املستديمة 

والتي  فاصل القتصاد. د مكأح سؤال حول التطبيقات التي ينبغي على قطاع الصناعة ، وهنا يتبادر إلى الذهن           

 يتوجب 
 
إلى أنه ملا   4الصدد يشير أحد الباحثين  للتحول املقترح صوب التنمية املستديمة، وفي هذا استحداثها استجابة

كان التصنيع أحد املصادر الرئيسة للتلوث ويستخدم جل املوارد النـادرة وغير املتجددة في هيئة مدخالت فينبغي عندئذ  

 
 .276.ص ،1995العريية،  دراسات الوحدة مركز: روت،بي 2 الطبعة ، واآلمال التحديات: كوكبنا إنقاذ طلبه،  كمال مصطفي 1

2World Commission on Environment and Development (WCED), Our Common Future, Oxford :Oxford 
University Press, 1987, p:43.     

 .20، ص:2001، معهد االبحاث التطبيقية، القدس، دمج البعد البيئي في التخطيط االنمائيغنايم،  محمد 3
4North KIaus, Environnemental Business Management, Geneva: International Labour Organization, 1992, 
pp :17-19. 
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عن  م على امللوث أو من يلوث يدفع بتطبيقه على هذا القطاع كنتاج لألثار املترتبة على البيئة الناجمة تفعيل مبدأ الغر 

 ممارسته لنشاطاته والسلبية منها على وجه الخصوص. 

يمكن أن تنقسم عملية التحول نحو التنمية املستديمة دونما إجراء بعض التغييرات   فأنه ل  ،كما اسلفنا بالذكرو         

 و  هيكلية في القطاع، وذلك بالتركيز  ال
 
 على الجوانب اآلتية: تحديدا

 اإلنتاجية توخيا للمحافظة على أسواق املنتجات القائمة وفتحإعادة النظر في العملية    .أ

منافذ جديدة لتسويقها، وذلك يتأتى من خالل القيام بعدد من التدابير منها إنتاج سلع ذات  .ب

يئية للدول املستوردة بالنظر إلى أن هذا األمر يتيح للمؤسسة  مواصفات تتالءم واملتطلبات الب

 بين نظيراتها في السوق.  فرصة اكتساب امليزة التنافسية 

 تلبية املطالب البيئية للبلدان املستوردة بشأن تغليف وشحن املنتجات.  .ج

 العمل علي جلب خدمات عمالة ذات مهارات عالية والستعانة بأساليب تكنولوجية حديثة.  .د

اسة أبعاد التكيف مع التنمية املستديمة علي املدي القريب وبعيد األمد، مثل التحكم في ر د .ه

 ليف إدارة التلف ومعالجة املخلفات والسيطرة على التلوث...وغيرها.تكا

ولريب أن تبني املؤسسة أي من عناصر التغييرات ينطوي على تكبدها تكاليف ينبغي مراعاتها عند املعالجة        

 سبية واإلفصاح عن بنود هذه التكاليف في املؤسسة. املحا
 

 االستجابة ملقتضيات تطبيق اإلدارة البيئية -ثالثا 

املؤسسات سمي      نهج جديد إلدارة  ،مصطلح التنمية املستديمة نبثق عن الهتمام بالشأن البيئي ومن ثم ظهور  أ            

خر ثمانينيات وأوائل تسعينيات من القرن العشرين . للسير  أوا منذ  ، ويعد نهجا اختارته املؤسسات"اإلدارة البيئية"

ويج املنتجات  على خطاه سعيا لتحقيق امليزات التنافسية الجلية املمكن جلبها للمؤسسة نحو إنتاج منخفض تكلفة، وتر 

ل معها  في أقصر وقت ممكن، والظفر بنصيب أوفر من الحصة السوقية من املنافسين في سوق املنتجات التي تتعام 

 .1املؤسسة 

هذا النهج .   وطبقت   يمكن للمؤسسة تحقيقها إذا تبنت وفي هذا الصدد تجدر الشارة إلى أن جملة من املنافع      

 :2تتمثل فيما يأتىو 

 : مثل منافع اقتصاديةأوال:  

 l  :وفورات في تكلفة مثل . 

 ؛الوفورات املتأتية من تخفيض استهالك الطاقة واملوارد األخرى  •

رات املتأتية من إعادة تدوير املنتجات، وبيع اإلنتاج العرض ي واملخلفات والتخفيض في تكلفة التخلص  وفو .ال •

 ؛من النفايات

تتكبدها املؤسسة عن    ملخالفات بيئية، والتخفيض في عقوبات التي التخفيض من الغرامات التي تفرض  •

  ..األضرار البيئية ير نظ  أنشطة مسببة للتلوث، فضال عن تخفيض التعويضات القانونية

 
1Brauce W. Piasecki et Al, Environmental Management and Business Strategies: Leadership SkiIIs for the 
21Centry, New York, 1999, p:11. 

2Klaus Nort, Op.Cit, p :29. 
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 :زيادة في اإليرادات مثل2

اجها وتطلق املنتجات التي تم مراعاة العتبارات البيئية في إنت زيادة املساهمة الحدية للمنتجات الخضراء)وهي -

( بالنظر إلى أنها تباع بسعر أعلى  Green Products عليها بعض املنظمات املهتمة بالبيئة لفظ املنتجات الخضراء

 .سواهامن 

 .زيادة حصة املؤسسة في السوق نتاجا للتجديد في املنتجات وتهاوي أداء املنافسين -

 .ه املنتجاتيؤدي إنتاج املؤسسة ملنتجات جديدة إلى فتح أسواق جديدة لهذ -

 .زيادة  الطلب علي املنتجات التقليدية التي تسهم في تخفيف حدة التلوث  -

جل تحقيق امليزات  أواعية نهج اإلدارة البيئية من سبة للمؤسسات التي تتبع طوإذا كان األمر كذلك بالن              

العتبارات البيئية مطلبا ذاتيا   بحيث لم يعد توخي ،التنافسية، فلقد شهد هذا التحول في سبل اإلدارة منعطفا آخر

عددة على املؤسسات  املطالب مصادر ضغط مت وبذلك أصبحت تلك  .  بل أضحى مطلبا لكل ذي مصلحة فيها  ،للمؤسسة

 :الشكل اآلتي من خاللبيان مصادر الضغط املتعددة تجاه الهتمام بالبيئة، ويمكن  إ

 املؤسسة من اجل االهتمام بالقضايا البيئية مصادر الضغط علي  ( 1.1شكل ) 

 

ه غير  دكتورارسالة ، املحاسبة البيئية من نموذج مقترح للتطبيق في الجمهورية اليمنيةنصر محمد نشوان،  املصدر:

 .37، ص:  2002منشورة، كلية اإلدارة والقتصاد، جامعة بغداد ، 



  

 اإلطار الفكري للمحاسبة االدارة البيئية ……….………………………..………………….....……………..……االول الفصل 
 

 

~  9  ~   

 

 :1فيما يلي   املؤسسات إلى التجاه الذي يجعلها تتبني املسائل بيئية برز العوامل التي تقود أن  إومن هنا ف

 I    .ر التزاما ومراعاة لالعتبارات  ، إذ يعد التشريع السبيل األنجع واألكثر شيوعا لجعل املؤسسة أكث املتطلبات التشريعية

بارات البيئية سيجعلها معرضة للمساءلة حالة عدم الكتراث . كليا أو جزئيا بتلك العتالبيئية، وذلك بالنظر إلى أنه في  

 القانونية.

الذي حدا  الزمن إلى الحد    إذ أن الوعي البيئي لدى الزبائن يشهد تعاظما متناميا مطردا بمرور  تلبية رغبة الزبون،.  2 

بسعر أعلى   إلى استعدادهم الكامل . عن قناعة ذاتية. لشراء السلع التي تتوافر فيها صفة التناغم مع البيئةببعضهم 

من نظيراتها التي ل تتسم بالصفة نفسها، وفضال عن ذلك فإن تفادي املنتجين عبء اللتزامات البيئية املستقبلية التي  

ن املوردين يعزز دافعهم للحرص على اقتناء املنتجات الصديقة للبيئة وإن كان ذلك  قد تسببها بعض السلع املقتناة م

 بسعر أعلى. 

مكونات امليزات التنافسية    ، تتمثل أهمية هذا األسلوب من كونه أضحى عنصرا منالمات البيئيةبرامج وضع الع.  3 

دل من أن يتم إبالغ املستهلكين عن مقدار السعرات  بين املؤسسات، ويعد مناظرا لبرامج وضع العالمات الغذائية، إذ أنه ب

ى توافق منتج ما مع املتطلبات البيئية، كأن تتضمن  م إبالغهم عن مد الحرارية التي تحتويها مادة غذائية معينة يت 

 العالمة مقدار ما يحتويه املنتج ما ينبعث من صناعته من غاز ثاني أكسيد الكربون. 

املؤسسة مع معايير اإلدارة البيئية      ، إذ أصبحت شهادة توافق أنشطة 14000ISOادةسعي املؤسسات للحصول على شه

 14000يشترطون على مورديهم ضرورة الحصول على شهادة        عن أن بعض زبائنعنصرا مهما ملمارسة النشاط، فضال 

ISO. 

نشاط يتسم   نها باستخدام املواردينجم دائما عن الكفاءة املتزايدة. التي يمكن التعبير ع املنافع االقتصادية،.  5 

قد أحالت األساس الذي تستند إليه في فرض الضرائب بحيث أصبح   ، بالجودة، فضال عن أن بعض الدول األوربية

  بدل من استناده في فرض الضريبة اعتمادا على دخل املؤسسة   Based Resource  Systemيعتمد على استخدام املوارد  

lncome - Based System . 
 

 في بعض الدول الصناعية مظاهر االهتمام املحاسبي بالبيئة -بعاار  

تخذت تلك  أوالصناعي، و     حقل املحاسبة في دول عديدة للتطورات الحاصلة في امليدان القتصاديلستجاب  إ              

 الستجابة صورا شتى نستعرض بعضا منها كما يلي: 

التنمية املستديمة    ق مباشرة من رؤى واستراتيجياتظهر في السويد نمط جديد من النظم املحاسبية مشت -

 2سمي سجالت التنمية املستديمة.

ن األداء البيئي ومؤشرات ومعلومات )كمية ونوعية(  أ( )معهد املحاسبة اإلدارية الكندي(، بCICAوفي كندا استشعر )-     

وير املحاسبة  أن تكون في مقدمة أولويات تط األخرى عن البيئة تعد آنذاك خارج نطاق اهتمام اإلبالغ املحاسبي وينبغي

 
1 Jan Emblemsvag Bert Bras, Activity- Based Cost Environmental Management \A Different Approach to ISO 
14000 compliance, Massachusetts: Kluwer Academic Publisher, 2001, p:5.  
2Nations United, Nations United Conference on Trade and Development (UNCTAD), international 

Accounting and Reporting Issues, Geneva, 1995, p:54. 
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البيئية، ويأتي ذلك انطالقا من أن زيادة اإلفصاح للمتعلقات البيئية يفض ي إلى تنام في الوعي باآلثار واألداء البيئيين  

 ؛ومن ثم تحظى تلك القضايا بعناية اإلدارة واملديرين أكثر من ذي قبل

ر على البيئة أن ترفع تقريرا سنويا للحكومة تفصح  سسات التي تنتج موادا لها آثاوفي كولومبيا يقتض ي القانون على املؤ   -

فيه عن معلومات كمية ونوعية تتعلق بالبيئة، بحيث يتضمن . تحديدا للمعلومات عن السياسات البيئية للمؤسسة  

 .1ودرجة اإلفساد البيئي ألنشطتها ومدى محفظتها على املوارد الطبيعية 

الحماية واإلدارة    البيئية في التقارير السنوبية انطالقا من الشعور بأن تجاه لتضمين املعلوماتإثمة  في فنلندا -     

البيئية جزء ل يتجزأ من األنشطة الصناعية، كما تتطلب التشريعات التي تنظم عمل املؤسسات في فرنسا زيادة 

ؤسسات في أوجه  ال إلجراء املقارنات بين املاإلفصاح عن معلومات حماية البيئة مشترطة إيضاحات تفصيلية تسهي

النشاط كافة وفيما يتعلق بالشأن البيئي على وجه التحديد، وحاولت العديد من املؤسسات في نيوزلندا أن تختط  

% من الشركات الكبيرة فيها  36م إلى أن 1992الطريق نحو أداء بيئي أفضل، إذ تشير نتيجة مسح ميداني أجري في عام 

 .2في تقاريرها السنويةاألنشطة والسياسات البيئية  تقوم بوصف

       - 
 
   في قبرص قانون شامل يتضمن إطارا

 
 :3البيئية املتمثلة في اآلتي     حول البيئة مشتمال على أولويات املحاسبة  نظريا

 ؛ اإليرادات واملصروفات الرأسمالية البيئية ▪

 ؛الغرامات الجزائية ومقاييس تصحيح اإلفساد البيئي ▪

 الناجمة عن اإلخفاق في تبني نهج الحتياطات البيئية. بات املحتملة  طلو امل ▪

املالي    تمثل البيئة أحد العتبارات الواجب مراعاتها عند تحديد نتيجة أعمال والوضعففي اليابان أما   -

وائم املالية، وتشير  األعمال واإلفصاح عنها، إذ يتم اإلفصاح عن اآلثار البيئية في كل من التقرير السنوي والق  ؤسساتمل

فيها. وبالذات تلك التي لها صلة وثيقة بالحماية    % من املؤسسات29.7إلى أن    1992إحصائية لوكالة البيئة اليابانية عام  

% منها  36.7رير منفصلة عن التكاليف والستثمارات البيئية، فضال عن أن  من التلوث والتخلص من النفايات . تعد تقا

اإلفصاح البيئي، فضال عن أن العديد من املؤسسات القتصادية بدأت في تبني نهج املحاسبة   قد استجابت ملوجبات 

م 1999را مفاده إن عام  لبيئية تطبيقه ملختلف أنشطتها أيا كانت، واألكثر من ذلك فلقد تبنت املؤسسات اليابانية شعاا

 .4يعد عام املحاسبة البيئية 

 :5بيئة وينبغي أن يأخذ الصور اآلتية الهتمام املحاسبي بالشعور بأنه من أولويات نشأ في ايرلندا  -

 تخصيص احتياطي لتكاليف الترميم والنظافة البيئية.  -

 اإليضاح عن نفقات تطبيق الخطط الرامية إلنجاز األهداف البيئية.  -

 عنها.  بيان منفصل لتقدير التكاليف واملنافع املترتبة عن األنشطة ذات الرتباط بالبيئة واإلفصاح      

 
1 Ibid, p:91. 
2Ibid, pp :93-96.  
3Ibid, p:92.  
4Japan Environment Agency, Study Group for Developing a System for Environmental Accounting, 
Developing an Environmental Accounting System ,Tokyo,  2000 , p :11.    
5Nations United, Nations United Conference on Trade and Development (UNCTAD), Op.cit, p:95.  
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على    تطلبات التحاد األوربي بشأن املحاسبة البيئية والتي تقومتستجيب ملمثل إيطاليا. وأخيرا هناك بعض الدول  

عليها أن تفصح في تقاريرها   ، يتوجب مباشرة على البيئة تأثير  اعتقاد مفاده أن املؤسسات التي تمارس أنشطة ذات 

 :1الخصوص ما يلي   املالية عن املتعلقات البيئية، وعلى وجه

 ؛ تضمين امليزانية العمومية تفاصيل عن الحتياطيات البيئية -

العتيادية  تدوين مالحظات لبيان الطرائق املحاسبية املستخدمة في تقييم بعض العناصر مثل البنود غير  -

 ؛ الستثنائية، واملطلوبات املحتملة ومؤنات، والنفقات البيئية اإليردات الرأسمالية

األخرى، مثل فعاليات املؤسسة التي تصب في محيط استجابتها للمتطلبات البيئية،  البيئية  املتعلقات -

تفصيالت عن الحوافز ذات الصلة  سياساتها البيئية، املقاييس التي تتبعها لتطبيق برامج حماية البيئة، و 

املطبقة حال واملتوقعة   بحماية البيئة والتي تمنحها إياها الحكومة، مدى تطبيق املؤسسة للتشريعات البيئية

 مستقبال. 

في كل من الوليات املتحدة واململكة املتحدة،    ،بالشأن البيئي في حقل املحاسبةاملتزايد  أما الهتمام  و 

يعد في مقدمة اهتمامات التحليل املالي   BottomLineان نشير إلى أن خط ربح املؤسسة  وفي هذا الصدد يمكن  

التي   Reporting & Taxation ,ccounting. ,inancing. Environmental  لةالبيئي، وهذا ما أفصحت عنه مج

 .2بيئية واستمرت في نشر معلومات وفيرة عن الجوانب النظرية والتطبيقية للمحاسبة ال 1991ظهرت عام

حدة  م شهد بداية تشجيع املؤسسات .وبالذات الصناعية . في الوليات املت 1992ومع التسليم بأن عام             

مكن الستناد  على تبني محاسبة التكاليف البيئية وفهمها بشكل تام ودمجها في عمليات صنع القرار، فإنه ي

ومئ إلى الهتمام متسارع الخطى بالشأن البيئي من جانب  إلى نتيجة املسح الذي أجري في العام نفسه كقرينة ت

سسات املسجلة تفصح . في صلب قوائمها  % من املؤ 33ذوي العالقة بحقل املحاسبة، إذ أوضح املسح أن 

ذات الش يء في شكل مالحظات    % منها تعمل26املالية .عن سياسات املحاسبة البيئية التي تتبعها، في حين أن  

 . 3لية علي القوائم املا

عدد من قواعد التسجيل واإلفصاح عن  في وتتجلى أهم مظاهر ذلك التطور في تبني الوليات املتحدة           

السارية آنذاك لم تكن تتوفر علي متطلبات   انطالقا من أن اإلرشادات املالية ، لتكاليف واملطلوبات البيئيةا

 :4والقواعد اآلتية اإلفصاح البيئي، وعلى وجه التحديد تم تبني املبادئ 

ا  ( ومبادى ينبغي تطبيقها توخيContingencies( مبادئ للمحاسبة عن املطلوبات املحتملة) FASB) تأصدر  -

ية خسارة... ونحو ذلك من املبادئ التي يمكن العتداد بها كإرشادات لالعتراف  للوصول إلى تقدير معقول أل 

 . واإلفصاح عن املطلوبات املحتملة وبمضمونها البيئي

 
1 Ibid, p:95. 
2 Bruce W Piasecki et al, Environmental Management and Business Strategy, New York, 1999, p:113. 
3Nations United, Nations United Conference on Trade and Development (UNCTAD), Op.cit, p:103.  

بغداد، العراق،  جامعة رسالة دكتوراه غير منشورة،  اليمنية،  للتطبيق في الجمهورية مقترح نموذج البيئية مع المحاسبة نشوان،  محمد نصر  4

 .42، ص: 2002
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 :1( عددا من املبادئ املحاسبية هي EITF( )Emerging Issues Task Force Theأصدرت ) -

يتم تفعيله بغية قياس الخسارة    سبة عن املطلوبات البيئية والذي( الذي سمي املحا5.93مبدأ رقم ) ✓

 لستردادها. البيئية . على أساس القيمة السمية أو الحالية . عندما تكون هنالك احتمالية 

( املسمى رسملة تكاليف معالجة اإلفساد البيئي الذي يهتدى به لبيان عما إذا سيتم  8.    90مبدأ رقم ) ✓

 تبارها مصروفا إراديا. رسملة الكلفة أو اع

( إرشادات يهتدى بها عند قياس املطلوبات SEC( )La U.S. Securities and Exchange Commissionأصدرت )  -

والعتراف بها واإلفصاح عنها، وذلك ابتغاء اإلسهام في تضمين القوائم املالية معلومات تجعل  البيئية 

 ماتي متين.مستخدميها يتخذون قرارات مستندة إلى أساس معلو 

( حفظ . وإتاحة فرصة الطالع أمام الجمهور على عدد من التقارير املتعلقة بماض ي وحاضر   EPAتتطلب )  -

 Grave Cradleئي، فضال عن أنها انفردت بتتبع النفايات الخطرة من املهد إلى اللحد ) ومستقبل اإلفساد البي

to  From .) 

بيئية، ترتبط باإلفساد البيئي  للمحاسبة عن اللتزامات ال( في إعداد مسودة إرشادات (AICPAتجسد نشاط    -

املرتبطة بالشأن البيئي، بحي توضح مسؤوليات  و الواقع، وتعد شاملة للجوانب املحاسبية والتدقيقية  أالحاصل  

 . املؤسسات إزاء البيئة نظافة ووقاية من الدمار.

 

التنمية   ي الوليات املتحدة المريكية من خالل جهود وكالةكما يالحظ الهتمام املتزايد باملحاسبة البيئية ف        

  EAP( التي تبنت مشروعا للمحاسبة البيئية )EPA ( )United States Environmental Protection Agencyاألمريكية 

(Extensible Authentication Protocol ومن املساعي التي بذلها ذلك املشروع محاولته تشخيص  1992منذ عام ،

يجة تفاعالتها مع البيئة والتي يمكن للمؤسسات،  التكاليف الجتماعية الخفية التي تجابه املؤسسات والتي تتحملها نت

أمر أتاح للمؤسسات إمكانية تحديد تلك التكاليف بدقة والسعي لتخفيضها وبما    لناحية النظرية تجنبها، وذلكمن ا

ن للمنظمات املهنية في حقل املحاسبة جهود علمية صوب تطوير  يفض ي إلى إحداث تحسن. أما في بريطانيا فلقد كا 

 Greening The Pearce Afterل في البحث املوسوم املحاسبة لخدمة البيئة، إذ أن أحدى املبادرات املبكرة تتمث

profession The :Accountancy of ( الذي استهلت به جمعية املحاسبين القانونيينACCA() Association of the 

Chartered Certified Accountants  إسهاماتها العلمية إلظهار دور املحاسبة في مجال حماية البيئة، وتوالت أنشطتها )

ي تصب في هذا السياق مثل إصدار الخطة األوروبية لإلبالغ البيئي القسري، ومؤازرة املنظمات األكاديمية مثل مركز  الت

ذلك تبوأت الجمعية مركز الريادة بين املنظمات املهنية التي دأبت  في بريطانيا  أبحاث املحاسبة الجتماعية والبيئية، ول

   .إلى تطويع املحاسبة لخدمة البيئة

كان للمعهد القانوني للمحاسبين اإلداريين ومعهد املحاسبين القانونيين في سكوتالندا إسهامات بحثية في ا  كم 

 ICAEW( )The Institute of Charteredالبريطانية في إسهام )  هذا املجال، وتتمثل أبرز جهود املنظمات املهنية

 
 .43، ص:السابق المرجع  1



  

 اإلطار الفكري للمحاسبة االدارة البيئية ……….………………………..………………….....……………..……االول الفصل 
 

 

~  13  ~   

 

Accountants in England and Wales  تضمنت عددا من التوصيات التي تمثل إطارا نظريا  ( الذي قدم دراسة

 لإلبالغ املحاسبي البيئي.

من تشرين أول/أكتوبر من كل   وفي الوطن العربي ثمة مبادرات لالهتمام بالبيئة عموما، إذ أن يوم الرابع عشر        

ئة العربي " و هو اليوم الذي  ين عن شؤون البيئة ليكون "يوم البيعام وقع عليه اختيار مجلس الوزراء العرب املسؤول

، وفي هذا اليوم يحتفل العرب جميعا بالبيئة، إذ تقوم  1986شهد اجتماع وزراء البيئة العرب ألول مرة في تونس عام  

نظمات اإلقليمية والوطنية املعنية واملنظمات األهلية بتنفيذ أنشطة بيئية رائدة واحتفالت  فيه الحكومات وامل

 .1لدى الجماهير بأهمية البيئة واملشاركة الفعالة في حمايتها   ة النتباهجماهيرية تبتغي إثار 

القانون البيئي في مصر   استعراض بعض مالمح إسهامات حقل املحاسبة، إذ أن املبحث  وسيتم في هذا               

نه ل يشترط أن يتم  ات بسجل لبيان تأثير نشاط املؤسسة على البيئة، وعلى الرغم من أيستلزم أن تحتفظ املؤسس 

إل أن بياناته تتم مراجعتها والتفتيش على املؤسسة دوريا للتأكد من عدم   ، اإلفصاح عن مكوناته في القوائم املالية

شؤون البيئة، فضال عن أن مصر تعد من الدول العربية القالئل التي تضم تشكيلتها   وجود مخالفات بمعرفة جهاز 

بصمات   ، فقد كانت لهللمجمع العربي للمحاسبين القانونيينأما  بالنسبة  بيئية.  صة بشؤون الالحكومية وزارة مخت

هدفت إرساء أسس املحاسبة  تسأاإلسهام في فعاليات    :واضحة في خدمة حقل املحاسبة في الوطن العربي، والتي منها

ضوع. وقد عقد املجمع  البيئية، إذ باشر بعقد اللقاءات العلمية واإلسهام ببعض الجهود العلمية حول هذا املو 

في   1998بالتعاون مع األمم املتحدة أول ورشة عمل حول محاسبة البيئة خالل األسبوع الثاني من شهر ديسمبر 

بالتعاون مع  1999أخيرتان في كل من تايالند والبرازيل، كما أصدر املجمع عام  مدينة اإلسكندرية ثم تلتها ورشتان

 الجة املحاسبية واإلبالغ املالي لتكاليف البيئة. األمم املتحدة ورقة عمل حول املع

وير  تطبيقات للمحاسبة البيئية، بيد أنه تم استشعار الحاجة امللحة لتطيخص  قانون    تم إصدار  وفي املغرب             

  في هيئة معلومات تكميلية للقوائم، وبالذات ما مبادئ مناسبة لإلفصاح في القوائم املالية عن الشؤون البيئية 

 :2يأتي

 . معلومات نوعية عن اإلفساد البيئي الذي تسببه املؤسسات.  ▪

 . معلومات كمية عن النفقات والستثمارات ذات العالقة بحماية البيئة.  ▪

اسبة البيئية يعود بالنفع لصالح تعظيم التحسيس باملعضالت البيئية أن التحسن في املح كما ساد اعتقاد ب      

ابتغاء زيادة كفاءة األداء البيئي من جهة وتوجيه أنظار الرأي العام صوب املؤسسات التي لها بصمات في هذا الجانب  

 من اجل ان تنال الحترام الجماهيري من جهة أخرى. 

 
 العرب الوزراء مجلس العامة األمانة: القاهرة،  4 العدد الرابعة،  السنة ،العربية بيئتنا ي، بلعرا البيئة بيوم االحتفال في العربية،  الدول جامعة 1

 ,8:ص، 2000 ، ةيئالبي شؤون عن المسؤولين
 .7، ص: 1998عمان،  القانونيين،  حاسبينللم العربي المجمع، العربيالمحاسب القانوني  القانونيين،  نييبللمحاس العربي المجمع 2
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 املبحث الثاني 

 التقرير البيئي محتويات : الوظائف وأالدوات و  البيئية  ةر ا إلدا
 

 تعريف اإلدارة البيئية -أوال

يري معظم   كما ألنه الهامةاملفاهيم  من ويعد املؤسسات، في البيئي األداء عصب البيئية اإلدارة نظام يمثل   

  Bebbingtonالبحثان  عرفها  فلقد  مختلفة، بطرائق البيئية اإلدارة تعريف تم ولقد املحاسبة البيئية.املهتمين بمجال 

Gray and املؤسسات للقضايا البيئية عند مراجعتها ملواقفها البيئية، ووضع   استجابة  ...مدى  أّنها: علي البيئية اإلدارة

املواقف وتغيير نظم الدارة لضمان التحسين املستمر وتحقيق ادارة  وتنفيذ السياسات والستراتيجيات لتحسين هذه 

علي ان الدارة البيئية: تشمل جميع الجهود للحد من الثار البيئية    McLaughlin  Klassen and. بينما ركز كل من  1فعالة

البيئية تساعد علي الحد من  ان الدارة  Schaltegger et al. كما وجد 2السلبية للمنتجات املؤسسة طوال دورة حياتها 

 .3القائمة بطريقة اقتصادية. قدر المكان  الثار البيئية التي تفرضها التكنولوجيا

صحاب املصالح من فهم مدي نجاح املؤسسة في  أيمكن    ،ن تقديم املعلومات املتعلقة باألداء البيئيفإوبالتالي  

ن املفهوم الذي يخدم معني هو: ان الدارة البيئية هي جميع الجهود  و تقليل من الثار السلبية علي البيئة. ومنه فاأالحد  

 ائمة بطريقة اقتصادية. بذولة للحد من الثار البيئية السلبية التي تفرضها التكنولوجيا القامل
 

نها مجموعة النشطة التي يتم تنفيذها في املجتمع  أب"ومن هنا يمكن تعريف الدارة البيئية بمعناها الشامل، 

و في القطاع الخاص،  أسات، سواء حكومية نها عملية تقوم من خاللها مجموعة من املؤس أو أا بهدف حماية البيئة، م

بتطبيق عدد من اآلليات لتنفيذ مجموعة من الجراءات ذات الجدوى القتصادية، وذلك في اطار اهداف مجتمعية  

 .     4" م اليكولوجيةمحددة لتحسين نوعية البيئة وحماية املوارد الطبيعية والنظ
 

 والتي  العمل  وااللتزامات وخطط واإلجراءات  واملفاهيم سات السيا من مجموعة البيئية اإلدارة بنظام ويقصد

 هذا  اختصاصه،  في كل النظام  باملؤسسة لذلك العاملي وتفهم  ، بأنواعه البيئي  التلوث  عناصر حدوث  منع  شأنها من

 تهدف  حيث  ،التطبيق ذلك نتائج عن دورية تقارير وإعداد العملي الواقع في األساليب واإلجراءات هذه تطبيق إلي باإلضافة

 منتجات علي السلبية  اآلثار تخفيض  بهدف  املؤسسات أنشطة  ورقابة وتنسيق وإدارة وتنفيذ  تطوير لىإ البيئية اإلدارة

 علي  مقبولة تعمل بيئية دولية معايير لوضع املحاولت أهم من 14000 األيزو  معايير وتعتبر حياتها. دورة خالل املؤسسة

 العاملية املنظمة اهتمام محل  هذه املعايير كانت ولقد ، وفعالية بكفاءة البيئية أهدافها  للمؤسسات لتحقيق املرونة توفير

 ملنظمات البيئية اإلدارة نظم ومراجعة يتعلق بالجودة والذي9001 الجودة رقم  معيار  أصدرت  القياس ي حيث للتوحيد

  .( ISO 9001,2002األعمال)

 

 
1 Gray, R & Bebbington, J. Accounting for the Environment, 2nd edn, SAGE Publications, London. 2001p :8 . 
2Klassen, RD & McLaughlin, CP. 'The Impact of Environmental Management on Firm Performance', 
Management Science, vol. 42, no. 8, 1996, P:199.  
3 Schaltegger, S, Burritt, R & Petersen, H. An Introduction to Corporate Environmental Management: Striving 
for Sustainability, Greenleaf Publishing Limited, Sheffield , 2003,p:30. 
4 Kessler J.J.,et.al ,Environmental  Management, Inter-American Development Bank, 2001, p: 423.  
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  ISO)م.2004 عام في  تطويره وتم م1998عام في 14001رقم أيضااملعيار  املنظمة  كما أصدرت 

 التي  البيئية اإلدارة  بنظم تتعلق  ومعايير يتضمنه من مبادئ  ملا نظرا البيئة حماية برامج أهم من يعد والذي14001,2004

  رقم املعيار جانب لىوإ .(ISO 14001شهادة ) علي والحصول  البيئي أدائها مستوي  لتحسين املؤسسات تتبناها أن يجب

 أخري  معايير صدرت فقد، الدولية البيئية اإلدارة لنظم 14000 اإليزو  ملجموعة معايير األساس يعتبر الذي 14001

 البيئية، اإلدارة مبادئ نظم وإرشادات مواصفات يتناول  والذي  14004 : رقم املعيار منها أيضا املجال في هذا متعددة

 رقم املعيار و .1املنتج  حياة دورة يتناول  الذي 14040رقم  واملعيار ئية،البي العالمة يتناول  الذي 14020 رقم:  واملعيار 

  .2نفسه املنتج مواصفات في البيئية الجوانب لتضمين إرشادات يعرض  14060

 

 ، والطاقة الخامات في السراف والضياع  منع علي  العمل  : من يمكن أنه إلي البيئية اإلدارة  أهمية نظام وترجع 

 املحققة اإلنتاجية  الطاقة حجم زيادة إلي يؤدي بما  التشغيل تطوير نظم إلي باإلضافة  تلوث البيئة، راض بأم اإلصابة  منع

في:   الرئيسية عناصره وتتمثل . املنتج حياة دورة أسلوب تطوير خالل من املنتج مواصفات في املستمر والتحسن فعال،

 وتطوير البيئية،  املفاهيم  علي  البيئية، وتدريب العاملين الحالة  الداخلية، سجل البيئية البيئية، املراجعة السياسة

 البيئية  اإلجراءات التصحيحية واتخاذ البيئية اإلجراءات البيئي، واتخاذ األداء تقرير البيئية، إعداد املؤشرات و األهداف

 بين اختالفات هناك  تكون  فقد  ثم ومن الحالت من  في كثير  اختياري  البيئية اإلدارة نظام أن  مراعاة  مع التصحيحية

 التطبيق.  في املؤسسات

 والتي  البيئية املمارسات تطبيق أفضل من املؤسسات يمكن  البيئية اإلدارة نظام أن ،ن نستنتج أومنه يمكن 

 اآلثار من  يقلل البيئية  للممارسات  الجيد  فالتخطيط  والقتصادي لها، البيئي  األداء علي مباشرة انعكاسات لها  يكون 

 مصادر  فهم  من ويمكن ناحية،  من  ومعالجتها  لها  املبكر الكتشاف خالل  من املؤسسة واملجتمع علي  بية السل البيئية 

 كما .أخري  ناحية  املؤسسة من ونمو ربحية علي أثر من لذلك وما ترشيدها علي العمل ثم ومن البيئية التكاليفومسببات  

 األخيرة اآلونة في املجال هذا  في لكتاباتا من العديد لتهامصطلحات تناو  عدة يتضمن البيئية اإلدارة نظام نطبق أن يمكن

   البيئية.  والكفاءة البيئية، البيئي، والرقابة األداء : أهمها من
 

 

 وظائف االدارة البيئية -ثانيا

 :3ما يلي  تشمل وظائف الدارة البيئية علي      

التشاور واملشاركة من كافة فئات   : ويتم ذلك من خالل اكبر قدر ممكن منتحديد الهدف ووضع املعايير

املعايير واملقاييس البيئية، وصياغة التشريعات البيئية، ثم  جتمع املستفيدة، ويشمل التخطيط الستراتيجي، ووضع امل

 وضع الليات املناسبة لضمان تنفيذ التشريعات. 

تحديد املشكالت البيئية  : ويتم ذلك من خالل عملية طويلة الجل تبدا بدعم عملية صناعة القرار البيئي

ته، ثم صياغة السياسات املناسبة للتصدي لتلك  لوية اخذا في العتبار ظروف املجتمع وحاجاوترتيبها من حيث الو 

املشكالت من خالل التشاور والحوار بين كافة الفئات املستفيدة. يلي ذلك تحويل تلك السياسات الي خطط وبرامج  

 
1Ziegler, Andreas, and Nogareda, Jazmin Seijas, Environmental management systems and technological 
environmental innovations: Exploring the causal relationship, Research Policy,38, 2009, pp: 85–89.  

 القرارات التخاذ المحاسبية المعلومات جودة تفعيل في هادور و البيئية للتكاليف المحاسبي القياس أهمية، الخفاف هاشم ناصر وهيثم عليوي طه 2
 .69، ص:2012وتسعون،  اثنان واالقتصاد، عدد اإلدارة مجلة، الموصل بمدينة الصناعية المنشآت من عينة آلراء استطالعية دراسة

، بيروت، 2006، الموسوعة العربية للمعرفة من اجل التنمية المستدامة، المجلد الثاني البعد البيئي، االدارة البيئيةالجليل السيد،  ابراهيم عبد 3

 .423ص:
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والقرات الالزمة لتنفيذها، ثم متابعة تنفيذ تلك البرامج واملشروعات من خالل املراقبة    ومشروعات يتم توفير المكانات 

 املستمرة.

: تحتاج عملية تنفيذ السياسات البيئية الي الحد األدنى من القدرات  تهيئة املناخ املناسب لتنفيذ السياسات

ارة البيئية بناء تلك القدرات، وابتكار اليات جديدة  املؤسسية والبني التحتية الالزمة لذلك. لذا فان من اهم وضائف الد

مل علي زيادة الوعي البيئي وبأهمية القضايا البيئية وعالقتها بتحسين نوعية الحياة  لتمويل مشروعات حماية البيئة. والع

 من اجل خلق راي عام مساند للقضايا البيئية. 

ئف الساسية لإلدارة البيئية ضمان  ن الوظا: من بيالتأكد من الجدوى االقتصادية للسياسات املوضوعة

بحيث تتحقق في نهاية الكفاءة القتصادية والجتماعية، اضافة الي حماية  الجدوى القتصادية للسياسات املوضوعة 

البيئية واملوارد الطبيعية. ويشمل ذلك وضع الخطط الالزمة ملواجهة حالت الكوارث البيئية، وضرورة ايجاد اليات  

 عملية لتنفيذ التشريعات البيئية بما ل يؤثر سلبا علي الجانب القتصادي الربحي.فعالة و 

 

ن املتابعة املستمرة هي مكون اساس ي في منظومة الدارة البيئية علي كل املستويات، ويجب  إ :  املتابعة املستمرة

للسياسات علي ارض الواقع.   خلق الليات والوسائل املناسبة لالستفادة من الدروس الناجمة عن التطبيق الفعلي

بة للمتغيرات التي تحدث في املجتمع وفي العالم باسره،  بحيث يتم اعادة صياغة تلك السياسات بشكل مستمر استجا

 ومن الطبيعي ان تلعب تقنية املعلومات والتصالت دورا بارزا في هذا املجال. 
 

 نواع انظمة االدارة البيئية  أ

 :1وهناك ثالثة انظمة معروفة 

 (.BS7750)7750املعيار البريطاني  -

 (.EMASالبيئة)البرنامج الوربي لتدقيق وادارة   -

 )منظمة التقييس الدولية(. 14000مسودة اليزو  -

 

   الحديثة البيئية دوات اإلدارةأ -ثالثا 

 عن ارية بيئية،دإ قرارات  اتخاذ في تساعد  التي  األدوات من  مجموعة باقتراح سارعت  التي الدول  أوائل من كندا كانت    

 :2األدوات هذه ومن اإلداريين، املحاسبين جمعية طريق

الجودة   و تكاليف ،  Activity Based Cost (ABC )النشاط ، أساس  على التكلفة تحديد ويتم  التكلفة:  تحليل ▪

quality cost الشاملة،  البيئية التكاليف ومحاسبة.( FCA) Accounting Full Environmental Cost . 

متعدد، واملعايير   و التقييم  total costassessmentللتكلفة الشامل  التقييم  خالل من ويتم  :الستثمار يلتحل ▪

 multi-criteria assessment Environmental . impact/risk assessment ،  البيئية واملخاطر  التأثير  وتقييم

 .البيئي األداء مؤشرات خالل من  ويتم  :األداء تقييم ▪

 

 
 .40،ص:2010، الدار الجامعية، االسكندرية، مصر، رةادارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصخالد مصطفي قاسم،  1
اهمية التكاليف واالفصاح البيئي في ترشيد القرارات االدارية في الشركات الصناعية المساهمة ، قراقيش فليح وجهاد جميل وحسن فارس 2

 .225ص:، 2012، العراق، 29مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد: ، العامة المدرجة في بورصة عمان
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 : 1رئيسية ضرورية  توفر عناصر   دارة البيئية من خالل إل نظام ا  فاعلية تكمن وعليهو     

تهدف استراتيجية البيئية للمؤسسة الي ضرورة توافر مجموعة من   تحديد االستراتيجية البيئية للمؤسسة: أ/ 

باملعايير املحلية   السياسات واإلجراءات البيئية التي تعمل علي التقليل والحد من اثار التلوث، وكذلك اللتزام

الدولية لكل من النبعاثات البيئية، وتحديد اجراءات والليات العمل الالزمة للحد والوقاية منها، باإلضافة الي  و 

 تفهم العامليين في املؤسسة ألهداف تطبيق نظام الدارة البيئية.

الهوائية واملائية  ي مطابقة النبعاثات تهدف املراجعة البيئية الي التحقق من مد تفعيل دور املراجعة البيئية: ب/

واملخلفات الصلبة للمعدلت واملعايير الواردة في قوانين البيئة. وتحديد النحرافات عن هذه املعايير واسبابها وموقف  

 املؤسسة منها. 

في نظام علي ضوء نتائج املراجعة البيئية وتحديد النحرافات واوجه القصور  اتخاذ االجراءات التصحيحية:جـ/ 

الدارة البيئية املطبق في املؤسسة محل املراجعة، عن املعايير والرشادات البيئية املطلوبة، والتي تم الترخيص علي  

اساسها للمؤسسة بمزاولة والستمرار في نشاطها، ويتم اتخاذ اإلجراءات البيئية التصحيحية، مثل اتخاذ اليات  

او اعادة تدوير النفايات . ويعتبر اسلوب اعادة تدوير املخلفات   و املياهتهدف الي تخفيض معدلت التلوث الهواء ا

اسلوبا فعال يتم العتماد عليه في تحسين البيئة الداخلية للمؤسسات، باإلضافة الي املساهمة الفعالة في تجنب  

 حدوث الضرار التلوث البيئي الناتج عن انتشار وتراكم املخلفات بأنواعها املختلفة. 

 

من املقومات الساسية لتطبيق النظام الفعال لإلدارة البيئية وتحقيق الهدف   الحالة البيئية: ساك سجل ماد/

الرئيس ي لهذا النظام، ضرورة امساك سجل خاص للحالة البيئية للمؤسسة. يستخدم إلحكام الرقابة واملتابعة علي 

موينيات األخرى. وكذلك فرض الرقابة  قود والتعناصر املدخالت املختلفة من خامات ومواد تعبئة والتغليف ووالو 

علي عناصر املخرجات املختلفة من النتاج تام الصنع والنصف مصنع، واملخلفات الصلبة وسائلة والهوائية الناتجة  

عن مزاولة العملية النتاجية وعمليات الحد من الثر البيئي للمؤسسة. حيث يتم العتماد بصفة اساسية علي هذا  

نة بين النبعاثات الفعلية للنشاط التشغيلي للمؤسسة مع الحدود القصوى لهذه النبعاثات وفقا  ي املقار السجل ف

 .        2للمعايير والرشادات الواردة في قانون البيئة ولئحته التنفيذية 

 

  التقرير عن االداء البيئي للمؤسسة -رابعا

حيث  داء البيئي للمؤسسة أل البيئة ولئحته التنفيذية، عن ا ينانقو  ضرورة تقتضيها عداد تقارير دوريةإ يعد        

نجازها خالل الفترة املنقضية محل الفحص البيئي بهدف تحقيق وظيفة  إلنشطة والليات البيئية التي تم ألتوضح ا

دارة  ارير في مساعدة ال . وتساعد هذه التق الرقابة واملتابعة البيئية لألضرار البيئية للتلوث الناتج من العملية النتاجية

عالمية فعالة للمجتمع  إوسيلة  عن  نها تعتبر في نفس الوقت،  أ علي تحسين الداء البيئي للمؤسسة بصفة مستمرة، كما  

 عن النشطة البيئية للمؤسسة، ومدي مساهمتها في الحفاظ علي املوارد الطبيعية. معا والدولة 

 

 
الفكر ، مجلة في ظل مدخل فعالية التكلفة لحوكمة المخاطر البيئية للمشروعات التنموية نموذج مقترح، حسن الحافظ عبدالعال محمد عبد 1

 .40، ص: 2008، مصر، المحاسبي
 .14، ص:المرجع السابق 2
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  ،دارة بيئية فعالإن تطبيق نظام إ         
 
  يحقق عائدا

 
و افراد املجتمع والدولة  أ وغير مباشر سواء للمؤسسات  مباشرا

علي حد سواء. ويقصد بالعائدات املباشرة لنظام الدارة البيئية العائد الذي يتحقق لصالح طرف بعينه، مثل تحسين  

الهواء،  يجة للحد من تلوث تشغيلي للمؤسسة نتالذي يطرا علي صحة الفراد والعاملين في املجتمع املحيط باملجال ال

وكذلك حصول املؤسسة علي عائد مباشر نتيجة بيع منتجات يتم تصنيعها من خالل اعادة تدوير النفيات واملخلفات  

 .1الصلبة الناتجة عن العمليات التشغيل الرئيسية للمؤسسة 

 

الداء البيئي   مجتمع ككل نتيجة تحسنالعائد الذي يتحقق للن العائد املباشر يتمثل في إومن ناحية اخري ف            

للمؤسسات، فزراعة مساحات خضراء يؤدي الي تخفيض في درجة الحرارة في املجال املنطقة التي تنشط بها املؤسسة  

 يحقق انخفاضسوف  ،ن معالجة املياه الصناعية قبل صرفهاإكذلك ف ،علي سبيل املثال
 
 ملحوظ ا

 
ة  في تكلفة معالج  ا

 الخسائر املترتبة عن هذا التلوث.  في  نخفاض  إتخفيض تلوث املياه، وبتالي  يؤدي الى  الصرف الصحي، و املياه الناتجة عن  

 
 .42، ص:قالمرجع الساب 1
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 املبحث الثالث

 للتنمية املستدامةالبيئي املحاسبي و البعد 

 تهيد

يف البيئية،  تحديات كبيرة تتعلق بتوفير معلومات مالئمة إلدارة املؤسسة فيما يتعلق بالتكال    يواجه املحاسب             

تؤثر على تحقيق األهداف الستراتيجية للمؤسسة  ومع ازدياد الهتمام بالجوانب البيئية للمؤسسات وكون هذه الجوانب  

مام بتوفير السالمة البيئية للمنتج والتي أصبحت  املتمثلة في تحقيق منتج ذو جودة مرتفعة وسعر مناسب، حيث أن الهت

على عينة من املستهلكين   1990ضح من خالل إحدى الدراسات التي أجريت عام أحد أهم أبعاد جودة املنتج، يت

% من حجم العينة ترغب في سداد ثمن أعلى للمنتجات الخضراء )صديقة للبيئية( وأظهرت  90تبين أن  ،1يين األمريك

استعداد لتحمل سعر  على عينة من املستهلكين في بريطانيا أن هؤلء املستهلكين على  1989ة أجريت عام دراسة مشابه

ئة؛ حيث تمثل التكاليف البيئية املتعلقة  %( مقابل حصولهم على منتجات صديقة للبي 25أعلى للمنتج )بنسبة 

واملستهلكين مما يجعل عملية إدارة تلك التكلفة  بالتخلص من املنتجات أو إعادة تدويرها متغيرا هاما لكل من املنتجين  

لصناعة الكيماويات تنفق حوالي بليون دولر أمريكي   ل على ذلك شركة ديبون األمريكيةذو أهمية استراتيجية كبيرة وكمثا

نتاج. ومن  % من إجمالي تكلفة اإل 19سنويا لحماية البيئة، كما تبلغ نسبة التكاليف البيئية ألحدى منتجاتها الكيميائية  

قيت الزمني املالئم حيث تمثل األنشطة البيئية  العوامل املؤثرة في وضع استراتيجية املؤسسة لتحقيق هدفها مراعاة التو 

لة املخلفات الضارة أحد العوامل التي تؤدي إلى صعوبة اللتزام بجدول تسليم  غير املخططة مثل أنشطة تنظيف وإزا

قامت إحدى الشركات األمريكية بإغالق أحد مصانعها ملدة أسبوعين من أجل   املنتجات للعمالء، وكمثال على ذلك

لصلبة مما أدى إلى  بعض األنشطة البيئية مثل فحص األنابيب والتخلص من املخلفات الصناعية السائلة واالقيام ب

 .  2صعوبة اللتزام بالوفاء بمواعيد تسليم ملنتجاتها للعمالء

 

  املحاسبي للتنمية املستدامةالبعد  -أوال

آخذا بالحسبان   1993ئة األمم املتحدة سنةتم إنشاء نظام املحاسبة القتصادية والبيئية املدمجة من قبل هي   

ل تأثيرات نشاطات اإلنسان على البيئة. والهدف من وراء هذه املحاسبة هو التسيير األحسن ملوارد  التكاليف البيئية وتحل

 صور.  الكوكب وضمان التنمية فعالة على مر األزمنة والع

ا إلدماج  أنظمة وطنية للمحاسبة البيئية سعي تمكنت عدة دول من وضع مشاريع لخلق ،وعلى أساس هذا النظام

املبادئ الكبرى للتنمية املستدامة. لكن في نفس الوقت تبدو ظاهرة العوملة ومبادئ املنظمة العاملية للتجارة مقلصة  

با،  تظرة من وراء مثل هذه األنظمة تختلف كثيرا ما بين وضعها في أور ألدوار الكثير من الدول. وعليه فإن الفوائد املن

التي تثقل كاهل دول العالم الثالث، امللزمة بوضع  أمريكا الشمالية أو جنوب شرق آسيا، ناهيك عن مشكلة الديون 

تخذة من أجل التنمية  برامج تعديالت هيكلية استجابة لتطلعات الجهات املانحة، والتي ل تتماش دائما واللتزامات امل

 املستدامة. 

 
،  1999، 3 ددس، القاهرة، ع، المجلة العلمية لالقتصاد واإلدارة، كلية التجارة، جامعة عين شمنظم إدارة التكاليف البيئيةحسين عيسى،  1

  763ص:
 764، ص: المرجع السابق  2
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املقاربة األكثر أخالقية كوسيلة ناجعة لتحقيق لعبة  ردية، برزت إلى الوجود هذه وملواجهة هيمنة املصالح الف   

 مربحة لجميع األطراف في السوق الدولية. 

اسبة البيئية هي نظام  بأن املح1جيوفانيلي     يعرفها  ،وكخالصة لهذه التجارب الثالث: في مجال املحاسبة البيئية

وتمثل   واملعلومات الخاصة بالبيئة، من خالل املؤشرات املادية والنقدية،يسمح بجمع، تنظيم، تسيير وتوفير املعطيات 

املحاسبة البيئية أداة ل غنى عنها في تفعيل مفهوم التنمية املستدامة لسيما في الظرف الحالي كوسيلة لضمان ديمومة  

 System for تصادية املدمجة . ويأخذ دليل األمم املتحدة لتفعيل نظام املحاسبة البيئية والقواستمرارية البيئة

integrated environmental and accounting (SEEA)   في الحسبان التكاليف البيئية عبر التثمين النقدي للموارد

لستهالك وتكوين رأس املال على حساب  الطبيعية وخاصة تلك الخاصة بالتلوث وتحليل تأثيرات نشاطات اإلنتاج وا

 البيئة.  

وضع مؤشر )بيان( الستدامة ومتمثل في: "الناتج   فيوالبيئية املدمجة اسبة القتصادية يهدف النظام املحو 

املشكل من الناتج الداخلي املعدل وفقا للعوامل  البيئية، والش يء املالحظ أنه في أوربا   (PIB Vert)الداخلي األخضر" 

ية دول التحاد األوربي باعتماد محاسبات  انتشرت الطرق املحاسبية املبنية على هذا النظام بسرعة. إذ قامت غالب

ساتها وتقاريرها. أما في أمريكا الشمالية، فنشهد  بيئية، تلزم املؤسسات بإدماج املبادئ البيئية للتنمية املستدامة في سيا

  تذبذبا في هذا الشأن. إذ بانتخاب جورج بوش في الو.م.أ، استبعدت فكرة املصادقة على بروتوكول كيوتو، وهذا ما 

، وفي إطار برنامجه اإليكولوجي، فاجأ املرشح "بوش" 2000سبتمبر  29حدث بعد التفاف على وعوده النتخابية. ففي 

، مقترحا بذلك أكثر مما قدم  CO2دافعين عن البيئة بإطالقه "السقف اإللزامي" لنبعاث ثاني أكسيد الكربون امل

إرادي" لالنبعاثات. ولكن وبعد انتخابه وتحت ضغط  منافسه في النتخابات "آل غور" الذي اكتفى بتخفيض "

كأحد املوارد    CO2تصنيف ثاني أكسيد الكربون    اقة وتراجع النمو، صرح أخيرا بأنالصناعيين، وتحت وقع تكاليف الط

 (.  Girardامللوثة كان "خطأ"، وأن التسقيف من شأنه أن يشكل خطرا مهلكا على املستهلكين )جيرارد 

 26( ، التي تم تنظيمها من 1992عام  Rio)بعد قمة ريو  2األرض الثانية  إن غيابه عن قمةزيادة عن ذلك، ف

جوهانسبورغ، والتي كان الهدف من ورائها تبني مخططا لتفعيل التنمية املستدامة أو برنامج    في  2002سبتمبر    4أوت إلى  

اج  عن التزاماته تجاه إدم -تدريجيا–بلد ، لم يكن سوى تأكيدا على تخلي هذا ال (Plan of implementation)العمل

 املبادئ البيئية للتنمية املستدامة.

آسيا ذات معدلت النمو العالية، فتتنافس غالبيتها منذ الخمسينات في  أما فيما يخص بلدان جنوب شرق      

 بلوغ ثالثة أهداف متنافسة وأحيانا متناقضة.

 األراض ي الغابية؛  التوسيع املتعاظم للمساحات الزراعية غلى حساب -

 ل الصناعية؛زيادة الصادرات من املوارد األولية، املنجمية، الغابية، الزراعية والصيدلية لسيما نحو الدو  -

تطوير القطاع الصناعي، مما أدى إلى استثمارات كبيرة لتموين السوق الداخلي الذي يشهد توسعا كبيرا،   -

ا الواقع، في أزمة بيئية تتجلى أكثر فأكثر  ألكثر كارثية لهذ انعكست النتيجة ا، حيث ناهيك عن السوق العاملي

 في انحسار الغابات.

 
1Omar Aktouf et Mohamed Ouali Yacine, Management durable et comptabilité environnementale, HEC 

Montréal,Cahier de recherche no 04-08,2004 ,pp:22-28. 

2 Ibid , p:32. 
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أنه ل يمكن لوضع محاسبة بيئية أن يكون متماثال من دولة ألخرى. فالعديد من   ،ومنه يمكن أن نستنتج

غية إدماج املبادئ  الدول املتقدمة نفسها لم تقم إل بتفعيل جد محتشم )الو.م.أ مثال(، بينما تطبقها دول أخرى ب

 البيئية للتنمية املستدامة ) مثل اسكندنافيا وأملانيا(. 

: "يعكس مفهوم التنمية املستدامة  )  Griselو كريزال  Lambert، لمبارت  Raesرايس(مثلما أوضح كل من و 

ستجابة لتشريع  ظهور نموذج حيوي للتنمية. فينبغي أن نستذكر ونحفظ جيدا، هذا التداعي من حول البيئة ل يعد ا

 متنام، أو يقظة للمستهلكين، أو حتى تعصب لقضية سياسية فحسب، وإنما هو استجابة ملتطلبات تفرضها الطبيعة".  

ضرورة دمج البعد البيئي في سياسات التنمية القتصادية وأن إحداث تغييرات جوهرية في لهذا دعت الحاجة إلى 

الوطني واإلقليمي هو متطلب أساس ي ملواجهة املشاكل البيئية والوصول    السياسات القتصادية والتخطيط على املستوى 

 ة بما يلي:  إلى تحقيق التنمية املستدامة مما يتطلب ضرورة قيام املؤسس 

 كة املحاسبين والخبراء املاليين في التخطيط طويل األجل من أجل تحسين الجودة البيئية؛ مشار  -

 إدماج البعد البيئي في خطط التنمية؛  -

رسوم تلوث ومن ثم استخدام مثل هذه الرسوم في حل املشاكل الناتجة عن التلوث من جهة ولتشجيع  ض  فر  -

 الحد من التلوث من جهة أخرى؛

يات بحيث ل يتعدى قدرة تحمل البيئة على استيعابها وزيادة فعالية استخدام املوارد  الحد من إنتاج النفا -

 الناضبة؛ وزيادة املوارد املتجددة لتعوض عن املوارد 

 .دمج األبعاد البيئية مع التنمية على مستوى التخطيط الستراتيجي -

 

يعطي أبعادا جديدة  من الضرورة أن    ،في تنفيذها  إن تقييم ودراسة اآلثار البيئية للمشروعات قبل البدءلذا ف         

عليها فضال عما سيعود عن ذلك  لقيمة املوارد واستخدامها على أساس تحليل التكلفة والعائد وكيف يمكن املحافظة  

 من فوائد اقتصادية، باإلضافة لتحقيق هدف املحافظة على البيئة. 

املشاكل البيئية الناتجة عن عدم األخذ في العتبار   وعند تجاهلنا لهذا البعد فإننا نصطدم بالعديد من  

د الطبيعية والتي تتطلب قياس وتحليل  الجوانب البيئية واحتساب التكاليف البيئة. منها التدهور الكبير في املوار 

ذا  واملجتمع. وفي ه التكاليف البيئية ومسببات حدوث التكلفة وأثرها على إجمالي التكاليف التي تتحملها املؤسسة

السياق يمكن أن نشير إلى أهم األسباب والصعوبات التي تواجه عملية القياس املحاسبي لتكاليف التلوث البيئي  

 : 1ياملتمثلة في اآلت

صعوبة حصر مصادر التلوث والتي ينتج عنها مواد أو عناصر كيميائية معقدة مما يثير صعوبات في الحصر   ▪

نه في صورة وحدات عينية والبعض اآلخر في صورة كمية مما يؤدي  والتحليل والقياس فالبعض يتم التعبير ع 

 إلى تباين في سبل القياس والعرض؛

زمنية متباينة وبدرجات متفاوتة التأثير منها  تحدث تلك اآلثار على مدى فترات    البعد الزمني آلثار التلوث إذ قد  ▪

واحمرار بالعين والبعض اآلخر ذات تأثير    ما هو ذات تأثير فوري كتعرض اإلنسان لتلوث الهواء مما يسبب تهيج

 بعيد املدى مثل األشعة فوق البنفسجية الناتجة عن ثقب األوزون؛

 
تكاليف ورقابة أضرار التلوث الهوائي الناتج عن الصناعة: نموذج كمي مقترح لتقييم بدائل تخفيض معدل ، مشاكل قياس أحمد أبو العزم محمد 1

 .127 :، ص 1998،  1،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ،عدد والتجارية، مجلة الدراسات المالية االنبعاث على مستوى المنشأة
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ره بعدم الدقة وصعوبة في تحديد موقعها وندرة املعلومات  لدراسة تلوث معين وآثا  تتسم البيانات املطلوبة ▪

قياس أعباء التلوث وحجم املسؤولية عن كل عملية  والبيانات؛ مما يعيق عملية التقدير والتقييم املالي ويعيق  

 إنتاجية وكل عنصر تلوث على حدة.

 :1لنتائج السلبية منها ياس التكاليف البيئية مجموعة من اآلثار واومن الناحية املحاسبية يترتب على تجاهل ق           

نها تحجب عن املجتمع حقيقة  مساهمة النظام املحاسبي بطريق غير مباشر في إفساد البيئة، وذلك نتيجة أل -

 ما تحدثه املؤسسات املتسببة في التلوث من أضرار بالبيئة؛ 

تكاليف  ملجتمع وإن عدم قيام النظام املحاسبي بقياس الآثار اقتصادية واجتماعية سلبية مما يؤثر على ا  -

قابة عليها ومحاسبة  البيئية وتحليلها يعد دعم غير مباشر للمنشآت بتجاهل املسؤولية البيئية لعدم وجود ر 

 ألثر أنشطتها على البيئة؛

ؤسسة مكاسب  توزيع غير عادل للدخل؛ إذ أن املجتمع سيتحمل أعباء التلوث في الوقت الذي تحقق فيه امل -

 وأرباح على حساب صحة املواطنين واملوارد الطبيعية؛  

األعمال كمؤشر لتقييم األداء وصعوبة إجراء  التضليل في عرض البيانات؛ مما يقلل من العتماد على نتائج  -

 املقارنات بين املؤسسات مما يضعف الثقة في البيانات املحاسبية املنشورة.
 

ث البيئي في الفكر املحاسبي تتحدد في العتراف وقياس تكاليف التلوث  لة التلو بأن مشك  ، ومنه نستطيع القول  

شاط القتصادي املتسبب في إحداث التلوث مما يتطلب نظام  وضرورة اعتبار هذه التكاليف جزء من تكاليف الن

صاح عن اآلثار  محاسبي فعال يستطيع أن يبلغ ويفصح عن حجم الضرر الحاصل. وتعد عملية القياس والتحليل واإلف

 : القتصادية البيئية من صميم الوظيفة املحاسبية

لفروض املحاسبية الساس الذي تنبثق منه  : تمثل امحاسبة االدارة البيئية و الفروض االساسية للمحاسبة

ئية  املبادئ املحاسبية املتعارف عليها. لذلك سوف نقوم بتبين كيف تتأثر هذه الفروض عندما تتضمن املسؤولية البي 

في نطاق املحاسبة ،ثم دراسة تعديلها لتتالءم مع طبيعة محاسبة الدارة البيئية واهدافها ومجالت استخدامها لتظهر  

 لحاجة لستحداث فروض جديدة تكون اساس العمل املحاسبي ملحاسبة الدارة البيئية. لنا ا

شخصية معنوية مستقلة ومنفصلة  : وينص هذا الفرض ان الوحدة املحاسبية تقويم فرض الشخصية املعنوية

يجب ان تسجل    وكذا عن غيرها من الوحدات األخرى. وبتالي فان النشطة التي تقوم بها او تنسب اليها  عن مالكها

في دفاترها. ولذا فان الوحدة املحاسبية هي كوحدة اقتصادية تزاول نشاطا تجاريا او صناعيا أو زراعيا أو خدميا  

خالل هذا املفهوم فان هذا الفرض يمكن استخدامه في املحاسبة الدارة البيئية  2كها ،وبغض النظر عن نوعية مال

كما تم استخدامه من قبل في املحاسبة الجتماعية، ولكن مع اجراء تعديل بسيط عليه وذلك بتضمين النشاطات  

لتي تقوم بها املؤسسة  بيئية االبيئية للوحدة في انشطتها العادية ،ليتوسع مفهوم ونطاق انشطتها ليشمل النشطة ال

 والثر البيئي اإلجمالي لها.  

 
 .50ص: ، مرجع سبق ذكره رانية عمر محمد الباز السيد، 1
 امعة القاهرة، ، مجلة المحاسبة واالدارة والتامين، كلية التجارة ،جنحو مبادئ متعارف عليه لمحاسبة المسؤولية االجتماعيةمحمد امين عبد هلل ،  2

 .224ص:، 32العدد 
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: واساس هذا الفرض علي ان املؤسسة ستستمر في مزاولة نشاطها الطبيعي لفترة  تقويم فرض استمرارية النشاط

طويلة. ول توجد هناك نية لتصفيتها او تقليص نشاطها ،ومنه فان املحاسب يفترض عند اعداد القوائم املالية  

ية في مزاولة النشاط بهدف تحقيق الخطط وتحصيل الحقوق والوفاء باللتزامات ....ومن هنا فان هذا  ستمرار ال 

الفرض يجب استخدامه في محاسبة الدارة البيئية شريطة تعديله علي نطاق مسؤوليته بإدخال املسؤولية البيئية  

وبتالي فان املعلومات املحاسبية للمؤسسة   نتاجي.التي تستمر طيلة حياة املشروع وتتزايد كلما ازداد النشاط ال 

 .1تتطلب ان تستمر في نشاطها مع تحمل ملسؤولياتها البيئية 

: ويقوم هذا الفرض علي ان املؤسسة مستمرة في اداء نشاطها لفترة زمنية غير  تقويم فرض الدورة املحاسبية

 عند تصفيتها. غير ان مستخدمي املعلومات  لها ال محدودة أو ل نهائية، وبتالي ل يمكن الحصول علي نتيجة اعما 

املحاسبية في الخارج والداخل يحتاجون الي معلومات قصيرة الجل عن نشاطها وذلك بهدف مساعدتهم في اتخاذ  

قرارات التي يرونها مناسبة لهم، لذلك وجب تقسيم حياة املشروع الي فترات متساوية . ولقد جري العرف املحاسبي  

رة املحاسبية سنة كاملة يتم في نهايتها تحديد نتيجة الدورة والقوائم املالية. ويمكن ان نعتمد هذا  ر الفتالي اعتبا 

الفرض في محاسبة الدارة البيئية في مجال وضع الخطط الستراتيجية ولكن بنطاق اكبر من الدورة املحاسبية  

ي سنة واحدة تعد في نهايتها القوائم املالية  لها وهبعدة مرات، مع بقاء الفترة املالية للوحدة املحاسبية علي حا

 .   2وذلك كما جري عليه العرف املحاسبي 

: ومعناه استخدام وحدة النقود كوحدة عامة للقياس كافة النشطة التي تقوم بها املؤسسة.  فرض وحدة القياس

املعلومات املحاسبية املفصح   اي فاملحاسبة تهتم فقط باألنشطة التي يمكن ان تعبر عنها كميا، وعلي ذلك فان

عنها ل تحتوي علي جميع عناصر تقيم الداء هذا من جهة ومن جهة اخري فعدم ثبات قيمة وحدة القياس ذاتها  

فهي تتأثر بالتضخم واملعدل العام السعار. وهنا يجب ان نشير اننا ل نستطيع استخدام هذا الفرض في محاسبة  

ختلف النشطة البيئية بوحدات النقود ونما نلجأ الي طرق اخري كالقياس  مالدارة البيئية اذ يصعب قياس 

 .3الوصفي والكمي وخيرها 

تفرض  أن محاسبة الدارة البيئية ل    ، ونخلص في النهاية بعد تحليل وتقويمه للفروض الساسية للمحاسبة          

ستخداماتها مع ضرورة  إ هدافها و أفهومها و استخدام تلك الفروض، ولكن لبد من تعديلها بشكل يتناسب مع م  في  

فرض حتمية االلتزام  ضافة فرض جديد ليغطي املفهوم الشامل ملحاسبة الدارة البيئية. وهذا الفرض هو إ

 :4عدة فروض فرعية اخري نقدم ن أوهنا نستطيع    ، باملسؤولية البيئية للمؤسسة

ار البيئي للمؤسسة حيث انه  رض الستمر مباشرتا بفويرتبط هذا الفرع     :فرض موضعية القياس البيئي .أ

يراعي املسؤولية البيئية للمؤسسة وذلك من خالل العتراف باملنافع والتكاليف البيئية ودمجها في اتخاذ  

القرار ،ول يختلف اثنان في صعوبة قياس الداء البيئي ال انه يمكن التغلب عليها باستخدام اساليب القياس  

 املالئمة. 

 
جامعة الرياض، العربية  ، مجلة كلية العلوم االدارية، اتجاهات الفكر المحاسبي في مجال محاسبة المسؤولية االجتماعيةأحمد فرغلي محمد،  1

 .35: ص، 7السعودية، المجلد:
 231، ص:مرجع سبق ذكره ، محمد امين عبد هلل 2
السودان،  ،  ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ام درمان االسالميةايطار عام للمحاسبة البيئية: دراسة تحليليةمحجوب عبد هللا حامد، هرون  3

 .42، ص:2000
 .43:،ص المرجع السابق 4
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ويستنبط هذا الفرض من دورية القياس البيئي من   البيئية محل القياس: صر االنشطةض تحديد وحفر  .ب

اجل اعداد تقارير محاسبية عن الداء البيئي للمؤسسة. ويمكن هنا اقتراح مجموعة من النشطة البيئية  

 :1كما يلي 

 الرقابة علي عناصر البيئية؛ -

 العاملون داخل املؤسسة وخارجها؛ -

 وتنمية البيئة؛انشطة خدمة املجتمع  -

 انشطة النظافة والجودة والبحث والتطوير؛  -

 الرقابة علي املوارد الطبيعية.     -

   فرض تحقيق التوازن بين هدف الربح وبين املنفعة البيئية . ج

مرض ي  وهنا ندر العالقة بين املؤسسة والبيئة التي تعمل لفيها اذ يمكن للمؤسسة ان تحقق مستوي مناسب او  

في تعظيم الرباح ولو كان علي حساب البيئة واملجتمع. وبتالي يجب  لهدف التقليدي املتمثل من الرباح وهجر ا

علي املؤسسة من تحقيق التوازن بين هدفه الخاص والحفاظ علي التوازن البيئي ،وهذا يتحقق اذا التزمت  

بيئي عند وضع الهداف  ة. وكذا ادخال البعد الاملؤسسات بحق الجيال الحالية والقادمة في العيش حياة كريم

 .  2ملرجوة واتخاذ القرارات املالئمة املراعية للجانب البيئي ا
 

  دارة البيئيةإل املبادئ العامة ملحاسبة ا -ثانيا

املؤسسة  وهي القواعد العامة التي يمكن السترشاد بها عند القياس والتسجيل والتقرير املحاسبي للنشاط         

ئ ملعرفة درجة تأثرها عندما ندخل املسؤولية البيئية  ت املصلحة. حيث نتناول هذه املباد وتوصيل نتائجه لألطراف ذا

 في نطاق املحاسبة، ومن ثم دراسة امكانية تعديلها أو مالئمتها لتناسب طبيعة محاسبة الدارة البيئية  وذلك كما يلي:

ساس السعر النقدي، او  أ م الصول والخصوم علي ين يتم تقيأعلي  أيقوم هذا املبد تقويم مبدا التكلفة التاريخية:أ/ 

. وبرغم من  3ساس السعر النقدي املعدل ليلك املوارد واللتزامات، وذلك بتبريخ اقتناء الصل او قيام اللتزام أعلي 

 عليه في تطبيق العملي في املحاسبة. النتقادات التي وجهت لهذا املبدأ. ال انه مازال الساس الذي يعتد 

م هذا املبدأ في محاسبة الدارة البيئية علي الصول واللتزامات البيئية كشراء معدات منع التلوث  استخداويمكن  

او التعويضات في قضايا البيئية. ولكن يجب العمل علي ايجاد بدائل اخري للقياس ، والتي منها اسلوب القيمة العادلة  

 زم العمليات البيئية.  املعدلة وهذا نسبة للتغير الكبير الذي يال والتكلفة 

ان هذا املبدأ ينص علي اعتبار املوضوعية شرطا ضروريا لكل قياس كمي أو نوعي وذلك تقويم مبدا املوضوعية: ب/

العتماد عليه  لالبتعاد عن التحيز املخل بالعمل املحاسبي لذلك فالقياس الذي ل يلبي املوضوعية هو قياس ل يمكن  

الدارة البيئية باعتباره احد الدعائم التي تقوم  . ويمكن لهذا املبدأ ان يستخدم في محاسبة  في اتخاذ القرارات املختلفة

عليها محاسبة الدارة البيئية حيث يتم وضع املعايير التي تحكم بدقة عمليات القياس والتقرير عن الداء البيئي  

    ي هذه املعلومات.   بصورة متفق عليها بين طلب 

 
 .34ص: ، 2017، الشقرى للنشر دار ، الصناعية المنشآت فياصول محاسبة التكاليف ، احمد محمد زاملو عبد الحميد عبد الفتاح الشفعي 1
غير منشورة ،جامعة النيلين ،السودان ، ، جستير ا،رسالة م بة عن المسؤولية االجتماعيةالقياس والتقرير في المحاس عبد الكريم عمر الشبلي ،  2

 . 37ص:، 2016
 كلية، العلمية المجلة، المحاسبية للنظرية الفكري  اإلطار خالل من االقتصادية للمنشآت واالجتماعي البيئي األداء عن التعبير إمكانيةاحمد شهير،  3

 .61، ص:1998، 25العدد: 17، المجلد مصر ،  أسيوط جامعة التجارة

http://unvlib.nilevalley.edu.sd/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%8C
http://unvlib.nilevalley.edu.sd/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%82%D8%B1%D9%89%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D8%8C
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يرتبط هذا املبدأ بفرض الدورية الذي يقتض ي ان يقوم املحاسب بإجراء القياس في ة النسبية:  تقويم مبدا االهميج/

نهاية الدورة املحاسبية لتحديد نتيجة الدورة. حيث ان هذا املبدأ يحدد ما يجب ان يفصح من معلومات لخدمة  

عنها عندما تكون مؤثرة بصورة  لومات املحاسبية تعتبر مهمة ويجب الفصاح الغراض املتعددة للمستخدمين، فمع

ات التي يتخذها املستخدمون. ويعتمد املحاسبون علي عدة معايير لتطبيق مبدا الهمية النسبية لدي  كبيرة القرار 

وائم املالية علي  عرض املعلومات املحاسبية، ومن اهم هذه املعايير حجم العنصر ومدي اثر عرض عنصر معيين بالق

 املحاسبية.  لفة، وايضا قرارات املستخدمين خارج الوحدةالقرارات الدارية املخت

هو صغر حجم الضرار   ،عدم الهتمام باملحاسبة الدارة البيئية في املاض ي إلىدت أهم العوامل التي أن من إ

صبحت  أو  ت حدة ن هذه الضرار زادأل إالبيئية الناتجة من املؤسسة. وكذلك قدرة البيئة علي تحمل تلك الضرار، 

ارتفاع في حجم التكاليف البيئية. لذلك وجب عرض هذه املعلومات عرضا   إلىدي أمما  ،نظام البيئي وتوازنهخل بالت

 .1تفصيليا

ن يستخدم في املحاسبة الدارة البيئية  أ يجب    )األهمية النسبية(املبدأوتأسيسا ملا سبق ذكره، وطبقا لهذا  ومنه      

لتعدد مستخدمي املعلومات التي توفرها  ن اهميته بالغة في هذا الفرع نظرا أو ل ب ،كما هو معتمد في املحاسبة املالية

محاسبة الدارة البيئية باإلضافة الي السيطرة علي حجم املعلومات البيئية املتعددة واملتشعبة، هذا باإلضافة الي تعاظم  

         حجم التكاليف البيئية. 

املالية علي كل املعلومات الالزمة والضرورية  شمول التقارير  بدأ بضرورة  يقتض ي هذا املتقويم مبدا االفصاح الشامل:  د/

إلعطاء مستخدمي هذه التقارير صورة واضحة وصحيحة عن الوحدة املحاسبية في فترة محاسبية معينة. حيث ان  

في الفكر   الفصاح يعني عدم حذف او اخفاء اي معلومة مهمة للمستخدمين. ان املعلومات التي يجب الفصاح عنها

محل اجماع تام بين املستخدمين وذلك يخضع ملبدا الهمية النسبية للعنصر الذي يراد الفصاح  املحاسبي لم تكن 

. وبما ان املعلومات التي توفرها محاسبة الدارة البيئية ذات اهمية كبيرة. ويعتبر هذا املبدأ مهما جدا في هذا الفرع  2عنه

ت املتوفرة في اتخاذ قراراتهم، وعليه يجب ان نقوم بتوسيع  لذين يعتمدون علي املعلوماوذلك تبعا لتعدد املستخدمين ا 

   نطاقه ليشمل الجوانب البيئية اضافتا الي الجوانب القتصادية.    

يرتبط هذا املبدأ بفرضيتي الستمرارية والدورية اللتين بناء عليهما يتم تقسيم حياة املشروع  تقويم مبدا املقابلة: ه/

ي نهاية كل فترة يتم تحديد نتيجة العمال تلك الفترة، وحتي يتسنى ذلك لبد من مقابلة  ي فترات دورية متساوية، وفال

 تكاليف الفترة بإراداتها. 

وهذا املبدأ يمكن استغالله في مجال املحاسبة الدارة البيئية فبرغم من صعوبة قياس التكاليف البيئية والرادات  

اخري التي منها التقارير الوصفية التي تتضمن وصفا تفصيليا لألنشطة  كن التغلب علي هذا بوسائل البيئية ال انه يم

 .    3البيئية التي قامت بها املؤسسة دون استخدام املقاييس النقدية

اشتق هذا املبدأ من فرضا الستمرارية والدورية حيث ينصب هذا الفرض علي انه  تقويم مبدا الحيطة والحذر: و/

قعة في املستقبل واخذها بعين العتبار مع عدم العتراف بالعوائد املتوقعة في املستقبل،  العتراف باملخاطر املتو  يجب

ال اذا تحققت فعال، كما يعني عند اختيار بين اجرائيين محاسبين او اكثر اختيار الجراء ذي الثر القل ايجابية علي  

ع ارباح غير محققة بعد او صورية، وبالتالي  الحيطة والحذر خشية توزي حقوق املالك او املساهمين، وذلك من باب

 الضرار بحق الدائنين، وبناء علي ذلك فان املحاسب وفقا لهذا املبدأ يكون في موقف متشائم عند اعداد القوائم املالية. 

 
 .37، ص:مرجع سبق ذكره، أحمد فرغلي محمد 1
 .322، ص:1990، دار السالسل، الكويت، المحاسبية ةيالنظرعباس مهدي الشيرازي،  2
 .83، ص:سبق ذكره مرجعأحمد فرغلي محمد،  3
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لي ي تغير الظروف التي ادت ان هذا املبدأ واجه نقد شديد في املحاسبة التقليدية وذلك لكثرة عيوبه، باإلضافة الأ

بقائه في الفترات السابقة، وهنا فهذا املبدأ يجب الستغناء عنه جزئيا في املحاسبة الدارة البيئية. وذلك نسبتا لن هذا  

الفرع يهتم بالتخطيط الستراتيجي لعدة سنوات)المد املتوسط والطويل( وهذا يتطلب ايضا الهتمام باإليرادات  

ن الهتمام بمصالح الغير لم يكن محصورا فقط بالدائنين في المد القصير، بل  ذها بعين العتبار، كما ااملتوقعة واخ

هناك فئات اخري لبد من الهتمام بمصالحها ايضا، وبنفس الهمية، انهم الفئات التي تهتم باألداء البيئي البيئية  

 للمؤسسة.
 

قتراح  إيمكن   ، ملالئمة محاسبة الدارة البيئيةعليها والتي تم تقويمها  باإلضافة الي تلك املبادئ املحاسبية املتعارف 

، وذلك ناتج من فرض تحقيق التوازن بين الربح واملنفعة البيئية، فالبد من  دراسة الجدوى البيئية  أوهو مبد   أخر    أ مبد

باإلضافة الي ان  لك الثر، هذا  اجراء دراسة الجدوى قابلية املؤسسة للوقوف علي التأثيرات البيئية وامكانية تخفيف ذ

هذا الفرض ذو فائدة كبيرة عند اختيار التكنولوجيا التي يراد الستثمار فيها، حيث انها تجري لها دراسة جدوي بيئية  

 .       1ملعرفة مدي تأثيراتها البيئية ومنفعتها

        

 لبيئيةاالسس التي يقوم عليها اإلطار العلمي لنظم محاسبة االدارة ا -ثالثا

 :2ن نقترح اطار علمي في ضوء السس التالية أويمكن    

العتماد علي املدخل اليجابي الذي يقوم علي اساس التنظير)بمعني تحديد املشكالت القائمة في   ▪

الواقع العلمي ثم البحث عن الدوات والساليب التي يجب استخدامها ملعالجتها(، وذلك في مقابل  

ما يجب ان يكون )بمعني تحديد ادوات واساليب املحاسبة الدارية  قوم علي املدخل املعياري الذي ي

ثم تحديد ماهي املشكالت التي يمكن استخدام هذه الدوات في حلها(، باعتباره املنهج املفضل في 

 هذا املجال. 

عاير السير في خطوات بناء الطار العلمي وفقا للتسلسل املتعارف عليه في بناء الطار الفكري وامل ▪

 حاسبة في املحاسبة املالية. امل

صبحت مرتبطة بعمليات التخطيط الستراتيجي ودعم املركز التنافس ي للمؤسسات في ظل  أ ن املحاسبة الدارية إ       

والتي   باملحاسبة املالية االستراتيجيةبيئة العمال الحديثة. ولذا ظهرت في اآلونة الخيرة كما هو معروف ما يسمي 

طرق واساليب حديثة متعددة تالئم طبيعة مشكالت املؤسسات في العصر الراهن مثل: تحليل سلسلة   هامعأرفقت 

القيمة والتكلفة املستهدفة وتحليل املواقف الستراتيجية وتحليل محركات التكلفة وبطاقات الداء املتوازن وغيرها)وهي  

ا(. والهدف من هذه الشارة هي مراعاة هذا التطور عند  فه داادوات استعانت بها املحاسبة الدارة البيئية في تحقيق اه

نها تعد مكملة لنظام املحاسبة الدارية الساس ي في أالحديث عن بناء اطار علمي للمحاسبة الدارة البيئية علي اعتبار 

 ومن بين املستفدين واألدوات في ذلك نذكر: املؤسسة ومتداخلة معه في نفس الوقت. 

 :3يمكن تقسيم املستفيدون الي فئتين رئيسيتينظم محاسبة االدارة البيئية: ن مناملستفيدون  أ/ 

 
 درمان أم جامعة، اإلدارية العلوم كلية، غير منشورة، ماجستير رسالة، تحليلية دراسة  :البيئية للمحاسبة عام إطار، حامد عبدهللا محجوب هرون 1

 .48،ص:2000، السودان، االسالمية
 .354، ص:مرجع سبق ذكرهعز الدين فكري التهامي،  2
 .553، ص:المرجع السابق 3
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 وتتضمن هذه الفئة مختلف ادارات املؤسسة الداخلية مثل:  املستفيدون الداخليون: •

والتي ينصب اهتمامها الرئيس ي علي املعلومات املالية والستراتيجية عن الداء املالي  االدارة العليا: •

سسة بصفة عامة، وفي مجال الداء البيئي تحتاج الي معلومات مالية تمكنها من  لمؤ ي لوالستثمار 

 التخطيط النقدي البيئي طويل الجل وتقويم املشروعات والستثمارات البيئية املقترحة. 

وتهتم باملقاييس املادية لتدفق املواد الخام واملياه والطاقة واملخزون خالل عمليات   االدارة البيئية:  •

ل باملؤسسة واثرها علي البيئة، ومن ثم فهي بحاجة ملعلومات عينية تمكنها من التخطيط شغيالت

 الداء البيئي باملؤسسة، واعداد موازنة تدفق املواد واملخزون قصيرة وطويلة الجل.

تركز هذه الدارات عادة علي الربحية في الجل القصير، ومن ثم ينصب اهتمامها    االدارات الوسطي: •

علومات الالزمة إلعداد موازنات التشغيل الدورية، وايضا التكاليف البيئية املالئمة لتخاذ  امللي ع

 قرارات التشغيل املتكررة وبعض القرارات الخاصة. 

وتركز هذه القسام علي الستثمارات في الجل القصير والجل الطويل،  اقسام املحاسبة والتمويل:  •

مستوي املؤسسة ككل او علي مستوي القسام واملنتجات.   علياء وكذلك مقاييس تقويم الداء سو 

ومن ثم ينصب اهتمامها علي املعلومات املالية التي تمكن من القياس والفصاح عن التكاليف 

 البيئية، وكذلك املعلومات الالزمة إلعداد املوازنات الجارية الستثمارية. 

ثمرين  صحاب املصلحة من عمالء ومستوهناك العديد من الطراف ا  املستفيدون الخارجيون: •

وموردين وقوانين رقابة بيئية وجمعيات املجتمع املدني... تعد من العوامل املؤثرة في املحاسبة الدارة  

البيئية، حيث تزايدت الضغوط من هذه الطراف تجاه القياس والفصاح املحاسبي عن التكاليف  

 ة. واليرادات البيئي
 

: هناك شبه اجماع ان املحاسبة الدارية تعتمد علي عدة اساليب  ة االدارة البيئيةدوات واساليب محاسبب/ أ

يمكن للمحاسبة الدارة البيئية استخدامها لدعم وترشيد القرارات الدارية، وقد صنفت هذه الساليب طبقا  

 رئيسية: للهدف منها او مجال تركيزها داخل ثالثة مجموعات 

 : ومن ابرزها تحديد وتخصيص التكاليف البيئية. بيئية لتحليل التكاليفدوات املحاسبة االدارية الج/أ

 (.ABCمحاسبة تكاليف النشطة)          - (.LCAتقدير دورة حياة املنتج) -

 التحليل الهرمي للتكاليف البيئية علي املستويات الدارية. -

 . ملةمحاسبة التكاليف الشا                        -   محاسبة تدفق املواد. -

 ادوات املحاسبة الدارية البيئية لتقويم املشروعات الستثمارية: وهي 

 تقدير املخاطر البيئية.-           ادارة املخاطر البيئية. -

 (.TCAتقدير التكاليف الكلية) -

 الداء الداري الشامل او الكلي: ومن ابرزها ادوات املحاسبة الدارية البيئية لتقويم  

 اسلوب الدوافع الذاتية لتحقيق الهداف وتتبع التقدم. -       بيئي.مؤشرات الداء ال -

 ( وتقويم الداء املستدام.RBSCتقويم الداء املتوازن البيئي) -

املتعلقة  الخرى  دوات  أل نها تستعين بالعديد من اإف  ،جانب هذه الدوات الخاصة للمحاسبة الدارة البيئية  لىوا

دارية التي تفيد في  إل نشطة األابعض من  ( GIBSON and MARTINجيبسون ومارتن ) فهنا أضاف .باملحاسبة الدارية

ستثمارات،  إل يم ايتكاليف، تخطيط النتاج واملخزون، تقادارة الإتخصيص التكاليف،  مثل  املحاسبة الدارية البيئية:  
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شكيلة املنتجات والخدمات،  (، تصميم املنتجات والخدمات، تBenchmarkingنظم تقويم الداء، املقاييس املرجعية)

 تريات، ادارة سلسلة القيمة.املش

 طار إ ( Burritt and SAKAبوريت وساكا ) مثل وقد عرضت مجموعة من الباحثين
 
 شا ا

 
ملحاسبة الدارية   مال

 :1ساليب املحاسبة الدارية البيئية هي أبعاد رئيسية ألدوات و أالبيئية يركز علي ثالثة 

 هتم باملاض ي ام الحاضر ام املستقبل. ا اذا كانت هذه الدوات ت الهيكل الزمني ويقصد به م ▪

 متوسطة باألجل الطويل.هيكل املدي الزمني ويقصد به مدي اهتمام الدارة باألجل القصير او   ▪

هيكل روتينية املعلومات بمعني ما اذا كانت الداة تركز علي انتاج معلومات دورية متكررة او غير   ▪

 ة. متكررة تعد ألغراض خاص
 

  مداخل املحاسبة البيئية -رابعا

تم   ولهذا الغرض فقد  املؤسسات، في املحاسبة ووظائف البيئية  اإلدارة بين العالقةولقد تبين من خالل دراسة         

  :2 هي البيئية  املحاسبة مميزة لكتابات ولكنها ، واسعة مداخل أربعةوإدخال تحديد 

 الجتماعية.  املحاسبة تقارير :املدخل الثاني              .رجيةالخا املالية :التقاريراملدخل االول 

 . البيئية اإلدارية : املحاسبة املدخل الرابع      والطاقة. الخام املواد : محاسبةاملدخل الثالث

  ناحية من  مالية  وغير ومالية ناحية،  من  وخارجية  داخلية  نظر لوجهات طبقا هذه املداخل بين  ربطال تم            

 .(2.1) رقم شكل  في املبين النحو  علي ري،خأ

 األخرى  البيئية  املحاسبة مداخل  مع  عالقتها فى  البيئية اإلدارية املحاسبة: ( 2.1رقم )   الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزالدين فكري تهامي، االطار العلمي لنظم محاسبة االدارة البيئية، املجلة العلمية لقطاع كليات التجارة،    املصدر:

 .334، مصر، ص:2011امن العدد الث

 
 .363-623:ص-، صمرجع سبق ذكرهز الدين فكري التهامي، ع 1

2Bartolomeo, M., Bennett, M., Bouma, J. J., Heydkamp, P.,James, P., and Wolters, T, Environmental 
managementaccounting in Europe: Current practice and future potential, The European Accounting Review, 
9(1), 2000, pp.31–52.  
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 من  يمكن   شتركا م مدخال تقدم حسب الشكل اعاله،   العالقة هذه نظر  وجهة من  البيئية اإلدارية  واملحاسبة           

 املواد كفاءة زيادة نحو  والطاقة  الخام املواد  تدفق وموازنات التكاليف ومحاسبة  املالية املحاسبة  من  البيانات تحويل

 .البيئية حماية تكاليف وتخفيض البيئية، واملخاطر  ثيراتتأال وتخفيض  والطاقة،

 تتكون  والتي اإلنتاج مدخالت وتحديد  )املنتوج النهائي( الخدمات أو املنتجات تحديد والطاقة الخام املواد بمحاسبة ويقصد

 املخرجات كمية عم تتعادل املدخالت كمية أن  من للتحقق والطاقة الخامات  ،موازنة إعداد ثم والطاقة، الخامات من

 املادة  من  املخرجات كمية =الخام  املادة من املدخالت كمية أن  )بمعنى   1والطاقة  الخامات تلك  من كمية  تشغيل بعد  وذلك

 الخام( علي املادة من الفاقد كمية + اإلنتاج كمية  = خط اإلنتاج إلى الخام  املادة من املخازن  من املنصرفة الكمية = الخام

 طبيعته وآثاره  وحسب ناحية، من ( طبيعي غير وفاقد طبيعي )فاقد املسئولية حسب الخام قد من املوادفاال تحليل يتم أن

سامة،   مخلفات إما الضارة)وهي املخلفات الصلبة، أو املخلفات :صورة في يكون  قد الفاقد أن حيث أخري  ناحية من البيئية 

 تتجاوز  الهوائية التي  النبعاثات امللوثة، أو املياه رطنة...( أوسم للعدوي، مخلفات ناقلة لالشتعال، مخلفات قابلة مخلفات

 األمنية املسموح بها.  دلتاملع
 

 : شروط عوامل  نجاحهاالكفاءة البيئية -خامسا

 الكفاءة من  نوعين بين التمييز يمكن  عامة  وبصفة واملدخالت، املخرجات  بين العالقة عامة بصفة بالكفاءة  يقصد        

 علي ذلك عن الناجم  البيئي األثر وبين  منتج وحدة  تجهيز بين  بالنسبة مقياس عن  تعبر التي وهي بيئية منتج كفاءة : البيئية 

معينة   وظيفة  بتقديم املرتبط البيئي األثر مقدار قياس وتعني  بيئية وظيفة كفاءة منها، جزء  أو  املنتج حياة دورة مستوي 

 .2بها  املرتبط البيئي واألثر وظيفة  توفير  بين النسبة أو

   تعريف الكفاءة البيئية  -1

 علي قادرة الوقت نفس وفي عالية بجودة وخدمات سلع إنتاج علي املؤسسة قدرة بأنها البيئية الكفاءة تعرفكما          

 ارثاآل علي التركيز من بدل األسباب معالجة  خالل من الهدف هذا ويتحقق اإلنتاج، لعملية املصاحبة البيئية اآلثار تقليل

 يساعد حيث البيئي، األداء بزيادة يتحقق أن يمكن التكاليف تخفيض أن تعني البيئية  الكفاءة أن إي ، السلبية البيئية

 البعض، بعضهما  يكمل القتصادي  داءاأل  و البيئي  األداء تحسين  أن : هيو  هامة ورئيسية نتائج ثالثة فهم علي املبدأ هذا 

 الضرورية، باملنافسة متعلق كعامل ولكن  والشهرة بالسمعة متعلق كعنصر البيئي األداء تحسين إلي النظر يجب ل أنه كما

فهي توفير سلع وخدمات ذات اسعار تنافسية  املستمر.  التطوير ومدعما لعملية مكمال عامال تعد البيئية  الكفاءة  وأن 

لتأثيرات اليكولوجية وكثافة استغالل  تشبع الحتياجات النسانية وتحقق جودة الحياة في الوقت الذي تقلل فيه من ا

 املوارد خالل دورة حياة املنتوج للوصول بها الي مستوي يتناسب مع طاقة انظمة الرض اليكولوجية.

( وهو تابع  WICEوقد كان اول من طرح مفهوم الكفاءة البيئية منظمتين، الولي هي مجلس الصناعة العاملي للبيئة )

 (.BCSDتدامة)سالثانية هي مجلس العمال للتنمية امللغرفة التجارة الدولية، و 

وهذا التعريف يدل علي عدم   " قلأستخدام كم إكبر بأ نتاج كم "إوالتعريف الكثر اختصارا للكفاءة البيئية هو           

 هدار املوارد بالستغالل المثل لها وهو يهتم باإلنتاج النظيف. إ

 
 الهندسية،  العلوم في والبحوث العليا الدراسات تطوير مركز،  المحاسبي والتقييم المعرفي اإلطار  :المستدامة والتنمية البيئة ، حسن فرغلي أحمد 1

 .25،ص:  2007 مارس األولي،  الطبعة القاهرة،  جامعة الهندسة كلية العالي،  التعليم إلي المؤدية الطرق مشروع
2 Burritt, Roger L., and Saka, Chika , Environmental management accounting applications and eco-efficiency: 
case studies from Japan, Journal of Cleaner Production, Volume. 14,Issue.14 ,2006, pp.1262-1275. 
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فقد تبني املؤتمر   "،بروتوكول كيوتو" لي تحقيق الكفاءة البيئيةت التي دعت اهم التفاقياأومن وهذا الصدد        

. بروتوكول كيوتو الذي يقض ي بان تكفل الدول الصناعية تخفيض مجموعة  1997ديسمبر 11الطراف الثالثة في 

 .1990ليه في عام علي القل عما كانت ع /5بنسبة 2014-2008انبعاثاتها من الغازات الدفيئة لديها في الفترة بين 

 مات الدول الطراف في التفاقية ويتألف من خمسة عناصر اساسية هي: يهدف هذا البروتكول الي تطبيق التزا    

 إجراءات التطبيق.   -           اللتزامات املتعلقة بالنبعاثات. -

 النظام املحاسبي والبالغ.-    تخفيض التأثيرات علي الدول النامية. -

 لجنة التطبيق.  -

ثالث اليات مرنة لتتمكن الدول املتقدمة من تخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة   "بروتكول كيوتو "وقد حدد       

 وهذه الليات هي: 1990وتثبيتها وفقا ملستويات عام 

 التجار بالنبعاثات، تطبق بين الدول املتقدمة.  ▪

 التنفيذ املشترك، تطبق ما بين الدول املتقدمة.  ▪

 ل املتقدمة والدول النامية. ظيفة، تطبق ما بين الدو نمية النالية الت  ▪
 

 

 

 :1ويمكن حصرها فيما يليعوامل نجاح الكفاءة البيئية:  -2

حيث يجب التركيز علي خدمة الواجب تقديمها وليس علي املنتج الواجب توفيره وبالتالي  التركيز علي الخدمة: •

 اقل. قيمة اعلي وكثافة بيئية يكون هناك فرص امام املؤسسات لتقديم منتجات ذات 

حيث يتم الحكم علي الداء من خالل الكيفية التي يلبي بها املنتج الحتياجات الحقيقية   التركيز علي الجودة: •

 وليس الرغبات املتصورة. 

بمعني الستخدام المثل للقيمة في حدود قدرة الكوكب الرض علي استيعاب املزيد من    حدود الطاقة البيئية: •

 ة علي التنوع.ايات واملخلفات واملحافظالنف
 

  النظرة الدائمة ملنهج دورة حياة املنتج  -سادسا

النظر الي منهج دورة الحياة يؤدي الي اتخاذ قرارات اعادة تصميم العمليات واملنتجات من اجل تقليل تأثيراتها  إن         

 (اإلرشادية أو  الختيارية )  أشكالها  من إي  في البيئية  ةفاءالكإذ أن  علي البيئة الي ادني حد ممكن من اجل تعظيم الكفاءة.  

 لدعم  أنه عامة حيث بصفة البيئية وللمحاسبة البيئية وللتقارير البيئية، اإلدارية للمحاسبةالهامة  التطبيقات من تعد

ولذا يمكن ان   ، واملالية ةالعيني البيئية اإلدارية املحاسبة معلومات توافر يتطلب ضرورة األمر  فإن البيئية الكفاءة نموذج

 .2البيئية  اإلدارية نظام املحاسبة في لالستثمار  لإلدارة قوي  تحفيز  تعطي شرعية فإنها  كانت إذا  البيئية  أن الكفاءة نستنتج

 املقاييس  بين  املوازنة خالل من  التسمية هذه  على املتوازن  األداء بطاقة حصلت:املتوازن  األداء بطاقة في  التوازن  -1

 تؤشر  املالية غير املقاييس في التحسن ان حيث .واحد تقرير في المد والطويل القصير الداء لتقويم املالية وغير املالية

 في عالي ودخل مبيعات تحقيق تؤشر إمكانية  العميل قناعة ذلك على وكمثال  املستقبلي  القتصادي اإلبداع إمكانية

 يتم  الذي  املتوازن  التفاعل  خالل  من واملستقبلي  الحالي  املالي األداء يسقت املتوازن  بطاقة األداء  ان)مالي مقياس ( املستقبل

  حملة  ملتطلبات انعكاس هو املالي فاملنظور  .منه املستفيد نظر وجهة يعكس منظور  وكل األربعة املناظير متغيرات بين

 
 .39،ص:2010االسكندرية، مصر، معية، ، الدار الجاظل العولمة المعاصرة ادارة البيئة والتنمية المستدامة فيخالد مصطفي قاسم،  1

2Burnett, Royce D., and Hansen, Don, R., Eco efficiency: Defining a role for environmental cost management,  
Accounting, Organizations and Society, 33,2008 , pp:551–581.  



  

 اإلطار الفكري للمحاسبة االدارة البيئية ……….………………………..………………….....……………..……االول الفصل 
 

 

~  31  ~   

 

 مرتبطة  اهداف من  موعةجم  خالل  من  ترجمته  ويمكن الثروة تعظيم على  يتركز  والذي اساس ي بشكل  واملالكين السهم

 الداخلية العمليات العميل، خدمة( وهي الخرى  الثالثة املناظير اما.وغيرها النقدية والسيولة املتحقق الدخل صافي بنمو

 تقابل التي  والفعاليات النشطة  يعكس العميل  خدمة فمنظور  للشركة  املستقبلي الداء تمثل  فإنها  )والنمو والتعلم

 املنافسة  الشركات انشطة مع باملقارنة  الشركة بها تتميز التي األنشطة يعكس الداخلية العمليات ظور ومن العمالء حاجات

 الواجبات وبين املؤسسة افراد بين التفاعل عملية يعكس  فهو  والنمو التعلم منظور  اما .النشاط نفس تمارس التي الخرى 

 والتي  الجل  والطويلة القصيرة التنظيمية  والهداف  الفراد اهداف  بين التساق  ومدى  اإلدارية الخطط  ضمن  لهم  املحدده

 .والفراد واملالكين للمؤسسة قيمة تخلق

 

  :1يلي  ما خالل من  املتوازن  الداء بطاقة نظام في التوازن  مفهوم يظهر لذلك   

 النشاط.  وحدات مستوى  عند  الداء -

 والنتيجة.  السبب عالقات -

 املالية.  وغير املالية املقاييس -

 املستخدمين.  بين املوحدة الستراتيجية رشن -

 

 وتلوث والسطحية الجوفية املياه وتلوث الهواء، كتلوث :متعددة جوانب في التلوث آثار تمثلت: البيئي اثار التلوث  -2

  في التأثير  إلى باإلضافة األثرية، واملواقع  العامة، والصحة  املهنية  والسالمة  الحيوي، التنوع على  والتأثير  التربة،

 . الجمالية الطبيعية التي تعتبر من مكاسب النسانية  ملوقعا

 

 :2التالي  في البيئي التلوث آثار تتمثل ومختصرة عامة وبصفة

 والقضاء الجليدية الكتل  إذابة إلى أدت والتي الجو، تغير  ظاهرة عنها تولد التي  الحراري  الحتباس مشكلة ظهور  ▪

 أوروبا وأصبح شتاء الدول  من  العديد في املناخ اختلف إذ العاملي اخ نامل وتغير الحية،  الكائنات من  العديد على

 من  واملزيد 5-10%بنسبة  الوقود من املزيد إلي بريطانيا ستحتاج   ذلك على مثال  حرارة، أكثر  وصيفها  دافئا

 .2050سنة  ببلوغ % 1-3بنسبة   الكهرباء

  بالحياة والضارة البنفسجية فوق  شعةأل ا تمتص طبيعية كمصفاة  تعمل  التي األوزون  طبقة  فجوة اتساع  ▪

  الشمالية  أمريكا  قارة  بحجم لألوزون  ثقب  ُرصد وقد .الجلد كسرطانات الخطيرة األمراض  من  للعديد واملسببة

 .الشمالي القطب  فوق 

 املرتفعة  التلوث معدلت مع التكيف على الكائنات هذه  مقدرة  الحية، لعدم الكائنات من العديد انقراض تسارع ▪

 لحق  الذي  والدمار البيئي  النظام في هللا  خلقها  التي  املتوازنة الغذاء سالسل  واختفاء البيئي التوازن  اختالل جة نتي

 .بالبيئة

    

 
 المنشآت من الغازية للمشروبات بغداد شركة في محاسبية دراسة األداء تقويم في المتوازن األداء بطاقة استخدام، موسويال حمادي علي يحيى 1

  .246،ص:2013 ، 22العدد: الثامن،  المجلد، مالية و محاسبية دراسات مجلة، الصناعية
  .821، ص:مرجع سبق ذكرهواخرون،  جميل فارس2
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  من  هكتار مليون  عشر ستة من  يقرب ما فقدان عن السنوي  تقريرها في "العالم مراقبة  "منظمة أعلنت وقد          

 الهواء، املصانع في تطلقها التي  السامة األبخرة من املتكونة الحمضية  األمطار  يجة تن العالم، من سنويا  الخضراء الغابات

 الغابات كما من هكتار 200.000من  يقرب ما سنويا كندا  فقدان عن أعلنت قد أنها نجد الفاو منظمة إلى وبالرجوع

 السام الغاز من بليون باوند 7.7 موعه جم  ما أطلقت 1999 عام في الصناعية املؤسسات أن " البيئية  الحماية وكالة "أعلنت

 الهواء امللوث وسام.  يتنفسون  أمريكي مواطن  مليون  130 حوالي هناك وأن  الهواء في الكيميائي

 

    البيئة السلبية على   الصناعية التأثيرات  -3

 سبل وتطوير سانناإل رفاهية على تساعد أنها حين ففي الدول، من العديد اقتصاد في وحيويا هاما ر ا دو الصناعة تلعب

 نتيجة املحدودة الطبيعية املوارد  من  الكثير  استنفاذ  في  تتمثل سلبية  آثارا  املقابل  في عنها  ينتج قد أنه  نجد  معيشته، 

 ذلك إلى يضاف األمثل،  الستغالل  استغاللها وعدم استخدامها في اإلسراف  نتيجة  أو الصناعية، العملية في استخدامها 

 قد التي  الصناعات تقسيم  ويمكن .الصناعية العملية هذه تولدها التي الخطرة النفايات حجم ةادزي من عنها ينتج قد ما

 :1إلى حجمها حسب  الخطير التلوث عنها ينتج

 الكيماوية والصناعات ومعالجته  األملنيوم استخراج  ومعامل  ومشتقاته  النفط صناعات مثل  كبيرة صناعات  -

 .والصلب دوالحدي اإلسمنت، ومصانع األدوية ومصانع

 .وغيرها  واملطابع والنسيج الدهان إنتاج ومصانع الجلود، صناعات مثل الحجم  متوسطة صناعات -

 وغيرها.  املختلفة املعادن من واملشغولت الفضة صهر  ورش مثل صغيرة صناعات -

 

  القرارات املؤسسة واتخاذ ترشيد في البيئية التكاليف وأهمية دور  -سادسا

  التلوث من  للحماية املناسب ل املدخ تحديد إن        
 
اتخاذ   عند العتبار في أخذها  يجب نتائج إلى يؤدي ما  غالبا

 املتعلقة   القرارات  اتخاذ وكذلك  الرأسمالية  املصروفات بين  من  الختيار القرارات هذه تتضمن  فقد اإلدارية،  القرارات

 لعمليات التشغيل الحقيقية التكاليف فكشااست خالل من ذلك ويتم .املناسبة األسعار وتحديد املنتجات بتشكيلة

  البيئية وتشير التكاليف فيها بما  املنتجات وتكلفة
 
 ببريطانيا في أجريت التي راسات  الد إحدى  أيضا

(1996Ranganathanإلى  ) جنيه  بليون  عشر أربعة بحوالي قدرت1990 -1991 عام في البيئية املباشرة النفقات أن 

 تقرير  أوضح إسترليني. كما جنيه باليين ثمانية حوالي العام ذلك في بلغ التكاليف البيئية ىلع أنفق ما وأن إسترليني،

 يقارب  ما بلغت 45 أل للشركة وفروعها البيئة  الحماية أنشطة  تكاليف أن 2000 ( لعامMitsubishi Electricمؤسسة)

 ين ياباني. بليون  18.81

 

قرارات املؤسسة   على تأثيرها فأن وبالتالي ، النفقات هذه حجم كبر مدى السابقة األرقام من بوضوح لنا ويظهر        

  :2التالي في اإلدارية القرارات ترشيد في البيئية التكاليف  دور  ويظهر .الحالة هذه في مؤكد أمر

 .املوجودة املنتجات نوعية  تحسين : مثل  املؤسسة، في قائمة  قرارات ترشيد -

 .جديد خط فتح  أو قائم،  انتاج خط إغالق مثل القائمة، القرارات نم رشدا أكثر جديدة قرارات اتخاذ -

 
 .219، ص:ق ذكرهمرجع سبواخرون،  جميل فارس 1
 .242، ص: بقاسالمرجع ال 2
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 املدى  لستثمارها في للبيئة  صديقة جديدة آلت أو مباشرة،  مواد شراء املؤسسة في أموال من استثمار جزء -

 .املتوسط أو الطويل

 على عودي تالت  البيئي  بالجانب املتعلقة والتطوير األبحاث مجالت  املؤسسة في أموال  من  جزء صرف -

 .األبحاث هذه مثل تحدثها  التي والتطويرات الوفرات خالل من بالنفع، املؤسسة،
 

 توزيع تقنيات املحاسبة االدارة البيئية حسب مصدر ومكان العمل (: 3.1الشكل رقم ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Jean-Philippe Lafontaine, Les techniques de comptabilité environnementale, entre  

innovations comptables et innovations managériale, PRAG Economie et Gestion 

CERMAT-IAE Tours, Université de Tours, 2003, p :104. 

 (املؤسسة وموقع االلكرتوين وية.)نير السارالبيئية يف التقاملعلومات •

 (املؤسسة وموقع االلكرتوين)التكاليف البيئية. ية/مراقبة نامليزا•

 (احلساابت البيئية )املؤسسة وموقع االلكرتوين•

 (ؤسسة)امل فقرات االداء البيئي يف مالحق امليزانية السنوية.•

العمل 
 احملاسيب

 )اخلضراء()املؤسسة( يزانية البيئيةامل يرطوالتوالبحث  االداء البيئي

 (املؤسسة وموقع االلكرتوين لتقرير البيئي.)ا•

 (املؤسسة وموقع االلكرتوين حة القيادة اخلضراء.)ول•
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 الرابعاملبحث 

 املحاسبة البيئية التأثير على في  الدولية  بيةدور املعايير املحاس

  

بذلت جهودا كبيرة خالل عقود من الزمن من   ن العديد من املنظمات املهنية بين الفكر املحاسبي املعاصر أ       

أجل التوصل إلى حلول يمكن من خاللها السيطرة على األثر السلبي الذي تتركه العمليات الصناعية القتصادية  

، وفيما  عيات املهنيةاملنظمات والجمذلك القادم من  على البيئة الطبيعية. ومن أبرز الجهود املبذولة في هذا املجال  

 يلي نستعرض ابرز تلك الجهود. 

 املحاسبة البيئيةدور املنظمات والجمعيات املحاسبية في مجال  -أوال

زادت األحداث البيئية في السنوات األخيرة من وعي واهتمام املجتمع باملحافظة على جودة البيئة، وخاصة  كما           

، وأدى ذلك إلى اهتمام املنظمات املهنية والجمعيات العلمية املحاسبية  دور الشركات ومسئوليتها في هذا الصدد

،  تبني نظام املحاسبة البيئيةجع الشركات على بهذا املوضوع، من خالل العديد من الخطوات واملبادرات التي تش

 :1وذلك كما يلي 

 دور مجلس معايير املحاسبة الدولية  .1

مجموعة    2014وعاتها الحديثة لعام  ة الدولية التابعة للمجلس في مطبأصدرت مؤسسة لجنة معايير املحاسب          

معيار املحاسبة الدولي رقم    "، والتي من بينهامعايير البالغ املالي الدوليةمن املعايير املحاسبية الدولية أطلقت عليها "

د من املنشآت خارج البيانات  ي فقرته التاسعة على "تقدم العدي( بعنوان " عرض البيانات املالية"، والذي نص ف1)

الصناعات،   املنشآت  لية بيانات إضافية مثل التقارير البيئية وبيانات القيمة املضافة، وذلك بشكل خاص فياملا

نت اإلدارة  حيث تكون العوامل البيئية هامة، ويشجع هذا املعيار املنشآت على تقديم هذه البيانات اإلضافية، إذا كا

 ية". ستخدمين في اتخاذ قرارات اقتصادتعتقد أنها ستساعد امل

( تحت عنوان "املمتلكات واملصانع واملعدات" في فقرته الثالثة  16كما أضاف املعيار املحاسبي الدولي رقم )             

، وهذا التملك لتلك املمتلكات  عشر أنه "يمكن الحصول على املمتلكات واملصانع واملعدات ألغراض السالمة أو البيئة 

د مباشرة املنافع القتصادية لبند من بنود املمتلكات واملصانع واملعدات، إل أنه  ملصانع واملعدات، وإن كان ل يزيوا

يمكن أن يكون ضرورية للمشروع لتحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من أصولها األخرى، وهنا يعتبر الحصول  

لحصول على منافع  ه )كأصل( كونه يمكن املشروع من ا صانع واملعدات مؤهال لالعتراف بعلى هذه املمتلكات وامل

اقتصادية مستقبلية من األصول املرتبطة أكثر مما لو يتم تملكها، فعلى سبيل املثال، قد يطلب من مصنع مواد  

إلنتاج وتخزين مواد كيميائية  وسائل مناولة كيميائية جديدة من أجل أن يلتزم باملتطلبات البيئية    كيبكيميائية تر 

كأصل إلى الحد القابل لالسترداد، ألنه بدونها يكون املشروع غير قادر على   ة، ولذا تعالج " وسائل املناولة"خطر 

 إنتاج وبيع املواد الكيميائية".  

 دور املنظمات والجمعيات املحاسبية األمريكية .2

، منها على سبيل املثال  تساؤساألمريكية التي تتعلق باألداء البيئي للمصدرت العديد من معايير املحاسبة        

باملحاسبة عن الظروف الطارئة"، والذي يمكن أن يستخدم لفهم  "( والخاص 14( والتفسير رقم ) 5املعيار رقم )

( والخاصة  92متطلبات اإلفصاح عن اللتزامات البيئية، هذا باإلضافة إلى نشرة هيئة سوق املال األمريكية رقم )

 
، رسالة ماجستير غير منشورة، اثر االفصاح المحاسبي علي قرارات المستثمرين في الشركات الصناعية الكويتيةعلي مسفر مرهون العجمي،  1

 .14، ص:2018جامعة ال البيت، االردن، 
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( والخاص  6ين األمريكي رقم )الطارئة" وبيان معهد املحاسبين القانوني "باملحاسبة واإلفصاح عن الظروف

، ونشرات  (باللتزامات البيئية ( الخاص1والبيان رقم ) )"باإلفصاح عن مخاطر مهمة وحالت عدم تأكد معينة

 "املحاسبة عن التكاليف البيئية". ( بشأن 14( و )13مجلس معايير املحاسبة املالية رقمي )

 الدولي للمحاسبين  اداالتحدور  .3

م ضمن إصدارات املراجعة والسلوك األخالقي مجموعة  2004ورد في دليل التحاد الدولي للمحاسبين لعام             

( بعنوان  250املراجعة الدولي رقم )من معايير املراجعة الدولية ذات الصلة باألمور البيئية. ومن هذه املعايير، معيار  

"عند تخطيط وتنفيذ   ية". وجاء في محتويات املعيار أنه نظمة عند مراجعة البيانات املال"مراعاة القوانين واأل 

بالقوانين    ؤسسةإجراءات املراجعة، وكذلك عند تقييم وإبالغ نتائجها، يجب على املراجع أن يدرك أن عدم التزام امل

، كما جاء في الفقرة الخامسة من املعيار  ر بشكل أساس ي على البيانات املالية" )نص الفقرة الثانية(واألنظمة قد يؤث

ة القوانين واألنظمة بالبيانات املالية اختالفا كبيرة، حيث تحدد بعض منها شكل ومضمون  أنه "تختلف عالق

لذي يجب أن يتم ، بينما توجب القوانين  ، أو املبالغ التي يجب أن تسجل أو اإلفصاح اؤسسةالبيانات املالية للم

بإدارة عملها، فهناك   ؤسسةها للمإلدارة على اللتزام بها، أو تضع الشروط التي يسمح بموجبواألنظمة األخرى ا

  ؤسسات مشمولة بالقوانين واألنظمة التي لها عالقة بالنواحي التشغيلية للعمل بشكل عام، مثل )املمؤسسات 

نظمة قد تنتج عنه عواقب مالية  لصحة البيئية( ، وإن عدم اللتزام بمثل هذه القوانين واأل املتعلقة بالسالمة وا

( أنه  14كالغرامات والتعويضات ... وقد تصل إلى حد التوقف عن النشاط كلية. وذكرت الفقرة )ؤسسة على امل

  ؤسسةلتقرير عما إذا كانت امل"يطلب من املراجع على وجه الخصوص ، وكجزء من عملية مراجعة البيانات املالية، ا

تزام، على املراجع، وبأسرع وقت ممكن إما إبالغ لجنة  األنظمة"، وفي حالة عدم اللتلتزم بنص فقرات القوانين و 

 الرقابة ومجلس اإلدارة واإلدارة العليا بذلك، أو الحصول على دليل بأنه تم إبالغهم به بالشكل املناسب. 

األمور البيئية   "اعتبارات ( بعنوان 1010ي للمحاسبين املعيار الدولي للمراجعة رقم )هذا، وقد أصدر التحاد الدول

عند مراجعة البيانات املالية" متضمن مجموعة من العتبارات واإلرشادات الرئيسية للمراجع واملتعلقة باألمور  

 : 1البيئية، والتي توضحها الفقرات التالية 

ت  ، وقد يكون لها تأثير جوهري في حال ؤسساتدد متزايد من املأصبحت األمور البيئية ذات أهمية لع (1

أنها أصبحت تثير اهتمام متزايد من مستخدمي البيانات املالية، لذا فإن   معينة، على بياناتها املالية، كما 

إقرار وقياس هذه األمور واإلفصاح عنها هو من مسؤولية اإلدارة )الفقرة األولى من البيان الدولي ملهنة  

 . (1010تدقيق رقم ال

، على "عندما تكون األمور البيئية هامة  1010هنة التدقيق رقم نصت الفقرة الثانية من البيان الدولي مل (2

ما، فقد تكون هناك مخاطر بوجود معلومات خاطئة جوهرية في البيانات املالية تنشأ عن مثل   ملؤسسة

 البيئية عند مراجعة البيانات املالية". هذه األمور، ومن هنا يحتاج املراجع إلى مراعاة األمور  

، على "تتحدد األمور البيئية باملبادرة  1010ي ملهنة التدقيق رقم ة من البيان الدولنصت الفقرة العاشر  (3

ملنع أو إلغاء أو معالجة أضرار بيئية، أو التعامل مع صيانة املصادر املمكن تجديدها وغير املمكن تجديدها،  

 مة البيئة، وعواقب أضرار بيئية حدثت لآلخرين".عواقب خرق قوانين وأنظ

 عشر أمثلة لألمور البيئية التي تؤثر على البيانات املالية، منها ما يلي:   رة الحاديةتتضمن الفق  (4

 صدور قوانين وأنظمة بيئية تتطلب وقف أو تعطيل أصول معينة، ومن ثم شطب تكلفتها.   -

 
 .459-451، ص:2014، ية عند تدقيق البيانات الماليةالبيئاعتبارات االمور ، 1010البيان الدولي لمهنة التدقيق رقم  1
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رجعي، الفشل في اللتزام القانوني باألمور البيئية، أو في التخلص من النفايات، أو التغير في القوانين بأثر  -

 يتطلب تكاليف مستحقة عالجية أو تعويضية أو قانونية.   مما

صناعات الستخراجية أو الكيماوية، أو شركات إدارة النفايات، التزامات بيئية  ال  ؤسساتتتكبد بعض امل -

 ي.األساس   نشاطها عرض ي مباشر من  جتائكن  متنوعة

ما تلوثا في البيئة، ومع   ؤسسة د تسبب مالتزامات بيئية تنجم عن مبادرات طوعية، فعلى سبيل املثال ق   -

 لتلوث، حفاظا على سمعتها وعالقتها باملجتمع.وجود إلزام قانوني فإنها تقرر معالجة هذا ا عدم

إلى اإلفصاح عن وجود التزامات محتملة تتعلق بأمور بيئية، يصعب تقديرها   ؤسسات حاجة بعض امل  -

 معقول.   بشكل

على " أن أحد إمكانيات   1010لبيان الدولي ملهنة التدقيق رقم نصت الفقرة الثامنة والعشرون من ا (5

عن   ؤسسةعلى األمور البيئية يكون باإلطالع على تقرير للم ؤسسةرقابة املاملراجع للحصول على فهم ل

 البيئية".    ؤسسةاألداء البيئي، حيث يفصح هذا التقرير عن التزامات وسياسات امل

أن تأخذ في   ؤسسة ، على إدارة امل1010الدولي ملهنة التدقيق رقم  أوجبت الفقرة الثالثون من البيان (6

العتبار القوانين واألنظمة التي تفرض التزامات لتعويض التلوث البيئي الناش ئ عن حوادث سابقة،  

والتراخيص البيئية التي  والقوانين املتعلقة برقابة التلوث أو تخفيض النبعاث أو التخلص من النفايات، 

 من وجهة نظر بيئية.  ؤسسة  ط تشغيل املتحدد شرو 

على أنه " عند تنفيذ عملية املراجعة،   1010نصت الفقرة األربعون من البيان الدولي ملهنة التدقيق رقم  (7

ور  قد يلفت انتباه املراجع أدلة تشير إلى وجود مخاطر أو تحريفات جوهرية في البيانات املالية بسبب أم

انين واألنظمة البيئية، والتي تم مالحظتها  شاكل بيئية هامة، أو مخالفة للقو بيئية مثل وجود تقارير تظهر م 

 في الرسائل املتبادلة مع أو الصادرة من الوكالت املختصة.  

راعي  ، انه على املراجع أن ي1010وجاء في )الفقرة التاسعة واألربعون( من البيان الدولي ملهنة التدقيق رقم   (8

األمور البيئية قد عولجت بشكل مالئم، أو تم  ت املالية، ما إذا كانت تأثيرات عند إبداء رأيه حول البيانا

 اإلفصاح عنها وفقا إلطار التقارير املالية املناسب. 
 

 ( ذات العالقة باملحاسبة البيئيةIAS/ IFRSاملعايير املحاسبية الدولية ) -ثانيا

عد يوم من قبل املنظمات  ضيع التي يزداد الهتمام بها يوما بعد موضوع املحاسبة البيئية من املوا ي                     

ومن األمثلة على ذلك الهتمام قيام مجلس معايير املحاسبة   ، املحاسبية واملهنية واألكاديمية في الدول املتقدمة

 :1باملحاسبة البيئية نذكر منها تتعلق بيانات وايضاحات ( بإصدار FASBاملالية )

في القوائم املالية إذا كان مبلغ الخسارة   باللتزام العترافص على ضرورة وين(، 5رقم ) FASBار يمع -

محتمل، وممكن تقديره بدرجة معقولة من الدقة، أما إذا كان تقدير الخسارة ممكنا فيتم اإلفصاح عنها  

 الخسارة ضعيفا فال يشار إليها.    احتمالفي املالحظات املرفقة، وإذا كان  

بيئي إذا أمكن تحديد الخسارة، حيث يعترف  ال  اللتزام ينص على ضرورة تسجيل  و   (،14رقم )  FASBار  يمع -

        ، أما إذا صعب تحديد املبلغ فيؤخذ بالحد األدنى. املحاسبي  باملبلغ الواقع داخل املدى

 
1Financial  Accounting  Standard  Board,  On  Reorganization  of  the Accounting  for  Contingent  
Environmental  Liabilities,  the  Meeting :Potential Agenda for the project statement ,2015,p :6.  
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( 2006يوجد حاليا واحد وأربعون معيارا محاسبيا دوليا كما جاء في نسخة معايير اإلبالغ املالي الدولي لسنة )

International Accounting Standards Board .%تناقش وبشكل مباشر أو  ( 16خمسة معايير منها فقط )ما نسبته

 :1غير مباشر املوضوعات ذات العالقة باألنشطة البيئية للمؤسسة. وفيما يلي موجز عما تتضمنه تلك املعايير 

ب(   35لبيع والعمليات املتوقفة(: تبين الفقرة ))األصول غير املتداولة املحتفظ بها برسم ا IFRS 5معيار  -

من هذا املعيار واملتعلقة بإظهار العمليات املوقوفة أن من ضمن التعديالت التي يجب أن تصنف بشكل  

مباشرة بالعملية مستقل في الفترة الحالية والخاصة باملبالغ الظاهرة بالعمليات املوقوفة واملرتبطة 

رتبطة مباشرة بالعمليات الخاصة  ة هي تلك املتعلقة بالشكوك الناتجة عن واملاملوقوفة في الفترة السابق

 باألصل قبل التخلص منه، مثل اللتزامات البيئية والتزامات ضمان املنتج الصادرة من البائع.

ة  من هذا املعيار واملتعلقة بمكونات القوائم املالي( 10تبين الفقرة ) عرض البيانات املالية: IAS 1معيار  -

ت املالية، تقارير وبيانات مثل تقارير بيئية وبيانات أن العديد من املؤسسات تقدم، خارج نطاق البيانا

ذات قيمة مضافة، وخاصة في القطاعات التي تبرز فيها العوامل البيئية بشكل كبير والتي يعتبر العنصر  

لتقارير واملوضوعات املقدمة خارج  فئات املهمة التي تعتمد على املعلومات البيئية. االبشري فيها من ال

 الية تعتبر خارج نطاق املعايير الدولية اإلعداد التقارير املالية.  حدود القوائم امل

األولية  واملتعلقة بالتكاليف  (  11: يبين هذا املعيار في الفقرة ))املمتلكات واملصانع واملعدات(   IAS  16معيار   -

والبيئة.    ت واملباني يمكن أن تستحوذ األسباب خاصة بالسالمةأن بعض العناصر املرتبطة باآللت واملعدا

على الرغم من أن حيازة تلك العناصر ل تؤدي مباشرة إلى زيادة الفوائد القتصادية املستقبلية ألي أصل  

وريا للمؤسسة، وذلك من أجل الحصول على  من األصول الثابتة الحالية، إل أن الحصول عليها يعتبر ضر 

مكن تصنيفها كأصل من األصول  ادية من أصول أخرى مرتبطة بها. مثل تلك العناصر يمنافع اقتص 

الثابتة ألنها تمكن املؤسسة من الحصول على فوائد اقتصادية مستقبلية من خالل أصول مرتبطة بها،  

صول. مثال على ذلك، قيام صاحب مصنع كيماويات  بشكل أكبر مما لو لم يتم الستحواذ على تلك األ 

ن اللتزام باملتطلبات البيئية الخاصة  فة وحدة عمليات معالجة مواد كيماوية جديدة كنوع مبإضا

بالعمليات الخاصة بإنتاج وتخزين مواد كيماوية خطرة؛ تلك التحسينات الرأسمالية يجب أن تسجل  

. غير أن   تستطيع املؤسسة أن تقوم بمزاولة نشاطها الصناعيكأصل من األصول الثابتة ألنه من غيرها ل 

)انخفاض في  36في قيمة األصول الثابتة بموجب معيار تلك األصول يجب أن تخضع لشروط النخفاض 

 قيمة األصول(.  

: هذا املعيار يعتبر من املعايير التي تتناول املوضوعات البيئية بشكل  منافع املوظفين( )  IAS 19معيار  -

فع القتصادية للموظفين والتي يمكن أن تشمل  ، أ( من عناصر املنا4غير مباشر عندما تتطرق الفقرة )

سة البيئية  الرعاية الصحية للموظفين كعنصر من عناصر البيئة والسالمة التي تندرج تحت السيا

 سسة.  العامة للمؤ 

أمثلة   من هذا املعيار(  19: توضح الفقرة )املخصصات، االلتزامات واألصول املحتملة( )   IAS  37معيار   -

( ومن ضمنها تلك اللتزامات املستقلة عن  provisionsالتي تشملها املخصصات )  على األحداث املاضية 

ئي املتعمد والتي سوف تؤدي العمليات األخرى، مثل املخالفات وتكاليف التنظيف املرتبطة بالضرر البي

  أيضا من ( 21مستقبال إلى إجبار الشركة على دفع مبالغ نقدية ملعالجة تلك األضرار. وتبين الفقرة )

 
1 Ibid, p:10-15. 
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عيار أن الحدث الذي ل يؤدي إلى حدوث التزام في الوقت الحالي، يمكن أن يسبب بحدوث نفس امل

. على سبيل املثال،  ؤسسةصريح عام من املالتزام مستقبال بسبب التغير في بعض القوانين أو بسبب ت

ناتجة عن  عندما يحدث الضرر البيئي قد ل يكون هناك التزام في الوقت الحاضر لعالج العواقب ال

ذلك الضرر، ولكن عالج ذلك الضرر يصبح التزاما في حال صدور قانون جدید أو في حال ما تحملت  

 ؤسسة مسؤولية ذلك الضرر. امل

 

الجزائر النظام املحاسبي املالي بموجب    2010: تبنت ابتداء من سنة    من ناحية املعايير املحاسبية الجزائر و وفي   •

 IASاملستمد من املعايير الدولية للمحاسبية : املعيار املحاسبي الدولي    27/11/2007الصادر في    11/07القانون:

 . 1علن عنه املجلس الدولي ملعايير املحاسبة ، الذي أ IFRSو املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية

ايير املحاسبية  نشاط املؤسسة يترتب عليه تكاليف والتزامات بيئية وجب تقيدها ضمن القوائم املالية وفق املع 

 .2الدولية 

واملالحظ أن بعض املصاريف البيئية يمكن اعتبارها بنود غير عادية ومثال ذلك ما تتحمله املؤسسة بسبب   

القطاعات  IFRS 38: ق نتيجة مخالفة القوانين البيئية السائدة، وهذا ما نص عليه املعيار املحاسبي الدولي رقمالغل

القوائم املالية الذي يعالج البنود الغير عادية التي تنشأ من األحداث أو   عداد(إل  operating segmentsالعملية)

 وقع حدوثها بصورة متكررة. العمليات الغير مرتبطة بنشاط العادي للمؤسسة ول يت

صافي ربح أو خسارة الفترة يعالج املصاريف البيئية من حيث أنها  IAS 8كما أن املعيار املحاسبي الدولي رقم  

 فترة الحالية أو الفترات السابقة. تخص ال

يفقد تم تدارك  األمور الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ املركز املال  10IASوحسب املعيار املحاسبي الدولي رقم 

بعض القصور فيما يخص معالجة التكاليف البيئية ذات الصلة بأحداث أو عمليات تمت في املاض ي أو عمليات  

 وث. مستقبلية أو متوقعة الحد

كما أن هذا املعيار األخير ل يتطلب اإلفصاح عن الخسارة املمكن تحققها بعيدة أو ضئيلة أي مربوطة بعنصر عدم 

 .4اليقين 

املخصصات املطلوبات املحتملة، املوجودات املحتملة الذي حل محل أجزاء  37IASاملعيار املحاسبي الدولي رقم  أما  

الذي يعالج األمور الطارئة واألحداث الالحقة ومن ضمنها الخسائر الناتجة   IAS 10من املعيار املحاسبي الدولي رقم  

 .5عن العواقب البيئية 

األصول غير املتداولة واملحتفظ بها  ، IFRS 5أنه وفقا للمعيار املحاسبي الدولي رقم  ،رومما هو جدير بالذك          

ة املستقبلية التي تتعهد بها  مة املصروفات الرأسمالييتطلب اإلفصاح عن القي هللبيع والعمليات غير املستمرة فإن

 اإلدارة )استثمارات بيئية(، واألصول البيئية املحتمل الحصول عليها كذلك. 

 
 6،ص:2011الجزائر، -برج بوعريريج دار النشر جيطلي،  ، المحاسبة العامة وفق المخطط المحاسبي الجديدعبد الرحمان عطية، 1

2Elena M. Barbu Et Niculae FELEAGA Et Liliana FELEAGA, Quelles normes IAS/IFRS utiliser pour le reporting 
environnemental ? , Revue Française de Comptabilité  ,  N°440 Février 2011, P:24.  

 .249، ص:2002األردن،  -عمان دار المسيرة، ، المشاكل المحاسبية المعاصرة، الدوغجي عليو مؤيد الفضل وعبد الناصر نور 3
 .250، ص: المرجع السابق4
 .256، ص: المرجع السابق5
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واملعايير املنظمة لعملية اإلفصاح عن   2010املعمول بها حتى نوفمبر IAS / IFRSويمثل الجدول التالي املعايير        

مختصة    9ل  معايير فقط من أص  4و    41معيار محاسبي دولي فقط من أصل    12إلى أن    األداء البيئي وتجدر اإلشارة

 .1في إعداد القوائم املالية 
 

 ( من أجل اإلفصاح عن األداء البيئي IAS/IFRSاملعايير الدولية للمحاسبة) ( 1.1الجدول رقم) 

التي تهتم باإلفصاح عن األداء    IASاملعايير املحاسبة الدولية  

 البيئي 

التي تهتم   IFRSلدولية إلعداد التقارير املالية يير ااملعا

 باإلفصاح عن األداء البيئي 

قوائم املالية"  ( "عرض ال1) IAS املعايير املحاسبي الدولي

يوضح هذا املعيار هدف إعداد البيانات املالية وهو تقيم  

األصول بقيمتها الحقيقية، وإعطاء صورة صادقة عن الذمة  

ا تقديم جميع اآلثار البيئية الناتجة  املالية للمؤسسة وكذ

 عن نشاط املؤسسة. غير أن هذا العرض يبقي اختياري . 

("اندماج  3)IFRS املالية  املعايير الدولية إلعداد التقارير 

األعمال: تجميع األعمال" وهذا املعيار يؤخذ عند تقيم  

املؤسسة ألصولها ومجموع خصومها تقيما عادل يجب  

 ثار البيئية لهذه العناصر. تقيم العتبارات اآل

( "املخزون" ويخص هذا  2) IAS املعايير املحاسبي الدولي 

املعيار في املقام األول الصناعات شديدة التلويث )مثل  

التعدين( فهو يوص ي بمعالجة النفايات كأصول ذات قيمة  

 متبقية،   

("محاسبة  6)IFRS املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

ملعيار يهتم بأنشطة  الستخراجية " وهذا االصناعات 

ب والتعدين والتي تعتبر من بين أكثر  الستخراج والتنقي 

الصناعات تلويثا للبيئة لذلك وجب تضمين التكاليف  

 البيئية ضمن تكاليف النتقيب والستخراج.  

( "السياسات املحاسبية" يهتم  8)IAS املعايير املحاسبي الدولي

في السياسات املحاسبية، والتغير في   هذا املعيار بالتغير 

طاء ويمكن لجميع هذه الجوانب  يح األخالتقديرات وتصح

 أن تطبق علي عناصر األداء البيئي.  

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

IFRS(8  القطاعات التشغيلية أو الوظيفية " وهذا")

قارير  املعيار يهتم أن تكون العناصر املهمة  الواردة في الت

 السنوية تتضمن حماية البيئة واألنشطة املتعلقة بها. 

( البعض من هذه األحداث  10)IAS املعايير املحاسبي الدولي

قد يكون لها أثر البيئي  لذلك يجب وصف وتحديد األسباب  

 التي أنتجتها. 

(الجديد  9)IFRS املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 

وهو   2009ر في نوفمبر لعام )األدوات املالية( الصاد

ل معيار املحاسبة  األولى من مشروع استبدا  املرحلة

)األدوات املالية: العتراف والقياس( بكامله مع    39الدولي  

، ويتوجب تطبيق املعيار الدولي إلعداد  2010نهاية العام 

. وهو يتضمن  2013جانفي لعام  1من  9التقارير املالية 

 .2البيئية العتراف وقياس التكاليف

( "املمتلكات امللموسة"   16) IAS املعايير املحاسبي الدولي

 ويهتم هذا املعيار بدراسة األصول املوجهة لحماية البيئة  

 

 
1Elena M. Barbu ECT, OP.Cit, P: 26 .       
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( "محاسبة املنح الحكومية   20)IAS املعايير املحاسبي الدولي

واإلفصاح عن املساعدات الحكومية" وهو يحتوى ضمنيا  

 نبعاثات الغازات الدفيئة للع علي مرجع علي كيفية توزيع  ا

 

(" األدوات املالية للعرض  32)IAS املحاسبي الدولياملعايير 

واإلفصاح " ويهتم هذا املعيار كذلك باإلفصاح عن األداء  

 البيئي  

 

(" انخفاض قيمة  36)IAS املعايير املحاسبي الدولي

املوجودات" ويمكن استخدام هذا املعيار في اهتالك  

 يئية. وكذا تقيم مخلفات  حدوث التلوث.التثبيتات الب 

 

( " املخصصات، املطلوبات  37)IAS ملعايير املحاسبي الدوليا

املحتملة، واملوجودات املحتملة" وهذا املعيار يستخدم في  

أنشاء مؤونات من قبل املؤسسات من أجل مواجهة اآلثار  

 البيئية. 

 

موسة"  ( "األصول غير مل38)IAS املعايير املحاسبي الدولي

دقيقة لألصول البيئية مثل  عيار معالجة ويتضمن هذا امل

 تكاليف التطوير أو نبعات الغازات ...

 

("األدوات املالية العتراف  39)IAS املعايير املحاسبي الدولي

والقياس" وهذا املعيار األداء البيئي جزئ من العتراف  

 والقياس لألداء العام للمؤسسة.   

 

ملعيار  ( "الزراعة" وهذا ا41)IAS الدولي املعايير املحاسبي 

يتناول األصول البيولوجية )نباتات وحيوانات( وبتالي فهي  

 معلومات إضافية مقدمة عن البيئة. 

 

 املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على: 

Elena M. Barbu Et Niculae FELEAGA Et Liliana FELEAGA, Quelles normes IAS/IFRS utiliser pour le 

reporting environnemental ? , Revue Française de Comptabilité , N°440 Février 2011.. 

 املعايير البيئية الدولية ذات العالقة باملحاسبة البيئية 

 التالي: تشمل Birkin من املعايير واإلرشادات الدولية ذات العالقة باملحاسبة البيئية كما يراها

 British Environmental Management System 7750 لبيئية البريطاني رقممعیار نظام اإلدارة ا -

Standard  (7750BS) . 

 (  EcoManagement and Audit Schemeبرنامج اإلدارة والتدقيق البيئي )  -

 ISO-14000 environmental management system (standardsمعايير نظام اإلدارة البيئية ) -

الوليات املتحدة   ، وخاصةدول العالم باملحاسبة عن األداء البيئي يةهتمت أغلبقد إ وفي هذا الشأن ف       

 
 
بقياس التكاليف البيئية والفصاح عنها، وذلك من خالل الجهود   األمريكية التي تعتبر من أكثر الدول اهتماما
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حيث  Securities and Exchange Commission (SECملال في الوليات املتحدة األمريكية )املبذولة من كال من سوق ا

بإصدار نشرات للتعبير عن اإلفصاح املحاسبي عن األداء البيئي خاصة محتويات القوائم املالية   SECقامت 

اف ذات املصلحة  للمؤسسات، وما بها من إفصاح عن قياس التكاليف األداء البيئي، وذلك من أجل خدمة األطر 

لس معايير  ائم املالية وخاصة املستثمرين املستقبلين. كما أصدر مجاملستفيدة من املعلومات املنشورة بالقو 

( بعنوان  5األمريكي رقم ) معيار املحاسبة  Financial Accounting Standard Board (FASBاملحاسبة األمريكية )

   واإلفصاح عن التكاليف البيئية. على أهمية القياس "املحاسبة عن الطوارئ" تم من خالله التنبيه
 

  American Institute Of Certified  (Accountants (AICPAكما أصدر املعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين          

ملعالجة اللتزامات البيئية حيث ابرز هذا املعيار أهمية الدور املتعاظم ملهنة املحاسبة والتدقيق   1/96معیار رقم 

يار بمعالجة اللتزامات البيئية بحيث تتضمن قائمة املركز املالي األصول  في إعداد التقارير البيئية. كما اهتم هذا املع

 .1وتتضمن قائمة الدخل املصروفات البيئية خالل الفترة طويلة األجل املتعلقة بمعالجة اللتزامات البيئية، 

ء البيئي وبطريقة قياسها  وفي بريطانيا اهتمت العديد من املنظمات العلمية واملهنية اإلنجليزية بالتكاليف األدا      

  قائمة أوصت  Accounting Standards Boardاإلفصاح عنها حيث أصدر مجلس معايير املحاسبة النجليزي  أو 

بضرورة إدراج جميع العناصر الرئيسية لاللتزامات البيئية سواء تم العتراف بها أم لم يتم العتراف بها من اإلدارة،  

التعهد تشمل إشارة لوقت الدفع باإلضافة إلى أي شك في ارتفاع مبلغ النفقات  أيضا تقديم وصف مختصر لطبيعة  

العتبار مخصصات اللتزامات البيئية ووصف مختصر للخسائر  التي سوف تدفع أو الوقت املحدد لها مع األخذ في  

 . 2البيئة 

نك الدولي بتقديم الكثير من  وفي مجال الجهود الدولية فيما يتعلق باإلفصاح عن التكاليف البيئية فقد قام الب

الدولي املتزايد لحماية  ماية البيئة ويتضح اهتمام البنك الجهود بهدف اإلفصاح عن املعلومات البيئية وذلك لح

املوارد البيئية من خالل البرامج التي يقدمها ملختلف الدول ويقوم البنك باملساعدة في وضع الخطط الستراتيجية  

وم بالتدقيق املتواصل للنفقات العامة التي تتحملها الدول للتنمية املستمرة والحفاظ على  للتنمية البيئية كما يق

 البيئة. 

 

 
1 American Institute Of Certified Accountants (AICPA), Code of Professional Conducts and Bylaws,American 
Institute Of Certified Accountants, June, 1.New York, 2003, p:33.  

جامعة عمان رسالة ماجستير غير منشورة، بيئية، واقع ومعوقات التزام شركات النفط بتطبيق محاسبة تكاليف تلوث العلي اسماعيل ميراز، 2

 .33، ص:2013 العربية، االردن، 
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 الخامس  امليحث  

 في مجال التنمية املستدامة  ية  الجزائر دولة   جهود 

 تمهيد

فها الرئيس ي ضمان  السنوات األخيرة على إنشاء آليات مؤسساتية وقانونية ومالية هد في عمدت الجزائر                   

من أهمها كتابة الدولة للبيئة واملجلس األعلى للبيئة والتنمية املستدامة،   ، إدماج البيئة في عمليات اتخاذ القرار

وكذا املجلس القتصادي والجتماعي الوطني .وقد تم إنجاز العديد من األعمال املهمة في إطار مجهودات التنمية  

د من املجالت التي  والتي أعطت نتائج مقبولة نسبيا في العدي ،21عمال القرن والتي تدخل ضمن تطبيق أجندة أ

نذكر منها محاربة الفقر والسيطرة على التحولت الديموغرافية، وكذا الرتقاء بالوقاية الصحية وتحسين  

 ذلك،  املستوطنات البشرية إضافة إلى اإلدماج في عملية اتخاذ القرار املتعلقة بالبيئة. وقد لوحظ مع
 

 ية املستدامةاهتمامات الدولة الجزائرية   بالتنم -أوال     

 :  1نذكر منها  أهم املشاريع املنجزة من طرف الحكومة الجزائرية بخصوص التنمية املستدامة من   إن      

سعت الجزائر بدورها إلى إقرار مجموعة من الضرائب   :سن الرسوم البيئية في النظام الجبائي الجزائري  -1

التلوث وخاصة تلوث الهواء واملاء، وذلك أن الجزائر من بين الدول  رسوم البيئية كمحاولة لوضع حد ملختلف أنواع  وال

النفطية ول يخفي على أحد ما للصناعة النفطية )البتروكيميائية( من آثار سلبية على البيئة، باإلضافة إلى كون معظم  

وفيما   .املسطحات املائيةويا بماليين األطنان من النفايات السامة في  املصانع تتركز في الشريط الساحلي وهي تقذف سن

  :يلي سنحاول تقديم أهم هذه األدوات الجبائية

رسم سنوي على النشاطات امللوثة أو الخطيرة    1992قانون املالية لسنة  أسس  :2 الرسم على النشاطات امللوثة للبيئة -2

دج إذا كان    30.000ـ  سسات التي تشغل أكثر من شخصين يقدر الرسم بعلى البيئة، بمعدلين أساسيين، بالنسبة للمؤ 

دج إذا كان للمؤسسات نشاط واحد على   3.000لهذه املؤسسات نشاط واحد على األقل خاضع إلجراء الترخيص، و

األقل خاضع إلجراء التصريح. أما بالنسبة للمؤسسات التي تشغل أكثر من شخصين فينخفض املعدل األساس ي إلى  

 .دج للمؤسسات الخاضعة للتصريح750وإلىدج بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للترخيص  6.000

م تم تعديل املادة املتعلقة بتأسيس الرسم على األنشطة امللوثة أو الخطيرة على   2000وفي قانون املالية لسنة        

سنوي للرسم والثاني يتعلق بفرض مبلغ البيئة، وقد تمثل التعديل في إحداث تغييرين، األول يتعلق برفع املبلغ ال

 .دل( لكل صنف من أصناف املؤسسة الخاضعة للترخيصرسم)مع

م ليؤسس إتاوة على جودة املياه والتي تجبى   1996جاء قانون املالية لسنة  :إتاوة املحافظة على جودة املياه -3

)بلدية، مؤسسات إنتاج املياه وتوزيعها لحساب الصندوق الوطني للتسيير املتكامل للموارد املائية، وهي تحصل لدى 

ولئية وجهوية( أو لدى دواوين املساحات املسقية )ولئية وجهوية( وبصفة عامة لدى املؤسسات العامة أو الخاصة  

 
 
أو تنقيبات، وتوجه هذه األتاوى لضمان مشاركة املؤسسات املذكورة في برامج حماية جودة   التي تملك وتستغل آبارا

 :3تية فاظ عليها. وتطبق املعدلت اآلاملياه والح

 
والتجارية وعلوم  االقتصاديةكلية العلوم ، مجلة العلوم االنسانية، -والجهود االستراتيجية–واقع التنمية المستدامة في الجزائر ، لخضاري صالح 1

 . 215، ص:2018، 50، العدد:3جامعة الجزائر ، التسيير
ديسمبر  18المؤرخ 91- 25من القانون رقم  117، المعدل للمادة 2018من قانون المالية لسنة  61أحكام المادةأنظر لمزيد من التفصيل الى  -2

 .1992والمتضمن قانون المالية لسنة  1991سنة 
 .216، ص: المرجع السابق 3
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املياه الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفالحة بالنسبة لوليات شمال البالد،   من مبلغ فاتورة % 4 ✓

بالنسبة لإلتاوة الخاصة، ونفس املعدل هذه املرة من السعر األساس ي مضروب في كميات املياه  

 املقتطعة بالنسبة لإلتاوة العادية؛

الصالحة للشرب أو الصناعة أو الفالحة بالنسبة لوليات الجنوب اآلتية:   ملياهفاتورة امن مبلغ % 2 ✓

األغواط، غرداية، الوادي، تندوف، بشار، إيليزي، تمنراست، أدرار، بسكرة، ورقلة بالنسبة لإلتاوة 

بة  الخاصة، ونفس املعدل هذه املرة من السعر األساس ي مضروب في كميات املياه املقتطعة بالنس

 ادية؛ لإلتاوة الع

ومن أجل أخذ الشروط الخاصة بكل منطقة بعين العتبار)حجم املدن، كثافة املياه املصرفة، نوعية مياه مجاري    

الصرف، املناطق الخاصة الواجب حمايتها من آثار التلوث، هشاشة وسط استقبال املياه، الستعمال السفلي للمياه(  

 كحد أقص ي.  1.5و1 أعاله، تراوح ما بين  النسب املذكورة يمكن تطبيق معامالت زيادة على 

 

وهنا يتعلق األمر برسم التطهير والرسم على البنزين غير الخالي من الرصاص، حيث حدد مبلغ رسم   :مماثلة  رسوم أخرى  -4

نزل واقع دج على كل م  500نسمة، و   50.000دج على كل منزل واقع في بلدية يقل عدد سكانها عن     375  التطهير كما يلي:

دج على كل محل تجاري أو غير تجاري، واقع في بلدية يقل عدد  1000نسمة أو أكثر .و 50.000بلدية يبلغ عدد سكانها في 

نسمة أو  50.000دج على كل محل تجاري أو غير تجاري، واقع في بلدية عدد سكانها  1250نسمة.و50.000سكانها عن 

ألصناف املذكورة أعاله وهي عادة املصانع أو املحالت التجارية  ت أكبر من اأكثر. بالنسبة للمحالت التي تحدث كمية فضال 

دج،   500- دج  250أو الحرفية الكبرى، فيقوم رئيس املجلس الشعبي البلدي بتحديد مبلغ الرسم املحصور في املجال 

ية مؤخرا  لطات العمومأما فيما يخص خطر الرصاص على الصحة العامة تسعى الس  .1وذلك مهما كان عدد سكان البلدية

إلى تعميم استعمال البنزين الخالي من الرصاص على اعتبار أنه غير ملوث باملقارنة مع أنواع الوقود األخرى، باإلضافة إلى 

 .2021محاولة تخفيض سعره كسياسة تحفيزية تمهيدا الي منع استخدام البنزين العادي مع نهاية سنة 
 

م الرسم على الوقود املحتوي على الرصاص سواء كان بنزين عادي أو   2000الية لسنة وفي املقابل أنشأ قانون امل      

دج لكل لتر، وهو يحصل لحسابي التخصيص الخاصين بالصندوقين: الصندوق الوطني للطرق  1بحيث يفرض بـ  -ممتاز  

 .وق ( لكل صند 50والطرق السريعة والصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث وذلك مناصفة أي )%
 

م ببداية تطبيق مبدأ امللوث الدافع فإشراك   2002حيث سمح قانون املالية لسنة : 2الجباية البيئية إدراج مصطلح  -5

املسؤولين عن األضرار املتسبب فيها للبيئة في تحمل جانب من تكاليف التغطية التي تقتاضيها عملية إعادة التأهيل  

من   93املادة )وإزالة التلوث من خالل ترتيبات ايجابية عديدة يحتويهايئة وتعميم املوارد املالية اإلضافية لصندوق الب

 (.2020ق.م. لسنة 

والذي يهدف    2001صدر القانون املتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته املستدامة في   :قانون تهيئة اإلقليم الجزائري  -6

ستدامة من خالل وضع تدابير قانونية  امل إلى بلوغ برنامج عمل يتمثل في املخطط الوطني املتعلق بالتهيئة والتنمية

ومؤسساتية وكذا طرق املتابعة واملراقبة. ولهذا الغرض بالذات صدرت جملة من القوانين كقانون تسيير ومراقبة وإزالة  

 
 .721، ص: المرجع السابق 1
حوافز اقتصادية  دوات االقتصادية لمعالجة المشاكل البيئية وهي مصممة الستيعاب التكاليف البيئية وتوفيرالجباية البيئية أدا ة من أهم األ  2

 .بالجباية البيئيةمة بيئيا. ومن ذلك ظهر ما يسمى لألشخاص والشركات لتعزيز األنشطة المستدا



  

 اإلطار الفكري للمحاسبة االدارة البيئية ……….………………………..………………….....……………..……االول الفصل 
 

 

~  44  ~   

 

املصادقة على مشروعي    تمت  حيث    .النفايات وقانون املحافظة وتثمين الساحل إضافة إلى قانون املحافظة على البيئة

واقع السياحية ي التقانون حيث صادق املجلس الشعبي الوطني بتاريخ   :نمية املستدامة للسياحة ومناطق التوسع وامل

على مشروع القانون وقد أخذت التعديالت املقترحة على املشروع بعين العتبار ضرورة الرتقاء بقطاع   06/01/2003

 يا. عقالنالسياحة إلى مصاف القطاعات املدرة للثروة و تسييره 

 
 

 وضع استراتيجية بيئية وطنية للنشاطات البيئية والتنمية املستدامة -ثانيا

ألف طن من النفايات الخاصة الخطرة، الناتجة أساسا عن النشاطات  200تنتج الجزائر سنويا ما يقدر ب              

طرق غير  التخلص منها ب إنتاجها أو يتمالصناعية والزراعية والعالجية. هذه األخيرة كانت تخزن ضمن وحدات 

قانونية في املزابل العمومية املخصصة أساسا للنفايات املنزلية، وفي هذه الحالة تكون مصدر خطر دائم يتسبب في 

  .تلوث املياه السطحية والجوفية 

 

لها  سات بكافة أشكاوتشير إحدى الدراسات إلى أن املحاسبة البيئية أضحت مالئمة بشكل متنام للمؤس             

النظر إلى أن املوضوعات املتعلقة بالشأن البيئي أصبحت تحظى بجل اهتمام األسرة الدولية، إذ ينظر إلى  وأنواعها ب

التلوث البيئي بأنه مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية تظهر بجالء على صعيد العالم، ولهذا بات  

ملي لحماية البيئة ومنعـ  أو على األقل التخفيف  ن الوطني والعاة على املستوييمن الضرورة بمكان اتخاذ خطوات جاد

من وطأة . آثار التلوث، وبالتالي فإن ثمة توجها لقيام املؤسسات باإلفصاح للمجتمع على نطاق واسع من املعلومات  

ات الصلة  يف والرادات ذعن التدابير البيئية )سياسات، أهداف، برامج( املتبعة في املؤسسة، فضال عن التكال

 .1التدابير بتلك 

 

ارتبط تطور املحاسبة بمستوي التطور القتصادي والجتماعي للبشر. واملحاسبة التي نراها  االدارية : املحاسبة 

 :2اليوم هي حصيلة تطور تاريخي للعصور البشرية، ولعل اهم العوامل التي ادت الي ظهور املحاسبة وتطورها هي 

الحاجة الي املعلومات من   وكذلك قتصادية مع الغير.قتصادية والعالقات الالي اثبات الحداث الالحاجة  -

 اجل الرقابة الفعاليات القتصادية واملمتلكات والفراد، من اجل اتخاذ القرارات علي مختلف املستويات.

 نشوء املحاسبة وتطورها حتي ظهور القيد املزدوج.   -

تجدة كالتنمية  قتصادي، وتقوم املحاسبة بتلبية الحاجات املسالتطور املحاسبي يتالءم وينسجم مع التطور ال  -

املستدامة والحوكمة...بمعني ان التطور القتصادي والجتماعي والبيئي تطور فعال ومؤثر في الحياة بينما  

تطور عبر الزمن حيث بدا بالنشاط الزراعي  املحاسبة هي رد فعل لهذا التطور. ويمكن ان نقول ان القتصاد 

 بية لهذا التطور من تلوث واستنزاف للموارد.   لتجاري ثم الصناعي وما ان جر عليه من اثار سلثم ا

 

 :3عبر الزمن وهي  اإلدارّية املحاسبة تطور  لكيفية مراحل  أربع    IFACللمحاسبين   الدولي التحاد وضع ولقد

 
، المتحدة ألمما، منطقة اسكوا تنفذها في و تعزيز آليات البيئية التشريعات كفاية مدى  تقويم آسيا،  لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة 1

 ,80، ص:1999، نيويورك
 .15، ص:2007، دار الحامد، عمان، االردن، المحاسبية والمراجعةمقدمة في النظرية حيدر محمد علي بني عطا،  2

3 IFAC. International Guidance Document: Environmental Management Accounting, International Federation 
of Accountants, New York, 2005,p: 87. 
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  تحديد علي التركيز كان (: حيث1950عام  قبل ما )فترةاملرحلة األولى  -
 
 والرقابة املالية. ليفكاالت

انية  املرحلة -
 
 والتخطيط االداري. الرقابة بهدف معلومات توفير علي (:التركيز1965عام  حتى  فترة( الث

الثة  املرحلة -
 
 في عمليات املؤسسة.  املستخدمة املوارد في الهدر تخفيض علي التركيز(: 1985عام حتى  فترة( الث

 .للموارد استخدام الفاعل خالل من القيمة وخلق توليد علي التركيز(: 1995عام حتى  فترة( الرابعة  املرحلة -

مرحلة    من تحولت قد اإلدارّية املحاسبة أساليب أن   قد بين  كر  الذ السابق IFAC تحليلوخالصة القول هنا، أن        

 أي  .للموارد( الفاعل  ستخدامل ا)  القيمة وخلق (املوارد خسارة تخفض( الهدر تخفض علي التركيز إلى توفير املعلومات

  والنقدية، الكمية  أو والتي يمكن تعريفها باملوارد املادية املوارد استخدام حول  اإلدارّية املحاسبة ركزت
 
 عن فضال

 العمل آليات مثل املؤسسة قبل واستخدامها من  التي يتم ابتكارها األخرى  املرتبطة باملوارد واملعلومات نفسها املعلومات

   والثقافة وحتي ولء املستهلكين.  واألخالق   والطاقات البداعية دربين امل واألفراد نظم وال
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     االول  خالصة الفصل 

 

 لقيت  البيئة  تبين لنا من خالل هذا الفصل أن قضية         
 
  اهتماما

 
من مختلف املنظمات العاملية من   متزايدا

طار ظهر مفهوم التنمية املستدامة، من خالل الفهم والعتراف بأن  اإل اد. وفي هذا أجل ما لحق بها من إفس

األرض، بطريقة تلبي الحاجات البشرية الحالية   املجتمعات يجب أن تعيش معا ضمن حدود املوارد العامة لكوكب

ضغوطات املتعددة،  واملستقبلية دون املساومة على بقاء األنظمة ألإليكولوجية األخرى. واستجابة لتعاظم ال 

أصبحت قضية املحاسبة البيئية والتكاليف املرتبطة بها تتزايد في العديد من الدول. وإلزام الشركات بمسؤولياتها  

 تمع والبيئة ، األمر الذي يستدعي الهتمام باملحاسبة عن األنشطة الجتماعية والبيئية.ه املجتجا

بيئية لخدمة أغراض مختلفة تتمثل في دعم صنع القرارات  املحاسبة الجهت تقنيات  وُ وفي هذا الغرض فقد              

بية. ومنه فإن هناك حاجة لتحسين  وقياس األداء والعتراف بالتكاليف املحتملة وتسجيلها وال فصاحات املحاس 

التي تجمع   التصال بين مسئولي املحاسبة واملسئولين اآلخرين في اإلدارة البيئية، وتطوير مؤشرات األداء البيئي

 إلى أن  
 
 قائما

 
، مع العلم إن تطوير استراتيجيات إلدارة البيئية سيبقى تحديا

 
املقاييس النوعية واملالية واملادية معا

 ار حقيقي بين املحاسبين واملختصين الفنيين والبيئيين املسئولين. حدث حو ي

ملحافظة على البيئة  وتطبيق الضريبة البيئية والتي  وفي الخير ، تطرقتنا الى تجربة الدولة الجزائرية في مجال ا       

 تجربة حديثة العهد، نظتعد 
 
األخرى و منها   رات العتبا باقي لتغليب الدولة عقب الستقالل العتبار التنموي عن  را

 . البيئة

      

من   هلذلك فإن فالبيئة عندما تستقبل مخرجات سلبية فإنها حتًما ستنعكس على الشركة مرة أخرى،               

، وهذا ما  األثر املستقبلي لألعمال على ديمومة الشركة ونموها،  فكر االستراتيجي في الشركة  لالضروري أن يدرك ا

  ل الثاني.يتناوله الفص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

    
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

الثاني الفصل  

في الفكر التكاليف البيئية عن املحاسبي  قياس ال

  املحاسبي املعاصر
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 املبحث االول 

 األبعاد  البيئية : املفاهيم و األهمية و  املسؤولية البيئية للمؤسسات 

 تمهيد
 

  القتصادية  النظم  تواجه   التي  التحديات   أكبر   أحد   الصناعية  اتاملؤسس   في  البيئية  املسؤولية  أصبحت  لقد     

  معدلت   زيادة   في  يساهم   ما   بقدر   القتصادي   النشاط   حجم   ارتفاع   أن   بحيث ،  واإلقليمية  الدولية   واملنظمات   والدول 

  تنامي   ظل  فيو  . البيئي  النظام  وعناصر   مكونات  واختالل  ئيبي ال  التلوث  في  مباشر   بشكل  يساهم  باملقابل  فإنه  التنمية،

  أصبحامللحة،  الضرورة  هذه
 
  تبني املؤسسات على لزاما

 
  نظما

 
  البيئية،  اإلدارة نظم وكفاءة فعالية لتحسين فعال

  من  الكثير  تتجهلذا  .الغرض هذا خاللها  من يتحقق أن  يمكن التي الفعالة األداة هي البيئية املسؤولية ولعل

  طويلة وخططها أعمالها استراتيجيات في البيئية بالعتبارات الهتمام إلى الحاضر  الوقت في الصناعية املؤسسات

 بدء نقطة  وكذلك بالبيئة،  املهتمين  من  نظرائها  مع وتنافسها السوق  في لبقائها أساسا يعد التوجه وهذا املدى،

 . الصناعية  املؤسسات قبل من  رسة املما النشاطات  في البيئية  املواصفات  تطبيق لضمان

من أهم املفاهيم املتداولة في أوساط املال واألعمال حول العالم و تبرز أهمية هذا الطرح  البيئية  إن املسؤولية  

املستدامة، وتحميلها مهمة أساسية في  فيما جاء به من تضمين الدور الذي تقوم به املؤسسات في مجال التنمية 

 .ينعكس مباشرة على املستوى الجتماعي التطور القتصادي الذي
    

الفكرية بخصوص املحاسبة  سنحاول التطرق بش يء من التفصيل للمفاهيم النظرية  الفصلمن خالل هذا 

البيئية وأنواعها، ثم نحاول إلى التأكيد  التكاليف البيئية، من حيث املفهوم واألهمية واألبعاد وأساليب القياس 

أ من املسؤولية  ما ونوضح كيف أن الهتمام بالبيئة والحفاظ عليها يعد جزء ل يتجز على أهمية الرتباط بينه

 الجتماعية ملنظمات األعمال. 

 ولقد تم تقسيم هذا الفصل الى ثالثة مباحث تضمنت ما يلي: 

 : املفاهيم و األهمية و األبعاد  البيئية مؤسساتاالول: املسؤولية البيئية لل املبحث 

 وأنواعها وقياسها  التكاليف البيئية في املؤسسة االقتصادية املبحث الثاني: 

 داء البيئي في الفكر املحاسبي املعاصرأل عن ا املحاسبي قياساملبحث الثالث: 
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 املبحث االول 

 املفاهيم و األهمية و األبعاد  البيئية:  املسؤولية البيئية للمؤسسات
 

 ر واملفهوم والخصائص  املسؤولية البيئية اسباب الظهو   -أوال

تمثـــل املســـــــــــــؤوليـــة البيئيـــة إحـــدى املصـــــــــــــطلحـــات الحـــديثـــة نســـــــــــــبيـــا في عـــالم إدارة األعمـــال، فلم يكن مفهوم  

القرن العشـرين؛ حيث كانت املؤسـسـات املسـؤولية البيئية معروفا بشـكل واضـح إل مع بدايات النصـف الثاني من  

ــــوات النقاد والناقمين دعت الحاجة إلى أن تتبنى تحاول جاهدة تعظيم أرباحها بشــــــــتى الطرق ولكن مع تع ـــ اظم أصـ

ـــــغوط عليها مما أدى إلى أن املؤســــــســــــات دورا أكبر تجاه املجت ـــــط فيها. مدفوعة بتزايد وتيرة الضـ مع والبيئة التي تنشـ

ـــــات مزيدا   ـــــسـ ادرة من اللتزام تجاه املجتمع والبيئة ســــــواء كان مفروضــــــا عليها بقوة القانون أو بروح املبتتبنى املؤسـ

 التي تقوم من خاللها بإرضاء املجتمع .

ظهرت املســــــــــؤولية البيئية كتفاعل لعدة عوامل نذكر أســـــــــباب وعوامل ظهور مفهوم املســـــــــؤولية البيئية:   .1

 :1منها

 التوسع في حجم املؤسسات وتعقد عالقاتها؛تصاعد ضغوط املجتمع وتناميها مع  -

 قاء بها؛إسهام أكبر للمؤسسات في تطوير نوعية الحياة والرت -

 ضرورة إسهام املؤسسات في تعزيز القيم اإلنسانية والجتماعية والبيئية؛ -

 أهمية رضا املجتمع وقبوله ألهداف املؤسسة ووسائل عملها؛ -

 لبيئة التي يعيش فيها ؛التطور في وعي اإلنسان وإدراكه لذاته ول -

 ة األعمال بالبيئة؛الهتمام الذي تبديه الجامعات ومراكز البحوث بتدريس برامج تخص عالق -

 تراكم البحوث العلمية النظرية منها والتطبيقية في هذا املجال. -
 

   ضبط مصطلح املسؤولية البيئية -ثانيا

 اوال تعريف املسؤولية البيئية

ــامـل ملفهوم املســـــــــــــؤوليـة البيئيـة، قـد نجـد       تعـددت التعـاريف التي  إذ  بصـــــــــــــعوبـة تحـديـد تعريف دقيق وشـــــــــــ

ــــات وتنوعت. لكن املتتبعتناولت مفهوم املســــــــؤو  ـــ ــــسـ ـــ نها تتمحور حول ،ألهذه التعاريف علي كثرتها  لية البيئية للمؤسـ

ن املســــــــؤولية البيئية للمؤســــــــســــــــات تتجاوز التزاماتها القانونية وال تنحصــــــــر فقط بتحقيق أفكرة رئيســـــــــية مفادها  

ـــــحاب الطرافة اكاف تجاه مســـــــؤوليات تحملها إلى  تتعداها بل ،و حملة االســـــــهم فيهاأاالرباح ملالكها   ـــــالح أصــ  املصــ

، والبيئة واملجتمع  حليةامل واملجتمعات وموردين وموزعين ودائنين وعمالء عاملين من  ،بهذه املؤســـــســـــة املرتبطين

املســـتقبلية. وهناك عدة اجتهادات تهدف إلى تعريفها ســـواء من طرف املؤســـســـات الدولية  الجيال وحتى عام بشـــكل

 يين نورد بعضها فيما يلي:أو من طرف بعض املفكرين القتصاد

 :التالي نورد التعريفات هذه بين ومن تعاريف بعض املفكرين االقتصادين: - أ

 
 .48، ص: 2005، األردن، عمان ، دار وائل، األعمال أخالقياتو االجتماعيةالمسؤولية محسن العامري،  مهديوصالح  بيطاهر محسن الغال 1
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(:"املسؤولية البيئية للمؤسسات كسلوكيات لها أبعاد بيئية في كل ما  Murray and Vogelوفوكل ) ماري  عرف •

املصالح بدون القصد املباشر  يتعلق بأنشطة املؤسسة والتي تسعى ملعاملة اجتماعية حضارية جيدة ألصحاب  

 .1للكسب املالي"

فها بون كورتز ) • "املسؤولية البيئية بأنها الفلسفة التسويقية املعبر عنها بالسياسات  ( : Boone Kurtzوقد عر 

 .2واإلجراءات واألفعال والتي تحقق بمجملها رفاهية املجتمع كهدف أساس ي" 

جتمع الذي تعمل فيه، وذلك عن طريق  على املؤسسة تجاه امل إلى أنها: "التزام  (Holmesوقد أشار هوملز )  •

ألنشطة الجتماعية والبيئية مثل محاربة الفقر وتحسين الخدمات ومحاربة  املساهمة بمجموعة كبيرة من ا 

 .3التلوث والحد منه..."

عمال في يقول " أن املسؤولية البيئية تعنى بمسؤولية رجال األ  ( Howard Bowenوفي تعريف هوارد بوين ) •

نشطة التي تعتبر صالحة ومفيدة من حيث األهداف والقيم  متابعة السياسات واتخاذ القرارات والقيام باأل

 .4في مجتمعنا " 

 أن:" املســؤولية البيئية تفترض بأ(  Joseph Maguireكما قدم الكاتب جوزيف ماغواير )  •
 
ن مؤســســات تعريفا

 مســــؤوليات تجاه املجتمعاألعمال ليس لها أهدافا اقتصــــادية والتزامات ق
 
 انونية فحســــب بل وأن عليها أيضــــا

 .5تمتد إلى ما هو أبعد من تلك اللتزامات"

ـــــات ( أنCarrollويري كارول )  • ـــــســـــ  الهتمامات بين العتبار املوازنة بعين تأخذ التي هي بيئيا املســــــــــؤولة املؤســـــ

ــــحاب املتنوعة ــــالح ألصـــــ ــــهم حملة ثروة تعظيم فقط وليس املصـــــ   .كأواملال األســـــ
ُ

ــــات أن يعتقد حيث ــــســـــ  املؤســـــ

 .6عام بشكل والبلد املحلية واملجتمعات واملوزعين واملوردين املوظفين مصلحة تراعي أن يجب بيئيا املسؤولة

 ويمكن ان نذكر هنا ما يلي: تعاريف املؤسسات والهيئات الدولية: - ب

التزام أصــــــــــحاب النشــــــــــاطات التجارية : "عر ف البنك الدولي مفهوم املســـــــــــؤولية الجتماعية والبيئية على أنها      

بــاملســــــــــــــاهمــة في التنميــة املســــــــــــتــدامــة، من خالل العمــل مع موظفيهم وعــائالتهم واملجتمع املحلي واملجتمع ككــل 

 .7"ب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحدلتحسين مستوى معيشة الناس بأسلو 

 
1Murray, Keith B. and Vogel, Christine M., Using a Heirarchy-of-Effects Approach To Gauge the Effectiveness 
of Corporate Social responsibility to Generate Goodwill Toward the Firm: Financial versus Nonfinancial 
Impacts, Journal of Business Research, 38,1997,  p: 141-159.  

 .37، ص:2010األردن،  ، دار صفاء، عمان  ،فلسفة التسويق األخضر، لعواديعالء فرحان طالب وعبد الحسين حسن حبيب وأمير غانم ا2
 .49ص:،  ، مرجع سبق ذكرهالغالبي وصالح مهدي محسن العامريطاهر محسن منصور 3
 .18ص:، ، مرجع سبق ذكرهمحمد الصيرفي4
 .19، ص:المرجع السابق5

6Carroll, A. B. Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & Society, 38(3), 
1999, p:268-295.  

 إلبداعا دولي:ملتقى ال، مداخلة في الللمؤسسات والبيئية االجتماعية المسؤولية متطلبات تحقيق في التكنولوجي اإلبداع دور ، بروال بومدين 7

 .4:ص،  2011ماي  19 –18الجزائر،  -، جامعة البليدةودولية بوطنية تجار وتحليل دراسة: الحديثة المنظمات في التنظيمير والتغيي
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ـــــــافت  ما منظمة التعاون القتصـــــــــــادي والتنمية، فقد أ      ـــ  بأنالى الأضـ
 
املســـــــــــؤولية البيئية  تعريف الســـــــــــابق بندا

ــــســــــــة على  ـــ ــــــادية، مع الحفاع على البيئة والعمل مع :أنهاللمؤسـ التزام هذه األخيرة باملســــــــاهمة في التنمية االقتصــ

 .1وعائالتهم واملجتمع املحلي واملجتمع بشكل عام بهدف تحسين جودة الحياة لجميع هذه االطرافالعمال 

للتقييس واملنظمة العاملية للمعايرة( املســــــــــــؤولية الجتماعية  الدولية األيزو)املنظمة منظمة عرفتل  وباملث         

املســؤولية الناجمة عن أثر النشــاطات التي تقوم بها على نشــاطات املؤســســة لتحمل  بأنها: " ISO26000)البيئية )

ة املســـتدامة، ترتكز املســـؤولية البيئية واملحيط، لتصـــبح نشـــاطاتها منســـجمة مع منافع املجتمع والتنمي  املجتمع 

 .2"ي، احترام القوانين واألدوات الحكومية وتدمج مع النشاطات اليومية للمؤسسةعلى السلوك األخالق

التعـاون القتصــــــــــــــادي والتنميـة أن: "املســـــــــــــؤوليـة البيئيـة للمؤســـــــــــــســــــــــــــات هي التزام هـذه األخيرة وترى منظمـة  -

ــاديـة، مع ـــ ـــ ــاهمـة في التنميـة القتصـــــ ـــ ـــ الحفـاظ على البيئـة والعمـل مع العمـال وعـائالتهم واملجتمع املحلي  بـاملســـــ

 .3طراف"واملجتمع بشكل عام بهدف تحسين جودة الحياة لجميع هذه األ 

التجارية العاملية املســـــــــــؤولية الجتماعية والبيئية على أنها :"جميع املحاولت التي تســـــــــــاهم في وعر فت الغرفة   -

ــــب ــــركات لتحقيق تنمية بسـ ب اعتبارات أخالقية واجتماعية؛ وبالتالي فإن املســـــؤولية البيئية تعتمد تطوع الشـ

املســــؤولية البيئية تتحقق  لزمة قانونيا ولذلك فإنعلى املبادرات الحســــنة من رجال األعمال دون إجراءات م

 .4من خالل اإلقناع والتعليم"

فتهـا جمعيـة اإلداريين األمريكيين بـأنهـا: "اســـــــــــــتجـابـة إدارة - ـــــركـات الفعـالـة إلى التغير في توقعـات   في حين عر  ـــ الشـــــ

لى باملجتمع مع الســـتمرار بإنجاز املســـاهمات الفريدة لألنشـــطة التجارية الهادفة إ املســـتهلكين والهتمام العام

 .5خلق الثروة القتصادية"

فهـــا املجلس العـــاملي لألعمـــال من أجـــل التنميـــة املســـــــــــــتـــدامـــة: "املســـــــــــــؤوليـــة البيئيـــة للشـــــــــــــركـــات هي ال - تزام وعر 

اته تحســين مؤســســات األعمال املتواصــل بالســلوك األخالقي وباملســاهمة في التنمية القتصــادية وفي الوقت ذ

 ."6عن املجتمعات املحلية واملجتمع عامةنوعية حياة القوى العاملة وأسرها فضال 

لتي أوردها الباحثون إن أهم النقاط التي يمكن اســــــــتخالصــــــــها من التعاريف الســــــــابقة للمســــــــؤولية البيئية ، ا      

 واملؤسسات الدولية املتخصصة هي:

 لتزام من املؤسسة تجاه املجتمع؛إن املسؤولية البيئية هي أ - أ

ــا في تحديد حجم هذه يبنى هذا اللتزام على  -ب ــاســــ أســــــاس توقعات املجتمع، أي تشــــــكل رغبات املجتمع أســــ

 املسؤولية؛

 
1 Françoise, M. Frédérique, W. Du management environnemental au développement durable des entreprises. 
France: ADEME, Mars 2004, P: 05. 
2 Ibid, P :25. 
3Marie-françoise GUYONNAUD et Frédérique WILLARD, du management environnemental au Développement 
durable des entreprises, ademe, France, mars 2004, p :5 

 رسالة ماجستير غير منشورة،  ، المسؤولية البيئية واالجتماعية: مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة ، طاهر خمرة4

 .81:ص ، 2007الجزائر،، ورقلة رباح، جامعة قصادي م
 .17:ص ، مرجع سبق ذكره ، الصيرفيمحمد 5

6Michel CAPRON et françoise QUAIREL-LANOIZELEE, la responsabilité sociale d’entreprise, éditions la 
découverte,paris,2007,p:23. 
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ـــــات من خالل مدى تفاعلها وقيامها ن القرارات والتشـــــــــــــريعات التي تحدد مصـــــــــــــالح ومتطلبات املأ -ج ـــ ـــــســـــ ـــ ؤســـــ

 لتزام ما هو أبعد من مجرد أداء اللتزامات املنصوص عليها قانونيا؛إث يمثل هذا بمسؤوليتها بحي

عن املســـــــــــــؤوليــة البيئيــة بنشــــــــــــــاطــات مثــل توفير الســـــــــــــلع والخــدمــات وبــأقــل تكلفــة، وتوفير عمــل لئق  يعبر  -د

 وحماية البيئة، وتحسين نوعية الحياة. لألفراد، والعمل على تحقيق الرفاهية للمجتمع،

 

 أخرى هدفه اطراف مع بالشراكة بأنها: مشروع البيئية املسئولية تعريف ويمكنبالنظر إلى التعريفات السابقة،      

 :1مرتكزا علي  األعمال قطاع في البيئية  املبادرات من وتطوير العديد تطبيق

 أثار تكون  حتى عملياتها  في الستدامة  مبادئ  بتضمين  ؤسسةملا تقوم  حيث األعمال ملؤسسات  البيئي  االلتزام  -

 .البيئة على  إيجابية أعمالها

 .البيئي على النظام نشاطاتها  لتأثير املؤسسة  قبل من النتباه يتم خاللها ومن والطاقة املوارد إدارة -

 قبل إليه من وسهل الوصول  كامال التصريح هذا يكون  حيث نشاطاتها املؤسسة عن تصريح  في  الشفافية -

 .املصلحة أصحاب

، فإن       
 
  منفعة  ذات الوقت نفس وفي، ضرورة هي البيئية بمسئوليتها األعمال مؤسسات قيام بناء  على ما ورد سابقا

   .السوق  في املنافسة  على  وقدرتها البيئية  سمعتها أجل من للمؤسسة واملجتمع مشتركة

اهن، لم يتم تعريف مفهوم املسؤولية البيئية بشكل محدد وقاطع  وقتنا الر أنه حتى  ،وهنا يمكننا القول               

دولية، ولتزال هذه املسؤولية في جوهرها أدبية ومعنوية، أي أنها تستمد   يكتسب بموجبه قوة الزام قانونية وطنية أو 

بادرات والفعاليات بحسب  قوتها و قبولها و انتشارها من طبيعتها الطوعية الختيارية، ومن هنا فقد تعددت صور امل

 طبيعة البيئة املحيطة.
 

   تطور مفهوم املسؤولية البيئية -ثالثا

املتعددة للمســــؤولية البيئية للمؤســــســــات، ونظرا لعدم وجود اتفاق حول معنى معين لها أدى من خالل املعاني 

الســـــــــــــيكي، املفهوم اإلداري واملفهوم ذلــك إلى وجود ثالث وجهــات نظر ملفهوم املســـــــــــــؤوليــة البيئيــة، تتمثــل في: املفهوم الك

 البيئي، حيث نتطرق إلى كل مفهوم كما يلي:

 ( املفهوم الكالسيكي )التقليدي .1

ــــادي آدم ســـــميث) ز بشـــــكل أســـــاســـــ ي Adam Smithوترجع خلفية هذا التجاه إلى أفكار العالم القتصـ
 
(؛ حيث رك

ـــــــل الخدمات لعموم املج ـــ ـــــــعى إلى تقديم أفضـ ـــ ـــــــات تسـ ـــ ـــــــسـ ـــ تمع من أجل تحقيق أعلى ربح ممكن؛ بما على أن كافة املؤسـ

ــــجم مع األحكام القانونية والقواعد األخالقية ا ـــ ــــال أن  ينسـ ـــ ــــائدة، فضـ ـــ ــــتجابة لحاجات لسـ ـــ ــــات قد حققت السـ ـــ ــــسـ ـــ املؤسـ

( Milton  FREIDMANاملجتمع وأدركت مســـــؤوليتها اتجاهه، وفي هذا الصـــــدد يشـــــير عالم القتصـــــاد ميلتون فريدمان )

اإلدارة نحو تحقيق أهــداف املــالكين في مجــال تعظيم األربــاح قبول لكونــه يمثــل مســـــــــــــؤوليــة  أن هــذا املفهوم هو األكثر 

 
غير منشورة،  ماجستير رسالة ، حالة سةراد :الصناعية المؤسسة تنافسية عمى هاوانعكاسات البيئية مسئوليةلل التسويقية األبعاد، خالد أعراب 1

 .87، ص:2015، بومرداس بوقرة محمد جامعة، والتجارية االقتصادية ومالعل يةكل
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ها  وزيادة الثروة، وأن
ّ
. وبهذا فإن مفهوم املســـــــؤولية البيئية 1الدولة هي املســـــــؤولة الوحيدة عن مشـــــــكالت املجتمع وحل

 :2وفق الفلسفة الكالسيكية يتميز بما يلي

 س ي هو تعظيم األرباح؛ا املديرون وهى أن الهدف األساالقيم العقالنية التي يتحلى به -

 التعامل مع املستهلك وفق مبدأ تعظيم األرباح؛ -

 ة اإلدارة تجاه العاملين بكونهم سلعة، فهم يخضعون ألهداف املالك وخططهم؛نظر  -

ـــــاكلهم في بيوتهم ول يحمل - ـــــة؛ فعلى العاملين أن يتركوا مشـ ـــــسـ ونها ل وجود للقيم الجتماعية داخل املؤسـ

 إلى مواقع عملهم؛ 

 ي هو السائد؛تعتبر التكنولوجيا أحد الجوانب املهمة في تعظيم هدف الربح أي أن املبدأ املاد -

ــية للمديرين مع مبدأ: "دعه يعمل اتركه يمر" أي أن الدولة تحد من تدخلها إلى  - ــ ـــ ــياسـ ــ ـــ ترتبط القيم السـ

 أدنى حد ممكن؛

للمؤسسة   دث للفرد من آثار سلبية يتحملها لوحده وليسينظر للبيئة بمنظور القضاء والقدر أي ما يح -

 عالقة بذلك .

يات القرن املاضـــــ ي، إل أن ظهور عدة مؤســـــســـــات في نفس الوقت وزيادة حدة لقد ظل  هذا املفهوم ســـــائدا حتى بدا

لنمو املنافســـــــة بينها وتضـــــــاؤل حصـــــــصـــــــها الســـــــوقية، أدى إلى تبني أهداف أخرى ترافق هدف تعظيم الربح ومنها هدف ا

وم والتوســــــــع وامتالك حصــــــــة ســــــــوقية، وتكوين صــــــــورة حســــــــنة للمؤســــــــســــــــة في أذهان املجتمع، وهذا ما قام عليه املفه

 اإلداري.  

 املفهوم اإلداري  .2

ــاديون واإلداريون مع نهـايـة عـام  وجود فجوة بين املفهوم الكالســـــــــــــيكي للمســـــــــــــؤوليـة البيئيـة   1930أدرك القتصـــــــــــ

ــتنتاج مفاده أنه: "إذا ما تغيرت األعراف BERLE et  MEANSخرج بيرلي ومينز  والطبيعة الجديدة للمؤســــســــات؛ فقد  باســ

ة صــنع القرار املتعلقة بحدود املســؤولية البيئية يجب والقوانين الســائدة؛ فإن أهداف املشــروع ســوف تتغير كما أن قو 

ار فكري إداري جديد داخل املؤسـسـة أن ترتبط باملديرين أكثر من ارتباطها وتركيزها بيد املسـتثمرين". وبهذا فقد ظهر تي

وفي هذا   أو خارجها مغاير للنظرة التقليدية واملتمثلة في تعظيم أموال املســـــــتثمرين وخصـــــــوصـــــــا في املؤســـــــســـــــات الكبيرة،

(:"إن املشــــاريع الكبيرة في هذه األيام ل تتعهد بتحقيق Paul Samuelsonالصــــدد يقول القتصــــادي بول صــــامويلســــون )

 .3ة فقط بل أنها يجب أن تحاول وبشكل تام عمل ما هو أفضل"املسؤولية البيئي

ـــــــــات الفكريـة، تم  1950-1940وخالل الفترة    ـــــلـة من النقـاشـــــ ـــ ـــــلســـــ ـــ اإلجمـاع على أن املفهوم اإلداري هو: وبعـد ســـــ

"التحول عن الهـدف الوحيـد للمؤســـــــــــــســـــــــــــة واملتمثـل بتعظيم الربح إلى إضـــــــــــــافـة أهـداف أخرى، تتمثـل بتعظيم الرضـــــــــــــا 

فســــــــــهم وبحوهم عن القوة واألمان واملوقع املتميز في الســــــــــوق في ظل نمو املؤســــــــــســــــــــات وامتداد هذا الرضــــــــــا للمديرين أن

اخل املؤسسة أو خارجها"، دون أن ننس ى أن هذا املفهوم يقوم على افتراض أساس ي هو ليشمل عناصر أخرى، سواء د

ـــــتلم مدخالتها من املجتم ـــــة تتمتع بنظام ثنائي التجاه، أي تسـ ـــــسـ ع وتقوم بإرســــــال مخرجاتها إليه.)املؤســــــســــــة أن املؤسـ

 نظام مفتوح(

 
، 1دد:.ع 21 :جلد، المجلة العربية لإلدارة،  مإدراك المديرين لمفهوم المسؤولية االجتماعيةثامر ياسر البكري وأبي سعيد الديوهجي،  -1

 . 98، ص:2001يونيو

 .99، ص:المرجع السابق -2
 .37ص: ، 2001 األردن،  ، ، دار وائل، عمانالتسويق والمسؤولية االجتماعية ثامر ياسر البكري، 3
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 لتالي:ومنه يمكن تحديد مفهوم املسؤولية البيئية وفق املعنى اإلداري كا    

القيم العقالنيـة التي يؤمن بهـا املـديرون بتحقيق املنفعـة الـذاتيـة للمؤســـــــــــــســــــــــــــة وتحقيق منـافع األطراف  -

 األخرى؛

 جهة أخرى؛بتحقيق رضا املستهلك، واملوردين من  العالقة مع املستهلك في شكل اهتمامهم -

 لدى اإلدارة و األفراد؛ -
 
 تعتبر التكنولوجيا شيئا مهما

ـــــوحـا ممـا هي عليـه من تعظيم للربح مثـل تحقيق األمـان الوظيفي والرعـايـة تعتبر القيم البيئيـ  - ـــ ة أكثر وضـــــ

 الصحية وإدراكهم للمشكالت التي يعيشونها؛

 أن تتعامل معها بترقب وحذر؛ لمؤسسة بل لبد على الحكومة تعتبر القيم السياسية مهمة ل -

 عليها. القيم البيئية تنطلق من محاولة اإلنسان استغالل بيئته والسيطرة -

 املفهـوم البيئــي  .3

 بـالبيئـة، فقـد ظهرت مالمحـه في الســـــــــــــتينيـات من القرن املـاضـــــــــــــ ي       
 
 وارتبـاطـا

 
يعتبر مفهوم البيئي األكثر حـداثـة

ر املديرين في كون مسـؤوليتهم البيئية ل تقتـصر فقط داخل املؤسـسـة بل تمتد إلى فئات وأطراف ويتمثل بشـعو 

 John K )(وجون ك غـالبريـثRalph  NADERاملجتمع ككـل. وقـد قـام كـل من رالف نـادر)متعـددة تتمثـل بعموم 

GALBRAITH)، يجة مفادها: بدراســــــة تأثير الشــــــركات الكبرى وخاصــــــة في مجال صــــــناعة الســــــيارات فخرجوا بنت

حة ي حق طبيعي يترك أو يعلو على تلك املصــل"عندما تكون املصــلحة البيئية العامة هي القضــية فليس هناك أ

 .1"ومنه فإن املصلحة العامة للمجتمع فوق أي اعتبار ذاتي

 :2ويمكن تلخيص املسؤولية البيئية وفق هذا املفهوم كالتالي  

ــــلحتها الذاتية مع تحقيق في   تتمثل القيم العقالنية إلدارة املؤســـــســـــة - ــــلحة بتحقيق مصـ نفس الوقت ملصـ

 املجتمع ككل؛

ـــــتهلـك  - ـــ بكونهـا مســـــــــــــؤولـة عن تجهيزه بـالســـــــــــــلع والخـدمـات التي يحتـاجهـا بمـا يحقق ترتكز العالقـة مع املســـــ

 رفاهيته ويشبع حاجته منها؛

 امته؛تنطلق القيم البيئية واإلنسانية بكون أن لكل فرد يعمل لصالح املؤسسة منزلته وكر  -

 القيم التكنولوجية لها أهمية ولكن ل يجب أن تطغى عن القيم اإلنسانية؛ -

ـــــي - اســــــــــية بعين العتبار حتى تكون املؤســــــــــســــــــــة في موقف املتعاون مع الحكومة وأن يجب أخذ القيم الســـــ

 تعمل على تجاوز املشكالت التي يعاني منها املجتمع؛

الجميع وذلك باعتبار املؤسـسـة تسـاهم بتحسـين   العمل على املحافظة على البيئة وجعلها من مسـؤولية -

 الحياة لألفراد وللمجتمع ككل.    نوعية
 

 لدى املؤســـــســـــات في تبنيها للمفهوم البيئي للمســـــؤولية البيئية،              
 
 متزايدا

 
ومما ســـــبق، نالحظ أن هناك اتجاها

للمشروبات الغازية   Coca colaالتصوير و ألجهزةXEROXاآللي ولإلعالم  IBMمثل  وخاصة من قبل الشركات العمالقة 

 .فقد أصبح هذا التوجه بمثابة برنامج استراتيجي لهم.
 
 

 
 .101، ص: مرجع سبق ذكرهثامر ياسر البكري وأبي سعيد الديوه جي، 1
 .37ص: ، ، مرجع سبق ذكرهمحمد الصيرفي2
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 ( املسؤولية االجتماعية و البيئية ضمن مشروع التنمية املستدامة 1.2الجدول رقم) 

 املستدامةاملسؤولية االجتماعية و البيئية و التنمية  

مع
جملت

ا
 

 ازدواجية بناءة

 األجيالالعدالة بين 

 طرق جديدة في التنظيم و املشاركة الديمقراطية

سة
ؤس

امل
 

 املسؤولية الكلية

 "نموذج تسيري" مدمج

 أداء كلي متوازن 

 املشاركة

 
 

 
القتصـــادي: يبرز البعد البيئي ســـتنتج من الجدول أعاله، أن من بين أبعاد التنمية املســـتدامة الجتماعي والبيئي و 

ة كمّية اإلنتاج، عبر ضــــمان زيادة الطاقات من التنمية، من خالل التركيز على زياد  قياس مســــتوى خاصــــة كبعد جديد ل

جيل إلى آخر، واألهم تحقيق حاجات اإلنسـان األولّية. أما البعد البيئي فيتّمثل في أن اسـتمرار سـلوك اإلنسـان سـيؤّدي 

 .عكس على الجنس البشري وتهّدد استمراريتهإلى تغييرات تن
 

  خصائص املسؤولية البيئية-4   

 عملية ضمن البيئية  العتبارات  إلدماج املؤسسة استعداد في البيئية  للمسئولية  الرئيسية الخصائص أهم تتمثل      

 خصائص أربعة حددت  وقد .والبيئة املجتمع  على  وأنشطتها قراراتها آثار عن مسئولة تكون  ،وأن القرارات  اتخاذ

 :1يلي  فيما تتمثل  اتللمؤسس البيئية  للمسئولية

 فيه ،والتي تعمل الذي  املجتمع لتوقعات املؤسسة  إدراك خالل  من وذلك املجتمع:  توقعات مراعات  ✓

 هذه تحقيق في املساهمة على دولة ،والعمل كل  داخل الشائعة الثقافات على حسب  تختلف

 .التوقعات

 أصحاب  على وأنشطتها اتهاقرار  بتأثير دراية على املؤسسة تكون  بحيثاملصالح:  أصحاب مراعات  ✓

  يمثلون  أنهم العتبار في األخذ ،وذلك بعد املصالح
 
فيه  تمارس الذي الواسع املجتمع من فقط جزءا

 .نشاطها املؤسسة

  ملؤسسة البيئية  املسئولية أنشطة تكون  بحيثللمؤسسة:  البيئية املسئولية تكامل ✓
 
  جزءا

 
 أساسيا

 املؤسسة بالشكل داخل املستويات لكل واملساءلة ليات املسئو  مع تحديد املؤسسة استراتيجية من

 .األنشطة وتنفيذ القرارات اتخاذ على عملية ينعكس الذي

 
، )ميدانية سةدرا (المستثمرين قرارات  ىعل وانعكاسه المالية التقارير جودة ىعل للمنشاة البيئي األداء عن اإلفصاح تأثير ، محمد سعيد شيماء يس 1

 .5، ص:2012القاهرة ،  جامعة ، التجارة يةكل ، منشورة غير ماجستير رسالة

Source : Anne-Catherine, Les Systèmes De Contrôle D’une Stratégie De Responsabilité Sociétale ;Les Cas Lafarge 

Et Danone, thèse docteur en sciences de gestion, no publie  ,Université Paris Dauphine (Edogest), 

paris France, Décembre 2008, p :188. 
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املؤسسة   على يجب حيث املستدامة:  والتنمية للمؤسسة البيئية املسئولية بين  العالقة  مراعات  ✓

 تحقيق في املساهمة  هو  ذلك وراء من يكون الهدف أن مراعات البيئية  املسئولية  بأنشطة قيامها أثناء

 ظل في للمجتمع والبيئية  والجتماعية  القتصادية بتحقيق األهداف تتعلق  والتي املستدامة ،  التنمية 

 .موارده محدودية

 

وافع واملكونات -رابعا     املسئولية البيئية الد

وافع االهتمام باملسؤولية البيئية:-1    د

 حماية قضايا تجاه سلوكيا العوامل تحدد من بجملة تتأثر  ،فهي يئةالب  مع تعامليها في املؤسسات تختلف ل     

 :1منها ما يلي  والتي البيئة 

 الحكومية  الضغوطات . أ

 في البيئية اهتماماتها إدماج على املؤسسات حث أجل  من واملحفزة الرادعة التدابير من مجموعة وضع في وتتمثل            

 .بتطبيقها املؤسسات والزام البيئة يةحما قوانين اصدار التنظيمي وفي سياساتها

 املصلحة ذات  اف األطر  ضغوطات . ب

 والجمعيات  ،والبنوك ، التأمين وشركات ,املوزعين او  ،او الجمهور  ، املستخدمين في املصلحة الطراف ذات تتمثل         

  الطراف هذه وتمارس .والعمومية القطاعية ولهيئات ، البيئية
 
 وضمان البيئة  حماية أجل من املؤسسات  على ضغوطا

 للضغوطات عرضة  األكثر  هي البيئة على السلبية التأثيرات ذات املؤسساتفإن  اإلطار هذا وضمن ، مصالحها أولوية

 .العام الراي قبل  من تنشأ التي الخارجية

 االقتصادية الفرص .ج

 الحكومية الجهات  تمارسها التي جية الخار  للضغوطات نتيجة  ل يعد املؤسسات  أعمال في البيئي البعد إدماج إن             

  هو  بل  فقط وغيرها
 
 املحفزات( الفرص هذه ومن، القتصادية الفرص بعض  اقتناص في اإلدارة  لرغبة  نتيجة أيضا

 .(املردودية  ،التنافس ي التسويقية ،التمييز

 املديرين  أخالق .د

  دورها  تمثل ت          
 
  هو  فاملدير املؤسسة.  في تنظيمية  مسألة ن تكو  أن  قبل ونفسية  فردية  ظاهرة كونها  في أساسا

 
 وقبل  أول

  يحاولون  املديرين ألن وذلك .ومعتقداته قيمه خالل من وسلوكياته مواقفة وفهم تحليل يتم عادي مواطن ش يء كل
 
 دوما

   .األخالقية دوافعهم  مع  يتماش ى  بما  أعمالهم تسيير 
 
 وكل  لعمالتوجيه ا نحو املدراء يدفع ما  وهذا   ,قيمهم مع وتماشيا

 إلى تؤدي أن املمكن من والتي البيئية املبادرات وهذه .البيئة محيط تجاه مسئول  سلوك تبني نحو  املؤسسة طاقات

 األخالقية  القناعات  وجود على  وصريح   واضح  دليل هي  استمراريتها وتهدد  اقتصاديا املؤسسة مردودية إضعاف  في املساهمة

 .القادة هؤلء لدى  واملتجذرة العميقة

 املوقفية  العوامل .ه

 والنتساب، أعمالها فيه تمارس الذي وحجمها، والقطاع  املؤسسة عمر( في واملتمثلة املوقفية العوامل  إن 

  املؤسسات تبني في كبير وبشكل تساهم أن  يمكن )الصناعية واملرونة ،الستراتيجية  والتوجهات،الدولي
 
 أخالقيا سلوكا

 
 
 .البيئة لحماية واضحا

 
، 2010، 7:العدد،  الباحث ةمجل ، ةورقل ، مرباح قاصدي معةجا، المؤسسة في البيئة حماية وكسل لمحددات نظرية راسةد، عادل محمد عياض 1

 .11ص:
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 ت املسؤولية البيئيةومكوناعناصر  -خامسا

 واملراعات  والطاقة  املوارد وادارة  البيئية  التعهدات  وهي  رئيسية مرتكزات  ثالث في  البيئية املسئولية عناصر تحديد  يمكن        

 :1التالي النحو على بالتفصيل املصالح وسف نقوم بعرض تلك املكونات أصحاب  ملتطلبات الفعلية

 :خالل من بيئية مسئولية  ذات املؤسسة  تكون  الحالة هذه وفي البيئية:  التعهدات

  .البيئة حماية  دعم بهدف  شاملة مؤسسية  رؤية تبني -

  أولوية. ذات كاستراتيجية عليها واملحافظة البيئة حماية  إتخاذ -

 .الوقائية التدابير مبادئ تبني -

 .البيئي بالنظام محدودة تكون  القتصادية العمليات أن  أساس  على العمل -

 هذه  ومراعات اجتماعية  أو بيئية قيمة لها وخدماتها  منتجاتها كانت إذا ما معرفة -

 .القرارات اتخاذ عند الخاصية -

  الثقافة الحكومية ،وتشجيع الجراءات  مع  ومتناسقة متكاملة قراراتها  جعل  على العمل -

 .البيئية القيم بتدعيم  تسمح  التي  املؤسسية -

 :يلي ما لخال من وتكون  :والطاقة املوارد إدارة   

  .بكفاءة الطبيعية املوارد استغالل -

 .بكفاءة املتجددة املوارد واستعمال إنتاج -

 .الصحيحة اإلنتاج أنظمة وتطبيق اعتماد -

 .اإلجمالية البيئية والرادات التكاليف ودمج النمو، استمرارية لتحقيق لألداء تقييم إعداد -

 :يلي ما خالل من بيئيا مسؤولة املؤسسة  تكون  الناحية هذه  على ا  وبناء :املصالح ألصحاب الفعلية املراعات 

 املحلية. واملؤسسات للسلطات املجاني واإلعالم اإلفصاح أولوية بمبادئ اللتزام -

 .واملستقبلية البيئية املاضية والحاضرة مسئولياتها على املصالح أصحاب من وغيرها املؤسسات محاسبة قبول  -

  الحقيقية. البيئيةاتها تأثير  عن اإلفصاح بشفافية اللتزام -

 .الحقيقية البيئية تأثيراتها حول  املصالح ألصحاب الدورية التقارير تقديم -
 

 وأبعادهاأهمية املسؤولية البيئية  -سادسا

 
 
   إن التأكيد على املسؤولية والبيئية للمؤسسات ل يعني أن هناك إقرارا

 
بهذه املسؤولية من قبل املعنيين   كامال

   2املجال،  واملختصــــين في هذا
 
   بل أن شــــ يء املالحظ في هذه املؤســــســــات التي تتبني دورا

 
   اجتماعيا

 
وتعتبر رائدة، أنها   وبيئيا

األكثر نجاحا وفاعلية وكفاءة. وهنا تتجســـــد أهمية املســـــؤولية البيئية للمؤســـــســـــات لكونها تحقق مردودا إيجابيا لجميع 

 والعاملين. الجهات وخاصة املجتمع والدولة واملؤسسة وكذلك اإلدارة 
 

 
 الثاني العدد، ميالعل بحثلل جيل مركز، اإلنسان حقوق .جيل ة، مجلالجزائر( حالة (الصناعية المؤسسة في البيئية المسئولية، ساسي سفيان 1

 .15، ص:2013حزيران
 133، ص:2005مصر،  -للتنمية اإلدارية، القاهرة ظمة العربية ، المنأخالقيات اإلدارة في عالم متغير، نجم عبود نجم2
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 ويمكن اإلشارة إلى أهمية املسؤولية البيئية علي مستويين: 

 : 1وتتجلي أهمية املسؤولية البيئية للمؤسسة كالتالياملؤسسة:  علي مستوي  .1

تحسين صورة املؤسسة في أذهان أفراد املجتمع وبالتالي اكتساب املزيد من املستهلكين والعمالة املؤهلة،   -

 املردود املادي واألداء املتطور من جراء تبني هذه املسؤولية؛وفوائد أخرى تتمثل في  

ستثمرين وذلك عن طريق رفع قيمة أسهمهم على املدى الطويل، ملا تكتسبه  تمثل أفضل حالة للم -

 املؤسسة من ثقة لدى املجتمع وتقليل للمخاطر املستقبلية؛

 ته؛غيرات التي تمس بيئحاجات املجتمع والت  في الحاصلة التغيرات مع فعال  تجاوبا تمثل -

األطراف ذات املصلحة خارج   مختلف بين  والترابطالتعاون  روح وبعث العمل، مناخ تحسين منشأها -

 وداخل املؤسسة. 

أمـا أهميـة املســـــــــــــؤوليـة البيئيـة بـالنســـــــــــــبـة للمجتمع والـدولـة فيمكن  علي مســــــــــــتوي املجتمع  والـدولـة: .2

 حصرها في النقاط التالية:

لى املســـــــــــــتـدامـة، ســـــــــــــوف يكون لـه أثر إيجـابي مزدوج ع  ال في التنميـة البيئيـةقيـام املؤســـــــــــــســـــــــــــات بـدور فعـ   -

املوازنة العامة للدولة، وتتمثل في زيادة اإليرادات من ناحية وتخفيض املصـاريف من ناحية أخري؛ مما 

 يؤدي إلى التحكم في عجز املوازنة؛  

ـــين  راف ذاتمختلف األط و املؤســــســــات بين التام الندماج بأهمية الوعي ازدياد - املصــــالح، من أجل تحسـ

 للمجتمع؛نوعية الخدمات املقدمة 

العدالة وســــيادة مبدأ تكافؤ الفرص وزيادة التثقيف  لتوفر نتيجة الجتماعي إشــــاعة نوع من الســــتقرار -

 بالوعي البيئي والجتماعي وهو جوهر هذه املسؤولية؛

ــاء على البطـالـة وغير  - ــاهمـة في التطور التكنولوجي والقضـــــــــــ هـا من اآلفـات التي تجـد الـدولـة الحـديثـة املســـــــــــ

على القيام بأعبائها جميعا بعيدا عن تحمل املؤسسات القتصادية الخاصة دورها في  نفسها غير قادرة

 هذا اإلطار.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  . 526، ص: 2007األردن،  -، دار وائل، عمان  اإلدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل، طاهر محسن الغالبي و وائل محمد إدريس1
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 ( مفهوم املسؤولية البيئية واالجتماعية املدمجة1.2شكل رقم ) ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

ـــــكل أعاله، وعليه          ـــ ـــــب الشـــــ ـــ ـــــية يكمن في ثالثة أبعاد  املســــــــــــؤولية البيئية املدمجةفإن مفهوم    وحســـــ ـــ ـــــاســـــ ـــ : بعد اســـــ

 
 
   اقتصــــــادي يضــــــمن للمؤســــــســــــة أداء اقتصــــــاديا

 
 اجتماعيا

 
، وبعدا

 
 ومتميزا

 
يحقق مســــــتوى أعلى من الرفاهية ألفراد   رائدا

 بيئي
 
 املجتمع من جهة والعاملين بها من جهة ثانية، وبعدا

 
ــيد يعتبر أ  ا ــتدامة املوارد الطبيعية والترشــــ كثر حداثة يهتم باســــ

 آخر تم إهماله في النموذج آل 
 
في اســـــــــــتخدامها وإصـــــــــــالح الضـــــــــــرر الذي لحق بالبيئة. غير أن الباحث يري أن هناك بعدا

أجل تحقيق   أن تتوفر إرادة سياسية من  ، إذ يتوجبليات للحوكمة والحكم الراشدآوهو البعد السياس ي الذي يتطلب 

 .   األبعاد الثالث

 أبعاد املسؤولية البيئية  -سابعا

لقد شهدت أبعاد املسؤولية البيئية للمؤسسات تغيرات جوهرية على مّر الزمن، ولتزال تتطور مع تطور املجتمع   

وفيما يلي  تشمل جوانب بيئية وسياسية وتوقعاته. فهي لم تعد تقتصر على جوانب اقتصادية واجتماعية بل تعدتها ل

 الجوانب.   نستعرض أهم تلك  

ل يشير البعد القتصادي للمسؤولية البيئية إلى الربح كجانب من جوانب األعمال التجارية،  :  البعد االقتصادي .أ

إنما يشير إلى التزام املمارسات األخالقية داخل املؤسسات مثل الحوكمة املؤسسية، ومنع الرشوة والفساد، وحماية  

ن تقوم بتبني وتطبيق مبادئ املساءلة ك، والستثمار األخالقي. وضم هذا السياق فعلى املؤسسات أ حقوق املستهل

 اقتصادي

 التنمية املستدامة-

 نمو جيد-

تغيير طرق العمل -

 الحالية

 بيئي

 احترام الحدود البيئية -

 مبدأ الوقاية-

 

 اجتماعي

 تحقيق الرفاهية-

الرغبات إشباع -

 األساسية

 

رؤية قائمة على العنصر 

 البشري 

)vision 

anthropocentrique( 

 عدالة ما بين األجيال

Source : Anne-Catherine, Les Systemes De Controle D’une Strategie De Responsabilite Societale ;Les Cas 

Lafarge Et Danone, THESE DOCTEUR EN SCIENCES DE GESTION no puble  ,Universite  Paris Dauphine 

(Edogest), paris France, Decembre 2008, P:108 
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والشفافية والسلوك األخالقي، واحترام مصالح األطراف املعنية، واحترام سيادة القانون في اتخاذ القرارات  

 .1وتنفيذها وتطوير دليل للحوكمة املؤسسية الخاص بها 

مل فيه وتحسين ورعاية شؤون  بّد للمؤسسة أن تساهم في تحقيق رفاهية املجتمع الذي تعل : البعد االجتماعي  . ب

العاملين فيها بما ينعكس إيجابا على زيادة إنتاجيتهم وتنمية قدراتهم الفنية وتوفير األمن املنهي والوظيفي والرعاية  

ا؛ باعتبار سلوكها الجتماعي  الصحية واملجتمعية لهم، ويعد النمط اإلداري املنفتح الذي تعمل بها مل ؤسسة حاسم 

 حدود املؤسسة نفسها.  ذو تأثير يتجاوز 

لبّد للمؤسسة أن تراعي اآلثار البيئية املترتبة على العمليات واملنتجات والقضاء على النبعاثات  : البعد البيئي  . ج

تقليل املمارسات التي ق تؤثر السامة والنفايات، وتحقيق أقص ى قدر من الكفاءة اإلنتاجية من املوارد املتاحة و 

جيال القادمة بهذه املوارد. وعلى املؤسسة أن تعي جميع الجوانب البيئية املباشرة وغير  سلبا على تمتع البالد واأل 

املباشرة ذات الصلة في تأدية نشاطاتها، وتقديم خدماتها وتصنيع منتجاتها ،كما و عليها استخدام معايير معينه  

الفعال ألدائها البيئي. ومن الواجب   البيئية ذات األثر املتميز، لتتمكن بالتالي من التحسين ملعرفة تلك الجوانب

قة ومعمول بها. 
 
 على تلك املعايير املحددة من قبل املؤسسة نفسها أن تكون شاملة، مثبته )ممكن إثباتها( وموث

ة مع التغيرات السياسية الحاصلة في تزامن الهتمام بقضايا املسؤولية البيئية والجتماعي  البعد السياس ي:  . د

 1990ن انتهاء الحرب الباردة في البيان الصادر عن مؤتمر األمن والتعاون األوروبي، في نوفمبرالعالم، فمنذ إعال 

ة وأبرز النتائج املحققة في هذا الصدد هو  وجه الهتمام املشترك للمجتمع الدولي إلى القضايا البيئية والجتماعي

،إن هذا التفاق العاملي ليس أداة تنظيمية فهو ل ينظم أو يفرض  2املي للمسؤولية الجتماعية والبيئية امليثاق الع

أو يقيس سلوكيات أو أعمال الشركات، بل إنه يستند إلى املساءلة العامة والشفافية واملصلحة الذاتية الخاصة  

إلى تحقيق املبادئ التي يقوم عليها التفاق  ومنظمات العمل للشروع في إجراءات هامة وتبادلها سعيا  للشركات

 تمثلة في:العاملي امل

 ضمان عدم ضلوع املؤسسات في أي انتهاكات لحقوق اإلنسان؛ -

ـــــــات الحفاظ على حرية اختيار العالقات والعتراف الفعلي بحق إبرام   - ـــ ـــــــسـ ـــ ـــــــفقات يتعين على املؤسـ ـــ الصـ

 الجماعية والقضاء على كافة أشكال العمل الجبري؛

 لعمالة األطفال والتمييز في الوظائف واملهن؛ الفعلي اإللغاء -

يتعين على املؤســـــــــــــســــــــــــــات دعم نهج وقـائي يتعلق بـالتحـديـات التي تواجههـا البيئـة والضـــــــــــــطالع بمبـادرات  -

 لتشجيع املزيد من املسؤولية تجاه البيئة؛

ـــكاله بما في العمل على محاربة الفســــاد بكافة أر وتعميم تقنيات صــــديقة للبيئة و التشــــجيع على تطوي - شـ

 وة.ذلك البتزاز والرش

 عليه فإن أبعاد املسؤولية البيئة للمؤسسة القتصادية يمكن تلخيصها في الجدول التالي: 

 

 
، مداخلة في الملتقى الدولي: عية للشركاتولية االجتما، دور االقتصاد اإلسالمي في تعزيز مبادئ المسؤموالي لخضر عبد الرزاق وبوزيد سائح1

 .5.6، ص ص:2011الجزائر،  ، االقتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات المستقبل، جامعة غرداية
 6، ص:2010، المعهد العربي للتخطيط بالكويت، العدد التسعون، المسؤولية االجتماعية للشركات حسين االسرج،  2
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 ( أبعاد املسؤولية البيئية للمؤسسة االقتصادية2.2الجدول رقم )  
 

 املسؤولية البيئية أبعاد 

 املسؤولية اتجاه املجتمع
املسؤولية اتجاه حماية 

 تهلكاملس
 املسؤولية اتجاه حماية البيئة املسؤولية األخالقية

 إنجاز املشاريع بنا التحتية -

تقديم العانات   -

 والتبرعات

توفير فرص العمل ألفراد   -

 املجتمع 

توفير فرص العمل   -

 للمعاقين 

 للنساء توفير فرص العمل  -

املساهمة في دعم  -

األنشطة الحضارية و 

 الثقافية

املساهمة في دعم  -

 ملحليالقتصاد ا

 الصدق و الشفافية -

 السعر  -

 الضمان -

 التعبئة و التغليف -

 التوزيع -

 اإلعالن  -

 املقاييس و األوزان  -

 النقل و التخزين  -

تناسق أهداف املؤسسة  -

 مع أهداف املجتمع 

 عدم احتكار املنتجات -

أخالقي  وجود عمل  -

 للمؤسسة

تشجيع العاملين على  -

اإلبالغ عن املمارسات 

 السلبية

 عدم التحايل باألسعار  -

 

 اللتزام بالتشريعات البيئية -

 القتصاد في استخدام املوارد -

القتصاد في استخدام    -

 مصادر الطاقة

 تجنب مسببات التلوث  -

 آلية التخلص من النفايات  -

املساهمة في اكتشاف مصادر  -

 للمواد الخام و الطاقة.جديدة  

 

 

 
 

املحيط بهــا من خالل الــدور الفعــال الي تلعبــه  اذن تبرو أهميــة املســـــــــــــؤوليــة الجتمــاعيــة للشـــــــــــــركــات تجــاه املجتمع      

ــــركات في تحيق الر  ــــركات من الثار الشـــــ ــــاطها تها الجتماعية، و كذلك من تقليل الشـــــ فاهية لفراد املجتمع من هالل نشـــــ

ــــلبية الناجمة عم العملية الجتماعية، و بالتا ـــ لي تحيق رضــــــــــــا الزبون. وهذا فلن يتحقق ال في ظل تزايد الوعي لدى الســـــ

 اجية وانعكاساتها على املجتمع ككل.لفراد املجنتمع اتجاه الدور السلبي الذي تقوم بها الشركات النتا
 

 

ــــكال أو ملجالت األداء البيئي املختلفة وبغض النظر عن عددها؛ فهلذلك ف   ـــ ي إن عملية التحديد الدقيق ألشـ

ـــــادية، حيث ـــــاطات البيئية والقتصـــــ ـــــل بين النشـــــ أن أغلب الباحثين يركزون على معيارين  تعتمد على معايير للفصـــــ

 :1للتميز بينهما هما

هو وجود أو عدم وجود نص قانوني بالقيام بنشــــــــاط، فالنشــــــــاطات البيئية هي تلك التي   معيار اإللزام القانوني: -

 أو طوعيا، أما النشـــــــــــاطات التي تلزم املؤســـــــــــســـــــــــة بالقيام بها قانونيا فهي أنشـــــــــــطة 
 
تقوم بها املؤســـــــــــســـــــــــة اختياريا

 تصادية.  اق

 ا كان النشاط بيئيا أم ل. فطبيعة النشاط هي التي تحدد ما إذ معيار الهدف من النشاط )طبيعة النشاط(: -

 
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، األكاديمية نموذج للقياس واإلفصاح المحاسبي لألداء البيئي واالجتماعيو تطوير نح، نور دين حمودة محمد1

 .72، ص2005األردن،  ، العربية للعلوم المصرفية، عمان

المصدر : فؤاد محمد حسين حمدي، األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات و انعكاساتها على رضا المستهلك  ) دراسة تحليلية آلراء عينة 

 العراق،  -ير  منشورة، جامعة المستنصريةأطروحة دكتوراه غ من المديرين و المستهلكين في عينة من المنظمات المصنعة في الجمهورية اليمنية (، 

4ص:  2003  
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ـــــح بأخذ بمعيار ثالث وهو "معيار وقت  ،ولكن مع قصــــــور املعيارين الســــــابقين عن الفصــــــل الدقيق لألنشــــــطة   ينصـ

ــير املنفعة" ومفاده أن النشــــاطات البيئية هي تلك النشــــاطات ا لتي ل تعود بالنفع املباشــــر على املؤســــســــة في املدى القصــ

ـــــبيـة(. وبـالتـالي فـ  ـــ ـــــنـة محـاســـــ ـــ ـــــة خالل املـدى الطويـل )ســـــ ـــ ـــــســـــ ـــ ــاطـات البيئيـة هي تلـك التي قـد تعود بـالنفع على املؤســـــ ـــ ـــ النشـــــ

 واملتوسط. 

ؤســــســــة وتأســــيســــا على ما ســــبق، يمكن تلخيص مجالت املســــؤولية البيئية لتشــــمل أو لتغطي أطرافا مختلفة في امل

 نوضحهم في الجدول التالي:

 (: مجاالت املسؤولية االجتماعية 3.2الجدول) 

 بعض ما يجب أن تدركه اإلدارة من دور اجتماعي تجاهه  العنصر

حماية أصول املؤسسة، تحقيق أكبر ربح ممكن، رسم صورة جيدة للمؤسسة تعظيم قيمة السهم واملؤسسة ككل، زيادة حجم  املالكون 

 املبيعات.

مدفوعة، فرص تقدم وترقية، تدريب مستمر، إسكان للعاملين عدالة وظيفية، رعاية صحية، رواتب و أجور مدفوعة، إجازات  ملون العا

 ونقلهم، ظروف عمل مناسبة.

 .أسعار مناسبة، اإلعالن الصادق، منتجات آمنة وبنوعية جيدة، إرشادات بشأن استخدام املنتج ثم التخلص منه أو من بقاياه الزبائن

 اآلخرين بوسائل غير نزيهة، منافسة عادلة و نزيهة.معلومات صادقة، عدم سحب العاملين من  املنافسون 

 أسعار عادلة، الستمرارية في التجهيز، تسديد اللتزامات املالية و الصدق في التعامل.  املجهزون 

الصدق في التعامل  األنشطة الجتماعية، دعم البنية التحتية،  خلق فرص عمل، احترام العادات والتقاليد، توظيف املعوقين، دعم   املجتمع

 ، املساهمة في حالة  الكوارث. 

ل التشجير و اعتناء باملساحات الخضراء، املنتجات الخضراء غير الضارة بالبيئة ، الحد من تلوث املاء والهواء والتربة، الستخدام األمث البيئة

 للموارد وخصوصا غير املتجددة منها.

 ل والتدريب، تكافؤ الفرص بالتوظيف، حل املشكالت الجتماعية، تسديد اللتزامات الضريبية.اللتزام بالقوانين، إعادة التأهي الحكومة 

جماعات  

 الضغط

التعامل الصادق مع الصحافة، احترام أنشطة جماعات حماية البيئة، التعامل الجيد مع جمعيات حماية املستهلك، احترام دور 

 ابات العمالية و التعامل الجيد معها.النق

.72:، ص7200مصر،  -، اإلسكندريةلطباعة والنشرل، دار الوفاء ، المسؤولية االجتماعية لإلدارة: محمد الصيرفيالمصدر  

  املصالح أصحاب مراعاة -ثامنا

أســبقيات إن تبني أهداف أصــحاب املصــالح من قبل املؤســســات يحتل  أصــحاب املصــالح في مؤســســة اقتصــادية:   .1

ــلســــلة في طبيعة تأثير هذه   ـــالحها الخاصــــة؛ لذلك نالحظ اختالف في متســ التجمعات على أهداف املؤســــســــة ومصـ

 
 
 كبيرا

 
ترتيب هؤلء املســـــــــــــتفيدين اســـــــــــــتنادا إلى اختالف البيئات عبر الزمن، فمثال في الدول املتقدمة نجد اهتماما

اإلدارة تجـد نفســـــــــــــهـا .لـذلـك فـإن 1تبـة في الـدول النـاميـةبفئـة الزبـائن في حين نجـد أن الحكومـة قـد تحتـل هـذه املر 

مقابل فئات متزايدة باســــتمرار بســــبب التطور الحاصــــل على الصــــعيد الجتماعي والســــياســــ ي والتكنولوجي وتطور 

 منظمات املجتمع املدني.

 

 
 81، ص: مرجع سبق ذكره، محسن العامري مهديوصالح  بيالغال منصور طاهر محسن1
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 أصحاب املصالح في مشروع تقليدي - أ

تحقيق األرباح دون اعتبار للبعد البيئي؛ في البداية كان صـــــاحب املشـــــروع أو الشـــــركاء أصـــــحاب املصـــــلحة في   

هي الرابط، ثم مع بداية ظهور الشـركات املسـاهمة توسـع نطاق أصـحاب املصـالح ليشـمل إلى  فكانت عالقة امللكية

ـــــبحت عالقة  ـــــتهلكين؛ فأصـ ـــــين والدائنين واملسـ ـــــاهمين املقرضـ التمويل هي الرابط، وهنا كان البعد البيئي جانب املسـ

يها، نظرية امللكية املشــــتركة توجد نظريتان تفســــران طبيعة الوحدة وعالقتها بأصــــحاب املصــــالح فغائبا. ومنه فإنه 

 1ونظرية الشخصية املعنوية.

ت أشــخاص(، هم املؤســســة هي وحدة اقتصــادية، ملك لفرد أو مجموعة من األفراد )شــركا  نظرية امللكية املشــتركة: ✓

 رباح دون أي اعتبار بيئي ، واملالك هم غالبا املدراء. فقط أصحاب املصلحة في املشروع، مصلحتهم تحقيق األ 

املؤسـسـة هي وحدة اقتصـادية في صـورة شـركة مسـاهمة ذات حجم متوسـط وتأثير بيئي نظرية الشـخصـية املعنوية:   ✓

ة )نظرية الوكالة(؛ ومنه تتحول الرابطة بين أصــحاب املصــلحة ضــئيل نســبيا، يتم خاللها الفصــل بين اإلدارة وامللكي

ؤســـــــــســـــــــة: مالك)مســـــــــاهمون(، مقرضـــــــــون رابطة امللكية إلى رابطة تمويل فيصـــــــــبح أصـــــــــحاب املصـــــــــالح في هذه املمن  

ممولون، موردون، عمالء أو مســـــــــــــتهلكون. تســـــــــــــعى اإلدارة إلى تحقيق مســـــــــــــتوى مقبول من الربح وعوائــد منــاســـــــــــــبــة 

 لذين تربطهم بها مصلحة تمويلية.ألصحاب املصالح ا

 مكن توضيح أصحاب املصالح في مشروع تقليدي في الشكل التالي:يو                            

 ( أصحاب املصلحة في مشروع تقليدي 2.2الشكل رقم) 

 

 

 

 

 

 
 . 249، ص:2003األردن ، -، دار وائل ،عمان بدائل القياس املحاسبي املعاصر رضوان حلوه حنان،  املصدر: 

 

ة واعتبار املصالح الخارجية البيئية مصالح  صلحة القتصاديالقتصار على املمن الشكل أعاله، حيث نالحظ           

 ثانوية بعيدة عن دائرة اهتمام املؤسسة، ول تتقاطع معه.   

 
 248،ص: مرجع سبق ذكره المعاصر،  المحاسبيرضوان حلوه حنان، بدائل القياس  1

 املصالح الخارجية البيئية 

 المستهلكون المنشآت

 المقرضون
 الموردون

 المالك

 املشروع
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في املرحلة الراهنة من التطور التي ترافقت مع ازدياد حجم املؤســــســــات، في مشــــروع معاصــــر:   املصــــالحأصــــحاب   .2

لعاملون والحكومة والبيئة واملجتمع ة ليضـــــــاف إليهم ااط أصـــــــحاب املصـــــــلحوازدياد تأثيرها في املحيط وتوســـــــع نق

عموما، على كافة املســـــتويات املحلية والوطنية والعاملية. فمنذ الســـــتينات من القرن املاضـــــ ي تطور البعد والوعي 

ة واآلثار البيئي لنشــــــــاطات املؤســــــــســــــــة؛ فامتد هذا الوعي البيئي ليشــــــــمل العديد من املجالت مثل املوارد البشــــــــري

واملنتج، وتقـــديم الضـــــــــــــمـــانـــات البيئيـــة والرعـــايـــة الطبيـــة واملســـــــــــــــاهمـــات في رفـــاهيـــة املجتمع  يـــة وأمن اإلنتـــاجالبيئ

ــهلة وإنما هو محفوفة بالعديد من 1املحلي ــالح هذه الفئات بشــــــــــكل متوازن ليســــــــــت بالعملية الســــــــ ...إن أخذ مصــــــــ

 املخاطر.

 املصلحة ( املؤسسة والفئات أصحاب 3.2الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   .529ص: ، 2007، األردن -عمان دار وائل،  ، منظور منهجي متكامل االستراتيجية اإلدارة طاهر محسن الغالبي و وائل محمد إدريس،  مصدر:لا

 

 

 

 

 
 .528، ص:مرجع سبق ذكرهطاهر محسن الغالبي ووائل محمد إدريس،  1

 منظمة األعمال

الحكومة املستثمرون 

 )املالكين(

 العمالء

 العاملين

 فئات املجتمع املحلي

الشركاء 
 االستراتيجيين

 

 املوردون 

 البنوك•

   املؤسسات املالية•

 شركات التأمين•

 مجهزي املواد األولية•

 الصناعيين•

 مجهزي الخدمات•

 املؤسسات التعليمية•

  البحوثومراكز 

 اإلقليمي، على مستوى الدولة، العاملي املحلي،•

 املؤسسات الستثمارية.•

 املستثمر الفردي املحلي•

 املستثمرين الخارجيين•

 أنشطة الستهالك •

 املسؤولية عن املنتجات•

 النقابات العمالية•

 قدامى العاملين•

 النساء•

 األقليات•

 أنشطة الخدمات المدنية•

 حماية البيئة مجموعة •

 الجمهور العام•

 فةالصحا•

 جماعات الضغط األخرى •

 الحلفاء•

 املتعاونون •
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 باألطراف ذات املصلحة فيهاآفاق عالقة إدارة املؤسسة  -سابعا

 :1يلي ويمكن ان نوجز بعضها فيما 

 طور الحياة. تزايد أعداد هذه الفئات باستمرار بسبب ت -

 تزايد نفوذ البعض من هذه الفئات بسبب قبول الدول لها وخاصة مؤسسات املجتمع املدني. -

 بطبيعة السلع و نوعيتها. تطور مفاهيم حماية املستهلك وانتقال املستهلك إلى صاحب رأي  -

 تعارض مصالح هذه الفئات لذلك يفترض إيجاد صيغة ملوازنة هذه املصالح.  -

الفئات بحيث تجد املؤسسة نفسها غير قادرة على تلبية جميع تلك  ات العانات لهذه كثرة الحاجة للطلب -

 الحاجات و الطلبات. 

 
 530، ص:المرجع السابق1
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 املبحث الثاني

 وأنواعها وقياسها و االفصاح عنها التكاليف البيئية في املؤسسة االقتصادية 
    

 تمهيد

يقتصر علي املساهمة القتصادية في رفاهية هذا  ن وفاء املؤسسة بمسئوليتها تجاه املجتمع الذي تنشط فيه ل إ       

صبحت هذه املسئولية تمتد لتشمل عدم تحقيق  أالل ما تنتجه من سلع او ما تقدمه من خدمات، بل املجتمع من خ

هذا من خالل سوء استخدام املوارد القتصادية املتاحة، او الستخدام الجائر لها. بشكل ل يتيح  و  دني ضرر به.أ

 قادمة النتفاع من هذه املوارد بكفاءة.  لألجيال ال

بيئية للمحافظة على البيئة، حيث كانت هذه   يترتب على تحمل املؤسسة مسؤوليتها تجاه املجتمع تكاليف و           

التكاليف تعالج باعتبارها تكاليف اجتماعية يتحملها املجتمع وليست املؤسسة وهذا يتعارض مع الفروض واملبادئ  

ال يقابلها عوائد اقتصادية  ملتعارف عليها، ويترتب على مكافحة التلوث البيئي أعباء مالية تتحملها املؤسسة  املحاسبية ا

 . باشرةم
 

  مفهوم التكاليف البيئية وانواعها -أوال     

وعة من  لكي تحقق املؤسسة هذه املسئولية امللقاة علي عاتقها تجاه املجتمع، فإنها تتحمل في سبيل ذلك مجم          

التكاليف هي التي  عناصر عناصر التكاليف التي تزيد عما كانت تتحمله في عملية النتاج املعتادة. هذه املجموعة من 

 أصطلح عليها بالتكاليف البيئية.
 

   التكاليف البيئية أسباب نشوئها واملفهوم -1

 أسباب نشوء التكاليف البيئية:         

 :1وعة من األسباب من بينها تنشأ التكاليف البيئية نتيجة ملجم  

التزامات بيئية ناشئة عن إلزام القانون لهذه املؤسسات  يترتب على األسباب القانونية  :  أسباب قانونية أو تشريعية  -1

بتوفيق أوضاعها لتخفيض أو الحد من اآلثار السلبية على البيئة وينتج عن ذلك تكاليف بيئية تتحملها املؤسسة  

فحة التلوث، أو قد تكون ناتجة عن عدم التزام املؤسسة بالقوانين والتشريعات البيئية  لتركيب أصول ومعدات مكا

 ينتج عن ذلك تحمل املؤسسة تعويضات وغرامات مالية كبيرة. و 

تكاليف مكافحة التلوث البيئي باعتبارها تكلفة مترتبة على تكاليف قيام املؤسسة   : أسباب اجتماعية وثقافية  -2

 أن وفاء بنشاطها تؤدي بالضرور 
ّ

ة إلى تخفيض الربح والذي يعتبر قياسا للكفاءة القتصادية للمؤسسة، إل

 املؤسسة بمسؤولياتها البيئية يزيد من عوائدها الجتماعية والقتصادية تجاه املجتمع. 

وهي تتعلق باحتياجات ومتطلبات املستهلك بشأن استخدام منتجات غير  : األسباب الخاصة باملستهلك واألعمال -3

يدفع املنتجين إلى مراعاة  دة تدويره مما ارة بالبيئة، فاملستهلك يرغب في شراء منتج يسهل التخلص منه أو إعاض

 
 ارةالتج كلية ، ، غير منشورةماجستير رسالة ، تطبيقية نظرية دراسة البيئية لتكاليف الداخلية للمراجعة مقترح إطار ، القادر عبد جابر أحمد هللا عبد 1

 .64:،ص 2004 األزهر،  جامعة بنين، 
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ذلك عند اإلنتاج أو التسويق مما ينتج عنه تكاليف بيئية مختلفة، وهذه التكاليف هي طوعية أو اختيارية ألن  

 .1بيئية تهدف الي تحسين صورة املؤسسة ذلك يعتبر كمبادرة لتحقيق متطلبات املستهلك أو خلق شهرة 

 شطة املؤدية إلى خلق التكاليف البيئية: والشكل املوالي يوضح األسباب واألن       

   : محددات التكاليف البيئية( 4.2) الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 كلية ،غري منشورة  ماجستري رسالة ،تطبيقية ريةظن دراسة البيئية لتكاليف الداخلية للمراجعة مقرتح  إطار القادر، عبد جابر أمحد هللا عبد املصدر:
 . 64ص: ، 2004 األزهر، جامعة بنني، التجارة

    2مفهوم التكاليف البيئية  -2

أنشطتها التي تمارسها وجب عليها  حتى تقوم املؤسسة بمعالجة ومنع مختلف اآلثار البيئية الناتجة عن مختلف  

واملقصود بالتكاليف البيئية عموما انها مقدار ما تتحمله   البيئية. تحمل العديد من التكاليف واملتمثلة في التكاليف

 :3املؤسسة من نفقات في سبيل املحافظة علي البيئية تنشط فيها هذه املؤسسة، وذلك من خالل اربعة محاور 

 قل. همة في القضاء علي التلوث البيئي  نتيجة استخدام اآللت التي تنتج تلوثا بيئيا ا: يتعلق باملسااالول 

 : يتعلق بالعمل علي حماية املوارد الطبيعية عن طريق محاولة التقليل من استنفاذ املوارد الطبيعية. ثاني

لبيئة، وتجميل وتشجير املحيط،  : يتعلق بحماية البيئة النتاجية املحيطة عن طريق املشاركة في برامج حماية اثالث

 في هذا املجال. وتقديم املساعدات ملؤسسات املجتمع املدني العاملة 

: العمل علي التخلص من املخلفات الصناعية الضارة بالبيئة، وذلك باختيار الطريقة املناسبة للتخلص منها بحيث  رابع 

ذلك كله سوف يؤدي الي ارتفاع التكاليف التي تتحملها   ل تتسبب في ايذاء البيئة، او الضرار بها، علي الرغم من ان 

 املؤسسة. 

 
نمو المؤسسات مداخلة يف ملتقي دويل:    احملاسبة البيئية كآلية لدعم وحتسني األداء البيئي يف ظل املسؤولية االجتماعية للمؤسسة،فضيل فارس، محزة ضويفي،    1

 .250  :ص  ،2011نوفمبر  23و  22مي يو، الجزائر، و االقتصاديات بين تحقيق األداء المالي و تحديات األداء البيئي، المنعقد بجامعة ورقلة 
دراسة حالة مؤسسة االسمنت بعين  - في ظل ضوابط التنمية المستدامة آليات القياس واإلفصاح للمحاسبة البيئية" ، ( 2012)محمادي وليد  2

 . 92-75، ص ص، 1ماجستير غير نوشروة، جامعة فرحات عباسرسالة م ، SCAEK"الكبيرة 
، جملة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق، مصر، العدد االول، اجمللد الثالثني،  االستثمارية واثرها علي معلومات القوائم املالية  التكاليف البيئيةنعيم فهيم حنا،   3

 . 102، ص:2008

أسباب تشريعية 

 وإصدار القوانين 

أسباب اختيارية 

)المجتمع، الثقافة، 

 وعي المستهلك(

 أنشطة مرتبطة بيئيا:

 مكان عمل آمن؛ -

مناوبة الخدمات وخفضها  بشكل -

 آمن؛ 

سحب المنتج من السوق لوجود خلل -

 النظافة والمحافظة على البيئة؛

ور اإلعالمي الدائم والمستمر دال-

 ة آمنة. لبيئ

 رض األنشطة : غ

  ؛الحماية-

 ؛التقييم-

  ؛الرقابة-

 الفشل.-

أنواع التكاليف 

 البيئية

https://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-economiques,-des-sciences-commerciales-et-des-sciences-de-gestion-fsescsg/200-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-22-%D9%88-23-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2011.html
https://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-economiques,-des-sciences-commerciales-et-des-sciences-de-gestion-fsescsg/200-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-22-%D9%88-23-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2011.html
https://manifest.univ-ouargla.dz/archives/facult%C3%A9-des-sciences-economiques,-des-sciences-commerciales-et-des-sciences-de-gestion-fsescsg/200-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%8C-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-22-%D9%88-23-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1-2011.html
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علي انها تكاليف تلوث البيئة علي املستوي الكلي)اي علي املستوي القومي( ولذلك    التكاليف البيئية   وهناك من ينظر الي

ومية، ممثال في مجموعة  فقد يمكن تسميتها باألعباء البيئية القومية وتعرف :بانها مقدار النقص في عناصر الثروة الق

مي ككل بسبب تلوث البيئة الناتج عن اداء القطاعات  العباء او التضحيات والخسائر التي يتحملها القتصاد القو 

بما يؤثر علي انتاجية تلك العناصر. والواقع ان هذه التكاليف هي ما اصطلح عليه  القتصادية املختلفة ألنشطتها 

 بالتكاليف الجتماعية. 

طاقة الالزمة  من مواد وعمالة و   نها قيمة املدخالتأبينما تعرف تكاليف التلوث علي املستوي الجزئي املؤسسة ب           

لتنقية البيئة من التلوث الناتج عن ممارسة املؤسسة لنشاطاتها اذ تقوم املؤسسة بتخصيص جزيء من مواردها  

تعبر عن املوارد املستنفذة في اغراض التحكم في التلوث  ملواجهة عملية التخلص من التلوث الحاصل، وبالتالي فهي

ي وتخفيض  معالجته، و أو قيمة الغرامات في حالة عدم اللتزام بقوانين الحد من التلوث البيئالبيئي والسيطرة عليه او  

 .1معدلته الي املستويات املقبولة 

 ي:هناك عدة تعاريف اخري للتكاليف البيئية نذكر منها ما يل و      

لتكاليف التي تشتمل على  عّرفت إحدى فرق العمل املتخصصة في التكاليف البيئية هذه األخيرة بأنها: "تلك ا -

خطيط والسيطرة والتي تنشأ عن معالجة التأثيرات  التكاليف الداخلية والخارجية على حد سواء، وتكاليف الت

 .2البيئية والحد منها "

كافة عناصر التكاليف املرتبطة باألنشطة التي تتم بغرض استخدام املوارد أو إنتاج  وهناك من يعّرفها بأنها: "هي  -

لك اختياريا أو  ديقة للبيئة، أو معالجة آثار األنشطة امللوثة للبيئة وإزالة األضرار البيئية، سواء كان ذمنتجات ص 

 .3التزاما بالتشريعات والقوانين البيئية " 

لتكاليف الصريحة والضمنية التي تتحملها املؤسسة ألجل منع األضرار البيئية أو  وفي تعريف آخر لها: "هي جميع ا -

زاولتها لنشاطاتها  ء باملاء أو الهواء أو التربة  أو اإلنسان أو الحيوان( في الوقت الحاضر واملستقبل نتيجة متجنبها ) سوا

 .4اتخذتها، لها آثار سلبية في البيئة "   املختلفة، وألجل تصحيح األخطاء واألضرار املترتبة على تصرفات وقرارات

 فيما يخص التكاليف البيئية:  التعاريف السابقة يمكن استخالص النقاط التالية من

 تمثل مجموع التكاليف التي تتحملها املؤسسة نتيجة اآلثار السلبية املترتبة على مزاولتها ألنشطتها الصناعية؛ -

أو الضمنية املنفقة من أجل معالجة األضرار البيئية التي حدثت أو  تمثل مجموع التكاليف سواء الصريحة منها  -

 حافظة عليها.ملنع اإلضرار بالبيئة وامل

 
 .103، ص:المرجع السابق  1

2Expert Working Group, Environmental Management Accounting Procedure and Principles , United 
Nations Division for Sustainable Development, United Nations, New York, 2001, P:11. 

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  غري منشورة  ماجستري   رسالة،  القياس احملاسيب للتأثريات البيئية واإلفصاح عنها يف املؤسسات الصناعيةسعيدي سياف حنان،    3
 .30، ص  2014طينة،  التسيري، إدارة مالية، جامعة قسن

سم  جملة الدراسات املالية والتجارية، ق  قياس وحتليل ورقابة تكاليف األداء البيئي لرتشيد قرارات االستثمارات يف نظم اإلدارة البيئية،عبد املنعم فليح عبد هللا،    4
 . 428، ص  2002،  11احملاسبة، كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد  
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  أهمية قياس وتقيم التكاليف البيئية -ثانيا

هداف الساسية ألي نظام معلومات بما في ذلك النظام املحاسبي هو توفير القدر الكافي  أل ن احد ا ألشك هو              

كاليف البيئية  املعلومات املعبر عنها في شكل كمي او نقدي ملتخذ القرارات. ومن الهمية بمكان قياس وتقييم تمن 

 :1ألسباب عديدة اهمها 

توفير املعلومات البيئية لتخطيط اإلنفاق في مجال حماية البيئة، سواء عن طريق إعداد املوازنات التخطيطية أو   -

 حكام الرقابة على هذه العناصر؛املعايير، مما يسهم بدوره في إ

كاليف برامج التحكم في التأثيرات البيئية باملنافع  تؤثر في دراسة جدوى برامج التحكم في التلوث، حيث يتم مقارنة ت -

 هذه البرامج؛   املحققة من

فاءات  توفر املعلومات الالزمة ملقابلة احتياجات املحاسبة الضريبية، حيث يمكن للسلطات الضريبية أن تضع إع  -

 معينة للمؤسسات التي تقوم بدورها في حماية البيئة؛

 نت داخل املؤسسات أو خارجها؛وتحسين البيئة املحيطة، سواء إذا كاتساهم في تحقيق مزايا تخفيض الطاقة  -

 تزيد من كفاءة استخدام عناصر مدخالت النشاط واختيار مدخالت التشغيل التي تحسن مستوى األداء البيئي؛  -

د  فيض تكاليف األداء البيئي، مما يخفض من التكاليف الكلية للمؤسسات ويساعد في ترشيد اإلدارة عنرقابة وتخ -

 وضع السياسات واتخاذ القرارات، وبالتالي تحسين سمعة املؤسسات وقيمتها في السوق. 

 :2ويمكن ان نظيف عدة عوامل كالتالي

 املوارد القتصادية باملجتمع. يساهم قياس التكاليف البيئية في ترشيد استخدام  -

و النقدي لهذه التكاليف يساعد  املفاضلة بين الساليب البديلة لحماية البيئة، بحيث توفر القياس الكمي ا -

 ختيار البديل القل تكلفة.علي اجراء مقارنات بين البدائل املتاحة ل 

حاسبية املتعارف عليها. مثل مبدا  ن عدم قياس التكاليف بتلوث البيئة يتعارض مع الفروض واملبادئ املإ -

 ؛ همية النسبيةأل ا

كاليف  الواحدة من املنتج، حيث يتم قسمة اجمالي الت  ثر اللتزام بقوانين البيئة علي تكلفة الوحدةأبيان   -

البيئية علي اجمالي حجم النتاج للوصول الي نصيب املساهمة الوحدة الواحدة املنتجة من تكاليف  

 ؛ البيئية

عن التكاليف البيئية في القوائم املالية مما يوفر احتياجات الطراف الداخلية والخارجية  في الفصاح  -

 . لهذه املعلومات

 
،  2000دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،    اسبة عن التأثريات البيئية واملسؤولية االجتماعية للمشروع ) بني النظرية والتطبيق(،احملحممد عباس بدوي،    1

 . 104  :ص
 .105ص:، مرجع سبق ذكره نعيم فهيم حنا،  2
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التوصل الي التكلفة الحقيقة للوحدة الواحدة للمنتج من وجهة النظر القومية، والتي تساوي التكلفة   -

 التلوث.الخاصة من وجهة نظر املؤسسة باإلضافة الي نصيب السلعة من التكاليف  

ة  لفت النظر املؤسسات والحكومات والهيئات واملنظمات املسئولة عن قيمة املوارد الضائعة او الهالك -

 ؛نتيجة التلوث

الفصاح املحاسبي عن التكاليف البيئية، بما يعني شمول القوائم والتقارير املالية للمعلومات املتعلقة   -

لفصاح عن املنافع واليرادات املحققة من نشاط في بالتكاليف البيئية، وحمايتها من التلوث، كذلك ا 

 مجال حماية البيئية، والتي تقاس اما: 

 ؛ الضرار التي امكن تجنبهامثال في تكلفة في شكل مالي مت  ▪

 في شكل كمي متمثال في انخفاض في معدلت التلوث الفعلية.  ▪

البيئة من التلوث عن طريق  الفصاح عن مقدار الصول والستثمارات الراس مالية املخصصة لحماية  -

 فصلها عن الصول ذات الغراض النتاجية.

 

  تقييم التكاليف البيئيةالعوامل املؤثرة علي قياس و  -ثالثا

تنقسم العوامل املؤثرة علي قياس و تقييم التكاليف البيئية الي نوعيين اساسيين من العوامل احدهما عوامل    

 :  1عامة، واألخرى عوامل خاصة 

 وهي العوامل التي ل تختلف من بيئة ألخري، وتتمثل فيما يلي: العوامل العامة:  -1

فكلما امكن تحديد املصدر الذي ينبعث منه عنصر التلوث، كلما : مدي امكانية تحديد مصدر التلوث ✓

 ادي ذلك الي امكانية القياس املباشر لتكاليف حماية البيئة من هذا املصدر. 

تحديد املسئولية عن احداث التلوث يساعد في تحميل  مدي امكانية تحديد الطرف املسئول عن التلوث:   ✓

 هذا الطرف بالتكلفة التي تسبب فيها. 

مصدر التلوث هو في الغالب الطرف الكثر قدرة علي  ي القدرة علي التحكم في مستويات التلوث: دم ✓

 الذي يتحمل التكلفة. التحكم في مستوياته، وبالتالي يكون هو الطرف 

ذلك ان انتشار عناصر تلوث الهواء في الجو يتأثر بالعوامل الجوية مثل سرعة واتجاه  العوامل الجوية:  ✓

 الرطوبة ....وغير ذلك. الريح، ودرجة

وتؤثر هذه العوامل علي تكاليف التحكم في التلوث من خالل تأثيرها علي تصميم  هياكل انشاءات والت التحكم     

 لتلوث، مثال ذلك ما يحدث عند تصميم طوارد الدخنة املتصاعدة او املداخن. في ا

نبعاث من  املسموح بها كحدود قصوي لال  فقد تضع الدولة بعض املعدلت التشريعات واملعايير البيئية:  ✓

 عنصر ما، وبتالي يؤثر هذا العنصر في مقدار التكاليف التي تتحملها املؤسسة للتوافق هذه التشريعات.
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 عوامل خاصة: -2

 :1وهي عوامل تختلف من بيئة الي اخري، باختالف الظروف الطبيعية والبيولوجية والقتصادية، ومن اهمها 

 املؤسسة  تحمل  يقتض ي بالسكان  آهلة مناطق أو  سكنية تجمعات وسط املؤسسة وجود : أي التكوين السكاني ✓

 عنها  الصادرة التلوث أسباب من  املحيطة  البيئة لحماية أكثر بيئية لتكاليف

 التكاليف  حجم  على وبالتالي التلوث كمية على املستخدم اإلنتاج  أسلوب :يؤثر واالستهالك اإلنتاج تكوين سوق  ✓

 حجم  على بديلة مثال سلع توافر مدى حيث من الستهالك  اسواق تؤثر كذلك ؛ التلوث من  ةللحماي الالزمة

  . البيئة حماية تكاليف

 فكلما التلوث، من حماية البيئة  برامج  على املتوقعة األضرار ونوعية  حجم يؤثر :للتلوث املتوقعةاألضرار  ✓

 البيئة.  لحماية التكاليف من  أكبر  حجم  إنفاق األمر  تطلب كبيرة، املتوقعة األضرار  كانت

  أسباب حدوث التكاليف البيئية -3

 :2إدارة املؤسسة، والتي يمكن حصرها في ثالثة أنواعيرتبط حدوث التكلفة البيئية بعدة قرارات تتخذها 

: ففي العديد من الصــناعات وجد أن   ( product/process  Designقرارات تصــميم املنتج وعمليات اإلنتاج )  ✓

قرارات خاصــــــــــة بتصــــــــــميم املنتج وعمليات اإلنتاج، كما % من إجمالي تكلفة اإلنتاج تتحدد بناء على 80ى  % إل70حوالي 

من عنـاصـــــــــــــر التكـاليف البيئيـة تتـأثر بهـذه القرارات مثـل تكلفـة التخلص من معـدات اســـــــــــــتخـدمـت في عمليـة  أن العـديـد

ــــلوب إنتاج منتج معين وكذلك تنشـــــأ تكاليف تتعلق بالتخلص من املواد الضـــــارة   ــــتخدمة في اإلنتاج، وفي تطبيق أسـ املسـ

ليـات اإلنتـاجيـة على التكـاليف البيئيـة وذلـك في  التكلفـة املســـــــــــــتهـدفـة يتم تقـدير وقيـاس أثر قرارات تصـــــــــــــميم املنتج والعم

 . 3مراحل اإلنتاج والتوزيع والتسويق وتقديم خدمات ما بعد البيع وكذلك مراحل التخلص من املنتج بعد الستخدام

يــؤثــر اقــتــنـــــــاء اآللت واملــعـــــــدات عــلــى  (: Acquisition of Capital Equipmentاآلالت واملــعــــــدات) اقــتــنــــــاء قــرارات  ✓

البيئية بشـــكل ملموس حيث يؤدي اتخاذ قرار شـــراء آلة إلى حدوث مخلفات ضـــارة بالبيئة نتيجة اســـتخدامها التكاليف  

ت في هذه التكلفة، كما أن هناك أنواع معينة من مما يؤثر على إجمالي التكاليف البيئية للقســـــــــــم أو اإلدارة التي تســـــــــــبب

عد األدخنة واألبخرة الضــارة مما يؤثر على صــحة العاملين اآللت يؤدي اقتناؤها إلى تلوث بيئي للمنطقة املحيطة كتصــا

 .املستخدمين لهذه اآللة مما يتطلب شراء قفازات وأقنعة واقية للوجه لحمايتهم من التلوث الناتج عن تشغيل اآللة

ـــــر التكاليف البيئية، وقد  (  plant locationقرار تحديد موقع املصـــــــــنع )  ✓ ـــــنع على عناصـــــ : يؤثر اختيار موقع املصـــــ

قررت إحـدى املؤســـــــــــــســـــــــــــات التي تنتج دوائر الكترونيـة في لوس انجلوس بـالوليـات املتحـدة األمريكيـة نقـل املصـــــــــــــنع إلى 

لى للمصـــــــــــــنع، حيـث تبين أن األنـابيـب التي تحتوى ع موقع آخر وذلـك بعـد حـدوث زلزال كبير نتج عنـه مشــــــــــــــاكـل بيئيـة

ـــــاط الزلزال؛ حيث  ـــ ـــــنع وذلك عند حدوث نشـــــ ـــ ـــــام اإلنتاجية املختلفة باملصـــــ ـــ أحماض وكيماويات يمكن أن تدمر األقســـــ

أتضــــــــح أن نقل املصــــــــنع إلى موقع آخر يعتبر اقل تكلفة من محاولة نقل األنابيب من مكانها الحالي فوق ســــــــطح األرض 

 ة لذلك الغرض.مقترح تحت سطح األرض من خالل أنفاق خاصة معدإلى مكان آخر 

 
 .910، ص: المرجع السابق 1
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  1املختلفة مفاهيمها ظل في البيئية التكاليف تصنيف وتبويب -رابعا

يعتبر تبویب عناصر التكاليف الخطوة األولى لتحقيق هدف قياس التكاليف وهو أحد أهم أهداف نظام محاسبة        

 :  2الداء البيئي، ويقصد بعملية التبويب

 عامة أو مشتركة.  خصائصتجميع التكاليف وفقا ملا لها من  ✓

 تصنيف التكاليف في سلسلة من املجموعات النوعية.  ✓

 

تمارس املؤسسات الصناعية العديد من األنشطة للحد من تأثيرات التلوث والسيطرة عليها، فضال عن               

فإنها تتحمل أو تلتزم بتكاليف  اء أدتها بشكل طوعي أو إلزامي معالجته ومحاولة إزالة آثاره على البيئة واملجتمع، سو 

للنهوض بتلك األنشطة، وقد يتولد جراء تكاليف ممارسة هذه األنشطة البيئية إيرادات )منافع(. هذا وقد تعددت اآلراء  

 :في كيفية تبويب عناصر ومكونات التكاليف البيئية وفيما يلي عرض ألهمها

 :3اي بمراحل انتاجه ويمكن تلخيصها فيما يلي  :املنتج حياة بدورة البيئية ليفالتكا عالقة حيث من :-1

 :اإلنتاج قبل  بيئية تكاليف ✓

 املنتج، وتصميم التجهيز  وتشمل تكاليف  اإلنتاج، لقب  ما مرحلة املؤسسة في تتحملها التي التضحيات وتشمل جميع       

 وتقويم بدائل التجهيزات  وتوصيف املدخالت، وتحديد  املستهدفة، ئيالبي األداء جودة لتحقيق املناسبة العمليات وتحديد

 .الغرض بهذا ليفي   مصممان املحاسبي النظام كان خاصة إذا و  التكاليف يسهل قياسها  مثل هذه .البيئة حماية واجراءات 

 بها  التحكم على بدوره يساعد  ،وهذا تكاليف التصميم كتلة في وتأثيرها حجمها معرفة من  يمكن قياسها أن في ول شك 

 .البيئي األداء كفاءة زيادة وبالتالي

 

 :التشغيل  مراحل خالل دورية بيئية تكاليف ✓

 األداء مستوي  املنتجألجل تحسين وتسويق    خالل عملية إنتاج املؤسسة تتحملها  التي  التضحيات املجموعة  هذه تتضمن

 بتحسين الخاصة أو املرتبطة كاملعدات  األجهزة  صيانةوالتقويم، تشغيل و  والقياس  الفحص تكاليف   أمثلتها  ومن  .البيئي

 تكاليف ازالة الضرار.   البيئي، األداء

 :اإلنتاج لعملية الحقة أو بعدية تكاليف ✓

 مستوي  على واملترتبة مستقبال الحدوث وكذلك املحتملة املؤكدة، التضحيات جميعتشمل 

 انتهى بيئية  تكاليف فك التجهيزات كمعدات  منها،  صتخل وال النفايات تكاليف معالجةمثل  البيئي للمؤسسة،  األداء

 بالتشريعات واللتزام كزالك تكاليف التوافق البيئي  منها،  الغرض

 مستقبال.  تطبيقها  ويتوقع بعد التي لم تطبق البيئية 

 
 .88-87أنظر محامدي ليد، مرجع سابق، ص ص:   1
، ( والصلب دراسة حالة: ) الشركة الليبية للحديد البيئي للشركات الصناعية إمكانية القياس المحاسبي لتكاليف األداء، أحمد مفتاح الشاوش 2

 .33، ص:2016، األكاديمية الليبيةغير منشورة،  الماجستيررسالة 
 .49، ص:2005اإلسكندرية،  الجامعية،  الدار ، البيئية المراجعة ، أحمد السيد مينأ لطفي 3
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 :1وهي نوعان :املؤسسة بنشاطات  البيئية التكاليف ارتباط حيث من :2

 : املؤسسة تتحملها تكاليف ✓

او   وتنظيمات، بيئية وقوانين قواعد للمؤسسة بموجب  امللزمة واألنشطة البرامج بتنفيذ ها امقي نتيجة

 .لنشاطها السلبية الخارجية اآلثار  من  البيئة  حماية لغرض اختيارية بصورة تتحملها  تلك التي

 :مباشرة غير اجتماعية  تكاليف ✓

 املؤسسة ممارسة عن  ضرار الناشئةأل ا  نتيجة املجتمع على تقع التي القتصادية التضحيات وتتمثل في

 أشكاله.  بكافة  التلوث مضار وخصوصا الضارة، ألنشطتها

 :املحاسبية بالفترة البيئية التكاليف  عالقة  حيث -3

 الحالية، املحاسبية تتحمل للفترةالتي  البيئية  ويمكن تعريفها علي انها" التكاليف :الجارية  البيئية التكاليف ✓

 ومن "2 خالل الفترة عمال بمبدأ استقاللية الدورات تحققت  التي باملنافع مباشرةر غي  أو مباشرة عالقة ولها

 :3يأتي ما يتعلق بما أمثلتها

 .وازالة االضرار منها، والتخلص اإلنتاج، مخلفات تكاليف معالجة -

 .املحاسبية الوحدة نشاطات نتيجة التشغيل موانع التلوث من التخلص تكاليف -

 .البيئية باملجاالت الصلة ذات في املجاالتوتأهيلهم العاملين  تكاليف تدريب -

 .البيئية املراجعة ونشاطات البيئية اإلدارة -

واقع التشغيل تكاليف اغالق -  .للقوانين البيئة املخالفة م

 .البيئي  األداء بتحسين الخاصة أو املرتبطة واملعدات األجهزة وصيانة تكاليف التشغيل -

 يمكن  التكاليف البيئية  أن بعض الدخل فيالحظ قائمة  في الجارية البيئية  ففيما يتعلق بتبويب التكالي أما  

 ملخالفة  نتيجة معين مواقع تشغيل بسبب اغالق القتصادية  الوحدة  تتحمله ما أمثلتها ومن عادية، غير بنود اعتبارها

 غير  البنود تتصف بصفات ل اأنه حيث عادية، بنود اعتبارها يمكن البيئية معظم التكاليف  أن إل البيئية، القوانين

 ول القتصادية، للوحدة العادية باألنشطة املرتبطة غير العمليات أو األحداث من تنشأ التي وهي العادية

 منتظمة.  أو متكررة بصورة حدوثها يتوقع

 ح تصحي يجب وهنا  ، وقت سابق إلى تعود كانت تلك التكاليف إذا  :سابقة سنوات تخص التي  البيئية التكاليف ✓

 :ما يلي  أمثلتها ومن  التكاليف، بهذه السابقة  وايرادات املدة  دخل

 الذي  التلوث من للتخلص البيئية للقوانين طبقان  املؤسسة تتحملها التكاليف التي -

 .سابقة او سبق استغالله لفترة  يعود معين ملوقع  حدث

 .لدورات سابقة تعود التي اإلنتاج من مخلفات التخلص التكاليف -

 
 . 350:ص ،  1992 ، يتالكو السالسل،  دار ، المحاسبة يةنظر مهدي،  عباس شيرازيال 1
 شركة في تطبيقية دراسة :النفط تكرير قطاع في العاملين على البيئي التلوث أضرار لتكاليف المحاسبي القياس ، بامزاحم  شيخ محمد فائز 2

 .79،ص:2008 سورية،  دمشق ،  جامعة ، ، رسالة دكتوراه غير منشورةاالقتصاد  كلية ،  عدن مصافي
 مجال في نافسيةالت قدرتها في وتأثيره لألسمدة العامة السورية للشركة البيئي األداء لتكاليف المحاسبي القياس، الرزاق قاسم الشحاذعبد 3

 .293:ص ، 2010، األول العدد 26 المجلدسوريا،  -، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، دمشقالجودة
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مباشر   غير أو بشكل  مباشر املرتبطة مجموعة التكاليف الرأسمالية البيئية تشمل التكاليف"   البيئية: الرأسمالية التكاليف ✓

 املنفعة،  توليد على املؤسسة الصول التي تمتلكها قدرة زيادة خالل من املستقبلفي   املؤسسة تحققها التي القتصادية باملنافع

 أومن أو خفضه  املستقبل  في تتم  لعمليات  نتيجة يحدث أن  املتوقع البيئي خال ملنع التلوث من أو وكفاءتها، سالمتيها تحسين أو

 :1أمثلتها  ومن البيئة،  خالل حماية

 .الضارة النبعاثات ملنع وتجهيزات فالتر تركيب تكاليف -

 وطرحها  استخدامها واعادة املستخدمة  املياه ملعالجة محطات  تكاليف إنشاء -

 .األنهار في

 األداء جودة املناسبة لتحقيق العمليات وتحديد وتجهيزه املنتج صميم تكاليف ت -

 املستهدف.  البيئي 

 :2تقسيمها هنا اليويمكن  : وتحملها حدوثها أسباب  حيث من  : -4

 متعمقة ألسباب املؤسسة  تتحملها التي التضحيات تتمثل في: تنظيمية قانونية ألسباب  تحدث  تكاليف ✓

تكاليف التوافق   النفقات هذه وتسمى  البيئة، حماية املؤسسات ألجل على تفرض  ة التيالبيئي والتشريعات بالقوانين

 بالهواء، الضارة وبمنع النبعاثات وتصريف النفايات بمعالجة  املرتبطة التضحيات والتشريعات ،مثل  مع القوانين

 تأثيرها يجعل  مما جدا محدود بها التحكم  اللزامية وبالتالي النفقات مجموعة ضمن  النفقات يدخل  من النوع وهذا

 .سلبيا البيئي األداء كفاءة في

 وتقوية وصورتها سمعتها لتحسين املؤسسة على املترتبة النفقات  تتمثل في  : وحضارية اجتماعية ألسباب تحدث  تكاليف ✓

 السمعة تكوين    بتكاليف  النفقات هذه وتسمى .التنافسية قدرتها من يزيد مما للبيئة صديقة واملؤسسة باملجتمع  عالقتها

الحصول   يتم  بحيث  بشكل رشيد به  يمكن التحكم اختياريان يعتبر  النفقات  من النوع هذا .املجتمع مع الطيبة والعالقة

 األداء كفاءة زيادة في النفقات  مثل هذه  تأثير  يظهر  وهنا بها يتم التضحية  التي  النفقات مجموع من  املنافع علي افضل

تكاليف   البرامج التوعوية التحذيرية، تكاليف تكاليف املؤتمرات، البيئية، تكاليف التقارير أمثلتها  ومن.للمؤسسة البيئي 

 .)الخ ..…صحة، تعليم، تشجير،(باملؤسسة  املناطق املحيطة تنمية

 في املستهلك رغبات لتنمية املؤسسة تتحملها النفقات التي في وتتمثل: باملستهلك  خاصة ألسباب تحدث تكاليف ✓

 تدويرها ،ومن ويسهل تداولها وإعادة منها، التخلص يسهل )للبيئة صديقة منتجات(ضارة ت غيرمنتجا استخدام

 في أنواع الصبغات بعض للمستهلك )مثل  أضرارا تسبب ل  صناعية او املواد الولية  الخامات اختيار  تكلفة  أمثلتها 

 ألسباب  تحدث  التي  النفقات  حالة  في ذاتيا كما  التأثيرات  لها  وبالتالي اختيارية، تعتبر  النفقات  مثل هذه  . املنسوجات( 

 .وحضارية اجتماعية

 :وتقسم الي :طبيعتها حيث من  -5

 
 . 295 :ص ذكره،  سبق مرجع قاسم،  الرزاق عبد الشحادة،  1
 .810، ص:مرجع سبق ذكرهنعيم فهيم حنا،  2
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 النفايات معالجة الحال في هو كما  للقياس، قابلية األكثر  التكاليف وهي:ملموسة بيئية  تكاليف ✓

 يسهل تي التكاليف ال التكاليف من  هذه  وتعتبر  .املالي التقرير  يتضمن ما  الصرف، وهذا  ومياه

 .البيئي األداء كفاءة زيادة وبالتالي التحكم بها على بدوره يساعد  قياسيا وهذا

 الشخص ي،  الضرر  شكاواه وتتضمن .املالي التقارير في  ظهورا تعتبر اقل :ملموسة غير  بيئية  تكاليف ✓

تطوير  إلى يحتاج التكاليف من النوع هذا وبالتالي .الطبيعي باملصدر املتعلقة العقوبات، والضرار

الحصول على  وبالتالي التكاليف، هذه  حجم تحديد من املؤسسة لتتمكن املحاسبي القياس

 .1البيئي  أدائها كفاءة من يزيد  بالشكل الذي البيئية أنشطتها إدارة  في تساعدها  معلومات

 : وهنا تنقسم الي قسميين :االلتزام حيث من -6

امتثال   املؤسسة بها تقوم التي  األنشطة أو العمليات على  تنطوي :اإلجبارية البيئية  التكاليف ✓

 كالتي تمثل للتلوث املقبولة املعدلت وذلك بتحديد الدولة، لقوانين تسنها أو السيادية  لقرارات 

 .2البيئة  تستوعبه يمكن أن ملا األقص ى  الحد

 ا باطهلرت املؤسسة بها تقوم التي العمليات  على تنطوي  التي  وهي: االختيارية  البيئية  التكاليف ✓

 من ملستويات أفضل وكذألك في حال تحقيق املؤسسة مرغوبة بيئيا،إلدراكها بانها  أو بأنشطتها

 اإلضافية الرقابة عمليات هي العمليات وهذه التلوث، مسببات  من  كليا أو التخلص  القياسية 

 السائلة. ملخلفات اإلضافية املعالجة  وعمليات  لتلوث الهواء،
 

 

    :البيئي  األداء طات بنشا ارتباطها حيث من -7

 :3مجموعتين رئيسيتين وتنقسم إلى          

: تشمل النشاطات التي تهدف إلى رقابة األداء البيئي والعمل على منع  كاليف الفشل في الرقابة على األداء البيئيت . أ

حدوث أضرار بيئية، وهذه املجموعة من النشاطات تشمل التكاليف التي تتحملها املؤسسة في مراحل ما قبل  

لك، ويعد هذا النوع من التكاليف من النشاطات التي تضيف قيمة إلى ماي  اج حتى وصول املنتج إلى املستهاإلنت

ترتب عليها من تخفيض للتكاليف األخرى لألداء البيئي، ومن ثم زيادة أرباح املؤسسة وتحسين مقدرتها التنافسية.  

 : 4وتقسم بدورها إلى نوعين هما 

:يتم استخدام رصيد هذا املخصص لتغطية املصاريف واللتزامات  ( تكاليف صريحة) منظورة ملموسة ✓

البيئية التي يمكن أن تتكبدها املؤسسة بما فيها املصاريف التي يمكن أن تتعلق بالتقليل أو الحد من  

 من الفلسفة املحاسبية والتي تتعلق بمبدأ التحقق )تحقق األثر البيئي(، حيث أن املبالغ  
 
التلوث، انطالقا

نفقها املؤسسات التي تسببت في األضرار البيئية تعتبر تسديدا للتزام بيئي كان قد نشأ أول، فيجب  تالتي 

 
1 Environmental Protection Agency Office Pollution Prevention And Toxics, Environmental Accounting Case 
Studies, Green Accounting at AT&T, US, 1995,  P:5. 

 .82:ص ، ذكره سبق مرجع ٌخ، يش محمد فائز بامزاحم 2
 .291، ص:مرجع سبق ذكره ، عبد الرزاق قاسم الشحاذ3
 .292ص:، المرجع السابق4
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إثبات اللتزام البيئي بمجرد تحقق التلوث ومثال ذلك :عالج اآلثار الضارة للبيئة كرعاية الصحية وتكاليف  

 معالجة النفايات واملخلفات الصناعية .  

تم استخدام رصيد احتياطي ملواجهة أية التزامات قانونية أو مالية قد تترتب  ي: تكاليف ضمنية غير منظورة ✓

على املؤسسة لقاء تسببها في أضرار بيئية لم تكن على علم بأنها كانت قد تسببت بها )معيار الحيطة والحذر(أو  

صابة احد العاملين  إلعدم علمها بأنها ستتحملها، على سبيل املثال، الدعاوى القانونية التي تقام ضدها بسبب  

أو احد الساكنين املجاورين للمؤسسة بمرض مزمن لقاء تعرضه إلشعاعات مضرة أو غازات سامة تسببها  

 . املؤسسة، أو ملطالبات مقامة من أية جهات سواء كانت حكومية أم أهلية

لم تنجح نشاطات   ة التيالبيئيتضم النشاطات التي تعمل على معالجة األضرار  :البيئي  األداء رقابة علي  تكاليف . ب

املجموعة األولى في منع حدوثها، يعد هذا النوع من تكاليف األداء البيئي تكاليف ناشئة عن قصور نشاطات رقابة  

األداء البيئي في تحقيق مستوى األداء البيئي املستهدف،  أي أنها تكاليف غير ضرورية ول تضيف قيمة مضافة،  

ويمكن    .ها انخفضت التكاليف الكلية لألداء البيئي، وزادت أرباح املؤسساتتقليل  ثها أو ومن ثم كلما أمكن منع حدو 

 :1تقسيمها إلى 

وتتضمن التكاليف الناتجة عن كافة األنشطة التي تقوم بها املؤسسة بغرض خفض أو  تكاليف أنشطة املنع:  ✓

ف إعادة تصميم العمليات  ي تكاليكاليف فإزالة األسباب املؤدية آلثار بيئية سلبية في املستقبل وتنحصر هذه الت 

اإلنتاجية بحيث ل يتم استخدام مواد سامة أو ضارة بالبيئة، وعلى أن ل ينتج عن العملية اإلنتاجية أي  

 مخلفات غازية أو صلبة ضارة بالبيئة وتضم األنشطة التالية: 

 أنشطة استخدام مواد صديقة للبيئة؛  -

 ضراء(. صديقة للبيئة)خأنشطة استخدام طرق إنتاجية  -

: وتتضمن تكاليف األنشطة التي تزاولها املؤسسة بغرض قياس ومتابعة  تكاليف أنشطة الحصر والقياس ✓

 املصادر املحتملة لألضرار البيئية وتضم األنشطة التالية: 

 أنشطة متابعة مستويات التلوث في املواد املستخدمة داخل املؤسسة؛  -

 اتجة عن التشغيل؛التلوث في املخلفات النأنشطة متابعة مستويات  -

 أنشطة متابعة عمليات املراجعة البيئية؛ -

 أنشطة متابعة العالقة ما بين املؤسسة واألجهزة البيئية املختلفة.  -

 ويمكن اختصار التقسيم السابق في الشكل التالي:   

 

 

 

 

 
 59،  ص:رجع سبق ذكره،  معمر محمد الباز السيدرانية 1
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 (: تكاليف الرقابة على األداء البيئي  5.2  الشكل رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :1تصنيف التكاليف البيئية حسب األنشطة إلى األنواع التالية: ألنشطة: التبويب على أساس ا -7

يتضمن هذا النوع ، التكاليف الناتجة عن األنشطة التي       "Costs Activities Prevention":2تكاليف أنشطة املنع  .1

املستقبل، وذلك عن  بغرض خفض أو إزالة األسباب التي يمكن أن تنتج عنها آثار ضارة بالبيئة في     تقوم بها املؤسسة 

مواد سامة أو ضارة بالبيئية وبحيث ل ينتج عن    طريق إعادة تصميم العمليات اإلنتاجية بحيث ل يتم استخدام

   بالبيئة وذلك لتحقيق التوافق البيئي املنشود ، ويرى البعض أن تكاليف أنشطة   العملية اإلنتاجية مخلفات ضارة

التي تسبب الضرر للبيئة ، ويطلق    ملنع اإلنتاج امللوث أو الفاسد أو املخلفات املنع، هي تكاليف األنشطة التي تتم

 :، وهي تشمل عليها أنشطة املنع

وانتقاء املعدات -  . تقييم 

 .تقدير أو تقييم أجهزة الرقابة على التلوث  -

 . تصميم العمليات  -

 . تصميم املنتجات  -

 .إقامة وإعداد دراسات بيئية  -

 .يةمراجعة املخاطر البيئ  -

 . إعادة تدوير املنتجات  -

 
 ،  الزقازيق جامعة ،  التجارة كلية ،  التجارية البحوث مجلة ، البيئية التكاليف عن للتقرير والعملية النظرية المتطلبات ، سويلم محمد علي حسن  1

 .185، ص:2001 يوليو ،  والعشرون الثالث المجلد

 
 .88:ق ذكره، صمحمادي وليد، مرجع سا  2

 التكاليف الكلية لألداء البيئي

األداء البيئي علي تكاليف رقابة رقابة األداء البيئي عليتكاليف الفشل    

 تكاليف أنشطة المنع

ياس تكاليف أنشطة الق

 والتقويم

 تكاليف صريحة

 تكاليف ضمنية

 مستوى جودة األداء البيئي

و تأثيره على قدرتها التنافسية  السورية القياس المحاسبي لتكاليف األداء البيئي للشركة العامة لألسمدةعبد الرزاق قاسم الشحادة، : المصدر

. 15، ص: 2009تونة، عمان، األردن، الزي، ملتقى اقتصاديات البيئة و العولمة ،جامعة  في مجال الجودة  



 

 في الفكر املحاسبي املعاصر التكاليف البيئية عن املحاسبي    قياسال   ...............................................الثانيفصل ال
 

 

~ 77 ~ 

 

 

هذه التكاليف، تتضمن تكاليف األنشطة   "Costs Activities Assessment" تكاليف أنشطة الحصر والقياس .2

 :، التي تزاولها املؤسسة بغرض قياس ومتابعة املصادر املحتملة لألضرار البيئية، ومن هذه األنشطة ما يلي

 .اد املستخدمة في املؤسسةأنشطة متابعة مستويات التلوث في املو   -

 .أنشطة متابعة مستويات التلوث في املخلفات الناتجة عن التشغيل  -

 .أنشطة متابعة عمليات املراجعة البيئية  -

 .أنشطة متابعة العالقة بين املؤسسة واألجهزة البيئية املختلفة  -

تزاولها  تكاليف األنشطة التي  :هذه التكاليف ، تتضمن . (Costs activities Control )تكاليف أنشطة الرقابة .3

 املؤسسة بغرض الرقابة

إذا كانت   سسة وكذلك األنشطة التي يتم من خاللها التعرف على ماوالتحكم في كافة مصادر التلوث باملؤ  

 :1املنتجات والعمليات وغيرها من األنشطة خاضعة للمعايير البيئية ، ومن هذه األنشطة

 .ةأنشطة استخدام مواد صديقة للبيئ  -

 .أنشطة استخدام طرق إنتاجية صديقة للبيئة  -

 .أنشطة خفض مصادر التلوث  -

 .فحص املنتجات والعمليات  -

 .تطوير مقاييس األداء البيئي   -

 .فحص واختيار التلوث  -

 .قياس مستويات التلوث  -

 .فحص والتحقق من األداء البيئي   -

ه التكاليف ، تكاليف األنشطة التي  ن هذتتضم   : (Costs Activites Failare) تكاليف أنشطة الفشل البيئي .4

التخلص من امللوثات أو إزالة األضرار الذي حدثت فعال نتيجة فشل املؤسسة    تزاولها املؤسسة بغرض

 :2منعها وحصرها ورقابتها في املاض ي وهي نوعين   في

هنالك مخلفات  هي تكاليف األنشطة التي تقام في حالة ما إذا كانت :تكاليف الفشل البيئي الداخلي أ/  

امللوثات واملخلفات   اإلنتاج لكنها لم تصب البيئة ، وهي تكاليف تم انفاقها للتخلص من وإدارةوملوثات في  

 : ، ومن أمثلتها 

 .معدات عمليات الرقابة على التلوث -

 . معالجة وإزالة املخلفات السامة -

 
 .195، ص:رجع السابقالم  1

2Franze David , Environmental controlling and Measuring :costs Environmental, costs chapter 19, 

2003,p:3.www,iucnus-org-othersorks-htmil . 
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 .صيانة أجهزة الرقابة على التلوث -

 .ملية اإلنتاجوث، والذي بدونه ال تتم عمنح تراخيص بالحد األدنى من التل -

 . إعادة تدوير النفايات -

هي تكاليف األنشطة ، التي تقام بعد تفريغ والتخلص من امللوثات  :تكاليف الفشل البيئي الخارجي ب/  

البيئة، وهذه التكاليف يمكن حصرها وتحديدها إذا تم الدفع بواسطة املؤسسة، ول يمكن حصرها   في

 :املؤسسة من أمثلتهاع بواسطة أطراف خارج ، إذا تم الدف

 .تطهير البحيرات امللوثة -

 . إزالة الزيوت املتدفقة -

 . إزالة النفايات امللوثة -

 .سداد استحقاقات األضرار الشخصية املتعلقة بالبيئة -

 . للمؤسسة الفاقد أو الخسارة في املبيعات ، بسبب رداءة او سوء السمعة البيئية -

 .والطاقةل للمواد االستخدام غير الفعا -
 

 : اسعا: التبويب على أساس الفترة الزمنيةت

  :1تصنف التكاليف البيئية حسب عالقتها بالفترة الزمنية إلى اآلتي         

الحالية، ولها صلة مباشرة أو غير مباشرة   : هي التكاليف التي تحمل للفترة املحاسبية التكاليف البيئية الجارية  .1

 : ومن أمثلتها فترة،لاباملنافع التي تحققت خالل تلك 

 .معالجة مخلفات اإلنتاج والتخلص منها -

 .القتصادية التخلص من تلوث مواقع التشغيل الناتج عن األنشطة في الوحدة -

 . برامج تدريب العاملين ذات الصلة باملجالت البيئية -

 .اإلدارة البيئية وأنشطة املراجعة البيئية -

تعالج بعض التكاليف على أنها بنود تتعلق بفترة أو فترات محاسبية  :ت سابقةار التكاليف التي تخص فترة أو فتإن         

كانت تلك الفترة ذات صلة   سابقة وذلك في حالة وجود أخطاء أو حذف ، عند إعداد القوائم املالية لتلك الفترة، أو 

ها ، التكاليف التي تتحملها املؤسسة  تلباملنافع املترتبة على أنشطة املؤسسة في تلك الفترة أو الفترات املحاسبية، ومن أمث

طبقا للقوانين للتخلص من التلوث الذي حدث ملوقع معين تم بيعه في فترة سابقة، وأيضا في حالة التخلص من  

تلك  والتي ترتبت على أنشطة التخلص من فترة سابقة، ولم تكن معروفة لإلدارة في املخلفات التي قد ينتج عنها مخاطر،

 .الفترة

 
والتوزيع،  والنشر للطبع الجامعية الدار، الثالثة األلفية وتحديات المعاصرة المشكالت لمواجهة المراجعة مهنة تطوير ،  غالي دانيال جورج 1

 .492، ص:2001اإلسكندرية، مصر، 
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 :1: وهي نوعانف البيئية املستقبليةيلالتكا .2

التزامات بيئية" ، فوفقا للمعيار  " لها صلة بأحداث أو عمليات تمت في املاض ي :تكاليف بيئية مستقبلية ✓

معينة ، يجب أن تدفع في فترة مستقبلية ، كنتيجة لحدث أو    ( ، فان هناك قيمة 10املحاسبي الدولي رقم )

املحتمل    تزام ويعترف به في القوائم املالية إذا كان منيعبر عن وجود ال املاض ي، فإن هذا  عملية تمت في

تكاليف بيئية مستقبلية ، لتنظيف    حدوثه ، كما يمكن تقديره بصورة معقولة، ولذلك فإن التعهد بإنفاق 

بيئي يجب    ترتبت على أنشطة املؤسسة في املاض ي، يعبر عن التزام    موقع ملوث أو ملعالجة األضرار البيئية التي 

، ويمكن تقديره بصورة معقولة سواء كان التعهد  حتمل حدوثه تسجيله في القوائم املالية إذا كان من امل

 لتنفيذ متطلبات قانونية أو اختيارية. 

: قد يترتب على التكاليف البيئية ذات الصلة بأحداث تكاليف بيئية لها صلة بأحداث أو عمليات مستقبلية ✓

 ستقبل. تحقيق منافع للمؤسسة وذلك كما في حالة الستحواذ على أصل في امل أو عمليات مستقبلية، 

اإلدارية الصائبة، وهنا   وهنا يجب التركيز الهتمام على التكاليف البيئية التي من شانها املساعدة في اتخاذ القرارات 

عتيادية أو مباشرة عن كل من  حيث ميزت تلك التكاليف املوسومة بأنها ا (EPA) يبرز نهج وكالة البيئة األمريكية

معالجتها تحت إطار التكاليف اإلضافية، أو تكاليف البحث والتطوير، أو التكاليف  ملستتر او املطمورة عند  التكاليف  ا

التي يتم تخصيصها إلى مراكز اإلنتاج والخدمات على نحو غير مناسب، أو التكاليف التي ل تسترعي النتباه )مثل  

(   6.2 ويوضح الشكل التالي)  .2الحتمالية، و تكاليف اللتزامات، وتكاليف قليلة اللمس(   تكاليف تكاليف الخفية، و 

الشكل بتأطيرها بخطوط متقطعة .   تصنيفات التكاليف البيئية، وتمثل التكاليف التقليدية . التي أمكن تمييزها في

 :وكما يأتي ...أحد تصنيفاتها، 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  

 .65، ص: مرجع سبق ذكره نشوان،  محمد نصر  2
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(. تصنيفات التكاليف البيئية 6.2الشكل  رقم )  

رسالة دكتوراء  اليمنية، للتطبيق في الجمهورية مقترح نموذج البيئية مع المحاسبة نشوان، محمد نصر  :مصدرال

 .66،ص:2002بغداد،  جامعة غير منشورة،
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 :1، إلى أربعة مجموعات رئيسية كما يأتيتصنيف التكاليف البيئية من حيث نوعية التكلفةويمكن 

تقليل األسباب   : وهي التكاليف التي تتحملها املؤسسة من أجل تصميم أنشطة من أجلاملنع تكاليف أنشطة  ✓

ة سواء ما قبل اإلنتاج أم أثناءه أم بعده. بدءا من  التي قد تؤدي إلى اإلضرار بالبيئة في مراحل اإلنتاج املختلف

عمليات     وتتضمن هذه التكاليف تكاليف إعادة تصميم  .وصول إلى املستهلك النهائيعمليات التجهيز للمنتج 

 .اإلنتاج والحرص على استخدام مواد غير مضرة بالبيئة

بها املؤسسة من   على األنشطة التي تقوم: وتشتمل هذه التكاليف تكاليف أنشطة الرقابة على مصادر التلوث ✓

أنشطتها، وتتضمن هذه األنشطة قياس ومتابعة املواد  أجل قياس اآلثار املحتملة للتلوث البيئي الناتج عن 

املواد السامة داخل املؤسسة، وأنشطة التعاون مع   السامة املتعلقة باألدخنة الضارة. وقياس آثار مستويات

 .املدني الهادفة للحفاظ على البيئة نظمات املجتمع األجهزة البيئية وأجهزة م

في اإلنتاج التي يمكن     الرقابة على املواد والعمليات واآللت املستخدمة: وتهدف إلى  تكاليف األنشطة الرقابية ✓

والصلبة والغازية والتخلص منها بطريقة    أن تضر البيئية وتتضمن هذه األنشطة معالجة املخلفات السائلة

 .آمنة

تي تهدف إلى  ال    : وتتضمن تكاليف األنشطةيف الفشل في الرقابة والتحكم في األداء البيئي للمؤسسة التك  ✓

األمثلة في هذا املجال التكاليف التي     معالجة آثار التلوث التي تفشل األنشطة الثالثة السابقة في تجنبها، ومن

اجمة عن عدم اللتزام باملتطلبات لغرامات النبالبيئة، وا  تتحملها الشركة لعالج وإزالة املخلفات الضارة

 .البيئية

أن التكاليف البيئية تضم كال من النفقات الرأسمالية واإلرادية املنفقة بغية   (JEA) ابانيةوترى وكالة البيئة الي          

 :2اف هي اإلنفاق . إلى ستة أصن املحافظة على البيئة ، وتضيف أن تلك التكاليف تتقسم . طبقا للغرض من

الخدمية والتي تلحق أضرارا    وقوع األخطار البيئية الناجمة عن العمليات اإلنتاجية أو  نفقات السيطرة أو درء .1

 :حدود هذه املنطقة، وتتفرع إلى باملنطقة التي تمارس فيها املؤسسة أعمالها أو تتعدى

 .نفقات تفادي التلوث -

 .نفقات حماية البيئة الكونية -

 .دنفقات ديمومة املوار  -

 معالجة اآلثار البيئية اإليجابية والسلبية نفقات السيطرة أو  -

- Upstream\Downstream التي تمارسها املؤسسة وتلحق   التي تحدث نتاجا للعمليات اإلنتاجية أو الخدمية

 .أضرارا ببيئة العمل أو تتعداها

 
 .1999، 339، مصر، ص:القاهر الحديث،  الكتاب دار ، 2ط ، العصر قضايا أهم البيئة تلوث ، إبراهيمعيسى  1

 
2 Japan Environment Agency, Cit.Op, p: 11. 
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 .النفقات البيئية على األنشطة ذات الطابع اإلداري  .2

 .ة البحث والتطويرالنفقات البيئية على أنشط .3

 .نفقات البيئية على األنشطة املوجهة لخدمة املجتمع املحليال .4

 .النفقات البيئية ذات الصلة بالتعويضات عن األضرار ذات املنشأ البيئي .5

 :1ويمكن  تقسيم التكاليف البيئية ضمن مجموعتين رئيسيتين 

حدوث أضرار بيئية، و هذه   على منعالبيئي والعمل  : وتتضمن األنشطة التي تهدف إلى رقابة األداء  املجموعة األولى 

مراحل ما قبل اإلنتاج حتى وصول املنتج إلى   املجموعة من النشاطات تشمل التكاليف التي تتحملها املؤسسة في

املستهلك، ويعد هذا النوع من التكاليف النشاطات التي تضيف قيمة إلى ما يترتب عليها من تخفيض للتكاليف  

 .ثم زيادة أرباح املؤسسة وخلق ميزة تنافسية لهاء البيئي، ومن األخرى لألدا

وتتضمن األنشطة الهادفة إلى معالجة األضرار البيئية التي لم تنجح نشاطات املجموعة األولى   املجموعة الثانية:  

اء البيئي في  في منع حدوثها، يعد هذا النوع من تكاليف األداء البيئي تكاليف ناشئة عن قصور نشاطات رقابة األد 

حقيق مستوى األداء البيئي املستهدف، أي أنها تكاليف غير ضرورية ول تضيف قيمة، ومن ثم كما أمكن منع  ت

 .انخفضت التكاليف الكلية لألداء البيئي، وزادت أرباح املؤسسة حدوثها أو تقليلها 

 وهي: رئيسية ومن العرض السابق لطرق التبويب املختلفة يمكن تلخيصها إلى ستة أنواع    

وهي التكاليف التي تتحملها املؤسسة لتجنب أو منع حدوث التلوث في املستقبل،  : تكاليف منع أو تجنب التلوث. 1

فتكاليف املنع هي تكاليف أولية للحماية من التلوث وتتضمن التكاليف الناتجة من األنشطة التي تقوم بها الشركة  

ي إلى أحداث تلوث بيئي، وتتمثل في تكاليف إعادة تصميم العمليات  قد تؤد  الصناعية لغرض منع أو خفض األسباب التي

 مواد خطرة من شأنها تحدث تلوث بيئي. اإلنتاجية بحيث ل يتم استخدام

بغرض قياس   وتتضمن تكاليف األنشطة التي تزاولها املؤسسات الصناعية :تكاليف أنشطة الحصر والقياس. 2 

 يئة. رار البومتابعة املصادر املختلفة ألض

: وتتضمن جميع التكاليف التي تتحملها املؤسسة بغرض الرقابة والتحكم في كافة مصادر التلوث تكاليف الرقابة. 3 

صديقة للبيئة وكل ما من شأنه   البيئي، وتتمثل في التكاليف الخاصة بشحن املواد الضارة، وكذلك استخدام مواد

 خفض مصادر التلوث.

 
، 2004، 4العددالقاهرة،  جامعة سويف،  تجاره، بني كلية والتجارية،  ماليةال الدراسات مجلة ، البيئية التكاليف قياس ،  سوسن المنعم عبد  1

 .30ص:
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: وهي التكاليف التي تنفقها املؤسسة إلزالة األضرار البيئية التي حدثت بالفعل نتيجة  يل البيئتكاليف أنشطة الفش . 4 

فشل املؤسسة الصناعية في منعها وحصرها في السابق واملتمثلة في تكاليف معالجة املخلفات اإلنتاجية الضارة بالبيئة  

 سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية.

وتشمل الغرامات   عبارة عن التكاليف التي تحملها املؤسسة الصناعية نتيجة تلويتها للبيئة : وهي تكاليف املخالفات. 5

التي تدفعها املؤسسة نتيجة عدم اللتزام بالقوانين والتشريعات الحكومية، باإلضافة إلى اإلصابات التي قد تحدث ألحد  

 ة بأحداث أي ضرر لألفراد أو املجتمع.  األشخاص وتدمير املمتلكات الشخصية للغير والحوادث البيئية املتعلق

 : وتتضمن نوعين من التكاليف هي: تكاليف االلتزام بالقوانين والتشريعات .6

: وهي املبالغ التي تدفعها املؤسسة الصناعية إلى الحكومة نتيجة عدم التكاليف القانونية ✓

 امتثالها للتشريعات الحكومية. 

تحملها الشركة الصناعية لإلسهام في إزالة التلوث : وهي التكاليف التي تالتكاليف االختيارية ✓

 وحماية البيئة، وكذلك ألغراض تحسين صورة الشركة الصناعية أمام املجتمع. 

عليه   أحدهما يؤثر على خط ربح املؤسسة ويطلق :بين نمطين من التكاليف البيئية الباحثين  كما يميز بعض        

عليه التكاليف البيئية الخارجية،    يؤثر النمط الثاني على خط ريح املؤسسة ويطلقالتكاليف البيئية الداخلية، في حين ل  

 .( 7.2ذلك التمييز من الشكل ) ويتضح 
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، رسالة دكتوراء غير اليمنية للتطبيق في الجمهورية مقترح نموذج البيئية مع المحاسبة نشوان، محمد نصر  :مصدرال

 .69،ص:2002بغداد،  جامعة منشورة،

 

 ف البيئية الى داخلية و خارجية( تقسيم التكالي 7.2الشكل  رقم )
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 الثالث املبحث

 عن االداء البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر املحاسبيقياس   

   تمهيد

  معا،   سلبية في البيئة واملجتمعا   نتيجة التطور التكنولوجي الحاصل في بيئة التصنيع الحديثة، فقد ظهرت اثار 

بحوث  حاسبي املعاصر، وهذا بزيادة الهناك ضرورة ملحة لتطور الفكر املفتهدد العالم الذي نعيش فيه. لذلك 

ببلورة اإلطار العام للمحاسبة الدارة البيئية. ال ان هذه الخيرة مازالت تعاني من   تهتم والدراسات املحاسبية التي 

ديم اجابات قاطعة لعدد  القصور وعدم اكتمال لطرق القياس املحاسبي للتكاليف البيئية، وذلك لعدم قدرته علي تق

ة بوظيفتي القياس والفصاح املحاسبي عن الداء البيئي وذلك بسب  م من اجراءات املحاسبية املتعلقكبير ومه

 . الصعوبات التي تكتنف هذا املجال
 

    : قياس و التسجيل املحاسبي لألداء البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر أوال

رات البيئية لألنشطة  تزايد مستمر نتيجة وقوع التأثي  دارة البيئية وادراك اهميتها فيهناك اهتمام عام بمحاسبة ال   

تحت طائلة الفحص الدقيق مما ادي الي زيادة الطلب علي املعلومات البيئية بشقيها الكمي والنوعي من قبل املستخدمين  

ات  اس تلك العمليات وايصال املعلومداخل املؤسسة وخارجها. وهذا يتطلب استخدام الطرق والوسائل املالئمة لقي

 عن طريق الفصاح في قوائم املالية وملحقاتها. املتعلقة بها الي مستخدميها 
 

 واهميتهاملحاسبي داء البيئي أل مفهوم قياس ا -ا

لقد عجزت انظمة ومبادئ املحاسبة التقليدية من قياس العمليات املرتبطة بالبيئة، لذلك لبد من تطوير الطرق     

. 1ريقة موضوعية لتدخل التأثيرات البيئية في نطاق القياس املحاسبي للمؤسسة والساليب املستخدمة في القياس بط

الذي لم يكتفي بذلك فقط، وانما دعا الي تطوير الطرق املستخدمة  وهذا ما دعا له املعهد الكندي للمحاسبين القانونين و 

امكانية مقارنة تلك الطرق في املؤسسات  في قياس الثر البيئي علي نحو تتوفر فيه املوضوعية، كما انه يجب ان تكون هناك  

املتولدة عن التزام املؤسسة بمسؤوليات  ويعرف القياس املحاسبي البيئي : بأنه تحديد قيم لكافة عناصر التكاليف    املماثلة.

 بموجب القانون 
 
 2. اجتماعية وبيئية معينة، سواء كان هذا اللتزام بمحض اختيارها أو قصرا

نه العملية التي توفر مجموعة النتائج البيئية التي تعكس التزام  حاسبي البيئي باتعريف القياس امل  ويمكن

 .3الشركات بحماية البيئة 

 
، ، مصراالسكندرية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، دراسات في المحاسبة المالية: المحاسبة المتوسطةمحمد سمير الصبان،  1 

 .35، ص:1994
، المجلة العلمية اإلطار الفكري للنظرية المحاسبيةلبيئي و االجتماعي للمنشآت االقتصادية من خالل إمكانية التعبير عن األداء ا ، أحمد شهير 2

 .81:، ص1998، ديسمبر 25العدد  مصر،  ،جارة، جامعة أسيوطلكلية الت
3 Global Environmental Management Initiative, Measuring Environmental Performance: A Primer and Survey 
of Metrics in use, Washington D.C, USA, 1998, P: 8. 
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نه تحليل الحداث املتعلقة باألنشطة البيئية للشركات وتسجيلها في تاريخ حدوثها أيضا أويمكن تعريفه     

طراف التبادل على شكل وحدات نقدية ثم تتبع حركة تبادل هذه األحداث لتحديد آثارها على مصالح ا

 . 1تماشيا مع فرض وحدة القياس

 . 2وهو عملية توفير املعلومات البيئية من خالل القياس الكمي للتأثيرات البيئية للشركات  

ل  كما عرف ايضا بانه التعبير عن األضرار التي تلحقها الوحدة القتصادية على البيئة واملجتمع بقيم نقدية وكمية وتحوي

 .3ية تتحملها الوحدة القتصاديةالتكاليف من تكاليف خارجية غير خاضعة الرقابة الى تكاليف داخل

 ونستنتج من التعريفات السابقة ان القياس املحاسبي لألداء البيئي هو :  

 تسجيل وتحليل النشطة للمؤسسات وتحديد اثارها في شكل وحدات نقدية.  ✓

 في صورة كمية. ات املضامين الجتماعية والبيئية تحديد حجم املبادلت او النشطة ذ ✓

 ار املؤسسات على البيئة بقيم كمية.  التعبير عن اضر  ✓

 

ويمكن تعريف القياس املحاسبي لألداء البيئي بشكل شامل بانه تسجيل وتحليل الحداث املتعلقة بأنشطة        

 وكمية. البيئة والتعبير عن اضرارها واثارها بوحدات نقدية املؤسسات على

 

  في الفكر املحاسبي املعاصر أهمية القياس املحاسبي لألداء البيئي -ب

 :4وتتمثل أهمية القياس املحاسبي لألداء البيئي في اآلتي      

البيئية الالزمة لإلفصاح عن هذه  يسهم في توضيح تأثير نشاط املؤسسات في البيئة وتوفير املعلومات  ✓

 األنشطة في القوائم املالية . 

يوفر بيانات ومعلومات بيئية تساعد في اجراء دراسات الجدوى البيئية ملعرفة مدى تحقيق املؤسسات العائد   ✓

 حقيقي يعود على املجتمع بالنفع.

املستفيدة واصحاب املصالح في  يسهم في اتخاذ القرارات املناسبة لكل من الشركات والطراف الخرى   ✓

 املؤسسات وخارجها. 

ملتشابهة والعمل على تحسين توزيع املوارد بينهم ومعرفة أوجه القوة  ارنة بين املؤسسات ايساعد في اجراء املق ✓

 والضعف في ادائهم البيئي. 

 
 .28:، ص2007، مصر،  القاهرةالمكتب الجامعي الحديث ، ، المحاسبة البيئية، محمد عباس بدوي 1

2 Francois Henri , Marc Journeault , Environmental Performance Indicators : An Empirical Study of Canadian 
Manufacturing Firms, Journal of Environmental Management , Vol:87, 2008, P:165. 

غري ، الم اسس القياس المحاسبي لتكاليف منافع االنشطة االجتماعية وطرائق االفصاح عنها في التقارير المالية، ازهري يوسف الشكري 3

 . 238: ، ص2012 العراق،  ، بغداد، 22السنة الثامنة، عدد  ، للعلوم االقتصادية واالدارية، جامعة الكوفة
، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة ةيالمحاسب في جودة المعلومات البيئية التكاليفاس واالفصاح عن يدور الق، م ادم موسىيالرح اسين عبدي 4

 .57،ص:2018السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخرطوم، 
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صحاب  اغفال القياس املحاسبي لألنشطة البيئية للمؤسسات يؤدي إلى عدم معرفة ادارة املؤسسات وا ✓

حيطة وبالتالي تؤثر على القرارات الالزمة  املصلحة باألثار املختلفة ملمارسة أنشطة املؤسسات في البيئة امل

 السلبية الضارة بها. لحماية البيئة من الثار  

امانة عرض البيانات املحاسبية تتطلب اخذ جميع العمليات التي تقوم بها املؤسسات وبالتالي توفير معلومات   ✓

 ها البيئي يمكن التقرير عنها محاسبية. عن نشاط 

 

 لألداء البيئيل املحاسبي املقترحة ساليب القياس والتسجيأ-ثانيا

 القياس  من الغرض " أن توضح دقيقة تعبيرات في  البيئي للقياسمعني  بإرساء 1990 عام في الدولي البنك قام   

يمكن   بيئية عواقب أية وأن  للمساندة)مقبولة(بيئيا،  قابلة و سليمة)صائبة(  املقترحة أن التنمية من التأكد  هو البيئي 

 النظرية املناهج  من  عدد وضع تم  ولقد .  " املشروع  تصميم  في الحسبان  في أخذها  و  املشروع دورة  في مبكرا  عليها  التعرف

 :1أهمها لعل املادية العالقات و الداء قيمة تحديد بشأن

 التقليدية األسواق على تعتمد طرق 

 · التالية: علي األساليب وهي تعتمد       

 اإلنتاج  في التغير فأسلوب وعليه اإلنتاجية، على التأثير إلى سلبا أو إيجابا البيئية األوضاع في التغير يؤدي :اإلنتاجية تغير ✓

 القتصادية القيمة تلك تعكس اإلنتاج،  لهذا السوقية  األسعار  باستخدام تقويمه  يتم  البيئة  من معينة  تغيرات على املترتب

 البيئة.  لحماية بإجراءات القيام  أو مثال بيئي كتلوث معين يبيئ تغير حدوث على  النفع املترتب أو الضرر  مقدار  املحسوبة

 بتحديد  وذلك البيئية، اآلثار  لتقدير كمقاس  اإلنسان إنتاجية تستخدم الحالة هذه في العوائد: في الخسارة طريقة

 املكاسب  أو راداتياإل  كتقدير السلبية، اآلثار البيئية عن الناتجة  الالزمة التكاليف و املفقودة للمكاسب  النقدية القيمة 

 .الصحية اآلثار ملعالجة الطبية زيادتا علي املصاريف األوان، قبل الوفاة نتيجة تضيع التي

 البيئية  اآلثار  تجنب  أو تخفيف  البيئة هدف لقيمة نوعية ألدنى شخص ي تقدير عن  عبارة هي :الوقائية النفقات طريقة

 من الوقاية تكاليف على األشخاص ترحيب مع النقدية القيمة  ثي ح من الوقائية النفقات قيمة فتحديد املرغوبة، غير

 هذا قدرة مقابل املنافع من معين مستوى  على الحصول  و البيئة، على أو أنفسهم على تخفيفها أو السلبية  البيئية  اآلثار

 .اليرادات لقيمة  األدنى التقدير تعطي الطريقة هذه  و الدفع على الشخص

 · :تشمل و :السوق  لبدائ على تعتمد طرق     

 العقارات خواص من  معينة لخواص الضمنية القيمة  تحديد الطريقة هذه  تستهدف :العقارات قيمة  طريقة •

 الغرف،  عدد اإلنشاء، نوعية من حيث سواء لخصائصه انعكاس هو عقار  سعر أو قيمة أن نجد املثال سبيل على

 العقار  سعر يعد و التلوث، مصدر عن البعد أو ءكمستوى الضوضا املوقع خصائص إلى باإلضافة الطابق، رقم

 .الفرد يضعها التي البيئية  و  الجتماعية و القيم القتصادية جميع  حاصل  الحالة هذه في

 
، الجزائر، 7، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العدد:البيئية للمشاريع االستثماريةسة الجدوى درا، مغراوة اوسرير منور بلحاج جياللي فتيحة 1

 .350ص: 
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ا  تتباين العمال من املعروض أن على الطريقة  هذه تعتمد : األجور  اختالف  طريقة •  اإلقامة  و العمل ألوضاع تبع 

 مهن أو بوظائف املختلفة  املخاطر  مقارنة أنماط  و إمكانية  هو  و أساس  تراض فا يستدعي و  املعينة، املنطقة  في

 يتم  التي العالقة تعبر و مستقلة تفسيرية ملتغيرات مجموعة أوضاع  و العامل أجر بين العالقة تحليل  و معينة،

 .الخطر و األجر بين  ما  املقايضة املخاطرة عن متغير و األجر  ملتغير تقديرها

 أو تقدير محاولة على لالستجمام مرفق  أو منطقة أو ملوقع تحليلها في الطريقة هذه  تعتمد: االنتقال تكاليف طريقة

ا األفراد، يتحمله  الذي  الالزم الوقت و النقدية املبالغ قيمة تحديد  قيمة  تقدير طلب  منحنى  استنباط يتم ذلك على وبناء 

ا على مسعرة غير بيئية لسلعة  .للموقع الفعلي والستخدام قالالنت تكاليف حساب اعتماد 

 بين الروابط  بخصوص املعلومات ونقص  املالية، العتمادات ملحدودية نتيجة  :التكاليف فعالية تحليل طريقة

 معدل  في كالتحكم الهدف  املختلفة هذا الوسائل  تحليل املفيد  من فإنه التنمية،  وتحقيق  واإلنسان  وصحة  البيئية  األضرار 

 القياسية القتصادية والقواعد الهدف،  هذا  لتحقيق املصاحبة استبعاد التكاليف  القرار واضعي وعلى البيئي، التلوث

 صرامة كلما أكثر  املقاييس هذه أصبحت فكلما الحدية، التكاليف  مساواة هي القرارات من لهذا النوع عادة تطبق التي

 .معين سعر عند  التلوث  ليللتق معين  مستوى  ستحقق مقياس  كل ومع  التحكم لسياسات أقل بدائل وجدت

 األصول  إصالح أو إحالل لتكاليف التقديرية القيمة تحليل الطريقة هذه بموجب  يتم :اإلحالل تكاليف طريقة

 التكاليف  وزيادة خسارة من املتضرر  لحق فيما  واملتمثل  البيئي  للضرر  التعويض تقدير على العتماد يمكن إذ املتضررة، 

 املغذية املواد إحالل يتطلبها قد  التي الالزمة  املخصبات تكلفة  حساب طريق التربة عن كلتآ كمنع .منافع من فاته وما

 .املفقودة

 تأهيل  خالله من  يمكن  إذ  أكثر  أو  افتراض ي مشروع  تقدير و تصميم  على الطريقة  هذه تنطوي  :الظل مشروعات طريقة

 توقفت التي  األساسية األصول  فقدان عن ويضالتع بديلة بهدف بيئية  خدمات لتقديم تعود بحيث معينة، بيئية أصول 

إضافتها   يجب التي الفوائد حجم مدى  عن  املؤشرات بعض يعطي الظل مشروع  تكاليفوتضمين  .إصابتها لضرر  نتيجة

 .البيئي املصدر أصاب الذي الضرر  لتعويض

 حد  إلى تشبه افتراضية مواقف  في األفراد وضع محاولة على الطريقة  هذه تعتمد: افتراضية أسواق على تعتمد طرق 

 .أخرى  أسواق في يواجهها  مواقف كبير 

 وتعد في األسواق، تداولها يتم ل التي الخدمات و السلع قيم تستخدم إذ :املحتمل االقتصادي التقويم طريقة

 حتململا  املستقبلي  الستخدام كذلك قيمة و املنافع من معينة نوعيات قياس يمكنها التي الوحيدة التطبيقية الطريقة

 .الخدمة أو للسلعة

 

 : 1مختلفة لقياس التكاليف البيئية ومن هذه األساليب ما يلي أخرى توجد أساليب وتجدر اإلشارة أنه 

 
 2، مصر، العدد:الفكر المحاسبي، القرارات : دراسة ميدانية  اتخاذدراسة تحليلية ألهمية تكاليف الجودة البيئية في فراج،  منال حامد 1

 .196، ص:2009،  13المجلد:
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   قياس األعباء املباشرة والغير مباشرة لألضرار البيئية .1

كاليف عالجها  يتضمن حصر حالت األمراض الناتجة عن التلوث وت قياس األعباء املباشرة لألضرار البيئية : ▪

 وفاة. ومصروفات تعويضات حالت العجز وال

 قياس األعباء غير املباشرة لألضرار البيئية: ويتضمن:  ▪

قياس تكلفة انخفاض الطاقة اإلنتاجية والبشرية لعنصر العمل، أي قيمة اإلنتاجية املفقودة  ✓

 أنواع: وتقسم إلى ثالثة 

 عودة العامل للعمل دون أن تتأثر إنتاجيته .   •

 امل للعمل مع انخفاض إنتاجيته .  الع عودة •

 إحالة العامل للتقاعد نتيجة العجز الكلي .  •

(: ويتضمن األضرار التي تلحق باملحاصيل  قياس أعباء األضرار البيئية املادية )غير البشرية ✓

 ، والخسائر القتصادية للفاقد والتالف.ؤسساتملالزراعية، والثروة الحيوانية، واملباني وا

 بياني واملدخل الهندس ي: دخل االستاسلوب امل .2

ان قياس تكاليف البيئية يتضمن نظرة مستقبلية أصعب من متابعة استراتيجية قائمة ولغرض قياس التكاليف      

 :1البيئية، يوجد مدخالن أساسيان هما 

  املدخل احد أساليب قياس تكاليف الجودة البيئية، اذ تقوم املؤسساتيعد هذا : الستبيانياملدخل  ✓

وهنا يجب مراعاة املصداقية   التي تنتج تلوث بالسؤال عن تقديرات تكاليف السيطرة على التلوث ،

 في التقديرات. اذ أن املبالغة قد تخلق قواعد رقابية أقل شدة للسيطرة على التلوث. 

ملدخل على املعلومات الهندسية املرتبطة بحصر التقنيات املمكن  يعتمد هذا ااملدخل الهندس ي:  ✓

تقنيات، مع افتراض خدامها للسيطرة على التلوث وتقدير تكاليف الشراء واستخدام تلك الاست

 استخدام التقنيات التي تعمل على تخفيض التكاليف بنفس الوقت.

  قيمة امللكية ومدخل األجر التفاضلي ومدخل االضرار النوعية مدخلأسلوب  .3

لوث تكون أكثر  ي تقع في املناطق الخالية من التيعتمد على أن قيمة املمتلكات التمدخل قيمة امللكية:  ✓

 ارتفاعا في ثمنها من املمتلكات التي تقع في مناطق ملوثة . 

ويعتمد هذا املدخل على مدى رغبة العاملين في الحصول على فئات منخفضة   :التفاضلي مدخل األجر  ✓

 من األجر مقابل النتقال إلى مناطق بديلة للمناطق امللوثة .

يقوم هذا املدخل على أساس تقدير تكلفة األضرار البيئية التي تلحق بالثروات  : ار النوعيةمدخل األضر  ✓

 والحيوان والنبات . النوعية للمجتمع كاإلنسان 
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ويعتمد مدخلي امللكية واألجر التفاضلي على أساس أن املجتمع بكافة فئاته ومستوياته لديه الوعي الجتماعي  

لى التوازن البيئي والعمل على الحد من امللوثات البيئية بكافة عناصرها، ونظرا  الكافي إلدراك أهمية الحفاظ ع 

اه العملية نتيجة اختالف درجات الوعي الجتماعي والبيئي من مجتمع إلى  لصعوبة تطبيق هذين املدخلين في الحي

كلفة الجودة البيئية  آخر، فقد اتجه الباحثون إلى إمكانية تطبيق مدخل األضرار النوعية كمدخل بديل لقياس ت

 الخارجية . 
 

 وااليراد البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر التكلفة تقييم أساليب -ثالثا

 أهم بعض هنا ونستعرض املختلفة،  التنمية  ملشاريع السنوات األخيرة في البيئي تقييم الداء أساليب استخدام شاع        

 :1املستعملة األساليب

 وصف  الشاملة ويشمل الجرد عمليات إجراء أساس على األسلوب هذا يقوم:التدقيق(  )قوائم القوائم طريقة ✓

 البيئي بالضرر  تأثرها اقتصادية، ومدى  واجتماعية وبيئية ةبيو جيوفيزيائي عوامل  للبيئة، املحتملة العناصر جميع

 الذي املكان نحو  القرار ينع صا توجيه  هو قائمة التدقيق  من الغرض إن املوارد.  استغالل سوء أو التلوث عن الناتج

 طريق  عن فهمها  بسهولة الطريقة هذه  وتتميز املختلفة، البيئة  على عناصر ما ملشروع محتملة أثار عن فيه يبحث

 أم أثر(،)سلبي  بدون  ضعيف، متوسط ونوعه)شديد، البيئي  األثر قوة عن الوصفية  استخدام املصطلحات أو الرموز 

 إيجابي(.

 أنشطة ترتيب يتم  إذ بعدين ذي جدول  عن تخرج ل فهي البسيطة للمصفوفات بةلنس فبا املصفوفات: طريقة ✓

 .األنشطة تعرف  حيث رأسيا،  البيئة مكونات ترتيب و أفقيا املشاريع
 

 فيx عالمة وذلك بوضع كمية أو نوعية بصيغة إما املؤسسة أنشطة بين  وأثرها  السببية العالقات عن التعبير ويتم            

  أثر. و البيئي  العنصر طعتقا مربع

 املشروع، بدائل بين لالختيار متعددة معايير يتناول  أن  يمكن  أسلوب هو النظم فتحليل النظم: تحليل أسلوب  ✓

 غيره مع وكذلك ككل، النظام مع العناصر  ألحد تحدث أن يمكن التي التفاعالت طبيعة فهم  املعايير  تحديد ويتطلب

 مثل  النماذج  من مختلفة أنواع  على بالعتماد التحليلي النموذج تحديد  يتطلب اكم .النظام في األخرى  العناصر من

 إدخال ويتم وبيئته، للمشروع  مطابقة  نسخة يوفر املحاماة  فنموذج األمثل،  التحقيق نموذج و املحاماة نموذج

 التحقيق  نماذج تسعى بينما  العوامل،  تلك و املشروع بين املعقدة  التفاعالت لفهم النموذج في البيئية  العوامل وتنويع

 . البيئية القيود ظل في الحلول  إيجاد إلى األمثل

 على منها واحدة كل  تحتوي  بحيث  الخرائط من  سلسلة تطبيق على الطريقة هذه تعتمد  املركبة: الخرائط طريقة ✓

 فوق  البيانات ههذ تركب ثم  والجمالية، والقتصادية واإليكولوجية والجتماعية الطبيعية النواحي تتضمن بيانات

 .واحدة خريطة هيئة  في مركبة وتداخلها  صورة إلعطاء البعض بعضها
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ا الرياضية النماذج  أسلوب استخدام  شاع لقد :الرياضية النماذج ✓  خصوصا اآللي، الحاسب استعمال لتزايد نظر 

 املحتملة  بالتغيرات التنبؤ  في به موثوقا النموذج أسلوبا هذا  ويعتبر املتغيرات،  من كبير عدد األمر في يشترك  عندما

 الداء تقييم في الرياضية النمذجة أسهمت  فقد وهكذا وغيرها، ...الجتماعية القتصادية، الطبيعية،  فيها  بما للبيئة

 .اإلدارة البيئية وكذلك  البيئي، 

 

   املعالجة املحاسبية للتكاليف االداء البيئي و القياس النقدي   -رابعا

 اهمات البيئية رات عمليات مجال املسالقياس النقدي لتأثي -أ

عند قياس مساهمات املشروعات في املجالت البيئية ينبغي التفرقة بين املساهمات املوجبة والتي ترتبط                     

قيق افضل منها  بقيام املشروع بالوفاء بمسؤولياته البيئية عن تحقيق املستويات القياسية للتلوث او قيامه بتح

عباء تعتبر مساهمة اجبارية او اختيارية أما املساهمات السالبة فهي  أله املشروع من ه الحالة فان ما يتحموفي هذ

التي تنشأ عن عدم قيام املشروع باي عمليات للرقابة على التلوث او قيامها بعمليات الرقابة بصفة جزئية في ظل  

 .الهواء واملياه والتربةصناعي، مما يترتب عليه تلوث  وجود املشروع في منطقة تجمع 

عباء املسؤولية البيئية الجبارية لعملية الرقابة على تلوث الهواء بمقدار تكلفة ما يقوم به املشروع  أقاس  تو                     

ادارتها وتكاليف البحوث  من برامج للرقابة على التلوث منها تكلفة اهالك معدات رقابة التلوث ومصروفات تشغيلها و 

املساهمات البيئية السالبة بقيمة الضرر الذي يصيب األفراد على اساس   يات الرقابة الضافية، وتقاسوعمل

املكاسب النقدية املفقودة بسبب التوقف عن العمل للوفاة املبكر او للعالج وتكلفتها، أما فيما يتعلق بقياس تأثيرات  

على تلوث الهواء حيث تعتبر    ثيرا عن قياس عمليات الرقابةياه والتربة فانه ل يختلف ك عمليات الرقابة على تلوث امل

قيمة التضحيات التي يتحمل املشروع بأعبائها لتحقيق املستويات القياسية افضل القيم املتاحة لقياس هذه  

 مليات من منافع،التأثيرات بافتراض انها تعبر بالتقريب عن القيمة الجتماعية ملا يتحقق من هذه الع

تنشأ بسبب عدم قيام املشروع بعمليات الرقابة على تلوث املياه   بالنسبة للمساهمات السالبة التي أما                    

والتربة مما يحقق املستويات القياسية فان قياسها يتم اعتمادا على اسس تقديرية بطرق غير مباشرة بتقدير التكلفة  

ستويات التلوث الفعلية باملستويات  ث قبل التخلص منها ومقارنة مفات من املواد املسببة للتلو الالزمة ملعالجة املخل

القياسية والقانونية، وإلى جانب القياس الكمي غير النقدي لتأثيرات عمليات املشروع على نوعية البيئة فانه يمكن  

ة متمثلة  هذه التأثيرات من ظواهر صحي التعبير عن نتائج هذا القياس في صورة غير كمية كتوصيف ما يترتب عن

امراض ومدى شدة خطورتها. ويتضح لنا هنا أن قياس مساهمات املؤسسات في املجالت البيئية  فيما تؤدي اليه من  

تنقسم الى مساهمات موجبة تتحمل بموجبها املؤسسة اعباء ومسؤوليات اجبارية بموجب القانون او اختيارية طوعا  

لتربة، واملساهمات السالبة تنشأ عن  على تلوث الهواء واملياه وا ار التكاليف الفعلية للرقابةواختيار وتقاس بمقد 

عدم قيام املؤسسة بعمليات الرقابة على التلوث وتقاس بطرق غير مباشرة بتقدير تكاليف منع الضرر لتعذر قياسها  

 نقدية . 
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 املعالجة املحاسبية للتكاليف االداء البيئي -ب 

صول املستخدمة في العمليات النتاجية وتكاليف متعلقة  ة الى تكاليف خاصة باأل تنقسم التكاليف البيئي                

 : 1باملصروفات التي تستهلك خالل الفترة وتعالج محاسبية كما يلي

: ملا كان في الغالب أن تكون الصول املستخدمة من الصول  معالجة تكاليف األصول للحد من التلوث البيئي .1

تنتمي الى الصول الثابتة امللموسة املستخدمة في العمليات النتاجية لفترات طويلة  املعمرة الراس مالية التي 

ك  ذلك فان تكلفة عناصرها ل تختلف عن عملية قياس الصول الثابتة األخرى ويتم اهالكها بنفس طريقة اهتالل

 الصول الثابتة والتي تنتمي إلى نوعين هما:  

ذلك فان تكلفته عبارة عن  ملكان املناسب للعمليات التشغيلية وليعتبر صالحة بمجرد شرائه ونقله الى ا ✓

 سعر شرائه وفقا لفاتورة الشراء مضاف اليها تكاليف النقل والتركيب والتأمين . 

النفقات الالزمة لعملية تشغيله ولذلك فان تكلفته الحيازة  يكون الصل بعد شرائه ونقله يحتاج الى بعض   ✓

 اليه كافة املصاريف الالزمة لعملية التشغيل ومصاريف التجريب وغيرها. تكون شاملة سعر الشراء مضاف 

واملصاريف التي تنفق من قبل املؤسسة واملتعلقة بنشاطها يمكن أن تعالج باعتبارها مصاريف إيراديه تحمل على حساب   

وبهذا فان نوعية هذه  ألرباح والخسائر او تعتبر من التكاليف التشغيلية والتي يتم اقفالها في حساب التشغيل  ا

ل جديدة تضاف إلى اصول املؤسسة وتخصص  األصول يجري قياسها واثباتها في الدفاتر املحاسبية باعتبارها اصو 

   قاق.مصاريف اهتالك على الفترات املحاسبية تطبيقا ملبدأ الستح

فذة والتي يتم  يقصد بمصاريف الحد من التلوث جميع التكاليف املستن قياس مصاريف الحد من التلوث: .2

 فات الحد من التلوث الى قسمين هما :  خصمها من ايرادات الفترة وتنقسم مصرو 

مصاريف التي تنفق مباشرة من قبل املؤسسة في مجال الحد من التلوث وتعتبر جميع املصاريف التي   ✓

التي تحمل إلى  نفقت في ازالة النفايات الضارة بالبيئة في فترة محاسبية معينة من املصروفات اإلرادية ا

 وفات غير مباشرة .  حساب األرباح والخسائر ألنها جاءت بعد العملية النتاجية باعتبارها مصر 

التلوث من خالل    املصروفات التي تدفع من قبل املؤسسة للجهات الرسمية املختصة في مجال الحد من ✓

ث البيئي بدفع مبالغ معينة حسب  القوانين والنظمة والجراءات التي تلزم املؤسسات ذات العالقة بالتلو 

 حجمها وطبيعتها ودرجة اضرارها بالبيئة. 

 وفي كلتا الحالتين يمكن أن نميز بين ثالثة أنواع من هذ التكاليف وهي:       

: املصروفات التي تحمل للفترة املحاسبية والتي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة  املصروفات البيئية الجارية •

ققت خالل تلك الفترة ومنها ، معالجة مخلفات النتاج والتخلص منها، برامج تدريب  باملنافع التي تح 

 الت البيئية ، الدارة البيئية واملراجعة البيئية.  العاملين باملج
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تعالج بعض املصروفات البيئية على انها بنود تتعلق  : فترة او فترات سابقة صاملصروفات البيئية التي تخ  •

الفترات    ة في حالة وجود اخطاء او حذف عند اعداد القوائم املالية لتلك الفترة او بفترة او فترات سابق

السابقة ومنها املصروفات التي تتحملها الشركة للتخلص من التلوث الذي حدث في موقع معين تم  

طبقا للقوانين البيئية ، مصروفات التخلص من املخلفات الناتجة عن مخاطر   غالله في فترات سابقةاست

في الفترات السابقة ويمكن النظر اليها على انها تصحيح الخطأ في القوائم املالية في تلك  ؤسساتنشطة املا

 الفترة السابقة . 

 املصروفات البيئية التي تخص فترات مستقبلية  •

ة  هي التكاليف البيئية ذات الصلة باألحداث والعمليات املستقبلية كالتعهد بإنفاق تكاليف بيئية مستقبلي     

ئي يجب  لتنظيف موقع ملوث او ملعالجة الضرار البيئية التي ترتبت على انشطة املؤسسات في املاض ي كالتزام بي

 تسجيله في القوائم املالية اذا كان يمكن تقديره.  

 عالجة املحاسبية تكاليف االداء البيئيامل -خامسا

   هم عناصرها في:أوتتمثل       

 ات الحد من التلوث البيئية.حـ/أصول بيئية ـ معد           

 حـ/مصاريف بيئية ـ إزالة تلوث البيئية.            

 أجور عمال في مجال إزالة التلوث الذي تسبب نتيجة ممارسة النشاط اإلنتاجي العادي. -

إيراد تدوير بعض النفايات: بما أن هذه اإليرادات من نتائج مكافحة التلوث فإنها تعتبر عائد بيئيا يجب أن   -

 فل في قائمة التكاليف والعائد البيئي. يق

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 من املذكورين: 

)تقفل في حسب األرباح   حـ/أجور عمال و/أو مصاريف صيانة

 والخسائر ـ النتيجة(

إزالة التلوث.)تقفل في حساب قائمة  حـ/مصاريف بيئية ـ مصاريف

 التكاليف البيئية(

نفايات أو حـ/مصاريف بيئية ـ مواد معقمة و/أو يجار حاويات 

 ..)تقفل في قائمة التكاليف البيئية(معالجتها

 . حـ/النقديةإلى                                              

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX 
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 من املذكورين: 

 حـ/النقدية       

إلى حـــــــــــــــ/العائد البيئي ـــــــــــــــ إيراد بيع النفايات و/ أو 

ة التكـــاليف )تقفـــل في قـــائمـــ  لفضــــــــــــالتإيراد بيع ا

 )لعائدوا

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 اإلقفال والترصيد في القوائم املالية: .1

  

 

 

 .التكاليف والعائد البيئيحـ/قائمة من

 حـ/مصاريف بيئية.إلى                                         

 حـ/أجور عمال النظافة.                                                            

 حـ/مواد معقمة.                                                            

XXX 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

  حســاب التكــاليف والعــائد البيئــــــي

 حـ/إرادات بيع نفايات                                                             مصاريف إزالة تلوثحـ/    

 حـ/إيرادات تدوير النفايات                                             عقمة                 حـ/مصاريف مواد م     

 حـ/ تغليف نفايات سامة أو ردمها            ....

 حـ/مصاريف إيجار حاويات    

 حـ/مصاريف أجور عمال بيئية

 حـ/قسط اهتالك معدات ذات استخدام بيئي
...... 

 

ــابات هو حســـــاب التثبيتات ب  ى ضــــــرورة اســــــتحداث حســــــاتجدر اإلشــــــارة هنا إل جديد منفصـــــل عن باقي الحســـ

، ومن أمثلة هذه املعدات فلترات املداخن البيئية، وهي معدات تقوم املؤســـــســـــة باقتنائها لتحد من التلوث أو معالجته

 ال بالنسبة للتثبيتات.  واملياه. ويجري تخصيص أقساط لهتالك هاته املعدات حتى نهاية عمرها اإلنتاجي كما هو الح

 

  قياس األداء البيئي معيقات -سادسا 

لم يلق القياس املحاسبي للعمليات البيئية ذلك الهتمام الذي حظي به القياس العيني لتلك العمليات و يرجع        

لذا  ملثل هذه العمليات. ذلك إلى عدم توافر أسعار التكلفة و أسعار السوق التي يمكن لها إجراء التقييم املحاسبي املالي 

تثير عدة تساؤلت تتعلق بالصعوبات الخاصة بالقياس   ، قد بها املؤسسةإن األضرار التي تصيب البيئة التي تعمل  ف

 : 1ما يلي نذكر  مقدمتها من املحاسبي لتكاليف األداء البيئي للمؤسسة، والتي يأتي 

   لناش ئ عنه تحديد العالقة السببية بين التصرف املخالف والضرر اأ/ 

 هذا العامل عدة صعوبات منها :  يثير و           

 
ا التنافسية في مجال هالعامة لإلسمنت وتأثيره في قدرت شركة السوريةللمحاسبي لتكاليف األداء البيئي لالقياس ا الشحادة، م قاسـرزاق عبد ال  1

 .287،ص:2010 ، ولالعدد األ، 26:دلنية ،المجوالقانواالقتصادية  لعلومل دمشق ة جامعةل، مجالجودة
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فال يمكن أن تحدد بدقة املســــافة التي تفصــــل بين مصــــدر الضــــرر وبين املكان الذي حدث فيه   املســــافة : ▪

 معنية .
 
  الضرر، كتلوث الهواء الجوي أو تلوث املياه بالنفايات املشعة أو بال دخنه ل يعرف حدودا

ــــعب تقدير التعويض في حالة التلوث ، ففي حالت معينة  تقدير التعويض ▪ ـــ من التلوث كما في   : من الصـــــ

حالة التلوث الكيمائي والذي ل تظهر أثاره بـصورة فورية ، ولكنها تظل كامنة ثم تظهر بعد عدة سـنوات، 

 . 1يصعب حصر حجم الخسائر واألضرار فور حدوثها

لحيوان أو حتى املباني يصــــعب لتي تصــــيب النبات أو ا: ففي بعض الحالت ا  صــــعوبة حصــــر أنواع التلوث ▪

ر ونوع التلوث الذي يســــبب الضــــرر الذي يحدث نتيجة تفاعل عدة أنواع من التلوث وذلك تحديد مصــــد

                            كما في حالة تلويث مياه األنهار بإلقاء النفايات أو بتصريف مياه املصانع.

 أن مصـــــــــادر التلوث ل تحدث نتائج متماثلة دمن ا: ف  صــــــــعوبة حصــــــــر أثار التلوث ▪
 
 . ذلك لثابت علميا

 
ائما

 في هذا املجال، فإلقاء نفايات ملوثه في النهر يحدث ذات اإلضــــــرار 
 
 هاما

 
ألن الظروف الطبيعية تلعب دورا

 عوامل أخرى مثل الرياح
 
والشـــــــمس والضـــــــباب يمكن أن تؤثر على   خالل فترة حركة املياه ، وهناك أيضـــــــا

ـــدر محدد وبالتالتلوث الجوي وهنا يصـــــــــــعب إســـــــــــناد اإل  ـــ ــــــرار إلى مصـــــ ـــــــعب القياس الخاص بهذه ضـــــ ـــ الي يصـ

 األضرار.
 

  صعوبة تحديد فاعل الحقيقي للتلوث بشكل نهائي    ب/

، فمن الصــــــــــــعب تحديد      
 
 للقواعد العامة للمســــــــــــؤولية القانونية ينبغي أن يكون املتســــــــــــبب في الضــــــــــــرر محددا

 
طبقا

ـــــبب في ال املتطايرة من عوادم الســــــيارات أو من املصــــــانع وذلك لتعدد ضــــــرر، كما في حالة التلوث الجوي من األدخنة  املتسـ

 .صعوبة حصر االضرار التي تلحق بالبيئة  األشخاص املسئولين عن هذه اإلضرار.

 لصــــعوبة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضــــرر في حالة الضــــرر البيئي ، فإن مســــألة ح
 
صــــر اإلضــــرار نظرا

ــألـة من الصـــــــــــــعـب قيـاســـــــــــــهـا ألنهـا تختلف من حـالـة إلى األخرى تصـــــــــــــبح ضـــــــــــــروريـة من أجـل تقـدير  قيمـة التعويض وهي مســـــــــــ

 . 2،باإلضافة إلى أن القياس هنا يتم بصورة تقريبية و تلعب به العوامل الشخصية
 

 

   شكال الفساد البيئي  االتنوع في  ج/  

الطبيعيــــة أو الظروف الجتمــــاعيــــة طــــة بهــــا يكون إمــــا على الظروف إن تــــأثير املشـــــــــــــروعــــات على البيئــــة املحي

والثقافية وبالنســــــــــبة للجوانب الخاصــــــــــة بالظروف الطبيعية، فانه يســــــــــهل الوقوف عليها نســــــــــبيا وما بها على شــــــــــكل التكاليف 

هتمام باملحافظة على إل ابدأ وفي عصــــرنا الحالي وبعد   الالزمة لوقاية البيئة الطبيعية املحيطة من التدهور والفســــاد والتلوث،

باإلضـــافة   ،تجهت العديد من املؤســـســـات القتصـــادية إلى الهتمام بإنجاز وتحقيق مجموعة من األهداف الجتماعيةإ  ،ئةالبي

 .إلى األهداف القتصادية وذلك بهدف املحافظة على البيئة وخدمة املجتمع

 
 

 
 .20، ص: 1999، دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع  ،  مواجهة األضرار بالبيئة بين الوقاية والعالج، سعيد سالم جويلي 1
و تأثيره على قدرتها التنافسية في مجال  السورية العامة لألسمدة للشركةالقياس المحاسبي لتكاليف األداء البيئي  ، الشحادة مقاسـرزاق عبد ال 2

  .11، ص:2009 جامعة الزيتونة األردنية،  ، الجودة
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  للتكاليف البيئيةملجتمع بالنسبة تعارض وجهات النظر بين كل من املؤسسة وا -سابعا        

بها اختياريا أو التزاما بقوانين ل   حيث تنظر املؤسسة إلى تكاليف أضرار التلوث على أنها تمثل تكاليف املعالجة التي تقوم                           

بينما ينظر املجتمع إلى  اليف ، يتطلبها نشاطها القتصادي، باإلضافة إلى عدم حصولها على عائد اقتصادي مقابل هذه التك 

الصعوبات  هذه التكاليف على أنها قيمة األضرار التي تلحق به نتيجة ممارسة املؤسسة لنشاطها القتصادي. ومن هنا تنشأ 

تمثل تكلفة الضرر، وتحويل هذه التكلفة من   في كيفية إخضاع أضرار التلوث للقياس الكمي، وترجمة ذلك إلى قيمة نقدية

 .1داخلية تتحملها املؤسسة عن طريق تخطيط وتنفيذ برامج معالجة التلوث حملها املجتمع الى تكلفةرجية يتتكلفة خا

ليس من السهل تقدير القيم املالية لكافة األضرار البيئية إذ بعضها   :صعوبة تقدير قيمة مالية لألضرار البيئية .أ

ض اآلخر ليس لو قيمة سوقية مثل  ة، والبعوالساحليمثل خسارة الثروة السمكية   قد يكون له قيمة سوقية

 بالصحة اإلنسانية نتيجة التلوث. اإلضرار 

هذا يتطلب بالضرورة تخفيض التكاليف إلى     :رغبة الوحدات االقتصادية بتعظيم األرباح إلى أقص ى حد ممكن .ب

لى  قتصار عصادية الاألخرى(، وبالتالي فإن من مصلحة الوحدة القت أدنى حد ممكن )بفرض ثبات العناصر 

 دون األخذ بعين العتبار التكاليف الجتماعية لتلوث البيئة.  تكاليف اإلنتاج فقط 

مثل اهتالك املواد الطبيعية ومخرجات التلوث حيث ل   :عدم توفر املعلومات الالزمة لقياس التكاليف البيئية .ج

 م القيد املزدوج. دفتريا طبقا لنظايوجد معلومات كافية لقياسها، وتقيمها ماليا، وتسجيلها 

حيث ل يوجد معيار محاسبي   :عدم وجود معيار محاسبي متكامل خاص بالقياس املحاسبي للتكاليف البيئية .د

للمصروفات الجارية البيئية، وخاصة تلك التي ل يترتب   متعارف عليه يمكن بموجبه إجراء معالجة محاسبية

 .2عليها عائد نقدي 

تتم  عملية قياس األداء القتصادي ملؤسسة من خالل مقابلة   : افع البيئيةليف البيئية باملنصعوبة ربط التكا .ه

 القتصادي خالل فترة زمنية بالفوائد واملنافع القتصادية املتولدة عن ذلك األداء خالل  عناصر تكاليف األداء 

عمال من أرقام  أل ا مترجما فيما تعكسه نتائج نفس الفترة، ومن ثم إمكانية التقرير عن مدي كفاءة ذلك األداء 

أهمية القياس والتقرير عن عائد األداء   ومعدلت ربحية تحققت في نهاية الفترة محل القياس، وعلى الرغم من 

املتحققة نتيجة للتكاليف البيئية التي تتحملها املؤسسة تمثل الجزء   البيئي ملؤسسة على اعتبار أن املنافع البيئية 

 كاليف األداء البيئي على العكس من تكاليف األداء القتصادي ماعي إل أن تاإلسهام الجت عادلة قياساملكمل مل

التكاليف البيئية بالعوائد    عادة ما يكون من الصعب الحكم على مدي فاعليتها أو كفاءتها بسبب صعوبة ربط هذه

فع  ترة زمنية بالعوائد واملنااليف األداء البيئي خالل فتك  أو املنافع البيئية لها، أو بعبارة أخري صعوبة مقابلة عناصر 

 خالل نفس الفترة.   البيئية املتولدة عن ذلك األداء
 

 عدم وجود خطط بيئية استراتيجية

معيارية لتقييم األداء    تمثل الخطط البيئية الستراتيجية عامل مهم ألجل القياس البيئي، فبدون وجود مستويات

 .3مستويات األداء املعيارية وتقييمه  قارنته معقياس التطور في األداء البيئي، وموغيرها ل يمكن 

 
ى القطاع لمنشآت الصناعية: دراسة تطبيقية علل البيئية اآلثارج مقترح لقياس التكاليف والمنافع الناجمة عن همنعالء الدين محمود زهران،  1

 .9: ، ص2003سعودية،  ، الملك فيصل، جامعة السعودية العربيةكة لالصناعي بالمم

ين في قطاع تكرير النفط :دراسة تطبيقية في شركة مصافي لالعام ىلوث البيئي علس المحاسبي لتكاليف أضرار التلقياا ،  بزاحم فائز محمد شيخ

  .68، ص:2008 ،  ، سوريةدمشق جامعة ية االقتصاد، كل ، عدن
 .57، ص:مرجع سبق ذكره، طفيل السيد أحمد نأمي 3



 

 في الفكر املحاسبي املعاصر التكاليف البيئية عن املحاسبي    قياسال   ...............................................الثانيفصل ال
 

 

~ 97 ~ 

 

 التحيز في قياس األصول وااللتزامات البيئية

املؤثرة على أصول   هناك بعض الصعوبات التي تواجه عملية القياس املحاسبي لآلثار البيئية للعمليات البيئية

يرتبط القياس كالتقييم املحاسبي لتلك  يث ، حموضوعتها أرقام محاسبية يمكن التحقق مناملؤسسة أو التزاماتها في شكل 

 الشخص ي عند تقدير قيمة تلك اآلثار البيئية.   األصول أو اللتزامات بالحكم

 صعوبة حصر عناصر التكاليف البيئية وفصلها عن التكاليف األخرى 

ألن ما يتولد من تكاليف نتيجة    راناصر التكاليف البيئية ملقياس املحاسبي نظهناك مشاكل كبيرة تظهر عند إخضاع ع                

ولكن حقيقة األمر أن تحديد كقياس  العناصر، كالتقرير عن نتائجها    لكفاء املؤسسة بمسؤولياتها البيئية يعتبر تكلفة بيئية،

  املؤسسة تجاه   سؤوليةم  يحيط به العديد من املشكالت التطبيقية، حيث أن املشكلة في أساسها تنبع من    في الواقع العملي

عناصر التكاليف، فمسؤولية املؤسسة تجاه   بارها النشاط املولد لواقعة اإلنفاق، واملتسبب بالتالي في حدوثالبيئة باعت

بعاده بشكل قاطع من وجهة النظر العلمية، ول شك في أن عدم  اآلن على أ البيئة هي ذاتها مفهوم غير محدد لم يتفق حتى 

عدم القدرة على تحديد    قة عناصرها إنما يعني تلقائياماهية تلك املسؤولية وحقي  الوصل  إلى اتفاق محدد حول   القدرة على

تحديده بشكل دقيق ل  بشكل دقيق، وبالطبع فالذي ل يمكن  مفردات أو عناصر التكاليف البيئية املتولدة عن  املسؤولية

 .1التقرير عن نتائجه بشكل دقيق  يمكن حصره أو قياسه أو 

 

  لألداء البيئيس املحاسبي مشاكل القيا  -ثامنا

  ن أغلبية املعلومات البيئية ذاتأل  ر القياس املحاسبي لألنشطة البيئية من صميم عمل املحاسب وذلكبيعت     

 :2تتمثل فيما يلي تي وال اكلالقياس البيئي بعض املشلكن يعترض عملية و طابع كمي ومالي، 

 مشكلة تحديد نطاق األداء البيئي:  -أ     

قد تتضمن فقط األنشطة البيئية الداخلية وتكاليفها املسجلة بالدفاتر، او تتسع لتشمل الي جانب  ث حي       

تصيب املجتمع وتستنزف موارده الطبيعية. ويمكن  التكاليف املسجلة كل التكاليف املقدرة إلصالح الضرار التي قد 

، اما التكاليف  3ياس واإلفصاح في التقرير املاليهنا التركيز على تكاليف النشطة البيئية املسجلة فقط ل غرض الق

 أ
 
و  املقدرة إلصالح الضرار التي قد تصيب املجتمع وتستنزف موارده الطبيعية فيتم القياس التقريبي لها إما كميا

 أو في شكل معايير ومؤشرات بيئية ،ويتم اإلفصاح عنها في تقارير األداء البيئي.
 
   وصفيا

 

 

 

 
مية لة العل، المجوانلي: دراسة ميدانية لمنطقة حلالفع قياسلى مستوى المنظمة للاليف األداء االجتماعي عإخضاع تك ، ل عالممحمد نبي 1

 .579، ص:1996 ، االول شمس، العدد نجامعة عي ية التجارة، لالتجارة، كوقتصاد لال
 ناة ، جامعة قغير منشورة ماجستير لة، رساعمالالداء في منظمات االالبيئية في زيادة فعالية تقييم امحاسبة دور العاصي، لمحمد مديح اء الجن 2

 .46، ص:2001بور سعيد، مصر،  سويس، ال
3 Jacque, Ethical Corporate social Responsibility: A Framework for Managers,Journal of Business Ethics., Feb. 
1994, P.135. 
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  نشطة البيئيةمشكلة تحديد األ -ب

من الصعب الفصل بين األنشطة البيئية واألنشطة القتصادية لعدم وجود قواعد ومعايير موضوعية يمكن          

 :1الستناد إليها، وغالبا ما يعتمد في ذلك على الحكام والجتهادات الشخصية التي تكون وفق اتجاهين، وهما 

األنشطة البيئية وغيرها هو وجود أو غياب اإللزام    عيار التفرقة بين: وبموجبه يكون ممعيار اإللزام القانوني(  1 

القانوني على املؤسسة بهذه األنشطة، )اإللزام القانوني يعني نفي صفة األنشطة البيئية، فيما يمنح  

 اللتزام الطوعي للمؤسسة بهذه األنشطة الصفة البيئية(. 

بيئية، بغض النظر عن وجود نص  أي نشاط لحماية الأي أن قيام املؤسسة ب معيار غاية من النشاط:( 2 

قانوني يلزمها بذلك، يجعلها أنشطة بيئية. ويبدو التجاه الثاني أكثر منطقية ألن اإللزام القانوني  

 للمؤسسة بنشاط معين ل ينزع الصفة البيئية عن هذا النشاط. 

   البيئيةوانين مشكلة اإلخفاء غير املقصود للتكاليف البيئية تطبيقا للق -جــــ 

ا للقوانين البيئية              ا تطبيق 
 
فمثال يقتض ي استبدال مصانع الحديد ملوادها الخام بمواد أخرى أقل تلويث

تتحمل هذه املصانع لتكاليف بيئية ضمنية، رغم أن أنظمة التكاليف ل تعتبر هذه التكاليف بيئية، وكذلك  

اثات امللوثة، ولذلك فإن هذه األعباء تعتبر  تكاليف بيئية ضمنية  النبعاستخدام الغاز الطبيعي بدل الفحم لتقليل  

 رغم اعتبارها من التكاليف اإلضافية للمؤسسة. 

  محاسبيا تقاس التي األنشطة تحديد مشكلة-د 

 على  املحافظة البيئة، على كالرقابة  للقياس أن تخضع يجب  التي  األنشطة  تلك املشكلة هذه تحت يندرج أن يمكن

 بحيث التعبير والقدرة على  بالواقع ترتبط أن يجب التكاليف البيئية  قياس  عملية أن فيه شك ل  ومما  التلوث، من يئة الب

 التكاليف  أن  خاصة الواقعية، وعدم الجدل  الى  تؤدي ما  عادة  آراء وفروض على  تعتمد  ول  للتحقيق  قابلة حقائق على ترتكز

 على وتأثيره البيئي النشاط  لطبيعة وذلك املؤسسة لنشاط القتصادية كاليف في الت كما يحدث تقديرها يمكن ل  البيئية 

 من  العديد ويوجد .البيئة في املؤسسة نشاط نتيجة الضائعة املنفعة أساس على يتم تقديرها ما وغالبا والطبيعة األفراد

 :البيئية األنشطة تحديد في املحاسب تواجه  التي الصعوبات

 البيئية؛  هدافأل ل دقيق تحديد  وجود عدم -

 البيئية؛  األهداف وضع عن مسؤول شخص وجود عدم -

    املتخصصين؛ من  مختلفة نوعيات  جهود تكامل تتطلب البيئية  التكاليف عن  املحاسبة -

 يعتبر  البيئة التكاليف قياس أن كما أهدافها تحقيق في املؤسسة نجاح إلى تؤدي الجيدة البيئية املمارسات  -

 القرارات؛ اتخاذ مجال  في أمرا هاما

 .املختلفة وممارسات املؤسسات أساليب باختالف يختلف البيئية املحاسبة أساليب مالءمة ومدى  طبيعة فهم  -

 
ية لمية لكلة العلالمج، ريةصناعة المصى اللبالتطبيق ع ريةظالجودة البيئية دراسة ن فم إدارة تكاليظمدخل مقترح لتطوير ن، عبد المجيد فعاط 1

 .36، ص:2003 ول، الا معة المنوفية، العدد، جاالتجارة
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   :تستخدم التي املحاسبي القياس معايير تحديد مشكلة-ه 

 معايير كانت  اوإذ املحاسبة، علم نظرية أساسها  للقياس تضع معايير  عدة يحكمه ما عادة املحاسبي القياس إن     

 .1بينهم  قبول وتلقى املحاسبين بين  عليها متفق  تكون  تكاد تكون أو مالي طابع ذات القتصادية لألنشطة املحاسبي القياس

دون غيره   معين  محاسبي إجراء سالمة مدى لتحديد إليها الرجوع يمكن التي األسس بعض هي عامة بصفة واملعايير     

 فيها  التي يحدث  املهنية  األنشطة جميع  في ضمنيا  أو صراحة عليها  ينص أن  يجب  املعايير  ذههو  اإلجراء، هذا  تحسين بهدف 

 املعايير  من  يحتوي عدد  أن يجب  البيئي  املحاسبي  القياس أن  إل العمالء، وبين  بينهم أو أنفسهم، املهنيين  بين األفكار تبادل

 يلي:  ما املعايير هذه ومن ةيئي الب لألنشطة املحاسبي  القياس إجراء عند تراعى أن يجب التي

  املرونة؛  معيار  -

 التطبيق؛ سهولة معايير  -

 مفيدة؛ معلومات توفير معيار  -

 البيئية للتغييرات معيار االستجابة  -

 الداخلي؛  املعلومات نظام من جزء يكون  أن  -

 عليه؛  االعتماد وإمكانية للتكرار القابلية  -

  البساطة؛  -

 املوضوعية؛   -

 القرار؛  ملتخذي مفيدة  -

 العام. القبول   -
 

  البيئي املحاسبي القياس في ستتبع التي اإلجراءات تحديد مشكلة-تاسعا 

 وتحديد للمؤسسة، البيئية  العمليات على التعرف خالل البيئي من  للنشاط  املحاسبي القياس عملية  تتم

 ل البيئية  اليرادات ولكن البيئي،  للنشاط البيئية واملنافع يةالتكاليف البيئ  ثم البيئة، في املؤسسة  تمارسها  التي  األنشطة

 يحدث كما العوائد،  أو البيئية والرادات التكاليف بين  طويلة  فترة زمنية  هناك يوجد إذ القصير املدى  في إدراكها  يمكن

 األفراد صحة تحسين في يلةو ط زمنية فترة بعد منها العائد ويكون  من التلوث، البيئة حماية نشاط على املؤسسة تنفق حين

 . املجتمع رفاهية تنمية  أو

 : 2ويمكن اضافة بعض املشكالت األخرى للقياس املحاسبي البيئي في اآلتي

الحكومية البيئية مما يؤدي الى احتمال  عدم وضوح املستهدف او الداء املتوقع من بعض السياسات  -

 ات. الحكم علي الداء البيئي بطريقة ل تتوافق مع الحكوم

اتسام املهددات البيئية بالتداخل والتعقد ووجود الكثير من السياسات التي تغفل البعد البيئي مما   -

 يصعب معه تحديد مراكز املسؤولية.
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حدوثه في تنفيذ بعض املشروعات سواء كان هذا الثر سلبيا ام تعثر تحديد الثر البيئي املتوقع   -

 ايجابيا. 

عد في توفير البيانات التي يحتاجها  البيئية علي املستوي املحلي يساعدم توفر نظام مالئم للمعلومات  -

 مخططي ومراقبي تنفيذ البرامج املختلفة بالحجم والشكل املناسب.

ئر التي من املحتمل ان تتحملها الدولة نتيجة ملا قد تحدثه  صعوبة تحديد القيمة القتصادية والخسا -

 بعض املشروعات من اثار سلبية علي البيئة. 

 :1وهنالك مشكالت اخري يمكن اضافتها 

عدم وجود التصال بين الدارات البيئية والتقنية التي توفر املعلومات للمساعدة في ادارة النشطة البيئية   -

 بطريقة افضل.

تتبع املعلومات املرتبطة بتكلفة تدفق واستخدام املواد بشكل فعال لن جميع املواد التي يتم شرائها  تعذر  -

 ساب واحد.توضع في ح

عدم ظهور املعلومات املتعلقة بالتكاليف البيئية في السجالت املحاسبية وبخاصة املعلومات املتعلقة  -

 بالتكاليف البيئية املستقبلية)املتوقعة الحدوث(. 

اء التكاليف البيئية في حسابات النفقات العامة مما يترتب عليه صعوبة العثور عليها او تحميلها او  اخف -

 فة دقيقة. تخصيصها بص 

عدم ارتباط قياس التكاليف البيئية بالواقع بسبب الفجوة ما بين معايير ومقاييس التكاليف البيئية واملشاكل   -

 .2املرتبطة بالتلوث

علي املجتمع والبيئة املحيطة باملصانع ولسيما في املناطق تجمع الصناعات حيث يتعذر  تعذر قياس اثار التلوث  -

 يها بصفة مباشرة. كما ان التلوث ينتشر اثرة علي املستوي الدولي والعاملي. تحديد املصانع املتسببة ف

 :3التالية  الخطوات اتباع في يكمن املشاكل هذه حل أن يتضح البيئي  القياس  مشاكل توضيح  وبعد                 

 ا. به  املسموح  التلوث نسب  توضيح ليتم وذلك املؤسسة تنفذها التي  البيئية السياسات  دراسة -أ

 :إلى وتنقسم البيئة في املؤسسة تمارسها  التي  البيئية األنشطة على التعرف -ب

 .البيئي للضرر  محتملة مصادر أي إلزالة مصممة  وهي البيئي للضرر  مانعة أنشطة   -

 .منها والتقليل احتوائها إلى دف ته وأنشطة البيئية اآلثار ومتابعة بقياس تقوم أنشطة   -

 .بالفعل وقوعه بعد البيئي الضرر  آثار  ة الإز  عند تحدث نشطة أ  -

 .واملخلفات النفايات من التخلص أنشطةو التلوث معدلت تخفيض أنشطة   -

 
الجامعة ، 6:، عددةياسية والسيمجلة العلوم االقتصاد ، البيئيةة ية االداربنظرة عامة على مفهوم وممارسات المحاس تهامي عثمان الكشر ،  1

 .342، ص: 2015سمبريد ، طرابلس ، ةياالسالم  ةياالسمر
 . 60،ص:مرجع سبق ذكره ، م ادم موسىيالرح اسين عبدي  2
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 .املنتجات جودة لزيادة التسويقية واألنشطة الطبيعية املوارد على الحفاظ أنشطة   -

 
 

  خصائص نظام قياس التكاليف البيئية -عاشرا

   :1ع نظام قياس التكاليف البيئية بخصائص فنية وسلوكية وثقافية، وذلك على النحو التاليمتيت                           

   الخصائص الفنية -أ 

لعملية اتخاذ القرارات مما يساعد املديرين على   املحاسبة اإلدارية يتيح توفير املعلومات املالئمة ن نظام إ                

 ار، وعلى ذلك فإن قياس وتحليل التكاليف البيئية يوفر للمديرينعلى القر املؤثرة  فهم مختلف املتغيرات والعمليات

والعمليات املتصلة باملوضوعات   ات فهم القراراتاملعلومات املناسبة لعملية اتخاذ القرارات كما يحسن من عملي

من خالل قرارات تتصل  أن التكاليف البيئية املستقبلة يتم تحديدها  البيئية، فعلى مستوى القرارات اإلدارية يالحظ

التكاليف تختلف   أو العمليات وكذلك قرارات اقتناء اآللت واملعدات واختيار موقع املصنع ، وهذه بتصميم املنتج

وتتيح عمليات قياس تلك التكاليف وإعداد التقارير   طبيعة الحال مع اختالف بدائل القرارات املطروحة أمام اإلدارة،ب

عما   قواعد بيانات بيئية يمكن الستفادة منها عند اتخاذ القرارات في املستقبل، فضال الخاصة بها الفرصة لتكوين

البيئية ، على اتخاذ القرارات املبنية   تشجع عمليات قياس التكاليف تقوم به من دور في خفض التكاليف البيئية، كما  

ليات التشغيلية يالحظ أنه  فهم العم  على مستوى .على الحقائق والتي قد تخالف العرف السائد ، حول موضوع القرار

يانات كمية  التكاليف البيئية فإن املديرين ل يملكون سوى إحساس عام غير مؤيد بب في غياب نظام متكامل لقياس

تجاه التكاليف البيئية للعمليات املختلفة، وقد قامت مؤسسة رون بولين األملانية بتطبيق نظام للمحاسبة عن املواد  

ك لقياس قيمة املواد التالفة وتكلفة ازالتها على مستوى مصانع املؤسسة ، وقد شعر املديرون بصدمة  التالفة ، وذل

عن عمليات التصنيع   هذا النظام، فلم يصدق أحد حجم وقيمة التالف املتولد اطالعهم على أولى تقارير  بالغة عند

التي تنتج عنها التكاليف البيئية كما أنهم في حاجة  باملؤسسة ، فاملديرون في حاجة إلى التعرف على األنشطة والعمليات  

 .تؤثر على تلك األنشطة إلى فهم العوامل التي
 

   الخصائص السلوكية    - ب

تحقيق أهداف املؤسسة الخاصة   إلى التأثير على القرارات املتخذة، بشأن   يهدف نظام املحاسبة اإلدارية 

ة عالية وتكلفة منخفضة وفي الوقت املناسب( ، وتعمل مقاييس  ودبج بالجودة والتكلفة والتوقيت الزمني )تقديم منتج

 هة نظر ورؤية طويلة األجل وتقارير املحاسبة البيئية على تحفيز املديرين على تبني وج 

القرارات ، وبيانات التكاليف   ضمن متغيرات عملية اتخاذ بشأن التكاليف البيئية وإدخال العتبارات البيئية  

ضحة ومرئية لدى املديرين ، كما تؤدي ى خلق سلوك مرغوب نحو جعل املوضوعات البيئية واالبيئية، تساعد عل

 .العاملين على املشاركة في األنشطة البيئية للمؤسسةتشجيع     تلك البيانات إلى
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واضحة ومرئية على مستوى    كذلك تساعد نظم املحاسبة البيئية ، على عرض التكاليف البيئية بصورة 

قياسه يمكن املحاسبة عنه ، حيث أن البعد البيئي لألداء    وهنا يمكن تطبيق قاعدة أن ما يمكن  املؤسسة ككل،

ذلك ألن    عمليات القياس املحاسبي وإعداد التقارير، اإلدارة وبالتالي يجب إدراجه ضمن  ة لدىيكتسب حاليا أهمي

 إذا تم إدخال تلك التكاليف ضمن مدخالت  مسؤولية اإلدارة عن األنشطة والتكاليف البيئية ، ل يمكن تصورها إل 

 .ي لبدائل القرارات املختلفة يمكن قياس األثر املالي البيئ حيث عمليات التحليل املالي واملحاسبي ب

 

إلى خفض األموال املخصصة لدعم     يالحظ أيضا أن قياس وتحليل التكاليف البيئية، يساعد على مقاومة التجاه  

  التركيز على تحليل اآلثار البيئية الضارة التي تنشأ بسبب عدم املض ي في تنفيذ  وذلك من خاللبرامج األنشطة البيئية، 

 .األجلين القصير والطويلتلك البرامج في 

األنشطة البيئية، فإن قياس وتحليل     على مستوى تشجيع العاملين داخل املؤسسة على املشاركة في تنفيذ برامج 

     عليها من هؤلء العاملين ، كما أن تقارير التكاليف البيئية التي توجه إليهم   ات يتم الحصول التكاليف البيئية يتطلب بيان

األمر الذي يدفعهم للمشاركة في تنفيذ     تساعدهم على فهم العالقات املتداولة بين األنشطة البيئية والتكاليف املرتبطة بها 

 برامج األنشطة البيئية على مستوى املؤسسة ككل. 

    افيةص الثقالخصائ - ت

لخاصة باملؤسسة  الفكرية، ا إن النظام الكفء للمحاسبة اإلدارية ، يعكس القيم واملعتقدات واألطر 

البيئية، يعكس ثالثة من أهم األطر الفكرية ، تتمثل في   واملجتمع الذي تعمل فيه، ولكن تطبيق مفهوم التكاليف 

لفكري الخاص بالتكاليف البيئية ووضع القضايا البيئية في  املشاركة في تحقيق قيم املجتمع وكذلك تغيير اإلطار ا

 .اإلطار الصحيح

  البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر املحاسبي عن االداء القياس والتسجيلطرق -إحدى عشر 

األصول  تعتبر األصول املستخدمة في الحد من تلوث البيئة في املؤسسات املعنية بالتلوث البيئي من األصول املعمرة، وهي 

 الثابتة املستخدمة في العمليات اإلنتاجية لفترات طويلة . 

ناصرها ) أي األصول املستخدمة في الحد من التلوث ( ل تختلف عن عملية قياس  لذلك فإن قياس تكلفة ع

 : 1األصول الثابتة، والتي تشتمل على ما يلي 

 
 
ملناسب للعمليات التشغيلية للمؤسسة  لالستخدام بمجرد شرائه ونقله إلى املكان ا يعتبر األصل صالحا

ة، ولذلك فإن تكلفته هي عبارة عن سعر الشراء وفقا لفاتورة الشراء، مضاف إليها تكاليف النقل والتأمين  الصناعي

 تاج . والجمارك، باإلضافة إلى كافة املصاريف الالزمة والضرورية ليصبح األصل جاهزة لإلن

ف الالزمة والضرورية لعملية  سعر الشراء، مضاف إليها كافة املصاريوعليه، فإن تكلفة األصل تكون شاملة ل

التشغيل، التي تعالج على أنها جزء من تكلفة األصل، مثل : مصاريف النقل، مصاريف التجارب، مصاريف إعداد  

نه  إل أ أخرى حتى يصبح األصل صالحا لإلنتاج . القواعد الخرسانية، مصاريف التجميع والتركيب، وأي مصاريف 

 
، الطبعة الثانية ، للنشر ، دار وائل الجوانب النظرية والعملية -الدولية  الماليمعايير المحاسبة واإلبالغ ، جمعه حميدان ، محمد أبو نصار 1

  .245:، ص2009
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كن القيام بإضافة تحسينات على األصل الثابت الذي يسبب التلوث، فإنه في هذه الحالة تعتبر جزء من تكلفة  يم

 األصل، ول تعالج بمفردها كأصل مستقل . 

 عدات ( الخاص باملمتلكات واملصانع وامل16وذلك تطبيقا ملعيار املحاسبة الدولي رقم )

ات واملنشئات واملعدات  تي تتكبدها املؤسسة لحقا ضمن املمتلكحيث يصعب حاليا الحكم على التكاليف ال

والحكم عليها، كتحسينات إلضافتها ضمن إجمالي القيمة املسجلة لهذه األصول . أو كتصليحات تحمل على األرباح، ول  

 قدرة له مسبقا . املنافع املتوقعة له على مستوى املنافع املتضاف أية نفقات للقيمة املسجلة لألصل : إل إذا زادت  

( تنطبق على بعض أنواع األصول  16وهنا نستنتج أن عملية القياس السابقة التي أوردها املعيار الدولي رقم )

، وغيرها  املستخدمة في عملية تنقية الدخان أو حجز املواد الصلبة..... كمرشحات الدخان والتربة أو املعدات العاكسة

 اويات.على سبيل املثال مصانع اإلسمنت والبتروكيم في املصانع التي تنتج منها عوادم،

وعند انتهاء قياس تكلفة هذه األصول يجري إثباتها في الدفاتر املحاسبية، باعتبارها أصول جديدة تضاف  

لكي يكون جاهز لإلنتاج + أي   قيمة األصل الثابت دفتري شاملة كافة املصروفاتإلى أصول الوحدة. بمعنى أن "

 " .ن التلوث = قيمة األصل الكليةإضافات للحد م

 

 طرق قياس التكاليف للحد من التلوث البيئي  -إثنى عشر

على أنها "إجمالي النقص في املوجودات أو  املصاريف  1970( عام FASBحدد مجلس مبادئ املحاسبة األمريكي )       

حددت لجنة املحاسبين   في حين اح".املطلوبات الناتجة عن القيام بنشاط موجه لتحقيق األربإجمالي الزيادة في 

على أنها "جميع التكاليف املستنفذة والتي تم خصمها من إيراد   املصاريف 1975( عام ICPAالقانونيين األمريكية )

 الفترة".

   هو كل نقص يطرأ على أصول الوحدة املحاسبية أو زيادة في التزاماتها أو كالهما  يف  ر ااملص  فإنوعليه،     
ً
، وذلك  معا

اج سلعة أو خدمة معينة. وبناء على ذلك فإن املبالغ التي تنفق من قبل الوحدة املحاسبية ملعالجة مشاكل  جراء إنت من

 تنقسم إلى حالتين : ، ع والبيئة ( )أو ما ينجر عن العملية النتاجية من نفايات ضارة للمجتماإلنتاج 

ناعي  ملؤسسة الصناعية في مجال الحد من التلوث الص : وهي املصروفات التي تنفق مباشرة من قبل ا الحالة األولى 

 :1والبيئي، والقيام بتحديد ما يلي 

 تحديد مصاريف جميع مخلفات اإلنتاج.  ✓

 تحديد مصاريف التعقيم الكاملة ملواقع العمل.   ✓

 ريف الطمر أو الدفن الصحي للنفايات.تحديد مصا ✓

ها بموجب القوانين  جهات الحكومية املختصة، كالتزام منما تدفعه املؤسسات الصناعية إلى ال : وهي الحالة الثانية

 والتشريعات السائدة في املجتمع للحد من التلوث البيئي . 

 
مجلة البحوث  ، لمحاسبة البيئية و دوره في دعم القدرة التنافسية في بيئة التصنيع الحديثةاإلفصاح عن بيانات ااحمد سعد محمد ابو العينين،  1

 .33ص: ، 2013، مصر ، كلية التجارة جامعة بور سعيد ، والتجارية  المالية
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سابق، نجد أن هذه املصروفات جزء من مصروفات الوحدة املحاسبية، وذلك باعتبار أن   ما  وبناء على                   

تتمثل في حماية البيئة التي تعمل فيها الوحدة   هذه املصروفات تهدف إلى تحقيق خدمة اجتماعية،

 القتصادية في مجتمعها . 

ة بإنفاقها مباشرة للحد من التلوث الصناعي  ، وهي تحديد املصروفات التي تقوم املؤسسات الصناعيفطبقا للحالة األولى 

من أجله  والبيئي، وذلك من خالل افتراض أن هناك عالقة بين املصروفات وبين النشاط الذي خصصت  

 تلك املصروفات .

  القتصادية ومن هذا املنطلق يتم التحديد املباشر لنصيب كل فترة من استفادتها من مواد الوحدة                        

أنفقت في إزالة   لتحقيق عملية الحد من التلوث في البيئة الصناعية، واعتبار جميع املصروفات التي 

تي تحمل على حساب األرباح  ترة محاسبة محددة، من املصروفات اإلرادية والالنفايات الضارة بالبيئة في ف

يم خدمة للمجتمع، حيث  والخسائر لنفس الفترة املحاسبية، وذلك باعتبارها مصروفات قد أنفقت لتقد

تدخل هذه املصروفات في مفهوم العائد الجتماعي الذي يعود على املجتمع بمنافع نتيجة ملا تنفقه الوحدة  

 :1قتصادية خالل الفترة املحاسبية ال

 املصروفات   -املنافع املستفاد منها اجتماعيا = مقدار املنافع املتحققة اجتماعية 

 التلوث. املدفوعة للحد من 

، وهي ما تدفعه املؤسسة الصناعية للجهات الحكومية املختصة كالتزام منها بموجب القوانين  وفي الحالة الثانية

في املجتمع للحد من التلوث، فمن املالحظ أن ما سببته املؤسسات الصناعية من  والتشريعات السائدة 

صارمة لكي تلتزم املؤسسات الصناعية بدفع دول بوضع قوانين مشاكل بيئية ادي الي قيام بعض ال

مبالغ معينة سنوية إلى الدولة، يختلف مقدارها من مؤسسة صناعية إلى أخرى، حسب طبيعة وحجم  

صادية، ودرجة إضرارها بالبيئة. ومنه نستنتج أن األدب املحاسبي مازال يفتقر إلى طريقة  املؤسسة القت

إلى الدولة، كالتزام من املؤسسات الصناعية للدولة، حتى  كيفية حساب املبلغ املفروض دفعة سنوية 

 تتمكن الدولة من الحد من التلوث بطرقها املتاحة واملمكنة. 

ا يجب أن تلتزم به املؤسسة القتصادية، وتدفعه للدولة لية، والتي توضح كيفية حساب م ويمكن ان نقترح املعادلة التا

 لوث، وهي كالتالي:من مبالغ، لكي تقوم بحماية البيئة من الت

 قيمة ما تتحمله املؤسسة الصناعية = 

صافي  ( X100)إجمالي املصاريف للحد من التلوث داخل املؤسسة الصناعية/إجمالي تكاليف املؤسسة الصناعية 

 األرباح السنوية املحققة. 

 ويتضح من املعادلة السابقة ما يلي :

ؤسسة الصناعية يمثل قيمة أقساط اإلحالل السنوية للمعدات  إجمالي املصاريف املدفوعة للحد من التلوث داخل امل

كلفة تشغيل  املشترات للحد من التلوث، والتي اعتبرت املصروفات اإلرادية والتي تشتمل على ما يلي : ت

معدات التلوث البيئي + تكلفة استهالك معدات معالجة التلوث البيئي + تكاليف املواد الخام  
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لوث + تكاليف األبحاث بالتلوث وبرنامج معالجته + التكاليف اإلرادية  املستخدمة في معالجة الت

 املتعلقة بإدارة هذا البرنامج. 

 على ما يلي :الصناعية فتشتمل    ؤسسةأما إجمالي مصاريف امل

 )كافة املصاريف املباشرة من مواد وأجور ومصروفات صناعية للحد من التلوث/

 ( صافي األرباح السنوية املحقق. X100إجمالي مصاريف املؤسسة  

 

  في الفكر املحاسبي املعاصر معوقات قياس األداء البيئي -إثنى عشر

ن  أ عن التلوث بصيغ نقدية، ففي الوقت الذي نجد يواجه املحاسبون مشكلة قياس التكاليف البيئية الناجمة  

عام لتقييم األداء وان املحاسبة تأخذ في اعتبارها النفقات امللموسة القابلة  النظر إلى الربح على أنه معيار شامل و 

ار التي  ألضر إن الذا ف املترتبة عنها. للقياس النقدي فهي تتجاهل األخرى غير امللموسة الناتجة عن تلوث البيئة واألضرار

لخاصة بالقياس املحاسبي لتكاليف  تصيب البيئة التي تنشط فيها املؤسسات تثير عدة تساؤلت تتعلق بالصعوبات ا

 :1األداء البيئي للمؤسسة، التي يأتي في مقدمتها ما يأتي

 تحديد العالقة السببية بين التصرف املخالف والضرر الناش ئ عنه  ا/

 وق عدة مشاكل منها ما يأتي: عامل حيث يتضمن هذا             

 فال يمكن أن تحدد بدقة املسافة التي تفصل بين مصدر الضرر وبين املكان الذي أثر فيه املسافة: ✓

هذه الضرر، كتلوث الهواء الجوي، أو تلوث املياه بالنفايات املشعة، أو التلوث باألدخنة الذي ل  

 يعرف حدودا معنية يمكن حصرها ضمن نطاق محدد. 

 ة التلوث، ففي حالت معينة من التلوث كما في: يصعب تقدير التعويض في حاللتعويضير ابتقد ✓

 حالة التلوث الكيميائي الذي ل تظهر آثاره بصورة فورية، ولكنها تظل كامنة، ثم تظهر بعد ذلك

 بسنوات مما يؤدي إلى صعوبة حصر حجم الخسائر واألضرار فور حدوثها. 

لضرر أو نوعه، والذي  يصعب تحديد مصدر التلوث الذي يسبب ا يثح صعوبة حصر أنواع التلوث:  ✓

يحدث نتيجة تفاعل عدة أنواع من التلوث، وذلك كما في حالة تلويث مياه األنهار بإلقاء النفايات أو  

 .بتصريف مياه املصانع

ذلك حصر آثار التلوث: فمن الثابت علميا أن مصادر التلوث ل تحدث نتائج مشابهة دائما، و  صعوبة ✓

ى مصدر محدد،  ألن الظروف الطبيعية تؤدي دورا مهما في هذا املجال، وهنا يصعب إسناد األضرار إل

 . مما يؤدي إلى صعوبة القياس الخاص بهذه األضرار
 

 ل قاطع صعوبة تحديد املتسبب في التلوث بشك  ب/
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ر محددة، فمن الصعب  طبقا للقواعد العامة للمسؤولية القانونية ينبغي أن يكون املتسبب في الضر      

ن األدخنة املتطايرة من عوادم السيارات أو من املصانع،  تحديد املتسبب في الضرر، كما في حالة التلوث الجوي م

 وذلك لتعدد األشخاص املسؤولين عن هذه اإلضرار. 

 صر األضرار التي تلحق بالبيئة صعوبة حد/

حالة الضرر البيئي، فإن مسألة حصر    وث الضرر فيعليه قبل حد نظرا إلى صعوبة إعادة الحال إلى ما كان  

األضرار تصبح ضرورية من أجل تقدير قيمة التعويض، وهي مسألة من الصعب قياسها ألنها تختلف من حالة إلى 

 يتم بصورة تقريبية وتتدخل به العوامل الشخصية. األخرى، فضال عن أن القياس هنا 

 التنوع في أشكال الفساد البيئي  ج/

إن تأثير املشروعات على البيئة املحيطة بها يكون إما على الظروف الطبيعية أو الظروف الجتماعية والثقافية          

يا وما بها على شكل التكاليف الالزمة  و بالنسبة للجوانب الخاصة بالظروف الطبيعية، فإنه يسهل الوقوف عليها نسب

د والتلوث، وفي عصرنا الحالي وبعد الهتمام باملحافظة على  لوقاية البيئة الطبيعية املحيطة من التدهور والفسا

سات القتصادية إلى الهتمام بإنجاز مجموعة من األهداف الجتماعية فضال عن  البيئة اتجهت العديد من املؤس

 ية؛ وذلك بهدف املحافظة على البيئة وخدمة املجتمع.األهداف القتصاد
 

 :1ات التي يتم تصنيفهم ضمن ت قياس تكاليف األداء البيئي للمؤسسكما يمكن اعتماد تصنيف اخر من صعوبا

صعوبة التوصيف الفني لآلثار البيئية املحتملة للمشروع، إذ ل يمكن اإلحاطة بجميع اآلثار   ✓

 البيئية لألنشطة املعنية. 

 عوبة الحصول على البيانات الالزمة للقيام بتوصيف اآلثار املحتملة.ص ✓

 ي صعوبة إعطاء قيمتها النقدية.  يئية بمعايير مادية، أصعوبة قياس اآلثار الب ✓

صعوبة التعبير عن القيمة الحالية للتكاليف واملنافع املتوقعة في املستقبل، حيث إن نسبة   ✓

 حياة املشروع، ولكن املنافع تظهر على مدى عمر املشروع. كثير من تكاليف تظهر في بداية  

 :2تتمثل في النقاط اآلتية  ت التي تواجه تطبيق قياس األداء البيئيوهناك من يشير إلى وجود مجموعة التحديا 

لبد أن يمتلك موظفو البيئة وكذلك  تنوع الثقافات وتأثيرها على تطور االتصاالت بين املحاسبة واملهن األخرى:   •

ى ضمن  املختصين بمعرفه واسعة عن البيئة وأن يكونوا من ذوي الخبرة بتدفق الطاقة واملاء واملواد األخر 

ل يمتلكون املعرفة الكافية بكيفية قيد هذه   الشركة، إل أنه وفي حقيقة األمر فإن موظفي البيئة والفنيين 

األمور في سجالت املحاسبة . وهنا يبرز دور املحاسبين واملراقبين املاليين الذين لديهم دراسة كافية باملعلومات 

 دة باملشكالت البيئية التي تواجه املؤسسة. املحاسبية إل أنه غالبا ما تكون معرفتهم محدو 
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: وهناك أمثلة  مات املتعلقة بالتكاليف البيئة ضمن حسابات التكاليف غير املباشرةعدم توفر املعلو ثانيا:  •

عديدة للتكاليف متعلقة بالبيئة ذات أهمية إل أنها تختفي بصوره أو أخرى في السجالت املحاسبية ضمن  

يجادها. إذ  وعند ظهور الحاجة املاسة ملثل هذه املعلومات فلن يكون من السهل إ املصروفات غير املباشرة،

يفترض تبويب هذه التكاليف حسب العمليات واملنتجات التي تتسبب في تحققها، ومن األمثلة على هذه  

 .التكاليف رسوم الرخص البيئية وكلف التدريب واملصاريف القانونية

على الرغم من توفر برامج مختصة بذلك مثل برنامج تخطيط  املواد: صعوبة تتبع كلف وتدفق واستخدام  •

( إل أن املعلومات التي توفرها هذه البرمجيات ستبقى   ERP) Enterprise Recourses Planningرد الشركةموا

 غير كافيه و غير دقيقه أو تفصيلية ألغراض دراسة الكفاءة والبيئة واتخاذ القرارات . 

إن أنظمة املحاسبة ل تتضمن بشكل  ة من السجالت املحاسبية: عن التكاليف البيئ صعوبة توفر معلومات •

عام معلومات تخص الكلف البيئية املستقبلية، رغم أنها قد تكون ذات أهميه نسبيه على نشاط الشركة،  

غير امللموسة.  قر إلى كلف البيئة  بسبب إن النظم املحاسبية غالبا تكون ذات طبيعة تاريخية. إضافة إلى أنها تفت

سبيل املثال الكلف املترتبة عن األداء البيئي الضعيف، مما قد يؤدي إلى خسارة بعض املبيعات بسبب  على 

اهتمامات الزبائن، كذلك الخسائر الناجمة عن عدم القابلية للدخول إلى السوق املالي ولتأميني بسبب  

 الحساسية للقضايا البيئية. 

: حيث إن قرارات املشروعات الستثمارية التي تتعلق باختيار  ات االستثماريةومات التخاذ القرار نقص املعل •

املواد وتسعير املنتجات وتنوع املنتجات تعاني من نقص املعلومات البيئية الشاملة وفي الوقت املناسب  

 بالرغم من أهمية هذه القرارات املستقبلية. 
     

 :1ئية تتمثل فيما يأتيلبيئي لألنشطة البيكالت قياس األداء ا وهنا يمكن ان نذكر أن أهم مش 

عدم تحديد أنشطة معينة للوفاء بمسؤوليات املشروع وتركها للتقدير الشخص ي، األمر الذي يؤدي  ✓

إلى عدم الهتمام بتوقعات األطراف املختلفة للمجتمع، وكذلك عدم وجود حصر لتكاليف األنشطة  

 البيئية. 

انه من الصعوبة فصل  البيئية، إذ تشعر املؤسسات تعريف واضح ومحدد للتكاليف عدم وجود  ✓

 التكاليف البيئية عن غيرها، إضافة لتعدد مناهج قياسها لختالف خصائص وتواجد امللوثات.

صعوبة قياس املوارد الطبيعية الداخلة في اإلنتاج كاملاء والهواء والتربة، إذ تتم املحاسبة في معظم   ✓

تالي ل تأخذ بعين العتبار اآلثار  تي هي من صنع اإلنسان، وبالعلى األصول طويلة األجل ال الشركات

 السلبية ألنشطة الشركة على املوارد الطبيعية الداخلة في اإلنتاج. 

 
 . 13، ص:35، مجلة الرقابة المالية، تونس،  العدد:المحاسبة البيئية احد المتطلبات االساسية للمراجعةكمال عبد السالم،  1
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عناصر التكاليف في عالقتها   إن تبني مفاهيم حماية البيئة قبل املؤسسة له انعكاساته على تبويب بعض ✓

 لمؤسسة. كاليف البيئية مسألة خسارة مالزمه لالتكلفة، و العتقاد الواسع بان الت بوحدة 

استبعاد بعض األنشطة البيئية اإلجبارية وقصرها على األنشطة الختيارية، األمر الذي ل يتماش ى مع   ✓

 املفهوم املنطقي للمسؤولية الجتماعية البيئية. 

التكاليف البيئية  بة القياس الكمي املباشر ايضا لبعض  صعوبة القياس النقدي للمنافع البيئية. وصعو  ✓

 جمتها إلى قيم نقدية.وبالتالي صعوبة تر 

تعد املطلوبات البيئية من اكبر املشكالت، وذلك نتيجة لحالة عدم التأكد في القوانين والتغييرات   ✓

د السامة وفترات  التقنية املستقبلية، ألنها من املشكالت طويلة األمد، وتعتمد على طول حياة املوا

بعض أنواع الضرر البيئي قد يكون سهل التقدير باعتماد تكاليف  م من أن على الرغو  التنظيف.

 التنظيف أو املعالجة أو املنع، إل أن هناك أنواع أخرى يصعب تقديرها ماليا.  

ة التي  لقد أدت العوامل القتصادية والجتماعية في إحداث صعوبات أمام تطور العوامل الجتماعي ✓

ماية البيئة والستقالل  ية، إذ إن هناك تعارض بين متطلبات ح تحد من تطبيق املحاسبة البيئ

 القتصادي الكفء ملوارد املؤسسات للتزامها بإنفاق مبالغ وتحمل أعباء كبيرة للمحافظة على البيئة.  



 

 في الفكر املحاسبي املعاصر التكاليف البيئية عن املحاسبي    قياسال   ...............................................الثانيفصل ال
 

 

~ 109 ~ 

 

 خالصة الفصل

ط  باط بطبيعة النشا مرتبطة أيما ارت  مستفيضةاملشكالت البيئية التي تحدثنا عنها بصورة  عالج هذا الفصل               

بينا في     .الصناعي، فهي تؤثر وتتأثر به ،إذ كما أنه يتسبب في إيجاد املشكالت البيئية يمكن أن يساعد على التصدي لها

ين األنشطة البيئية واألنشطة القتصادية لعدم وجود قواعد ومعايير  الصعب الفصل بأخر هذا الفصل أنه من  

عملية قياس األداء   . وأنوغالبا ما يعتمد في ذلك على الحكام والجتهادات الشخصية موضوعية يمكن الستناد إليها، 

زمنية بالفوائد واملنافع  القتصادي خالل فترة  خالل مقابلة عناصر تكاليف األداءما تتم عادة القتصادي ملؤسسة 

مترجما   ، ر عن مدي كفاءة ذلك األداءنفس الفترة، ومن ثم إمكانية التقري القتصادية املتولدة عن ذلك األداء خالل 

  هناك مشاكل كبيرة وأن  األعمال من أرقام ومعدلت ربحية تحققت في نهاية الفترة محل القياس، فيما تعكسه نتائج

عناصر التكاليف البيئية ملقياس املحاسبي نظرا ألن ما يتولد من تكاليف نتيجة لكفاء   تظهر عند إخضاعما زالت 

 في كثير من الحيان يصعب العتراف بها أو قياسها.  تها البيئية يعتبر تكلفة بيئية املؤسسة بمسؤوليا

 ليشمل ، املعاصراملحاسبي  الفكر في اإلفصاح معايير لتطويرمية تح هناك ضرورةف لذا               

تناوله . وهذا ما يالتقليدية التقاريرإدماج في  و أ إيضاحيه بالقوائم مرفقات شكل في البيئي اإلفصاح

 .الثالثل  الفص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الفصل  الثالث   

البيئيةالتكاليف عن املحاسبي فصاح إلا  

  في الفكر املحاسبي املعاصر  
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 الفصل  الثالث

 في الفكر املحاسبي املعاصرالتكاليف البيئية عن املحاسبي االفصاح 

 تمهيد

 للمؤسسات البيئي األداء عن الفصاح إلى  املالية  التقارير  مستخدمي حتياجات إ األخيرة السنوات  في تزايدت            

 املعلومات من املستفيدين  فئات تعدد إلى ذلك ويرجع الحتياجات،  هذه تلبية  عن ديقليالت  اإلفصاح قصور  ملواجهة

 البيئة،  حمايه  تجاه  للمؤسسة الجتماعية باملسؤولية املتعلقة والبيانات

 شكل  في البيئي اإلفصاح ليشمل املحاسبي املعاصر  الفكر في اإلفصاح  معيار لتطوير ضرورة  هناك كانت  لذا         

  تشغيل كفاءة زيادة إلى يؤدي  مما مستقله؛ وتقارير قوائم شكل في أو التقليدية، والتقارير بالقوائم إيضاحيه تمرفقا

 .للمؤسسة والبيئية القتصادية املسؤولية بتقييم  املتعلقة قراراتهم  ترشيد ثم ومن  القرارات، متخذي بواسطة املعلومات

 اإلفصاح عن األداء البيئي مؤشيعتبر و         
 
  را

 
في دعم القدرة التنافسية في بيئة التصنيع الحديثة، فهو  كذلك،  هاما

مؤشر يوضح ما إذا كانت املؤسسات الصناعية مدركة للقضايا البيئية التي تحدثها في البيئة املوجودة فيها واملحيطة بها،  

، للوقوف على التغيرات البيئية التي  مقياسا هاما ملستخدمي القوائم املاليةكما يمثل اإلفصاح عن األداء البيئي أيضا 

 . حدثها هذه املؤسسات، وجهود هذه املؤسسات نحو إدارة البيئة، واآلثار املالية املترتبة عليها من جهة أخرى ت

 

 األدبيات املعاصرةاالفصاح املحاسبي عن االداء البيئي في األول:   املبحث   

 البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر داءاملحاسبي عن اال  مجاالت اإلفصاحلثاني: املبحث ا

 التكاليف البيئية في القوائم املالية املبحث الثالث: عرض  
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 األول  املبحث  

 األدبيات املعاصرةاالفصاح املحاسبي عن االداء البيئي في 

  البيئي  املحاسبي عن االداء مفهوم االفصاح -أوال

املالية من أحد القضايا التي احتلت جانب كبير من   الداء البيئي بالتقاريرسبي عن يعتبر مفهوم الفصاح املحا      

نظرا لتوسع املطالبات بتقديم بيانات ومعلومات حول اثر    النقاش سواء، في البحوث العلمية أو في املؤتمرات املهنية،

 :يالتال دنور  التعريفات هذه بين ومن  النشطة القتصادية علي البيئة املحيطة بها. 

مجموعة بنود املعلومات التي تتعلق بأداء وانشطة  بانه:  الفصاح املحاسبي عن الداء البيئي يعرف درويش كما        

امللحقة  االدارة البيئية للمؤسسة، واالثار املالية املترتبة عليها في املاض ي والحاضر واملستقبل. لذلك تعتبر التقارير املالية  

 . 1ية اداة مناسبة لتحقيق ذلكبها والقوائم املال

املعلومات املالية والوصفية املالئمة للمستفيدين من القوائم املالية املدققة،  نشر  فقد عرفه يأنه "بو العزم  أ  أما          

في   اذن فهو مجموعة بنود املعلومات التي تتعلق باألداء وانشطة االدارة البيئية للمؤسسة واالثار املالية املترتبة عليها

يئي البنود التالية: مصاريف او تكاليف التشغيل  . ويشمل الفصاح املحاسبي عن الداء الب"املاض ي والحاضر واملستقبل

 وتكاليف اعادة املوقع ملا كان عليه قبل التلوث. في املاض ي والحاضر الخاصة بمعدات تحكم ورقابة التلوث

العرض العام لألداء البيئي للمؤسسة   بأنه يتمثل في " الداء البيئيفصاح املحاسبي عن إل ايعرف  Burrittبدره يو        

خالل فترة معينة، غالبا ما تكون سنة. ويمكن ان تعرض املعلومات البيئية اما كتقارير مستقلة او كصفحة االنترنت او  

 . 2"كجزيء من التقارير السنوية املنشورة للمؤسسة

 على املؤسسة  عمليات  بأثر املتعلقة املعلومات من  مجموعة"أنه ء البيئي علىادأل الفصاح املحاسبي عن ا ويعرف        

 القوائم  في للمؤسسة البيئية باألنشطة املتعمقة كاملعلومات البيانات عرض" أنهب . كما يمكن ان نقول  البيئة الطبيعية

 األداء تقيم عند املالية واملعلومات البيانات مستخدمي مهمة  من يسهل مما بها، املرفقة واإليضاحات الدورية والتقارير

   .3بها  املتعلقة القرارات اتخاذفي   والترشيد البيئي، 

  املؤسسات  كانت إذا ما يوضح فهو هاما ذو اتجاهيين، مؤشرا البيئي األداء نع اإلفصاح املحاسبي يعتبرومما سبق،             

 األحداث على مقياسا للوقوف املالية القوائم ملستخدمي مثليو  جهة، من وجودها في تؤثر قد التي البيئية للقضايا مدركة

 .4أخري   جهة من عليها املترتبة كاآلثار البيئة،  إدارة املؤسسات نحو وجهود البيئية 
         

 
صناعة  االفصاح البيئي في شركاتلي قطاطي وعز الدين عبد العظيم بكير، محمد الفرجاني وابو القاسم محمود ابو ستالة ونوري عمنصور  1

ديسمبر  27-25، المؤتمر االقتصادي االول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس، لبيا، االسمنت الليبية دراسة حالة الشركة االهلية لإلسمنت

 . 5، ص:2017
2 Burritt, R, "Environnemental Reporting in Australien: Curent Practice and Issues for the Future" , Business 
Stratégie and the Environnement 11(0), 2002,p :398. 
3Sutantoputra, A.W., Lindorff, M. & Johnson, The Relation Ship Between Environmental Performance and 
Environmental Disclosure, Australasian Journal of Environmental Management, Vol:19, No:1, 2012, p :52  .  

 جامعة ، يةالسعود الشركات على يقيةتطب دراسة :ةياإليجاب وآثاره  يةالمال والقوائم يرالتقار يف يئيالب اإلفصاح أحمد،  ينحس محمد حسن،  4
 .168: ص ، 1 999،  يوالثان األول العدد حلوان، 



 املحاسبي املعاصر في الفكر  التكاليف البيئية عن   املحاسبي  فصاحإل ا   ................... ....... ..................الثالث فصلال

~ 112 ~ 

 

 

 عن االفصاح  املحاسبي البيئي   تعاريف املؤسسات والهيئات الدولية -ثانيا

 Financial) البيئية كما أشار اليها مجلس معايير املحاسبة األمريكيي عن التكاليف  املحاسبي البيئ اإلفصاح  ن  إ                  

Accounting Standards Board FASB) ( عام  1في نشرته رقم )إمداد كل  "إلى أن الهدف من القوائم والتقارير املالية هو    2014

بحيث   "،الرشيدة لتي تساعدهم علي اتخاذ القراراتوالدائنين باملعلومات املفيدة امن املستثمرين الحاليين واملتوقعين 

  ، كال من املستثمرين والدائنين وغيرهم ، ن تمد هذه القوائم والتقاريرأتكون هذه املعلومات مفهومة ملن يستخدمها و 

رضوها،  أو الفوائد على أموالهم التي أقباملعلومات عن التدفقات النقدية والعائد املتوقع الحصول علية من استثماراتهم  

تعلق بحقوق امللكية وحقوق الغير وأية التزامات أخرى باإلضافة إلى اثر العمليات واألحداث  كما يجب أن توضح كل ما ي

القتصادية على هذه الحقوق وتبين أيضا طرق الحصول على املوارد وكيفية استخدامها في شكل أصول مختلفة وكذلك  

 .1ؤ باألرباح املستقبلية ات تفيد في تقييم األداء والتنبأية معلوم

  ، ختالف رغبات املستخدمين فيما يتوجب اإلفصاح عنه من معلومات بيئيةإل وقد كان        
 
 كبير  أثرا

 
في تعدد نماذج  ا

يعول عليه في   التقارير املعتمدة في اإلفصاح املحاسبي البيئي، مما أسفر عنه عدم وجود نموذج معياري واحد يمكن أن 

ختالف مستوى إدراك املستخدمين للمعلومات جعل من املعلومات املالئمة لطرف معين ليس  فإن ا وعليه ،هذا املجال

إعداد نموذج واحد   األول بالضرورة أن تكون مالئمة لطرف آخر، األمر الذي وضع معدي التقارير أمام أحد خيارين: 

يخدم كل نموذج فئة  التقارير على أن إعداد نموذج من  والثانيمتعدد األغراض يلبي احتياجات املستخدمين كافة، 

الكثير من الجهد والوقت واملال وإزاء هذه اإلشكالية   ؤسسةمعينة، غير أن املالحظ على هذين الخيارين أنهما يكلفان امل

  " ومجلس معايير املحاسبة املالية EPA "Environmental Protection Agency 2البيئة  جاءت اهتمامات وكالة حماية

FASB  بيعة املعلومات املفصح عنها وأشارت كل منهما إلى وجوب تضمين اإلفصاح املحاسبي عن الداء البيئي  ع وطبنو

اإلجراءات املحاسبية الخاصة   ثالثة محاور أساسية هي: )اإلفصاح عن اإلجراءات واألنشطة البيئية، اإلفصاح عن

 (. بيئيةبشؤون البيئة، واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات والتكاليف ال
 

داء البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر  أل ن الفصاح املحاسبي عن ا أن نستنتج من خالل هذه التعريفات أ ويمكن          

 هو:

 باألنشطة البيئية. عالم املجتمع بالتقارير املتعلقة إ -

 دمج البيانات املتعلقة باألنشطة البيئية في القوائم املالية.  -

 باألنشطة البيئية.   ير املعلومات ذات الصلةداة يمكن من خاللها توفأ -

 إظهار تأثير انشطة املؤسسة البيئة في تقاري مالية.  -

 دوري. منتظم و التقرير عن التكاليف البيئية للمؤسسات ونشرها بشكل   -

 
 .121:ص  ، 2001، 29العدد، ، مجلة المحاسبة، الجمعية السعودية للمحاسبةة البيئة التحديات والفرصمحاسبالسعيد،  خالد 1
برنامج املحاسبة عن التكاليف البيئية، وعلى أن يتم  هي وكالة تعمل على دمج نظام املحاسبة اإلدارية بحيث يتماش ى مع ‘‘EPAوكالة حماية البيئة األمريكية الى ” 2

ية اإلدار  قة وشفافية تامة وتصاغ هذه النظم في مجموعة من القرارات مشتملة على قرارات التخطيط وتقييم األداء، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة النظمالتصريح بها بد

 والتنظيمات املخولة باتخاذ القرارات لتخاذ الخطوات الالزمة للحد من اإلهدار والتلوث وكجزء من مهام برنامج املحاسبة البيئية.
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 في  ةالبيئ باألنشطة املتعلقة للمعلومات عرض هو  داء البيئيأل االفصاح املحاسبي عن ا خالصة القول هنا، أن و      

ما  ، الدورية والتقارير القوائم  قراراتهم   ویرشد البيئي، األداء تقيیم  عند املالیة  املعلومات مستخدمي مهمة یسهل م 

 .البيئة بالتكاليف فيما يتعلق

 

  البيئي  املحاسبي عن االداء مراحل تطور االفصاح -ثالثا 

 : 1مراحل  الفصاح البيئي مر بعدة  ن التطور في مجالإ                 

وهي تمثل عدم استجابة املؤسسات للمبادرات البيئية وتجاهل املوضوعات البيئية   مرحلة املقاومة: املرحلة االولي: 

 ومقاومة اي اتجاهات او افكار تتعلق بمسؤولية املؤسسات البيئية. 

راقبة وااللتزام : املرحلة الثانية:    اللتزام بالقوانين البيئة الصادرة عن وهي املرحلة التي بدأت فيها املؤسسات مرحلة امل

 ومات على الرغم من عدم رغبتها وقناعتها بمضمون تلك القوانين. الحك

في هذه املرحلة بدأت املؤسسات بتقبل فكرة ممارسة دورها ومسؤولياتها    املرحلة الثالثة: مرحلة االستيعاب او التقبل :

 لتزام القانوني هو الباعث الرئيس ي في مواقفها. البيئة والفصاح عنها بشكل طوعي دون ان يكون ال

وضع  : تمثل هذه املرحلة عن تفاعل املؤسسات باملوضوعات البيئة و  مرحلة االغتنام واالستباق  املرحلة الرابعة: 

لتوفير  البرامج والسياسات البيئة التي من شأنها املساهمة في الرتقاء في ادائها البيئي والفصاح عنه في سبیل الستجابة 

 احتياجات اصحاب املصالح من املعلومات املتعلقة باألداء البيئي لتلك املؤسسات. 

لدي املؤسسات وتفوقها في الداء البيئي وتفاعلها   تعتبر هذه املرحلة قمة الدراكاملرحلة الخامسة: مرحلة التجاوز : 

 ت التي من شانها تحقيق التنمية املستدامة. الكبير مع املشاكل البيئة الراهنة من خالل متابعة ودعم كافة املجال 

لهيئات  ومنه نستنتج ان الفصاح املحاسبي عن الداء البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر تطور نتيجة ملبادرات وجهود ا

 املهنية املحاسبية والضغوط الحكومية من خالل التشريعات والقوانين البيئية ووسائل العالم وغيرها حتي وصلت الي

 مرحلة التجاوز والتي تتطلب تطبيق املحاسبة البيئية والتكاليف البيئية والفصاح عنها علي مستوي املؤسسات العاملية. 
 

 

  االفصاح املحاسبي عن االداء البيئي  وأهمية  أهداف  -رابعا

 آثار من  عنه  ينجم  ملا  بيئيلا داءأل اإلفصاح املحاسبي عن ا  من  املتوخاة  األهداف تحديد صعوبة من الرغم  على            

 املؤسسات  التزام  وراء كانت وأسباب  دوافع من ورد ما  على وبناء   أنه لإ  ،  كافة  كثيرة لألطراف ذات املصلحة إيجابية

 : 2أدناه  املبين النحو على اإلفصاح  أهداف  تقسيم فأنه يمكن  ، باإلفصاح

 :يأتي امب األهداف  هذه تهتم املؤسسة:  مستوى  على  داخلية  أهداف   -أ

 
 نة منيعلى ع ميدانيةدراسة علومات المحاسبية في جودة الم البيئة التكاليفاس واالفصاح عن يدور القياسين عبد الرحيم ادم موسي،  1

 . 81، ص: 2018، دكتوراه غير منشورة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان، في السودان الصناعة العاملةات كالشر
 النظام في البيئية المعلومات عن لإلفصاح المقترح اإلطار :البيئية المحاسبة، يوسف جبار زينب ، سلطان شاكر أياد ، السيد عبد حسن ناظم 2

 .12، ص:2009، 22، المجلد:5، مجلة التقني، العدد:البصرة( الجنوب )مصفى مصافي شركة في تطبيقية دراسة .الموحد المحاسبي
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 وجودها ونشاطها على يضفي مما  الحكومية وغير الحكومية والتشريعات للقوانين مدي التزام املؤسسات إظهار  -

 شرعية .  صفة

تجاه   سمعتها تحسين خالل  من السوق  في املماثلة للمؤسسة مع املؤسسات التنافس ي املركز على املحافظة -

 .عيةجتماوال  القتصادية بنشاطاتها العالقة ذات األطراف

يتعلق   فيما فيها والعاملين املؤسسة  مالكي تخدم  أن يمكن  واملعلومات للبيانات جيدة قاعدة اإلفصاح يوفر -

التكاليف  حجم على اإلدارة اطالع عن فضال البيئية، سالمة على للمحافظة ة  املتخذ اإلجراءات بكفاءة

 .البيئة حماية تتحملها في التي  اإلضافية 

النفس ي   الستقرار  من حالة خلق في يساهم التلوث من وحمايتها البيئة سالمة  اتراءبإج املؤسسة  لتزام إ -

 .به املرتبطة والتكاليف العمل دوران حدة من يقلل مما فيها للعاملين والصحي

 

 خارجية  أهدافب/

 :1اآلتي  النحو  على  األهداف هذه تتلخص أن ويمكن    

 .للمجتمع العامة األعباء تحمل في ومشاركتها اعية جتمال  املسؤولية بمتطلبات  املؤسسة التزام إظهار  -

ا يمارس ممن والغير امللكية  حقوق  أصحاب  بين التفاوض إلدارة وسيلة لإلفصاح يعد -
 
 على ضغوط

 .األخرى  الجتماعية  والهيئات والجمهور  واملجهزين كاملستهلكين املؤسسة

املواد   في والهدر التلوث من عمله مواقع ةوسالم البيئة حماية مجال في املؤسسة وفعاليات لنشاطات  عكس -

 .مماثلة أخرى  مؤسسات تسببها قد التي واإلصابات األضرار  ازاء القانونية مسؤوليتها يخلي مما  السامة

 وتقييم األداء والرقابة  التخطيط قرارات أتخاذ على املعلومات ستخدميمل البيئية  األنشطة عن  اإلفصاح يساعد -

 .البيئة سالمة  مجال في لدراساتاو  البحوث تطوير عن فضال

 .السوق  في وخدمات سلع من  املؤسسة  تطرحه بما املستهلكين وقناعة رضا  كسب -

 :2ا الهداف التالية عله نضيف كذلك و 

 تحكم في التكاليف الناتجة عن تعرض املؤسسات لغرامات بسبب عدم الفصاح عن ادائها البيئي.  -

ؤسسات بمسؤوليتها ق الكفاءة القتصادية نتيجة التزام املالتخفيف من هدر املوارد الطبيعية وتحقي -

 البيئية. 
 

   البيئي  املحاسبي عن االداء االفصاح أهمية -خامسا

 أوضمن املالية بالقوائم ظهرت إذا وفيما كبيرة أهمية املالية غير أو منها املالية عن الداء البيئي  للمعلومات أصبح  لقد

املحللين او   أو أو املستثمرين املال رأس  سوق  على املعلومات هذه تأثير بسبب وذلك اليملا بالتقرير املرفقة اإليضاحات

 
 .13، ص:المرجع السابق 1
 .82، ص: مرجع سبق ذكره رحيم ادم موسي، ياسين عبد ال 2
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 وتظهر على البيئة املحافظة تجاه مسؤوليتها عن  املؤسسات إفصاح ضرورة ظهرت وهنا مختلف الطراف ذات املصلحة 

 :1يأتي  ما خالل من البيئي الداء عن  املحاسبي اإلفصاح أهمية

 التكاليف، تلك بقياس منفعة يسمح املالية، القوائم عن منفصل  بشكل  البيئية كاليفعن الت  اإلفصاح -

 وبالتالي البيئية، املؤسسة لحماية قبل من  املطبقة  السياسات  بوضوح ليروا املستثمرين  مساعدة مثل

 باملؤسسة. املتعلقة قراراتهم ترشيد

 تلك وتطوير أنشطة تنمية الى يؤدي مما  البيئة  اه تج واجبها بأداء تقوم التي املؤسسات  في املجتمع ثقة زيادة -

 تجاه  واجبها  بأداء تقوم ل التي الشركات على الضغط زيادة املقابل  وفي املؤسسات،

 .البيئي التلوث عن الناجمة األضرار معالجة  أعباء وتحملها  نشاطها لتحجيم  يؤدي مما  البيئة  -

 التي تعمل  املؤسسات  أن  حين في التكلفة  منخفض  التمويل  أو املادي الدعم بسبب اإلنتاج تكلفة  تخفيض -

 نهاية في مما يؤدي ممكنة كفاءة بأكبر مواردها باستخدام وستقوم  نشاطها حجم  سيزيد البيئة  حماية على

 .األرباح زيادة الى األمر 

 يةباللتزامات البيئ تتعلق التي  املعلومات من  املالية  القوائم  ملستخدمي املتنامية الحتياجات تلبية -

 .للمؤسسة

 :2يلي املحاسبي عن االداء البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر فيمايمكن ان نذكر اهمية االفصاح و         

تلبية الحتياجات املتزايدة ملستخدمي القوائم من املعلومات البيئة في ظل تعددهم وتباين   ✓

 احتياجاتهم. 

یتعلق بتقييم مدي وفاء املؤسسات  ترشيد القرارات القتصادية ملستخدمي املعلومات فما  ✓

 بمسؤولياتها تجاه املحافظة على البيئة. 

تطور العرض والفصاح عن طريق التوسع في البيانات واملعلومات التي يتم الفصاح عنها من حيث   ✓

 الشكل واملضمون لشمل الداء البيئي للمؤسسات. 

صادية يل والتنبؤ بكفاءة املوارد القتيساعد الفصاح عن الثار القتصادية لتلوث البيئة في التحل ✓

 للدولة في ضوء التغيرات مما یؤدي الى زيادة فاعلية الخطط القتصادية.

دعم زادة ثقة املجتمع في املؤسسات التي تفي مسؤولياتها البيئة وتشجعها على تنمية وتطوير  ✓

 انشطتها والتوسع في استثماراتها.

 املحتملة إلزالة التلوث.السلبة وتقدير قيمة اللتزامات  يساعد الفصاح البيئي في تقيم الثار  ✓

التوسع في الفصاح یؤدي الى تضيق فجوة املعلومات بين الدارة واملستثمرين بشان املعلومات التي   ✓

 تخص البيئة. 

 
 وأثره العامة المساهمة األردنية الصناعية الشركات في البيئي المحاسبي اإلفصاح قيطبت في ودوره البيئي الوعي، صالح عبدهللا محمد موسى 1

 .82،ص:2015بنان، ل – طرابلس، الجنان جامعة، رسالة دكتوراه غير منشورة، المالي عمان سوق في المستثمر قرارات على
 .38، ص: مرجع سبق ذكرهياسين عبد الرحيم ادم موسي،  2
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 الفصاح البيئي بجنب املؤسسات ضغط املجتمع خاصة اذا كان املجتمع واعيا بيئيا.  ✓

للمؤسسات ملا لذلك من أهميه لإلدارة   ء البيئي ه ملحه لإلفصاح عن األداومنه نستنتج ان هناك حاج

واملستثمرين ومنه )األطراف الخارجية والداخلية للمؤسسة(؛ وذلك لتوفير املعلومات البيئية الالزمة لدعم اإلدارة  

 عن الفوائد التي تعود على املؤسسة من هذا اإلفصا
 
ح سواء على املدى  واملستثمرين في اتخاذ قراراتهم، فضال

 .ى الطويل األمر الذي ينعكس أثره في النهاية على نتيجة نشاطها ومركزها املاليالقصير او املد

 ذو اتجاهين، فهو يوضح إذا كانت املؤسسات        
 
 هاما

 
مدركة للقضايا   اذ يعتبر اإلفصاح عن األداء البيئي مؤشرا

 ثل ملستخدمي القوائم  البيئية التي قد تؤثر في وجودها من جهة، ويم
 
للوقوف على األحداث البيئية، وجهود    املالية مقياسا

أخرى. وهذا يجعلنا نتساءل عن أثر اإلفصاح املحاسبي   الشركات نحو إدارة البيئة واآلثار املالية املترتبة عليها من جهة

 مؤسسات. وتعظيم الستفادة من القوائم املالية لل عن األداء البيئي في ترشيد القرارات،

 

 لإلفصاح للمؤسسات البيئي  األداء بإخضاع  اهتماما الدول  أكثر  من  وبريطانياتعتبران   األمريكية  املتحدة فالوليات       

  SECاألمريكية  األوراق املالية تداول  لجنة وكذلك البلدين  في املتخصصة املهنية املنظمات اهتمت فقد" املحاسبي،

 ".والعائد التكلفة حيث من ئيالبي  التأثير عن اإلفصاح  بضرورة

  البيئي املحاسبي باإلفصاح  الهتمام ينبعإذ      
 
 ماليه طبيعة  ذات البيئي باألداء املتعلقة املعلومات أن من انطالقا

  تؤثر يجعلها مما وكميه، 
 
  تأثيرا

 
 املالية القوائم إن  حيث نشاطها،ل والنتيجة الصافية للمؤسسات املالي املركز في مباشرا

 .البيئة حماية بقوانين املؤسسة التزام عدم عن تنتج التي واملحتملة الفعلية اللتزامات تعكس ان بيج

 

 :1نذكر من اهمها  اقتصاديه منافع عدة يحقق  البيئة تجاه مسؤوليتها عن  املؤسسات إفصاح إن :القول  وهنا يمكن 

 الضريبية  املعاملة أو التكلفة  منخفض  التمويل  أو املادي الدعم بسبب اإلنتاج تكلفة  تخفيض -

 ممكنة وفي كفاءة بأكبر مواردها  باستخدام املؤسسة  فقيام املؤسسة،  نشاط حجم  زيادة إلى يؤدي مما املميزة

 .األرباح زيادة على يساعدها  للتلوث الضارة اآلثار من البيئة حماية نفسه الوقت

 عليها،  املفروضة بالضرائ تخفيض أو اإلعفاء حيث  من  مميزة ضريبية  معاملة على الحصول  -

  الدول  أوائل  من املتحدة الوليات وتعد
 
البيئة باستخدام السياسة   حماية على املؤسسات بتشجيع اهتماما

 .الضريبية

 في والتوسع  منتجاتها  على اإلقبال  زيادة ثم ومن  املؤسسات، في واألفراد املجتمع واحترام ثقة دعم -

 .املالي ومركزها نشاطها نتيجة ىعل النهاية في أثره  ينعكس مما استثماراتها،

مثل:   منفعتها  بقياس  يسمح سوف املالية القوائم في منفصلة بصورة البيئية التكاليف عن اإلفصاح إن -

 ترشيد قراراتهم ثم ومن البيئة،  لحماية املؤسسة تطبقها  التي السياسات بوضوح ليروا  املستثمرين  مساعدة

 .ؤسسةبامل املتعلقة

 زيادة في تتمثل  قد املؤسسة، ملصلحة إيجابية آثار إلى يؤدي البيئي األداء عن املحاسبي اإلفصاح أن جوهنا نستنت         

 املالئمة البيئية  الظروف تراعي التي  املؤسسة بمنتج  املستهلك ثقة  زيادة إلى سيؤدي البيئي  اإلفصاح  إن حيث مبيعاتها،

 
 .85ص:، مرجع سبق ذكرهصالح،  عبدهللا محمد موسى 1
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 سيفضله األغلب  على  الذي البيئي  املنتج  أو النظيف باملنتج يسمى ما لدينا سيظهر  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من هذا  لديها،

 .املستهلك وهذا علي سبيل املثال ل الحصر

 

  البيئي  املحاسبي عن االداء لإلفصاح الداعية   األسباب -سادسا

نذكر  همين للمسا السنوي  التقرير خالل من  البيئي  املحاسبي عن الداء  اإلفصاح على تساعد أسباب عدة  توجد           

 :1منها 

 .1990 سنة  منذ املشروعات  في للمناقشة وتطرح تزداد بدأت البيئية القضايا أن -

 . استثماراتهم  في وأهميتها البيئية  للبيانات املتزايدة املساهمين احتياجات -

  يكن لم  البيئي اإلفصاح -
 
 به  تهتم لم  لذلك عاملية، أو محلية تشريعية بقواعد  املاض ي  في مطلوبا

 .األخيرة السنوات في إل  اسبةحامل مهنة 

  تسبب التي  املؤسسات أن البعض يرى 
 
 األوراق  كانت إذا خاصة املحتملة  البيئية التزاماتها  عن تفصح أن يجب للبيئة تلوثا

 :هي أسباب  لعدة وذلك بالبورصة مقيدة  للمؤسسة  املالية

 .بالبورصة أسهمها أسعار  خالل من للمؤسسة السوقية  القيمة في  اإلفصاح لهذا اإليجابي التأثير  -

 ."SEC " بالبورصة األمريكية املالية  األوراق  تداول  لجنة مثل  رسمية  رقابية جهات وضغوط  ملتطلبات الستجابة -

 .للمؤسسات البيئي  األداء ضمن املحاسبي  واإلفصاح القياس  تنظم معايير وجود مدى -

ة كمية ومالية فهي بذلك تؤثر على اصولها  معظم البيانات املترتبة عن النشطة البيئة للمؤسسات ذات طبع -

 .2نطلق فهي تدخل ضمن عمل املحاسب ويجب الفصاح عليها وخصومها ومن هذا امل

سسة وتقديم  املحاسبة كمهنة منظمة يقع علي عاتقها مسؤولية الحفاظ علي وجهة النظر الداخلية للمؤ  -

يئة وخاصتا املعلومات الخاصة بالتأثيرات  املعلومات التي توضح دورها ومساهمتها في املجتمع وحماية الب 

 البيئية املترتبة علي انشطتها. 

    مطالبة الجمعيات والهيئات العلمة للمؤسسات بضرورة الفصاح عن البيانات البيئية. -

 

  يكون  أن يجب  البيئي  اإلفصاح  أن يظهر ما سبق خالل  من        
 
 ئة، بيال على   السلبي األثر ذات  املؤسسات في خاصة  إلزاميا

 امللوثة، الصناعات  في النفايات  من التخلص  عمليات تحكم التي الصارمة  والتشريعات القوانين من العديد إصدار يتم  وأن 

 
 
 مجال  في بالتزاماتها  املؤسسة لوفاء وأسبابه  التلوث عن معلومات  املؤسسات  لهذه اإلفصاح يوفر أن  ضرورة  عن فضال

 ألدائها الرض ى تحقيقها في أكبر بدرجة  الثقة يحقق البيئي أدائها  في جازاتهانإ عن الشركات إفصاح إن .التلوث مكافحة

 املؤسسة صورة ولتحسين  للبيئة،  صديقة  منتجات  توفير  في العمالء لرغبات الستجابة خالل من  وذلك الجتماعي، 

 .خاصة بصفة البيئي  اءاألد  وجودة عامة، بصورة الجودة مجال في للمؤسسات التنافسية املقدرة  دعم وكذلك  وسمعتها،

 

 

 
 .88، ص:مرجع سبق ذكره، صالح عبدهللا محمد موسى ا 1
،مجلة  البيئي التلوث مخاطر ارةاد في االلكتروني المحاسبي االفصاح منفعةي، العشماو الفتاح عبد محمد مصطفى،  الفتاح عبد مصطفى  2

 . 32، ص:2015، 1، العدد:2جامعة مدينة السادات، المجلد  ، الدراسات والبحوث البيئية
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  البيئي  املحاسبي عن االداء االفصاح متطلبات -سابعا
          

 الالزمة  الرئيسة  املقومات املعاصر فياملحاسبي عن الداء البيئي في الفكر املحاسبي   الفصاح  متطلبات تتمثل      

 :وهي لنجاحه

 العامة املتطلبات تمثل   كر املحاسبي املعاصر:في الف  البيئي  املحاسبي عن االداء العامة لإلفصاح املتطلبات  -1

 اهدافه تحقيق في الفصاح هذا نجاح عمليات اليها تستند التي األساسية  املحاسبي عن الداء البيئي في الركائز لإلفصاح

  :1وتشمل

البيئي   عن الداءاملحاسبي  باإلفصاح واملتعلقة املقبولة املهنية یيرااملع وضع یتولي قوي  منهي  تنظيم وجود -

 . تطبيقها قبتهار وم

 املالیة العقوبات وتوقيع ،  البيئة حمایة  ونظم للقوانين  املشروعات تنفيذ  مراقبة  تتولي حكومية  اجهزة انشاء -

 . القوانين تلك تخالف التي  املؤسسات  علي املالیة وغير

 الزاميا البيئي  الفصاح لجعل يئةالب أنصار وجماعات  املحاسبية واملهنية  العلمية  واملنظمات الدولة تدخل -

 واألدوية والسمدة والسمنت  البترول صناعة مثل، للبيئة  تلوثا تسبب التي  للمؤسسات بالنسبة  اولي كخطوة

 .املؤسسات جميع  مستوى  على الفصاح تعميم الي النهاية  في یؤدي مما

 األساليب علي تعتمد البيئة التي ةباألنشط الخاصة والرادات التكالیف لقیاس وعملیة علمیة مقاییس وجود -

 القیاس  بعملیة یقوم وان  ، املقاییس هذه في الثقة  یدعم مما اآللیة الحاسبات واستخدام واإلحصائية الكمیة

 الهیئات  وممثلي الداخلیين  واملحاسبين املالیين  املحللين من عمل فریق

 .ياسالق هذا نتائج في والعدالة املوضوعة لتحقيق املتخصصة العلمية

 تكالیف  معالجة  في املؤسسة تتبعها التي عليها املتعارف  املحاسبية السياسات عن الفصاح -

 . البيئة النشطة  وارادات

 لتحقيق  عنها والتقرير البيئة النشطة مراجعة لتشمل ومسئولياته الخارجي املراجع دور  تطوير -

 .الفصاح املحاسبي عن الداء البيئي في واملوضوعة الدقة

 األساسية احملتوايت هيو   :البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر املحاسبي عن االداء لإلفصاح الخاصة تطلبات ملا -2
 :2وتشمل  احملاسيب عن االداء البيئي لإلفصاح الالزمة والكمية املالية البياانت من

 : مثل البيئة وااليرادات ابلتكاليف املتعلقة املالية البياانت ✓
 او ملنع. املتطورة التكنولوجية التقنية ذات األصول  اقتناء تكاليف وهي سمالية رأال البيئة التكاليف - أ

 . األخرى  الرأسمالية التكاليف  وبين بینها والفصل التلوث، اسباب  ازالة

 املخلفات  من تخلص( )تدوير، حفظ، تكاليف مثل  املؤسسة تتحملها التي الجارية البيئة التكاليف - ب

 . الصناعية  للعملية الضارة

 
، مجلة الدراسات المالية قياس وتحليل ورقابة تكاليف االداء البيئي لترشيد قرارات االستثمار في نظم االدارة البيئيةعبد المنعم فليح عبد هللا،  1

 .450، ص:2002رة، ، كلية التجارة بني سويف، جامعة القاه12، المجلد:1العدد: التجارية، 
2J.S.Toms,"Firm Resources,Quality Signals and The Delterminants Of Corporate Environmental Reputation 
:Some UK Evidence", The British Accounting Review,Vol.34,Issue.3 ,September 2002, P: 257.  
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)جزاءات،   البيئة حمایة ونظم للقوانين  املؤسسة  مخالفة عن الناجمة واملحتملة الحالية املالیة العباء -ج

 تعويضات(.غرامات، 

 : البيئي ابألداء املتعلقة (كميةال)املالية   غري البياانت ✓

 :مثل ئةبيال  بمسئوليتها للوفاء املؤسسة تتبعها التي  بالسياسات والفنية الخاصة كميةال البيانات تشمل

 تتم  التي املخالفاتكمية  و .راحلهامكافة  في اإلنتاجية العملية عن  الناتجة واملخلفات النبعاثات كمية -

 . تدويرها او معالجتها

 العاملين بين الصابات عدد في النخفاض كمية و وغيرها(.... طاقة – خامات)املدخالت في كمية الوفرة -

  التلوث. نتيجة بأمراض

 راءضالخ املساحات و  البيئي الداء مستوي  تحسين عن الناتجة املبيعات في الزيادة كمية -

 .البيولوجي التنوع لعناصر أضيفت التي والشجار

 وتتمثل في: :البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر املحاسبي عن االداء املتطلبات املهنية لإلفصاح -3

ض القوائم املالية وتؤثر في نتائج اعمالها  د اعداد وعر وتطلقها عن  السياسات املحاسبة التي تتبعها املؤسسات  -

ومركزها املالي، و الفصاح عن السياسات املحاسبة الدارة البيئية التي تمكن من تفسير الرقام البيئية في  

 القوائم. 

  قاء املؤسسة : تعد املؤسسة قوائمها املالية على اساس الستمرار في مزاولة النشاط وان باالستمرارية  -

يحتم عليها الوفاء بالتزاماتها تجاه املسؤولية البيئية والفصاح عنها في صلب قوائم املالية   واستمرارها

 وايضاحات.

نتيجة   ؤسسات : الظروف الطارئة هي الحالة البيئية التي قد تتعرض لها امل الظروف الطارئة واالحداث الالحقة -

ؤثر جوهرية في القوائم املالية كما أن وقوع احداث  ي يمكن أن تلبيئية والتلعدم اللتزام بالتشريعات واللوائح ا

بيئية لحقة خالل الفترة بين تاريخ امليزانية وتاريخ اعتماد اصدار القوائم املالية قد تكون في غير صالح للمؤسسة  

 وهنا لبد من توفير ادلة لقيمة التكاليف التي يجب تسويتها ضمن القوائم املالية .  

البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر الصادرة عن املنظمات  املحاسبي عن االداء فصاحمتطلبات لإل  -

 : 1 املهنية

تتحدد متطلبات الفصاح عن الداء البيئي في الفصاح عن اللتزامات البيئية بشرح طبيعة اللتزامات وتوقيت  

ئم املالية اذا كانت الخسائر محتملة ويمكن  وقيمة تسويتها وتعارض اللتزامات البيئية عند التعرف عليها في القوا

ة أو ل يمكن قياسها فيفصح عنها في الهوامش اما اذا كانت  تقديرها بشكل معقول اما اذا كانت الخسارة غير محتمل

فرصة حدوث الخسارة بعيدة الوقوع ففي هذه الحالة ل حاجة لإلفصاح عنها ، أما فيما يتعلق باإلفصاح عن  

 
 .68، ص: مرجع سبق ذكرهياسين عبد الرحيم ادم موسي،  1
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ة فيجب الفصاح عن قيمة املصروفات البيئية املحتملة على الدخل ويفصح عن تكاليف الجزاءات  التكاليف البيئي

امات نتيجة لعدم اللتزام بالقوانين البيئية وكذلك التعويضات واي من املصروفات البيئية مسجلة باعتبارها  والغر 

بنود العامة كالتكاليف البيئية  بنود غير عادية يجب الفصاح عنها بصورة مستقلة كما يجب الفصاح عن ال

 املعترف بها في القوائم املالية .  

 

وجود اربعة متطلبات لإلفصاح البيئي وهي املتطلبات العامة والتي تشمل ضرورة وجود  وهنا يتضح لنا          

عن الداء   اسبياملح تنظيم منهي لوضع املعايير املقبولة واملتعلقة باإلفصاح البيئي، املتطلبات الخاصة باإلفصاح 

البيانات الكمية والفنية، املتطلبات املهنية  البيانات املالية املتعلقة بالتكاليف والرادات البيئية و   والتي تشمل  البيئي 

السياسات واملبادئ املحاسبية والظروف الطارئة والحداث الالحقة، ومتطلبات وتشمل  املحاسبي عن الداء البيئي  لإلفصاح

عن التكاليف  البيئي املحاسبي عن الداء  الصادرة عن املنظمات املهنية والتي تتحدد باإلفصاح الداء البيئيبي عن املحاس اإلفصاح

 واللتزامات البيئية .

 

 يالبيئي في الفكر املحاسبي املعاصر  املحاسبي عن االداء اإلفصاح اساليب  -4

لوب الذي يمكن مستخدمي القوائم املالية من فهمها  ألسبا واليرادات البيئية  تم الفصاح عن التكاليف         

 :1ومنها  

: حيث يتم اظهار كافة املعلومات البيئية التي   البيئي داخل القوائم املالية املحاسبي عن االداء  االفصاح -

يمكن التعبير عنها بشكل نقدي داخل القوائم املالية املنشورة في بند مستقل خاص بالتكاليف 

 ة .  بيئيت الواليرادا

: وفيه يتم الفصاح بشكل مستقل في قوائم   االفصاح املحاسبي عن االداء البيئي خارج القوائم املالية -

وتقارير منفصلة خاصة باألداء البيئي سواء في جانب التكاليف او في جانب اإليراد او املنافع املحققة من  

 ي :اآلتجراء القيام بهذا النفاق حيث يتم الفصاح على النحو  

التفسيرات واليضاحات املتممة للقوائم املالية : تعتبر وسيلة لتحسين أداء التقارير املالية  -

حيث تقدم من خاللها الفصاحات الكاملة عن الحداث القتصادية والبيئية للمؤسسات مع الفصاح  

نظرا لتأثيرها بشكل كبير   عن الخسائر الطارئة والحداث البيئية غير املؤكدة واملتعلقة بالتقديرات البيئية 

 على القوائم املالية .  

م املالية بصورة اجمالية ويكون من الضروري تفصيل  الجداول واملالحق الضافية : تظهر بنود القوائ -

 بعض البنود وتحليلها عن طريق الجداول واملالحق الضافية كاألصول البيئية .  

 
 ، ، ، مجلة جامعة البحر األحمرالبيئي في التقارير المالية المنشورة باإلفصاحمدى التزام شركات المساهمة العامة عبد الناصر محمد نور ،   1

 .2010، ص:2014 ، السودان، الخرطوم  جامعة البحر األحمر ،،  5عدد 
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ه عن  دمها ادارة املؤسسة الى مجلس الدارة وتفصح فيتقرير مجلس الدارة : يتضمن املعلومات التي تق -

 الجهود التي بذلتها املؤسسة في مجال املحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث .  

ومات املالية  تقرير املراجع او مراقب الحسابات : ل يعتبر تقرير املراجع وسيلة اساسية لإلفصاح عن املعل -

 القوائم املالية.   لفصاح عن معلومات معينة او للتأكيد على عدالة ال انه يمكن أن يستخدم لتأكيد ا

 

أن الفصاح عن التكاليف واليرادات البيئية يتم من خالل اسلوبين هما الفصاح   ، وفي االخير يمكن القول       

الفصاح خارج  ة وتظهر فيها املعلومات البيئية في شكل نقدي و املحاسبي عن الداء البيئي داخل القوائم املالي

ات واليضاحات والتقارير املتممة للقوائم املالية، تقرير مجلس الدارة واملراجع،  القوائم املالية من خالل التفسير 

 الجداول واملالحق الضافية.
 

    

  البيئي  املحاسبي عن االداء نواع اإلفصاحأ -ثامنا     
 :1في اآلتي تتمثل انواع الفصاح املحاسبي عن الداء البيئي   

تفرض التشريعات واللوائح البيئية قيود علي الداء  البيئي االلزامي :  عن االداءاالفصاح املحاسبي  .1

البيئي للمؤسسة ل يمكن تجاوزها وال ترتب عليها الجراءات عقابية عليها وتتزايد اهمية الفصاح في  

الى الفصاح عن ادائها البيئي  حالة املؤسسات ذات الحساسية البيئية كما أن املؤسسات تتجه 

جانب البيئي السلبي وبمقتضاه تلتزم املؤسسات بالحد األدنى من  اليجابي وتهمل الفصاح عن ال

املعلومات التي يجب الفصاح عنها والتي تعكس مدى التزامها بمسؤولياتها البيئية من عدمه كما أن  

ة املحاسبية الدولية او املحلية في شكل معايير  مصدر اللزام يفترض أن يكون من قبل املنظمات املهني

 . 

: يعبر عن الفصاح عن املعلومات التي تزيد عن ما   البيئي االختياري  عن االداء ملحاسبياالفصاح ا .2

يطلبه القانون واملعايير املحاسبية وبورصة األوراق املالية فهو يأتي مكمال لإلفصاح اللزامي الذي يعبر  

سبية ، أن الفصح  يتم الفصاح عنها وفقا للمتطلبات القانونية واملعايير املحاعن املعلومات التي 

البيئي الختياري يحدث كنتيجة ملوقف املؤسسة تجاه القضايا البيئية ورؤيتها  عن الداء املحاسبي 

  الستراتيجية للتعامل معها وبذلك يعتبر الفصاح الختياري محاولة من قبل ادارة املؤسسات لتقديم

ية وبهدف تقديم اكبر قدر من املعلومات معلومات اضافية قد ل تنص عليها التشريعات والقوانين املال

التي تعرض بالقوائم املالية   البيئي  عن الداءملستخدمي القوائم املالية، ومن اهم محددات الفصاح 

قات الرأسمالية  اإلفصاح عن النفقات الرأسمالية عن السنة الجارية والسنوات السابقة والنف

ه وكذلك التكاليف التشغيلية الجارية واملستقبلية  املتوقعة لغرض منع التلوث البيئي او الحد من

 املتوقعة لغرض معالجة التلوث البيئي الحاصل. 
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 :  1البيئي االختياري او االلزامي على عدة عوامل نذكر منها عن االداء ويتوقف االفصاح   

البيئي كآلية    عن الداء الفصاح  مع اصحاب املصالح واستخدام   العمل على بناء عالقات افضل -

 العالم املجتمع .  

 الستعداد لتطبيق األنظمة والقوانين البيئية التي ستتطلب الفصاح عن املعلومات البيئية.  -

 استخدام الفصاح كوسيلة للوصول إلى مكانة تنافسية متقدمة في مجال نشاط املؤسسة.   -

ة سوف يسمح بقياس منفعتها .  ورة منفصلة في القوائم املالينفقات البيئية بص ان الفصاح عن ال -

 وجود معايير تنظيم القياس والفصاح املحاسبي ضمن األداء البيئي للمؤسسات. 

 

 :2كما يمكن اعتماد تصنيف آخر لإلفصاح املحاسبي عن األداء البيئي وهو            

 وصفي.كل عن أنشطة املؤسسة املتعلقة بالبيئة بش  اإلفصاح الوصفي لألنشطة: وذلك باإلفصاح ✓

اإلفصاح الكمي لألنشطة : وذلك باإلفصاح عن األنشطة املتعلقة بالرقابة على التلوث ببيانات  ✓

 مالية وكمية لنسب التلوث.

طريقة التكلفة واملنفعة العائد: ، وذلك باإلفصاح مع ضرورة املقارنة بين تكلفة كل جانب والعائد  ✓

 منه. 

تحكمه التشريعات والقوانين البيئية    البيئي االلزامي  داءأل اعن  أن الفصاح املحاسبي    مما سبق ذكره،  ومنه نستنتج        

ما الفصاح البيئي الختياري فهو  أ  .الصادرة عن املنظمات املهنية املحاسبية وغير املحاسبية سواء كانت دولية او محلية

ريعات البيئية وينجم عن وعي وإدراك املؤسسات بالقضايا  نص عليها التشضافية قد ل تإمحاولة لتقديم معلومات 

و اللزامي على عدة عوامل كالستعداد لتطبيق  أالبيئي الختياري  داءأل عن ا  البيئية ، ويتوقف الفصاح املحاسبي

 القوانين البيئية وغيرها. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الدولي ، الملتقى العلمي اثر االفصاح البيئي على تكلفة رأس المال، علي بن الضب محمد بن بوزيان،  1

ورقلة،  مرباحدي ، نوفمبر، جامعة قاص21، 20االجتماعية، في الفترة ،  والعدالة المستدامة التنمية رهانات ظل في االقتصادية المؤسسة سلوك:
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   البيئي  داءعن اال والتقارير  املحاسبي  مداخل اإلفصاح -تاسعا        

قبل استعراض مداخل الفصاح عن الداء البيئي هنالك شروط ونقاط يجب مراعاتها بهدف تحقيق الفصاح          

الجيد منها ان تكون املعلومات املفصح عنها ذات معني في ادراك التعبير، ال يكون الفصاح ذا كلفة عالية وال يستغرق  

الواردة بالقوائم املالية قابلة للمقارنة والتحقق ، أن يكون  د، أن تكون املعلومات الكثير من الوقت في عملية العدا

 املدخل املتبع مرنا بحيث ل يقف مانعة او حائال أمام التطور الضافي املستقبلي . 

 مداخل االفصاح البيئي:   -01

 : 1عن الداء البيئي في اآلتي  وتتمثل مداخل الفصاح             

: تفصح املؤسسات وفقا لهذا املدخل عن كل األنشطة البيئية بشكل منفصل   التفصيلية  مدخل البياناتأ/

مدخل التكلفة او  دون اغفال ألي عملية ترتبط بالبيئة وفيه يتم الفصاح عن كل األنشطة البيئية بالتفصيل.   

و القيمة  باملبالغ ا: تفصح املؤسسات وفقا لهذا املدخل عن النشطة البيئية معبرة عنها  النفقات الخارجة

 املصروفة على كل نشاط فضال عن معلومات كمية ليست ذات طبيعة مالية .

: تفصح املؤسسات التي تنتهج هذا املدخل عن انشطتها البيئية مشيرة الى املبالغ   مدخل ادارة البرامجب/

 البرامج .  املصروفة على األنشطة املخططة ويبين هذا املدخل مقدرة اإلدارة على تحقيق أهداف  

: وفقا لهذا املدخل تفصح املؤسسات عن انشطتها واملبالغ التي تصرف على تلك  مدخل التكلفة / االيراداتجـ/

 النشطة ومدى كفاءة تلك النفقات وفعاليتها ويسعى هذا املدخل الى توضيح الفوائد املحققة من النفاق . 
 

منها مدخل البيانات   املحاسبي عن االداء البيئي  عدة مداخل لإلفصاحومن خالل هذا يتضح وجود          

 التفصيلية، مدخل التكلفة ويعكس تكاليف األنشطة البيئية مالية وكمية، 
 
دارة البرامج ويوضح  إمدخل واخيرا

املصروفات البيئية املخططة واملرسومة، مدخل التكلفة / الرادات  ويوضح العوائد املحققة من اإلنفاق على  

 ية . ئاألنشطة البي 
 

  اتجاهات االفصاح عن املعلومات املترتبة عن االنشطة البيئية -02

الفصل بين التقارير املالية والبيئية والتي  وجود ثالثة اتجاهات لإلفصاح عن املعلومات البيئية وهي  وهنا نالحظ      

التي تفصح عن التكاليف  التقارير    املجتمع او تأخذ شكل التقارير الوصفية أو التي تفصح عن االنشطة ذات التأثير على  

والتي تشتمل   البيئية ، االفصاح عن املعلومات املالية والبيئية في تقرير واحد ، االفصاح عن املعلومات البيئية فقط

خلفات  على املصروفات البيئية كمصروفات حماية البيئة الهوائية واملائية واليرادات البيئية كإيرادات اعادة تدوير امل 

 :2بيانات األنشطة البيئية للمؤسسات وهي ويمكن تفصيل  .ة واللتزامات البيئيةصول البيئيوال 

يقوم هذا التجاه على اساس الفصل بين املعلومات املالية والبيئية   الفصل بين التقارير املالية والتقارير البيئية : .أ

 وعات هي : في ثالث مجمذا التجاه لختالف الهداف بينهما ويمكن تبويب الصور التي تمثل ه

: هي ابسط انواع التقارير ويتضمن سردا وصفيا لألنشطة التي قامت بها املؤسسة ، ومن   التقارير الوصفية   •

عيوب هذا النوع من التقارير أن هذا النوع محدود الفائدة، اضافتا الي صعوبة تتبع الداء الداخلي للوحدة ،  

 ن الوحدات املختلفة . ول يمكن استخدامه إلجراء املقارنات بي
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: تقوم هذه املجموعة باإلفصاح عن النشطة ذات    ح عن االنشطة ذات التأثير على املجتمع التقارير التي تفص •

والذي يوضح مدى تحمل املؤسسات ملسؤوليتها تجاه البيئة واملجتمع ويمكن    Estesالتأثير على املجتمع كنموذج  

التي تعمل بنفس النشاط   وامكانية اجراء املقارنات بين املؤسسات عبرها تحديا اجمالي تكلفة األثر البيئي 

 القتصادي ولنفس الفترة .  

: تعتبر األكثر تحليال لألنشطة البيئية والتي تتضمن التكاليف   التقارير التي تفصح عن التكاليف البيئية فقط  •

لفائض او العجز البيئي نتيجة  البيئية فقط وهي تعطي صورة كاملة عن النشطة البيئية وامكانية تحديد ا

ويتم العرض والفصاح عن التكاليف البيئية في مجموعة مستقلة بالقوائم املالية السنوية البنود  املقارنة. 

حسابات املصروفات البيئية كمصروفات حماية البيئة الهوائية واملائية واليرادات البيئية كإيرادات اعادة  

 واللتزامات البيئية.  تدوير املخلفات والصول البيئية

 

يعتمد على الفصاح عن املعلومات املالية   لومات املالية واالنشطة البيئية في تقرير واحد:عن املع االفصاح .ب

والبيئية في تقرير واحد بحيث تصبح املعلومات ذات األثر البيئي جزء من املعلومات املالية ويتميز هذا النوع من التقارير  

والنشطة البيئية في قائمة واحدة مما يوفر مجال  املعلومات الخاصة باألنشطة القتصادية  بإمكانية الفصاح عن

 أوسع للمقارنة بين هذه األنشطة ومن ثم تقييم أداء الوحدة بشكل صحيح . 

 

: يفصح عن معلومات املسؤولية البيئية في قوائم خاصة توجه الى   االفصاح عن املعلومات البيئية فقط   .ج

ى املؤسسة مما قد يجعلها  ي تطلبها فقط ألن الفصاح من خالل القوائم املالية قد يولد ضغطا كبيرا علالجهات الت

لم يعد   تهتم بهذه الجوانب على حساب الجوانب القتصادية األخرى ومن عيوب هذا التجاه ان فرص تعظيم الربح 

ملجتمع والضرار التي تتركها على البيئة او على  الهدف األسمى الذي تسعى اليه املؤسسة على حساب مسؤولياتها تجاه ا 

بشكل عام، والفصاح عن املعلومات البيئية وبأي صورة كانت تفيد في تحسين عمليات  العاملين او على املجتمع 

ت، التأثير على صانعي القرارات، اعادة تقييم استراتيجية املحاسبة  النتاج، التفاوض وحل النزاعات مع املؤسسا

 ت الدارة . وممارسا
 

 : 1فصاح عن معلومات املسؤولية البيئية اآلتي ويتضمن اإل 

 اللتزام البيئي للمؤسسة طبقا للوائح والقوانين .  ✓

 الدارة البيئية . اللتزام بمتطلبات الشهادات والتراخيص التي تؤكد على جودة نظام  ✓

 ة املالية . الصول الثابتة البيئية التي تم اقتنائها عن طريق املؤسسة في السن ✓

 اللتزامات البيئية للمؤسسة .  ✓

 بنود املصروفات البيئية الجارية.  ✓

 العائد القتصادي البيئي الذي حققته .   ✓
 

 
 .60، ص: مرجع سبق ذكره، احمد لطفي السيدأمين  1



 املحاسبي املعاصر في الفكر  التكاليف البيئية عن   املحاسبي  فصاحإل ا   ................... ....... ..................الثالث فصلال

~ 125 ~ 

 

  ؤسسات أنه يجب على مجلس اإلدارة بامل .International of Accounting and Reporting  (ISRA) كما أوصت          

 :1ا وفقا ملا يليد تقاريره، القضايا البيئية واإلفصاح عنه الصناعية أن يأخذ في الحسبان أثناء إعدا

 نوع القضايا البيئية وثيقة الصلة باألنشطة التابعة للمؤسسة الصناعية .   -

 البرامج والسياسات املتبناة من قبل املؤسسة في مجال إجراءات حماية البيئة .   -

هذه الحقيقة   ئة ، يجب أن يشار إلىفي حالة عدم وجود برامج وسياسات متعلقة بإجراءات حماية البي -

 بوضوح .  

املاضية ،    التحسينات التي تمت منذ تبني املؤسسة السياسات حماية البيئة، أو خالل السنوات الخمس -

 أيهما أقل . 

األهداف البيئية التي وضعتها املؤسسة )األهداف الذاتية( . وهل تعمل املؤسسة بالشكل الذي يتناغم   -

 ف . مع تحقيق تلك األهدا

 ؟ جراءات حماية البيئة التشريعات الحكومية الساريةإلى أي مدى تلبي إ -

 أية دعاوى قضائية أو جزاءات مادية في ظل القوانين .   -

اآلثار املالية إلجراءات حماية البيئة على التكاليف الرأسمالية ، والرادات للفترة الحالية، وأثرها على   -

 الفترات املستقبلية .
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 ثانياملبحث ال

 البيئي في الفكر املحاسبي املعاصر املحاسبي عن االداء مجاالت اإلفصاح

 

 البيئي املحاسبي عن االداء مجاالت االفصاح  -أوال 
 

 :1البيئي في اآلتي املحاسبي عن الداء  وتتمثل مجالت الفصاح       

I.  ل  بطبيعة النشاط ويأخذ الشكااملحاسبي عن الداء البيئي : يتأثر نطاق الفصاح  من حيث نطاق االفصاح

 اآلتية : 

 الفصاح عن التكاليف البيئية فقط دون اإلفصاح عن قيمة الرادات البيئية .   ✓

 الفصاح عن كل من التكاليف والنواتج البيئية سواء في تقارير مستقلة او ضمن القوائم املالية . ✓

II. : من خالل :   م الفصاح عن األداء البيئي يمكن أن يت من حيث شكل االفصاح 

 : يتم الفصاح عن األداء البيئي في شكل وصفي انشائي او وصفي كمي .   تقارير وصفية -

 : تحتوي على معلومات كمية عن الداء البيئي ككمية النبعاثات والفاقد .   تقارير كمية -

كلفة  : فيها يتم الحصول على املعلومات البيئية في صورة مالية تمكن من تحديد الت  تقارير مالية  -

 والراد . 

III. يتم الفصاح عن األداء البيئي ضمن تقارير بيئية مستقلة عن القوائم التقليدية   من حيث موقع االفصاح :

 . وملحقاتها او ضمن التقارير الجتماعية للمؤسسات
 

 األدبيات املحاسبية املعاصرةالبيئي في  سبي عن االداءاملحا اإلفصاح معوقات -02

 :2النظم املحاسبية الحالية تواجهها عدة معوقات تتمثل في  لبيئية في ظل ن التقارير اإ        

: حيث ل يوجد نمط واحد متفق عليه للتقارير البيئية فبعضها جاء في شكل   االختالف في املحتوى  ✓

 مجموعة من التقارير املنفصلة عن األداء املالي وبعضها مختلطة مع الداء املالي .  

الختالف في نوعية املعلومات التي تغطيها التقارير البيئية فبعضها تغطي عني : ي االختالف في املجال ✓

ن التلوث والبعض الخر يتناول اللتزامات البيئية للشركات واخرى تتضمن السياسة  تكاليف الحد م

 البيئية . 

ملالية : فبعض املعلومات البيئية يتم الفصاح عنها في صلب القوائم ا  االختالف في وسيلة االفصاح ✓

بكة  أن بعض املؤسسات تفصح في الشالتقليدية وبعضها في املالحظات او في تقارير مفصلة بل  

 اللكترونية.  

 : حيث تفصح املؤسسات عن معلوماتها على فترات زمنية كالربع سنوية. االختالف في دورية التقارير ✓

لية العالية تقوم بإفصاح اعلى من  : فاملؤسسات الكبرى ذات املقدرة املا االختالف في كمية املعلومات ✓

 سسات ذات املقدرة املالية القل . املؤ 

 كما تتمثل معوقات الفصاح املحاسبي عن األداء البيئي في اآلتي:  

 
 .400: ص،مرجع سبق ذكرهاسماعيل محمود عبد الرحمن،  1
 .98، ص: مرجع سبق ذكرهياسين عبد الرحيم ادم موسي،  2
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تعدد وتنوع وتداخل مصادر التلوث الصناعي الضارة والتي يمكن التعبير عنها بقيم مالية أو كمية. معوقات   -

 تأثيرات البيئية املحيطة باملؤسسة.  الحالة البيئية وهي نوعية ال

 تمثل ردود األفعال التي تتخذها الدارة لتقليل التأثير البيئي للمؤسسة.معوقات الدارة البيئية والتي  -

البعد الزمني اآلثار التلوث البيئي والتي تتسبب في مشكلة عدم اظهار القوائم املالية للتأثيرات البيئية في لحظة    -

 ملالية . اعداد القوائم ا

ل نوع من انواع الثار البيئية للتلوث تصلح  عدم امكانية توصيل املعلومات إلى معدلت معيارية موحدة لك  -

 لالستخدام في كافة املؤسسات املماثلة لن هذه الثار وليدة مجموعة من العوامل والظروف املحيطة .  

 التأثيرات البيئية بطريقة موضوعية .  عدم التفاق على اسس محددة تحكم عملية القياس والفصاح عن   -

 قلة الخبرات واملهارات في املجال البيئي . و لية والخارجية معوقات الرقابة البيئية الداخ -

 عدم كفاية املعايير واملقاييس البيئية يؤدي الى تنوع مجالت الضرار البيئية .  -

 عدم وجود البرامج والسياسات البيئية .  -
 

 باألداء البيئيملحاسبية املتعلقة عن املعلومات امشاكل االفصاح -ثانيا  

 :  1تتمثل مشاكل الفصاح املحاسبي عن الداء البيئي في اآلتي    

   : املشاكل املتعلقة باملعلومات التي يتم االفصاح عنها أ/

التي توفرها املحاسبة لتقييم   تمثل التقارير والقوائم املالية األداة الرئيسية البالغ املستفيدين باملعلومات               

لومات يتطلب أن تكون تلك املعلومات مالئمة ومفهومة من قبل  األداء وحتى يمكن تلبية احتياجات هذه األطراف للمع

األطراف الداخلية والخارجية فانه من الطبيعي أن تختلف البيانات  املستفيدين ، ونظرا للتباين في اهداف واحتياجات  

مفهومة   م ولكي تفي هذه املعلومات باحتياجات الجهات املختلفة يتطلب أن تكون هذه البياناتاملطلوبة لكل منه

يئية ،  ودقيقة وشاملة ألنشطة املؤسسة وان تغطي النشطة الخاصة باملوارد البشرية والطبيعية واملساهمات الب

 . املنتج واملجتمع

 ولية البيئيةاملشاكل املتعلقة بمعايير االفصاح عن معلومات املسؤ  ب/

ل يوجد اتفاق على املعايير املحاسبية التي يمكن العتماد عليها عند اجراء الفصاح املحاسبي للتأثيرات البيئية         

 لتوفير املعلومات البيئية  للمؤسسة وان معظم املحاولت جاءت بهدف تقديم اساس سليم 

 : تجميع التكاليف البيئية ضمن التكاليف اإلضافية جـ/

قد يؤدي الى القرارات الخاطئة كما تشكل السئلة املتعلقة برسملة او عدم رسملة تكاليف النظافة البيئية     

 وتقدير اللتزامات الشرطية والفصاح عنها احد مشاكل الفصاح املحاسبي البيئي. 

علومات  أن التباين واالختالف في احتياجات األطراف الداخلية والخارجية من امل ، يتضح مما سبقو 

ؤسسة البيئية واالقتصادية واالجتماعية تشكل  املحاسبية والتي ينبغي أن تكون مفهومة ودقيق وشاملة ألنشطة امل

 تحديا لإلفصاح املحاسبي البيئي.  احد مشاكل االفصاح البيئي كما أن االختالف في املعايير املحاسبية يمثل

   البيئي  الداءاملحاسبي عن ا املعيقات املتعلقة باإلفصاح  -ثالثا

 
،  2014، ، مصرالقاهرة ، مكتبة الوفاء القانونية ، ات المهنيةوالممارس النظري البيئية التأصيل  المراجعة فيدراسات متقدمة رشا الغول،   1

 . 58:ص
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يصاحب عملية اإلفصاح بعض املشاكل التي تؤثر بصورة أو أخرى على سلوك متخذي القرار ويمكن  

 :1تقسيم تلك املشاكل إلى اآلتي 

   اإلفصاح عنها: املشاكل املتعلقة باملعلومات التي يتم أ/

علومات التي توفرها املحاسبة التقييم األداء واتخاذ  تعتبر القوائم املالية األداة الرئيسية اإلبالغ املستفيدين بامل          

رفة قدرة املؤسسة لتحقيق أهدافها وحتى يمكن تلبية احتياجات هذه األطراف للمعلومات  القرارات ومع

 يتطلب اآلتي:

 أن تكون تلك املعلومات مالئمة. ✓

 هومة من قبل املستفيدين. أن تكون مف ✓

عي أن تختلف البيانات املطلوبة لكل  كل طرف من األطراف فانه من الطبي ونظرا للتباين في أهداف واحتياجات      

 منهم وقد اعتمد التقسيم هذه األطراف إلى اآلتي: 

 وتتمثل هذه األطراف في اآلتي: اإلدارة، والعاملون.  أطراف داخلية: ✓

هات الحكومية، ومنظمات  وتتمثل في: حملة األسهم، والعمالء، واملستثمرون، ونقابات العمال، والج أطراف خارجية:  ✓

ف إلى املعلومات ولكي تفي هذه املعلومات باحتياجات الجهات  املجتمع املدني، وإن التنوع في حاجة جميع األطرا

الوحدة ويرى البعض إن هذه البيانات   املختلفة يتطلب أن تكون هذه البيانات مفهومة ودقيقة وشاملة لألنشطة

 يجب أن تغطي األوجه اآلتية:

 صة باملوارد البشرية.ة الخااألنشط ✓

 األنشطة الخاصة باملوارد الطبيعية واملساهمات البيئية.  ✓

 األنشطة الخاصة باملنتج.  ✓

 األنشطة الخاصة باملجتمع.  ✓
 

 االداء البيئي وكيفية التغلب عليها الصعوبات املتعلقة بمعايير اإلفصاح عن معلومات   ب/

د إجراء اإلفصاح املحاسبي  ر املحاسبية التي يمكن العتماد عليها عنإذ ل يوجد اتفاق بين الكتاب على املعايي     

أنه للتغلب على املعوقات لبد من إتباع ما    للتأثيرات املترتبة على األنشطة البيئية للوحدة القتصادية، وهنا ناكد

 :2يأتي

لى الصناعات واملؤسسات امللوثة للبيئة، أو التفكير في دور أوسع للحكومات في مجال القوانين والتشريعات من خالل فرض ضريبة ع ✓

 د ومنع التلوث البيئي. منح إعانات حكومية لتشجيع سياسة تحدي

ى ملستويات التلوث املسموح  اللجوء إلى الرقابة املباشرة من قبل الحكومات، حيث تتدخل مباشرة لوضع حد أقص  ✓

تكريس الجهود على املستوى الجزئي من خالل    به، وتلزم املؤسسات بتحقيق هذه املستويات على األقل، من خالل

ة عن الضرر البيئي الحاصل، من خالل إلزامها بدراسة وتقييم  تحميل املؤسسات مسؤوليتها الجتماعية والبيئي

يتم التوقع باألضرار البيئية ثم العمل على درئها، وتجنب وقوع التدهور   آثارها على البيئة والتي بمقتضاها

 رد البيئية. والستنزاف للموا 

على املؤسسات أيضا أن تراعي العتبارات البيئية من حيث استخدام التكنولوجيا النظيفة التي يمكنها تحقيق   ✓

ية البيئة، وكذا التوسع في بناء النماذج  تنمية مستدامة من خالل اللتزام بالنصوص والقواعد املوضوعة لحما

 ذه النماذج. القتصادية والرياضية للتنمية واستخدام نتائج ه

 
 .41، ص:مرجع سبق ذكرهعلي اسماعيل ميراز،  1
 .18، ص:2002، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا،التكاليف البيئيةعمار الخطيب،  2



 املحاسبي املعاصر في الفكر  التكاليف البيئية عن   املحاسبي  فصاحإل ا   ................... ....... ..................الثالث فصلال

~ 129 ~ 

 

االداء   ويمكن ان نستنتج أن هناك معيقات كثيرة تحول دون اإلفصاح عن املعلومات املحاسبية البيئية وعن

بالتالي يصعب توفير بيانات ترض ي جميع األطراف، كما أن  البيئي، حيث تتعدد األطراف التي تحتاج هذه املعلومات، 

التلوث البيئي تحديدا دقيقا، في ظل تعدد املؤسسات التي من  هناك مشكالت تتعلق بتحديد مسؤولية املؤسسة عن 

 املمكن أن تكون هي سبب التلوث. 
 

 التقرير املحاسبي عن األداء البيئي  -رابعا

عبارة عن ذلك   لقد جاء في تعريف وزارة البيئة اليابانية بان التقرير البيئي:  يئي :مفهوم التقرير عن األداء الب  أ/ 

 :1ها، والذي يحقق املتطلبين التاليين الذي يصف سياسات املؤسسة وأداءالتقرير املنشور 

 أن يحتوي التقرير على بيانات األداء البيئي للمؤسسة.  ✓

 وتبين وقت النشر أو سنة النشر. يجب أن يحتوي التقرير على معلومات توضح  ✓

سسة أو في القوائم  ير السنوي للمؤ سواء في التقر   مؤسسه يقصد بالتقرير البيئي، اإلفصاح عن املعلومات البيئية لل

املالية، حيث يتم التعبير عن هذه املعلومات في شكل وحدات نقدية ووصفية توضح مدى اهتمام املؤسسة  

ء السنوات السابقة لنفس املؤسسة، وكذلك مقارنته بأداء املؤسسات الصناعية  باألداء البيئي ثم مقارنته بأدا

كاليف البيئية، هو تقرير يعد لتوضيح تفاصيل التكاليف البيئية ، وذلك وفقا  األخرى في نفس الفترة. وتقرير الت

والعوائد)اليرادات( البيئية    لتقارير املالي البيئي، فهو تقرير يعد إلظهار التكاليفلتصنيفها أو حسب أقسامها ، أما ا

تضمنة الدخول أو األرباح اإلضافية  معا، حيث يسجل هذا التقرير باإلضافة إلى التكاليف، العوائد البيئية للفترة م

 .2وكذلك الوفورات الحالية 
 

 أنواع التقارير البيئية ب/ 

 :3أنواع هيمن حيث املعلومات املعروضة يمكن تقسيم التقارير البيئية إلى ثالثة 

رير التي  (: هي تلك التقاenvironmental information report (Monetary financial)  تقارير بيئية نقدية )مالية(  ✓

على املحاسبة الدارة البيئية وتقيس اآلثار القتصادية للمؤسسة على البيئة بالوحدات النقدية. وهناك  تعتمد 

حينما أشاروا أن تلك التقارير هي عبارة عن تلك  Burritt Hahn et al,التقارير يبينهتفسير مشابه لهذا النوع من 

على الجانب النقدي للمؤسسة. ويتمثل ذلك في أسهم املؤسسة والتدفقات  املعلومات التي تتعلق بالتأثيرات البيئية 

ى الوضع القتصادي للمؤسسة من  الحاضرة واملستقبلية. حيث تنعكس التأثيرات البيئية علالنقدية القديمة منها و 

املحاسبة املالية. من  خالل املعلومات البيئية املالية للمؤسسة. ويعتبر نظام املحاسبة البيئي املالي نظاما مطورا من  

والقيم    أمثلتها املصروفات الخاصة باإلنتاج النظيف بيئيا، ومصروفات الغرامات الخاصة بمخالفة القوانين البيئية،

 صول البيئية.  النقدية لأل 

ات (: هي تلك التقارير التي تعرض معلومPhysical environmental information report)  تقارير بيئية فيزيائية/مادية ✓

 Burritt, Hahnملعروفة بتلوث أنشطتها القتصادية على البيئة. فهي، كما يشير عن التلوث، وملزمة على الشركات ا

et alومات التي تتعلق بتأثيرات الجانب املادي للمؤسسة على النظام البيئي. ويتمثل ذلك  ، انها عبارة عن تلك املعل

اليا في عملية اإلنتاج والتي استخدمت في السابق واملقرر استخدامها  في كمية املواد األولية والطاقة املستخدمة ح

 
1 Hirayama, K., Kokubu, K., et al. Environmental Reports by Japanese Companies: An Analysis of 
Environmental Reports of Companies Listed on the First Section of the Tokyo Stock Exchang ,  2003 ,p :6. 
2 David Franz, Op. cit, P:4. 
3 Xiaomei, L. Theory and Practice of Environmental Management Accounting - Experience of Implementation 
in China. International Journal of Technology Management and Sustainable Development 3(1),2004 , P: 95. 
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يئي العام من خالل املعلومات  سسة على النظام البفي املستقبل. حيث تنعكس تأثيرات العمليات القتصادية للمؤ 

ام واملتر املكعب  البيئية املادية للمؤسسة. وغالبا ما يتم التعبير عن تلك التأثيرات بالوحدات املادية كالكيلو جر 

ووحدات الطاقة. ومن أمثلتها كمية املواد املستخدمة لكل عميل بالكيلوجرام، وكمية وحدات الطاقة املستخدمة  

 عة. ل وحدة إنتاجية مصنلك

(: هي تلك التقارير التي تعرض  Environmental behavior rating information) تقارير تقييم السلوك البيئي ✓

أحمر، وكذلك األسود حسب معايير   مة رموزا مكونة من خمسة ألوان أخضر، أزرق، أصفر، على املجتمع مستخد

ام املؤسسة باملعاير البيئية املوضوعة. يعني اللون  محددة تخص درجة التأثير السلبي على البيئة والتي تبين مدى التز 

، أما اللون األسود فيعني الخرق  األخضر مثال أن املؤسسة قد حققت بالكامل الشروط الخاصة باملعايير البيئية 

من حيث الغرض من  الكامل للمعايير البيئية. أما األلوان األخرى فتتدرج حسب درجة التأثير السلبي على البيئة. و 

تقارير    :األول :  1أنه يمكن تقسيم التقارير البيئية إلى نوعين من التقارير   Dorweilerو    Yakhou  ستخدام فيرى كل من  ال 

: أي تقديم معلومات بيئية إلدارة املؤسسة لكي تساعدها في اتخاذ قرارات خاصة   ستخدام الداخلي ألغراض اال 

 باألسعار واملوازنات الرأسمالية، وغيرها من القرارات األخرى؛ 
 

 تقارير ألغراض االستخدام الخارجي --خامسا

تلك املعلومات من عامة الناس وفئات املجتمع   ويتمثل ذلك في اإلبالغ املالي للمعلومات البيئية ملستخدمي             

أن املحاسبة واإلفصاح البيئي الخارجي هو عبارة عن إعداد التقارير عن املعلومات البيئية   Burritt األخرى. ويضيف

درة على الطالع على البيانات الداخلية ذات الطابع  للمستخدمين خارج نطاق املؤسسة، وبالتالي ليست لهم الق 

 لمؤسسة. السري ل

ويري اخرون ولغرض اإلفصاح املحاسبي عن الداء البيئي فيفضل تقسيم التقارير البيئية إلى أربعة أقسام           

 وذلك حسب مقايس األداء املتوافرة كما جاء في التعريفات السابقة:

تخدام املقياس النقدي. أي  : وهي تلك التقارير التي تعرض املعلومات البيئية باس ملاليةأوال، التقارير البيئية ا   ✓

على بيانات مالية تعبر عن أداء املؤسسة القتصادي حول حماية البيئة الطبيعية، مثل  احتواء املعلومات البيئية  

 لغرض حماية البيئة. تكاليف اقتناء وتركيب األجهزة واملعدات التي تحملتها املؤسسة خالل الفترة 

تقارير التي تعرض املعلومات البيئية باستخدام املقياس الكمي. أي  تلك ال: وهي ثانيا، التقارير البيئية الكمية ✓

احتواء املعلومات البيئية على بيانات كمية تعبر عن أداء املؤسسة القتصادي حول حماية البيئة الطبيعية، مثل  

 خدمتها املؤسسة في سبيل حماية البيئة خالل الفترة.  عدد األجهزة واملعدات التي است 

: وهي تلك التقارير التي تعرض املعلومات البيئية باستخدام املقياس الوصفي.  رير البيئية الوصفيةالتقا ثالثا، ✓

الطبيعية،  أي احتواء املعلومات البيئية على بيانات وصفية تعبر عن أداء املؤسسة القتصادي حول حماية البيئة  

 يعية.مثل السياسة البيئية العامة للمؤسسة حول حماية البيئة الطب

ويمكن عرض تقرير كهذا على شكل ميزانية ذات أصول وخصوم بحيث تبين األصول املنافع واألنشطة البيئية التي  

   : قدمتها املؤسسة بينما تمثل الخصوم السلبيات التي مازالت تحتاج إلى حل وذلك كما يلي
 

 
1 Yakhou, M. and Dorweiler, V. , Environmental Accounting: An Essential Component of Business Strategy, 
Business Strategy and the Environment 13(2),2004 , P: 67. 
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 (: نموذج للتقارير الوصفية  1.3 )   الجدول 

 خصوم أصول 

 فرص العمالة

 

 2006مناصب منذ سنة5مازال هناك عجز ب مناصب عمل في املجال البيئي         10استحدثت املؤسسة 

 الرقابة البيئية 

 

مازال الهواء يعاني من الغازات السامة أثناء      العملية  شجرة في محيطها              1000قامت املؤسسة بغرس 

 اإلنتاجية.

 إدارة الجودة

 

 ISOإلي املعايير تقييس الدولي   مل مراحل إنتاجهاأخضعت املؤسسة كا

1400 

مازلت املؤسسة تعاني من ضعف قدرتها على إعادة تدوير 

 .النفايات

 من اعداد الباحث : املصدر 

 

: وهي تلك التقارير التي تعرض املعلومات البيئية باستخدام املقاييس النقدية  رابعا، التقارير البيئية الشاملة ✓

سسة  فية. أي احتواء املعلومات البيئية على بيانات نقدية وكمية ووصفية والتي تعبر عن أداء املؤ والكمية والوص 

 .القتصادي حول حماية البيئة الطبيعية

 

  البيئي  عن االداءنماذج التقرير املحاسبي   -سادسا

من نتائج مجهودات لهيئات   يعتبر التقرير املحاسبي البيئي هو وسيلة التحقق من األداء البيئي للمؤسسة، وكان  

 :1البيئية هما  التقرير عن التكاليف عداد  املحاسبية واملهنية، أن ظهر أسلوبان أو اتجاهان، في ا

 التقرير عن التكاليف البيئية من خالل التقرير السنوي والقوائم املالية.   ✓

البيئية بانفصال تام   إعداد تقرير بيئي منفصل، حيث أن معظم الشركات الكبيرة اآلن، تنشر تقاريرها ✓

 الطريقة ألسباب عديدة منها: عن التقرير السنوي والقوائم املالية، وهي تفضل هذه 

 لتمييز تقاريرها على تقارير الشركات املنافسة. -

 لتعبر عن مسئولياتها تجاه البيئية. -

 .لتؤكد وتثبت خضوعها للقوانين واللوائح البيئية -

 . لتنال استحسان املجتمع ألنشطتها -

   تلوث.ال  ازنات تقديرية رأسمالية وتشغيلية لنفقات ومصاريف تشغيل انشطة مكافحةو م ✓

 بیان بأنواع مخلفات اإلنتاج الضارة واملعدلت القصوى للتلوث.  ✓

 بیان بالقضايا املرفوعة على املؤسسة من جانب املتضررين من التلوث. ✓
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 تقرير أداء اجتماعي ألنشطة مكافحة التلوث. ✓

 : ملواجهتها تفصيلها إلىتوقعة نتيجة تلوث البيئة والتكاليف املقدرة ات البيئية املبیان باللتزام  ✓

 .تكاليف رأسمالية و   تكاليف جارية ▪

 بيان بأنشطة املؤسسة في مجال مكافحة التلوث. ✓

 بیان بنسبة اإلنفاق على أنشطة مكافحة التلوث إلى إجمالي النفقات الرأسمالية للمؤسسة.  ✓

 املؤسسة.ة التلوث إلى صافي دخل لتشغيل ألنشطة مكافحبيان بنسبة مصاريف ا ✓
 

 

 واالفصاح عنها معايير اختيار املعلومات البيئية -سابعا

هنالك معايير متعددة، يمكن السترشاد بها، عند اختيار املعلومات الالزمة إلعداد التقرير البيئي بالشكل الذي    

 :1املعايير في على األداء البيئي للمشروع، وتتمثل هذه  يضمن إخراجه بصورة مناسبة ملن يهمهم أمر التعرف 

 وتتمثل في اآلتي:املعايير اساسية  - أ

وهو املعيار الذي يعكس بصورة واضحة التأثيرات البيئية للشركات وان يكون قادر على   معيار املالئمة :  .1

قادرة على إشباع   اشباع حاجة مستخدميه. إن املعلومات التي يحتويها التقرير البيئي ينبغي أن تكون 

البيئي   حاجة مستخدميها والتي تتمثل في التعرف على األداء البيئي للمشروع، ويجب أن يدرج بالتقرير 

املعلومات التي تعكس صورة واضحة لتأثيرات املساهمات البيئية للمشروع ، ويقصد بذلك ، املعلومات 

ام باملسئولية اإلجبارية وفقا ملا تقدره القوانين  عن التأثيرات الهامة والجوهرية والتي تحدد في حالة اللتز 

يرات املرتبطة باملسؤولية الختيارية ، فإن  والتعليمات بشأن هذه املسئولية ، أما املعلومات عن التأث 

تحديد األهمية أو الجوهرية يدخل فيه عنصر التقرير الشخص ي، وفي هذه الحالة ، يتم اختيار املعلومات 

املجتمع نحو الهتمام بها أو على أساس جسامة هذه التأثيرات أو على أساس ما    على أساس مدى اتجاه

طيبة بشأن هذه املساهمات البيئية والجتماعية التي تترتب عنها   يظهر املشروع بمستوى طيب وسمعة

 هذه التأثيرات. 

بنزاهة دون تحريف  يقض ي بضرورة أن تكون املعلومات حيادية بحيث تعكس الحقائق  معيار البعد عن التحيز:  .2

اعية فالنحياز في اعداد  البيئي للتأثيرات املوجبة والسالبة للشركات الصنوان تعكس املعلومات التي يحتويه التقرير  

التقرير البيئي لخدمة فئة معينة يؤدي الى تضليل الفئات الخرى. يقض ي هذا املعيار بضرورة أن تكون املعلومات  

زاهة دون تحريف، وبالتالي فإن املعلومات التي يحتويها التقرير البيئي ينبغي أن  حيادية بحيث تعكس الحقائق بن

جابية والسلبية للعمليات البيئية املتعلقة بمسؤولية املشروع عن نتائج هذه  تعكس كال من التأثيرات اإلي 

ات األخرى، فتركيز  العمليات، وأل ينصب الهتمام في التقرير البيئي على مصلحة فئة اجتماعية على حساب الفئ 

ت التي يحتويها التقرير  املشروع على إظهار التأثيرات اإليجابية دون السلبية، يؤدي إلى انعدام الثقة في املعلوما

 البيئي، كما أن النحياز في إعداد التقرير البيئي، لخدمة فئة معينة، يؤدي إلى تضليل الفئات األخرى.
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تكون املعلومات التي يراد التقرير عنها متوافقة مع قدرات   عيار، ضرورة أن: يتطلب هذا امل معيار القابلية للفهم .3

به العمليات البيئية والجتماعية من خصائص تؤدي إلى غموض وتعقد   استيعاب مستخدميها وذلك ملا تتصف

بيئي للفهم، تتطلب  املعلومات املعبرة عنها، وملا كانت اللغة هي أداة التعبير ووسيلة التفاهم فإن قابلية التقرير ال 

ي هذه التقارير،  التعبير عن عناصر وتأثيرات املساهمات البيئية باللغة التي تسمح بمقابلة احتياجات مستخدم

 وأن يراعى في ذلك، اإليجاز في اختيار املعلومات الهامة والتي يؤدي إهمال أي منها إلى تضليل املستخدمين. 

ستمرار قدرة البيئة على خدمة احتياجات املستفيدين في الظروف  إة يقض ي هذا املعيار بضرور  معيار املرونة : .4

رورية الواجب توافرها لضمان فعالية التصال فقد تكون العمليات  املتغيرة وتعتبر من املعايير األساسية والض 

ل . إن  البيئية في املاض ي غير مالئمة للوقت الحاضر والعمليات البيئية في الوقت الحاضر غير مناسبة للمستقب 

ها تغير  اإلحداث تأثيرات على البيئة ينتج عن ا التوسع في الصناعات الضخمة دون مراعاة للبيئة، سيظل دائما سبب

في الظروف القتصادية والجتماعية والسياسية املحيطة باملشروع، ومن ثم يتطلب األمر، أن يكون التقرير البيئي  

الظروف املتغيرة، فضال عن ذلك فإن التقرير البيئي لزال في  قادرة على خدمة احتياجات املستفيدين منه في 

يل والتغير مما يتطلب مرونة محتوياته حتى يتأقلم مع هذه  مرحلة التكوين التي يترتب عليها احتمالت التعد

 الطبيعة.

 ( : معايير املرونة الثانوية واالضافية 2.3لجدول رقم ) ا

وتتمثل في اآلتي   الضافيةارات ااالعتب -ج :1وتتمثل في اآلتي  معايير ثانوية - ب

 : 

 التوقيت السليم .  ✓

 القابلية للتحقق .   ✓

 الصرف املستقل . ✓

 الكمال .  ✓

 القابلية للمقارنة .  ✓

 اليجاز.  ✓

 

 مغزى البيانات . - أ

 املركزية .  -ب

 الحيطة والحذر .  -ج

 القبول .   -د

 حق العتراض .   -ه

 الثبات .  -و

 القياس النقدي .   -ز

 القياس الكمي .  -ح

   الفحص الدائم . -ط

 القابلية للتقويم .  -ي
 

 :2ويمكن ان نظيف بعض الشروط املدعمة لهذه املعلومات

 متخذ القرار على املفاضلة بين القرارات املختلفة. مقدرة   .1

 أن تكون املفاضلة بين القرارات املختلفة على أساس املنفعة املتوقعة لكل قرار.  .2

 . وقعةأن يؤخذ في العتبار قيمة الحتمال املتوقع للمنافع املت .3

 أن يتم ترتيب القرارات حسب منفعتها بالنسبة ملتخذ القرار.  .4
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نستنتج أن خصائص املعلومات املتعلقة بالبيئة، والتي يفصح عنها في القوائم املالية، يجب أن  مما تقدم، 

تفي باملتطلبات الخاصة باملعلومات املحاسبية، بأن يكون اإلفصاح كافية ومالئما وموضوعية ومرنة  

 يخاطب كل املستفيدين منه.  ومبسطة
 

 بيئيمحتويات التقرير املحاسبي عن االداء ال - -ثامنا

عن الداء البيئي والعناصر التي يمكن أن   يقوم العديد من الباحثين والحكومات بدراسة محتويات التقرير

سبيل املثال يشير    يحتويها التقرير البيئي منذ بداية التسعينات من القرن املاض ي وحتى الوقت الحاضر. فعلى

Hutchison  ( أن قانون اإلفصاح الصادر من هيئة األوراق املالية األمريكيةSEC regulation S-K  يطلب من الشركات )

 :1معلومات بيئية محددة، والتي تشمل العناصر التالية اإلفصاح عن

ية أو القوانين املحلية على اآلثار الجسيمة الناتجة عن اللتزام بالقوانين الفيدرالية أو قوانين الول  ✓

 ملوقع التنافس ي للمؤسسات. املصاريف الرأسمالية واإليرادات وكذلك على ا

 لفيدرالي أو الولية أو املستوى املحلي.  جارية أو معلقة سواء على املستوى اقضااي   ✓

 أي معلومات أخرى يمكن أن تكون ذات فائدة للمستثمر العادي. ✓

تي قام بها أن املعلومات التي يمكن أن تتضمنها القوائم املالية أو في  ل الدراسة الفيرى من خال Macveأما       

 :2تقارير منفصلة تشمل التالي

 السياسات البيئية للمؤسسة. .أ

 الغايات البيئية.   .ب

 املدير العام املسئول عن املوضوعات البيئية.  .ج

 مؤشرات األداء واألهداف البيئية. .د

 طة بها.  ة ومؤشرات األداء البيئي املرتبأثر النشاط القتصادي على البيئ .ه

 مدى اللتزام بالتشريعات والقوانين البيئية واإلرشادات الخاصة بالقطاع.  .و

 معلومات عن الخطوات التي اتخذت في صياغة األهداف البيئية العامة.   .ز

 الطارئة. املخاطر البيئية الجسيمة والتي ل تندرج ضمن اللتزامات  .ح

 حول األنشطة البيئية للمؤسسة. قرير املدقق الخارجي املالحظات املهمة الت .ط

 

  أصدر مجلس جمعية املحاسبين البريطاني مجموعة من اإلرشادات حول اإلفصاح البيئي  2001في العام   

والذي من خالله تم سرد مجموعة من العناصر التي يعتقد بأنها تمثل املكونات الرئيسة للتقرير املحاسبي عن الداء  

 :3تشمل تلك املجموعة العناصر التالية البيئي. و 

 
غير  دكتوراه ، ية في الشركات الصناعية في دولة الكويتتطوير نموذج لإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئ، وليد عبد العزيز القطان 1

 .48ص:  ، 2008 االردن، ، جامعة عمان العربية للدراسات العليامنشورة، 
2 Macve, R. ,Accounting For Environmental Cost, The London School of Economics and Political Science, 2000, 
p : 27. 
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الخصائص العامة للمؤسسة، والتي تشمل نبذة عامة عن املؤسسة متمثلة في الحجم وطبيعة العمل   .1

 السوق املستهدف.   التجاري وكذلك نطاق 

السياسة البيئية للمؤسسة، والتي تعكس التزام املؤسسة تجاه تنفيذ األهداف والغايات املتعلقة   .2

 شطة البيئية. بإدارة األن

 الغايات والنجازات، والتي تشمل مجموعة من الغايات التي تغطي موضوعات بيئية مختلفة  .3

ألمثل للموارد الطبيعية والسيطرة على امللوثات ابتداء من إنشاء نظام بيئي فعال إلى الستخدام ا

 واملخلفات الصناعية. 

باألداء البيئي للمؤسسة وكذلك التزام   األداء واللتزام، ويشمل بشكل عام بيانات تفصيلية خاصة  .4

 عايير البيئية املوضوعة.املؤسسة تجاه امل

مات فعال ودقيق إضافة إلى وصف  األنظمة اإلدارية واإلجراءات املتبعة، ويتمثل في إنشاء نظام معلو  .5

 لنظام اإلدارة البيئي للمؤسسة. 

ة يعكس التدقيق البيئي املنجز  تقرير تدقيق مستقل، والذي يتمثل في إصدار تقرير من جهة مستقل .6

 لتزامها بالقوانين واملعايير البيئية املوضوعة. عن أداء املؤسسة البيئي ومدى ا

7.  

الذين أشاروا بأنه من املمكن أن تتضمن املعلومات   Berthelot, Cormier et al الباحثون ثم جاء بعد ذلك     

 البيئية عناصر أكثر تفصيال، منها:

 باملاكينات واملنشآت الخاصة بالسيطرة على التلوث. والحالية املرتبطة املصروفات السابقة  .أ

 التقديرات املستقبلية للمصروفات املرتبطة باملاكينات واملنشآت الخاصة بالسيطرة على التلوث.  .ب

 تكاليف إعادة تأهيل مواقع اإلنتاج. .ج

 . السيطرة على التلوث التمويل املرتبط بشراء املاكينات واملنشآت الخاصة ب .د

 إدعاءات قضائية حالية ومستقبلية.  .ه

 التخلص من الغازات والسوائل واملواد الصلبة. .و

 توصيف لعمليات السيطرة على التلوث. .ز

 مدى التزام املؤسسات باملعايير البيئية.  .ح

 وصف للقوانين والتشريعات واملتطلبات البيئية. .ط

 السياسات البيئية. .ي

 يئية. الجوائز واملكافآت الب   .ك

 التدقيق البيئي.ة أو إدارة إدارة البيئ .ل
 

 :1ويمكن ان نظيف مجموعة أخرى من العناصر التي يمكن أن يحتويها التقرير البيئي، وتشمل تلك ما يلي       

 وصف دقيق للمؤسسة ونشاطها ومنتجاتها والخدمات التي تقدمها.   .أ

 إن وجد.  - ع السياسة البيئية للمؤسسة ووصف موجز عن نظام املحاسبة الدارة البيئية املتب .ب

 
1Berthelot, S., Cormier, D., et al, Environmental Disclosure Research: Review and Synthesis, Journal of 
Accounting Literature, 22,2003,p :44 .  
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وصف لكل املظاهر البيئية املباشرة وغير املباشرة للمؤسسة وتفسير عن طبيعة اآلثار املترتبة لتلك  .ج

 الظواهر. 

 الغايات البيئية للمؤسسة املرتبطة بالظواهر البيئية وآثارها.  وصف لألهداف و  .د

من نبذة عن  تقديم موجز سنوي عن األداء البيئي للمؤسسة بصفة دورية، والذي يمكن أن يتض  .ه

 واملاء واملواد األولية.  انبعاث التلوث وإنتاج املخلفات والضوضاء وكذلك استهالك الطاقة

 . بما فيها تلك املرتبطة بالطوارئ القانونية عوامل أخرى تتعلق باألداء البيئي .و
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 املبحث الثالث

 التكاليف البيئية في القوائم املالية عرض
 

 راجها في القوائم املاليةليف البيئية و إداالعتراف بالتكا -أوال         

يتطلب تقسيم هذه التكاليف وتحديد التكاليف التي يمكن رسملتها من غيرها حتى يسهل إدراجها في القوائم                 

نها  ما يمكن رسملته ماملالية، فقد جاء في إحدى إصدارات األمم املتحدة، فيما يتعلق بالعتراف بالتكاليف البيئية و 

 :1زمة لذلك ما يأتيوالشروط الال 

، وإذا استوفت معايير العتراف بها كأصل من  في الفترة التي تحدد فيها ينبغي االعتراف بالتكاليف البيئية .1

املقبلة  األصول ينبغي رسملتها واستهالكها في بيان الدخل)جدول حساب النتائج(، تبعا للفترة الجارية والفترة  

يحدث في بعض األحيان، أن تتصل تكلفة بيئية بضرر تم    تقيد فورا في بیان الدخل، فقداملناسبة وإل فإنها  

تكبده في فترة سابقة، ومن أمثلة ذلك، الضرر البيئي الذي يكون قد لحق بملكية قبل حيازتها أو تكاليف  

عموما معالجة    لى أن معايير املحاسبة تستبعدالتخلص من نفايات خطرة نشأت في فترة سابقة أو معالجتها. ع

ية، كتسوية تمت في فترة سابقة ما لم يكن قد حدث تغيير في سياسة املحاسبة أو ما لم يكن  التكاليف البيئ

 هناك خطأ باألساس. 

، إذا كانت تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالفوائد القتصادية التي  ينبغي رسملة التكاليف البيئية .2

 خالل:  املؤسسة في املستقبل وذلك من تحققها 

 زيادة قدرة األصول األخرى التي تملكها املؤسسة، أو تحسين سالمتها أو كفاءتها . ✓

 خفض أو منع التلوث البيئي املرجح أن يحدث نتيجة لعمليات تتم في املستقبل أو :حفظ البيئة. ✓
        

بل، فإنه يمكن رسملة  تحقيق فوائد اقتصادية في املستق فإذا أدت التكلفة التي تتحملها مؤسسة ما إلى        

ة وقيد الفوائد في حساب الدخل خالل الفترة التي يمكن أن تتحقق فيها، كما يمكن رسملة التكاليف  هذه التكلف

املتكبدة ألسباب أمنية أو بيئية إذا أدت إلى خفض أو منع حدوث تلوث محتمل أو أدت إلى حفظ البيئة في  

 املستقبل.

عديدة، ل تسفر عن تحقيق فوائد في  اخرى تكاليف بيئية ان بأن هناك لكن يجب األخذ بالحسب           

املستقبل، أو ل ترتبط ارتباطا وثيقا بالفوائد املقبلة مما يسمح برسملتها، ومن ذلك معالجة النفايات وتكاليف  

ي فترة سابقة،  ار التي تكبدها املؤسسة ذاتها فالتنظيف ذات الصلة باألنشطة التنفيذية الجارية أو إزالة األضر 

الجارية ومراجعة الحسابات البيئية، وتعتبر الغرامات والعقوبات املفروضة، بسبب عدم المتثال    واإلدارة البيئية

لألنظمة البيئية وتعويض الغير عن األضرار، تكاليف ذات صلة بالبيئة وهي أيضا حالت يتم فيها تكبد تكاليف  

 بيان الدخل. . ن ثم تقيد هذه التكاليف فورا فيعن تحقيق فوائد في املستقبل وم ل تسفر 

إذا كانت كلفة بيئة معترف بها كأصل، ذات صلة بأصل آخر، فإنه ينبغي إدراجها كجزء ل يتجزأ من هذا األصل   .3

وعدم العتراف بها على حدا، ففي بعض الحالت، تكون التكاليف البيئية املرسملة متصلة بأصل رأسمالي آخر  

تحمل التكاليف البيئية في حد ذاتها،  دة محددة أو منفصلة يمكن جنيها في املستقبل من وليست هناك فائ

 
1United Nations Conference on Trade and Development, Accounting and Financial Reporting for 
Environmental Costs, United Nations, New York and Geneva, 1999, P.p:15- 16. 
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فالفائدة التي يمكن جنيها في املستقبل، تكمن في أصل منتج آخر يستخدم في عمليات املؤسسة، من ذلك مثال  

في املستقبل، ذلك أن   أن إزالة الستبسوس من مبنى ل تسفر في حد ذاتها عن تحقيق فائدة اقتصادية أو بيئية 

ئدة وبالتالي فليس من املالئم العتراف بأن إزالة السبستوس تمثل أصال منفصال، أما  املبنى هو الذي يجني الفا

 اآللة التي تزيل التلوث من املاء أو من الجو فيمكن العتراف بها على حدا. 

فإنه ينبغي اختبار األصل املوحد للتأكد  إذا كانت كلفة بيئية مرسملة ومدرجة كجزء ل يتجزأ من أصل آخر،  .4

تعرضه للتلف، والقيام كلما كان ذلك ضروريا بخصمه من املبلغ الواجب استرداده منه، فقد يسفر  من عدم 

عن إدماج التكاليف البيئية املرسملة في األصل ذي الصلة وفي بعض الحالت، قيد األصل املوحد قبل املبلغ  

لف، وباملثل ينبغي اختبار  ي اختبار األصل املوحد للتأكد من عدم تعرضه للتالواجب استرداده، لذلك ينبغ 

التكاليف البيئية املرسملة، املعترف بها كأصل منفصل للتأكد من عدم تعرضه للتلف. بناءا على ما تم ذكره  

تكاليف  بشأن رسملة التكاليف البيئية، وما ينبغي توفره من شروط لذلك فإنه من املمكن أن يتم إدراج ال

 البيئية في القوائم املالية كاآلتي:

أن تحمل قائمة الدخل، بتكاليف إعادة تدوير املخلفات وتكاليف التخلص من املخلفات غير   يجب ✓

القابلة للتدوير باإلضافة إلى الغرامات والتعويضات التي تدفعها املؤسسة بسبب مخالفتها للسياسة  

ت املؤسسة في الحد األدنى من التلوث، أو في حالة ما إذا تسببالبيئية املرسومة وعدم التزامها بتحقيق  

إضرار البيئة املحيطة بها، حيث تعد كل من الغرامات والتعويضات أعباء زمنية يجب أن تحمل بها  

 قائمة الدخل. 

كذلك تكمل قائمة الدخل، بقيمة الرسوم والضرائب الجمركية على معدات ووسائل الرقابة على   ✓

تلوث، فضال عن ذلك فإنه، يجب أن  مصروفات الصيانة الدورية ألجهزة الرقابة على الالتلوث و أيضا 

تحمل قائمة الدخل)جدول حساب النتائج(، بقيمة أقساط إهالك اآللت واألجهزة املستخدمة في  

الرقابة على التلوث وكذلك تكاليف إقفال املجاري املائية التي لوثتها أنشطة املصنع وفتح مجاري صحية  

 دل عنها. ب

 فاقد أو خسارة املبيعات الناتجة عن سوء سمعة الشركة بيئيا.ما يجب إدراجه في قائمة الدخل أيضا،   ✓

وقد يحدث أحيانا وعند قيام املؤسسة بمعالجة مخلفاتها، تحقيق وفورات نقدية، يمكن أن تساهم في   ✓

 ة الدخل.تخفيض تكاليف املعالجة وقد تزيد عن ذلك، وهذه الوفورات تدرج في قائم

ل بقيمة اآللت واألجهزة املستخدمة في الرقابة على التلوث أما قائمة املركز املالي، فيجب أن تحم  ✓

 مطروحا منها أقساط اإلهالك باإلضافة إلى أجهزة النظافة والبحث والتطوير.

  الجدولينيتضح من   عليه يمكن اقتراح، الطريقة اآلتية إلدراج التكاليف البيئية في القوائم املالية كما      

 (. 4.3)   و ، ( 3.3) 
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 (: مقترح إلدراج التكاليف البيئية في قائمة الدخل 3.3الجدول رقم ) 
 

 

 XXXX  صافي إيرادات النشاط

 XXXX  + وفورات إعادة التدوير

 XXXX  تكلفة البضاعة املباعة

 XXXX  مجمل ربح النشاط

 XXXX  يرتكاليف إزالة املخلفات غير القابلة للتدو  −

 XXXX  تكاليف اإلزالةمجمل ربح النشاط بعض خصم 

   تطرح مصروفات النشاط

  XXX أجور 

  XXX اقساط إهتالك

  XXX اقساط إهالك معدات الرقابة على التلوث

  XXX كهرباء ومياه

  XXX فوائد قروض 

  XXX مصروفات الصيانة الدورية ألجهزة الرقابة على التلوث

  XXX على أجهزة ومعدات الرقابة على التلوث  ائب الجمركيةالرسوم والضر

 XXX XXXX تكاليف إقفال املجاري التي لوثتها أنشطة املصنع

 XXXX  صافي ربح النشاط

  (XXX) خسائر بيع معدات −

  (XXX) فاقد أو خسارة بيع املعدات الناتجة عن سوء سمعة الشركة بيئيا −

 XXX XXX مالية طويلة األجل  استثمارات في أوراق+ مكاسب بيع 

 XXX صافي ربح العام

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أثر التكاليف البيئية على دراسات جدوى املشروعاتدرية بلة أحمد مهدي، املصدر: 

 .بالتصرف.100، ص: 2005أم درمان اإلسالمية، 
 

 

  عاصرالبيئية في الفكر املحاسبي املمراحل بناء التقارير  -ثانيا 

 :1أن مراحل بناء التقارير البيئية تتكون من خطوتين رئيستين هما  Deegan  يوضح 

I.   تحديد األهداف من إعداد التقارير البيئية واالجتماعية. أي تحديد أسباب تقديم التقارير البيئية. وبناء

 التقارير البيئية. عليه فإن هناك عدة نظريات تفسر أسباب إعداد  

(: تقوم هذه النظرية على أساس أن ممارسة إعداد التقارير  Legitimacy Theory)النظرية الشرعية  ✓

الذي تعمل فيه تلك املؤسسات، وإن اإلخالل  البيئية تعتبر من املمارسات التي يتوقعها املجتمع املحلي

ت وبالتالي سوف تفقد املؤسسة أي  بهذا التوقع سوف يؤدي إلى إبطال عنصر الشرعية لدى املؤسسا

 ان عنصر الستمرارية للمؤسسة املنتجة. من املجتمع املحلي، مما ينتج عنه فقددعم 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1Deegan, C , Waste Not: Four Companies' EMA Experiences Show that Accounting For Environmental Factors 
is Not Expensive and Can Save Money, CA Charter The Magazine for Australian Cas, P : 62-60.  
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 ( : مقترح إلدراج التكاليف البيئية املرسملة في قائمة املركز املالي 4.3الجدول رقم ) 

 بيان جزئي  كلي

 األصول طويلة األجل  

 أصول ثابتة  

 XXX  مباني 

 XXX معدات 

 (XXX) (-مجمع ا )ساط الهتالك املتراكمة(إلهتالك)اق 

 XXX  

 XXX ) أجهزة التحكم في التلوث )بعد خصم اإلهتالك ،القيمة الصافية 

 XXX  )أجهزة ومعدات النظافة والتدوير )بعد خصم اإلهتالك 

 أصول أخرى   

 XXX  األجلاستثمارات في أوراق مالية طويلة 

 XXX براءات الختراع 

 XXX شهرة املحل 

XXX  إجمالي األصول طويلة األجل 

 األصول املتداولة  

 XXX نقدية 

 XXX  املدينون 

 XXX املخزون 

 تطرح اللتزامات املتداولة   

 XXX  دائنون 

 XXX أجور مسحقة 

XXXX XXX  رأس املال العامل 

XXXX   املستثمرةإجمالي األموال 

،  جدوى املشروعاتيئية على دراسات أثر التكاليف البدرية بلة أحمد مهدي،  املصدر:

  .101، ص: 2005رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية، 
 

(: تقوم هذه النظرية على أساس أن أصحاب املصالح ذوي  Stakeholder Theory)  نظرية أصحاب املصالح  ✓

  التقارير البيئية والجتماعية( يتوقعون من املديرين إعداد powerful stakeholdersالصالحية القوية 

 وتزويدهم بأسماء الحسابات الخاصة بتلك التقارير.  

يري املؤسسة سوف يقومون  (: تفترض هذه النظرية أن مدInstitutional Theory) النظرية املؤسسية  ✓

 بتطوير أو تطبيق ممارسات جديدة بسبب الضغوط املؤسسية املختلفة.  

(:تقوم هذه النظرية على افتراض أن سمعة أي مؤسسة  Reputation Risk Management)  إدارة مخاطر السمعة ✓

لك القيمة  لها قيمة اقتصادية، وأن املديرين سوف يستخدمون اإلفصاح الختياري لحماية وتحسين ت

 القتصادية وبالتالي تحسين الوضع املالي للمؤسسة عند أصحاب املصالح ذوي الصالحيات القوية. 

يستخدم املديرين التقارير البيئية والجتماعية كجزء من الستراتيجية التي تستخدم في   جية:االدارة االستراتي ✓

قوية أن املنتجات املصنعة والعمليات الصناعية  إقناع مستخدمي القوائم املالية ذوي املصالح القتصادية ال

 ن املجتمع املحلي.  املصاحبة لها تحتوي على مستوى منخفض من األخطار على املجتمع أو األفراد ضم 
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II.   تحديد مستخدمي القوائم املالية الذين لهم مصلحة في املعلومات البيئية املطروحة. أي بمعنى آخر، تحديد

 املعلومات البيئية واالجتماعية. ملن سوف يتم توجيه 
 

 

(: إطار عمل إلعداد التقارير البيئية )اإلفصاح عن االداء البيئي( 1.3الشكل)    
 

    

لتنظيم نبذة عن    

 )مؤسسة، مصنع( 

التعرف على أنشطة املؤسسة ومنتجاتها وتأثيرها 

 على البيئة

   

االعتبارات البيئية ومجاالتها، خاصة عند تطبيق عمليات  التعرف على  السياسات واألهداف واألغراض البيئة  

 التشغيل، التي تتبناها املؤسسة.

   

ي تحقق أهدافها  ارة املؤسسة، لك مناقشة كيفية إد  التحليل اإلداري للبيئة  

 وأغراضها البيئية. 

   

 
 تحليل األداء البيئي 

الرئيسية لألداء، وصف تقدم املؤسسة، عن طريق املؤشرات واملقاييس 

 والتحليل املقابل واملؤثر على األنشطة املرتبطة باملؤسسة. 

   

مفردات خاصة  

 )اختيارية( 

لمساعدة على  وجود معلومات إضافية للمستخدمين، ل

ؤسسة. إدراك ما يدور حول امل  

   

املستقلة ملدى االعتماد على بعض أو كل  املساندة  رأي طرف ثالث)اختياري(  

 املعلومات التي يتضمنها التقرير.

   

 Randy Billing and Barbscott, Renewable Reporting, CA Magazine,Vol.128, No. 2, March املصدر 

1995, P: 63.لتصرفاب 

(،أنه يمكن ان نظيف بأن هناك خطوة أخرى يجب القيام بها قبل الشروع بإعداد التقرير  8.2يتضح من الشكل )

والقوانين    البيئي أل وهي تحديد نوع البيانات الواجب توافرها ضمن التقرير البيئي وذلك حسب ما تتطلبه التشريعات

أن إعداد التقرير البيئي اتبع خطوات  و  فصاح عن الداء البيئي.البيئية أو ما تنص عليه اإلرشادات الخاصة باإل 

التنظيم ومدى تأثير منتجاته على البيئة ثم تالها بتحديد  متسلسلة وجيدة ، حيث بدأ بإعطاء القارئ نبذة عن 

سياسات املؤسسة وأهدافها البيئية وكيفية تحقيق هذه األهداف، كما تضمن التقرير معلومات إضافية  

 مين. للمستخد
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 تكاليف االداء البيئي علي املعلومات في القوائم املالية املحاسبيةثر أ  -اثلثا

 :1يليوتتمثل فيما       

 األثر على املعلومات الواردة في قائمة الدخل : يتمثل األثر هنا في :   ✓

الك( : حيث يؤدي ظهور الجزء املستنفد خالل العام من هذه التكاليف )قسط اإله األثر الضريبي  ▪

املستحقة على  ى انخفاض مقدار الضرائب إلى تخفيض األرباح املمثلة لوعاء الضريبة مما يؤدى في النهاية إل

كما أنه إذا كان اإلنفاق الستثماري ممثال في آلت إنتاجية   املؤسسة أي حدوث ما يعرف بالتهرب الضريبي.

فانه طبقا لقانون الضريبة على دخل   Built-inتتضمن داخلها تكنولوجيا متقدمة للتقليل من التلوث مثال 

من تكلفة هذه اآللت واملعدات في ال استخدامها ألول    %30األشخاص الطبيعيين وارباح شركات األموال يعفی  

 .  مرة وملرة واحدة 

: حيث يؤدي اإلنفاق الستثماري إلى زيادة جانب التكاليف او املصروفات ما قد ل  األثر التكاليفي ▪

داء  بأ  إليرادات في نفس الفترة ان تغطيه و األداء القتصادي للمؤسسة سيئا، علي الرغم من قيامهاتستطيع ا

بيئي واجتماعي جيد . وهو ما يدعو إلى املطالبة بإدخال معايير الحفاظ على البيئة ضمن معايير تقييم األداء  

 لية ومتخذي القرارات.بشكل عام حتى يحدث التوازن وتكتمل الصورة اما مستخدمي القوائم املا

ملتعلقة بالبيئة ضمن األصول الثابتة او  :تظهر الستثمارات في األصول ا األثر على معلومات قيمة املركز املالي  ✓

إل أنه من الضروري أن يتم فصل هذه الستثمارات البيئية   ضمن املشروعات تحت التنفيذ حسب األحوال .

ي للمؤسسة، وتحديد نسبة اإلنفاق الستثماري البيئي بالنسبة إلى  في بند مستقل ليسهل تقييم األداء البيئ

النتاجية األخرى، وهي معلومات مفيدة ملتخذي القرارات ويجب توفيرها لهم من خالل   الستثمار في األصول 

 القوائم املالية املنشورة.  

ن السيولة املتاحة بالبيئة يستنفد قدرا كبيرا م  ن استثمار في األصول املتعلقةإ: األثر على معلومات قائمة التدفقات النقدية ✓

( ، أو يضطر  في شكل ارباح مثالتوزيعات نقدية على املساهمين) كافية إلجراءللمؤسسة، مما قد ل يترك لها نقدية. 

  لقتراض وبالتالي يقلل األرباح املتاحة للتوزيع على ا  اإلدارة لالقتراض، وتحميل املؤسسة بفوائد دورية كتكلفة 
سة تعاني من مشاكل  املساهمين؛ مما قد يضلل املحللين املاليين الخارجيين، ويعطي انطباعا خاطئا بان املؤس

 في السيولة بسبب أخطاء أو عدم كفاءة اإلدارة. 

 
 .713، ص:مرجع سبق ذكرهنعيم فهيم حنا،  1
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 خالصة الفصل

  يرة  ات كثمعيق تطرقنا الىحيث الصعاب التي اكتنفت الفصاح املحاسبي عن البيئة، هذا الفصل تناول                  

تتعدد األطراف التي تحتاج هذه  بسبب الداء البيئي،  املحاسبية البيئية وعندون اإلفصاح عن املعلومات حالت 

تتعلق بتحديد مسؤولية املؤسسة   مشاكل  تناولنا املعلومات، بالتالي يصعب توفير بيانات ترض ي جميع األطراف، كما 

الفصاح عن ف  د املؤسسات التي من املمكن أن تكون هي سبب التلوث.عن التلوث البيئي تحديدا دقيقا، في ظل تعد

وسيلة لعرض وتقديم املعلومات والبيانات الوصفية والكمية واملالية املرتبطة باألنشطة البيئية  هو األداء البيئي 

 . حيث يتم تحديد التكاليف واللتزامات املالية البيئيةللمنشآت الصناعية ب

قضية حماية البيئة من القضايا العامة التي يهتم بها كافة أفراد املجتمع،   لى نتيجة مفادها أنإ وخلص الفصل        

ا   الكثير من الدول  صدرتألذلك  العديد من القوانين بغرض الحد من األخطار، والتدمير الواقع على البيئة، وأيض 

ية، مما يعني اإلفصاح املحاسبي  البيئي هو عرض  بغرض تحديد اللتزامات البيئية، واإلفصاح عنها في القوائم املال

مات التي يجب اإلفصاح عنها ل  معلومات مهمة للمستفيدين بطريقة تسمح لهم اتخاذ قرار مالئم  وان كمية املعلو 

يتوقف على مدى خبرة القارئ ولكن على املعايير املرغوبة لإلفصاح. ومع تحديد العقوبات الناتجة عن عدم المتثال  

، وتعد مما ترتب على ذلك تحمل الشركات نوع جديد من التكاليف يسمي بالتكاليف البيئيةالقوانين واملعايير،  لهذه

ا من عناصر التكاليف الواجب تحميلها على املنتج النهائي، والتي تمثل نسبة ل يستهان بها  هذه األخيرة عنصر   ا أساسي 

 .من إجمالي تكلفة املنتج

إن تطوير بطاقة األداء املتوازن املستدامة يقتض ي القيام بعدد من الخطوات األساسية تتمثل  ، فومما سبق ذكره        

ال التجارية للمسائل البيئية والجتماعية ومن ثم تطوير سالسل السبب والتأثير  في تحديد وتحليل مدى تعرض األعم

املتعلق باألداء املستدام وقياس األداء  فصاح بين اإل بربط  القيام  وأخيرا ألجل تحديد املؤشرات األساسية لألداء، 

 ، وهذا ما يتناوله الفصل  الرابع.وإدارته
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 الرابع لفصل 

 مقاربة فكرية ومنهجية حديثة :داء البيئي املتوازن املستداماأل 
   

 

 تمهيد            

قتصاد العاملى التنافس ى فهم الكيفية التي  إلا   ظل  في  يم أدائها البيئياس وتقيمهمة قيكثير من الشركات    تواجه            

أهم نماذج قياس األداء التي ابتكرت في بداية التسعينات بطاقة األداء املتوازن،    ومن ،  يتم بها خلق القيمة في املنظمات

ا على املستو النماذج املتعددة األبع لتي أصبحت من أفضلا  ى العاملي، ونظاماد واألوسع انتشار 
 
قياس أداء متوازن  ل ا

ـــومتكام ـــــ ـــ ــ ــ وتبحث في   ترجمة الستراتيجيات إلى أهداف تشغيلية ومؤشرات عملية تحقق رؤية ومهمة املنظمةل ل وأداةــ

  .1داء املالئم املناسبة وعن نموذج تقييم األ  سبيلها ألداء تلك املهمة عن املؤشرات البيئية 

ضمن املؤشرات   إلدخال مؤشرات األداء البيئي  ستخدام بطاقة األداء املتوازن إكيف يمكن  قش هذا الفصل  ينا            

هذه األخيروة محل اهتمام  حيث أصبحت    .مستدامو لنصل إلى بطاقة أداء متوازن  واألبعاد األخرى التي تحتويها البطاقة  

حمايتها من التلوث من خالل إدماج  املحافظة على البيئة و تهتم بأدائها البيئي و التي املؤسسات كبير من طرف كثير من  

 .الجوانب البيئية في مختلف همالياتها النتاجية
         

استدامة   بعد البيئي مع التركيز على مفهوماستعراض إعادة التوازن لبطاقة األداء بإدخال ال الفصل ستهدف ا يو         

. ومن أجل تحقيق هذا هدف فقد قسم هذا  ء في بطاقة األداء املتوازن الشركات وتأثيره على مؤشرات ومقاييس األدا

 الفصل الي  املباحث التالية:  

 وأبعاده  داء البيئي أل ا املبحث االول: أساسيات 

 وتحسين االداء البيئيأهمية تقويم املبحث الثاني:  

راتيجيات املعتمدة فياملبحث الثالث: أ  يئيالب األداء تحسين وتقويم برز االست
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مجلة "،  لتفعيل دور منظمات األعمال في التنمية المستدامة المتوازندمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء ، " (2005) عبدالحليم، نادية راضي  -  1

 .37-1، ص ص: 2، ع21، عدد خاص، مالعلوم االقتصادية واإلدارية
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بحث االول امل  

وأبعاده داء البيئيأل أساسيات ا   
 

 

 تمهيد

 وما الحديثة  اإلنتاج  وتقنية الصناعي  التقدم  الخيرة، نتيجة  السنوات  في البيئي  باألداء  الدول  اهتمام  إزدادةإن           

 اآلثار من للحد املؤسسات مساعي عن يئيالب األداء ويعبر  .الداخلية والخارجية بالبيئة ضارة ونفايات مخلفات من لزمها

 في تتبعها أصبحت التي العقالنية خالل  من وذلك مختلف عملياتها التشغيلية، أو  منتجاتها عن الناتجة السلبية البيئية 

 .   البيئة املحيطة بها  تصيب قد  املخاطر التي من  والحد  والطاقة ومختلف مواردها، األولية املواد استهالك

حق   مفهوم البيئة النظيفة ، والعمل على تغلغل الوعي باملحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث ةاديز أن  إذ          

 .1فقد الكثير من مميزياته البيئية  بعد أن ،بيئة صالحة لحتضان الحياة نا يكون كوكببات واضحا أن للجميع، 

  

داخل   كافة املستويات وتغطيةتحقيق أهدافها مال عاأل يعد قياس األداء منهًجا لتحديد كيف يمكن للمنظمات       

 . املنظمة مع التوجه للتحسين املستمر ألهداف املنظمة
 

   داء البيئيأل ا تعريف  -أوال

ملفهوم لألداء على نحو منفرد،  أول   من الضروري التطرق  ، فإنهمفهوم األداء البيئيقبل الشروع في عرض         

اء ليس حديثا إذ تناولته العديد من الدراسات واألبحاث من الناحيتين النظرية  داأل  فبالرغم من كون مصطلح 

مختلف  والتطبيقية التي تهدف إلى التدقيق في مفهومه، إل أنه ل يوجد اتفاق عام حول تعريفه مما أدى إلى عدم توحيد  

افة إلى الختالف في املصطلحات  وجهات النظر حول مدلوله ومن ثم التباين حول تعريفه ومؤشرات تقييمه. هذا وإض

 ية .  املستخدمة للدللة على األداء مثل الكفاءة والفعال
 

 ومن هنا سنوضح أهم وجهات النظر املتعلقة بمفهوم األداء بإيجاز كما يلي:   

من   ه بدور  اشتق والذي  To Perform اإلنجليزية الكلمة من مستمد مصطلح  لغوي  األداء : إنلألداءالتعريف اللغوي  -أ

لذلك اختصره    . 2حيث يعرف لغة بأنه إنجاز عمل ما .عمل تأدية أو مهمة تنفيذ تعني التي  Performareالالتينية الكلمة

إن التعريف املقترح من طرف لجنة  أما الكثير من الباحثين بأنه األداء البشري أي إهمال لبقية املوارد املادية واملالية. 

ألداء بأنه معطى كمي   تعتبر مؤشر ف ، فقد اضافت البعد الكمي، ية للتسيير الصناعياألداء للجمعية الفرنس رات مؤش

 3.  راتيجيةو مقبول في إطار إست ن منهج أو نظام مقارنة بمعيار مخطط أو هدف محدديقيس الفعالية لكل أو جزء م 

لكفاءة فقط، أي  فلقد حصر بعض الباحثين األداء في بعد واحد هو ا تعريف األداء وفق مفهوم الكفاءة: -

 .4الستخدام األمثل للموارد 

 
، 2015، ، 14001االيزو  في المؤسسات الجزائرية المتحصلة على شهادة المحاسبة عن األداء البيئي: دراسة تطبيقيةعبد الصمد نجوى،   1

 .https://www.theses-algerie.com. وموقع: 1ة دكتوراه متاحة في موقع جامعة باتنة . رسال28ص: 
2 Khemakhem. A, la dynamique du contrôle de gestion, 2eme, ed. Bordas, paris, 1976 p :310 . 

، 2007 عمان،  والتوزيع،  للنشر الميسرة دار ،  14000 االيزو وتطبيقات ومتطلبات نظم -البيئة إدارة النقار، حكمت هللا عبد ،  زاويالع نجم 3

 .74ص
4 Erschler. J et B. Grabot, Organisation et gestion de la production, Ed. Hermes,2002 p:230.   
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كذلك ركز بعض الباحثين في تعريفهم لألداء على الفعالية لوحدها، فلقد   تعريف األداء وفق مفهوم الفعالية: -

 لعكس بين مفهومي الكفاءة والفعالية. وإلشارة فإنه هناك من يرى ا . 1أعتبر بأنه مدى تحقيق أهداف املؤسسات 

وهناك من   فلقد تم تعريفه وفق معاييره األساسية وهي: الجودة، الوقت والتكلفة.  ره: ء وفق معاييتعريف األدا -

 . 2يضيف: املرونة، سرعة رد الفعل، اإلبداع، ...الخ 

إل أنه    3. له وربطه بالقدرة التنافسية للمؤسسات أي إعطاء الطابع الستراتيجي  تعريف األداء استراتيجيا: -ب

 جد في كل مستويات اإلدارة )الستراتيجي، التكتيكي والعملي التشغيلية(.ن األداء يتواحسب رأينا، فإو 

بأنه يشمل الكفاءة   2000إصدار  9000تعريف األداء حسب املنظمة العاملية للتقييس األيزو  لهذا جاء              

  . 4بين النتيجة املتحصل عليها واملوارد املستعملـة  فهذه األخيرة هي مدى بلـوغ النتائـج، أما الكفاءة هي العالقة والفعالية.
متطور  و األداء إلى كونه مفهوم واسع الستعمال، إدراكي، وتعود أسباب تنوع واختالف التعاريف التي أعطيت ملفهوم 

 متعدد املكونات. كذلك و 

، كما  ام املواردداف باستخدتحقيق األهوبناء على هذه التعاريف، يمكن  استنتاج أن األداء عبارة عن مدى         

بسلوك   األداء مفهوم  اإلدارة باملؤسسات. ويرتبط، ويتواجد في كل مستويات  متعدد املعايير كالتكلفة والوقت والجودةأنه  

 البيئي  األداء أما  األنشطة بها،  جميع  ملحصلة النهائي الناتج باعتباره املؤسسة  داخل خاصة مكانة  ويحتل  واملؤسسة،  الفرد

 عامة.  بصفة املؤسسة أداء مجالت أو أبعاد أحد فيمثل

  اتجاه البيئية، الحالة :منها البيئي، األداء على  للداللة تستخدمالتي  للمصطلحات تعدديالحظ  هنامن و          

وافق البيئية، الفعالية  البيئية، الكفاءة البيئي، التحسين    .5البيئية  القوانين مع  الت

 النظر عن بغض البيئة، اتجاه املؤسسة تصرفات كل" :يشمل البيئي فاألداء (Lilly SCHEIBE) شيبي فحسب لذا         

 للمؤسسة كل تأثير هو البيئي  األداء أن  أي  عدمه، أو عليه تأثيرها  عن أيضا النظر وبغض للقياس قابليتها  عدم أو قابليتها

ت ولقد  "6.سلبيا أو إيجابيا ذلك كان سواء البيئة على
 
ف  نتائج  "أنه على البيئي األداء 140017 األيزيو لعامليةفة امواص عر 

 سياسات  أساس  على  البيئية اإلدارة نظم إطار  في  قياسها للمؤسسة، التي يمكن  البيئية  الجوانب  إلدارة  للقياس قابلة

 كاتب الشحادة اله عرف وفي نفس السياق،. "8البيئي  لألداء أخرى  متطلبات أو أية البيئية، وغاياتها أهدافها املؤسسة،

 البيئية األضرار منع  شأنها من اختياري  أو إجباري   بشكل سواء املؤسسة بها تقوم التي والعمليات  النشاطات  كل " بأنه

علي انه قدرة ويمكن ان نعرفه:"   ".9منها  التخفيف أو الخدمية اإلنتاجية أو املؤسسة نشاطات عن الناتجة واالجتماعية

 
1 Ingram. H and Mc Donnel. B, Effective Performance management- the team work approach   
considered, Management service quality, Vol 6, N°6.. 1996, p: 38-42. 
2 Saulquin. J-Y, Gestion des ressources humaines et performance des services : le cas des 
établissements socio-sanitaires, revue de gestion des ressources humaines, N°36, Ed ESKA, Paris 
2000,p :20. 
3 Angelier. J-P, Economie industrielle. Ed. OPU, Alger 1993,p:168. 
4Norme ISO 9000:2000,systèmes management de la qualité, principes essentiels et vocabulaire,p: .2 
5 K. Lundberg, B. Balfors, L. Folkeson, "Framework for environmental performance measurement in 

Swedish public sector organizations", Journal of cleaner production, No. 17, 2009, P. 1018. 
 االستخدامية الكفاءة و المستدامة التنمية حول الدولي الملتقى ، االقتصادية للمؤسسة البيئي األداء تحسين في ةالبيئ إدارة دور عثمان،  حسن عثمان  6

 . 526، ص:2008أفريل 7/8، سطيف عباس فرحات جامعة التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كلية المتاحة،  للموارد
دها في ، وتم اعادة تجدي 2008في  14.001ة محل الدراسة ، على شهادة االيزو لالشرة هنا . فقد تحصلت شركة االسمنت بعين الكبير    7

 (.  الجودة، الصحة والسالمة المهن  ئة، يقة نظام اإلدارة المندمج )البفي اطار نظام مطابة(.  11/01/2015وفي سنة   29/11/2011

8 International Organization for Standardization, ISO 14001: 2004, Op. Cit., P. 2. 
 مجال،  في التنافسية قدرتها في وتأثيره لألسمدة العامة السورية للشركة البيئي األداء لتكاليف المحاسبي القياس  الشحادة،  قاسم الرزاق عبد 9

 223 .،ص:2010 ،1 :دالعد ،  20 المجلد ريا،  سو والقانونية،  االقتصادية العلوم دمشق جامعة مجلة
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للبيئة وتحقيق االمن الداخلي ملعاملين والتحكم في اج منتجات صديقة ية البيئية االساسية، املتمثلة في انتاملؤسسة على تحقيق الحما

 ". االنبعاثات الخطرة والتخلص من املخلفات بشكل آمن

 تمعلنشاط املؤسسة في املج  البيئية  اآلثار  على  البيئي  لألداء مفهوم  إعطاء في ركز ومن جانب آخر ، هناك من           

 على  املؤسسة والسلبية لنشاط اإليجابية اآلثار يعكس  "أنه على تعريفه من خالل  ،1اآلثار  هذه إدارة  إجراءات وأغفل 

 آثا إما تتضمن  أن  يمكن  التي  ،2"واالجتماعي  الطبيعي  محيطها
 
 النبعاثات وتوليد املوارد استهالك عن  ناتجة  مباشرةرا

  غير أم سة،املؤس نشاط أو ملنتجات  مباشرة كنتيجة
 
 الزبون  باتجاه املؤسسة من املنتج خروج  بعد تنشأ مباشرة

 .3لالستهالك

واقع ن  ـأ  نلخص من خالل التعاريف السابقة            البيئي  األداء أن مفهوم االداء البيئي قد حصر في االجراءات البيئية وال

نها  أهذه التعاريف    أغلب. كما نجد  اآلثار لهذه إدارتها كيفية إلى  إضافة للمؤسسة  اآلثار البيئية يعكس أن كذلك     يجب

ن  أ  كما  .هملت اجراءات معالجة الضرر الحاصلأركزت علي االجراءات البيئية االحترازية الوقائية القبلية في حين 

  التي تعتمد في دراسة األداء وقياسه والتي يستخدمها املعايير واملقاييسالختالف حول مفهوم األداء ينبع من اختالف 

 . املدراء واملنظمات

املباشرة   ، السلبية أو  اإليجابية البيئية  اآلثار يعكس  البيئي األداء ن أإلى   أشارت    الذكر،  التعاريف السابقة ف              

 أو اإللزامية والتدابير،  اإلجراءات  وفعالية كفاءة ومدى املؤسسة علي البيئة املحيطة بها، لنشاطات  املباشرة  وغير

 الكفاءة البيئية معيار أن اعتبار على ذلك .اآلثار هذه ملعالجة املؤسسة بها تقوم التي املعالجة أو  الوقائية االختيارية،

 تعبر عن البيئية والفعالية السلبية، البيئية التأثيرات من  والتخفيض أقل موارد في استخدام مدى ترشيد  إلى  يشير

 .ئيةالبي  وغاياتها  أهدافها  تحقيق في املؤسسة نجاح مدى
 

 البيئي باألداء االهتمام دواعي -ثانيا

  قتصادية فيما يلي:إلاملؤسسات ا  في  باألداء البيئي  االهتمام االسباب همأ تتمثل      

تضمنته من اشتراطات ومعايير دولية لحماية  اتفاقية تحرير التجارة العاملية واتفاقيات الشراكة وملحقاتها وما   ▪

تج  ليتي التصدير والستيراد، بحيث تلزم املؤسسات بمراعاة معايير جودة املنالبيئية وجعلها من متطلبات عم

 ؛واملعايير البيئية

فة إلى  تزايد إدراك الدول ألبعاد املخاطر البيئية املترتبة على انشطة املؤسسة، وتبنى البرامج والسياسات الهاد ▪

 ؛منع التلوث، وتخفيف معدلت املخاطر البيئية بمختلف انواعها

لعديد من املؤسسات والجمعيات املهتمة بشئون البيئة، وتزايد ضغوطها على املؤسسات الصناعية  ر اظهو  ▪

الهيئة المريكية  لتوفير وسائل الحماية ومنع التلوث وتقديم منتجات آمنة بيئيا. مثل:الوليات املتحدة المريكية  

 ؛4الجتماعية والبيئية مراكز لدراسات املحاسبية و  لحماية البيئة، وفي اململكة املتحدة

التزايد املستمر لوعي املجتمع نحو اللتزام املؤسسات بإنتاج منتجات صديقة للبيئة، وتزايد ميل املستهلكين   ▪

 ؛5جودة والسعر املناسب لستخدام منتجات غير ضارة بالبيئة دون اهمال لعتبارات ال

 
1 Juan Ramón Oreja-Rodríguez, Yaiza Armas-Cruz, " Environmental performance in the hotel sector: the case of the Western 

Canary Islands ", Journal of Cleaner Production, Vol. 29-30(2012), P. 64. 
2 Juan Ramón Oreja-Rodríguez, Yaiza Armas-Cruz, " Environmental performance in the hotel sector: the case of 
the Western Canary Islands ", Journal of Cleaner Production, Vol. 29-30, 2012, P: 64. 
3 Ibid., P. 65. 
4 Epstein, M.J. & P.S. Wisner, "Using a Balanced Scorecard to Implement Sustainability", Environmental 
Quality Management, spring, 2001, pp.1-10. 

 العدد ، قازيقالز جامعة التجارة،  يةلك التجارية،  البحوث ةلمج ،"االستثمارية القرارات ترشيد في البيئية المراجعة دور "، عطية راضي محمد 5
 .262  -261 :ص.ص م،  2000  الثاني، 
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تصل  والتي  التي تفرض غرامات عند املخالفةإصدار الحكومات عديد من القوانين الخاصة بالبعد البيئي ، و  ▪

 . الى حد إيقاف نشاط املؤسسة

يعزز   وكأسلوب لإلدارة منطقي كمحرك البيئية القتصادية الكفاءة مفهوم تتبنى التي املؤسسات عدد تزايد ▪

 عن يعبر  مصطلح هي البيئية  القتصادية الجتماعية )والكفاية  الشرعية وتصون  تشجع استراتيجيات

 املخرجات وإنجاز تحقيق بمعنى أو وبيئية، اقتصادية أهداف  ملقابلة املتاحة  البيئية الجيد للموارد متخداالس

  .1املدخالت( من مستوى  بأقل

للمشروعات. مدفوعين من تنامي الحس الخالقي لدي املساهمين   البيئية اآلثار إلدارة املديرين  تزايد وعي لدي  ▪

 واملستثمرين.  

والتي تعرف   Environmental management  systemsإلدارة البيئية، ري ليتضمن نضام اتطور الفكر اإلدا ▪

املسئوليات،  بأنها "جزء من نظام إداري شامل يتضمن الهيكل التنظيمي، والنشطة التخطيط، وتحديد 

، بحيث  2ئية والعناية باألنشطة البي  واإلجراءات، والعمليات، ومصادر التطبيق والتطوير واملراجعة والتصحيح،

 .صارت استمرارية املؤسسة مرتبطة بتلبية احتياجات املجتمع باعتبارها كيانات اقتصادية اجتماعية
 

 تحسين االداء البيئي جـ/ صعوبات

ـــــين اتكتنف                       ـــ ــانيـــة تحقيقـــهأل عمليـــة تحســـــ ـــــع  ،داء البيئي بعض املعوقـــات التي تحـــد من امكـ ـــ األمر الـــذي يضـــــ

قربها هو السعي الى تأشير هذه املعوقات بغية العمل على معالجتها، لذا أمام مجموعة من املحاولت  أرية  القيادات الدا

 :3بالتالييمكننا حصر هذه املعوقات 

ن البيئة تصــــبح اشــــبه بالســــائبة عند غياب هذا الدور فال حســــيب ول رقيب، أأي    غياب الدور الرقابي البيئي: ▪

ل حصـــر لها ســـواء أكان منبعها الفراد او املؤســـســـات الصـــناعية وصـــول إلى  المر الذي يضـــعها امام معضـــالت

ـــتنفار كافة املجهودالدول ذاتها ، وهنا يســـــتلزم   ـــعية الحال اســ ات والتشـــــريعات والحكام الشـــــرعية وحتى الوضــ

 لتعزيز الدور الرقابي تجاه البيئـة أي بيــان أهميــة املراجعة البيئيــة. 

وافر نظـام معلو  ▪ ـــــحيحـة وفي وقـت الحـاجـة لهـا يعني تعـذر امكـانيـة اتخـاذ  مـاتي بيئي:عـدم ت ـــ غيـاب املعلومـة الصـــــ

ـــــع العمليـة بر  ـــ ـــــحيح وبـالتـالي وضـــــ ـــ متهـا تحـت طـائلـة الجتهـادات وكثرة التغيرات وعلى نحو يجلي القرار البيئي الصـــــ

نـه مبعـث أبـل  حـالت عـدم التـأكـد تجـاه العـديـد من املشـــــــــــــكالت ، وفي ذلـك ضـــــــــــــيـاع لكثير من املوارد والقـدرات

 التحديات .

ضــــعف التنســــيق بين هذه الجهات ســــواء كانت حكومية   غياب التنســــيق بين مختلف الجهات املعنية بالبيئة: ▪

حدهما أاو مدنية وبين املهتمين بموضــــــوع البيئة يعني انعدام التواصــــــل بينهما وبما يضــــــعف قدراتهم على فهم  

يتعـذر على الخرين فهمهـا  همـا ضـــــــــــــمن املـدارات البيئيـة قـدن العمليـات التي يمـارســـــــــــــهـا احـدألألخر، ممـا يعني 

مر يحدث قدرا من الفجوة بينهما وبالتالي عدم القدرة على مواجهة املشـــكالت البيئية التي وحتى اســـتيعابها، ال 

 لى حد إقرار ضعفها.إتعترضها 

 
1 Burritt, R.L., and C. Saka, “Environmental Management Accounting Applications and Eco- Efficiency: Case 
Studies from Japan”, Journal of Cleaner Production, vol. 14, p: 14. 
2 ISO (International organization of standardization), "Environmental Management Systems- Specification with 
Guidance for use (Iso 14001)", 1996. 

، مداخلة ضمن ملتقي دولي اقتصاديات التنمية المستدامة وانعكاساتها علي تحسين االداء البيئي دراسة تحليليةاحمد خليف واخرون،  سلطان 3

 .9، ص:2009البيئة والعولمة، جامعة الزيتونة، االردن، 
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ن الجهات الفاعلة في البيئة مع انعدام توافر املعلومات البيئية وفي ظل غياب التنســيق بي  نقص الوعي البيئي: ▪

على الفاعلين فيها اداء الدوار املعهودة لهم بشـكل صـحيح الى التالي يتعذر  تتضـح مالمح ضـعف الوعي البيئي وب

ن تفكير الفــاعلين يتجــه ألى درجــة إحــد انهــا تتعثر بــل تتراجع وفي ذلــك اشــــــــــــــارة الى ضـــــــــــــيق نطــاق الوعي البيئي، 

 لج املهموم أي انها تدور في حلقة مفرغة مفقودة اساسا.بمتجهات ل تغير املطلوب ول تعا

نعدام القواعد واملعايير املنظمة للســـــــلوك إ  ايير يمكن اســــــتخدامها في املراجعة البيئية:عدم وجود قواعد ومع ▪

اليكولوجي يعني التصــرف العشــوائي في املوارد البيئية الى حد افتقار املســؤولية ســواء كانت مدنية او اخالقية 

 ا تتجلى حالت الضياع.وهن
 

 البيئي األداء أبعاد -ثالثا

ـــــمن هذه ا  1الفاعلية البيئيةبعاد تخص  أربعة  أنه يمكن اعتماد  أن  بيالباحث  أغلب  تفقأ               بعاد اإلجابة ألوتتضـــــ

 :2علي السئلة التالية

 ،...(.املؤسسةيقصد بها ستمرار؟ )إكيف يحسن التنظيم ب -

 (.ساس املخرجاتأمدخل النظام علي يشير الى ) ددة؟هل يمكن تحقيق اهداف مح -

 (.مدخل النظام علي اساس املوارد) يحافظ التنظيم علي موارده للحصول علي مزايا تنافسيةكيف  -

 (.املدخل االستراتيجي علي اساس تشريعي ) واخيرا الدرجة التي عندها تتحقق مطالب اصحاب املصالح -
 

بمقترحات  الدراســــات خرجت إذ للمؤســــســــة، البيئي األداء أبعاد بشــــأن  ،تمدةيفات املعبرز التصــــنأوعليه فان              

 :3منها البعض سندرج يأتي وفيما األبعاد لهذه متنوعة
 للمؤسـسـة، لألداء البيئي رئيسـية أبعاد أربع هناك أن على الدراسـة هذه أكدت : Ditz & J. Ranganathan دراسـة -

 .4إنبعاثات التلوث ،)املنتجات غير (املخرجات قة،الطا املواد ،استهالك استعمال هي
 

ـــــــنيف مقترح قدمت التي "  Bennett & James"  دراســـــــــــة - ـــ ـــــــاس على البيئي األداء أبعاد لتصـ ـــ ثالث مجموعات  أسـ

ـــــــــة، املجموعـة :عمليـات1:املجموعـة ـــــســـــ ـــ ـــــتخـدام كفـاءة :2املؤســـــ ـــ  تخص األبعـاد3واملجموعـة والطـاقـة، املواد اســـــ

 .5البيئية والحالة املنتجات املصالح، ابة، أصحالبيئي ب :الفعالية املتعلقة
 

 :البيئة مجالت حماية أسـاس على الدراسـة هذه وفق البيئي األداء أبعاد تـصنف "  Loew & Kottmann"   دراسـة -

 .6املياه التخزين، إدارة اإلنتاج، والتغليف، التعبئة املخلفات، امللوثة، النبعاثات النقل، الطاقة،
 

 
 البيئي املستهدف بما يحقق  بقدر كاٍف من أجل أحداث التاثير منظومات متسلسلة من عوامل فكرية وأخالقية وتشريعية ومجتمعية، يجب توافرها  :يعرف بأنه

( 02.04/2022)"،  هرم الفاعلية البيئية املجتمعية": نموذج مقترح لتدعيم االستدامة البيئية : عبد البريدي، " الستدامة البيئية، انظر

،https://www.researchgate.net/publication/329896374 

، البيئة في المؤثرة الصناعات تجارب واقع من تحليلية دراسة :المالية بالمؤشرات البيئي األداء تقييم مقاييس عالقةن، عبد البر عمرو حسي  2 

 173، ص:2003، 1، العدد:مصر ، والتجارة لالقتصاد العلمية المجلة
 في المؤسسات الجزائرية المتحصلة على شهادة ةالمحاسبة عن األداء البيئي: دراسة تطبيقيانظر لمزيد من التفاضيل، نجوى عبد الصمد، "   3

 .1، اطروحة دكتوراه، جامعة باتنة2015، 27-24"،  ص ص: 10441األيزو 
4E.J. Jung, J.S. Kim, S.K. Rhee, " The measurement of corporate environmental performance and its 
application to the analysis of efficiency in oil industry ", Journal of Cleaner Production, Vol. 9, 2001, P.552.  
5 X. Olsthoorn, D. Tyteca, W. Wehrmeyer, M. Wagner, " Environmental Indicators for Business: A review of the 
literature and standardization methods ", Journal of cleaner production, vol. 9, 2001, P:451. 
6 Ibid , P452. 
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 أبعاد خمســـة من خالل للمؤســـســـة البيئي األداء التعبير على يمكن أنه إلى أشـــارت "  V. W. Tam et. al"  .دراســـة -

ـــــكل يبينها كما رئيســــــية الى جانب اإلنتاج، البيئية لعمليات والفعالية الكفاءة :على بالتركيز ذلكو  ( 1.4)رقم   الشـ

ـــــافة  نظم اإلدارة كتوطين البيئية اياللقـضـــــــــ  اإلدارة معالجةوتتم   والخدمة، للمنتج البيئية الجوانب قياس اضـــــ

ــــافة إلى   القوانين، مع التوافق وأهداف البيئية ـــ ــــة لعمليات البيئي التأثير من الوقايةبالضـ ـــ ــــسـ ـــ ــــتعمال  املؤسـ ـــ واسـ

ــــيص تحديد، بغية منتجاتها ـــ  األداء بين عن طريق ربطها واللتزامات الســــــــــــتثماراتو   البيئية التكاليف وتخصـــــ

 .1املالي البيئي واألداء
 

 

 للمؤسسة  البيئي األداء أبعاد :(1.4)رقم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحاسبة عن االداء البيئي: دراسة تطبيقية في المؤسسات الجزائرية  المتحصلة علي   ،عبد الصمد نجويالمصدر: 

 . 26،ص:2015 الجزائر،،1منشورة ،جامعة باتنةرسالة دكتوراه  ،14001شهادة االيزو
    محاور  ضـمن األداء البيئي أبعاد من كبيرة مجموعة تجميع يتم بأن ا اقتراح قدمت : et. al. A. Y. Illinitch دراسـة -

 لتقييم أسـاس املصـفوفة هذه تكون  رقم بحيث الشـكل يوضـحها كما البيئي لألداء تكاملية مصـفوفة عناصـر تمثل رئيسـية

 مع العالقات النظم، :هي أبعاد، أربعة خالل من ذلك النتائج، خارجي، العمليات، داخلي، :محاور  أربعة وفق البيئي األداء

البيئي أو ما يصطلح عليه  األداء أبعاد والشكل املوالي يوضح    البيئية. التأثيرات القوانين، مع املصالح، التوافق أصحاب

 البيئي للمؤسسات:بمصفوفة الداء 

 البيئي  األداء ( مصفوفة أبعاد1.4اجلدول  رقم)  
 

 الخارجية ▪ داخلية ▪     

 املصالح  أصحاب مع العالقات أنظمة املؤسسة داخلية ليةالعم ▪

 مع المتثال الداخلي)التوافق النتيجة ▪

 القوانين( 

 التأثيرات البيئية 

Source  :   Anne Y Ilinitcha,Naomi S Soderstrom b,Tom E. Thomasc,  measuring corporate 

environmental performance, journ al of accounting and public policy,  vol 17,1998, p:388.   

  العمليات  من كل على تطرأ خارجية وأخرى  داخلية هناكانعكاسات  أن  لنا يتضح  البيئي لألداء  أعاله املصفوفة  من        

القوانين والتشريعات، كما  احترام  ذلك عن وينتج والعمليات املنتجات  جودة من كل على إيجابيا  ينعكس فهو  .والنتائج

تحسين العالقة مع أصحاب   سسة. أما بالنسبة للمحور الخارجي، فباإلضافة إلىد على تحقيق وفورات مالية للمؤ يساع

 
1Vivian W.Y. Tam, C.M. Tam, S.X. Zeng, K.K. Chan, " Environmental performance measurement indicators in 
construction ", Journal of Building and Environment, Vol. 41, 2006, P: 165.  

 األثار
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بيئة أعمالها   تأثيرا إيجابيا على البيئة من جهة، ويدعم الصورة اإليجابية للمؤسسة فيعلى مانعتقد في املصالح فهو يؤثر 

 . من جهة أخر

ـــــيم البعـاد العلميـة لهـذه املـداخـل والنتـائج املترتبـة عليهـا الي انوا تمكن  وآخرو    llinitchن أويالحظ         ـــ مور أل من تقســـــ

 : 1تتمش ي بصفة عامة مع املداخل العلمية وذلك علي النحو التاليذات مفاهيم متميزة، وهذه التبويبات 

ـــــي  مقـاييس االنظمـة الـداخليـة: ▪ ـــ ـــــميمهـا لرفع وتحســـــ ـــ ـــــير الي العمليـات التنظيميـة التي تم تصـــــ ـــ ن الداء البيئي وتشـــــ

م املهام البيئية، تعيين مدراء للبيئة من ذوي الخبرة والتأثير الفعال، وتتمثل في: برامج املراجعة الداخلية، قوائ

 تقديم تعويضات بيئية وحوافز للعاملين واملدراء مع تخصيص هيئة لألنشطة البيئية.

ــــة والدوائر الي عملية التفاعل بين    تشـــــير العالقات الخارجية  العالقات الخارجية ألصــــحاب املصــــالح: ▪ ــــسـ املؤسـ

 الخارجية املختلفة، وهم اصحاب املصالح ومنهم حملة السهم واملجتمع املدني والحكومة واملستهلكين....

جية املتولدة عن ممارســـة املؤســـســـة للعمل ويشـــير هذا الي املؤثرات الســـلبية الخار   التأثيرات البيئية الخارجية: ▪

 علي البيئة املحيطة بها. وما يصدر منها ويؤثر 

وافق ▪ ويشـــــــــــــير الي درجـة التي تحقق عنـدهـا املؤســـــــــــــســــــــــــــة الحـد األدنى من   مع القوانين(: االمتثـال الـداخلي)الت

 التزامها للمعايير املطلوبة بالقانون والتشريعات. 

ـــــــــــ           ـــــغيليــــة يمكن أن يالحظ تركيز أغلبهــــا على األبعــــاد املرتبطــــة بع ،ابقــــةإن املتــــأمــــل للمقترحــــات الـســــ ـــ مليــــات التشـــــ

 ة، ومدى توافقها مع منظومة القوانين البيئية.للمؤسسة ومنتجاتها، تأثيراتها البيئي
 

 البيئي   األداء مجاالت -رابعا

 املؤسسات على يجب التي والفعاليات البيئية األنشطة بها ترتبط التي املجالت أهم درجفإ البيئي األداء أبعاد تتمثل         

 :2النحو اآلتي على ذلك القتصادية، ألنشطتها مزاولتها دنع بها اللتزام

ــــفة البيئة بشـــــــــؤون املتعلقة أو البيئة لحماية املنظمة واللوائح بالقوانين اللتزام - عامة، او باعتبارها كحدا  بصـــــ

ـــــات تعمل أن يجب أدنى ـــــسـ ـــــع عليه، املحافظة على املؤسـ ـــــكل فيها والتوسـ  أي حدوث إلى تجنب يؤدي الذي بالشـ

 ؛ممكنة درجة بأقص ى املشكالت هذه حدة من التخفيف أو بيئية تمشكال 

ــــناعي( بطريقة  - ـــ ــــرف الصـ ـــ ــــغيل)الصـ ـــ ــــرف املياه املتخلفة عن عمليات التشـ ـــ التخلص من املخلفات والنفايات وصـ

 ؛ممكن، وذلك بمعالجتها وتنقيتها قبل صرفهاتؤدي إلى تخفيض التلوث البيئي إلى أدنى حد 

ـــــميم عمليا - ـــ ـــــميم املنتجات وتصـــــ ـــ ـــــغيل واملراحل اإلنتاجيتصـــــ ـــ ة بطريقة تؤدي إلى تقليل من املخلفات أو ت التشـــــ

ــات البيئيــــة الضـــــــــــــروريـــة على عبوات املنتجــــات  ــة التعليمــــات والبيــــانـ ــات إلى أدنى حـــد ممكن، مع كتــــابـ النبعــــاثـ

 ؛من هذه العبوات بعد استخدامها والخاصة بكيفية التخلص السليم

مها بحيث تفي باملتطلبات النادرة واملحدودة، وذلك بترشــــيد اســــتخداالقتصــــاد في اســــتخدام املوارد الطبيعية   -

الضـــــــــرورية لالحتياجات في الحاضـــــــــر دون اإلخالل بحق األجيال القادمة أي ان يجدوا ما يفي باحتياجاتهم من 

 ى اعتبار أن هذه املوارد ليســـت ملك خالصـــا لألجيال الحالية لوحدها، وإنماهذه املوارد في املســـتقبل، ذلك عل

 يجب أن تشارك األجيال املقبلة في ملكتها أيضا.
 

 

 
1 llinitch,anne,andsoderstorm,naomis, measuring corporate environmental performance, journal of 
accounting and public policy,vol17,1998,p:408. 

رسالة  ، 14001المحاسبة عن االداء البيئي: دراسة تطبيقية في المؤسسات الجزائرية  المتحصلة علي شهادة االيزو ، نجوي الصمدعبد  2

 .27ص:،2015، الجزائر، 1جامعة باتنة،دكتوراه غير منشورة 
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 البيئي   بأدائها املؤسسات تطور اهتمام ومراحل مستويات -خامسا

 مختلفة وســـمات أبعاد منها مســـتوى  كل يعكس بحيث ثالثة مســـتويات، إلى البيئي أدائها املؤســـســـات أغلب تصـــنف         

 البيئية، املشـــكالت مع تعاملها وفي البيئي األداء في وقصـــور  فبضـــع تتصـــف املســـتوى األول  في فاملؤســـســـات .للمؤســـســـات

ـــــات هذه في البيئي للتخطيط الزمني يكون األفق ما وعادة ـــــسـ ـــــير، األجل هو املؤسـ باألداء  املرتبطة قراراتها جميع وأن القصـ

ـــــس البيئي ـــ إحراقهــا  ايــات أونفــ ال معــالجــة خالل من إمــا البيئي اللتزام تحقيق ويتم .التكلفــة رات اعتبــا على فقط تتــأســـــ

القانونية، ليس لهم عالقة  اإلدارات من أفراد املؤسسات هذه في البيئية اإلدارات يترأس ما وغالبا )التخلص النهائي منها(،

 .1باإلدارة البيئية

 تنظيم وأ قانون  إقرار إلى يعود تحولها ســـبب فيكون  الثاني، املســـتوى  إلى األول  املســـتوى  من تنتقل التي املؤســـســـات أما    

 املسـتوى  هذا في املؤسـسـات إدارة وتهدف .وتصـرفات املسـتثمرين التشـريعات على التعرف في املجتمع وحق التلوث، برقابة

ــــكالت من الوقاية إلى ـــ  الزمني األفق يكون  ما وعادة الخطرة البيئية األحداث وقوع تمنع التي األفعالبتحديد   البيئية املشـ

 كما املمتلكات إدارة تحســين تتضــمن التي التلوث تخفيض أســاليب تســتخدم ما وغالبا ،ســنة فيها عادة البيئي للتخطيطي

 تحاول  هذه املؤسـسـات فإن معا وبشـكل املؤسـسـات، هذه في واضـحا يكون  القانونية واألقسـام التشـغيل أقسـام أن تعاون 

 الوقائية. باألنشطة والعمل الختصاص طريق عن البيئية املشاكل منع

ــــاتميتت حين في      ـــ ــــسـ ـــ  على إدارتها لديها، وعمل البيئي الوعى درجة في بزيادة الثالث املســــــــتوى  إلى تنتمي التي ز املؤسـ

 لإلدارة املالئمة املوارد البيئية، وتخصـيص للبرامج ودعمها الكامل التزامها مع البيئية لسـياسـتها واضـحا تفصـيال وضـع

ـــــتويات فعالة تدريبية برامج ووجود البيئية ـــــم التخطيط كما .الوظيفية للمسـ ــــات من النوع هذا في البيئي يتسـ ــــســ  املؤســ

ـــــتهدف الطويل، باملدى ـــــعي ويسـ ـــــين التكلفة لتخفيض البيئية الفرص أو عن املجالت البحث أو السـ  .الربحية وتحسـ

نظر كمـا
 
ـــــات هـذه ت ـــ ـــــســـــ ـــ ـــــا بـاعتبـارهـا بـل قيودا بـاعتبـارهـا ليس البيئيـة القوانين والتعليمـات إلى املؤســـــ ـــ  لألداء مقيـاســـــ

ــــين التكلفة ضلتخفي ــــاليب تبرز الربحية، وهنا وتحســـــ  مهمة كممارســـــــــات ومراجعته البيئي األداء وتقييم قياس أســـــ

 .2املؤسسات لهذه وضرورية

ــنيف  ومن خالل هذا       خمســـة مســـتويات إلى Richard Welford ل دراســـة في البيئي األداء مســـتويات قســـمت ، فقدالتصـ

 الذي البيئي األداء تطور  جدول  البيئي ولقد عرضـــــــها في بأدائها تمامهال  اتجاه املؤســـــــســـــــات موقف تطور  مراحل توضـــــــح

 مراحل من مرحلة لكل اقترحها التي األســماء من األولى من األحرف ROAST كلمة وتتكون  ، ROAST scale ب يعرف أصــبح

 .املســتدامة للتنمية والبيئية والجتماعية القتصــادية األبعاد ليتضــمن البيئي نطاق األداء توســيع البيئي. ومع األداء تطور 

 :3املراحل هذه من مرحلة كل خصائص ومميزات يأتي وفيما

 للقواعد البيئية كلية مقاومة هناك املرحلة هذه خالل : (Resistance: Stage I) املقاومة او املمانعة مرحلة .1

ــــات، قبل من ـــ ــــسـ ـــ ــــتجيب أن أو بيئيا مســــــــؤولة تكون  أن في رغبتها عدم مع املؤسـ ـــ  اءاتت واإلجر للمبادرا تسـ

 .البيئية

وافق املالحظة مرحلة .2 ـــــات تقوم : (Observe & comply: Stage II) والت ـــــسـ  بمالحظة املرحلةهذه  في املؤسـ

ـــين إلى تهدف بإجراءات القيام نحو وتتجه البيئية، القوانين وتفحص  مجبرة تكون  البيئي ألنها أدائها تحســـــ

 
 ،  2العدد ،   31المجلد السعودية، ،الرياض العامة،  اإلدارة معهد العامة،  اإلدارة دورية ،  مقترح إطار :البيئي األداء مراجعة  السقا،  أحمد السيد 1

   211 .: ص، 1999
 .206:ص ، نفس المرجع السقا،  أحمد السيد 2

3 Richard Welford, Corporate environmental management, London: Earthscan Publications ltd., 1999, PP: 18-
19. 
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 ورغبتها اقتناعها من عدم الرغم على القضـائية القرارات وأ البيئية التشـريعات طائلة تحت بها اللتزام على

 .النصوص تلك مع التوافق في

ــــات تبدأ هنا : (Accommodate: Stage III) التكيف مرحلة .3 ــــســـــ  تبنى نحو التغيير تتجه مع بالتكيف املؤســـــ

 مع فقالتوا على ضـــــــرورة كليا مبنيا ليس البيئي التزامها دافع وأن طوعية، بصـــــــفة ا بيئي مســـــــؤول ســـــــلوك

 .البيئية التشريعات

 طوعية بالتخطيط بصــــفة املؤســــســــات تقوم : (Seize & Preempt: Stage IV) واالســــتباق االغتنام مرحلة .4

 ملتطلبات البيئي لالســـتجابة أدائها لتطوير برامج بوضـــع وتلتزم البيئية، باملســـائل املتعلقة إلجراءاتها املســـبق

 .التنمية املستدامة متطلبات تحقيق حلةملر  تمهيدا املصالح، أصحاب من عديدة فئات

قمة  إلى املرحلة هذه خالل املؤســـــــســـــــات ســـــــلوك ويركز   : (Transcend: Stage V) التفوق او التميز مرحلة .5

ــايا الكلي ودعمها البيئي ووعيها إدراكها ــ  مع متوافقة كليا فيها تكون  التي بالطريقة تعمل وأنها البيئية، للقضـ

 .املستدامة التنمية

 البيئي   األداء مؤشرات مفهوم-سادسا

ــــرات          ـــ ــــفة تعرف املؤشـ ـــ ــــط املعلومات التي املتغيرات تلك عامة، علي انها بصـ ـــ  بظاهرة معينة مرتبطة تلخص او تبسـ

 الكمية، باملتغيرات هذا املفهوم ربط على للمؤشــــرات أعطيت التي التعاريف أغلب ركزت ولقد 1ومفهومة واضــــحة لجعلها

 .للمؤشرات األساسية الوظائف إحدى هو الكمي ياسالق أن اعتبار على

ـــــيل فيها يتم حالت هناك أن إل ـــــرات تفضـــــ ـــــرات عن الكيفية)املعنوية( املؤشـــــ  توافر املعلومات عدم :منها الكمية، املؤشـــــ

 .بالغة أهمية ملسألة التكلفة تكون  عندما أو بطبيعتها، الكمي للقياس قابلة غير دراستها املراد الصفة أن الكمية،

ـــــرات تعاريف اقترحت فلقد البيئي، لألداء أعطيت التي التعاريف لختالفوبنظر  ـــ ـــــب .البيئي األداء متنوعة ملؤشـــــ ـــ  فحســـــ

ِود محدد تعبير " هي األداء البيئي مؤشــرات البيئي، األداء بتقييم الخاصــة 14031 األيزيو مواصــفة  األداء عن معلومات يز 

ـــياق وفي 2." للمؤســـــســـــة البيئي  األداء مؤشــــرات  OECDوالتنمية القتصــــادي التعاون  منظمة خبراءها  عرف نفســــه، السـ

 التعريف هذا ويشـترك .3" البيئية الحالة عن معلومات وتوفر وتـصف، تشـير متغيرات مشـتقة من أو متغيرات  "بأنها البيئي

 وطبيعة املعلومات نوع دتحدي دون  من البيئي األداء املؤشـرات وواسـع عام مفهوم قدما قد كونهما في التعريف السـابق مع

 .البيئي األداء مؤشرات توفرها التي

 تلك " أنها باعتبار  تفصــيال  أكثر البيئي األداء ملؤشــرات تعريف(EEA) األوروبي البيئة لوكالة تقرير في حين ذكر في            

 أنه إل 4.بيئية" نظر وجهة من داملوار   اسـتهالك في املؤسـسـة وفعالية كفاءة بتقييم تسـمح التي املالية وغير املالية املعلومات

 في بتقييمها البيئي األداء ملؤشــرات تســمح التي البيئية للمؤســســة والفعالية الكفاءة حصــر قد أنه التعريف هذا على يؤخذ

 .البيئي لألداء األخرى  وإغفال األبعاد املوارد استهالك وهو واحد، بعد

 
1 Eleonora Perotto, Roberto Canziani, Renzo Marchesi, Paola Butelli, " Environmental performance, indicators 
and measurement uncertainty in EMS context: a case study ", Journal of Cleaner Production, Vol. 16, 2008, P: 
519. 
2 International Organization for Standardization, ISO 14031: 1999, Op. Cit. 
3 Organization for Economic Co-operation and Development, Key environmental indicators: 
Development, Measurement and use, OECD., Environment Directorate ,Paris , 2003, P: 5. 
4 EEA., Business and the environment: current trends and developments in corporate reporting and ranking, 
Technical report No. 54, ( February, 2001), P: 29. 
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 عن هامة معلومات   توفر  ،ســوقية  غير  أو ســوقية عددية، مقاييس " هي البيئي األداء مؤشــرات بأن ويمكن تعريفها         

ــــحاب عالقات القوانين، مع التوافق البيئي، األثر ــــالح، أصـــــ ــــة ونظم املصـــــ ــــســـــ  التعريف عن التعريف ويتميز هذا1." املؤســـــ

 األداء مؤشـرات مفهوم حصـر قد نجده ذاته الوقت أنه في إل للمؤسـسـة، البيئي األداء أبعاد أهم تضـمن قد أنه في السـابق

 عملية إطار في وتدخل كيفية معنوية معلومات هي البيئية املعلومات الكثير من أن حين في العددية املقاييس في البيئي

 .أن تتضمنها ويجب البيئي األداء وتقييم قياس

 بمجموعة البيئية فاءة اإلجراءاتكو  لفعالية الكمي القياس تمثل " البيئي األداء مؤشـــرات بأن آخر تعريف في وجاء        

 حصـــره عليه يؤخذ كما العددي الكمي، التركيز على القياس في الســـابق التعريف مع التعريف هذا ويشـــترك". 2املعايير من

ـــمل أن بد ل البيئي األداء قياس أن إل للمؤســـــســـــة، اإلجراءات البيئية فعالية قياس في البيئي األداء مؤشـــــرات ملفهوم  يشــ

 ومنتجاتها. املؤسسة، عملياتها ألنشطة البيئية ارثاآل أيضا

 أو الكيفية، الكمية املعلومات تلك هي  البيئي األداء مؤشــــــــــرات أن إلى  نخلص أن يمكن ســــــــــبق، ومن خالل ما        

ــلبية، اإليجابية البيئية، اآلثار تقيس التي ،الســــوقيةوغير  الســــوقية ــاط املؤســــســــة املباشــــرة وغير املباشــــرة والســ  لنشــ

 .البيئية إجراءاتها وفعالية كفاءة دىمو 
 

  انتقائها و اهم معايير البيئي األداء مؤشرات خصائص -سابعا

 الخصـائص العامة عن تختلف ل الخصـائص من بمجموعة تتصـف أن البيئي األداء مؤشـرات في يجب ان يشـترط         

 تستجيب أن األهداف، منسجمة مع تكون  أن للفهم، يةالقابل املوضوعية، :منها املؤشرات، من نوع أي في توافرها الواجب

التي  الخصـــــــائص من وغيرها .للتطبيق معقولة وقابلة كلفتها مفهومة، بمقارنات تســـــــمح أن املصـــــــالح، أصـــــــحاب لتوقعات

 البيئي. األداء مؤشرات وانتقاء اختيار عملية عليها تستند التي املختلفة املعايير إلى يمكن ضمها

 مؤشــرات انتقاء بشــأن معايير من القتصــاديين مجموعة مقترحات فيها نوقشــت التي Neimeijer & de Groot دراســة وفي

 :3هي بأبعاد محددة، مرتبطة مجموعات إلى تصنيفها يمكن املعايير هذه أن تبين البيئي، األداء

 حدد.ملا واملكاني الزمني اإلطار التنبؤ، على القدرة الستباقية، :منها النظمي، البعد معايير -

 .الخصائص اإلحصائية للتحويل، القابلية الخصوصية، للقياس، القابلية :مثل الجوهري، البعد معايير -

 توفرها، ومدى املطلوبة البيانات واملنافع، التكلفة :منها واملالية، التطبيقية األبعاد معايير -

 .الالزم والوقت املورد العملية، البساطة الالزمة، املهارات -

 .العامة األهمية التكاملية، املصداقية، للتحليل، القابلية :هي العلمي، دالبع معايير -

 والدقة. التاريخي التسجيل في وتتمثل التاريخي، البعد معايير -

 إمكانية ، ا دولي للمقارنة القابلية للفهم، القابلية :مثل واإلدارة، السياسة ببعدي مرتبطة معايير -

 الكمي، للقياس القابلية الغايات، باتجاه التقدم دارة،إل با الرتباط املجتمعي، بالبعد ربطها -

 .للتطبيق ومكانية زمنية عليا ودنيا وجداول  حدود لها تكون  أن املالءمة، -

 الزمني، اإلطار املالءمة، القابلية للقياس، :هي عليها واملتفق املشـتركة البيئي األداء مؤشـرات انتقاء معايير أن نسـتنتج وهنا

 .املطلوبة املوارد ل،للتحلي القابلية

 

 
1 Jean- Francois Henrie, Marc Journeault, " Environmental performance indicators: An empirical study of 
Canadian manufacturing firms ", Journal of Environmental Management, Vol. 87, 2008, P: 166. 
2 Ibid. 
3David Niemeijer, Rudolf S. de Groot, " A conceptual framework for selecting environmental indicator sets ", 
Journal of Ecological indicators, No. 8, 2008, PP: 16-18.  
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   البيئي حسب بعض املؤسسات الدولية املهتمة بالشؤون البيئية األداء قياس مؤشرات أنواع-ثامنا

 والتقرير مجال قياس، في املؤســــســــات ملســــاعدة إصــــدارات بنشــــر الدولي املســــتوى  على عديدة هيئات اهتمت               

ـــمنت مقترحات معيارية، مواصــــفات أو رتقاري أو إرشــــادات صــــورة في البيئي األداء عن ـــنيفات مختلفة تضـ  مؤشــــرات لتصـ

ــنيفات هذه أهم من البيئي، األداء ــات املهتمة بالشـــؤون  في اإلصـــدارات الواردة تلك التصـ  البيئيةاآلتية لدي هذه املؤســـسـ

 نذكر منها:

 : OECD والتنمية االقتصادي التعاون  ملنظمة األساسية البيئية املؤشرات دليلأ/   

 البيئية املؤشـرات من مجموعات أربع املنظمة عن ولقد جاء قياس، كيفية ليقدم الدليل هذا املنظمة أصـدرت هذه       

 تقيس التي املؤشــرات القطاعية، املؤشــرات البيئية الكلي، املســتوى  على بالبيئة تعنى التي الجوهرية البيئية املؤشــرات :هي

 عن والتقرير.املؤشـرات الجوهرية من انتقاؤها تم التي األسـاسـية البيئية ملؤشـراتاو  املسـتدامة، التنمية نحو الدول  إتجاه

  :1هي املؤشرات من فئتين املجموعة البيئية األساسية وتضم املؤشرات من مجموعة

 التحكم في املخلفات، املواد، جودة األوزون، طبقة املناخية، التغيرات :البيئي التلوث بمســائل مرتبطة مؤشــرات -

 .العذبة املياه جودة

ــــرات - ـــ األســــــــــــماك ،املوارد  موارد الغابية، املوارد العذبة، املياه موارد :الطبيعية واملوارد باألصــــــــــــول  مرتبطة مؤشـــــ

 .البيولوجي التنوع الطاقوية،

  2WBCSD املستدامة للتنمية العاملي األعمال ملجلس البيئية الفعالية قياس دليل

ــــرات الدليل جاء هذا ــــادية الفعالية بين ةالعالق لقياس بمؤشـــــ ــــة، البيئية والفعالية القتصـــــ ــــســـــ  بين ذلك بالربط للمؤســـــ

ـــــنف.أخرى  جهـة من البيئيـة وبتـأثيراتـه جهـة، من الخـدمـة أو بـاملنتج املرتبطـة القيم من مجموعـة ـــ  مقـاييس الـدليـل ويصـــــ

 :3املؤشرات هذه يأتي وفيما وأخرى إضافية، أساسية مؤشرات منها كال تضم مجموعتين، إلى البيئية الفعالية

ــــرات ➢ ــــم :الخدمة أو املنتج بقيمة مرتبطة مؤشـــــ ــــلع أو الخدمات كمية تضـــــ ــــتهلكيناملقدمة   أو املنتجة الســـــ  للمســـــ

 .صافي الدخل اإلجمالي، الهامش املضافة، القيمة :إضافية ومؤشرات أساسية، كمؤشرات

ـــلع بإنتاج املرتبطة البيئية التأثيرات مؤشــــــــرات ➢ ـــيد في  :تخص يةاـســـــــ أـســـــــ  مؤشــــــــرات منها :الخدمات أو الســـــ الترشـــــ

 .األوزون  طبقة تآكل و الحراري  الحتباس في املتسببة والنبعاثات املياه املواد، الطاقة، استهالك

 .املخلفات والنفايات المطار الحامضية، تكاليف بيئية اضافية، :هي إضافية مؤشرات إلى باإلضافة
 

 : UNCTAD مرملؤت البيئية الفعالية مؤشرات حول  اإلرشادي الدليلب/ 

ــــتعملي معدي لفئة وهو موجه             ــــرات ومسـ ــــتعراض البيئية، الفعالية مؤشـ ــــاب وقياس منهجية باسـ  الفعالية لحسـ

ــــة البيئية ــــسـ ــــاس على ذلك .عنها والتقرير بها والعتراف للمؤسـ ــــرات أسـ ــــتعمال بيئية مؤشـ  والطاقة ،ومدي املياه تقيس اسـ

 .4األوزون، املخلفات الصناعية طبقة تآكل في واملساهمة األرض، حرارة درجة ارتفاع في املساهمة

 
1 Organization for Economic Co-operation and Development, Key environmental indicators, OECD., Paris, 2008, 
P: 8. 

 للتنمية عمالاأل مجلس  باندماج 1995 عام في  (WBCSD: World Business Council for Sustainable Development)المجلس هذا أنشأ 2
 WICE: World Industry) للبيئة الصناعي العالمي والمجلس (BCSD: Business Council for Sustainable Development) المستدامة

Council for Environment)  ، من المستدامة التنمية تحقيق هو مشترك وتعهد التزام يوحدها عالمية،  شركة 190 من أكثر تحالف المجلس ويضم 
 .االجتماعية والتنمية البيئي،  التوازن االقتصادي،  النمو :محاور ثالثة اللخ

3 World Business Council for Sustainable Development, Measuring Eco-Efficiency – a guide to reporting 
company performance, WBCSD., Geneva, 2000, PP: 20-21. 
4United Nation Conference on Trade and Development, A manual for preparers and users of Eco-efficiency 
indicators, UN., New York, 2004, P: 19.  
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  GRI/G3 1:االستدامة عن املبادرة العاملية للتقرير التوجيهي الدليلجـ/

 املجال في املؤســــســــة أداء للتقرير عن عمل إطار ليقدم ، GRI الســــتدامة للتقرير عن العاملية املبادرة عن الدليل هذا جاء

ـــــادي البيئي، ـــــرات وتغطي .اعيولجتم القتصـــــ ـــــة البيئي البعد مؤشـــــ ـــــســـــ  الطاقة املياه، :مثل باملدخالت املتعلق أداء املؤســـــ

ــا تغطي كمــــا .امللوثــــة والتــــدفقــــات بــــالنفيــــات، النبعــــاثــــات تختص التي واملخرجــــات واملواد، ــ ـــــــ  بــــالتنوع املرتبط األداء أيضـــــ

ــــلة ذات أخرى  البيئي، ومعلومات التوافق البيولوجي، والخدمات علي البيئة  املنتجات وتأثيرات ئية،البي النفقات منها الصـ

 .2املحيطة
 

 : 14031 األيزو  البيئي األداء بتقييم الخاصة املواصفةد/ 

 :هما مجموعتين، إلى املواصفة هذه وفق البيئي األداء لقد تم تصنيف مؤشرات       

 :3املؤشرات من نوعين ىإل وتنقسم للمؤسسة، البيئي األداء عن معلومات تقدم: البيئي األداء مؤشرات -أ 

 (: أنواع مؤشرات األداء البيئي  2.4الجدول رقم ) 

 الشرح املؤشر 

 األداء مؤشــــــــــرات

 االداري 

ـــــة - ـــــسـ ـــــاهمات وإجراءات جهود عن بمعلومات تمد املؤسـ  اإلدارة البيئية في اإلدارة ومسـ

ــــة ــــســـــ ــــرات هذه أمثلة من ككل، للمؤســـــ  املنجزة، البيئي عدد عمليات التدقيق :املؤشـــــ

ــــبة امل ـــ ــــتخدمينسـ ـــ ــــعوا الذين نسـ ـــ ـــــــص مقابل التجاوزات عدد بيئي، لتدريب خضـ  حصـ

 .البيئة أصدقاء املوردين عدد بها، املسموح امللوثة النبعاثات وحدود

 األداء مؤشــــــــــرات

 التشغيلي 

ــاســـــــا ب:  مرتبطة تكون  املؤســـــــســـــــة، لعمليات البيئي األداء عن معلومات وتوفر : -   أســـــ

ـــــتهالك ـــ  اإلنتاج، عمليات عن الناتجة والنبعاثات اتاملخلف الطاقة، إدارة املواد، اســـــ

 .للمؤسسة الحقيقية البيئية الجوانب وبتقييم
 

ـــــــمن :البيئية الحالة مؤشــــــــــرات - ب ـــ ـــــــغوط للبيئة والعاملية اإلقليمية املحلية، الحالة عن معلومات تتضـ ـــ ـــــــف الضـ ـــ  بوصـ

 الهواء، نوعية على إلى الهواء امللوثةاثات  النبع تأثير على الضــــوء يســــلط كأن البيئة، على للمؤســــســــة املباشــــرة والتأثيرات

 .4ملواقع اإلنتاج املجاورة املنطقة في املياه مجاري  على املنبعثة املياه ملوثات وتأثير
 

  EMAS البيئي والتدقيق اإلدارة نظام -تاسعا

 الجوانب بالتركيز على البيئي أدائها بها لتقيس أســــاســــية مؤشــــرات عليه املســــجلة للمؤســــســــات النظام هذا يقدم            

ـــــرة البيئيـة ـــ  التنوع والنبعـاثـات؛ املحـافظـة علي  امليـاه؛ التحكم في النفـايـات جودة املواد؛ الطـاقـة؛ فعـاليـة :اآلتيـة املبـاشـــــ

 .5البيولوجي

 
 ابيئي المسؤولة لالقتصاديات التحالف هيئة قبل من 1997 عام  (GRI : Global Reporting Initiative)الهيئة هذه تأسست 1

(CERES: Coalition for Environmentally Responsible Economies) للبيئة المتحدة األمم برنامج مع بالتعاون 1989 سنة أنشأت التي 
(UNEP: United Nation Environment Programme) مستوى رفع بهدف ذلك المال،  رأس أسواق في االستدامة  إدماج الرئيسية مهمتها كانت 

 عن للتقرير التوجيهي للدليل طبعات ثالث الهيئة أصدرت ولقد .المالي اإلبالغ لممارسات موازي ىمستو إلى االستدامة عن التقرير ممارسات
 طبعة آخر  ثم ومن 2002 سنة G2 منه الثانية الطبعة لتصدر والتعديل للمراجعة الدليل ليخضع ،  2000 سنة في G1 األولى إصدار تم االستدامة، 

G32006سنة. 
2 Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines, GRI., Amsterdam, 2011, PP: 27 – 28. 
3 Christine Jasch, " Environmental performance evaluation and indicators ", Journal of Cleaner Production, Vol. 
8, 2000, P: 83. 
4 A.M. Papadopoulos, E. Giama, " Environmental performance evaluation of thermal insulation materials and 
its impact on the building " , Journal of Building and Environment , No. 42, 2007 , P:2181. 
5 Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009, The 
voluntary participation by organizations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), 
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ـــــأن أغلبها اتفاق نالحظ أن يمكن          اد،و امل املياه،(املقترحة األبعاد من مجموعة أن إذ األداء البيئي قياس أبعاد بشـــــ

 كما .املؤشــــرات قياس معايير في التباين من الرغم على اإلصــــدارات في أغلب كانت نفســــها النبعاثات( املخلفات، الطاقة،

ــا تنوع مالحظة يمكن ــ ــــوصـ ــــة، البيئي األداء قياس إطار التجاهات خصـ ــــسـ  الناحية من تناولته اإلصـــــدارات فبعض للمؤسـ

 .للمؤسسة القتصادية الكلية بالفعالية ربطه إلى أخرى  عمدت حين في ة،الستدام قياس ضمن تناولتهوأخرى  اإلدارية،

 البيئي األداء يتم قياس بأن كانت القتراحات فبعض عنه والتقرير البيئي األداء قياس بها يتم التي الكيفية وعن       

 الجانب  ختصــــة تحيط بهذاأي في تقرير م .منفصــــلة بصــــفة يتم أن وأخرى  للمؤســــســــة، الكلي األداء ضــــمن عنه والتقرير

 فردية؟ بمؤشرات أو مجموعات وفق اي البيئي األداء مؤشرات استخدام بشأن االختالف عالوة على 
     

 يســتوجب األمر الذي للمقارنة، البيئي باألداء الخاصــة البيانات قابلية في يصــعب أن شــأنه من التباين هذا كل وإن         

ـــــات الهيئـات على ـــ ـــــســـــ ـــ  البيئي األداء قيـاس توحيـد متطلبـات على العمـل نحو جهودهـا بتوجيـه املجـال بهـذا املهتمـة واملؤســـــ

 .عنه والتقرير للمؤسسات
 

   تحديد مؤشرات األداء البيئي -عاشرا

هناك العديد من املؤشـــــــرات البيئية التي يمكن أن تتعامل معها وتواجهها املؤســـــــســـــــات، ولكن التحدي هو كيفية         

ــــــــ  ـــــ ي، واملؤثر لقيــاس األداء البيئي من اجــل التقويم اختيــار عــدد من املؤـشــــ ـــ رات التي يمكن أن تمثــل األداء البيئي الرئيســـــ

، وربط األهداف البيئية بتطوير املؤسسات. التي تحدد التأثيرات البيوالتطوير، خاصة تلك املؤشرات 
 
 ئية األكثر تأثيرا

ـــــعوبة يعتبر تقييم األداء البيئي للمؤســــــســــــة من األمور الشــــــائكة املعق ـــــافة إلى صـ دة؛ وذلك لالختالف نوعيات األداء، إضـ

 .1علومات الالزمة لوضع املقاييس البيئية املناسبةتحديد امل

، وإرشـــادات 14031لتحديد مؤشـــرات تقييم لألداء البيئي، على ســـبيل املثال، اليزو    لقد تمت عدة مبادرات              

 ية.نمية املستدامة، وإرشادات مبادرة إعداد التقارير العاملالكفاءة البيئية ملجلس األعمال العاملي للت

 :2كما يلي )(Dantesوحسب (Kolk and Mauser)ويمكن تقسيم مؤشرات تقييم األداء البيئي حسب       

والتي تشــــــــــتمل على: الرؤية والســــــــــتراتيجية والهيكل التنظيمي لإلدارة البيئية والنظم   مؤشـــــــــرات اإلدارة البيئية:. 1

  ية ذات العالقة.ارية واللتزام اإلداري الخاص باألمور البيئية والتصالت مع األطراف الداخلية والخارجاإلد

ـــــت مؤشــــــــــــرات الوضــــــــــــع البيئي:. 2 ـــ ـــــع والحــالــة املحليــة واإلقليميــة والــدوليـة وتشـــــ ـــ مــل على توفير معلومــات عن الوضـــــ

 تربة والهواء وطبقة األوزون وغيرها.والعاملية لألمور البيئية، على سبيل املثال، التلوث في املاء وال

ـــــتخدام املنتج  مؤشــــــــــــرات تشــــــــــــغيلية بيئية:. 3 ـــ ـــــتمل على املقاييس الفنية للمنتج أو العملية، ومقاييس اســـــ ـــ أو   وتشـــــ

 العملية، وتصريف املخلفات.

الســنوي وتتعلق عادة بأثر املخرجات، على ســبيل املثال، انبعاث الغازات )مثل، اإلجمالي    مؤشــرات األثر البيئي:. 4

إلجمالي السنوي ملخرجات املخلفات( لنبعاث ثاني أكسيد الكربون(، أو تصريف املاء، وأي مخلفات أخرى )مثل، ا

لى البيئة، إضـافة إلى اسـتهالك املوارد مثل، املاء )اإلجمالي السـنوي لسـتهالك املاء(، والطاقة والتي يمكن أن تؤثر ع

 واملواد األخرى.

 
repealing Regulation (EC) No. 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC., Official 
Journal, No. L. 342, (December, 2009), PP: 0001 – 0045. 
1 Stuart, R., 2004, "Placing Environmental Indicators in Context", 
http://www.c2e2.org/news_items/indicators_in_context.htm. 
2 Dantes, 2005, "Environmental Performance Indicator", 
http://www.dantes.info/Projectinformation/Conferences/CILCA/DANTES_CILCA2005_presentation_final.ppt. 
 

http://www.c2e2.org/news_items/indicators_in_context.htm
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يئي بناء على مقارنة اإلجمالي لكل عنصـر من العناصـر مقارنة بالسـنوات السـابقة ؤشـرات األثر البويمكن أن تقاس م       

 يمكن اقتصار تقسيم املؤشرات البيئية في نوعين:كما   إلعطاء مؤشرات عن حجم األثر.

يس وهي املؤشـــــــــــــرات التي تتصــــــــــــــل بـاملقـاييس الفنيـة ومجـالت حيـازة املنتج، وكـذلـك مقـاي مؤشــــــــــــرات تشــــــــــــغيليـة:أ/

 استعمال املنتج والعمليات وتصريف املخرجات.

وهي املؤشـرات التي تعبر عن اآلثار غير املعتمدة والناجمة عن العمليات اإلنتاجية باملؤسـسـة   مؤشـرات األثر البيئي:ب/

ــــرات األداء البيئي من خالل 3.4بهدف التخفيف من حدة اآلثار الســــــــلبية على البيئة، والجدول رقم ) ـــ ــــح مؤشـ ـــ ( يوضـ

 قاييس املتعلقة باملنتج.قاييس املتعلقة بالعمليات التشغيلية واملامل
 

 (: مؤشرات األداء البيئي 3.4الجدول رقم ) 

 مقاييس متعلقة باملنتج مقاييس متعلقة بالعمليات التشغيلية

 نسبة املكونات القابلة إلعادة التدوير؛ االنبعاثات استخدام املواد

 للتدوير؛ متوسط عمر املكونات غير القابلة -

 املتوسط الزمني لستمرار املنتج؛ -

 املتاحة.عدد البدائل  -

 استخدام الطاقة؛ -

 استخدام املياه؛ -

 استخدام املوارد املتاحة. -

 النبعاثات إلى الهواء؛ -

 النبعاثات إلى املياه؛ -

 املخلفات الصلبة والخطرة -

منظمات األعمال  بطاقة األداء املتوازن لتفعيل دور داء البيئي في دمج مؤشرات األ ، نادية راض ي عبد الحليم،  املصدر:

، مجلة العلوم القتصادية واإلدارية، املجلد الواحد والعشرون، العدد الثاني، دون مكان نشر،  في التنمية املستدامة

 .13، ص: 2005ديسمبر 
 

 1ر التالية: أهم مؤشرات قياس األداء البيئي للمؤسسة في العناص(: .44الجدول رقم ) 

 والرسوم الخرى التكاليف   املعدلت والحجم 

معدل االنبعاثات الغازية التي تفرزها املؤســـــســـــة ولها  

 تأثير على طبقة األوزون؛

 معدل االنبعاثات امللوثة للهواء؛

معـدل االنبعـاثـات الســـــــــــــائلـة والصــــــــــــلبـة امللوثـة للتربـة  

 واملياه؛

حجم النفــــــايــــــات املوزعــــــة حســـــــــــــــــب نوعيــــــة وطبيعــــــة  

 جتها؛معال

ــبة إلى إجمالي  حصــــــة الفضــــــالت التي يتم  تدويرها نســــ

 الفضالت؛

 معدل استهالك الطاقة واملياه واملواد الخام؛

 

ـــــيانة   - ـــ ـــ ـــــاريع الهادفة إلى حماية البيئة وصــ ـــ ـــ ـــــاهمة في املشــ ـــ ـــ تكاليف املســ

 مواردها الطبيعية؛

ـــــحـة  - ـــ ـــ ــارة بـالصــ ـــ ـــ ـــ ـــــالت الضــ ـــ ـــ تكـاليف إزالـة وتنظيف آثـار التلوث والفضــ

 عالجها؛والبيئة والعمل على 

 للكوارث املأساوية؛ تكاليف موجهة للتصدي -

 تكاليف التطوير واستخدام التكنولوجيات النظيفة؛ -

 تكاليف بدائل التحسين لستنفاذ املوارد الطبيعة؛ -

 .تكاليف وعدد أيام التكوين لفائدة العمال في مجال احترام البيئة -

 تكاليف تبني برامج وسياسات حماية البيئة وتطويرها؛  -

ــــــــ  اليفالتكــــ  - ـــ ــــــافيــــة النــــاجمــــة عن اـسـ ـــ ـــ ـــ بــــديلــــة في تخــــدام موارد اإلضــ

 العمليات اإلنتاجية بهدف الحد من التلوث؛

 .الرسوم والغرامات والتعويضات الحاصلة بسبب حماية البيئة -

 من إعداد الباحث.  املصدر:

 

 
التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة: حالة قطاع صناعة  ، . العايب عبد الرحمن1

اء وفعالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة، الجزء األول، منشورات مخبر السياسات الدولي حول أد، مداخلة ضمن الملتقى االسمنت بالجزائر

 .07:، ص 2009نوفمبر  11-10واالستراتيجيات االقتصادية في الجزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، 
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ملختلف جاء فيه شــرح   2000ورد تقرير ملنظمة بيئية في اليابان ســنة  فقد  ،  في الجدول أعاله،  إضــافة ملا ســبق           

 1التكاليف البيئية كمحاولة لقياس األداء البيئي للمؤسسة، والذي قسم إلى أربعة عناصر أساسية هي:

ــين   - ــتثمارها لتحســــــــ ــة بالبيئة والنفقات البيئية والتي تعبر عن مجموع األموال التي يتم اســــــــ ــتثمارات الخاصــــــــ حجم الســــــــ

 إضافة للنفقات التي تصرف على األمور املتعلقة بالبيئة؛بيئة العاملية، أنواع املنتجات حتى تتوافق ومتطلبات ال

 تكاليف البحث والتطوير: وهي التكاليف الخاصة ببحوث تحسين املنتجات لتتالءم واملتطلبات البيئية؛ -

لناتجة عن تكاليف تشـــــــــــمل تقييم األضـــــــــــرار الصـــــــــــحية وأضـــــــــــرار املياه واملنتجات الزراعية والثروة الســـــــــــمكية والتربة، ا  -

 ص من املواد امللوثة التي تنجم عن أنشطة املؤسسات املختلفة؛التخل

ـــــــــة بـاآلثـار البيئيـة نتيجـة  - تكـاليف متعلقـة بحمـايـة البيئـة )تكـاليف الوقـايـة البيئيـة(، وهي تكـاليف منع الحوادث الخـاصـــــ

حيح الدمار الذي ثار الســلبية وتصــ أنشــطة املؤســســة والنشــاطات اإلنســانية األخرى، بهدف الحفاظ على البيئة وإزالة اآل

 حصل.

 :2يلى فيما والتي تتمثل البيئي، الداء ألهداف واضح تحديد وجود ضرورة املفهوم ويتطلب هذا

 .البيئية الجودة شهادات على املؤسسة حصول  ▪

 تحسين الداء البيئي. خلل من  املستدامة التنمية تحقيق ▪

 مفهوم الســـليمة، ونشـــر البيئية املعايير تطبيق على صحر ال خلل من املحيطة البيئة مع التوافق تحقيق ▪

 .الخالقي املستثمر

 ملؤسسة. الهداف الستراتيجية تحقيق ▪
 

 :3وهي  املناسب  البيئي تحقق االداء على  تؤثر مقومات عدة وجود ضرورة االمر يتطلب كما

 .البيئي الداء لنطاق واملحددة امللزمة البيئية التشريعات -

 .البيئية حماية مشكلة تجاه ةدار اإل  ووعى ادراك -

 .والعمليات املدخالت ونوعية املطبقة، اإلنتاجية التقنية ومستوى  الصناعة طبيعة مراعات -

ــاليب تطبيق تكاليف تحمل على وقدرتها املؤســـســـة حجم مراعات - ــتثمارية الحديثة،  البيئية التكنولوجيا اسـ السـ

ــــلحة على ذلك وأثر والجارية، ـــ ــــحاب املصـــــ ـــ ــــتخ حيث .اصـــــ ـــ ــــاليب عدة دمتســـــ ـــ مثل  والتلوث الفاقد من للحد اســـــ

ــــتهالك تخفيض ـــ ــــح الطاقة وتركيب اسـ ـــ ــــب أو مرشـ ـــ ــــنع مدخنة على مرسـ ـــ ــــل املصـ ـــ ــــلوب إعادة .امللوثات لفصـ ـــ  واسـ

 اإلنتاج النظيف تكنولوجيا اســــتخدام واســــلوب .اخرى  إنتاجية لعمليات كمدخالت اإلنتاج مخلفات اســــتخدام

ـــــميم ـــــغيل بتصـ ـــــناعية، العمليات وتشـ  إدارية مهارات وســــــياســــــات على اعتمادا والخدمات املنتجات ويروتط الصـ

 .4مبتكرة

 

 

 
ة العالمية )اإليزو( في المؤسسة االقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة اصفات القياسياالستخدام المتكامل للمو، . راشي طارق1

، 1التسيير، جامعة سطيف ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلومغير منشورة، مذكرة ماجستير Somiphosشركة مناجم الفوسفاط بتبسة 

 .119، ص  2011
2 Davis, S., Corporate Social Performance and Present Areas of Commitments , Academy of Management 
Journal  ،Vol.20, 1985, PP.35-36. 
3 Davis, S., "Corporate Social Performance and Present Areas of Commitments",Academy of Management 
Journal  ،Vol.20, 1985, PP.35-36. 
4 Gibson, K., "Environmental Management Systems: How Successful Are they", Environmental Quality 
Management, Spring 2005, PP.25-30 
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  الشامل للمؤسسة أداء على البيئي باألداء االهتمام أثر-إحدى عشر

 أن  القتصادي على  واألداء البيئي  األداء  بين العالقة اتجاه  والقتصاديين  لإلداريين  التقليدية من خالل النظرة       

 .القتصادية الفعالية إلى تحسين يؤدي أن يمكن  ول  اإلنتاجية،  وتخفيض  التكاليف  ارتفاع إلى سيؤدي البيئي التحسين

 التكاليف  ارتفاع أي إضافية،  مدخالت التي تتطلب السلبية املخرجات من  هو  البيئي التدهور  أن أساس على ذلك

 1القصير. وهذا في الجل   غير منتجة التقليدية النظر  وجهة من تعد التي البيئية 

 منها الضرائب  التلوث، من للتخفيض املدخالت بعض تخصيص املؤسسات تفرض على البيئية فاملعايير                 

 كما  .فيها تتسبب  التي النبعاثات امللوثة نتيجة إضافية  أعباء تتحمل  املؤسسة تجعل  التي  للتداول  القابلة والرخص البيئية 

 باآللت التجهيزي  عملية على اإلنفاق اإلنتاج في عمليات املستخدمة بالتكنولوجيا املتعلقة ةالبيئي باملعايير اللتزام يفرض

 مثل أن  كما  وعملياتها،  املؤسسة منتجات  تسببه  الذي  التلوث من أو التقليل  إزالة  في تساهم  التي  واملستلزمات  واملعدات 

 2اإلنتاج.  يةعمل ومدخالت تقنيات اختيار تحديد عملية إلى يؤدي اللتزام هذا

 ذلك التقليدية السائدة  للنظرة  مغاير القتصاديين نظرة  من  ثانية  ملجموعة  كان  أخرى، فقد ومن وجهة نظر           

 دراسات  نتائج إلى للمؤسسة استنادا وأداء الشامل البيئي األداء تحسين بين اإليجابي التأثير عالقة وجود على بتأكيدهم

 ينظر الذي  Michael E. Porter مقدمتهم وفي ،  (Revisionists) املصححة  النظرة أصحاب ءلهؤ  على أطلق ولقد .ميدانية

 فيها استعملت التي اإلنتاجية تحسين إلى يقود أن يمكن منه التخفيض وأن للموارد، الغالب ضياع في " بأنه التلوث إلى

 البيئي بتحسين أدائها اهتمامها جراء عليها تعود أن  يمكن مختلفة منافع من الستفادة بإمكانها  املؤسسات وأن  ."املوارد

الصديقة للبيئة. ويمكن من خالل   التكنولوجيا الخضراء استخدام لدى وخاصة البيئية، التشريعات مع التوافق بهدف

 هذا املدخل ان تكتسب املؤسسة ميزة تنافسية في القطاع الذي تنشط فيه. 

 :3إلى مجموعتين املنافع هذه صنفت  ( Claas van der Linde & Michael E. Porterل) وابرز ما جاءت به هذه الدراسة         

 :في وتتمثل (، Process benefitsالعمليات او االجراءات)  منافع أ/

 العمليات؛ مخرجات في زيادة -

 استعمال، أو استرجاع مدخالت اإلنتاج؛التوفير في املواد الناتجة عن إحالل، إعادة   -

 والصيانة؛ الرقابة خالل من  ئعالضا الوقت تقليل -

 الثانوية؛ للمنتجات  أفضل استعمال -

 قيمة؛ ذات أشكال  إلى املخلفات تحويل -

 اإلنتاج؛ عمليات خالل للطاقة الترشيد في استخدام -

 املواد؛ وصرف تخزين تكاليف  تخفيض في -

 العمل؛  أماكن في الآلمنة الظروف املساعدة في تحسين -

 
1 Royce D. Burnett, Don R. Hansen, " Ecoefficiency: Defining a role for environmental cost management ", 
Accounting, Organizations and Society Journal, Vol. 33, 2008, P: 554. 
2 Stefan Ambec, Mark A. Coheny, Stewart Elgiez, Paul Lanoie, " The Porter Hypothesis at 20: Can 
Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness? ", Review of environmental economics 
and policy, Oxford journals, Vol. 7, Issue 1, 2013, P:3. 
3 Michael E. Porter, Claas van der Linde, "Toward a new conception of Environmental-Competitiveness 
Relationship ", Journal of Economic Perspectives, Vol. 9, No. 4, 1995, P. 101. 
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 النفايات؛ ونقل التصرف التخلص، بالحتفاظ، املرتبطة  اطاتنشال تكاليف من  التقليل  أو إلغاء -

 .العمليات املعالجة في التغييرات عن  الناتجة الثانوية واملنتجات  املنتجات في تحسينات -

 :منها نذكر (، Product benefits املنتجات)  منافع ب/      

 جودة؛ وأعلى توافقا أكثر  منتجات  -

 ؛)استخدام التكنولوجيا الخضراء عن الناتجة  كتلك(أقل إنتاج تكاليف -

 املنتجات واستعمال مواد قابلة للتدوير؛ وتغليف لتعبئة أقل  تكاليف -

 اإلنتاج؛  في املستخدمة للموارد فعالية أكثر استعمال -

 آمنة بيئيا؛ منتجات تقديم -

 أقل؛  تكلفة بصافي الزبائن إلى املنتجات تصريف -

 .الخردة تقيم أو املنتجات بيع إلعادة أعلى اعطاء قيمة  -

إضافة إلى كل ما سبق السابقة، فإن زيادة الطلب العاملي اتجاه املنتجات ذات الستخدام الكفء للطاقة والتلوث        

جديدة لسوق منتجاتها من خالل كسب ميزة  األقل يمكن املؤسسات التي تهتم بتحسين أدائها البيئي من فتح أقسام 

 1.تجاتها الصديقة للبيئةتنافسية، ومن طلب عالوات على أسعار من

 تعرف  أصبحت  التي بورتر صحة فكرة  مدى لختبار  أجريت التي  الدراسات  من  العديد هناك أن  إلى نشير  أن يبقى              

 كشفت إذ .للمؤسسات أداء الشامل على البيئي أثر األداء قياس خالل من ذلك ، Porter Hypothesis بورتر   بفرضية

وأداء   البيئي األداء بين العالقة تناولت سابقة دراسة 100 أكثر من نتائج عينة تفحصت ة التيديث الح الدراسات إحدى

 منها  للمؤسسة  البيئي باألداء خاصة متغيرات بين بالربط العالقة هذه  قياس في الدراسات  للمؤسسة، استندت الشامل 

 عدد امللوثة، النبعاثات مستوى  املخلفات،  كمية  مثل ( ةالي امل وغير  ،)التلوث مراقبة التكاليف البيئية، تكاليف مثل( املالية

 أخرى، جهة ومن .جهة من )البيئية للقوانين مخالفة بسبب ضدها املرفوعة أو القضايا املؤسسة على املفروضة  الغرامات

 حقوق  على العائد معدل :منها واإلنتاجي املالي باألداء تلك املرتبطة وخاصة  بأداء الشامل للمؤسسة املرتبطة املتغيرات 

 (بحيث لوحظ أن.أخرى  جهة من اإلنتاجية نمو  املالي، معدل الرفع الستثمار، على العائد األصول، على العائد امللكية،

تأكيد   إلى  إضافة  .إيجابي تأثير عالقة وجود عن بكشفها بورتر، فرضية  صحة أثبتت  البحث الدراسات عينة من % 55

 قياس نتائج بينت والطويل، حيث املتوسط املدى في فقط صحيحة تكون  بورتر فرضية أن على الدراسات هذه من البعض

 أو السنة في إيجابية إلى األولى السنة في من سلبية تتحول  اآلثار هذه أن  املؤسسات من عينة أداء على  البيئي األداء أثر

 باقي أما  التقليدية،  النظرة مع يتفق  بما  بي سل تأثير عالقة وجود من الدراسات  % 15 أثبتت حين  في .تليها التي السنوات 

 أصحاب فئة تمثل وهي الشامل للمؤسسة،    وأداء البيئي  األداء بين تأثير عالقة أية وجود إلى عدم  توصلت فلقد الدراسات

 .املحايدة النظرة

 

 

 

 
1 Michael E. Porter, Claas van der Linde, Op. Cit, P: 104. 
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 اليات تقويم وتحسين األداء البيئي -إثىن عشر  

املسؤولة عن حفظ البيئة وادامتها داخل املدن    اولويات عمل املؤسسات، كونها  ن الهتمام باألداء البيئي منإ             

افراد املجتمع، اذ تهدف معظم املؤسسات الى تقديم افضل ما لديها للحصول على  جراء الفعاليات املختلفة التي يؤديها  

افظة على البيئة من التلوث والحفاظ  الدعم املالي واملعنوي واليجابي من املجتمع من خالل تحسين اداءها العام، واملح

الجيدة مع الحرص على استمرارية    على صحة وادامة املرافق الخدمية وتوظيفها بالشكل املناسب والحصول على النتائج 

 وعدم نضوب املوارد بما يحقق مبدأ الستدامة بأنواعها القتصادية والجتماعية والبيئية. 

 مفهوم تقويم االداء البيئي: أ/ 

 ويتم عادتا في هو: تقدير موقف ما في ضوء دراسة مدي تحقيق هذا املوقف، او املجال لهدف محدد. التقويم     

 : 1اتجاهيين 

 تقييم الش يء محل التقييم )اي قياس الش يء او تقدير ثمن له(.االول :

 الهدف من التقييم.    الثاني:

ية قياس الش يء واعطائه قيمة له، فيقال قوم املتاع أي  ويتسع مفهوم تقويم الداء في اللغة العربية ليشمل عمل    

 وازالة العوجاج، فيقال قومه أي ازال عوجه وعدله فهو قويم مستقيم.ثمنه وحدد له قيمتا معلومتا. إضافتا الي اصالح  

في الوصول    ومنه فتقييم الداء علي مستوي املؤسسة يعني تحديد نسبة النجاز الفعلي)الحقيقي( الي املستوي املرغوب

 اليه. وكذألك يعني مدي تحقيقها ألهدافها ووفاءها بالتزاماتها. 

الداء فيعني الستفادة من نتائج تقييم الداء في تعديل ما تسفر عنه تلك النتائج من انحرافات غير  اما تقويم      

 .2ة( مرغوبة )سالبة( والتغلب عليها، وكذلك تدعيم ما تسفر عنه من انحرافات مرغوبة)موجب

الله قياس مستوي الداء البيئي  وعليه يمكننا ان نعرف تقويم الداء البيئي بانه ذلك النظام الذي يمكن من خ        

الحقيقي الفعلي بناء علي معلومات عن ذلك الداء ومقارنته بما هو مخطط ومستهدف لتقديم صورة واقعية عن مدي  

يضمن لها اتخاذ قرارات تصحيحية لتوجيه مسار الداء البيئي وفقا   نجاح املؤسسة في تحقيق اهدافها البيئية بما 

 فة في املستقبل.    للخطط والبرامج املستهد

 

 
دور التكاليف البيئية في تقويم االداء البيئي في المنشآت الصناعية  دراسة تحليلية وتطبيقية علي المنشآت يحي عمر ابراهيم االهدل،  1

 .90،ص:2005، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة النيليين، الصناعية اليمنية
، مجلة العلوم االدارية، كلية ع االعمال العام باستخدام نموذج متعدد االهدافالمقياس المحاسبي لتقييم االداء شركات قطااسامة محمد زكي،   2

 .390،ص:1998التجارة، جامعة القاهرة، مصر، 
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 املبحث الثاني

 أهمية تقويم وتحسين االداء البيئي
 

 تمهيد

وف علي الدوافع  داء البيئي ل يقتصر علي معرفة النتائج فقط، بل يتعداه الي الوقأل ن الهدف من وراء تحسين الإ          

قرارات تخص الداء البيئي سواء بوضع برامج وخطط وسياسات او بتصحيح اسلوب تبني  الداء البيئي. ومن ثم اتخاذ 

البعد البيئي. ومنه فعملية تقويم وتحسين الداء البيئي ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحسين وتطوير الداء  

ية بالنسبة للمؤسسة. اضافتا بارتباطها  يم الداء البيئي تمس عدة اطراف داخلية وخارجالبيئي، لذلك نجد ان عملية تقو 

باألجل القصير وباألجل الطويل، وبالبعد املالي والغير مالي، وبتعدد هذه البعاد تتباين اهمية التقويم الداء البيئي  

 .1للمؤسسة

نحو التطور والنمو في مجال  سير املؤسسة في التجاه الصحيح  يمثل تقويم الداء البيئي مدي    فبالنسبة إلدارة املؤسسة:

التزاماتها البيئية. من خالل معرفة نقاط القوة والضعف في الداء البيئي، وكذا التمكن من قياس هذا الداء من اجل  

 التحسين والتطوير املستمر.   

الذي يتم من خالله، اما تحفيز  داء البيئي هي املعيار  تعتبر نتائج التقويم ال  ختلفة:وبالنسبة للعامليين في املستويات امل 

او العقاب العامليين. كما يمكن العمال من الستفادة من الستقرار الوظيفي في حالة تحقيق نتائج ايجابية. والعكس 

 اذا ما كانت النتائج سلبية. 

تمثل   ء واالجهزة حكومية وغيرهم:ة من مساهمين واملستثمرين وعمالاما بالنسبة لألطراف الخارجية  ذات املصلح

عملية تقويم الداء البيئي للمؤسسات مطلبا بالغ الهمية ذلك انه يبين مدي التزام املؤسسة باملسئولية البيئية. ومدي  

يرادات قدر المكان. وبتالي  التزامها بالتشريعات والقوانين البيئية. ومدي التحكم في حجم التكاليف والستفادة من ال 

ا وفعاليتها في تحقيق اهدافها القتصادية والبيئية التي تدخل في نطاق  يعطي صورة صادقة عن مدي كفاءته فهو 

 مسئوليتها.  

 

  املتطلبات واالعتبارات العامة لتحسين وتقويم االداء البيئي -أوال

تعتبر بمثابة خطوط عريضة  مجموعة من العتبارات العامة التي تقوم عملية تقويم وتحسين الداء البيئي علي        

 :2تها عند تصميم نظام للتقويم الداء البيئي، ويمكن ايجاز هذه السس والخطوات فيما يلي يجب مراعا

 تحديد الهداف البيئية للمؤسسة. ▪

 وضع الخطط التفصيلية لتحقيق الهداف البيئية. ▪

 قابة علي النشطة البيئية. توافر نظام لإلدارة البيئية للر  ▪

 ات ملتابعة وحصر البيانات البيئية.ام معلومتوافر نظ ▪

 توافر معايير محددة وواضحة لقياس الداء البيئي الفعلي.  ▪

 اعداد تقارير الداء البيئي.  ▪

 

 الخطوة االولي :تحديد االهداف البيئية للمؤسسة  -أ 

 
 80، ص:مرجع سابق ذكرهيحي عمر ابراهيم االهدل،  1
 .83-80، ص:المرجع سابق 2
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قيق لهذه الهداف  الي تحقيقها، لذلك ينبغي اول تحديد الدتمتلك كل مؤسسة عددا من الهداف البيئية تسعي     

قتها و واقعيتها، ومن اجل تحقيق هذه الهداف يجب ترجمتها الي اهداف فرعية تغطي مختلف  ودراستها للتعرف علي د

لة  الجوانب النشاط البيئي. علي ان يتم ترتيبها حسب اهميتها النسبية والتي تختلف من مؤسسة ألخري تبعا للحا

 شاطها من خاللها.سياسية التي تنشا فيها املؤسسة وتزاول نالقتصادية والجتماعية والبيئية وال

وتتمثل الهداف البيئية التي تسعي املؤسسات الي تحقيقها بما يتفق وتوجهات املجتمع والقوانين البيئية للدولة التي  

 تزاول فيها املشروعات نشاطها وذلك فيما يلي: 

 لمثل للموارد الطبيعية والطاقوية.الستغالل ا ▪

 املطلق بالتشريعات والقوانين البيئية.   تزامالل ▪

 منع او تخفيف التلوث البيئي.  ▪

 تحقيق الرفاهية الجتماعية للمجتمع.  ▪

 تحقيق القيمة املضافة البيئية عن طريق التجديد والبتكار.  ▪

 :1مع مراعات األمور التالية عند صياغة األهداف ووضعها و 

واء كان التأثير مباشر او غير  داء سواء املالية او غير املالية، وس: أي يشمل جميع العناصر املؤثرة في ال مول الش .1

 مباشر، داخليا او خارجيا.   

وهذا حتي يتسنى ترتيب الهداف حسب نظام الولوية، وتخصيص املوارد    تحديد االهمية النسبية لكل هدف:  .2

 حسب اهمية الهدف، وهذا من اجل تحقيق استخدام امثل لهذه املوارد. 

 : أي هناك تناسق وترابط بين الهداف املختلفة بحيث تعبر في مجملها عن بناء متكامل ومترابط.دفوحدة اله .3

داف واضحة ومفهومة لكل مستخدمي النظام، وكذلك عالقات الرتباط  : بحيث تكون الهالوضوح واملالئمة .4

مدي تحقق هذه الهداف  بين الهداف والستراتيجيات، وبتالي عالقات الرتباط بين املقاييس التي تقيس 

 والستراتيجيات. 

 الخطوة الثانية: وضع الخطط التفصيلية لتحقيق االهداف البيئية   -ب

اي وضع خطط تفصيلية تغطي مختلف مجالت النشطة البيئية وتعكس السياسات الخاصة بتحديد         

ن اقص ي استفادة ممكنة، ويتطلب  املوارد الزمة وكيفية الحصول عليها. ثم تحديد اوجه الستخدام بما يضم

ضرورة التنسيق فيما بينها علي ضوء الهداف املوضوعة حتي يمكن من واقع هذه الخطط   تعدد الخطط

ضرورة التنسيق فيما بينها علي ضوء الهداف املوضوعة حتي يمكن وضع الخطة الرئيسية املتكاملة للنشاط  

 الهداف.   ي والساس الذي يتم بمقتضاه متابعة تنفيذالبيئي. وهي بمثابة مقياس لألداء البيئي الفعل

وافر نظام لإلدارة البيئية للرقابة علي االنشطة البيئية      جـــــ/    الخطوة الثالثة: ت

ان من ابرز مقومات عملية تقويم الداء البيئي ضرورة وجود جهاز للرقابة علي النشطة البيئية. وتشمل         

بيئية والتي يتم بناؤها وفقا للمعايير العاملية  الغراض الدارية، والجهاز هي الدارة الالنتائج لستخدامها في 

-ISO(، وكذا معيار الجودة البيئية مثل سلسلة اليزو)BS-7750الخاصة بالبيئة مثل املعيار املعتمد في بريطانيا)

عالية الرقابة ومدي دقة البيانات  (....وتكمن اهميتها في الرتباط الوثيق بين فISO-9001(، واليزو)14000

 ، حيث تعتمد نتائج التقويم في موضعيتها ودقتها علي دقة جمع البيانات وتسجيلها. املسجلة

وافر نظام معلومات ملتابعة وحصر البيانات البيئية د/   الخطوة الرابعة: ت

 
 .81: ص 1993المفتوح، جامعة القاهرة، مصر،  ، مركز التعليمالمراجعة االدارية وتقيم االداءمحمود واخرون، منصور حامد  1



 اء البيئي املتوازن املستدام مقاربة فكرية ومنهجية حديثةاألد......  ........................................................................... الرابعالفصل  

 

~ 165  ~ 
 

ابرز النظمة الفرعية املكونة له.    وهنا يعتبر نظام محاسبة الدارة البيئية، ونظام التكاليف البيئية كأحد      

اهم املقومات الزمة لنجاح تصميم وتطبيق نظام قياس وتقويم الداء البيئي، وذلك لن نظام التكاليف  من 

البيئية يعتبر املصدر الساس ي لتوفير املعلومات والبيانات املرتبطة باألنشطة البيئية املختلفة من اجل تقديمها  

دراسة والتحليل بغرض الوصول الي النتائج  املناسب حتي يمكن استخدامها كمدخالت للللمسئولين في الوقت  

 املتعلقة بتقويم اداء املؤسسة واعداد التقرير الخاص بذلك، ومن ثمة اتخاذ القرارات املناسبة.

وافر معايير محددة وواضحة لقياس االداء البيئي الفعلي هـــــــ/   الخطوة الخامسة: ت

فترة ليست بالقصيرة، ورسخت في الذهان وشاع  تكلفة لقياس الداء البيئي منذ ايير العرفت مع     

استخدامها باعتبارها الوسيلة الفعالة لتحديد الستخدام المثل للموارد. اي هل يعتبر هذا الستخدام تكلفة  

اهم الوسائل  ام اسراف وضياع؟ وكمقياس لالستخدام المثل، لذلك اصبحت التكاليف املعيارية احد 

 سسات.لتحقيق الستراتيجيات املؤ 

ولقد شهدت اآلونة الخيرة اتجاها قويا يري ان معايير التكلفة املتعارف عليها قد ضعفت وفقدت فاعليتها في 

بناء كل من استراتيجيات والخطط التكتيكية والرقابة علي التنفيذ، ذلك لن املتغيرات التكنولوجيا والبيئية  

 ر التكلفة.املستجدة انعكس تأثيرها سلبا علي معاييوالجتماعية 

 الخطوة السادسة: اعداد تقارير االداء البيئي و/ 

تلعب التقارير املحاسبية دورا مهما في عملية الفصاح املحاسبي بين املؤسسة وجميع الطراف متعاملين       

علي انها: تلك التقارير التي تنتج عن  معها سواء كان ذلك داخل املؤسسة او خارجها. وتعرف تقارير الداء 

في املؤسسة بهدف مساعدة املستويات الدارية املتعددة في اختيار الهداف ووضع الخطط   لنظام املحاسبي ا

الكفيلة بتحقيق هذه الهداف، كذلك تقويم اداء النشطة املختلفة، ويتم في تقارير الرقابية مقارنة ما تم  

م ثم تحديد التباين وأسبابه واجراء  خدمة لبيان ما تم انجازه وما يجب ان يت عمله فعال باملقاييس املست 

 .1التصحيحات الالزمة 

وبالتالي فتقارير الداء هي الوعاء الذي يحتوي علي نتائج القياس الداء ومقارنة تلك النتائج بما يجب ان يتم  

صعدنا الي اعلي املستوي الداري كلما قلت  الوصول اليه للحكم علي كفاءة وفاعلية الداء، ويالحظ اننا كلما  

 التفاصيل التي تحتويها التقارير.     

 
 

 منهجية اجراء تقويم وتحسين االداء البيئي -ثانيا

  - ه تم اتباع السلوب نفسه املعروف في علوم الدارة )خطط إن( فISO-14031اعتمادا علي املواصفات القياسية )       

شكل رقم:   خص الخطوات الساسية ملنهجية تقويم وتحسين الداء البيئي في الشكل املواليأفعل(، كما نل   -افحص  -نفذ

 :2( كما يلي (

 

 

 

 

 
 .38، ص:ذكره مرجع سابقيحي عمر ابراهيم االهدل،  1
الدار العربية للعلوم، بيروت، ، الموسوعة العربية من أجل التنمية المستدامة: البعد البيئي، ، اإلدارة البيئيةإبراهيم عبد الجليل السيد 2

 .429-427ص:، 2007لبنان،
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 (: منهجية اجراء تقويم وتحسين االداء البيئي 2.4الشكل رقم) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

، الدار العربية  ستدامة: البعد البيئيالموسوعة العربية من أجل التنمية الم،  ، اإلدارة البيئيةإبراهيم عبد الجليل السيدالمصدر: 

 . 435ص: ، 2007للعلوم، بيروت، لبنان،
 

 
  مرحلة اختيار مؤشرات االداء البيئي-ثالثا  

تعد عملية اختيار املؤشرات الداء البيئي من اهم الخطوات، وتعتمد علي مساهمة الدارة العليا من حيث التوجه          

عتبارات البيئية ذات الهمية التي يجب قياسها سواء من ناحية اهميتها القانونية، او  الستراتيجي للمؤسسة، وماهي ال 

ا وخارجيا. كما يجب مراعات موارد املؤسسة وامكانيتها املتاحة لتحسين  من ناحية اهميتها لألطراف ذات املصلحة داخلي

البيئي يجب ان تراعي البيانات املتاحة داخل   وهنا تجدر الشارة الي ان عملية اختيار مؤشرات الداء  الداء البيئي. 

 فاعليته.   ويمكن توفيرها بصفة منتظمة، اضافة الي ادارة املعلومات داخل املؤسسة ودرجةاملؤسسة 

 لذلك فان املواصفات القياسية تحدد نوعيين من املؤشرات البيئية هما: 

شاط املؤسسة سواء علي مستوي  وهي تخص الظروف البيئية التي تحيط بن مؤشرات الظروف البيئية:  .أ

  القليمي او العاملي. املحلي او 

 :1مؤشرات االداء البيئي وتنقسم الي قسميين ب/     

  وتهدف الي تقويم اداء الدارة وتأثيرها علي الداء البيئي تقويم االداء البيئي علي مستوي االدارة:مؤشرات  •

 تتم بمعرفة الدارة. للمؤسسة مثل السياسات والقرارات والجراءات التي 

 
 .428ص:المرجع السابق،  ،د الجليل السيدإبراهيم عب 1

افعل -افحص   

 حفظ

 اختيار املؤشرات

 مراجعة وتحسين األداء البيئي

 جمع البيانات

 تحليل البيانات

 تقويم املعلومات

 نشر املعلومات

 نفذ
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تأثيرات  وتهتم بقياس قدرة العمليات بتحكم في ال مؤشرات تقويم االداء البيئي علي مستوي العمليات التشغيلية:  •

 البيئية مثل املدخالت والعمليات النتاجية ثم املخرجات بكل انواعها ومدي تأثيراتها البيئية. 

o (املوالي يوضح امثلة لكل نوع م5.3والجدول رقم )ن انواع هذه املؤشرات . 
 

 امثلة من مؤشرات تقويم االداء البيئي (: 5.4الجدول رقم ) 

تقويم االداء البيئي  مؤشرات  مؤشرات الظروف البيئية 

 علي مستوي االدارة 

مؤشرات تقويم االداء البيئي علي مستوي  

 العمليات التشغيلية 

 الطاقة املستخدمة لوحدة النتاج  سنويا ميزانية الدارة البيئية  التغير في مستوي املياه الجوفية 

عدد الشكاوي البيئية من   مستوي الرصاص في دم العاملين

 العاملين املجتمع او  

 كمية املخلفات الخطرة املنتجة لكل وحدة انتاج 

 كمية مياه الصرف لكل وحدة انتاج  عدد املخالفات البيئية سنويا  نسبة التربة العالقة في الهواء الخارجي

 عدد مرات توقف املصنع مخططة سنويا  عدد الحوادث البيئية سنويا  لنترات في مياه الشرب ة انسب

،  اإلدارة البيئية، املوسوعة العربية من أجل التنمية املستدامة: البعد البيئي، عبد الجليل السيد: إبراهيم املصدر

 .434،ص: 2007الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان،

 

وتمثل عملية جمع البيانات بصفة دورية، وهي البيانات الالزمة   :  ويم االداء البيئي(تنفيذ)تقمرحلة ال -رابعا

املؤشرات الختارة من قبل. مستخدمتا جميع الوسائل املتاحة لدي املؤسسة من وثائق وسجالت وهذا باستخدام  لقياس  

املعتمدة لتحويلها  حليلها باستخدام اهم الطرق  املعلومات ودقتها، ومن ثم تللتأكد من مصداقية هذه    الساليب العلمية

عها في مرحلة التخطيط. ويلي ذلك اخر مرحلة من مراحل  الي معلومات مفيدة يمكن مقارنتها باألهداف السابق وض

التنفيذ وهي اعداد تقارير دورية عن الداء البيئي للمؤسسة ونشرها، بحيث يجب نشرها بين جميع املستفيدين سواء  

  ؤسسة او خارجها. وهي من اهم العمليات اذ يتم من خاللها تحسين الداء والتعرف علي اوجه القصور التي داخل امل

   يجب تالفيها، كما انها توفر املعلومات الكافية ألصحاب القرار، سواء مستثمرين او حملة السهم او عمالء او متعاملين. 

لتقارير الداء البيئي بصفة مستمرة فان علي  بعملية نشر ابعد القيام  : مرحلة املراجعة وتحسين االداء البيئي  -أ 

الجهات املختصة داخل املؤسسة القيام بمراجعة اوجه القصور التي يجب تالفيها لتحسين الداء البيئي، سواء  

تتناول ايضا  كما ان مراجعة تقارير الداء البيئي يجب ان  كانت املؤسسة تطبق احد نظم الدارة البيئية ام ل.

املهمة مثل حساب التكلفة والعائد ألنشطة تقويم الداء البيئي ذاتها، ومدي مالئمة الهداف  بعض القضايا 

 واملعايير التي تم وضعها للقياس عليها ثم كفاءة وجودة عملية جمع البيانات وتحليلها.    

قد اصبحت مؤسسات  ا املعاصر فلشهدها عاملن نظرا للمتغيرات الكبيرة التي :مرحلة ما بعد تقويم االداء البيئي  -ب

العمال في مواجهة ضغوط متزايدة انشر معلوماتها ليس فقط حول ادائها البيئي، ولكن حول مفهوم التنمية  

املستدامة الذي يراعي الجوانب الجتماعية، مثل حقوق العمال والصحة املهنية والمان الصناعي والخدمات  

فان هناك حاليا محاولت لتطوير عملية تقويم الداء البيئي   البيئية. لذاالعتبارات  الجتماعية األخرى بجانب

لتكون تقويم اداء املؤسسات من ناحية تحقيقها ألهداف التنمية املستدامة، بحيث يتم نشر مؤشرات الداء  

 القتصادي والبيئي وايضا الداء الجتماعي. 
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  ثالثاملبحث ال

 البيئي األداء سين وتقويمحت برز االستراتيجيات املعتمدة فيأ
 

 على  ألنشطتها السلبية من اآلثار وتخفض التنافس ي مركزها من تحسن أن للمؤسسة هو يبقي الهدف الساس ي        

)الفرص    العوامل الخارجية العتبار  في األخذ مع البيئة،  استراتيجيات املوافقة لحماية أحسن  وتطبيق باختيار  البيئة 

 أفضل ومن تبني مفهوم امليزة التنافسية،  خالل من يتم الذي السوق... و وخصائص الصناعة ل هيك والتهديدات( مثل

 ما البيئي  والرفع األداء    تحسين  في مباشرة  بصورة  تساهم  أن  يمكن  والتي استراتيجيات التي يمكن لإلدارة البيئية تطبيقها

 :1يلي

  التشغيل عمليات املعالجة على تركز استراتيجية -أوال

 من  من خالل تتحقق امليزة التنافسية ترتكز علي التحكم افضل في التكاليف أن على الستراتيجية هذه وتخلص             

عمليات   تصميمإعادة  العمال  هذه وتتضمن للمؤسسة، التشغيلية العمليات على تركز التي لألعمال أفضل تطبيق

 إعادة التدوير أو إعادة أو تلويثا، أقل بأخرى  املدخالت عناصر  تبدالسا أو للبيئة، تلويثا أقل لتكون  اإلنتاج املعالجة و

 التشغيل  كفاءة عمليات بزيادة اإلنتاج و تكلفة  خفض  على  تعمل  املمارسات  فهذه  ، تلوثا أقل طرق  وابتكار الستخدام، 

 العمليات  على تعتمد يالت املمارسات أفضل الصناعية ومن  .املخلفات من التخلص  وتكاليف املدخالت في تكاليف وخفض

 لخفض  املستخدمة للوسائل وفقا تصنيفها  يمكن وهذه التكنولوجيا " التلوث منع  " تكنولوجيا استخدام " التشغيلية

 الرقابة البعدية خالل  من واملنشأ املنبع عند تخفيضه يمكن فالتلوث ، التلوث

خالل استبدال   من يتم واملخلفات  النبعاثات منع ألن لكوذ للتشغيل املطلوبة الجهود خفض إلى التلوث منع ويؤدي         

 املنبع من التلوث منع تكنولوجيا اإلنتاجية، وتهدف العملية في تغييرات وأجراء التدوير(، وإعادة الخام، املدخالت )املواد

 للتلوث رقابة البعدية أما  اإلنتاجية،  العملية  من  ومخلفات من انبعاثات  تقليل  املصدر( الي  تنقية  أو  خفض  )تكنولوجيا

 منع  أن  شك  ول التلوث رقابة أجهزة باستخدام صدورها بعد واملخلفات النبعاثات من والتخلص املعالجة جهود فتشير إلى

 يساعد حيث منه معالجته والتخلص محاولة  ثم التلوث حدوث إمكانية  تعني  التي  التلوث رقابة  من  وأفضل  أهم  التلوث

 بمدخالت استبدالها  أو  للمدخالت  األفضل والستخدام  تكاليف  خفض في من  النتاجية  اءةكفال زيادة  على  التلوث منع

وخلق القيمة املضافة داخل املؤسسة من  تدوير  إعادة من الناتجة الوفورات  إلى  باإلضافة ، جودة وصديقة للبيئة  أكثر

  . املخلفات من هذه التخلص لتكاليف خالل خفض
 

 املنتج وأسواق خصائص ىلع تركز استراتيجية -ثانيا

 مع تتفق  أشكال في والتغليف التعبئة  ومواد تصميم املنتج بإعادة املؤسسة  قيام علي الستراتيجية هذه  تقوم         

طلب   زيادة احتمال يخلق مما  املنتجات املرتبطة بهذه  البيئية املنافع عن  واإلعالن  كبيرة، بدرجة البيئية  واملعايير املتطلبات 

 .أكثر إيرادات  تحقيق  ثم  ومن صديق البيئة نتج امل علي

 يمكن النتاجالتشغيل و  عمليات على تركز التشغيل التي عمليات املعالجة الستراتيجية كانت إذا وهنا يمكن ان نقول أنه

 على تركز  التي الستراتيجية  لتطبيق  الرئيس ي القتصادي الدافع هو الرباح تعظيم فإن التكاليف،  إلي خفض تقود  أن

 .وخصائص املنتج أسواق
    

 للبيئة الصديقة  الشاملة  االستراتيجية -ثالثا

 
في تقييم األداء البيئي للمنشأة بهدف زيادة القدرة التنافسية  (BSC)استخدام بطاقة القياس المتوازن لألداءمصطفي محمود احمد جاد المولي،  1

 .55،ص:2012مصر،  ،رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، )دراسة ميدانية(اإلنتاج الحديثةلها في ظل بيئة 



 اء البيئي املتوازن املستدام مقاربة فكرية ومنهجية حديثةاألد......  ........................................................................... الرابعالفصل  

 

~ 169  ~ 
 

  ةأجل البيئة )الصديق من  والتصميم املنتج  حياة دورة تحليل  مدخلي  على الدمج بين الستراتيجية  هذه تعتمد       

 التصميم إلى من  بداية املنتج  حياة ةدور  خالل املؤسسة لعمليات البيئي  األثر أن  الستراتيجية هذه مؤيدو ويرى  للبيئة(،

التكاليف  ميزة تحكم في  تحقيق  في أيضا  يساهم  أن يمكن التدوير إعادة أو  الستهالك  ،وأخيرا الستخدام ثم  ،  التصنيع

 حياة دورة" ملدخلي  عرض يلي وفيما  ،  املحتملة  القانونية)الضريبية( واألتعاب املسؤولية املجتمعية  تكاليف  إلى باإلضافة

يمكن تلخيص  و  البيئي.  األداء تحسين في منهما  كل  دور  لبيان  "البيئة )الصديقة للبيئة( أجل  من  التصميم"و"نتجملا

 .  البيئي في الشكل رقم)(استراتيجيات تحسين الداء  

(: االستراتيجيات املختلفة لتحسين األداء البيئي  .43الشكل رقم)   

 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

        
     

ومنه نستنتج  من الشكل أعاله، أن ربط استراتيجيات هو بغرض تحسين الداء البيئي باألساليب الحديثة لقياس        

وتقييم الداء، بحيث يؤدي الي تفعيل الدور الذي يمكن ان تلعبه مثل هذه الستراتيجيات في قياس وتقييم الداء البيئي  

 ملؤسسات.   

توازن في تقويم األداء وفي نجاح تطبيق استراتيجية املؤسسة،  أنفة الذكر لبطاقة األداء امل ورغم كل اليجابيات         

إل أه يرى جليا أن ما يعاب على بطاقة األداء املتوازن بشكل رئيس ي، أنها أهملت الجانب الجتماعي والبيئي، إذ أنه رغم  

إلى تشكيل ينظم لإلدارة   ملسئولية الجتماعية والتوجه ستراتيجي لإلدارة البيئية واإدراك املؤسسات ألهمية البعد ال 

البيئية واعتبار التكلفة املرتبطة بحماية البيئة بندا هاما من بنود املوازنة ال أن الكثير لزال ينظر إلى استدامة املؤسسات  

صادية والجتماعية  ن املعلومات  البيئية والقتعلى انه قيد مكلف. ورغم أن املؤسسات تتعامل مع كميات كبيرة م

لغرض تغطية البعد  SPI(Indicators Performance Sustainable) يمكنها استخدام مؤشرات األداء املستداموبالتالي 

القتصادي و البيئي و الجتماعي لالستدامة. حيث أن مؤشرات األداء القتصادي تغطي المور املرتبطة بالتعامالت  

لألطراف أصحاب املصلحة بيناء على نتيجة أنشطة.  كيفية تغير الوضع القتصادي قتصادية للمؤسسة وتركز على ال

 استراتيجيات تحسين األداء البيئي

التلوث منع استراتيجيات  استراتيجيات رقابة التلوث  

استراتيجيات 

 والتقييم

   ةاستراتيجي

ترتكز على 

عمليات 

   ةاستراتيجي

ترتكز على  عالج 

 التلوث

   ةاستراتيجي

شاملة ترتكز على عمليات 

 التشغيل و خصائص املنتج

تحميل    

 دورة املنتج 

   ةاستراتيجي

ترتكز سوق املنتج 

 وخصائصه

التصميم من أجل 

 البيئة

في تقييم األداء البيئي للمنشأة بهدف زيادة القدرة التنافسية (BSC) لألداءستخدام بطاقة القياس املتوازن امصطفي محمود احمد جاد املولي، : املصدر

 .58،ص:2012رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاهرة، مصر،  ،(دراسة ميدانية)لها في ظل بيئة اإلنتاج الحديثة
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املؤسسة في حين تهتم مؤشرات األداء الجتماعي بتأثير املؤسسة على النظم الجتماعية داخل املحيط الذي تعمل فيه  

 (.  اء التربةاألنظمة البيئية)املاء الهو   أما مؤشرات األداء البيئي فهي تعكس تأثير املؤسسة على

 :1وقد قسمت تلك الستراتيجيات على أربعة أنواع وهي 

وهي استراتيجية مواجهة للسوق البيئي من اجل الدفاع عن السوق   Strategy Clean الستراتيجية النظيفة  -

 املوجود.

كاليف  فة البيئية وتهدف إلى خفض التوتمثلها استراتيجيات التكل Strategy Efficient استراتيجية الكفاءة -

 يئية غير الكفؤة.املرتبطة بالعمليات الب

وهي استراتيجيات للمفاضلة أو التمايز البيئي وتهدف إلى زيادة   Strategy Innovative الستراتيجية البتكارية -

 املبيعات واإليرادات الناتج عن املنتجات البيئية. 

ة تهدف إلى إظهار  تطوير السوق البيئيوهي استراتيجيات ل  Strategy Progressiveالستراتيجية املتقدمة -

التغيرات في اإلطار املؤسس ي الذي قد يعطي املؤسسات مزايا تنافسية زيادة عن املنافسين األقل اتجاها إلى  

 الستدامة وذلك من اجل تطوير السواق بيئيا. 
 

 وسيلة لتقويم االداء آلية عمل بطاقة االداء املتوازن ك -رابعا

 راتيجية لتحسين األداء البيئي  ة حياة املنتج كاستاوال: مدخل دور      

من الستراتيجيات املتبعة لتحسين األداء البيئي مدخل دورة حياة املنتج لتحسين األداء البيئي؛ حيث يعد   

التحسين وكلما اكتسبت املؤسسة خبرة في تحديد هذه  معرفة التكاليف البيئية للمنتج املفتاح األساس ي في معظم فرص  

دورة الحياة هي عملية تقدير وتجميع التكاليف على مدى  اليف زادت من قدرتها في تحسين أدائها البيئي، وتكلفة التك

ية أو  دورة حياة املنتج ككل ومن املهم تحديد هذه التكلفة في الصناعات التي تكون فيها تكاليف التخطيط والتطوير عال

 :2ئد محققة من تحليل دورة حياة املنتج تتمثل في تكاليف التخلص من املنتج مرتفعة وهناك ثالث فوا

تطوير معنى التكاليف الكلية املرتبطة باملنتج للتعرف عما إذا كانت األرباح املحققة خالل مرحلة التصنيع سوف   -

 تغطي التكاليف في مرحلة التطوير والستبعاد؛

نتائج التكلفة البيئية للمنتج مما   الشاملة للتكاليف فان مدخل تكلفة حياة املنتج سوف توضحبسبب النظرة   -

 ض أو تقييد تلك التكاليف؛يبحث في إمكانية خف

التعرف على تكاليف التخطيط والستبعاد خالل مرحلة تصميم املنتج والعملية اإلنتاجية بغرض رقابة وإدارة   -

 التكاليف في هذه املرحلة.  

البيئية أن تشتمل جميع التكاليف )املاضية،  تطلب تطبيق مدخل تكلفة دورة حياة املنتج على التكاليف وي 

ستقبلية( في تحليل الربحية طويلة املدى للمنتجات؛ حيث أنه في ظل املفهوم الحديث للبيئة الصناعية  الحالية، امل

  حقق أثناء وقبل وبعد دورة التصنيع أو اإلنتاج تعتبر في املتطورة فإن تفهم تكاليف دورة حياة املنتج الكاملة والتي تت 

 موجبه يمكن ملتخذي القرارات اتخاذ القرار السليم.  غاية األهمية لتحديد أسباب تحقق تكاليف اإلنتاج حيث ب

مرحلة  وفيما يلي عرض ألهم املراحل التي يمر بها املنتج بدأ من كونه مواد خام مرورا بعمليات اإلنتاج املختلفة، ثم  

ي، وتشتمل  مرحلة التخلص النهائي منه كما هو موضح في الشكل املوالالستخدام النهائي لكل منتج حتى ينتهي عمره، ثم  

 
 االقتصاديةوم لة العلمج ، دور المنظمات في التنمية المستدامة لتفعيلالمتوازن  األداءالمؤشرات البيئية في بطاقة  جدم،اضي ريم نادية لالحعبد 1

 .26، ص:2005، مصر ، األزهرية التجارة جامعة لك،  2:العدد 21: دلالمج،  واإلدارية
2 R.S. Kaplan, D.P. Norton, « The balanced scorecard : Translating strategy into action “, Boston: Harvard 
business school, 1996, p: 295. 
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دراسة تلك املراحل على كل التأثيرات البيئية لكل مرحلة سواء من ناحية الستهالك املوارد الطبيعية كالطاقة واملياه أو  

اء الداخلية)بيئة العمل( أو  الناتجة عن كل مرحلة، والتي تؤثر سلبا علي البيئة، سو  من ناحية املخلفات بكل أنواعها

 البيئة الخارجية.  

 ( : تحليل دورة حياة املنتج 4.4الشكل رقم ) 

 

 

 

 

،  املوسوعة العربية من أجل التنمية املستدامة: البعد البيئي: إبراهيم عبد الجليل السيد، اإلدارة البيئية، املصدر 

 .436، ص:  2007لبنان،-الدار العربية للعلوم، بيروت

 

ل دورة حياة املنتج في التعرف على احتمالت ومسببات التلوث وكيفية منعها،   ويمكن تقسيم  د تحليويساع 

 دورة حياة املنتج إلى املراحل اآلتية:

 وتهدف هذه املرحلة إلى تقليل التلوث البيئي من خالل تصميم منتج صديق بالبيئة.  دورة األبحاث والتطوير :  •

واقتناء املواد املستخدمة في عملية اإلنتاج بحيث ل تسبب  املرحلة اختيار  يتم من خالل هذه دورة التصنيع: •

 تلوث بالبيئة 

تهدف هذه املرحلة إلى اختيار املوارد املناسبة التي توفر مواد ومكونات وعناصر   دمات ما بعد البيع :دورة خ •

 الطاقة النظيفة غير امللوثة. 

مواد تعبئة ملوثة للبيئة ومضرة  التلوث البيئي بعدم استعمال  وتهدف هذه املرحلة إلى تقليل مرحلة التعبئة: •

 عملة قابلة إلعادة التدوير والستخدام.  بالصحة وعلى أن تكون العبوات املست

يتم في هذه املرحلة التحقق من الستخدام األمثل للمنتج بحيث ل يتسبب في انبعاثات   مرحلة االستخدام:  •

 ضارة وملوثة للبيئة. 

حيث يتم التخلص من املنتج إذا انخفض الطلب على املنتج وزادت   لتخلص من املنتج: تبعاد أو امرحلة االس •

 .1على إيراداته بطريقة ل تسبب تلوث بيئي  تكاليف

وهنا يجب على املحاسب أن يلعب دورا مهما في قياس وتحليل التكاليف البيئية وذلك من خالل تطبيق األساليب          

ت  واملالئمة لنوع النشاط الذي تمارسه املؤسسة، ودراسة األساليب اإلدارية الحديثة لربط املعلوما املحاسبية السليمة 

املحاسبية ونتائج القياس بالوسائل اإلدارية مما يساعد في زيادة فعالية املعلومات املحاسبية. فمدخل تحليل دورة حياة  

في اتخاذ القرارات ويمكن اعتباره أداة مانعة لتراكم التكاليف  املنتج يعتبر أداة لتحسين القرارات اإلدارية واملساعدة 

تكلفة األنشطة التي يتم القيام بها في كل مرحلة من مراحل دورة حياة املنتج لتفادي  البيئية، حيث تمثل هذه التكاليف  

ين األداء البيئي،  انخفاض جودة األداء البيئي والتلوث. ويلخص الشكل التالي مراحل دورة حياة املنتج كمدخل لتحس

 وتهدف إلي منع أو خفض التلوث البيئي: 

 

 
 27.،  ص: بق ذكره،  مرجع سمطاوع السعيد السيد مطاوع1

 االستخدام التخلص النهائي  عمليات اإلنتاج المواد الخام

 نقل 
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 املنتج كمدخل لتحسين األداء البيئي (مراحل دورة حياة 6.4جدول رقم ) 

 الطريقة املرحلة 

 تصميم منتج صديق للبيئة  التصميم والتطوير

 اختيار مورد يوفر مواد ومكونات نظيفة اختيار املورد 

 جهزة ومعدات حديثةثة للبيئة واستعمال أعدم استخدام مواد ملو  التصنيع 

 بالصحة وقابلة إلعادة التدويراستخدام مواد تعبئة غير ضارة   التعبئة 

 االستخدام 
 تحقيق الستخدام األمثل للمنتج والذي يمنع حدوث انبعاثات خطرة.

 وأل يترتب على استخدام املنتج حدوث مخلفات ل يمكن إعادة تدويرها

 التخلص 
نتج بعد استخدامه في البيئة والستفادة إعادة التدوير  بعد  لص من امل عدم التخ

 الستخدام. 

 

 

يعرف تحليل دورة الحياة ألي منتج بانه عبارة عن دراسة جميع املراحل التي يمر بها املنتج بداء من كونه مادة           

عمره، ثم مرحلة  م النهائي لهذا املنتج حتي ينتهي )او مواد( خام مرورا بعمليات النتاج املختلفة، ثم مرحلة الستخدا

(. وتشمل دراسة تلك املراحل علي كل التأثيرات البيئية لكل  6.4)الجدول أعالهوهذا ما يوضحه ا التخلص النهائي منه. 

لناتجة عن  مرحلة سواء من ناحية استهالك املوارد الطبيعية كالطاقة واملياه، او من ناحية املخلفات بأنواعها املختلفة ا

 لبا علي البيئية، سواء الداخلية)بيئة العمل( او البيئة الخارجية. كل مرحلة، والتي تأثر س

وهنا يمكن القول انه يمكن اتخاذ الخطوات نفسها ليس بالنسبة الي املنتجات فحسب، بل ايضا بالنسبة الي العمليات  

نات من القرن املاض ي  حياة املنتج بدا من اوائل التسعي  النتاجية او الخدمية، ولقد تطورت منهجية اجراء تقويم دورة 

وحتي الن، وان كان تاريخها في الوليات املتحدة المريكية يرجع الي ما قبل ذلك حيث استخدمت اساليب مشابهة بعد  

ما  ، وذلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كل النشطة النتاجية والخدمية. ك1973ازمة الطاقة الولي سنة 

يم البدائل املختلفة ملواد التعبئة في اوروبا خالل فترة الثمانينات، ثم تال ذلك مرحلة  استخدمت الساليب نفسها في تقو 

اجراء دراسات تقويم دورة حياة      النتشار علي نطاق واسع في العالم، ادت الي تطوير مواصفات قياسية عاملية لكيفية  

وتعرف   1997( اعتبار من عام ISOالقياسية) برعاية املنظمة الدولية للمواصفات املنتج، مثل تلك التي تم تطويرها 

 (، تلتها سلسلة اخري من املواصفات ليزال يتم تطويرها حتي يومنا هذا. 14040باسم )اليزو 
 

 في اإلطار  البيئي  تقييم دورة حياة املنتوج  -خامسا

املواد الخام ونقلها وتخزينها ثم عمليات التصنيع  طار البيئي تشمل استخرج  إن دراسة دورة حياة املنتوج في اإل                

في الوحدات اإلنتاجية واستخدام املنتجات ثم إعادة تدويرها أو التخلص منها بطرق آمنة بيئيا، فهي أداة تحليلية لتقدير  

تجات وما يصاحب  حتى ظهور املنتج أو املنقيم اآلثار البيئية الناشئة عن عملية اإلنتاج بدء من استخراج املواد األولية  

 :1ذلك من مخلفات، وفهم دورة حياة املنتوج يتطلب تحديد

 
 .162:ص ،2003الجامعية، ، الدار تحرير التجارة العالمية في دول العالم الناميالسيد أحمد عبد الخالق، أحمد عبد البديع بلبح،  1

 .من إعداد الباحث  املصدر:
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، الستخراج، الستخالص، الزراعة والفصل...الضرورية لتوفير املواد الخام  عمليات اإلنتاج .أ

 لوحدة التصنيع الرئيسية األولى؛

 الالزمة قبل أن يصبح املنتوج جاهزا للشحن؛ خطوات التصنيع  .ب

 الواقعة بين عمليات املؤسسة واملستخدم النهائي؛   عمليات اإلنتاج والتوزيع  .ج

 النهائي للمستهلك؛  الوظيفة التي يؤديها املنتوج .د

 والتدوير والتصنيع املمكن دراستها عند انتهاء العمر اإلنتاجي للمنتوج؛  خيارات إعادة االستخدام  .ه

 .التخلص من النفايات النهائيةخيارات  .و
 

   مراحل تقييم دورة حياة املنتوج أ/

 :1وتمر عملية تقييم دورة اإلنتاج بأربعة مراحل أساسية 

 خطوات ذلك:: وفيها يتم تحديد األهداف والنطاق بوضوح -1

 تسجيل الغرض من الدراسة؛ -ا

 والغرض منه؛ تحديد القرارات املحتملة ومستوى التفصيل الالزم  -ب

 وصف النظام وحدوده؛ -ج

 تحديد الوحدة الوظيفية.  -د

:وتختص بتوفير نظرة شاملة لتدفقات املواد والطاقة وامللوثات عبر حدود النظام، ويجب   تحليل مسح دورة الحياة -2

ميع  لتي تشمل تجأن توثق لتسهيل مراجعتها وتحديوها ، وتتوقف نتائج عملية التقييم على كفاءة انجاز هذه املرحلة ا

البيانات املتصلة بالعملية اإلنتاجية، أي البيانات املتعلقة بالطاقة، املواد األولية، التقنية، العمالة ...وما يصاحب ذلك  

من إطالق للمخلفات، وتشمل هذه املرحلة أيضا تحليل البيانات إلجراء املقارنة وتقييم اآلثار البيئية في املرحلة التالية،  

مكوناته ومراحل إنتاجه من إدخال املواد الخام إلى إخراج  املنتج النهائي مع حصر الخطوات بين   املنتج إلى مثل تجزئة

مختلف املراحل وتجميع كل من املدخالت واملخرجات املتماثلة إلى غير ذلك من أنماط تحليل البيانات التي تم تجميعها  

 .      فيف أعبائهالتكون مالئمة للمقارنة وتقييم اآلثار البيئية وتخ

حيث توضح أثار األعباء البيئية التي حددت في املسح )تهيئة البيانات( وذلك اعتمادا على كل من   تقييم األثر البيئي: -3

 العمليات الكيفية، الفنية والكمية ويجب أن تكون واقعية وليست افتراضات. 

الحياة يكشف عن نقاط قوة وضعف    تقييم دورة   : تحدد من خالل هذه املرحلة وضعية املؤسسة حيث أنالتفسير  -4

 املؤسسة أمام املنافسين الحاليين أو املحتملين. 

 مزايا تقييم دورة الحياة املنتجب/ 

 :2وتتمثل ابرز مزيا هذه الستراتيجية في ما يلي            

 تفصل بين القضايا البيئية مثار الجدل؛  -

 منتج أو خدمة معينة؛ األساسية أو الفرعية إلنتاج تكشف عن أثار العمليات   -

 تولد أفكار جديدة لتوفير الوظيفة نفسها مع إحداث أقل اثر بيئي ممكن.  -

 

 
               

 
 المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع، اإلدارة البيئية وآليات تفعيلها في المؤسسة الصناعية موسي عبد الناصر، بـرنـي لـطـيفـة،  1

 .21،ص: 2009، جامعة الزيتونة ، االردن، اقتصاديات البيئة والعولمة
 .22، ص: رجع السابقالم 2



 اء البيئي املتوازن املستدام مقاربة فكرية ومنهجية حديثةاألد......  ........................................................................... الرابعالفصل  

 

~ 174  ~ 
 

 ( دورة حياة املنتوج 5.4شكل)

 
 

، املؤتمر العلمي  "الصناعيةاإلدارة البيئية وآليات تفعيلها في املؤسسة  "موس ي عبد الناصر، بـرنـي لـطـيفـة، املصدر: 

 .21، ص:2009جامعة الزيتونة ، الردن، سنوي التاسع اقتصاديات البيئة والعوملة،الدولي ال
 

راتيجية تقويم دورة حياة املنتج إست -سادسا     خدامات است

يمكن استخدام منهج دورة حياة املنتج في نواح متعددة منها عمليو تصميم املنتجات الجديدة بحيث يتم مراعاة           

او   بالتصميم من اجل البيئية املنتجات اثناء عملية التصميم وقبل البدء في النتاج، وهو ما يعرف  الثر البيئي لتلك

في تقويم ومقارنة التأثيرات البيئية منتجاتها مع املنتجات  . او تستخدم املؤسسات هذا السلوب التصميم االخضر

 صورة املؤسسة لدي املجتمع.  املنافسة في السوق كأحد اساليب التسويق والعالقات العامة وتحسين

اما قطاع الخدمات مثل املواصالت والتصالت والبريد وغيرها فيمكنها ايضا استخدام منهجية تقويم دورة حياة          

نتج في مقارنة بين املنتجات املختلفة، وكأحد املعايير التي يتم علي اساسها منح اي من املنتجات بطاقات العنونة  امل

( ومن هنا نستنتج ان هذه الداة من ادوات املحاسبة الدارة البيئية سوف تلعب دورا مهما واساسيا في EECالبيئية )

 يد املواصفات القياسية البيئية للمنتجات. مستقبل القريب في قضية التجارة العاملية وتوح
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 وتقويم استراتيجية دورة حياة املنتج:  خطوات تنفيذجــ/  

 :1يذ تقويم دورة حياة املنتج علي خطوات عدة رئيسية هي تشمل طريقة تنف     

ويتطلــب ذلــك منــذ البــدايــة تحــديــد مــا هو اجراء تقويم  تحــديــد الهــدف من التقويم ونطــاق العمــل املطلوب: .1

دورة حياة املنتج، وكيف تستخدم نتائج التقويم. ويشمل ذلك ايضا تحديد نطاق التقويم من حيث التحديد 

املطلوب تقويمهـا، واذا اشـــــــــــــتمـل ذلـك علي مقـارنـة بعض املنتجـات ببعضـــــــــــــهـا فيجـب ان  الحيـاة الـدقيق لـدورة

ن حيــث الوظيفــة التي تؤديهــا. وعنــد املقــارنــة قــد يؤخــذ في العتبــار ايضــــــــــــــا النتــائج تكون املنتجــات متشــــــــــــــابهــة م

عرف بالوحدة املترتبة علي عدم انتاج املنتج ككل كأحد البدائل التي يجب تقويمها. دون ان ننســــ ي تحديد ما ي

واع مختلفـة من الفعـالـة وهي وحـدة القيـاس الخـدمـات التي يؤديهـا املنتج. فعلي ســـــــــــــبيـل املثـال، عنـد مقـارنـة ان

ملــدة 5لتر عنــد درجــة  100الثالجــات املنزليــة يمكن اختيــار الوحــدة الفعــالــة وتعريفهــا بــانهــا: تبريــد حجم مقــداره 

ذي تتم املقارنة علي اسـاسـه وال اصـبحت النتائج غير سـنوات. ويتضـح من ذلك اهمية التحديد الدقيق ال 10

 مضمونة ول يمكن العتماد عليها.        

  قاعدة بيانات لدورة حياة املنتجانشاء  .2

وتتضـــــــــــــمن قــاعــدة بيــانــات تفصـــــــــــــيليــة لكــل مرحلــة من مراحــل دورة حيــاة املنتج. ويجــب ان تحتوي قــاعــدة      

ــاملــــدخال  ــانــــات متعلقــــة بــ ــانــــات تلــــك علي بيــ ت جميعهــــا واملخرجــــات لكــــل عمليــــة ونوعيــــة املوارد الطبيعيــــة البيــ

ــائلة ام املســـــتخدمة ومصـــــادرها مثل املياه والطاقة. وجم ــ ــــواء كانت سـ ــــئة عن كل مرحلة سـ يع النبعاثات الناشـ

غـازيـة ام صـــــــــــــلبـة. وهـذا من نـاحيـة الكم والنوع، وتعتبر تلـك الخطوة من اهم واصـــــــــــــعـب خطوات اجراء تقويم 

اذ انه من املعروف ان عملية جمع البيانات وتدقيقها هي عملية شــــــــــــاقة ومكلفة وتســــــــــــتغرق دورة حياة املنتج  

 وقتا طويال.

  يرات البيئية للمدخالت واملخرجاتالتأث .3

بعد النتهاء من بناء قواعد البيانات في الخطوة الســـــــابقة، يصـــــــبح من الضـــــــروري اجراء تقويم للتأثيرات        

من مراحل دورة حياة املنتج. ويجب ان نتحكم في التأثيرات البيئية ليس فقط البيئية الناشئة عن كل مرحلة 

عن النبعاثات بأنواعها ، بل يجب ان يمتد لترشــيد اســتهالك املواد الطبيعية. دون علي التلوث البيئي الناشــ ئ  

 ان ننس ي التأثيرات الضارة ببيئة العمل وصحة العاملين.       

  مرحلة التقويم .4

ــــ ي من عملية التقويم ككل، اذ يتم من خاللها تقويم الثار   وتعتبر       ــــاســـــ البيئية هذه املرحلة هي الهدف الســـــ

التي ســـــــــــــبقـت الشــــــــــــــارة اليهـا واجراء املقـارنـات الالزمـة لبـدائـل العمليـات واملواد الخـام والتقنيـات املســـــــــــــتخـدمـة 

ـــــــا لتحديد اقل البدائل تأثيرا علي البيئية واملوارد الطبيعية. وجدير بالذ ـــ ـــــــمل ايضـ ـــ كر ان عملية التحليل قد تشـ

ـــــلــة مع الخـذ في علي املفــاضـــــــــــــلــة بين الخيــارات واختيــار اقلهــا تـأثيرا، و  ـــ هنــا يجــب تحــديـد الولويـات عنــد املفــاضـــــ

العتبار الهدف الرئيس ي من عملية التقويم، والظروف القتصادية املحيطة. واي اعتبارات اخري قد تأخذ في 

 ئية املطبقة وحدود النبعاثات املسموح بها.العتبار مثل التشريعات البي

 
 إبراهيم عبد الجليل السيد)بتصرف (،  مرجع سابق ذكره ،ص:430.  1 
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 خالصة الفصل

مؤشرات ونظم قياس األداء لتناسب استراتيجيات العمل واتجاهات التغير في   بمناقشة تطور الفصل   بدأ         

فية عن  إعطاء خلنا البيئي ومؤشرات التقييم السائدة، ثم حاول املؤشرات ونظم قياس األداء، وصول إلى تقييم األداء

ثم بعدها   األول إلى الجيل الثالث وكيفية إعدادها،  ها من الجيلماهية بطاقة األداء املتوازن والتطورات املصاحبة ل

  تقييمما هو ال    14031  اليزوا  منظمة تطرقنا الى مختلف تعاريف األداء البيئي وخلصنا الى أن األداء البيئي كما عرفته  

  وتحليل  وجمع راتاملؤش يار باخت,  للمنظمة البيئي األداء بخصوص اإلدارة رارات ق تسهيلل منهج  انه على البيئي  األداء

 في و  .الدوري الفحص و  املعلومات توصيل و  التقارير  إعداد و  البيئي األداء ملقياس وفقا املعلومات تقييم و  البيانات

   انه  كما التفاوض و  املعرفة , باملنهج  لقةمتع كونها معقدة عملية  يعتبر  البيئي األداء فتقييم  املنهج  هذا النهاية

 .مستقلة كأداة يستعمل إن يمكن  لكن البيئية   اإلدارة لنظام  مساعدة وسيلة

الشركات وكيفية ربط  ماهية استدامة  ناإلى الجزء األساس ي في البحث حيث ناقش نهاية الفصل ثم تصل ا           

 .املتوازن البيئية ءلومات البيئية والجتماعية لنصل إلى بطاقة األداعناصرها بمؤشرات بطاقة األداء املتوازن ودمج املع

يمكن من خالله قياس مستوي الداء البيئي الحقيقي الفعلي بناء علي   نظام تقويم الداء البيئي بانه  كما بينا أن         

نجاح املؤسسة في تحقيق  معلومات عن ذلك الداء ومقارنته بما هو مخطط ومستهدف لتقديم صورة واقعية عن مدي  

مج املستهدفة في  اهدافها البيئية بما يضمن لها اتخاذ قرارات تصحيحية لتوجيه مسار الداء البيئي وفقا للخطط والبرا

 املستقبل.    

  وليس  املفاهيم بتغيير  األولى بالدرجة  معلقا يبقى مستقبال  األنظف اإلنتاج  نجاح  ضمان  أن  إلى ، اإلشارة وعليه       

    مرتبطة  األنظف  اإلنتاج  فثقافة  ،تاآلل 
 
  النوع   هذا  إلى  التجاه  أهمية   راكوٕاد  البيئة  اتجاه  باملسؤولية  باإلحساساساسا

تنمية هذا النشاط   واحترامه، وهذا ما سوف يتم التطرق اليه في الفصل املوالي. الذي يتناول بالتفصيل   اإلنتاج من

سيئول مستقبال إلى تحقيق ما يعرف  الذي البيئي، و   زامنتشار وبين اللتبين تحقيق األرباح وال  ن مع الجمع وتوسعه

 النظيف.   األخضر  بالقتصاد

ذ يجب  إ. كما بينا  الختام يجب الحذر من استخدام نتائج دورة حياة املنتج في املقارنة واملفاضلة بين املنتجاتفي و     

املفاضلة. فضال عن التأكد من نوعية البيانات ومدي جودتها.    التأكد من تطبيق الظروف واملعايير التي استخدمت في 

وكيفية ربط عناصرها بمؤشرات بطاقة األداء املتوازن  ة  الشرك ماهية استدامة    لذا سوف نناقش في الفصل الخامس  

 . لالستدامة البيئية واالجتماعية بها لنصل إلى بطاقة األداء املتوازن  األبعاد ودمج 

 

 

 

 

 



 االستراتيجي األداء  وتقييم قياس املستدام في املتوازن  األداء بطاقة وأهمية دور  ...... ............................................... ..الخامس الفصل 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستدام املتوازن  األداء وأهمية بطاقة  دور  

 ستراتيجيإلا األداء  وتقييم قياس في  
 

الفصل الخامس   



 االستراتيجي األداء  وتقييم قياس املستدام في املتوازن  األداء بطاقة وأهمية دور  ...... ............................................... ..الخامس الفصل 

     ~ 177 ~  

 الفصل  الخامس

 االستراتيجي دور بطاقة األداء املتوازن املستدام في قياس وتقييم األداء   
 

 متهيد
  للمؤسسات، ألنه اإلستراتيجي والتسيير  التسيير،  مراقبة مجال في الحديثة  املفاهيم من الستراتيجي األداء تقييم يعتب 

  في   الستراتيجي تساهم  األداء  تقييم   عملية  فإن  وعليه  الرقابة،  لعملية  ومكمال   إلداريةا  العملية  عناصر   من  أساس ي  عنصر   يعد

  الستراتيجي  األداء تقييم .  فاملؤسسة اإلستراتيجية  األهداف  تحقيق  مدى  قياس  في  تستعمل التي واملعلومات  البيانات توفير 

  يتضمنها التي املالية وغير  املالية املقاييس بين  ما لتفاعلا خالل من للمؤسسة واملستقبلي واملاض ي الحالي األداء بتقييم يعني

  عن  فضال  مالية  غير  ملعلومات الحاجة  إلى املنافسة عملية  بتعقد تتصف بيئية ظروف  في القتصادية التطورات أدت وقد ،

  التشغيلية سة املؤس أهداف خاللها  من  تتحقق  سليمة قرارات لتخاذ موجهة  كمقاييس لستعمالها املالية،  املعلومات

 . السوق  في متميز  تنافس ي موقع  في والستمرار  بالنمو  املتمثلة  واإلستراتيجية،

  أهداف  إلى  اإلستراتيجية  ترجمة  يتم  اإلستراتيجي،حيث  األداء لقياس أداةلذا فإن ادخال بطاقة األداء املتوازن ك   

بحكم التطورات التي  و   اإلستراتيجية. تنفيذ نم كفيلة   واضحة  إجرائية  وخطوات مستهدفة، وقيم  ،ومقاييس إستراتيجية

  أداة لدمج املتوازن املستدام    لتصبح بطاقة األداء  األداء املتوازن    البطاقة  معلى مفهو ت  تطورا  تأضفى يئة األعمال،  شهدتها  

ية، الجتاعية  اإلقتصادية، حيث تتكامل األبعاد الثالثة  القتصاد  للمؤسسات  ستراتيجيالستدامة على الدستوى اإل   ايا  قض 

 و البيئية. 

 
 لألداء املستدام  األبعاد املتطورة والحديثةو  أساسيات حول بطاقة االداء املتوازن املبحث األول:  

   املستدام  املتوازن    الجوانب البيئية في بطاقة االداءدمج ومداخل  طرق املبحث الثاني :  

ضمن األبعاد األربعة لبطاقة   جتماعيةدمج الجوانب البيئية واال  املبحث الثالث:   طرق ومداخل 

 األداء املتوازن 

 البيئي املستدام    باالستدامة في إطار قياس األداء املتربط   املحاسبي   إلفصاحاملبحث الرابع: ا 
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 املبحث األول 

 لألداء املستدام املتطورة والحديثةاألبعاد و  أساسيات حول بطاقة االداء املتوازن 
 

 بطاقة االداء املتوازن وتطورها  نشأة -أوال 

يكمن الدافع الرئيس ي وراء تبني أي نظام رقابي اداري في عدم تحقيق الداء الحالي للمؤسسة ملا هو متوقع من                

توي الداء ضعيف تضطر املؤسسات الي  طرف الداريين من جهة ومن طرف املساهمين من جهة اخري. فاذا كان مس

 ديد ومتطور يحقق لها اهدافها ورؤاها التي حددتها مسبقا.   ايجاد نظام ج

. 1لألداء   ليكون نظام قياس 1950ن اول نظام لبطاقة الداء املتوازن صمم من طرف مؤسسة جنيرال الكتريك عام  إ       

ت  حيث استخدم  ،21987 عام  Anolog Devicesومن ثم ظهرت اول بطاقة تقيم متوازنة تم استخدامها في مؤسسة 

قدم روبرت كابالن  ودافيد نورتن مبدا   1990هذه املؤسسة بطاقة اكثر شمولية  لفحص وقياس الداء. وفي بداية 

ي التخفيف من العتماد علي املقاييس املالية فقط. ثم  بطاقة الداء املتوازن كإطار لقياس اداء املؤسسات ، ويؤدي ال 

ثين حيث تزود املسؤولين ومتخذي القرار باملقدرة علي تطوير م من قبل نفس الباح 1991قدمت كأداة ادارية عام 

 املقاييس التي تنبئ بالثروة.

 إلى:  إرجاعيا  يمكن لألداء املتوازن  القياس بطاقة التي ادت الي ظهور  اهم أسباب أن

 .األداء لقياس  كمؤشرات بمفردها املالية  املقاييس  كفاية عدت -

عليها  ترتب جديدة وانتاجية إدارية سياسات في تطبيق ارةاإلد نظام وفلسفة في تغيرات جذرية حدوث -

، JIT)، سياسة النتاج الفوري)TQM)تطبيق الدارة الستراتيجية، مثل ادارة الجودة الشاملة)

 .مالية غير  أداء ذللك استخدم  مقاييس يتطلب (، حيث Value Chain القيمة)  سلسلة وأسلوب تحليل 

بين   العالقة تعكس لألداء مقاييس على األولى بالدرجة يقوم كافآت امل للحوافز أو  نظم تصميم محاولة -

نشاطات املؤسسة   علي بالقائمين يدفع الذم األمر  املستقبل؛ في الوحدة قيمة وبين ملؤسسة  الحالي األداء

 خالل الجلين القصير والطويل. املؤسسة قيمة تعظيم العمل على إلى

هناك اسباب اخري تمثل دافع حقيقي للمؤسسات من اجل تبني  ( انه Kaplan & Nortonويضيف كل من)   

 :3لألداء وهي املتوازن  القياس لبطاقة

انطالقا من مفهوم مفاده ان تنفيذ الستراتيجية اهم من   الستراتيجية تنفيذ على التركيز إلى املؤسسات اتجاه ▪

قديين املاضيين كان التركيز، منصبا  الستراتيجية نفسها، ويعتبر هذا التجاه مثيرا للدهشة، ففي خالل الع

قية ليست  علي كيفية صياغة الستراتيجية علي العكس ما هو الن، حيث تعتبر املؤسسات ان املشكلة الحقي 

 في صياغة غير دقيقة لالستراتيجية ولكن املشكلة تكمن في التنفيذ الخاطئ لالستراتيجية. 

انت معتمدة في عصر الصناعة، فكثير من املؤسسات حتي  حدة املنافسة وعدم صالحية الستراتيجيات التي ك ▪

ية الكبيرة، حيث ادركت هذه  نهاية السبعينيات كانت تعتمد علي الرقابة املركزية من خالل القسام الوظيف

 
1 Kevin hendricks larry.menor, and chriatine wiedman, The Balanced Scorecard :To adopt or not adopt ,Ivey 
business Journal, November/December, 2004, pp:1-17 

، دار 1، سلسلة ادارة االداء االستراتيجيالداء وبطاقة التقييم المتوازن، أساسيات امحسن منصور الغالبي طاهر  وائل محمد صبحي ادريس و 2

 .143،ص:2009وائل، 
3Kaplan Robert S. and Norton David P., " Putting the Balanced Scorecard to Work "Harvard Business 
Reviw,Vol, Spt – Oct, 1995,PP :1-4. 
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املؤسسات ان امليزة التنافسية تتحقق من خالل تنمية القدرات واملعرفة، وتوطيد العالقة مع املوظفين، اكثر  

 ار في الصول الراس مالية.  من الستثم

تم بالصول غير  تحول الهتمام من التركيز علي الصول الثابتة الي التركيز علي استراتيجية ادارة املعرفة والتي ته  ▪

امللموسة مثل العالقة مع العميل، السعي الي ابتكار منتجات وخدمات جديدة، الجودة، واملعلومات وقواعد  

 عامليين والحوافز. البيانات، قدرات ومهرات ال

التمكن من التحكم وقياس الداء املتوازن للمؤسسة من خالل استخدام مقاييس غير مالية تعطي رؤية عن   ▪

 عكس املقاييس املالية التي توفر للمسيرين معلومات تاريخية عن اداء املؤسسة. مستقبل، ب
 

  املتوازن  األداء بطاقة ماهية -ثانيا

قة الداء املتوازن، فمنهم من سماها بطاقة النجازات املتوازنة، ومنهم من اطلق عليها  لقد تعددت مسميات بطا      

اختلفت املسميات فان تلك البطاقة تتعلق بقياس الداء في كافة مواضعه، وقد وردت  بطاقة العالمات املتوازنة، ومهما  

 تعريفات عديدة لنظام بطاقة الداء املتوازن  نذكر منها: 

مجموعة من املقاييس املالية وغير املالية التي تقدم ملدراء  ( علي انها kaplan Nortonف كابالن ونورطن ) تعري        

بانها اداة     ( kaplan Atkinson) كما عرفها كابالن واتكنسون  .1صورة واضحة وشاملة عن اداء منظماتهماالدارات العليا  

لي اهداف ومقاييس تقوم علي اربعة ركائز أو ابعاد اساسية هي  تتم بواسطتها ترجمة رسالة املؤسسة واستراتيجيتها ا

التشغيلي ثم الفرص التي توفرها املؤسسة للعاملين فيها لتعلم والنمو، وبذلك الداء املالي ،رضا الزبائن، كفاءة الداء 

بداع والبتكار اكثر مما  يصبح التنافس بين املؤسسات قائما علي اساس ما يتواجد فيها من روح املبادرة والقدرة علي ال 

 األداء لقياس  أسلوب  مجرد ليست  ها( بأنHiadchenkoبينما عرفها )و   .2هو علي اساس ما تملك من اصول ثابتة ملموسة 

الجل الطويل من خالل   في التنافسية  القدرة كزيادة ربحية لتحقيق أعلى القتصادية جديدة إلدارة الوحدة طريقة ولكنها

 .3لربح املختلفة ملسبباتا ضمان التوان بين

   صورة  العليا لإلدارة تقدم  وغير املالية املالية املقاييس من  مجموعة ( بأنهاZehra & Gedikogluكما وقد عرفها)           

 الي اهداف محددة  مؤسسة استراتيجية  تهتم بترجمة األداء لتقيم  أداة اول   وتعتبر  ,املؤسسة ألداء  وسريعة وشاملة واضحة 

 فهي ,املؤسسة تستخدمها التي املقاييس جميع توحد أنها كما ومبادرات للتحسين املستمر، ,مستهدفة ومعايير يسومقاي

 إطار تقدم دقيقة أداء مقاييس إلى رسالتها و باملؤسسة الخاصة الستراتيجية على ترجمة تقوم الستراتيجية لإلدارة أداة

 .4الستراتيجي  اإلدارة والقياس  عمل لنظام

منهجية رقابية استراتيجية تستخدم  داء املتوازن انها: أل نادا ملا سبق وحسب راي الباحث يمكن تعريف بطاقة ااست

، وبالتالي فهي اداة ادارية تقدم  5اطار متعدد االبعاد لوصف وتنفيذ وادارة االستراتيجية في جميع ادارات املؤسسة 

الستراتيجية، وتحوي هذه البطاقة معلومات موجزة   مقياس شامل عن كيفية تقدم املؤسسة نحو تحقيق اهدافها 

         كافية عن مؤشرات الداء في املؤسسة.و 

 
1Kaplan, Robert .S and Norton, David.P, The balanced scorecard measures that drive performance, Harvard 
business review, 70(1), 1992,p :71.   
2Kaplan, Atkinson, Advanced Management Accounting, 3 edition ,prentice-Hall, New Jersey ,1997,p 368.    
3 Hiadchenko Myroslava, "Balanced Scorecard–astrategic management system of the higher education 
institution", International Journal of Educational Management,Vol. 29 ,Issue: 2,2015,p :77. 
4 Zehra.K, & Gedikoglu .T ,"Design principles for the development of the balanced scorecard", International 
Journal of Educational Management, Vol. 30 Issue: 5, 2016 ,PP:622-634.  
5 instead of using ‘improved’ financial measures, some firms have started to use ‘balanced scorecard’ 

systems that ‘complement’ the financial measures with non-financial ones taken from at least three 

other categories: customers, internal business processes and learning and growth4 (e.g. Kaplan and 

Norton 1992) . 
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 :1التالية: نذكر منها ما يلي األهداف  تحقيق املتوازن  بطاقة الداء استخدام  من  األعمال  مؤسسات  وتستهدف

 .استراتيجية املؤسسة كتطوير تحديد .أ

 املؤسسة)استراتيجية التصال(.  أنحاء جميع على  املؤسسة استراتيجية تعميم .ب

 .الجل  القصيرة الجل و طويلة الهداف الستراتيجية بين الربط .ج

تحقيق   خاللها من ليتم  متتالية؛ مراحل  على  وترتيبها ,اهداف فرعية إلى الهداف الستراتيجية تجزئة .د

 الهداف العامة لالستراتيجية. 

 .معالجتها من اجل  القصور  مواطن علىاملؤسسة وذلك للتعرف  ألداء دورية مراجعة .ه

 :2بين  وصف النظام املتوازن؛ ألنها تعمل على إيجاد التوازن  BSC) (أطلق على بطاقة األداء املتوازن قد  و       

  املقاييس قصيرة األجل التي تقيس النتائج قصيرة األجل واملقاييس طويلة األجل التي تقيس النتائج بعيدة األجل  .أ

 .داخلية واملقاييس الخارجيةاملقاييس ال  منها

التي تقود أو   leadingالتي تشير إلى أداء سابق، واملقاييس اإلرشادية)القيادية(  leggingsاملقاييس املرجعية  .ب

 .تحفز األداء، مثل قياس معدلت العطل املرضية

،مثل املقاييس  املقاييس املوضوعية، مثل املقاييس املالية، واملقاييس الذاتية التي تخضع للحكم الشخص ي  .ج

 لعمالء. الخاصة برض ي ا

عد بطاقة األداء املتوازن)            
ُ
، فهي تسعى إلى توحيد  BSCلذلك ت

 
( من أهم أنظمة قياس األداء التي طورت حديثا

أربعة أبعاد مختلفة لقياس األداء حتى نستطيع تفادي التركيز على بعد واحد على حساب األبعاد األخرى، فهي اهتمت  

أنها أخذت بعين العتبار أساليب القياس غير املالية التي تهم العمالء والعمليات الداخلية  يب القياس املالية، كما  بأسال

 والتحسين والنمو والتعلم والبتكار. 
  

 االداء املتوازن  بطاقة األساسية التي تميز اهم الخصائص -ثالثا

 أدوات من  تميزها عن غيرها  التي  األساسية الخصائص أو  السمات  من عة بمجمو  املتوازن  الداء بطاقة تتميز  :               

 :3يلي  فيما الخصائص هذه وتتمثل  ,األداء وتقيم قياس

 مدي  على  بهدف التعرف املالية؛ غير  باملؤشرات املالية  املؤشرات  مزج أساس على املتوازن  الداء  بطاقة تقوم .1

 . تحقيق الستراتيجية العامة للمؤسسة نحو التقدم

 وبين ,جانب أو بكل بعد الخاصة املالية وغير املالية  األساسية األداء مؤشرات بين الداء املتوازن  بطاقة تربط .2

 ملؤسسة.  العامة الستراتيجية من  أساسا  املستمدة الفرعية  الهداف الستراتيجية

 خاصية انطالقا من ,املالية يروغ املالية  األساسية  األداء  بمحدودية عدد املؤشرات الداء املتوازن  بطاقة تتسم  .3

 .ملتخذ القرار التحليلية الطاقة من أكثر معلومات إتاحة عدم  وخاصية ,املحدود الرشد

( انطالقا من البعاد الربعة  Quadripartite Modelالبعاد واملسارات)  نموذجا رباعي  املتوازن  بطاقة الداء تعد .4

 عمليات وبعد ,عمليات التشغيل الداخلية وبعد ,العمالء مع العالقات وبعد ,املالي األداء التي تقوم عليها وهي)بعد

 
1 Kaplan Robert S. and Norton David P., Response to The tyranny of the Balanced Scorecard in the innovation 
economy, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7 No. 1, 2006, p:67. 
2 Garrison, R, H., and Eric, W., Noreen, and Peter, C., Brewer, Managerial accounting, Thirteenth Edition, Mc 
Graw Hill, USA. 2014 , p:495. 

وذج قياس رباعي المسارات الدارة األداء االستراتيجي استخدام مقياس االداء المتوازن في بناء نممحمد زغلول،  ، جودة عبد الرؤوف 3

                          .13، ص:2010، 1 العدد ,طنطا جامعة , التجارة يةكل , والتمويل للتجارة العلمية المجلة ، والتشغيلي لألصول الفكرية  )دراسة حالة(
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رئيسية وهي )الهدف   مكونات  خمسة إلى األربعة األبعاد من بعد الداء املتوازن كل والنمو(، وتقسم بطاقة التعلم

 .ة(الفعليالقيم  ,واملبادرات الجرائية الخطوات  ,املستهدفة القيم ,املؤشرات ,الفرعي الستراتيجي

تقوم بطاقة الداء املتوازن على أساس مجموعة من الروابط الرئيسية السببية بين اهداف الستراتيجية   .5

الفرعية وبعضيها البعض, وبين مؤشرات األداء األساسية وبعضيها البعض, كذلك من خالل ما يعرف بعالقات 

 السبب كالنتيجة التي تتضمنها خريطة الستراتيجية. 

 استخدام تتيح  ,للمعلومات تكنولوجية  تحتية نظام معلومات متطور وبنية  توافر داء املتوازن ال  بطاقة تتطلب .6

 .املحدد الوقت في البرمجية، لتدفق املعلومات عموديا وأفقيا  التقرير  نظم

س اإلدارة,  تتطلب بطاقة الداء املتوازن وجود وحدة إدارية مستقلة في الهيكل التنظيمي تابعة مباشرة ملجل .7

 ي الشراف على إدارة األداء الستراتيجي وربطه مع األداء التشغيلي.تتول
 

 املتوازن  االداء بطاقة وحدود أهم مميزات  -رابعا

 املزايا....  -01

املدخل يحقق   هذا أن إال ،  املتوازن  االداء لبطاقة التطبيق العملي  عند تظهر التي الصعوبات أن هناك بعض برغم من   

 : 1نهانذكر م من املميزاتكثير 

يمكن للمؤسسة أن تقدم في تقرير واحد معلومات عن األولويات التي يجب أن تهتم  بها املؤسسة وتشمل   ▪

توجيهات العميل، تحسين الجودة، التركيز علي فرق العمل، تخفيض وقت طرح منتوجات جديدة في السوق،  

 عي.  وتخفيض وقت انجاز العمل، والتركيز علي العمل الجما

داء املوازن رؤية املؤسسة كاستراتيجيتها في مجموعة مترابطة من مقاييس األداء, تضم مقاييس  تترجم بطاقة ال  ▪

املخرجات كمحركات األداء لهذه املخرجات, وبالتالي يساعد في الربط بين املخرجات ومحركات األداء, ويساعد  

 جة عالية من الكفاءة والفعالية. واملعلومات لتحقيق اهداف املؤسسة بدر املديرين في توجيه الطاقات والقدرات  

بطاقة الداء املتوازن ليست أسلوب ملراقبة التقليدية ولكنها نظام للمعلومات ألن املقاييس املستخدمة فيها    ▪

 نتيجة لترجمة رؤية واستراتيجية املؤسسة. 

قاييس التشغيلية،  ملديرين علي الخذ في العتبار كل امليعمل هذا املدخل علي الرفع في اداء من خالل تشجيع ا ▪

 والتأكد من ان التحسين والتطوير في احد املجالت ل يتم علي حساب مجال اخر.   

بطاقة الداء املتوازن  ل يعتبر نظامان تشغيليا للمقياس فمعظم املؤسسات تستخدمه كنظام لإلدارة   ▪

 املدي الطويل.الستراتيجية إلدارة استراتيجيتها في 

 توازن على توفير مبادئ توجيهية للتنمية من خالل التركيز على الفوائد املتوقعة.تعمل بطاقة الداء امل ▪

 :2بطاقة الداء املتوازن ومنها الهامة التي تعتبر من املميزات التي يحققها تبني كما يمكن ان نظيف عددا من النقاط 

 نفيذ تتم بشكل سليم. استراتيجية املؤسسة, وبالتالي التأكد من أن عملية التتسهل  مراقبة وتقييم  -

 تساعد في  تفعيل  آليات التعاون و التنسيق داخل املؤسسة.   -

 تحدد بطاقة الداء املتوازن  توجهات املؤسسة واستراتيجيتها نحو السواق والعميل.  -

 
1 Kurt. S and Cam .S, "Balanced Scorecards in education: focusing on financial strategies", Measuring Business 
Excellence Journal, Vol. 16 Iss3 ,2012,p :1.  
2 Nielsen. C, Morten .L and Peter. T, Killing the balanced scorecard to improve internal disclosure, Journal of 
Intellectual Capital, Vol. 18, Issue 1 ,2017,p:57. 
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ؤسسة. كما تسهل التصال وفهم اهداف العمل  تساعد في تحقيق املساءلة عن األداء في كل مستويات امل -

 يات في مختلف مستويات املؤسسة. والستراتيج 

 تمكن املؤسسة من إدارة متطلبات األطراف ذات املصلحة )املساهمين, العمالء, املوظفين(.  -

دارة  تساعد على اإلدارة الفعالة ملوارد البشرية من  خالل تحفيز املوظفين على أساس األداء .و تزويد اإل  -

 تعلم.بتغذية عكسية لستراتيجية وبالتالي تساعد على ال
 

  للمؤسسات من أهم املزايا التي تحققها هذه األداة     02

املساهمة في التحول من التركيز على املؤشرات املالية إلى الهتمام بجوانب أخرى، مثل: الزبائن و األنظمة   ▪

زن بينها  قياسا من القياسات األربعة على حساب القياس اآلخر بل تواو ديناميكية النمو في املؤسسة، و هي ل تفضل 

 .1جميعا

 تسهيل املرور من الرؤية املحاسبية البسيطة إلى رؤية أكثر عموما و شمولية في ما يتعلق باألداء. ▪

أكثر من مجرد أداة تجمع املؤشرات املختلفة املالية و غير املالية، بل هي نظام يترجم الرؤية و   ▪

مؤشرات النتائج )املؤشرات املتأخرة( و مؤشرات   الستراتيجية إلى مجموعة مؤشرات املردودية املترابطة، و تجمل

 .2الوسائل)املؤشرات املتقدمة( 

تجنب هذه البطاقة وجود معلومات اكثر من الالزم عن طريق تقليص عدد املقاييس املستخدمة وتركيز   ▪

 لي عدد محدود من املقاييس والذي يعتبر اكثر اهمية وحيوية. انتباه الدارة العليا والعامليين ع

 ز نظر الدارة تجاه العناصر الهامة املرتبطة باألحداث شهر بشهر ويوم بيوم.ترك ▪

 تمكن الدارة من تحسين عملية اتخاذ القرارات، وذلك لوفرة البيانات وواقعية تقويم الداء.  ▪

التقرير يطارا جامدا ل يمكن تغيره. بل يمكن لكل مؤسسة تحديد الهداف  مرونة التقارير حيث ل يمثل   ▪

 صة بها وتحديد مقايس الداء الدالة علي مدي تحقيق هذه الهداف في ظل ظروفها واستراتيجيتها الخاصة. الخا

ع  ل تتعارض مع روح املبادرة التي يجب ان تتسم بها املؤسسة، اي التكامل بين الوظائف، العالقات م  ▪

عن طريق املزج بين وجهات النظر بين املجالت  الزبائن واملوردين، التطور املستمر، املسائلة الجماعية وليست الفردية، ف

يمكن فهم العديد من العالقات الداخلية المر الذي يساهم في تخطي حاجز الفكار التقليدية مما ينعكس بدوره علي  

 ي شكل تحرك املؤسسة بشكل دائم الي المام وتطور مستمر.     عملية اتخاذ القرارات، كل هذا يتبلور ف
 

ء املتوازن أصبح نظام لإلدارة الستراتيجية يدمج أربع محاور ادارية تسمح للمسيرين بإشراك األهداف  بطاقة األدا  

 طويلة األجل مع قياسات ذات األجل القصير، من خالل:   الستراتيجية

 ترجمة استراتيجية املؤسسة  ✓

 اتفاق حول الرؤية و الستراتيجية.  خلق ✓

دارة العامة في توضيح الستراتيجية و شرحها و ربطها مع  التصال و النسجام الذي يسهل جهود اإل  ✓

 أهداف موظفيها وفقا لنشاطاتها.

 رد الفعل و التعلم التنظيمي.  ✓

 
1 www.piloter.org 

2 www.managementmag.com 
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ن أنها أداة لإلدارة العامة  الربط بين املستويات اإلدارية املختلفة: إن بطاقة األداء املتوازن و بالرغم م ▪

ية املعدة سلفا، يتم ترجمتها إلى مؤشرات القياس، وهذه  إل أن األهداف التي يتم وضعها وفق الستراتيج 

املؤشرات و القياسات تبرز عند املستوى التنفيذي في شكل مؤشرات ذات طابع مادي تقيس النشاط  

 ة. التنفيذي مباشرة، وتتابع مراحل تطبيق الستراتيجي

املعلومات اإلدارية داخل   تشكل بطاقة األداء املتوازن مصدرا ثريا للمعلومات و تساهم في تغذية نظم ▪

 املؤسسة. 

  ابرز حدود ومعوقات بناء بطاقة األداء املتوازن   -02

املعلومات الالزمة إلعداد بطاقة األداء املتوازن صعب جمعها و ليس من السهل ترجمتها إلى قياسات   ▪

 .1بسيطة

ها على حساب  أول خطوات وضع بطاقة األداء املتوازن فإن األهداف التقنية املحلية يتم تهميش في  ▪

 املؤشرات الكلية، في حين يعتبر األداء التنفيذي جد مهم. 

 يمكن أن تبدو صعبة اإلدراك و القبول من طرف كل من في املؤسسة خاصة العمال.  ▪

 ت النتيجة و محددات األداء. من الناحية العملية من الصعب التمييز بين مؤشرا ▪

 

  لألداء وازن املت القياس بطاقة تتضمنها التي األبعاد -خامسا

 املؤشرات الداخلية  وغير املالية، املؤشرات املالية :من املؤشرات أنواع خمسة  لألداء الداء املتوازن    بطاقة تهتم             

 املخرجات ومؤشرات عن املدخالت مؤشرات عن الشخصية، واملؤشرات املوضوعية املؤشرات  الخارجية، واملؤشرات

عمل متكامل من   إطار  املتوازن  الداءبطاقة   تقدم حيث  .خاصة )مشتركة( تعتبر مؤشرات مة عا مؤشرات  )النتائج(وأخيرا 

اربعة ابعاد   ( وهذا من خاللValue Creationفي املؤسسة بغرض تحقيق خلق القيمة) املطبقة  الستراتيجية رؤية خالل

 :2رئيسية مختلفة وهي

 

  ( Financial Perspectiveاملالي)  البعدأ/  

 البعد املالي هو ذلك البعد الذي يهتم بالجوانب املالية في أداء املؤسسة أي كيف ننظر إلى           

مساهمينا، حيث الهدف املالي للقطاع العام يختلف عن األهداف املالية للقطاع الخاص، فاألهداف املالية في القطاع  

 على املدى البعيد هي تعظيم صافي الربح، بينما يقاس 
 
النجاح في القطاع العام والخدمي بمدى فعالية  الخاص عموما

مالء بأقل تكلفة ممكنة وبأقصر وقت ممكن، وعلى الرغم من  وكفاءة هذه املؤسسات في تحقيق وتلبية حاجات الع

األثر املهم لألهداف غير امللموسة وتأثيرها في األجل الطويل، فإن العديد من القتصاديين يعدون أن األهداف املالية  

مهم للمقاييس  سبيل األمثل في تحقيق الهداف ورغم انتقاد معظم القتصاديين والباحثين للمقاييس املالية ودعهي ال

غير املالية فإنهم ل ينكرون أثر املقاييس املالية في قياس األداء، ول يمكن تجاهلها بل يجب أن تستخدم مع املقاييس  

 إلى جنب،  
 
 غير املالية جنبا

تعمل أبعاد  حيث  د البعد املالي البعد األول واألهم في بطاقة األداء املتوازن لقياس األداء االستراتيجي ويع             

بعد املالي وضع صورة واضحة عن درجة تنفيذ الستراتيجية  
ُ
البطاقة األخرى على دعم هذا البعد ويستطيع ال

 
1 Claude Alazard et Sabine Sépari , op.cit , p : 605 
2 Kaplan Robert S. and Norton David P, The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard 
Companies Thrive in the New business Environment, U.S.A.: Harvard Business School Publishing Corporation , 
2001, p:41. 
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 ،والتحسينات التي تتم

يها تحسن في األداء املالي، وهذا البعد يتضمن األهداف املالية، مثل أهداف  في املستويات التنظيمية الدنيا سيترتب عل

( ويمكن للمؤسسة سواء في مرحلة النمو أو الستقرار أو  Prosperity)  والزدهار Success)والنجاح )(Surviva البقاء )

 :1النضج أن تحقق استراتيجيتيها من خالل ثالثة أساليب رئيسة، هي

 األساليب املحققة لقياس االداء االستراتيجي   :( 1.5الجدول رقم ) 

 البيان األساليب الرئيسية

نمو اإليرادات ومزيج 

 املنتجات

ويمثل هذا األسلوب التوسع في السلع والخدمات، ومحاولة استقطاب عمالء جدد،  

وايجاد أسواق جديدة، وتغيير مزيج اإلنتاج والخدمات بالتركيز على تلك الخدمات التي  

 .يمة إضافية أعلى، وعلى إعادة تسعير منتجاتها أو خدماتهاقتعطي 

خفيض التكلفة ت

 وتحسين اإلنتاجية
وغير املباشرة للمنتجات، وتوزيع   هنا التقليل من التكاليف املباشرة  ؤسسةتحاول امل

 .املختلفةاملؤسسة    املوارد العامة أو املشتركة على وحدات أو قطاعات

ومزيج معين   حجم بتخفيض مستويات رأس املال لتحقيق  ؤسسةحالة تقوم املالفي هذه  استغالل األصول 

 من األعمال 

 إعداد الباحث بالعتماد على من  املصدر: 
   KapIan Robert S and David P Norton , Using  the  Balanced  Scorecard  as  a  Strategic Management System, 

Harvard Business Review, 1996, PP:49-51 
 

وأهم مقاييس األداء املالي يتمثل بالعائد على الستثمار، معدل زيادة اإليرادات، القيمة القتصادية املضافة، تكلفة  

املنتجات، الربحية، التدفق النقدي، ويستخدم لقياس ذلك النسب املالية واألرقام املالية املختلفة، كذلك قد تكون  

ما، مثل التدفق النقدي في أوقات العسرة، وبالنسبة للمؤسسات غير الهادفة للربح    لية مهمة في وقتبعض األرقام املا

فقد يختلف األمر ولكنها في النهاية ل بد أن تسعى للحفاظ على الستمرار في أنشطتها وذلك بتوفير موارد كافية وللنجاح  

تحقيق هذا الهدف، وكيف يمكن أن  طلوب أن تعمله لاملالي للمؤسسة يجب أن تسعى إلى أن تحدد بدقة ما هو امل

تحقق أهدافها، واملهم للمؤسسة هي قدرتها على قياس النجاح في تحقيق هذه األهداف، وعلى الرغم من أن بطاقة  

عد محركات األداء الخاصة باملؤسسة في املستقبل، إل   BSC) األداء املتوازن 
ُ
(تركز على قياس األوجه غير املالية والتي ت

ج هذه املقاييس والحتفاظ بها، ألنها ضرورية للمستثمر الحالي واملرتقب، كما أن هناك فوائد للعاملين  أنها تقوم بدم

 ترتبط باألداء املالي. 
 

  ةاملقاييس واألبعاد غير املالي ب/ 

طاقة العالمات وقبل الشروع في الحديث عن املقاييس غير املالية التي تتضمنها األبعاد الثالث األخيرة في نظام ب            

 :2املتوازنة، فمن املستحسن التطرق إلى مزايا هذه املقـاييس ونـواحي القصور فيها 

 تشمل هذه املزايا ما يلي:  مزايا املقاييس غير املالية: 

 
1 KapIan Robert S and David P  Norton , Using  the  Balanced  Scorecard  as  a  Strategic Management System, 
Harvard Business Review, 1996, PP:49-51. 
 

، رسالة دكتوراه غير بطاقة العالمات المتوازنةأداء شركات المقاوالت األردنية باستخدام  بنـاء نموذج قياس وتقويم، رضوان محمد العناتي 2

 .35-33، ص:2004، االردن، جامعة عمان العربية للدراسات العليـامنشورة، 
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إن املقاييس غير املالية أكثر ارتباطا باستراتيجيات املؤسسة طويلة األمد، وعلى العكس تمامـا تركز املقاييس   -

 إن تطـوير منتج جديد أو توسيع إمكانات  املالية ع
 
لى األداء املالي السنوي والذي يعتبر قصير األمـد؛ فمـثال

 
 
 حيث يؤثر على الربحيـة فـي األمد الطويل. املؤسسة يعتبر هدفا

 
 مهما

 
 استراتيجيا

 ل الفكري يرتبط عنصر النجاح في العديد من الصناعات باألصول الثابتة غير امللموسـة مثـل: رأس املا -

(Intellectuels Capital)   وإدراك املؤسسات لدورها في خدمة وتنميـة املجتمـع ، وولء الزبائن أكثر من ارتباطه

األصول الثابتة امللموسة التي تظهر في امليزانية العمومية. لقد اختبرت إحدى الدراسات قدرة املؤشرات غير  ب

وسة في التأثير على األسعار السوقية لبعض املؤسسات األمريكية  املالية املتعلقة باألصول الثابتة غير امللم

اإلدارة، وعالقات املوظفين والجودة، تفسر نسبة   فتبين أن املقـاييس التـي تعود لإلبداع والبتكار، ومقدرة

 مهمة من قيمة املؤسسة رغم استخدامها ملحاسبة األصول والخصوم)املحاسبة املالية التقليدية(.

 إنتوفر املق -
 
ما يـتم إنفاقـه على البحث والتطوير   اييس غير املالية مؤشرات أفضل لألداء املالي املستقبلي فمثال

للفترة املالية التي يحدث فيها حسب املعايير األمريكيـة يخفض ربح هذه الفترة، مع العلم   والذي يتم تحميلة

 فيما لو أسفرت النتيجة عـن تطـوي
 
ر سلعة تم تسويقها. وكذلك الحال بالنسبة  أنه يزيد األرباح مستقبال

، فإنـه يـنعكس بشكل إيجابي على اإليراد
 
ات وكسب ولء الزبائن  لالستثمار في تحقيق رضا الزبائن حاليا

 .  الحاليين، وجذب زبائن جدد مستقبال، وتخفيض تكاليف تبادل صفقات البيع

كس ما يحدث في املقاييس املاليـة، مما يحسن أداء  تقلل املقاييس غير املالية من الحساسية بين العاملين بع -

يرين الناتج عن أدوات القياس  املديرين ويوفر مؤشرات أكثر دقة لتقويم أعمالهم ويقلل الضغط على املـد

 املالية والتي تحدد كم سيدفع نظير القيام بعمل ما. 

 

 وتشمل ما يلي:  نواحي القصور في املقاييس غير املالية: جـ/ 

 أطول وتكـون التكلفة أعلى من  إن استخد -
 
 يستغرق وقتا

 
ام مؤشرات قياس األداء املالية وغير املالية معا

ء املالية فقط. كما أن الفوائد أو اليرادات املتحققـة منها تكون في العديد من  استخدام مؤشرات قياس األدا

 املؤسسات أقل من التكلفة التي تتحملها تلك املؤسسات. 

لوب لستخدام مؤشرات القياس غير املالية، إذ ل يوجد معيـار محـدد للقياس على عكس  هناك أكثر من أس -

 مؤشرات قياس األداء املالية التي 
 
  .توجد بعض املعايير املحـددة والتـي تـم اإلشارة إليها سابقا

ا يقلص من  عدم وجود الربط السببي بين مؤشر القياس غير املالي وبين مستوى األداء املراد تحقيقـه مم  -

 موضوعية تلك املؤشرات. 

ه ألداة القياس املالية،  إن مدى تحقيق أداة القياس غير املالية لألهداف التي ينبغي أو يتوقع تحقيقها أقل من -

 تبقى املؤسسة تقدم القليل في نظر أفراد املجتمع املحلي مقارنة مع مـا هـو متوقع منها فيما يتعلق 
 
فمثال

 .املحلي الذي تعمل فيهبخدمة وتنمية املجتمع  
 

 (:Customer Perspectiveالعميل)  بعدد/ 

ـــــبــة ل املــاليــة حيــث إن تحقيق رضــــــــــــــا العمالء في األجــل الطويــ هــذا البعــد يظهر أهميــة املقــاييس غير           ـــ مهم بــالنســـــ

حسينه، ومن ملؤسسات من مجرد تحقيق الربح في األجل القصير؛ ألن األول هو الذي يحقق األخير ويدعم استمراره وت

الء، ولكي أهم العوامل األســــــــاســــــــية في هذا البعد جودة املنتج أو الخدمة ،اختصــــــــار وقت التســــــــليم، وزيادة رضــــــــا العم

يتحقق رضــا العمالء فال بد من توافر ثالثة عناصــر هي: )ســعر املنتج أو الخدمة، الوظائف التي يمكن أن يؤديها املنتج، 

ي بيئة اإلنتاج الحديثة على فهم وقياس عالقة العميل، فبنا  ء على هذا البعد ويعتمد نجاح املؤســـســـات ف)جودة املنتج
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ــة أن تحدد وتقابل  ــباع احتياجاتهم،  تســـتطيع املؤســـسـ عد القيمة املتحققة للعميل هي جوهر متطلبات العمالء واشـ
ُ
وت

ييس رضــــا العمالء يوجد األعمال االســــتراتيجية املوضــــوعة واملنفذة لهدف زيادة ربحية املؤســــســــة، باإلضــــافة إلى مقا

ذلك من املقاييس مقاييس أخرى، مثل: حصــة الســوق، االحتفاع بالعمالء القدامى، وجذب عمالء جدد. إضــافة إلى  

ـــكـــــاوى،  ــا، مـتـوســــــــــــط املـنـفـق عـلـى عـالقــــــات الـعـمـالء، مـؤشــــــــــــر رضــــــــــــــــــا الـعـمـالء، عــــــدد الشــــــــــ ــاد عـلـيـهــــ الـتـي يـمـكـن االعـتـمــــ

ــــــــب عمالء جـدد بتحقيق احتيـاجـاتهم حيـث أن التكلفـة/العميـل الواحـد ويرتبط احتفـاع املؤســــــــــــســـــــــــــة بـال ـــ عمالء وكســ

  حقيق رضاء العميل،مقياس رضاء العميل مؤشرا عن كفاءة املؤسسة ومدى نجاحها في ت

وهذا يؤدي إلى تكرار الشـــراء نســـبيا من املؤســـســـة، ويعد مقياس ربحية العميل من املقاييس األكثر اعتمادا فقد            

العمالء املستهدفين غير مربحين، ويحدث ذلك بالنسبة للعمالء الجدد نتيجة زيادة تكلفة  يظهر هذا املقياس أن بعض

ـــــلع والخــدمــات لهم، وفي هــذه الحــالــة فــإن الربحيــة الحقيقيــة في جــذب هؤلء العمالء عن  ـــ العــائــد املحقق من بيع الســـــ

ــتغناء ع ــ ــــاس لتخاذ قرار فيما يتعلق بالحتفاظ أو الســـــ ن هؤلء العمالء غير املربحين والذين األجل الطويل تعتبر األســـــ

 للخسائر التي يحققونها. تجاههم نظراتتعامل معهم املؤسسة منذ فترة طويلة فإن األمر يتطلب اتخاذ قرار صريح 

ويقصـد بالقيمة املضـافة للعميل ان العميل يحدد قيمة ما يحصـل عليه من املؤسـسـة سـواء كان ذلك في شـكل سـلعة 

ــــائص ـــ ــــوء خصـــــ ـــ ــــة بزبائنها  او خدمة في ضـــــ ـــ ــــســـــ ـــ ــــال عن عالقة املؤســـــ ـــ ــــلعة او الخدمة وانطباع الزبائن عنها وفضـــــ ـــ تلك الســـــ

 (.1.5.للمؤسسة من تحديد رضا زبون وكما يوضحها الشكل)وباملحصلة يمكن 

 

 

 
ويقاس نجاح املؤسسة من هذا املنظور من خالل مجموعة من املقاييس هي رضا العميل واالحتفاع بالعمالء      

 (.2.5جدد وربحية العميل والحصة السوقية وكما يوضحها الشكل)  واكتساب عمالء

 
 
 
 
 
 
 
 

أهمية هذا املنظور من منطلق إن إدارة املؤسسة تسعى الى تحقيق   Atkinson & Kaplan لقد أكد كل من                

كانية املحافظة على  وذلك لن درجة الرضا تؤثر في نسبة الحصول على زبائن جدد وام ،على درجة إلرضاء العمالءأ

ظور ان تحصل على الجابة  الزبائن الحاليين ومن ثم حصة املؤسسة في السوق وتستطيع الوحدة من خالل هذا املن

 :القيمة املضافة للعميل(1.5)الشكل

 

شركة زين تقويم أداء الوحدات االقتصادية باستعمال بطاقة األداء املتوازن دراسة تطبيقية في سحر طالل إبراهيم، املصدر: 

 .360، ص:2013، 35القتصادية، العدد :، مجلة كلية بغداد للعلوم السعودية لالتصاالت
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عن الكيفية التي ينظر بها الزبائن اليها. وان الداء الجيد في هذا املنظور يساهم في تحقيق افضل العوائد املالية  

 .1للمؤسسة

الزبون من املقاييس املهمة في هذا املنظور ملعرفة ما اذا كان الزبون املستهدف ذا ربحية أم ل ملا   ويعتبر مقياس ربحية

تحقيق ما تنشده املؤسسة في بلوغ اهدافها املالية لن النجاح في املقاييس الخرى ضمن هذا املنظور ل  له من اثر في 

حين اذ يمكن الحصول على رضا العميل عادة من بيع  يضمن تحقيق األهداف املالية ول يضمن امتالك عمالء مرب

السوقية هما مجرد وسيلة لكسب العوائد   سلع وخدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية ولن رضا العميل والحصة

املالية اذ ان املؤسسة ل ترغب فقط بقياس األنشطة التي تمارس لتحقيق رضا العميل بل تسعى ايضا ملعرفة ربحية  

 .2مال وخصوص في أجزاء السوق والزبائن املستهدف هذه األع 

 

  ( Internal Business Perspective)  الداخلية  التشغيلية العمليات بعده/ 

ويقصد ببعد العمليات الداخلية جميع األنشطة والفعاليات الداخلية التي تتميز بها املؤسسة عن غيرها من              

لة حاجات الزبائن من جهة واهداف املالكين من جهة اخري، وعليه فان املقاييس  املؤسسات والتي من خاللها يتم مقاب

لبطاقة األداء املتوازن يفترض أن تنبثق من العمليات التي يكون لها الثر في رضا العمالء  املرتبطة بالعمليات الداخلية  

ما هي العمليات التي يفترض ان تتفوق  وتقنياتها املطلوبة لضمان السير الحسن على خط قيادة السوق وعليها ان تقرر  

 
، المعلوماتية المنافسة وعصر ظل إطار عملي لجمع المقاييس المحاسبية المالية وغير المالية )التشغيلية( لألداء فيالبشتاوي، سليمان حسين،  1

 .402، ص:2005االول،  ،العدد 20،المجلد  جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونيةمجلة 
التكامل بين تقنيتي بطاقة األداء المتوازن والمقارنة المرجعية ألغراض تقويم األداء الستراتيجي في الوحدات نادية شاكر، النعيمى   2

  .87،ص:2007كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، غير منشورة، جستير في المحاسبة مقدمة إلى مجلس ، رسالة مااالقتصادية

 تحليل ربحية الزبائن
ترتيب حصص الزبائن من 

 إجمالي املبيعات

 رضا الزبائن

 اكتساب زبائن جدد

 الحصة السوقية

 المحافظة على الزبائن الحاليين

 

تقويم أداء الوحدات االقتصادية باستعمال بطاقة األداء املتوازن دراسة تطبيقية في شركة زين السعودية م، سحر طالل إبراهي املصدر:

 .360، ص:2013، 35، مجلة كلية بغداد للعلوم القتصادية، العدد :لالتصاالت

 

 (: دور منظور الزبائن كأساس ملقاييس العوائد 2.5الشكل)

ايرادات الزابئن                           االهداف املالية                  
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فان هذا املنظور يتضمن ثالث  Nortan & Kaplan او تتميز بها ومن ثم تحديد مقاييس هذا التميز او التفوق. لكل من

دورات هذه الدورات الثالثة بأنشطتها تعد وفقا الحلقة الرابطة بين حاجات الزبائن ومتطلباتهم ومستوى الرضا  

 :1لهم مع املؤسسة وكما يوضحها  الشكل )(وهذه الدورات هي املتحقق من تعام

حجم السوق التي تستوعب السلعة او الخدمة ويتم هذا   دورة اإلبداع: حيث يتم وفق هذه الدورة تحديد .1

بعد اجراء دراسات السوق، بعد ذلك تحدد وتوضع خطة اإلنتاج املطلوبة ونوعية ومعدات اإلنتاج واملدة  

 الزمنية لإلنتاج. 

  .تتضمن انتاج وتسليم السلع والخدمات التي تلبي احتياجات الزبون  -ورة العمليات:د .2

والتي تتركز بها النشطة على تحديد طبيعة ونوعية الخدمات املقدمة للزبون   - د البيع :دورة الخدمات ما بع .3

تدريب الزبائن على  ما بعد عملية التجهيز كذلك يدخل ضمن تلك الدورة برامج التعليم التي تعدها الوحدة ل

  .كيفية استخدام ما تقدمه لهم
 

 .العمليات الداخلية(: سلسلة القيمة من منظور .3.5شكل) 

 
تقويم أداء الوحدات االقتصادية باستعمال بطاقة األداء املتوازن دراسة تطبيقية في شركة زين  سحر طالل إبراهيم، املصدر:

 .361، ص:2013، 35القتصادية، العدد : مجلة كلية بغداد للعلوم السعودية لالتصاالت،

 (:Learning and Growth Perspective)والنمو التعلم بعده/  

يعتمد هذا املنظور على تطوير قدرات العاملين داخل املؤسسة كونهم البنية التحتية لها والتي تعمل على بناء         

جراءات التنظيمية ونوعيتها والتي توصل في النهاية الى  طويل وكذلك طبيعة النظمة وال جل  في األ املؤسسات وتطويرها 

الهداف الخاصة برضا العمالء، وكذلك كيفية استخدام التقنيات الحديثة ملواجهة عصر تكنولوجية املعلومات  

 .والوصول الى تحقيق رغبات الزبائن وحاجاتهم واهداف املالكين

من خالل مقياس مركب يتضمن ثالثة محاور اساسية  أهداف العاملين داخل املؤسسة  ويمكن قياس مدى تحقق 

،وهذا املقياس املركب كما هو مبين  2تمثل مؤثرات ذات تأثير واضح على مخرجات الداء لهؤلء العاملين داخل املؤسسة 

 : 3فانه يضم األتي ( 4.4من الشكل )في الشكل  

دة النتاجية وتحسين النتاج وتقديم  يعد رضا العاملين من اهم الشروط الواجب توفرها لزيا  رضا العاملين: - أ

 : خدمات ذات جودة عالية للزبون ويتم قياسها عن طريق سبر اراء يتضمن 

  .مدى مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات -

  .بعملهم بشكل جيدامكانيات توصيل املعلومات الى العاملين ملساعدتهم للقيام  -

  د، وتكريمهم ماديا ومعنويا.العتراف بإنجاز العاملين عند القيام بعمل جي  -

  .تحديد مستوى الدعم املقدم من قبل الدارة -

 
جامعة  -، مجلة العلوم االقتصاديةبطاقة التقديرات المتوازنة أداة حديثة لتقييم أداء المنظماتبدراوي، عبد الرضا فرج وصبحي، وائل محمد،   1

 .86،ص:2005-15 المجلد الرابع، العدد كلية اإلدارة واالقتصاد، -بغداد
، بحث ، حالة عملية مقارنة،لقياس كفاءة المصارف الحكومية في سورية  BSCإمكانية استخدام بطاقة األداء المتوازنةرانيا محمد نزيه،   2

 .19،ص:2008دكتوراه، جامعة دمشق، 
 .23،ص:2009ديوان الرقابة المالية،  ، دليل بطاقات األداء المتوازنقيس قاسم وفخري حفصة محمد،  جدوع  3
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 درجة رضا العاملين عن الوحدة القتصادية. -

القتصادية نحو تحديد     عند تطبيق بطاقة الداء املتوازن ألداء املؤسسة االحتفاع بالعاملين: يتجه االهتمامب.  .

كبيرا درجة الحتفاظ بالعامل وانتمائه لها بسبب قناعة العامل بان جانبا  من اهدافه وتطلعاته املستقبلية يمكن   

تحقيقها من خالل وجوده بهذه املؤسسة وليس لعدم وجود فرصة بديلة للتوظيف متاحه امامه في مؤسسات  

 .1اقتصادية أخرى 

ات وقدرات العاملين في عملية  : وتمثل املخرجات الجمالية الناتجة عن توظيف واستخدام مهار   ملينانتاجية العا.  ـج 

التشغيل ،والهدف في هذا املجال للقياس هو ربط هذه املخرجات للعاملين مع عدد العاملين املستخدم في تحقيق هذه  

 .املخرجات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املساهمين، والعمالء،(( وهم Stakeholdersاملصالح) أصحاب من  على ثالث اطراف الرئيسية  األربعة األبعاد وتركز

 . )والعاملين

 

  االساسية لبطاقة األداء املتوازن املفاهيم  -سادسا

طورت بطاقة األداء املتوازن استجابة للنقائص التي أظهرتها املقاييس املالية من أجل التنفيذ الفعلي         

ينبغي تقديم  لالستراتيجيات باملؤسسات، ورغم أن املقصود بمفهوم "بطاقة األداء املتوازن" قد تكون أوسع إل أنه 

 : 2املفاهيم املهمة بعض 

( إضافية إلى جانب  Perspectivesيتمثل أول هذه املفاهيم األساسية في فكرة إضافة ثالثة منظورات ):  املفهوم االول

املنظور املالي، فإذا كانت إدارة املؤسسات في املاض ي )وحتى اليوم( تقتصر على السعي لتحقيق األهداف املالية، فإن  

ان بأن هناك أهدافا أخرى مهمة وذات طبيعة غير مالية ينبغي تحقيقها كذلك، وتتطلب هذه " و"نورتون" يري"كابالن

األهداف غير املالية تجميعها وجعلها أكثر عقالنية إلتاحة الستفادة منها. في الواقع، لقد صارت املؤسسات منذ وقت  

((، وما  KPIsشرات العمليات األساسية" )مالية )مثل "مؤ  ما )مثل حركة الجودة في الثمانينات( تستخدم مؤشرات غير 

 
 .20ص: ، بق ذكرهمرجع س  رانيا محمد نزيه،   1

2Anastasia O’Rourke, Francesco Zingales and Kai Hokerts , Balanced Scorecard and Sustainabiltty State of the 
art review, The centre for the management of Environmental  resources, 2002, p : 10. 
 

 النتـــائج

 إنتاجية العاملين

 البنية التحتية مناخ عمل إيجابي العاملينقدرات 

 رضا العاملين

االحتفاع بالعاملين 

بببيلببالعاملينبالعا

داء املتوازن دراسة تطبيقية في شركة زين تقويم أداء الوحدات االقتصادية باستعمال بطاقة األسحر طالل إبراهيم،  املصدر:

  . 362ص: ،2013، 35بغداد للعلوم القتصادية، العدد :، مجلة كلية السعودية لالتصاالت

 (: التعلم والنمو في إطار قدرات العاملين4.5الشكل )
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ينقص املفهوم الحالي هو التركيز على ما هو مهم فعليا، وبالتالي رفع هذه املؤشرات إلى نفس املستوى مع املؤشرات  

ت جديدة:   ( يجّمع "كابالن" و"نورتون" هذه املؤشرات غير املالية في ثالثة منظورا5.5املالية. كما هو موضح بالشكل) 

 . الزبون، منظور العمليات الداخلية، منظور التنمية والنمو  منظور 

 

وينبغي أن ننظر إلى كل منظور منها على أنه وسيلة إضافية يمكن من خاللها مراقبة أداء املؤسسات في مجالت           

)مقاييس هذه   يقه؟(، املؤشراتغير مالية، وتحدد املؤسسة في كل منها أيضا عددا من األهداف )ما الذي ينبغي تحق

كيف يتم تنفيذ  واألعمال )  ما لنتيجة التي يراد تحقيقها ومتى؟( ( )Targetsاألهداف(، النتائج املستهدفة )أو املقاصد( ) 

)من  Financial target (، واملنطق وراء اختيار هذه املنظورات واضح نسبيا، حيث تسطر املؤسسة هدفا ماليا ذلك؟

مثل قياس ، ثم تؤسس للكيفية التي ينبغي على أن الزبون ينظر بها إلى املؤسسة لتحقيق هذا الهدف )املنظور املالي(

لعمليات الداخلية )مثل التصال في الوقت املناسب بين  (، وتحدد بعدها أي نوع من ارضا الزبون من منظور الزبون 

لعلميات الداخلية( وفي األخير ما هو نوع املهارة  التسويق والعمليات( يجب تصميمها أو تحسينها لبلوغ هذه النتيجة )ا

(Know-how .)( املطلوبة للقيام بالعمل وكيفية استدامته مع الزمن )منظور التطور والنمو 
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 The four perspectives of the Balanced Scorecard ن املتواز  األداء بطاقة( : 5.5)  رقم  الشكل 

 
 

 Source:   M. Bennett et al. (eds.), Environmental Management Accounting – Purpose 

and Progress, 17-40. 2003, Kluwer Academic Publishers. The Balanced Scorecard (Kaplan 

and Norton 1996a, p.9) . 
ية االساسية )القيادية( واملؤشرات  مفهوم املؤشرات التوجيهاألساس ي الثاني هو " ويتمثل املفهوم : ثايناملفهوم ال

(. املؤشرات املتأخرة الثانوية هي القياسات التي تخبرنا عن ش يء  Leading and Lagging indicators" )املتأخرة الثانوية

ما تم وقوعه. وبالتالي، فإن تجاوب املؤسسة بناء على هذا املقياس سيكون بعد فوات األوان، ويعتبر املؤشر املالي مثال  

الجيد في العام املاض ي لكنه  كالسيكيا عن املؤشرات الثانوية، حيث يقتصر ارتفاع املبيعات على إخبار املؤسسة بأدائها  

ل يقدم أي توضيح حول إمكانية تكرار ذلك هذا العام. باملقابل، تخبر املؤشرات التوجيهية الساسية عن ش يء ما في 

املعتاد في مؤشر إشباع الزبائن، شريطة تصميم هذا املؤشر على نحو  املستقبل، فإذا كان أداء املؤسسة أفضل من 

عالقة  "املؤسسة تتجه نحو تحقيق مبيعات جيدة هذا العام أيضا. كما يتضمن كل منظور  سليم، فمن املحتمل بأن

نوية ملنظور  (، فإذا أرادت املؤسسة تحقيق رضاء الزبائن )املؤشر الثاLeading relationship -Laggingتأخر" )-توجيه

ؤسسة مع الزبون، فإن شيئا ما من  وعرفت بأن ذلك يتناسب بشكل مباشر مع نوعية العالقة التي تربطها امل الزبون(

نوع "مؤشر نوعية العالقة" يخبرنا ما إذا كنا سنحقق املستوى املرغوب من رضاء الزبائن )املؤشر الساس ي في منظور  

 الزبون(. 

   (effect relationships -Cause)  عالقات السبب والتأثير وم األساس ي الثالث فيتمثل في مفهوم  أما املفه  املفهوم الثالث : 

 Example of Cause-effect relationships and)الذي ينشأ بشكل مباشر عن مناقشة املؤشرات الساسية والثانوية

leading/lagging indicators)ة فيما بينها بما يجعل األداء الحالي ملؤشر  ، فإذا كان لدينا عدد من املؤشرات املترابط

التأثيرات". تشير  -إلى األداء الجيد ملؤشر أخر مستقبال، فإننا قد شكلنا "خريطة للعالقات بين األسبابمعين يسير 

بأن وضع خرائط لهذه العالقات ُيظِهر فجوات واضحة في طريقة   ،التجارب في املؤسسات في العشر سنوات األخيرة
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ها في مختلف امليادين )مثل التسويق، العمليات( أن  ستراتيجية وبالتالي مساعدة املؤسسة في فهم كيف ألعمالتنفيذ ال 

 تخلق القيمة. 

 تأثير واملؤشرات الرئيسية والثانوية -( يمثل العالقات سبب6.5الشكل: ) 

 
 Source : Anastasia O’Rourke, Francesco Zingales and Kai Hokerts , Balanced Scorecard 

and Sustainabiltty State of the art review, The center for the management of 

Environmental  resources, 2002, p : 12. )Example of Cause-effect relationships and 

leading/lagging indicators .( 
 

ب بط اما املفهوم الرابع :
ُ
عاق

 
 cascading theاملؤسسة" )اقة األداء املتوازن عبر املفهوم الرابع هو فكرة "ت

Balanced Scorecard through the organization (. كما هو مبين في الشكل )( تقوم املؤسسات املتعددة

الجنسيات ذات الوحدات القطاعية املتعددة عادة بإنشاء بطاقة لألداء املتوازن على مستوى املؤسسة 

( SBUsيث تتخذ الوحدة العمال الستراتيجية )العمال الستراتيجية، ح أول ثم على مستوى الوحدة

من األهداف )وأحيانا حتى املؤشرات( املحددة في بطاقة األداء للمؤسسة منطلقا إلدراك كيفية مساهمة 

( للمؤسسة، ثم تتبنى الوحدات الفرعية فيما بعد Targetsهذه األهداف في تحقيق النتائج املقصودة )

 يجية ويمكن التأثير حتي علي املؤشرات. الوحدة العمال السترات أهداف

 Cascading the BSC) ( تعاقب بطاقة األداء املتوازن 7.5لشكل )ا
 

 
Source :Anastasia O’Rourke,  Francesco Zingales and Kai Hokerts  , Balanced Scorecard and 

Sustainabiltty State of the art review, The centre for the management of Environmental  resources, 

2002, p : 1.3. 
 Doubleيبرز املفهوم الخامس واألخير ما يسميه "كابالن" و"نورتون" بـ"الحلقة املزدوجة للتعلم " ):     املفهوم الخامس 

loop learningفي مراقبة مدى نجاح  خدمها (. ينبغي على املؤسسات التي تعتمد بطاقة األداء املتوازن أن تست
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سلفا )الحلقة الوحيدة للتعلم( وكذا بالنسبة ألرضية النقاش حيث تكون الستراتيجية ذاتها في   الستراتيجية املحددة

 (. الحلقة املزدوجة للتعلممواجهة تحديات املعلومات املستجدة واملكتسبة من بيئة األعمال )

 ( عملية الحلقة املزدوجة للتعلم 8.5شكل رقم ) ال                                     

 
Source :Anastasia O’Rourke,  Francesco Zingales and Kai Hokerts  , Balanced Scorecard and 

Sustainabiltty State of the art review, The centre for the management of Environmental  resources, 

2002, p : 13. Double loop learning process. (Kaplan and Norton 1996a, p.289) . 
 

 :1مراحل وهي 4تمر عملية التغذية العكسية بـ و 

 األداء املتوازن. مرحلة توضيح وشرح الرؤية واالستراتيجية، وتتضمن أساسا "التطوير" الكلي لبطاقة  . أ

 مرحلة االتصال بشأن بطاقة األداء املتوازن وربطها باألهداف الشخصية.  . ب

 تصميم املخططات وتحديد النتائج املقصود تحقيقها )املستهدفة(. .ج

 التغذية العكسية والتعلم.   .د
 

ددة سلفا، واعتبار  تكمن أهمية هذه الجوانب في افتراض أن القتصار على مراقبة الستراتيجية املح وعليه         

ا" لم يعد طريقة مناسبة إلد ارة الستراتيجية، كما أنه في عصر املعلومات،  الحياد عن تحقيق النتائج املسطرة "عيوب 

املستويات الدنيا في ظل استحالة إحاطة اإلدارة العليا التامة   باتت أفكار الستراتيجية يمكن أن تصدر كذلك من 

 ثابتة ملختلف البيئات املحيطة بها.  بالتعقيدات التي تعتبر سمة

األساسية كالتي تستند   املفاهيم  من مجموعة على يحتوي  األبعاد من بعد ( السابق ان كل8.5ويمكن مالحظة من الشكل)

 :2 عليها بطاقة القياس املتوازن لألداء, وهي

األهداف تهتم بالنتائج املنشود تحقيقها والتي تسهم في تحقيق رؤية ورسالة املؤسسة،   (:Objectivesاألهداف)  .1

( وتحمل نفس األهمية الستراتيجية ويجب  BSC) زن ويتم توزيع وتخصيص األهداف على أبعاد بطاقة األداء املتوا

تمامها مثال ذلك: زيادة  أن تكون األهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقق ومعقولة ومحددة بوقت وزمن إل

 .في نهاية العام الحالي20%نسبة رضا العمالء للخدمة املقدمة 

يحدد حالة الهدف املراد   س تعبر عن املجال الذي املقايي(: Measures or Indicators)املؤشرات املقاييس أو .2

، فهي تعكس درجة التقدم نحو تحقيق ال
 
هدف الستراتيجي  تحقيقه عن طريق مقارنته بقيمة محددة مسبقا

 املحدد، مثال على ذلك: مؤشر رضا العمالء )مسح ميداني(. 

 
1 Ibid, P :13. 

، المنصورة: المكتبة العصرية للنشر بقياس األداء المتوازن التخطيط االستراتيجي،  المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح، وغربية، رمضان فهيم 2

 .210-213ص: ، 2006، مصر، والتوزيع
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لقياس مقدار النحرافات    العتماد عليهوهي عبارة عن مقدار محدد يتم   (:Targetsاملعايير)  أو  املستهدفة القيم .3

( عن القيم التي تم الوصول إليها. 
 
 أو إيجابيا

 
 )سلبا

املبادرات أو الخطوات اإلجرائية توضح املشاريع التشغيلية   (:Initiativesاإلجرائية)  الخطوات أو املبادرات .4

 لتحقيق الهدف، مثال ذلك: فتح فروع جديدة وتوسيع مكاتب خدمات العمالء. 

حيث تعبر عن األهداف التي تم تحقيقها بالفعل ليتم مقارنتها مع املعاير أو القيم املستهدفة لتحديد   :القيم الفعلية .5

 مقدار النحراف بين ما هو مخطط وبين القيم الفعلية ومعرفة مدى اقترابها من تحقيق الهدف املنشود.
 

  ازن لبطاقة االداء املتو  األبعاد املتطورة والحديثة  -سابعا

 :تم إدخال العديد من األبعاد املتطورة والحديثة على بطاقة الداء املتوازن منها :األبعاد املتطورة والحديثة -01

حيث اكد علي ان الستثمار في رأس املال الفكري تزداد أهميته يوما بعد يوم، بحيث   بعد أو منظور رأس املال الفكري: 

فقان ملا تملكه من رأس مال فكري في إيجاد حلول مبتكرة للمشكالت  السوقية ألم مؤسسة تتحدد و أصبحت القيمة 

ويزيد من القدرة التنافسية ملؤسسة، ويتمثل هذا املنظور في منهجية متطورة تتجه إلى بناء ثقافة تنظيمية إيجابية  

في وضع الستراتيجيات   ستويات اإلدارية املختلفة تشجع علي اإلبداع والبتكار ،وبالتالي لبد من مشاركة العاملين وامل

  .1،حيث إشراكهم في ذلك يجعلهم يقبلون على تنفيذ ما التزموا به

األداء نجد أن   وفي ضوء مفهوم مسببات أصبح املوردون ابرز قوة ضاغطة علي املؤسسات،  بعد أو منظور املوردون:

اإلدارية املختلفة، وبالتالي على   القراراتودرجة تأثيرهم على السواق تؤثر على قوة أدائهم، هم و تحركات املوردون وقدرت

يتضمن قياس املتوازن للمؤسسة من   أداء املؤسسة وقدرتيها على تحقيق اهدافها الستراتيجية؛ لذلك يجب أن

   . 2املوردين

طبيق  األخيرة مما يستدعي ضرورة التزام مؤسسات العمال بتحيث زاد الهتمام بالبيئة في الفترة  :بعد املجتمع والبيئة

نظام إدارة وحماية البيئة، حيث أن هناك مسئولية تقع على عاتق هذه املؤسسات عما قد تلحقه بالبيئة من أضرار  

وضع   بسبب ممارستها لنشاطها، سواء كانت أضرار ملوثة أو غير ملوثة, واستخدام بطاقة الداء املتوازن يساعد على 

يئي مرتفعة، وبالتالي فاألداء البيئي يمثل بعد خامس من أبعاد بطاقة اهداف استراتيجية بيئية في صورة معدلت أداء ب

الداء املتوازن، ولشك ان استخدام املعلومات البيئية في نظام تقييم األداء يحظى بأهمية في القوانين التي تحكم  

 .3تعلقة بالبيئة املؤسسات في الفترة األخيرة خاصة امل

 ام )نموذج مقترح(النموذج البيئي املتوازن  املستد   -02

يمثل النموذج البيئي املتوازن املستدام نتاج تفاعل كل من نظامي املحاسبة اإلدارة البيئية  واإلدارة البيئية    

ختلفة من خالل  للمؤسسة، حيث يسعى كال النظامين نحو رفع درجة كفاءة استخدام املؤسسة لعوامل اإلنتاج امل

ية والتي تمثل محاور النموذج البيئي املتوازن، ويتمثل هدف هذا النموذج في  استخدام وحدات القياس النقدية والعين

تحقيق رقابة وتقييم أداء املؤسسة على املستويين القتصادي والبيئي ويهدف النموذج في املقام الثاني إلى توسيع دائرة  

 ل األمور البيئية.  اهتمام املحاسبين لكي تشم

 

 
1Ingham, Jon, Using a human capital scorecard as a framework for analytical discovery, Strategic HR Review, 
Vol. 10 Issue 2,2011, p:125.  
2 Peter .P. Yuen, Towards a balanced performance measurement system in a public health care organization, 
International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 25 Iss5, 2012,p:258. 
3 Hiadchenko  Myroslava, Balanced Scorecard–astrategic management system of the higher education 
institution, International Journal of Educational Management, Vol. 29 ,Issue: 2, 2015,p:35. 
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 راء( )الخض  1ألواح القيادة البيئية   -01

يعتبر "لوح القيادة البيئية " امتدادا  للوح القيادة التقليدي نحو املجال البيئي، ولذلك فإنه يعتبر أداة                   

املؤشرات املصممة لتمكين املدراء  للمساعدة على اتخاذ القرارات وتصويب التوقعات الستباقية، ويضم مجموعة من 

لون على توجيهها، وتطويرها وتحديد التوجهات التي ستؤثر عليها ضمن أفق ينسجم  من معرفة حالة األنظمة التي يعم

لكن، خالفا أللواح القيادة املستخدمة في املجال املحاسبي واملالي، فإن "لوح القيادة   وطبيعة الوظائف املوكلة إليهم 

يد الذي تتسم به التأثيرات البيئية،  البيئية " يتألف من عدد أكبر من املؤشرات التي تهدف إلى إظهار التنوع والتعق

وتعمل هذه املؤشرات املادية في معظمها على تنبيه املدراء ودفعهم للقيام بأعمال تصحيحية، وذلك عكس املؤشرات  

، والتي تقتصر غالبا على مجرد إظهار النتائج املحققة )مثل:  املالية القليلة في هذا النوع من ألواح القيادة

 .2( البيئية للسنة املاضية( النفقات)التكاليف

ويمكن أن يتغير مضمون "لوح القيادة البيئية " )عدد، شكل وطبيعة املؤشرات البيئية( الذي يتم تصميمه على          

لحجم، قطاع النشاط، الستراتيجية الخضراء للمؤسسة... ولذلك،  "املقاس"، بناء على العديد من العوامل الظرفية: كا

( أو ما تستهلكه من الطاقة،  …CO2, NOx, SO2تركز على انبعاثاتها امللوثة )      ناعات الكيميائية مثال.فإن املؤسسات الص 

لورق، الزجاجات، األكواب،  فيما تركز البنوك أكثر على قياس موادها املستهلكة، ونفاياتها الناتجة أو ما تعيد تدويره )ا

لـ"لوح القيادة البيئية "، والتي تظم تشكيلة متعددة من أدوات   ويندرج كل هذا تحت املصطلح العام .3عبوات الحبر...( 

التوجيه اإلداري. من جهة أخرى، تظهر مراجعة تقارير املسؤولية املجتمعية للمؤسسات تنوعا كبيرا في "ألواح القيادة  

ية للتسيير، الوثائق املرجعية  ي تنشر في وثائقها )مثل، تقارير املسؤولية املجتمعية للمؤسسات، التقارير السنو البيئية " الت 

AMF  "أو على املواقع اللكترونية للمؤسسات، مثل امللخص املقدم من "لوح القيادة البيئية " ملؤسسة: "ميشالن )...

 (.2.5الجدول )

"لوح القيادة البيئية " موضوعا للنقاش داخل املؤسسة، ولذلك تعتمد أنظمة   ومن جهة أخرى، يمكن أن يشكل      

يط والتحفيز على مستويات مختلفة من مستويات املؤسسة لتحفيز اإلدارة وتنبيه املدراء لالنزلقات الواقعة. على  التنش

أشهر من طرف اللجنة التنفيذية    سبيل املثال، تتم في مؤسسة "مطارات باريس" معاينة "لوح القيادة األخضر" كل ثالثة

التنمية املستدامة بإثراء من مختلف املديريات مثل )مديرية املطارات  للمطار، ويعد هذا الجدول من طرف إدارة البيئة و 

والعقارات( واملديريات الوظيفية )مديرية املشتريات، التسويق والتجارة، التصال، املوارد البشرية...(. في نهاية السنة،  

ة وتقييم مستويات األداء البيئي، ثم  وم هذه املديريات ومديرية البيئة والتنمية املستدامة بمراجعة التجربة امليدانيتق

"مطارات   تعرض نتائج هذه للنقاشات أمام اللجنة التنفيذية لالعتماد عليها في تنفيذ األعمال املطلوبة.) بالعتماد علي

 (2013و 2012للمؤسسة لـباريس"، تقريري املسؤولية املجتمعية 

خدم بطريقة تفاعلية يمكن أن تساعد على ظهور أفكار جديدة  ومن هنا نستنتج، بأن "لوح القيادة البيئية" املست      

 . ومبادرات استراتيجية

 
1-   دوة السلةوكية ببعديها االخالقي والتربوي( الصدار من املسؤول في التنظيم  رة والديقصد بها ذلك التصرف أو السلوك التحفيزي الرشيد)بتأثير القد

فة عامة و  العام أو الخاص باملغفهومين الجزئي أو املؤسس ي و الكلي أو املجتمعي، بغرض التاثير في السلوك البيئي للعامل بصفة خاصة و املواطن بص

 لالجيال الحالية والقادمة. ) للتفصيل انظر، حديد مختار ،ة و ديمومة سالمتها ة البيئتوجيهه لتحقيق االهداف البيئية ذات الصلة بجود

ة جيجل،  دور القيادة البيئية في استخدام التنظم البيئي لتوجيه العالقات البيئية  نحو االفضل، مجلة دراسات في علوم االنسان و املحتمع، جامع

 .28-27، ص ص :2019جوان  2، ع02مج
2 Angèle Renaud, MANAGEMENT ET CONTRÔLE DE GESTION ENVIRONNEMENTAL, EMS Editions, 2015,p :124 . 
3 Angèle Renaud, Nicolas Berland, MESURE DE LA PERFORMANCE GLOBALE DES ENTREPRISES “COMPTABILITE 
ET ENVIRONNEMENT ”,halshs-00544875, Poitiers, France, 2010,p :15 .  

https://www.cairn.info/publications-de-Ang%C3%A8le-Renaud--76207.htm
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للمسيرين  "يستخدم لتوضيح الخيارات  "لوح القيادة البيئيةأن  تبين  ،  للمشروبات""دراسة ملؤسسة فرنسية    وفي        

األولويات الستراتيجية ألعضاء املؤسسة  في ظل بيئة ارتيابية وغير مؤكدة، حيث يلجأ هؤلء إلى املؤشرات البيئية إلظهار  

وتوجيه تفكيرهم في البحث عن حلول ابتكارية أقل إضرارا بالبيئة. على سبيل املثال، مكنت مناقشة األخطار املحدقة  

ية من األخطار املهددة ألنشطة زراعة الكروم )مثل التنجيم أو الخلط الجنس ي كبدائل  بالنباتات من وضع برامج للوقا

 .1جات الكيميائية في مزارع الكروم(للمعال
 

  القيادة البيئية لـمؤسسة "ميشالن" ةلوح: (2.5الجدول رقم ) 
 

 

 الوحدة  2010 2011 2012
ات  مؤشر

 GRIالـ
 يةالبيانات البيئ

11,9 11,6 11,8 mᵌ/tPP 
EN8 

 استهالك المياه

37 184   38 516     x10ᵌmᵌ بالقيمة المطلقة 

13,8 13,6 14,4 Gj/tPP 
EN3-EN4  المطلقة ومنها: استهالك الطاقة بالقيمة 

34 259   54 162     

X10ᵌGj 
7,6 7,1 8 EN3 مصدر ثابت ميشالن 

1 1,4 1,2 EN4  بخار مستهلك 

5,2 5,2 5,2 EN4  كهرباء مستهلك 

1,2 1,21 1,28 t/tPP 
EN16  :انبعاثات الغازات الدفيئة بالقيمة المطلقة منها 

3 763   4 012     

X10ᵌt 
0,55 0,51 0,58 EN16  ة مصادر ها ميشالن  االنبعاثات المباشر

0,1 0,14 0,12 EN16  ة البخار  االنبعاثات غير المباشر

0,55 0,55 0,58 EN16  ة الكهرباء  االنبعاثات غير المباشر

31 200   36 630   24 000   t EN18  ي تم تفاديها
ي االنبعاثات الت 

 مساهمة ميشالن ف 

0,97 0,84 0,96 
Kg/t 

EN20  يت ي أكسيد الكير
 انبعاثات ثان 

0,72 0,74 0,83 EN20  ي أكسيد اآلزوت
 انبعاثات ثان 

2,67 2,73 2,89 Kg/tPP EN20 مركبات العضوية الطيارةانبعاثات ال 

8 344   9 048     t   بالقيمة المطلقة 

110,9 109,1 109,5 Kg/tPP EN22 إنتاج النفايات 

364 698   361 612     t   بالقيمة المطلقة 

9,3 9,4 10,2 Kg/tPP EN22  ي المكب
 كمية النفيات الملقاة ف 

29 052   31 086     t   بالقيمة المطلقة 

99,8 98,9 99,1 en%    تهيئة المحيط 

 (ISO 14001)% من المنتجات النهائية الصادرة من المصنع المصادق عليها بـ       

ي    الف اورو  5,2 5,6 16,6
 نفقات تحسير  األداء البيت 

 .... احتياطات المخاطر البيئة منها:        790 20   106 22   411 16

ي الوقاي       888 4   760 4   072 63
 ة من التلوث الهوان 

 الوقاية من التلوث المسطحات المائية        696 1   803 3   153 2

بة والمياه الجوفية         514 2   883 3   071 4  الوقاية من تلوث الي 

 مصاريف أخرى        691 11   660 9   814 3

 تصرف وفق متطلبات الدراسة و متغيراتها.. ب  www.michelin.comعلي  املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد 

وكما يمكننا القول ان الدارة ليست فقط املقصود بها الدير والعاملين باملؤسسة وكيفية التعامل والتواصل            

بينهم في املؤسسة بمختلف تخصصاتهم ولكن يجب الخذ في العتبار املستخدمين الخارجيين سواء كانت املؤسسة تنتج  

 
1 Angèle Renaud, op .cit, p :125 . 

https://www.cairn.info/publications-de-Ang%C3%A8le-Renaud--76207.htm
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م به املحاسبة اضافة الي املستخدمين الخارجيين واملساعدة  او تقدم خدمات وهذا بأخذ راي املستهلك وهذا ما تهتسلعا  

في اتخاذ القرارات املثلي. ومن هنا يظهر دور الذي تلعبه املحاسبة البيئية حيث يجب علي كل مؤسسة قياس الداء  

اضافتا   ضا علي املجتمع، الذي يتكون من مستثمرين ومستهلكين البيئي لها وقياس اثر ذلك علي اداء املؤسسة ككل واي

 الي الدولة والجهات القانونية وغيرها.

فإننا يجب ان نختار أداة فعالة لقياس اداء املؤسسة وافضل اداة يمكن  ، داء املؤسسة أونظرا ألهمية ذكر         

باملستهلك والداء  عة اتجاهات لقياس اداء املؤسسة فهي تهتم العتماد عليها هي بطاقة الداء املتوازن نظرا ألنها لها ارب

املالي ولم تهمل في نفس الوقت املؤشرات الخاصة بعملية قياس البتكار والختراع والتعلم داخل املؤسسة وهذا اضافتا  

شغيلية. وتحليل العالقة الي بعد الداء الداخلي الذي يهتم بتحسين العملية النتاجية والهتمام بالعمليات الداخلية الت 

 لداء البيئي للمؤسسة وبين اداء املؤسسة الذي سوف يتم تقيمه بواسطة بطاقة الداء املتوازن. بين الفصاح عن ا 

ومن هنا يقوم املحاسبين الداريون في املؤسسة بتصميم واعداد التقارير ملساعدة املدرين علي تتبع التقدم           

حاولة تصميم وصياغة بطاقة الداء املتوازن،  تراتيجية وقد قامت العديد من املؤسسات بموالتطور في تطبيق الس 

 إلدارة عملية تنفيذ استراتيجياتهم. 

حيث تتولي بطاقة الداء املتوازن تحديد اهداف واستراتيجية املؤسسة الي مجموعة من مقايس الداء التي توفر           

ازن ل تركز فقط علي تحقيق الهداف املالية،  ستراتيجية. ومنه فان بطاقة الداء املتو يطار لتنفيذ والرقابة علي تلك ال 

ولكنها تبرز اهمية الهداف غير مالية التي يجب علي املؤسسة اللتزام بها لتحقيق اهدافها املالية. وتعتمد علي قياس 

استراتيجية  غيل الداخلي، وبعد التعلم والنمو. وتؤثر  اداء املؤسسة من اربعة ابعاد: البعد املالي، والعمالء، عمليات التش

املؤسسة علي املقاييس املستخدمة لتتبع الداء في كل بعد من البعاد الربعة. ويطلق عليها بطاقة الداء املتوازن وذلك 

لقصير أو املتوسط  بسب انها توازن بين استخدامات مقاييس الداء املالية وغير املالية لتقييم الداء سواء في املدي ا

 مستقلة.والطويل وذلك في تقرير 

كما تهدف بطاقة الداء املتوازن الي تقليل اهتمام املدريين علي املقاييس املالية قصيرة املدي مثل الرباح السنوية.         

لعميل تقيس  وهذا بسبب ان املؤشرات الستراتيجية الساسية الغير مالية منها والتشغيلية كجودة املنتج ورضا ا

 في الجل الطويل.  التغيرات التي تحدثها املؤسسة 

ان املؤشرات املالية في المد الطويل ل يظهر تأثيرها وانعكاسها مباشرتا في الجل الطويل، ومع ذلك في ظل       

ية. فعلي سبيل  استراتيجية املؤسسة لتحسين وتطوير املقاييس غير املالية عادة ما تؤدي الي خلق قيمة اقتصادية اضاف

ل مثال والتي يمكن قياسها بتقدير وتقييم العميل ملنتج املؤسسة وتكرار شرائه، يعتبر مؤشرا  املثال ان زيادة رضا العمي

 قويا لزيادة املبيعات والخل في المد الطويل. 

حيث انها توسع دائرة  ة،  ومنه نستنتج ان هدف بطاقة االداء املتوازن هو املزج بين املقاييس املالية وغير مالي       

اهتمام االدارة باألداء علي االمدين القصير واملتوسط والطويل. 
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 الثانياملبحث 

 املستداماملتوازن دمج الجوانب البيئية في بطاقة االداء ومداخل طرق   

 

دون استعراض   فقط البيئي االطار املقترح لتقويم االداء فيما يخص جانب االداء املبحث في هذا سوف يتم تناول      

جوانب الداء األخرى في املؤسسات القتصادية، وعليه وكما ذكرنا سابقا فان مؤشرات الداء التقليدية لم تعد مناسبة  

لقياس الداء البيئي للمؤسسات . كما ان املتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة في اساليب النتاج الحديثة، وما يتبع  

تكاليف. المر الذي يتطلب اقتراح وتطوير مؤشرات جديدة لألداء، وخاصة الداء البيئي  نظمة الذلك من تطور أل 

لتتناسب واملستجدات البيئية الحديثة، بحيث تمتد الي ابعد من املقاييس املالية التقليدية، وبالتالي تنعكس تلقائيا في 

 توفير معلومات افضل لتخاذ القرارات. 

  االداء البيئي لتقويم االطار املقترح  -أول

نتيجة لكثرة الضغوط التي تواجهها املؤسسة فان الربط بين استراتيجية املؤسسة والداء البيئي، هذا من جهة          

والداء املالي من جهة اخري. اصبح يمثل مشكلة حقيقية بقياس الداء في املؤسسات القتصادية، فاإلدارة تحتاج الي  

ون قادرة علي ادارة مواردها والتحكم في تكاليفها بشكل يومي وفعال، وفي نفس الوقت تصوراتها حتي تك توسيع مدي 

التأكد من عدم التضحية باألهداف طويلة الجل، وبصفة خاصة تلك الهداف التي تتطلب كفاءات وامكانيات اضافية  

أهيل والتدريب، واملعايير البيئية  والتطوير، والت لتنفيذ تغيرات جذرية مثل اهداف مجالت النشطة البيئية ،والبحوث

 والجودة الشاملة... وذلك من اجل التطور والنمو والستمرار واملنافسة. 

وعلي الرغم من التجاه الحديث نحو البحث عن مقاييس غير مالية لألداء لتحقيق الهداف الستراتيجية للمؤسسة  

مة ومحاسبة تكاليف خاصة نظام منفصل ومنعزل عن  ال تظل املحاسبة عا يكتنفه بعض الصعوبات، ال انه ينبغي 

التطورات الحديثة، بل يجب ان تقدم املؤشرات واملقاييس التي تتالءم مع هذه التطورات، ولقد ظهرت العديد من  

استخدام  مقايس الداء الحديثة من خالل سعي الدارة نحو تسهيل انسياب العمليات. وتحسين الجودة والخدمة، و 

ة مثل مفاهيم الجودة الشاملة، وتحسين السلع والخدمات والجودة، واستخدام مفاهيم البيئية وغيرها،  مفاهيم جديد

ويالحظ علي مقاييس الداء الجديدة انها تميل الي الحكم الشخص ي بدل من التكاليف املعيارية تقليدية، كما انها تميل  

يف املعيارية من حيث طريقة الحساب وطريقة الستخدام  نها تختلف عن التكاللن تكون غير مالية في طبيعتها، كما ا

 :1كما يلي 

غالبا ما يتم حساب املقاييس الحديثة علي اساس فوري، بحيث تستطيع الدارة ان تتطلع وتراقب النشطة   .1

وقوعها   بصورة مستمرة، فيساعد الدخول الفوري واملباشر للبيانات علي اكتشاف وتصحيح املشاكل وقت

 حتي يتم اعداد تقارير الداء. بدل النتظار 

يتم اعتماد الكثير من املقاييس علي مستوي املؤسسة للتأكيد علي مفهوم التشغيل املتكامل واملعتمد علي   .2

 تعاون الجميع.

طويل،  يركز املسيرون عند استخدام هذه املعايير علي التجاهات الحديثة التي تظهر مع مرور الزمن في المد ال .3

 ز علي تغير الذي يحدث اثناء فترة التشغيل التي تظهر في المد القصير.   بدل من التركي 

 ويمكن استعراض تلك املقاييس الجديدة الخاصة بالجوانب البيئية علي النحو التالي:    

 
دور التكاليف البيئة في تقويم االداء البيئي في المنشآت الصناعية دراسة تحليلية تطبيقية على المنشآت الصناعية ، يحيى عمر ابراهيم االهدل 1

 .91-88، ص:2005رسالة ماجستير غير مشورة، جامعة النيلين، السودان، ، في اليمن
 

http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=1668
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=1668
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=1668
http://www.srs-mohe.gov.ye/Networkingsystem/show_search.php?Treatiseid=1668
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I. املقاييس املرتبطة بالجودة : 

الراهن، وعندما تتبني املؤسسات    رات الحديثة في الوقتتمثل الجودة احد اهم املجالت تقويم الداء البيئي في ظل التطو 

 نظم النتاج الحديثة فإنها تكون في حاجة الي مقاييس حديثة لتحفيز وتقويم الداء املرتبط بالرقابة 

الشاملة للجودة، ومن ثم اصبح من الضروري تطوير مقاييس جديديه للجودة ملساعدة الدارة علي تخفيض نسبة  

 شكل مستمر. ب الي ادني حد ممكن بالنتاج املعي

 ويمكن تصنيف املقاييس غير املالية للجودة علي النحو التالي :   

: يعتبر مستوي رضا الزبائن احد املقاييس الساسية ملستوي جودة النتاج باملؤسسة.  مقاييس مستوي رضا الزبائن

 الل: ضا الزبائن وذلك من خفمثال : قامت مؤسسة موتورل باستحداث برنامج يستهدف الحصول علي ر 

 تسليم املنتج في الوقت املحدد. -

 التحقق من مطابقة املنتج ملتطلبات العميل. -

 تسليم منتج خالي من العيوب. -

وبالرغم من الصعوبات قياس مستوي رضا الزبائن بدقة ال انه يمكن قياس مستوي رضا الزبائن من خالل املؤشرات  

 التالية: 

 املقدمة من الزبائن.عدد الشكاوي  -

 املعيبة التي تم تسليمها للزبائن كنسبة من اجمالي الوحدات التي استلمها.   عدد الوحدات -

 التسليم في الوقت املحدد.  -

 نسبة املردودات الي املبيعات وقيمة التخفيضات التي تمنح للزبائن. -

 الفترة الزمنية بين طلبات الخدمة كالصيانة او اعادة الصالح.   -

خالل استطالع اراء الزبائن بشكل منتظم سواء عن طريق اجراء مقابلة  ويمكن كذلك قياس مستوي رضا الزبائن من 

 شخصية لعينة من الزبائن، او باستخدام قوائم استبيان مبسطة تقدم للزبون مع كل عملية بيع.

 

  ييس اداء جودة عملية االنتاجمقا -ثانيا

لتي اصبحت تقاس كجزء من املليون، وكذا  ومن اهم املقاييس املعتمدة في هذا الداء هي: معدلت النتاج املعيب ا 

 نسبة التلف، وحجم وتكلفة النتاج الذي يحتاج الي اعادة تشغيل، ونسبة النتاج الذي يحتاج الي عملية اصالح. 

II.  :مقاييس التلوث 

ي  ييس الساسية ملستوي التلوث البيئي سواء داخل املؤسسة، او خارجها اي علاذ تعتبر مقايس التلوث من اهم املقا

 مستوي املجتمع بشكل عام. ويمكن ذكر بعض تلك املقاييس كالتالي:

 مستوي النبعاثات امللوثة للهواء الناتجة عن انشطة املؤسسة.  -

 ين البيئية. مستوي تلوث الهواء مقارنة باملستويات املسموح بها واملحددة بواسطة قوان -

 بواسطة قوانين البيئية.  مستوي تلوث التربة مقارنة باملستويات املسموح بها واملحددة -

 مستوي تلوث املاء مقارنة باملستويات املسموح بها واملحددة بواسطة قوانين البيئية.  -

 مستوي الضوضاء مقارنة باملستويات املسموح بها واملحددة بواسطة قوانين البيئية.  -

 الي وجود مقاييس غير مالية في جوانب تقييم الداء األخرى مثل: باإلضافة 

 ملواد الخام واملخلفات الصناعية. مقاييس ا -

 مقاييس كفاءة دورة التصنيع.  -
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 مقاييس اداء املوردين.  -

 مقاييس جودة التصميم للمنتجات. -

 مقاييس املرونة. -

 مقاييس التعلم والبتكار.  -

 مقاييس الرقابة علي املخزون.    -

بالهدف ومعبرة عنه بصورة دقيقة،  وحتي تحقق املقاييس غير مالية اهدافها وتكون اكثر فاعلية يجب ان تكون مرتبطة  

كما يجب ربط نظام الرقابة باألهداف الستراتيجية للمؤسسة. كما يمكن وضع اهداف متطورة للمقاييس املختلفة  

ة والهدف املراد تحقيقه تبعا لالستراتيجية التي تربطه بالهدف، وهذا من اجل توفير الحافز  حسب طبيعة نشاط املؤسس

 التي تري الدارة انها اكثر اهمية.     للتطوير في املجالت

  

 املستدام    األداء مفهوم -ثالثا

اذ يعتبر موضوع األداء املستدام من املواضيع الجديدة في عالم األعمال واملسؤولية الجتماعية للمؤسسات،        .

قتصادية إلدارة املؤسسات  وينصب هذا املوضوع على معالجة املسائل املتعلقة بالجوانب الجتماعية والبيئية، وال

ة األداء املستدام بجوانبه املتعددة وأشكاله املختلفة إيجاد  بشكل عام، وإدارة استدامتها بشكل خاص. وتتطلب إدار 

إطار إداري متين يربط اإلدارة البيئية والجتماعية باستراتيجية األعمال واملنافسة واإلدارة من جهة، ويدمج من جهة  

 إنلذا ف . في هذا السياق، 1إلعالم البيئي والجتماعي مع اإلعالم املتعلق باألنشطة القتصاديةأخرى بين كل من ا

فقط   ليس ليشمل  املؤسس ي  األداء  ويمتد ،بازدياد هي والتي املختلفةح املصال أصحاب  نحو هاملؤسسات تتوج اتجاهات 

 ويشمل املستدام املؤسسة اداء يسمى  للمؤسسة  ل الشام فاألداء ،  الجانب املالي وكذلك القضايا الجتماعية والبيئية

 . البيئي واألداء الجتماعي  واألداء املالي األداء قياس  عناصر
 

يعود جزء من اوائل البحوث امليدانية في مجال اإلدارة البيئية والجتماعية إلى سنوات السبعينات والنقاشات            

األداء املجتمعي )أي  ثم اهتمت البحوث بعدها )خالل الثمانينات( على  التي كانت تدور حينها حول أخالقيات األعمال،

البيئي والجتماعي( للمؤسسات أول )ونتج ذلك في جانب منه عن عدم الرضا عن األعمال امليدانية السابقة حول األداء  

لبيئي والجتماعي"، "املسؤولية  الجتماعي(، ليتخذ النقاش بعد ذلك بعدا نظريا أكثر بالتركيز على كيفية تحديد "األداء ا

بات جزئية ملا بات يعرف  الجتماعية للمؤ 
ّ
نة املؤسسة" وقياس كل ذلك. وتشكل هذه املواضيع كلها مرك

 
سسة"، أو "ُمواط

حاليا بـ"إدارة الستدامة"، وأبرز مثالين لتوضيح املفاهيم األولى لقياس األداء البيئي و/أو الجتماعي هما: تطوير مفهوم  

 جتماعية"،  ( وتطويرات "املؤشرات ال LCAييم دورة الحياة" )"تق

من مسؤوليات املؤسسة   ( كمجموعة جزئيةCSR"املسؤولية الجتماعية للمؤسسة" )، فإن    املفهوم األخير  من  و             

لجتماعي، أي أن  في مجال عالقاتها الطوعية أو اإلجبارية مع األطراف ذات املصلحة املوجودة ضمن مجتمعها وموقعها ا 

تم في معظم الحالت بنية تحسين جانب مهم في املجتمع أو العالقات التي تربط  اعتماد املسؤولية الجتماعية ي

املؤسسات باملجتمعات أو املنظمات غير الحكومية أو غير الربحية. من هذا املنطلق، فإن تفعيل املسؤولية الجتماعية  

كانية، أنشطتها الخيرية، عالقات  من باب إدارة املؤسسة لعالقاتها بالتجمعات الس  للمؤسسة )بهذا املفهوم( يتم عادة

التعاون بمختلف مستوياتها، أو أنشطتها التطوعية، التي ل تشمل سوى جوانب محدودة من املفهوم األوسع للمسؤولية  

 
1 Stefan Schaltegger and Marcus Wagner, MANAGING SUSTAINABILITY PERFORMANCE MEASUREMENT AND 
REPORTING IN AN INTEGRATED MANNER Sustainability Accounting as the Link between the Sustainability 
Balanced Scorecard and Sustainability Reporting, SUSTAINABILITY ACCOUNTING AND REPORTING, ECO-
EFFICIENCY IN INDUSTRY AND SCIENCE   ,2006, p :683.   
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ملتعلقة باألعمال التجارية واألنشطة  الجتماعية، ومهما اختلفت املفاهيم فإنها تشترك في عدم دمجها لكل من املسائل ا

والبيئية على وجه التحديد، كما أنها ل تهتم بالجدوى القتصادية للتزام املؤسسات تجاه املجتمع. وينتج   الجتماعية 

عن أنشطة املسؤولية الجتماعية هذه خلق تنظيم مواز داخل املؤسسة )مثل القسم البيئي واملمثلين البيئيين، العالقات 

 لقتصادية وقياس الجوانب غير القتصادية لألداء.  قائمة بين العمال، إلخ.( ملعالجة املسائل غير اال
 

 :  1غير أن هذه املقاربة تفرز ثالث مشكالت في النقاط التالية 

عاُرض التطويرات املوازية أو اإلضافية مع الرؤية األساسية لالستدامة املتعلقة بتكامل املسائل   أوال:  ✓
 
ت

 اعية، البيئية والقتصادية. الجتم

إن التنمية املستدامة واستدامة املؤسسات تتطلب دمج األطراف ذات املصلحة وإشراكهم، ليس األطراف    ثانيا: ✓

ال التقليديين أيضا ولذلك ينبغي الربط بين استراتيجية األعمال التجارية  املجتمعية فقط وإنما مدراء األعم

صاح من جهة ، وسياسة التصال لالستدامة من جهة أخرى، ويقتض ي  وسياسة التصال لالستدامة واإلف

الربط بين إدارة الستدامة والستراتيجية وتنفيذها الربط بين األطراف الفاعلة لكل منها، أي بين قسم  

 يئية/الستدامة، قسم إدارة املعلومات، املحاسبة، قسم العالقات العامة والتصالت الخارجية.  الب

اعتماد هياكل تنظيمية موازية لطرق إدارة وقياس مرافقة )تابعة أو ملحقة( يواجه دائما خطر التخلي  إن    ثالثا: ✓

وذلك ألن التطويرات املوازية يمكن    عنه في األوقات التي يكون فيها األداء القتصادي للمؤسسة تحت الضغط،

 إدارتها كنشاط )اجتهادي(.  

لحقة للقياس، اإلدارة واإلفصاح عن املسائل الجتماعية والبيئية  ومن كل ذلك، فإن هذه املقاربة الشاملة امل

ولهذا ينبغي  غالبا ما تتعارض مع واقع األعمال التجارية واإلنتاجية، املالية واملحاسبة داخل املؤسسات، 

ة  التعامل مع اإلعالم والتصال املتعلق بالستدامة من خالل عملية تسمح بالتداخل بين األقسام بنفس طريق

التخطيط الستراتيجي واملحاسبة والعالقات العامة واإلفصاح. وهذا ما جعل قياس األداء املستدام وإدارته  

قياس    -ثانيا–رية مع قياس األداء املستدام وإدارته، ويربط  استراتيجية األعمال التجا   - أول–يتطلب إطارا يربط  

داء وإدارته من جهة، واإلفصاح املستدام من جهة  األداء وإدارته باإلفصاح والتصال، ويربط بين قياس األ 

على الربط بين الجوانب الستراتيجية للمسؤولية   -بشكل خاص-أخرى، ولذلك فان الشكل رقم )( تركز 

 مؤسسات واإلفصاح املستدام من خالل قياس األداء املستدام وإدارته. الجتماعية لل

- اء، القياس واإلفصاح من خالل منظور خارجي "منظور خارجييمكن تحديد مواصفات الربط بين كل من إدارة األد

 inside-outخارجي" )-داخلي( أو من خالل اعتبارات استراتيجية تعكس "منظور outside-in perspectiveداخلي" )

perspectiveبشأن   الداخلي" إسقاطات املسائل املناقشة عند الرأي العام، ويقدم  معلومات-(، ويعالج "املنظور الخارجي

الخارجي على  - مساهمة املؤسسة في هذه املسائل، ويحدد أنشطة القياس واإلدارة بناء عليها، بينما يقوم املنظور الداخلي

ألعمال التجارية وتحليل املسائل ذات الصلة بالتنفيذ الفعلي لهذه الستراتيجية، وإنجاحها. ومن شأن هذه  استراتيجية ا

ل العالقات القائمة بين األطراف ذات املصلحة، مدى أهميتها استراتيجيا وما هي الجوانب  املقاربة األخيرة أن تسمح بتحلي

   التي تحدد العالقات التي ينبغي إدارتها وقياسها.

اذ تعتبر األطراف ذات املصلحة على اختالفها محركا لتطوير قياس األداء املستدام، كغاية تتمثل أساسا في دعم            

ت القانونية ومتطلبات املجموعات الضاغطة بالحصول على البيانات واملعلومات املفصلة، اتخاذ  متطلبات البيانا

ت املؤسسات املالية على رأسها البنوك، مؤسسات التأمين وصناديق  القرارات الداخلية املتعلقة البيئة، ومتطلبا

ة ومتطلبات معايير اإلدارة البيئية والجتماعية  التمويل، كما تشكل انشغالت الزبائن املتعلقة باألداء البيئي والستدام 

 
1 Op.cit, p :685 . 
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قياس األداء املستدام  بدورها محركات هامة، إلى جانب مجموعة من القوى املحركة النابعة من األهداف النهائية ل

 .  1وإدارته 

ل التجارية أو  ان املسائل ذات الصلة في هذا الشأن هي إما وجوب ارتباط قياس األداء البيئي وإدارته باألعما           

القتصار على توجيهه نحو إجراء تحسينات بيئية واجتماعية فقط، وإما أن تكون موجهة أساسا نحو املدى البعيد أو  

صير، ويثير هذا بدوره مسألة ما إذا كانت إدارة األداء املستدام وقياسه ينبغي أن يكون وفق مقاربة دورة  املدى الق

 لتركيز أكثر على املمارسات اإلدارية التطبيقية. الحياة أم وفق مقاربة تتجه نحو ا

ذات املصلحة، أي أن  من الواضح أن جميع هذه القوى مترابطة فيما بينها، وهي تتوقف على مصالح األطراف      

مصطلح "األداء املستدام" يتأثر ببيئة األطراف ذات املصلحة املحيطة بأي مؤسسة، وبالتالي فإن قياس األداء املستدام  

قتض ي من إدارة املؤسسة تحديد األهداف ومعايير اي: ما هو مقصود باألداء املستدام للمؤسسة؟ وذلك في إطار  ي

ذات املصلحة، وقصد وضع منظومة لإلعالم، القياس واإلفصاح من شأنها دعم إدارة  التفاعل التواصلي مع األطراف 

 اف ذات املصلحة واألعمال التجارية للمؤسسة.  وشرح تلك املؤشرات واملسائل التي تشكل مفاتيح النجاح لألطر 
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   ( SBSC)  لالستدامة املتوازن  األداء بطاقة ( :9.5الجدول رقم ) 

 
 

 املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد 
Source : Stefan Schaltegger  and Marcus Wagner, MANAGING SUSTAINABILITY PERFORMANCE  MEASUREMENT AND REPORTING IN AN 

INTEGRATED MANNER Sustainability Accounting as the Link between the Sustainability Balanced Scorecard and Sustainability Reporting, 

Centre for Sustainability Management (CSM), University of Lueneburg, Germany, SUSTAINABILITY ACCOUNTING AND REPORTING, ECO-

EFFICIENCY IN INDUSTRY AND SCIENCE   ,2006, p :685. 
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 عن التقرير املستدامة فعملية للتنمية والقتصادي الجتماعي األداء على رئيسية  بصورة يركز املستدام األداء إن           

  .1  والبيئية والقتصادية وهي الجتماعية املستدام لألداء الثالثة الركائز الرئيسية قياس  من املستدام تبتدأ األداء

باألداء املستدام وكان من اهم هؤلء الباحثين)( الذي انصب اهتمامه نحو تحويل  ولقد ازداد اهتمام الباحثين               

الطراف اصحاب  النظرة الي الداء املستدام باعتباره مجموعة من الستراتيجيات الناجحة التي تحقق مصلحة كل 

وهذه الفكار تشكل الجذور   العالقة املتمثلين في املجموعات او الفراد الذين يؤثرون او يتأثرون بأداء املؤسسة .

املفاهيمية الحديثة لفكرة الداء املستدام التي تقوم علي املسؤوليات امللقاة علي عاتق املؤسسة كونها ل تقتصر علي  

قط وانما تمتد الي اي فرد او مجموعة لها مصلحة مع املؤسسة كزبائن واملوردين  تحقيق مصالح حملة السهم ف

 .         2عاموالعمال واملجتمع بشكل 

(" أو " وتتضمن هذه األلواح  EBSCتوجد نسخ أخرى للوح القيادة البيئية مثل "بطاقة األداء املتوازن البيئية )و          

من املؤشرات البيئية ضمن أربعة محاور )أبعاد( تاريخية لبطاقة األداء املتوازن  القيادية الستباقية الجديدة مجموعة 

الزبائن، العمليات الداخلية، التعلم التنظيمي( أو تستحدث محورا خامسا خاصا بحماية البيئة أو لتطلعات  )املالية، 

قتصادية واملالية، مجموعة من املؤشرات  املجتمع وتحتوي "بطاقة األداء املتوازن لالستدامة" باإلضافة إلى املؤشرات ال

 ة األداء املتوازن البيئية" على األداء البيئي. الجتماعية، املجتمعية والبيئية، بينما تركز "بطاق

   

  بطاقة األداء املتوازن املستدامة-رابعا 

الحسابات     بجميع أنواعه من   جاءت هذه البطاقة من فكرة )كابالن ، نورتون ( لتخرج الفكر القتصادي  منذ ان           

األخطاء املعتادة التي بدت واضحة    وخالية قدر املستطاع من التقليدية إلى حسابات مستوى اعلي وحسابات مبتكرة ، 

مالية وغير مالية لتحسين مستوى الخدمات املقدمة    من خالل العمليات املالية التقليدية حيث قامت بإضافة أبعاد 

القدرات التي  مجابهة بالعتماد علي أفضل التقنيات ، ومعرفة املوارد و   ير قدرات العاملين على للعمالء ولتنمية وتطو 

بعض النتقادات للبطاقة األداء املتوازن التقليدية بمنظورتها األربعة وذلك   لكن وجهت  تحتاجها املؤسسة داخليا.

 اعي الذي يهتم  باملجتمع ويحترم جميع أصحابمنها أنها لم تعط اهمية بالغة للبعد الجتم بسبب عدة عوامل نذكر 

الذي يلحق بعض     البعد البيئي ليبين كيف سنحمي البيئة من التلف والدمار   املصالح الذين تخصهم املؤسسة ، كذلك

تطوير البطاقة وأصبحت تسمى بطاقة    املناطق املحيطة باملؤسسات نتيجة لبعض األنشطة التي تقوم بها ، لذلك تم 

د )البعد املالي ، بعد  توازن املستدامة لتعالج هذا النقد والقصور الذي وجه إليها وأصبحت تضم ستة أبعااألداء امل

 (. البعد الجتماعي ، البعد البيئي العمليات الداخلية ، بعد العمالء ، بعد التعلم والنمو ،
 

 املستدامة   املتوازن  األداء بطاقة نشأة 01 -

واملستشار   KAPLAN.R م بأمريكا الشمالية على يد األستاذ املستشار1990ء املتوازن سنة  كان أول ظهور لبطاقة األدا لقد

عاما كامال على اثنتي عشرة مؤسسة في كل من كندا والوليات   وذلك بعد دراسة دامت  NORTON املؤسس لوحدة البحث

املديرين ل يفضلون أسلوبا معينا في   أدائها ، وخالل الدراسة لحظ الباحثان أن  املتحدة األمريكية ، من أجل تقييم

 
االداء المتوازن دراسة تطبيقية في معمل االسمنت مدي امكانية قياس االداء المستدام للشركات الصناعية بواسطة بطاقة افتخار جبار عبد هللا،  1

 .258،ص:2019، جامعة القادسية، 02العدد: 09: لمثني للعلوم االدارية واالقتصادية ،المجلد، مجلة االكوفة
دام: بحث تطبيقي في المست ياستعمال بطاقة االداء المتوازن المستدام لتقويم االداء االستراتيجحيدر علي مسعود وهبة هللا مصطفي سيد علي،  2

 .199، ص:2016، 109، جامعة كربالء، العدد:، مجلة االدارة واالقتصادمصرف بغداد االهلي
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 بإيجاد مؤشر بل يبحثون عن تقييم يوازن بين التقييم املالي والتقييم العملي .وهذا سمح  الخر ،  التقييم على حساب 

  .1أداء شامل يعطي للمديرين نظرة سريعة وكاملة حول نشاط املؤسسة

الطريقة إلى  فكرة هذه  كلية في أساليب تقييم األداء ، بل تعود جذور  ل تعد بطاقة األداء املتوازن عملية تجديد          

كيفية استعمال املعلومة املحاسبية ، وتوصلوا   ومجموعة من الباحثين بدراسة  SIMON سنوات الخمسينات ، حين قام

من األنظمة يستقي  املحاسبي فحسب ، بل هناك مجموعة متنوعة  إلى أن املدير ل يستند في بناء معلوماته إلى النظام

أما املؤسسات التي تمارس  ه للمؤشرات املادية كوسيلة للمتابعة اليومية لإلنتاج .  منها معلوماته ، باإلضافة إلى استخدام

املؤسسات تصبح مستدامة حينما تحقق أرباحا للمساهمين من عملها على حماية البيئة   نشاطا ماليا فيرى أن هذه

العالقة السببية بين اإلداء القتصادي  : بأنها تظهر نتائج كذلك  و تعرف  . 2تتفاعل معهم وتحسين حياة األفراد الذين 

 .3للمؤسسات   والبيئي والجتماعي 

الستراتيجيات املتعلقة باستدامة   كما تم تعريفها على أنها : أداة لقياس وإدارة األداء الستراتيجي ، وتعمل على دمج 

سامها التنظيمية أو أهدافها  املصممة لكل قسم من أق والجتماعية ( مع الهداف املؤسسة )نظم اإلدارة البيئية 

 .4اإلجمالية كلها 

 األداء  أبعاد بطاقة على قائم األبعاد، متعدد لألداء تقييم نظام " عن عبارة هي  (SBSC)املستدام،   املتوازن  األداء بطاقة أما 

 5والناس )الجتماعي(.  و البيئة، الربح)املالي(، :وهي الستدامةل الثالثة األبعاد بين و يجمع التقليدي، املتوازن 

 الكالسيكية املتوازن  األداء بطاقة في عليها  املتعارف األربعة :تضم  األبعاد املستدام بأنها  املتوازن  األداء  بطاقة وتعرف     

 املجتمع  من یجزاء ل جزءا أصبحت  املؤسسة بأن  اعتبار على املجتمعية، البيئة  محور  :هو خامس  آخر  ببعد  الهتمام مع

 أصحاب كل وتجاه تجاهه الجتماعية  و مسؤولياتها التزاماتها أداء خالل من وذلك فیه صالحا مواطنا تكون  أن وعليها

 .6معهم  تتعامل  الذين املصالح

 املتوازن  األداء طاقةب أبعاد يضم األبعاد متعدد تقيم نظام تعد املستدامة املتوازن  األداء بطاقة فإن وعليه         

 البيئة  بعد إلى  باإلضافة والنمو، التعلم  بعد الداخلية،  العمليات  بعد العمالء،  بعد املالي،  البعد :وهي  التقليدية

ويمكن ان نقول هنا: ان بطاقة    .واملجتمع  البيئة تجاه االجتماعية باملسؤولية  والتزام  شمولية  أكثر  لتكون  واملجتمع،

تعد كمنهجية رقابية استراتيجية تستخدم إطارا    تطوير لبطاقة األداء املتوازن التيستدامة ، هي االداء املتوازن امل

   . متعدد األبعاد لوصف تنفيذ وإدارة االستراتيجية 

 أسباب ظهور بطاقة األداء املتوازن املستدامة -02  -

 
 للشركة المتوازن األداء لبطاقة مقترح نموذج - المؤسسات تقييم أداء آليات من كألية المتوازن األداء بطاقة ملواح، ومريم  نوارة محمد  1

 ،  البليدة جامعة ،  االبداع وتفعيل المؤسسات وكمةللح كآلية التسيير مراقبة حول وطني ملتقى في مداخلة ،  - الريفية بالجلفة للهندسة الجمهورية
 . 7ص:  ، 2017 ، الجزائر

 بحث - المستدام االستراتيجي االداء لتقويم المستدامة المتوازن بطاقة االداء استعمال  مصطفى،  هللا هبةو علي والسيد  علي حيدر المسعودي 2

 .1،ص:  2016  العراق،  ،  بغداد ،  109: العدد ،  كربالء جامعة ،  واالقتصاد االدارة مجلة ،   - األهلي بغداد  مصرف في تطبيقي
3  Figge, F., Hahn, T., Schaltegger, MStefan , Marcus , , S. and Wagner. The Sustainability Balanced Scorecard. 
Translating Strategy,Business Strategy and the Environment, 11(5), CENTRE for Sustainability Managment 
Univerrsity of Luneburg , Germany, 2002,p :3. 

 ،  الجزائر في النقال الهاتف خدمة قطاع - حالة دراسة - االستراتيجي األداء  وتقييم قياس في المتوازن األداء بطاقة دور ،  وليد لطرش   4

  .37، ص:2018 ،، ائرالجز ،  مسيلة ،  ضياف بو محمد جامعة ، منشورة غير دكتواره أطروحة
5 Epstein, MJ & Wisner, PS , Using a Balanced Scorecard to Implement Sustainability.Environmental Quality 
Management, 11(2),2001,p :3 . 

 األعمال منظمات في االجتماعية المسؤولية دمج أجل من قيادة لوحة تصميم إلى الحاجة، وهيبة ومقدم يري؛ از  بلقاسم 6
 .235،ص:2012 ئر، الجزا  ورقلة،  مرباح،  قاصدي جامعة ، تجاهها األداء وقياس
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ولتغطية عجز   ،  الستراتيجيةوتنفيذ   ظهرت بطاقة األداء املتوازن نتيجة قصور األدوات التقليدية في مراقبة      

 :1التي طرأت ومن أبرز ها  املعايير املالية التقليدية في مراقبة مدى تنفيذ الستراتيجية باإلضافة إلى املتغيرات

إل ثمرة   املؤشرات املالية وحدها ل تعكس الصورة الحقيقة ألداء املؤسسة وما النتائج املالية املحققة .أ

ساسية في املؤسسة كالبحث والتطوير والهتمام بالعناصر البشرية، لذا أصبح من  يات ال لسلسلة من العمل

 . الواجب الهتمام بها ووضع مؤشرات ملتابعتها وتحسينها

وبين   الهاجس الكبير الذي يواجه املديرين ، املتمثل في وجود فجوة كبيرة بين استراتيجية املؤسسة .ب

 .النشاطات اليومية التنفيذية

 .ات إلى إرضاء العميل ونحو تطبيق الجودة الشاملةاملؤسس توجه .ج

 .التطور التكنولوجي في مجال النتاج ونظم املعلومات باإلضافة الى شدة املنافسة .د

 إعطاء األهمية املناسبة للبعد الجتماعي والبيئي لتأثيرها على نجاح املؤسسة.   .ه

 

 مزايا بطاقة األداء املتوازن املستدامة -03

والتأكد من    يساعد على تحديد واضح لخطط العمل واألهداف مفهوم بطاقة األداء املتوازن املستدامةتبني  إن        

تحقق فوائد عديدة نذكر منها ما    أنها تعمل بطريقة صحيحة كما تعتبر آلية ملتابعة هذه الخطط والتحكم بها كما أنها 

 :2يلي 

لسهم وتمكنيها من تحديد ووضع الستراتيجية بكل وضوح ،  ة امساعدة اإلدارة في توضيح استراتيجيتها لحمل .أ

 . كذلك تحقيق التوازن لألهداف اإلدارية قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل داخل مختلف مقاييس األداء

التجارية لكل مؤسسة   تساعد اإلدارة على مراقبة األداء من لوحة قياس واحدة واملساهمة في توحيد األهداف  .ب

 . ية تفهم أهمية تموين مؤشرات وصفية غير مالية بجانب مؤشرات ماليةتقو من املؤسسات و 

إزالة الغموض عن طريق الحتفاظ باملؤشرات الكمية إذ أن كل عنصر من عناصر البطاقة يمثل حلقة في   .ج

سلسلة "السبب واألثر" والتي في نهاية كل منها يمكن تحقيق هدف من األهداف والتي تنتهي بتحقيق األهداف  

 . ليةملاا

عملية إعداد    وجود خطة واضحة لتحقيق األهداف سواء الستراتيجية أو التكتيكية يمثل ميزة تنافسية تسهل .د

 . املوازنة السنوية وتدعم التسجيل املحاسبي وتحقيق الشفافية 

ورة  من خالل د  التنظيمياملساعدة في إيصال الستراتيجية إلى جميع املوظفين ونشر التغير التنظيمي والتعلم  .ه

 .متكررة ملراجعة النظرية

 مواءمة األهداف الفردية وأهداف وحدات النشاط مع استراتيجية املؤسسة وتوفير خطة اتصال استراتيجية .و

 . تربط اإلدارة العليا للمؤسسة باألفراد

متوازن تمثل    اءتسهيل املراجعة الدورية لالستراتيجية وتسريع إجراءات التصحيح إذ أن وجود بطاقة أد .ز

الستراتيجية وتراقب عملية    ة متواصلة من الفهم واإلدراك وتطبيق قواعد تعمل على تحقيق األهدافحلق

 .تنفيذ الستراتيجيات تطبيقها ، ومن ثم الحصول على املالحظات وردود األفعال حول 
 

 املستدامةاملناهج واملداخل الفكرية لبطاقة األداء املتوازن  -خامسا

 
 الكبير والجنوب للجنوب البناء مؤسسة - حالة دراسة -(  االندماج )االنجذاب استراتيجية لمراقبة كأداة المتوازن االداء بطاقة ، جدي مسعود  1

 .10، ص:2015، الجزائر ،  ورقلة ،  مرباح قاصدي جامعة ،  منشورة غير ماجستير رسالة ، 
 رسالة ،   األردنية الملكية طيران شركة في - اختيارية دراسة - المتوازن األداء بطاقة باستخدام المالي األداء تقييم نديم،  شكري مريم  2

 .  19، ص:2013 األردن،  ،  عمان ،  االوسط الشرق ،جامعة منشورة غير ماجستير
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 :  ومداخل فكرية عند محاولة تعريف بطاقة األداء املستدامة وهي هناك ثالثة مناهج       

 :1  منهج بطاقة أداء متوازن قائمة بذاتها مع إمكانية االرتباط املستقبلي  أ/  

يمكن أن تسهم في األداء   اقترح هذا املدخل للمؤسسات التي تقوم بتصنيف النشاطات البيئية والجتماعية التي         

على أهم األهداف الستراتيجية ، في هذا املجال   ينبغي أن تكون محددة بحيث تركز BSC هداف داخلاملالي فقط ، فاأل 

يمكن لبطاقة األداء املتوازن أن تكون أداة تعلم ألنها تعمل على تبسيط التعبير عن الهداف كأهداف نظام اإلدارة  

األداء املتوازن الذي   ضمن منطق بطاقةISO14OO1(Standardization for Organization lnternational) البيئية 

التي يجب أن تتقدم أو تتأخر وكذلك   يقسم املنظورات املختلفة ويحدد عالقات السبب والنتيجة ويعرف املؤشرات 

دارة األعمال فإن الخطوة الالحقة  البيئية والجتماعية في إ يحدد وسائل تحقيق هذه األهداف ، ولتحقيق تكامل اإلدارة

 .في املؤسسة أو على مستوى وحدة العمال املوجودة BSC في SBSC ل هي تكام
 

  مدخل بطاقة األداء املتوازن املستدامة املتكامل ب/ 

 :هو باألصل بطاقة اداء متوازن معيارية أضيفت لها قوتان دافعتان مختلفتان هما      

 . النواحي البيئية واالجتماعية وبطريقة متوازنةاحتواؤها على   -أ 

 عالقات السبب واألثر بين األهداف التي ينبغي أل تنتهي عند املنظور املالي للبطاقة، -ب  

بطاقة األداء     يجب تطوير بطاقة أداء متوازن مستدامة يشارك فيها مديرون الستدامة ومديرون تطبيق مناظير     بل      

األهداف البيئية والجتماعية وربطها    تدامة على تحدد املتوازن التقليدية ، إذ تعتمد آلية بطاقة األداء املتوازن املس

 . عن طريق سلسلة من عالقات السبب واألثر
  

املتوازن التقليدية  ل يمكن اعتبار هذا املنهج امتداد لبطاقة األداء     : املستدام  املتوازن  لبطاقة األداء SIGMA منهج جــ/  

ور املالي ومنظور الزبون ، فإعادة النظر باملنظور املالي هي توسيع  نظر جذرية باملنظ  بمنظور جديد ، ولكنه يعد إعادة

ورسالة    الستدامة وانعكاس لالستدامة البيئية ، وحقوق اإلنسان واألداء القتصادي ، وللخروج برؤية  ملنظور 

ا في مفهوم  أساس تعريفها ومساهمته امة هو أن تكون هذه الرؤية والرسالة مبنية علىللمؤسسة فإن منظور الستد 

 . التنمية املستدامة
 

 تطور بطاقة االداء املتوازن املستدامة -04 

 : مرت بطاقة األداء املتوازن املستدامة بعدة مراحل حتى بلغت ماهي عليه اآلن ويمكن ايجازها كما يلي   

ل توحيد املقاييس املالية  ضعيف من خال بدأ بظهور ترابط بين األبعاد بشكل   :بطاقة األداء املتوازن الجيل األول من -أ

لألداء وربطها معا من خالل وضعها ضمن أربعة أبعاد دون ترابط فعال خاضعين لعالقات السبب والنتيجة     وغير املالية

العمليات الداخلية ،التعلم     الزبائن، ثالثة أبعاد أخرى وهي )بين مقياس األداء والنتيجة ، وقد شهد هذا الجيل إضافة  

 السابقة .    إلى البعد املالي إذ يتم قياس أداء املؤسسة ضمن األبعاد ( إضافة  والنمو

 :2كما يلي بعض املشكالت ونقاط الضعف بعد تطبيق بطاقة األداء املتوازن في الجيل األول   يمكن ايجاز عليه و      

 . عدم وجود أسلوب تفصيلي يوضح كيفية اختيار مقياس األداء في كل مدخل   ✓

 
 بحث - المستدام االستراتيجي االداء لتقويم المستدامة المتوازن االداء بطاقة استعمال مصطفى،  هللا هبة علي سيدوال ، المسعودي  علي حيدر 1

 . 199، ص:2016 ، العراق ،  بغداد ،  109 العدد ،  كربالء جامعة ،  واالقتصاد االدارة مجلة ،  - األهلي بغداد مصرف في تطبيقي
 الشامل األداء لتقييم المرجعية والمقارنة المستدام المتوازن األداء بين بطاقة للربط مقترح نموذج  ،  يدالسع مريم بودودة ،  رابح مراد كواشي  2

 ،  االعمال إدارة في األردنية المجلة،  بالغزوات الصحي للخزف الجديدة والمؤسسة بالميلية الصحي الخزف موسسة - دراسة حالة – للمؤسسة

 .237، ص: 2017 ، ،األردن عمان ، (  2) عددال ، ( 13) مجلد ،  األردنية الجامعة
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األهداف  يفية وضع أهداف األداء في بطاقة األداء املتوازن ، أو كيفية حدوث مفاضلة بين  ل توجد مناقشة لك ✓

 .، أو حتى مستوى صعوبة تحقيق الهدف الذي يختلف من هدف الى اخر

العمل الذي تقوم     وقد كان يقاس عمل املؤسسة من خالل العمليات املالية وحسابات متعددة من أجل التأكد من أن 

 :1صائص اآلتية  واتسمت بطاقة األداء املتوازن في هذه املرحلة بالخ    صحيح حسب ما هو مخطط له.به املؤسسة  

مجموعة من املؤشرات   تحول الستراتيجية اإلدارية من العتماد على املؤشرات املحاسبية وحدها إلى إضافة ✓

 . غير املحاسبية

 . إدارتهكان الشعار في هذه املرحلة هو ما ل يمكن قياسه ل يمكن  ✓
 

فعل  ملعالجة الختاللت التي صاحبت تطبيق الجيل  ظهر هذا الجيل كردة :  الجيل الثاني لبطاقة األداء املتوازن  ب/

ركزت على عملية الربط بين األهداف وعملية اختيار املقاييس األكثر ترابطا مع   األول فتميز بإدراج تحسينات كثيرة

واجب  ال   باستخدام نموذج ربط استراتيجية للمساعدة في تحديد الفعاليات والنتائجالستراتيجية وربطها معا     األهداف

باملؤسسة كما تضمنت أيضا    قياسها فقد ظهرت هذه األهداف من خالل بيانات استراتيجية مستندة إلى رؤية خاصة

 . 2أداة لتحليل الفجوة بين األهداف التنظيمية املقيمة 

طائه  ركز هذا الجيل أيضا على تحسين خصائص وآليات سابقة بهدف إع :  اء املتوازن الجيل الثالث لبطاقة األدجــ/ 

وأكثر ارتباطا بالجوانب الستراتيجية لألداء وقد تمثلت اإلضافة الجوهرية لهذا الجيل بظهور    صيغة وظيفية أفضل

زمنية محددة    ملرغوبة خالل فترةأطلق عليه بعبارات القصد أو الغاية وهي تقدير متفق عليه حول نتائج األداء ا   ما

 التنظيمي .    تمثلت في التصالت الستراتيجية والتغير الغاية لها تتضمن أيضا عناصر جديدة 

فقد ظهر هذا الجيل بعد األجيال الثالثة السابقة    من وجهة نظر الباحث  :   ستدامةالجيل الرابع وهو تطورها إلى اال  د/

  التقليدية حيث أصبحت هذهعالجة النتقادات التي وجهت لبطاقة األداء املتوازن الجيل مل هذا  وظهرت الحاجة إلى

الجتماعية والبيئية( وتم     البطاقة تسمى بطاقة األداء املتوازن املستدامة )حيث سميت بهذا السهم ألنها تهتم باألمور 

إضافة قيمة جديدة للبطاقة وذلك من     عي الربط بين األبعاد األربعة و البعدين الجديدين ، ويحاول البعد الجتما

الخدمات الجتماعية ، والبعد البيئي يهتم باملحافظة    جتمع والهتمام بمتطلباته وتقديم أفضل أنواعخالل تطوير امل

 . قريبة من أنشطة الشركة املختلفة    على النظام البيئي وحماية البيئة التي تكون 

           

تزويد اإلدارة     إضافة قيمة جديدة للمنظمة من خالل ذلك تستطيع بطاقة األداء املتوازن املستدامة  ومن خالل                

وبعد استخدامها( وتحقيق التقدم     بالتقارير عن أداء الشركة )كيف كان وضع الشركة قبل استخدام األبعاد اإلضافية 

واقع أدائها  . ؤسسةتالي تحقيق األهداف التي تسعى لها املوبال  الواضح والبارز وإعطاء نظرة شاملة وكاملة عن 

 

 

 

 

 

 

 
 المساهمة الصناعية الشركات في ميدانية دراسة )المالية  القرارات في المستدامة المتوازن األداء بطاقة تطبيق أثر، الكساسبة محمد منذر لبنى 1

 .14، ص:2019، جامعة االسراء، االردن، ( المالي عمان سوق في المدرج األردنية العامة
 .15، ص:مرجع السابقال 2
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 بطاقة األداء املتوازن البيئية/لالستدامة ( يمثل تطور 10.5شكل رقم ) ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسهامات الكتاب في إدماج املسائل البيئية واالجتماعية في بطاقة األداء البيئي املتوازن  -سادسا
 

   ملسائل البيئية واالجتماعيةابرز اسهامات "كابالن" و"نورتون" في ا  -01

 : 1املسائل البيئية والجتماعية في العديد من املناسبات أشار "كابالن" و"نورتون" إلى         

عند الحديث عن الحاجة إلى منظور خامس للتعامل مع األطراف ذات املصلحة غير املساهمين والزبائن أو     .أ

ات البيئية غير الحكومية، جمعيات املستهلك(، يرى "كابالن" العمال )أي الحكومة، السلطات املحلية، املنظم 

كون ضرورية إلنجاح استراتيجية  و"نورتون" بأن أهداف األطراف ذات املصلحة يجب ان تدرج فقط عندما ت 

 وحدة األعمال الستراتيجية.  

منظور العمليات  تظهر بعض املؤشرات البيئية والجتماعية كجزء من بطاقات األداء للمؤسسة املرتبطة ب   .ب

 الداخلية.  

)أخيرا(: تمت اإلشارة إلى إظهار "صفة املؤسسة املواطنة" عند الحديث عن مفهوم "املواضيع الستراتيجية"    .ج

(Strategic themesالذي يركز الهتمام على مجالت مح ،)  ددة باملؤسسة، وتمكن هذه املواضيع املؤسسات

همية الخاصة مع مختلف وحداتها لألعمال أو املؤسسات التابعة لها،  الكبرى بالهتمام بشأن املسائل ذات األ 

ورغم بروز بعض املسائل الجتماعية والبيئية في مناسبات متعددة، إل أن "كابالن" و"نورتون" لم يقدما أي  

ا حول  توجيها ضمني   بتقديم   "كابالن" و"نورتون"ويكتفي    ، الحالت املذكورة سابقا  عدا  لجتها.محاولة خاصة ملعا

 .  تهااقشمن  داخل املؤسسة عند والجتماعية كيفية إدارة املسائل البيئية 
 

  كتاب أخرون عن بطاقة األداء املتوازن أشاروا إلى املسائل البيئية واالجتماعيةسهامات إ -02

مؤشر  استخدام  ( Brownحول بطاقة األداء املتوازن، اقترح "براون" ) 1996الواضح أن كتابه عام من               

تجميعي لبطاقة األداء على مستوى املؤسسة، وينبغي لهذا املؤشر أن يشكل متوسطا ملختلف املؤشرات البيئية املختارة،  

سيس عليها )سياسية، اجتماعية، بيئية أو متعلقة  ورغم عدم تفصيل "براون" ما هي املؤشرات الوازنة التي ينبغي التأ

 
1 Anastasia O’Rourke, Francesco Zingales and Kai Hokerts , Balanced Scorecard and Sustainabiltty State of the 
art review, The centre for the management of Environmental  resources, 2002, p : 16.    
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 نظام

 لتطوير

 األداء

الجيل األول  

 الجيل الرابع

الثانيالجيل  الثالثالجيل   الرابعجيل ال   

BSC 
 إداري نظام

BSC 
 للتغير إطار

 التنظيمي

BSSC 

 بطاقة تسمى أصبحت -1

 .المستدامة المتوازن األداء

 :بعدين إضافة 2-

 البيئيو االجتماعي

لشركات الصناعية دراسة ميدانية في ا )أثر تطبيق بطاقة األداء املتوازن املستدامة في القرارات املالية ، لبنى منذر محمد الكساسبةاملصدر: 

 .17، ص:2019، جامعة السراء، الردن، ( في سوق عمان املالي املساهمة العامة األردنية املدرج
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لإلدارة العليا بمراقبة نوعية العالقة التي تربط املؤسسة   -في نظره-جميعي يسمح بتأثير األعمال( إل أن هذا املؤشر الت

افي" املقترح  باألطراف ذات املصلحة دون أن تشكل عبئا ثقيال، وتبدو هذه املقاربة مشابهة نوعا ما لخيار "املنظور اإلض

ر كلي سيكون لنا مؤشرا تجميعيا بيئيا  من طرف "كابالن" و"نورتون" مع الفرق الوحيد املتمثل في أنه بدل من منظو 

 وحيدا من منظور العملية لبطاقة األداء املتوازن للمؤسسة. 

(،  Olveاملتوازن"، يناقش "أولف" )وفي كتابهم املوسوم "محركات األداء: دليل تطبيقي لستخدام بطاقة األداء                

ة منظورات أخرى إلى تلك األربع التقليدية، ويقدم هؤلء الكتاب  ( مدى الحتياج إلى إضافWetter( و"ويتر" )Roy"روي" )

التي قامت بإضافة التركيز على املورد   KappAhlأو  Skandia ،ABBكأمثلة عن املنظورات اإلضافية مؤسسات مثل 

منظور  هؤلء الكتاب ضمن هذا اإلطار العملي فكرة إضافة أطراف ذات مصلحة آخرين مناسبين و/أو    البشري، ويناقش

بيئي خاص. بشكل عام، يرى هؤلء بأهمية إعطاء تفسير أوسع للمنظورات األربعة األصلية بدل من إيجاد منظورات  

األداء املتوازن: وهي صفة التداخل والندماج  جديدة، ويؤمنون بأن هذا الخيار هو األفضل ويوفر أحد أهم مزايا بطاقة  

(Compactnessكما أن مقاربة هذه املسأل ،)  ة بهذا النحو تستبعد وجود منظورين بمحتوى متشابه. في الواقع، يمكن

للمؤسسة املركزة على املورد البشري الوقوف على عدم وجود الكثير للقيام به إلتمام منظور التعلم والنمو، بما أن كال  

هؤلء الكتاب بتكييف   من هذين التركيزين يتضمنا مسائل متعلقة بالتدريب وتطوير القدرات. وألسباب مشابهة أوص ى 

أن   - بناء على مالحظتهم- املقاييس البيئية ضمن املنظورات األربعة تماما مثل مقاييس تكنولوجيا اإلعالم، حتى ولو 

نتاج أو تأثيرات استعمال املنتجات الغير صديقة للبيئية( غالبا ما تكون  املقاييس البيئية )مثل النبعاثات الناتجة عن اإل 

 .1مليات األعمال الداخلية جزء من منظور ع 

تمكنا من احصاء سبعة مقالت في مجالت اإلدارة البيئية واملسؤولية الجتماعية    2001وفي الواقع إلى غاية جوان        

 . مبينة كما يلي املتوازن املستدامة بمستويات تفصيل مختلفةللمؤسسة أشارت إلى بطاقة األداء 

 إسهامات أغلب الكتاب في مجاالت االدارة البيئية واملسؤولية االجتماعية  (: 4.5الجدول رقم )                                   

 السنة الباحث)الكاتب(

 1998 ( Bennet & James"بينيت" و"جيمس" )

 1998 (Johnson S"جونسون س" )

 1999 (Rikhardsson Pall M"ريخاردسون بال م" )

 1999 ( Radcliffe M"رادكليفي م")

 2001 ( Figge et al"فيغه" واألخرون )

 2001 (Epstein & Winser"ايبشتاين" و"فينسر" )

 2001 (Nilsson"نيلسون" )

Source :Anastasia O’Rourke,  Francesco Zingales and Kai Hokerts  , « Balanced Scorecard and 

Sustainabiltty State of the art review », The centre for the management of Environmental  resources, 

2002, p : 21. 
      

وازن  " لم تركز كلية على بطاقة األداء املتجيمس" و"بينيت" وأوراق "يخاردسون أوراق "رتجدر الشارة، أن      

تقييم  املستدامة، حيث يناقش "ريخاردسون" أنظمة املعلومات للمحاسبة البيئية بينما حاول "بينيت" و"جيمس" 

(، ومع ذلك يؤمن كالهما  ISO 14031الفائدة من اعتماد "منظمة التقييس العاملي" ملعيار جديد لقياس األداء البيئي )

ينبغي أن يتضمن مؤشرات مالية   ISO 14031يعني بأن  و بأن هذا املعيار هو النسخة البيئية لبطاقة األداء املتوازن، 

 ا تضمنه بطاقة الداء املتوازن املستدامة. )إلى جنب البيئية والجتماعية( وهذا م 

 

 
1 Ibid, P :20. 
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 املتوازن  األداء بطاقة في واالجتماعي البيئي البعدامكانية ادخال  -سابعا   

 الجوانب  دمجعلى  عالية ملالها من قدرة املتوازن  األداء بطاقة بأن والدراسات األبحاث من العديد وهنا اثبتت         

 .Stو  Lüneburgبجامعتي  الباحثين  مجموعة من  قام من ذلك وانطالقا املؤسسات، دارةإ نظام  في والجتماعية البيئيةب

Gallen الداء املتوازن  بطاقة في والجتماعي البيئي البعد من دمج كل حول إمكانية تمحورت بإجراء دراسة األملانيتين 

  Balanced Scorecardاملستدام   ملتوازن ا األداء بطاقة ظهور  عنها  نتجت املستدامة التنمية دور املؤسسات في لتفعيل

Sustainability 1(SBSC). 

، من الضروري واملفيد جدا تطوير األهداف، واملؤشرات   املتوازن  األداء عملية دمج حماية البيئة في بطاقةفي و      

من الضروري دمجها  املتوازن في حد ذاتها، وبغض النظر عن الهيكل الرسمي  األداء والقياسات بناء على هيكل بطاقة

املتوازن. وكذا دمجها في الهيكل التنظيمي   األداء مراجعة بطاقة)حماية البيئة( في العمليات التنظيمية، مثل عمليات 

املتوازن وضمان الدعم من مجلس   األداء التعاون مع القسم املكلف بإدارة بطاقة  -مثال–وفي أذهان املوظفين، من خالل  

لحديث مع األفراد، إقناعهم  نفيذية. وخاصة من خالل التنفيذ غير الرسمي )الشكلي(، أو "الناعم" )كااإلدارة أو اإلدارة الت

ودمجهم في عمليات التطوير( الذي يكتس ي أهمية قصوى مقارنة بالتنفيذ غير الرسمي )غير الشكلي( أو "الصلب" )مثل  

ذكاء وكفاءة في ما   VBUوقد أظهرت قيادة قسم  تحديد األهداف، املؤشرات والقياسات(، وإن كان كالهما ضروريان. 

 األداء املسؤول عن إدارة بطاقة VUE، بينما تمت جودة التنفيذ "الصلب" بدعم من قسم يتعلق بالتنفيذ "الناعم"

 .2املتوازن، الذي اختار مستوى املؤسسة لكونه مناسبا لدمج حماية البيئة 

 

 املتوازن. ملتوازن االمستدامة" )ب.أ.م. لالستدامة( ضمن "بطاقة األداء (: إمكانيات دمج "بطاقة األداء ا 11.5الشكل ) 

 
 

Source : Carl-Ulrich Gminder, Environmental Management with the Balanced Scorecard A Case Study of 

the Berlin Water Company, THE BUSINESS OFWATER SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Germany , Article  published in the Publication of "Greener Management International", Germany, 2005, p:6. 

 
1 Nan  Chai,  Sustainability  Performance  Evaluation  System  in  Government,  Springer  Science, London, 
2009, P:24. 
2 Carl-Ulrich  Gminder,  Environmental Management with the Balanced Scorecard A Case Study of the Berlin 
Water Company, THE BUSINESS OFWATER SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Germany , Article 
published in the Publication of "Greener Management International", Germany, 2005, p:10. 
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 املبحث   الثالث

 ضمن األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن   دمج الجوانب البيئية واالجتماعية مداخل
         

العناصر الجوهرية استراتيجيا أو محركات األداء، التي  مناسب من يتم إدراجها ضمن الجوانب األربعة عبر ما هو      

ينبغي من أجلها صياغة "املؤشرات الثانوية" و"الساسية" وكذا النقاط املستهدفة والقياسات. ومن خالل هذا الشتقاق  

ية ضمن  استراتيج أسفل، فإنه يتم تحديد تلك الجوانب البيئية والجتماعية التي تكتس ي أهمية-إلى-املتجه من أعلى

( طرق ممكنة لدمج الجوانب البيئية  3هناك ثالثة )و  اإلطار العملي للمؤسسات التقليدية لبطاقة األداء املتوازن، 

 .1والجتماعية ضمن بطاقة األداء املتوازن 
 

 أوال: دمج )إدراج( الجوانب البيئية واالجتماعية ضمن األبعاد األربعة لبطاقة األداء املتوازن     

إن الجوانب البيئية/الجتماعية تصبح جزء ل يتجزأ من بطاقة األداء التقليدية، وتدرج بشكل آلي ضمن روابطها            

التأثيرات، وتوجه بشكل متدرج هرميا )سلميا( وفقا للبعد املالي وبما يضمن التحول الناجح لستراتيجية   -و-لألسباب

 األعمال.  

ة األداء املتوازن في جميع أبعادها األربع التقليدية مقتصرا على املجال القتصادي، ولم  غالبا ما يظل منطق بطاق     

ة السوق سوى بالقليل من العتبار. وبالتالي، فإن مقاربة دمج الجوانب البيئية  تحظى عمليات التبادل الواقعة خارج آلي

ي أهمية خاصة بالنسبة للجوانب البيئية  والجتماعية من خالل إدراجها ضمن األبعاد التقليدية األربعة يكتس 

ثال، ينبغي على املؤسسة  والجتماعية املهمة استراتيجيا والتي قد تم دمجها من قبل ضمن نظام السوق. على سبيل امل

التي تستهدف شريحة زبائن خضر بيئيين، أن يتخذ قياسها الجوهري للحصة السوقية بعدا ذو توجه بيئي، كما يجب  

 ي )الساس ي( "مظاهر املنتج" أن يكتس ي بعدا بيئيا كذلك.  للمؤشر القياد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 املتوازن ثانيا: اعتماد بعد إضافي غير سوقي ببطاقة األداء 

 
1 Frank Figge, Tobias Hahn, Stefan Schaltegger and Marcus Wagner, The Sustainability Balanced Scorecard as a 
Framework to Link Environmental Management Accounting with Strategic Management , Centre for 
Sustainability Management (CSM), University of Lueneburg, Germany, SUSTAINABILITY ACCOUNTING AND 
REPORTING, ECO-EFFICIENCY IN INDUSTRY AND SCIENCE   ,2006, p :23. 

 

Source :Zdravko Krivokapic, Jelena Jovanovic , Using Balanced Scorecard to Improve Environmental 

Management System, Journal of Mechanical Engineering 55(2009)4, p :165 . 
 

 األداء املتوازن : دمج الجوانب البيئية واالجتماعية في ضمن األبعاد األربعة لبطاقة (   12.5)الشكل

 األهداف والتدابير

 المنظور المالي االقتصادي

 األهداف والتدابير

التعلم منظور 

 والنمو 

الزبائنمنظور   

 أهداف وتدابير نظام اإلدارة البيئية

العمليات الداخليةمنظور   
الرؤية 

 األهداف والتدابير واالستراتيجية

 األهداف والتدابير

 أهداف وتدابير نظام اإلدارة البيئية أهداف وتدابير نظام اإلدارة البيئية

 أهداف وتدابير نظام اإلدارة البيئية
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كما أشرنا سابقا، فإن الجوانب البيئية والجتماعية وحالت األخرى لم يتم بعد إدماجها بشكل تام ضمن           

أسعار السوق املوافقة لها، ويعود ذلك أساسا إلى كون الجوانب البيئية والجتماعية    عمليات التبادل السوقي من خالل

الت الجتماعية. وبالتالي فبالرغم من كون بعض الجوانب البيئية والجتماعية  تنبع من األنظمة غير السوقية كالتشكي

ق السوق وبالتالي فإنها غالبا ما تمثل  قد تمت مراعاتها داخليا، إل أن العديد منها ظلت غير مدمجة ضمن آلية تنسي

والبيئية القتصادية" وفقا لـ"هيل"   ة(، غير أن "نموذج العقالنية الجتماعيExternalities"تأثيرات وانعكاسات خارجية" ) 

(Hill  ،يظهر بأن عمل املؤسسات ل يقتصر فقط على الفضاء التجاري القتصادي، وكما هو مالحظ بشكل واضح وجلي )

املؤسسات ل تواجه املسائل القتصادية فقط، بل هي عرضة لبقية املسائل الجتماعية والبيئية والثقافية أو  فإن 

نية. ويمكن للجوانب البيئية والجتماعية أن تظهر على مستوى جميع الفضاءات باعتبارها تشكيالت  القضايا القانو 

للمؤسسات من خالل بقية اآلليات وكذا عمليات التبادل  اجتماعية وبيئية، ومن شأنها أن تكتس ي أهمية استراتيجية 

 .1السوقية

بالنظر إلى هذه املميزات الخاصة للجوانب البيئية والجتماعية، يتضح أن دمج أو إدراج الجوانب البيئية          

 والجتماعية  

التي تعكس – األداء املتوازن  املهمة استراتيجيا من خارج منظومة السوق، قد يتطلب توسيع البنية التقليدية لبطاقة

اعتماد بعد إضافي   (Figge et alذا اإلطار، يقترح "فيغه" واآلخرون )بإضافة بعد إضافي. في ه -منظومة السوق فقط

تحت مسمى "البعد غير السوقي" إلدراج الجوانب البيئية والجتماعية ذات األهمية الستراتيجية وغير املدمجة سوقيا.  

سة ل يمكن من خالله  ار "كابالن" و"نورتون" إلى أن صياغة بطاقة األداء املتوازن الخاصة بمؤس إلى جانب ذلك، أش

إعادة تسمية األبعاد أو إضافة املزيد منها. ولتبرير اعتماد بعد إضافي غير سوقي، ينبغي على الجوانب البيئية والجتماعية  

استراتيجيا للنجاح في تنفيذ استراتيجية املؤسسة.   جوانبا جوهرية -بوضوح –الخارجة عن منظومة السوق أن تمثل 

فة بعد غير سوقي تظهر عندما يكون للجوانب البيئية والجتماعية تأثيرا معتبرا على نجاح  وعليه، فإن ضرورة إضا

املؤسسة من خارج منظومة السوق، التي في نفس الوقت ل يمكن تمثيلها وفقا ألهميتها الستراتيجية ضمن األبعاد 

 ربعة لبطاقة األداء املتوازن التقليدية.األ 

ية/الجتماعية ذات األهمية الستراتيجية )الخارجة عن منظومة السوق( أن تؤثر على أداء  يمكن للجوانب البيئ          

تصادية  املؤسسة في جميع األبعاد األربعة لبطاقة األداء التقليدية املرجعية، أي أنها )الجوانب( يمكن أن تكتس ي أهمية اق

 .2إلى بقية األبعاد(سواء بشكل مباشر )بالنظر إلى البعد املالي( وغير مباشر )بالنظر  

وبالتالي فإن بعدا إضافيا غير سوقي يمكن أن يؤثر على جميع األبعاد األربعة التقليدية، باملوازاة مع عملية صياغة          

علي الجوانب الجوهرية استراتيجيا واملؤشرات القيادية للبعد   بطاقة األداء التقليدية، وهنا ينبغي كذلك تحديد وتركيز 

ي عبر القياسات املناسبة لكل منها، ليتم فيما بعد ربط هذه القياسات بالبعد املالي بواسطة سالسل تدريجية  غير السوق

ق بالجوانب غير  التأثيرات، وهو ما يضمن إدارة موجهة اقتصاديا ومرتبطة بالستراتيجية في ما يتعل-و-من األسباب

عليه فإن القرار املتعلق بضرورة إضافة بعد غير سوقي لصياغة  السوقية املهمة استراتيجيا كذلك. مثلما سنبين لحقا  و 

أثناء    - فقط–بطاقة لألداء املتوازن لالستدامة خاصة باستراتيجية أعمال محددة ل يمكن اتخاذه )القرار( مسبقا وإنما  

 عملية الصياغة. 

 

 

 
1 Ibid, P :24. 
2Ibid, P:25.  
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 اشتقاق بطاقة أداء بيئية واجتماعية خاصةثالثا: 

تتمثل املقاربة التالية لدمج الجوانب البيئية والجتماعية ضمن بطاقة األداء املتوازن في استخراج          

م جدا بطاقة أداء بيئية و/أو اجتماعية من بطاقة األداء الجوهرية للمؤسسة: في هذه النقطة، من امله

ة إلى أن بطاقة األداء هذه ل يمكن تطويرها باملوازاة مع بطاقة األداء التقليدية، وبالنسبة إلدارة اإلشار 

الستدامة فإن هذا ل يمكن إل بإلحاقها )إرفاقها أو ربطها( بإحدى طريقتي الدمج املختلفتين املذكورتين 

صة ليست بديال مستقال للدمج، ولكنها اعية املستخلسابقا ، وهو ما يعني أن بطاقة األداء البيئية الجتم

مجرد امتداد للطريقتين السابقتين. تطوير محتويات بطاقة األداء املستخلصة املدروسة يكون في انطالقا 

من جوهر منظومة بطاقة األداء املتوازن املوجودة باملؤسسة، وبالتالي فإنها تستعمل أساسا لتنسيق 

ا والتمييز بينها أكثر فأكثر، وذلك بعد تحديد أهميتها الستراتيجية اعية وتنظيمهالجوانب البيئية والجتم

التأثيرات وفقا للمقاربتين السابقتين. ان استخالص بطاقة األداء هذه -و-وموقعها في سالسل األسباب

حدات من شأنه توضيح العالقة القائمة بين وحدة العمال ملصلحة داخلية مثل قسم اإلدارة البيئية وو 

الستراتيجية األخرى وبطاقاتها لألداء. وبالتالي، فإن هذه الطريقة املختلفة اإلضافية املتعلقة  األعمال

ببطاقة األداء البيئية/الجتماعية املستخلصة تسمح بتنسيق املراقبة والتحكم الجيد في جميع الجوانب 

ة بطاقة األداء املتوازن جة ضمن منظومالبيئية/الجتماعية ذات األهمية الستراتيجية املوزعة واملدم

. 1املدمجة ككل

 
1 Ibid, P:26 . 

 

 Zdravko Krivokapic, Jelena Jovanovic , Using Balanced Scorecard to Improve Environmental :المصدر

Management System, Journal of Mechanical Engineering 55(2009)4, p :165 . 

      غير السوقي (: إضافة منظور جديد أو أكثر13.5الشكل)

 المنظور المالي  المنظور االجتماعي

 منظور العمليات

 الداخلية

 البيئةمنظور حماية 

 والنمو 

نظور الزبائنم  

 منظور التعلم والنمو

 الرؤية واالستراتيجية

كيف يمكننا التقليل من االثارالسلبية علي الجوانب 

 البيئية للعمليات لتحسين املسؤولية البيئية؟

ما الذي ينبغي فعله للتكيف مع تغيرات 

؟السوق  

الزبائن كيف نقدم نفسنا لكل شريحة من 

؟التحقيق رؤيتنا وتبليغ رسالتن ما هي العمليات الحاسمة لتحقيق األهداف  

 املنتظرة من طرف املالك وأصحاب املصلحة؟

تحسين مسؤوليتنا الجتماعية، 

نوعية الحياةتحسين  ما هي النتائج المالية التي  

 ينتظرها منا المالك والزبائن ؟



 

 االستراتيجي األداء  وتقييم قياس في ةستدامإل ل املتوازن  األداء بطاقة وأهمية دور  ...... .......................................... ..الخامس الفصل 

 

     ~ 215 ~  

 (: اإلطار املقترح لبطاقة األداء املتوازن املستدامة 14.5الشكل) 

 محور الزبائن 

 املبادات  األهداف   
تحقيق رؤية املؤسسة، كيف 

ينبغي للمؤسسة أن تظهر أمام 

 عمالئها

تحسين الصوة البيئية  

 للمؤسسة
 يئيةعالمة الجودة الباستخدام املعدات ذات  •

 ISO 14001الحصول على شهادة الجودة البيئية مثل  •

 استخدام مصادر الطاقة البيئية  •

 إعادة تصنيع األجهزة القديمة 

معالجة الضغوط 

 الجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمليات الداخلية محور 

 

اآلثار البيئية تقليل 

الضارة للمؤسسة، 

تحديد العمليات 

ي ينبغي على الت

للمؤسسة أن 

 تتفوق فيها

 

 املبادرات األهداف 
تحسين دورة حياة تقنيات 

 املعلومات والتصالت 
 تقييم املجهزين

 إعادة تصنيع األجهزة القديمة 

 البيئيةاستخدام املعدات ذات عالمات الجودة 
تقليل اآلثار البيئية الضارة 

 ملراكز البيانات
ي جميع انشطة تبني املحاكاة الفتراضية ف

 املؤسسة 

 استخدام تقنيات الحوسبة السحابية

 تنصيب عدادات ذكية للطاقة

التقليل من استهالك  

 الطاقة

 التقليل من امللحقات املادية كالطابعات 

 املوظفين التواصل اللكتروني بين 

 استخدام املعدات ذات عالمات الجودة البيئية

التقليل من استهالك   

 املوارد

 ن امللحقات املادية كالطابعات التقليل م

 التواصل اللكتروني بين املوظفين 
 واالتصاالت املعلومات تقنيات ذات املتوازن  االداء لبطاقة اطارمقترح تصميم محمد، الرزاق عبد ومحمد ثابت حسن ثابت: املصدر

 .  الباحث بتصرف.283  :،ص2018 ،13:العدد دنانير، مجلة ،املستدامة

 

    املحور املالي
    

لنجاح  

املؤسسة 

ماليا، كيف  

يمكن ضمان 

املردودية  

املالية 

باالستثمار في  

البيئي و االداء 

 اواالستدامة

 بادراتامل ألهداف ا
التقليل من 

تكاليف 

   الطاقة

تبني املحاكاة الفتراضية  -

 في مراكز البيانات

التقليل من املعدات   -

 املادية

إطفاء املعدات عند عدم  -

 الستخدام

استخدام املعدات ذات  

   عالمات الجودة البيئية
ترشيد من  

تكاليف 

   النتاج

املحاكاة الفتراضية تبني  -

 بياناتفي مراكز ال

التقليل من امللحقات   -

 املادية كالطابعات 

التواصل اللكتروني بين  -

    املوظفين

 محور النمو 
 

 

لتحقيق رؤية  

للمؤسسة  

لالستدامة  

كيف يمكنها 

تغيير  

وتحسين 

استراتيجيتها  

 البيئية

 بادراتامل األهداف 
تحسين توعية 

املوظفين تجاه 

تقنيات 

املعلومات  

 املستدامة

تثقيف 

 املوظفين

حيال تقنيات 

املعلومات 

 الخضراء

تحسين معايير  

 اإلدارة البيئية
الحصول 

على شهادة 

الجودة 

البيئية مثل 

ISO 14001 
استدامة 

 تقنيات اإلعالم
تطبيق 

جميع 

اإلجراءات 

 السابقة

ية
ج
اتي

تر
س
اال

  
ية
ؤ ر

وال
 



 

 االستراتيجي األداء  وتقييم قياس في ةستدامإل ل املتوازن  األداء بطاقة وأهمية دور  ...... .......................................... ..الخامس الفصل 

 

     ~ 216 ~  

 بين املقاربات الثالث لبناء بطاقة األداء املتوازن البيئية لالستدامة كليةالجمع  -رابعا

املقاربات الثالث املتعلقة ببناء بطاقة لألداء املتوازن لالستدامة:  كما وضحنا سابقا، فإن هناك فرقا أساسيا بين           

( إلى  لجوهرية األربع، وإضافة بعد خامسالدمج ضمن األبعاد افمن جهة، تعود )تستند( الطريقتين األولى والثانية )

ة/الجتماعية  هيكل بطاقة األداء الجوهرية الخاصة بوحدة األعمال؛ ومن جهة أخرى، فإن بطاقة األداء البيئي

املستخلصة إنما هي مشتقة عن بطاقة األداء الجوهرية. وبعبارة أخرى، ل يمكن صياغة بطاقة األداء البيئية  

إل بعد إنجاز إحدى الطريقتين األولى والثانية الخاصة باملنظومة الجوهرية لبطاقة األداء على    والجتماعية املستخلصة

املستخلصة عن أعلى مستوى لبطاقة األداء املتوازن لوحدة األعمال الستراتيجية.    األقل، وتنتج محتويات بطاقة األداء

خلصة أثناء عملية بناء بطاقة األداء املتوازن لالستدامة ل  وبالتالي، فإن صياغة بطاقة األداء البيئية/الجتماعية املست

وانب البيئية والجتماعية ذات األهمية  تمثل سوى خطوة ثانية ممكنة، بينما تتطلب الخطوة األولى دائما دمج الج

 .1الستراتيجية ضمن بطاقة األداء املتوازن الجوهرية بالستعانة بالطريقتين املذكورتين سابقا 

 

والطريقة املمكنة املوالية لستخالص بطاقة األداء البيئية أو الجتماعية، من   بين املقاربتين األوليينبعد التمييز       

املهم مالحظة العالقة بين الطريقتين الثنتين من حيث هيكلة بطاقة األداء الجوهرية لوحدة األعمال، وتجدر اإلشارة  

تقليدية لبطاقة األداء املتوازن باملوازاة  ية يمكن دمجها ضمن األبعاد األربع الإلى أن بعض الجوانب البيئية أو الجتماع

مع إدخال بعد خاص ببقية الجوانب البيئية أو الجتماعية ذات األهمية الستراتيجية، أي أن الطريقتين البديلتين  

  ة ليستا على سبيل الحصر. فبالنظر إلىاألولى والثانية اللتان يمكن من خاللهما هيكلة بطاقة األداء املتوازن لالستدام

خصائص الطريقتين البديلتين املوضحتان سابقا يتضح أن الفرق يكمن أساسا في خصائص الجوانب البيئية  

والجتماعية ذات األهمية الستراتيجية. الجوانب البيئية والجتماعية املهمة استراتيجيا املدمجة أصال ضمن منظومة  

ضمن أحد األبعاد التقليدية األربعة بواسطة املؤشرات    البيئية، يتم دمجها بشكل مباشر وصريح السوق، مثل التكاليف  

القيادية)الساسية( أو الثانوية املناسبة. باملقابل، إذا مارست الجوانب البيئية والجتماعية تأثيرها املهم استراتيجيا عبر  

إضافي غير سوقي السكانية املجاورة، فإن اعتماد بعد  آليات البيئة غير السوقية للمؤسسة، مثل شكاوى التجمعات 

سيكون ضروريا. بما أن وجود حالت للجوانب البيئية والجتماعية املهمة استراتيجيا املدمجة أصال ضمن منظومة  

يس من  السوق باملوازاة مع تلك التي تؤثر على وحدة األعمال من خالل اآلليات غير السوقية يعد أمرا واردا جدا، فإنه ل

 ر نهائي لختيار أي من طريقتي الدمج املختلفتين.الضروري ول املرغوب اتخاذ قرا 

 

إلى غاية اآلن، لم يتعرض معظم الباحثين في مجال املقاربات املختلفة لدمج الجوانب البيئية والجتماعية ضمن         

ن هذه  مناقشة الشروط األولية ملالءمة لكل مبطاقة األداء املتوازن للعالقة بين مختلف املقاربات بشكل صريح ول 

املقاربات على حدة، وحدد "فيغه" واآلخرون وضعا شرطان أساسيان إلدخال بعد إضافي غير سوقي: لتبرير إضافة بعد  

اعية أن تكون مهمة استراتيجيا، أي أن تتعلق بجوهر الستراتيجية  املؤسسة  .غير سوقي فينبغي  للجوانب البيئية والجتم

جها بشكل مناسب، أي وفقا ألهميتها الستراتيجية، ضمن األبعاد التقليدية  و تشكل محركات لألداء، ول يمكن إدراأ

 األربعة لبطاقة األداء املتوازن.  
         

 Strategyتين األداتين التوجيهيتين في شكل خريطة استراتيجية )اوبغض النظر عن هذه الفوارق، يمكن تقديم ه        

map)    تمكن من توضيح الروابط السببية بين األهداف واملحاور، ويعد وضع "الخريطة الستراتيجية" مناسبة للمسيرين

لتبادل اآلراء في لجنة اإلدارة لتعديل الستراتيجية الحالية أو صياغة استراتيجية جديدة للمستقبل بفضل التعلم  

 
1 Ibid, P:27. 
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(: "الخريطة الستراتيجية"  14.4بيل املثال، ونوضح في الشكل )سالجماعي )هذا ما ذهب اليه"كابالن" و"نورتون"(. على 

التي تعمل في مجال تسيير املياه وإنتاج الطاقة الكهربائية والغاز، والتي قامت بإدراج مجموعة  HERA للمؤسسة اإليطالية  

مة ملساهميها وباقي  ي من األهداف البيئية ضمن محوري "العمليات الداخلية" و"عمليات الزبائن" لخلق املزيد من الق

 األطراف ذات املصلحة. 

ورغم كون هذه األلواح القيادة الستباقية تحمل صبغة ابتكارية، إل أنها استخدامها يظل نادرا في الواقع،          

تحديد   يوتفضل املؤسسات الفرنسية مثال ألواح القيادة التقليدية لتوجيه أدائها البيئي، ألنها تمنحها املزيد من املرونة ف

األهداف واختيار املؤشرات البيئية. عالوة عن ذلك، فإن "بطاقات األداء املتوازن لالستدامة" مثلما ذكر "كابرون" و  

"كاويرال" ، ل تزال تركز أكثر على عدد من املؤشرات التي من "السهل" جمع املعلومات حولها، وذات الطابع املالي، فيما  

 كما ينبغي، والعالقات بين األسباب والتأثيرات قلما يتم تحليلها.  ةتظل الجوانب النوعية غير محدد

 

" جعل األداء البيئي أو املجتمعي تابعا لألداء املالي.  تنتقد النسخ الجديدة لـ"بطاقة الداء املتوازن جهة أخرى، من      

وأصحاب املصلحة اآلخرين، وينتج   للزبائن. األداء املالي هو نتيجة خلق القيمة 1في الواقع، هناك تدرجي هرمي للمحاور 

التعلم    عن التحكم في بعض العمليات األساسية )البتكار، اإلنتاج، اللوجيستيك، خدمة ما بعد البيع...( بناء على قدرات
تطلعات مختلف أصحاب املصلحة  (. بعبارة أخرى، ال تزال املوازنة بني  BOUQUIN, 2010)لدى املوظفني وكفاءاهتم  

الزبائن، العمال، جمعيات الدفاع عن البيئة...( بعيدة عن أن كونها مطلبا، وتظل أولوية املسيرين تتمثل  )املستثمرين، 

 في تحقيق تطلعات املساهمين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
1 Christophe Germain et Stéphane Trébucq, La performance globale de l’entreprise et son pilotage : quelques 
réflexions, Au-delà de la RSE : la responsabilité globale, p : 39 . 
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 اللمستدام  املقاربات الثالث لبناء بطاقة األداء املتوازن البيئية ( :15.5الشكل رقم ) 
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 ولية والنشاط التجاري   التكميلي تطوير املصانع، املواد األ 

 التجارية والتسعيرية تطوير السياسة 

 الجودة، التأثير البيئي وتحسين صورة املؤسسة  

 الكفاءة والتدفق 

 تحسين النموذج التنظيمي والنظام اإلداري. 
 

 http://bs2011.grupohera.it         باالعتماد علي  املوقع من اعداد الباحث  املصدر:

 

 عملية صياغة بطاقة األداء املتوازن لالستدامة -خامسا

بناء على الستدلل املقدم مما سبق، فإن عملية صياغة بطاقة األداء املتوازن لالستدامة ينبغي أن تستجيب إلى عدد  

 من املتطلبات األساسية يمكن تلخيصها في الجدول رقم)(:  

 عملية صياغة بطاقة األداء املتوازن املستدام ( 5.5رقم )  جدول 

 العملية اإلدارة القتصادية للجوانب البيئية والجتماعية. ينبغي أن تضمن هذه  أوال 

 ثانيا

نظرا للتوجه القتصادي لإلدارة البيئية املستدامة، ينبغي دمج الجوانب البيئية والجتماعية ضمن  

اذ يجب على بطاقة األداء املتوازن لالستدامة ان تكون مالئمة تماما    للمؤسسة.  املنظومة اإلدارية العامة 

اصفات واملتطلبات الخاصة بالستراتيجية الكلية والجوانب البيئية والجتماعية لوحدة  للمو 

 . (DAS)األعمال

 ثالثا

لخاصة بالستراتيجية  يجب على بطاقة األداء املتوازن املستدامة املالئمة تماما للمواصفات واملتطلبات ا 

شاملة، أي ينبغي أن تكون بطاقة األداء املتوازن  والجوانب البيئية والجتماعية للمؤسسة أن ل تكون 

 (.DAS) بوحدة األعمال   املصاغة خاصة بـ"مجال النشاط الستراتيجي"

 رابعا

ك تقرير ما إذا  ينبغي دمج الجوانب البيئية والجتماعية وفق أهميتها الستراتيجية، ويتضمن ذل ▪

يعتبر البعد البيئي من أكثر العوامل أهمية  كان اعتماد بعد إضافي غير سوقي ضروريا أم ل. حيث 

 .ضروريا فعال يعد إضافي بعد خالدإ ذا كانإ ما حول : سؤالال يطرح ناهو   للوصول ملزايا  تنافسية.

 

 ,Frank Figge, Tobias Hahn, Stefan Schaltegger and Marcus Wagnerبالعتماد علي :  من اعداد الباحث: املصدر

The Sustainability Balanced Scorecard as a Framework to Link Environmental Management 

Accounting with Strategic Management, Environmental Management Accounting – Purpose and 

Progress, 2003. 

 
عملية صياغة بطاقة األداء املتوازن لالستدامة إلى ثالث خطوات  تطلبات، يمكن تقسيم بناء على هذه امل      

 :1أساسية 

وجود استراتيجية لوحدة  -أصال–، ويستلزم ذلك (DAS)يجب اختيار وحدة األعمال الستراتيجية .أ

 على أرض الواقع.  (DAS)األعمال

 .  ينبغي تحديد التعرض للجوانب البيئية والجتماعية الهامة   .ب

 يجب تحديد أهمية تلك الجوانب بالنسبة لستراتيجية وحدة األعمال.     .ج

 
1 Frank Figge et al, Op.cit, P :28. 

http://bs2011.grupohera.it/
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 والشكل  التالي يقدم نظرة عامة عن العملية ككل.                         

 ( SBSCاألداء املتوازن لالستدامة ) عملية صياغة بطاقة (: 16.5رقم ) الشكل                   

 
Source :  Frank Figge, Tobias Hahn, Stefan Schaltegger and Marcus Wagner, The Sustainability Balanced 
 Scorecard as a Framework to Link Environmental Management Accounting with Strategic Management, 
Environmental Management Accounting – Purpose and Progress, 2003,p :29 

 

 ة األعمال االستراتيجيةاختيار وحد /01

املطورة في األصل من قبل "كابالن" و"نورتون" للمساعدة على إنجاح اإلدارة  تم تصميم بطاقة األداء املتوازن           

التي ستصاغ  (DAS) اختيار وحدة األعمال    -كخطوة أولى- . ولذلك، ينبغي  (DAS)الستراتيجية على مستوى وحدة األعمال

نسبة للمؤسسات الصغيرة  بال ( DAS)ازن من أجلها، وفي هذا الشأن، قد يكون مستوى وحدة األعمالبطاقة األداء املتو 

التي تستهدف   (DAS)واملتوسطة هو نفسه مستوى املؤسسة، في حين غالبا ما يكون هناك العديد من وحدات األعمال

النسبة للمؤسسات الكبرى أو املجمعات  شرائح زبائن مختلفة والتي غالبا ما تكون منظمة في شكل مراكز ربح مستقلة ب

وجود استراتيجية خاصة بها مسبقا. و هنا تجدر اإلشارة إلى أن بطاقة  (DAS) األعمال الصناعية، ويفترض اختيار وحدة 

األداء املتوازن ليست أداة لصياغة الستراتيجيات، وإنما هي أداة تفيد وتساعد على وصف الستراتيجية املوضوعة  

ياغة بطاقة األداء املتوازن ليست  واف لتعزيز فرص النجاح في تنفيذ هذه الستراتيجية. وبالتالي فإن ص وشرحها بشكل 

عملية مستقلة، وإنما هي جزء من إطار عمل أوسع يندرج في سياق التموضع التنافس ي وصياغة الستراتيجية، كما  

امة: اذ ل يمكن صياغة بطاقة األداء املتوازن  ينطبق هذا الكالم على حالة صياغة بطاقة األداء املتوازن لالستد

حقيق اإلدارة لتفاق مشترك حول الستراتيجية املسطرة، بغض النظر عن اإلشارة الصريحة إلى  لالستدامة، إل بعد ت

 مسائل الستدامة من عدمها. 
 

 للجوانب البيئية واجتماعية  ( DAS) تحديد مدى تعرض وحدة األعمال -02 

املختارة، فإن الخطوة   (DAS) األعمالن تكييف بطاقة األداء املتوازن وفقا لالحتياجات الخاصة بوحدة لضما             

، مما يسمح بوضع مواصفات  (DAS) الثانية تتمثل في تحديد الجوانب البيئية والجتماعية التي تؤثر على وحدة األعمال

البيئية والجتماعية، وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد   ( عامة عن تعرضها )وحدة األعمال( للعواملProfile)أو صورة( )
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نب البيئية والجتماعية املهمة والحصول على قائمة شاملة لجميع الجوانب البيئية والجتماعية التي يمكن  جميع الجوا

، و يمكن  (DAS)أن تكتس ي أهمية استراتيجية، ومن أجل تحديد حالة التعرض البيئي والجتماعي لوحدة األعمال

 :1ستعمال إطارين عامين للعمل وهما ا

. و الهدف من هذا اإلطار هو  (DAS) : يساعد على تحديد التعرض البيئي والجتماعي لوحدة األعمالإطار العمل األول 

تحديد جميع التدخالت البيئية الصادرة من العمليات التشغيلية لوحدة األعمال ومنتجاتها. و قد تكون  

ا أن جميع املشاكل البيئية يمكن أن  تأثيرات البيئية لوحدة األعمال، بمهذه التدخالت مسؤولة عن ال

تعزى في نهاية املطاف إلى تدخالت مادية و/أو كيميائية، و من مزايا ذلك أن تحديد التعرض البيئي  

لوحدة األعمال باملوازاة مع التدخالت البيئية يكون على عالقة وثيقة من العمليات التشغيلية  

ص بوحدة أعمال معينة، وهنا ينبغي مراقبة )فحص(  تجاتها. لتحديد التعرض البيئي الخاللمؤسسة ومن

جميع أنشطتها ومنتجاتها مقارنة بفئات إطار العمل كما هو موضح بالجدول )( ومن أجل وضع  

( شاملة ودقيقة عن التعرض البيئي لوحدة األعمال دون إغفال أي  Profileمواصفات )أو صورة( )

 ميع التدخالت البيئية الهامة.ون مهما استراتيجيا(، يجب مراعاة ججانب )قد يك

كون تحديد الجوانب الجتماعية املهمة استراتيجيا باملوازاة مع الجوانب البيئية، غير أن التعدد الكبير  إطار العمل الثاني:  

عب كثيرا من  للجوانب الجتماعية وتنوعها، وطابعها العلمي غير الدقيق عكس الجوانب البيئية، يص 

ل للجوانب الجتماعية. بعبارة أخرى، فإن الجوانب الجتماعية تتوقف إمكانية وضع تصنيف شام

بشكل كبير على تفضيالت وقيم مختلف األطراف الفاعلة ذات املصلحة، وبالتالي ينصح بتصنيف  

في هذا السياق، توفر الجوانب الجتماعية وفقا للفاعلين املعنيين وليس تبعا ملضامينها )محتوياتها(. و

( إطار عمل مفيد لتصنيف الفاعلين املهتمين  1984ف ذات املصلحة" )فريمان "نظرية األطرا 

)املنشغلين( بمختلف املطالب الجتماعية، مما يمكن من تحديد املسائل الجتماعية التي تشغل )تثير  

راف ذات املصلحة املحتمل  انشغال( وحدة األعمال على نحو ممنهج ضمن إطار عمل شامل لفئات األط

أهمية استراتيجية لوحدة األعمال. ويمكن تقسيم هذه الفئات إلى: األطراف الداخليين،  أن تكتس ي 

األطراف املوزعين على امتداد سلسة القيمة، أطراف املجتمع املحلي، واألطراف املجتمعيين، كما يمكن  

مثل  ة املباشرين وغير املباشرين: حيث تعالوة عن هذا التصنيف التمييز بين األطراف ذات املصلح

األطراف املباشرة مختلف الفئات املرتبطة باملؤسسة عن طريق التدفقات املباشرة ملبادلت املوارد  

 ملادية، أما في حالة األطراف غير املباشرة فال وجود لهذه التدفقات. 

 ملهمة لوحدة األعمال.  : ينبغي تحديد جميع فئات األطراف ذات املصلحة اففي الخطوة األولى 

ينبغي تحديد املطالب واملسائل الجتماعية الصادرة عن هذه الفئات. ومن خالل تحديد مواصفات    الخطوة الثانية:وفي  

 إطار العمل املوضح سابقا، و يمكن الحصول على "بروفايل" )صورة( خاص بحالة التعرض الجتماعي لوحدة األعمال.

 

 

 

 

 

 
1 Ibid, P:31. 
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 ( DAS) نب البيئية لوحدة األعمالالعمل لتحديد التعرض للجوا ( إطار 6.5) رقم  الجدول 

 ( DAS) التعرض للجوانب البيئية لوحدة األعمال

الحدوث )الوقوع( الخاص بوحدة   نوع التدخل البيئي 

 ( DAS) األعمال

 ...  النبعاثات )بالهواء، املياه، والتربة(

 ...  )النفايات( الفضالت

 ...  اداملدخالت من املواد/كثافة املو 

 ...  الطاقوية الكثافة 

 ...  الضوضاء والهتزازات 

 ...  الحرارة الضائعة

 ...  اإلشعاع 

 ...  التدخالت املباشرة على الطبيعة واملنظر الطبيعي 
 

 Frank Figge, Tobias Hahn, Stefan Schaltegger and Marcus Wagner, Theاملصدر: من اعداد الباحث باالعتماد علي 

Sustainability Balanced Scorecard as a Framework to Link Environmental Management Accounting with 

Strategic Management, Environmental Management Accounting – Purpose and Progress, 2003,p :33 
 

 تحديد األهمية االستراتيجية للجوانب البيئية واالجتماعية /03

الخطوة الجوهرية لكل من بطاقة األداء املتوازن التقليدية أو لالستدامة في تحديد الجوانب املهمة  تتمثل         

استراتيجيا وترتيبها، وتهدف هذه الخطوة إلى ترجمة استراتيجية وحدة األعمال املصاغة شفهيا إلى أهداف ومؤشرات  

جانبا من أكثر الجوانب أهمية    20إلى    15ها لتحديد من  ة يمكن استعمالمرتبطة سببيا. فإن بطاقة األداء املتوازن هي أدا

قاس عن طريق البعد املالي. ومن أجل  
ُ
استراتيجيا وربطها سببيا وعلى نحو متدرج بالنجاح املالي على املدى الطويل وامل

ها تحديد الجوانب  فل التي يتم فيأس-إلى- ( عملية من أعلى1997صياغة بطاقة األداء املتوازن، اقترح "كابالن" و"نورتون" )

استعمال هذه الطريقة كذلك    -مبدئيا–املهمة استراتيجيا على مستوى جميع األبعاد، انطالقا من البعد املالي، ويمكن 

في صياغة بطاقة األداء املتوازن لالستدامة، والفرق الوحيد يتمثل في أنه باإلضافة إلى الجوانب املعروفة، ينبغي كذلك  

ة والجتماعية. وينبغي تحديد "املسائل الجوهرية استراتيجيا" ممثلة في "املؤشرات املتخلفة"،  الجوانب البيئيمراعاة 

و"محركات األداء" ممثلة في "املؤشرات القيادية" الخاصة بوحدة األعمال لكل بعد على حدة. ومن خالل املرور عبر  

من البعد املالي كما هو موضح بالشكل )عملية   (، انطالقاCascade-like processاألبعاد في "عملية شبيهة بالشالل" )

صياغة بطاقة األداء املتوازن لالستدامة(، فإنه يتم ضمان الربط السببي املتدرج هرميا للجوانب املهمة استراتيجيا،  

ناجحة  ويساعد هذا على ترصيف جميع الجوانب املهمة استراتيجيا بالنسبة لوحدة األعمال من أجل الترجمة ال

 جيتها وبالتالي نجاحها اقتصاديا على املدى الطويل. لستراتي 
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كما هي الحال بالنسبة لجميع بقية املسائل، يمكننا التمييز بين ثالث مراحل لألهمية لالستراتيجية للجوانب        

 :  1البيئية االجتماعية 

غي تحديد مؤشراتها  اتيجيا التي ينبيمكن للجوانب البيئية أو الجتماعية أن تمثل املسائل الجوهرية استر  .1

املتخلفة لقياس مدى تحقيق املتطلبات الجوهرية استراتيجيا املتوقعة، وقد اقترح "كابالن" و"نورتون" فئات  

 عامة لصياغة املؤشرات املتخلفة لكل بعد على حدة وهذا ما يوضحه الجدول)(.

 الثانوية )غير قيادية( ( الفئات العامة لصياغة املؤشرات 7.5الجدول ) 

 البعد غير السوقي  بعد النمو والتعلم  بعد العمليات  بعد الزبون  عد املالي الب

 نمو الدخل  •

 نمو اإلنتاجية •

استعمال   •

 األصول 

 الحصة السوقية •

 اجتذاب الزبائن  •

االحتفاع   •

 بالزبائن

 إرضاء الزبائن  •

 ربحية الزبائن  •

 عمليات االبتكار  •

عمليات   •

األنشطة  

 التشغيلية 

عمليات خدمة   •

 ما بعد البيع 

اع  االحتف •

 بالعمال

إنتاجية   •

 العمال 

 إرضاء العمال  •

 حرية األفعال  •

 الشرعية •

 القانون  •

 Frank Figge, Tobias Hahn, Stefan Schaltegger and Marcusاملصدر: من اعداد الباحث ابالعتماد علي  

Wagner, The Sustainability Balanced Scorecard as a Framework to Link Environmental Management 

Accounting with Strategic Management, Environmental Management Accounting – Purpose and Progress, 

2003,p :33 

كل   تظهر محركات األداء ممثلة من خالل املؤشرات القيادية، كيفية تحقيق النتائج املمثلة على مستوى  .2

كونها خاصة تماما بكل قطاع أعمال، لكن  بعد من خالل املؤشرات املتخلفة، وتتميز محركات األداء ب

باإلضافة إلى ذلك هناك املزيد من الفئات لدعم تحديدها. فكلما شكلت الجوانب البيئية والجتماعية  

 اعية. محركات لألداء فإن املؤشرات القيادية سوف تعكس املسائل البيئية أو الجتم 

مثل "عوامل وقائية"، ممثلة من خالل مؤشرات  أخيرا، يمكن كذلك للمسائل البيئية أو الجتماعية أن ت .3

التشخيص، و"العوامل الوقائية" وهي املسائل التي ينبغي إدارتها بشكل كاف لضمان نجاح العمليات  

أي أن هذه العوامل الوقائية   التجارية وإن كانت معالجة هذه العوامل ل تؤدي إلى خلق أي ميزة تنافسية،

كفي لوحدها لتنفيذ استراتيجية املؤسسة بنجاح، وبالتالي فإنها ليست جزء  تمثل شروطا ضرورية ولكنها ل ت

 من بطاقة األداء املتوازن. 

الحال    ينبغي تصنيف الجوانب البيئية والجتماعية ودمجها ضمن بطاقة األداء وفقا ألهميتها الستراتيجية، كما هو        

تيجية، وقصد تحديد األهمية الستراتيجية للجوانب البيئية  بالنسبة لجميع الجوانب املحتمل أن تكتس ي أهمية استرا

 
1 Ibid, P:33. 



 

 االستراتيجي األداء  وتقييم قياس في ةستدامإل ل املتوازن  األداء بطاقة وأهمية دور  ...... .......................................... ..الخامس الفصل 

 

     ~ 224 ~  

والجتماعية بالنسبة لكل بعد. من أجل تحديد ما إذا كانت الجوانب البيئية والجتماعية تمثل املسائل الجوهرية  

 . جتماعيةعوامل وقائية، فإنه يتم مراقبة التعرض للجوانب البيئية وال استراتيجيا ومحركات لألداء، أم أنها مجرد 

 

 ( الفئات العامة لصياغة املؤشرات االساسية )القيادية( 8.5الجدول) 

 البعد غري السوقي بعد التعلم والنمو بعد العمليات بعد الزبون البعد املايل
غير   •

قابل 

 للتطبيق

ملحقات   •

 املنتج 

العالقة  •

 بالزبون 

الصورة   •

 والسمعة 

مؤشرات   •

 التكلفة 

مؤشرات   •

 الجودة

مؤشرات   •

 الوقت

ت  إمكانا •

 املوظف 

البنية التحتية   •

 التقنية 

 مناخ الفعل  •

املؤشرات   •

القيادية أو املتخلفة  

من جميع األبعاد  

 األخرى 
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   أسفل شبيهة بالشالل كما هو ظاهر - إلى-مقارنة بفئات املؤشرات املتخلفة والقيادية في التجاه من أعلىوب        

( لكل بعد. ومن املهم إجراء رقابة ممنهجة لجميع الجوانب البيئية والجتماعية املناسبة جدا من خالل  8.5)بالجدول 

 :1بعاد األربعة التقليدية اإلجابة عن األسئلة الثالثة التالية عند املرور عبر األ

مال و لوحدة  هل الجانب البيئي أو الجتماعي يمثل مسألة جوهرية استراتيجيا بالنسبة لستراتيجية األع ▪

 األعمال )مؤشر ثانوي بيئي أو اجتماعي(؟ 

لألداء  هل يساهم الجانب البيئي أو الجتماعي بشكل كبير في مسائل جوهرية استراتيجيا وبالتالي يمثل محركا   ▪

 )قيادي( بيئي أو اجتماعي(؟  مؤشر اساس يبالنسبة لستراتيجية األعمال لوحدة األعمال )

 مللموسة( ملحرك األداء في تحقيق مسألة ما جوهرية استراتيجيا؟  ما هي املساهمة الحقيقية )ا ▪

جيد لكنه ل يقود هل الجانب البيئي أو الجتماعي هو مجرد عامل وقائي، تقتض ي ضرورته أن يدار على نحو  ▪

 إلى أي ميزة استراتيجية معينة أو أي ميزة تنافسية؟ 
 

بضرورة اعتماد بعد إضافي غير متعلق بالسوق يمكن اتخاذه فقط   مثلما أشرنا إليه سابقا فإن القرار املتعلق           

عبر األبعاد األربعة التقليدية   أثناء، وليس قبل عملية صياغة بطاقة األداء املتوازن لالستدامة. وبالتالي، بعد املرور 

استراتيجيا وهو ما سيؤثر  لبطاقة األداء، ينبغي أخيرا مراقبة )التحقق( من وجود الجوانب البيئية والجتماعية املهمة 

بشكل معتبر على نجاح استراتيجية وحدة األعمال عبر آليات تختلف عن منظومة السوق، ويمكن القيام بذلك من  

 ألسئلة التالية: خالل اإلجابة عن ا

 
1 Ibid, P:34. 
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هل هناك أي من الجوانب البيئية واالجتماعية التي تؤثر على نجاح وحدة األعمال من خالل اآلليات غير   ▪

 ة؟ السوقي

هل هذه الجوانب البيئية واالجتماعية تمثل عناصر جوهرية استراتيجيا ينبغي لوحدة األعمال أن تمتاز في   ▪

 نجاح؟ التعامل معها من أجل تنفيذ استراتيجيتها ب

 ما هي املساهمة امللموسة )الحقيقية( ملحرك األداء في تحقيق استراتيجية وحدة األعمال؟  ▪

( األبعاد بالطريقة الشبيهة بالشالل التي تم توضيحها: من املهم  Going throughاجتياز( )عند املرر عبر )                

استراتيجيا املحددة ل ينبغي ان تكون قائمة بين املؤشرات الثانوية  التذكير بأن العالقات السببية بين الجوانب املهمة 

ات بشكل مباشر أو غير مباشر بالبعد املالي.  والقيادية ضمن بعد واحد فقط، بل ينبغي ربط جميع الجوانب واملؤشر 

بالشكل )( على   وتساعد الجوانب الجوهرية استراتيجيا ومحركات القيمة لألبعاد املنخفضة املستوى بالشالل املوضح

تحقيق األهداف املسطرة باملؤشرات ضمن األبعاد األعلى مستوى، وبالتالي عند النتقال من البعد عالي املستوى إلى  

د املوالي املنخفض املستوى بالشالل، يجب ضمان مساهمة الجوانب الجوهرية استراتيجيا ومحركات األداء  البع

املستوى األعلى )أو األبعاد(، وتوضيح كيفية تحقيق ذلك بشكل صريح.   للمستوى املنخفض في تحقيق األهداف ببعد

ربط جميع الجوانب التي تكتس ي أهمية  التأثيرات التي ت- و-ويساعد ذلك على وضع سالسل تدرجية من األسباب

لبعد غير  استراتيجية في إنجاح وتنفيذ الستراتيجية. كما ذكرنا سابقا ، على عكس بقية أبعاد بطاقة األداء، فإن ا

السوقي يكون بمثابة إطار يحيط ببقية األبعاد، لكن الجوانب الستراتيجية للبعد غير السوقي ينبغي أيضا أن تربط  

أو غير مباشر بالبعد املالي، ومن املهم اإلشارة في هذا السياق إلى أن الجوانب الجوهرية للبعد غير السوقي  بشكل مباشر  

 داف أي من األبعاد األخرى.أن تؤثر على أه   -مبدئيا-يمكنها 
 

  
 

 ( مصفوفة لتحديد األهمية االستراتيجية للجوانب البيئية واالجتماعية  9.5الجدول ) 
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(، يمكن أيضا  9.5) للشكل  ونتيجة لذلك، فإن محركات األداء للبعد غير السوقي كما هو مشار إليه بالعمود األخير 

 إيجادها في أي من األبعاد األخرى. 

املصورة من خالل املؤشرات   اونتيجة للعملية التي تم وصفها آنفا، فإن جميع الجوانب املهمة استراتيجي         

التأثيرات التي تصور )تظهر( وتترجم استراتيجية وحدة  - و-الثانوية  والقيادية املناسبة تشكل جزء من شبكة األسباب

   األعمال.

االستراتيجية  األسفل، يتسنى تحديد األهمية -إلى -ومن خالل املرور املمنهج عبر األبعاد في اتجاه من األعلى        

البيئية واالجتماعية بدقة كما هي الحال بالنسبة لجميع الجوانب "التقليدية" األخرى، وهو ما يسمح   للجوانب

 .  بضمان الدمج التام للجوانب البيئية واالجتماعية ضمن املنظومة العامة لإلدارة
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   املستدامة املتوازن  األداء بطاقة تطبيق وخطوات بناءال قواعد -سادسا

 :املستدامة املتوازن  األداء بطاقة بناء قواعد  أ/      

 عرضها يمكنو   املستدامة املتوازن  األداء بطاقة لتنفيذ األساسية  الذهبية القواعد عليها أطلق  القواعد من  عدد هناك  و

 :1التالي  النحو  على

 الدعم يكون ذلك أن وجوب مع  املستدامة، املتوازن  األداء بطاقة مقايس لتطبيق العليا اإلدارة ودعم تبني ضرورة -

 .باملقاييس العاملين التزام إلى يؤدي حتى العاملين لكل واضحا

  البيئية الداخلية عوامل لختالف نظرا املؤسسات، كل تناسب  معيارية حلول  هناك توجد ل أنه إدراك يجب -

 .املؤسسات تلك على تؤثر التي  والخارجية

 املتوازن  األداء بطاقة مشروع في البداية نقطة هي إنما ؤسسةامل استراتيجية وفهم تحديد أن ادراك يجب -

 مع الستراتيجية تتفق  املقاييس التي من  مجموعة  واختيار  واضح  بشكل  األهداف تحديد يتم  فعندما  املستدامة، 

 .املحددة األهداف  تنفيذ مدى وتعكس

 وذلك السلوك ذلك على  سيؤثر یيرها تغ أن من التأكد مع  العاملين سلوك على األداء مؤشرات ادراك أثر  ضرورة -

 . مستدام التحسين   على للتشجيع

كمية   املقاييس هناك  أن ندرك  أن  ينبغي لذلك األداء؛ املقاييس لكل الكمي القياس  إدراك صعوبة ضرورة -

 .نوعية واملقاييس

 ولشك أعمال، تنظيم كل تميز  التي الفريدة السمات مع تتوافق  واملقاييس األهداف  من  محدود عدد تحديد يجب -

 من  عليه يترتب وما لها التحليلية القدرة يفوق  املعلومات من هائل بكم اإلدارة اغراق ظاهرة على يقض ى ذلك أن

 .اإلداري  العمل  إعاقة

 التغيرات  إلدراك وذلك التنظيم؛ في أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل من التصال مدخل على العتماد ضرورة -

 .املستمرة

 إلى املستخدم خاطئة  معلومات نقل يتم  ل كي البداية؛ من املعلومات نقل أنظمة وبساطة دقة كإدرا ضرورة -

 تطبيقه،  أو النظام تعميم في ساهم ي من لكل واملعنوية املادية الحوافز منح  على التركيز ضرورةو  .للنظام النهائي

 .النظام تطبيق عن للمسؤولين قويا تمثل دافعا وهذا

 .املستدام املتوازن  األداء تحقيق  إلى املؤسسة بطاقة في املعتمدة راتاملؤش تؤدي أن يجب -

 

 

   املستدامة  املتوازن  األداء بطاقة تطبيق خطوات ب/

املستدام،   املتوازن  األداء قياس بطاقة وتطبيق لتصميم الالزمة  الخطوات حول  والباحثين الكتاب راءأ تعددت قد         

 تبدأ الخطوات من مجموعة إلى التوصل تم واملراجع الدراسات من في لعدد تطبيقهاو  تصميمها خطوات دراسة خالل ومن

 .األداء  تقويم بعملية  وتنتهي بالتطبيق املكلف العمل فريق تشكيل  من
 

 قياس وإدارة األداء املستدام عن طريق بطاقة األداء املتوازن لالستدامة  -سابعا

 
رسالة ، الخليل محافظة  في الصناعية  الشركات في التنافسية امليزة تحقيق  في وأثرها الشاملة الجودة وإدارة املتوازن  األداء بطاقة ، تكامليةماریة أبو زتع ثورة 1

 .45 ، ص:2018الخليل، فلسطين،  جامعةماجستير غير منشورة، 
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ة إحدى أهم األدوات الواعدة من أجل الدمج األفضل للجوانب البيئية،  تعد بطاقة األداء املتوازن لالستدام      

يوعا كبيرا بعدما عرفت  الجتماعية والقتصادية لقياس وإدارة استدامة املؤسسات، وتشهد بطاقة األداء املتوازن ش

لح ملعالجة أهم التحديات  انتشارا سريعا بوصفها أداة إدارية. بناء على ذلك وبفعل تصميمهما املتعدد األبعاد، فإنها تص 

املتعلقة بإدارة استدامة املؤسسة بكفاءة )بالفعالية املطلوبة(. بطاقة األداء املتوازن لالستدامة، والتي عالوة عن  

يا املعالجة في بطاقة األداء املتوازن التقليدية، فإنها تعالج كذلك املسائل غير املتعلقة بالسوق ذات  معالجتها للقضا

والجمع في نفس الوقت بين قياس األداء وإدارة األداء في  ال التجارية )أهميتها بالنسبة ألعمال املؤسسة( الصلة باألعم

 جميع أبعاد الستدامة. 

 : 1شرات األداء البيئي والجتماعي عن بعضها البعض، ولذلك فإن املسائل هي في الواقع، قلما يمكن فصل مؤ 

ومة شاملة لقياس األداء بحيث تغطي جميع الجوانب املهمة  كيف يمكن الجمع بين هذه املؤشرات ضمن منظ ▪

 لألداء البيئي والجتماعي لعمليات املؤسسة. 

األداء لقياس مدى تحقيق األهداف التشغيلية )العملياتية(  تحديد املؤشرات الالزمة باملنظومة الشاملة لقياس   ▪

 .والستراتيجية واإلفصاح عن ذلك
 

األداء الكلي أساسا من خالل القطاع الصناعي مثال، مما ينتج تشكيلة أو تشكيالت   يمكن تحديد منظومة قياس      

حددات في مستوى الهتمام العمومي لدى  فرعية من املؤشرات الخاصة بقطاع معين، ويمكن أن تمثيل غير ذلك من امل 

املحددات عن األهمية   الجمهور، مدى صرامة القوانين الوطنية وحجم املؤسسة، كما يمكن أن ينتج جانب آخر من

النسبية لألطراف ذات املصلحة بالنسبة للمؤسسة. ويدور نقاش كثير حول تحديد "بطاقة األداء املتوازن" املناسبة عن  

ن من جعل مقاربة بطاقة األداء املتوازن لالستدامة أكثر  املؤشرات النقد
ّ
ية وغير النقدية )أي املادية(، وهذا ما يمك

 اس األداء واإلفصاح واإلدارة.  مالءمة للربط بين قي

تعد استراتيجية األعمال منطلقا أوليا لـ"بطاقة األداء املتوازن"، وتوضع هذه الستراتيجية قيد التشغيل بناء على       

 أربعة أو خمسة أبعاد إدارية )املالية، الزبون، العمليات، التعلم والتطوير التنظيمي، والبعد غير السوقي( بناء على سالسل

السبب ـ و ـ التأثير التي تربط الجوانب املهمة استراتيجيا التقليدية في كل بعد، وكانت "بطاقة األداء املتوازن" في شكلها  

الضعف املزعومة ملحاسبة اإلدارة التقليدية وتميز بين البعد املالي، البعد املتعلق بالزبون،  األصلي قد انبثقت عن نقاط  

ة، بعد التعلم والتطوير، كما تدمج بطاقة األداء املتوازن لالستدامة أيضا املسائل املتعلقة  بعد عمليات األعمال التجاري

األخير املسائل ذات األهمية الستراتيجية والتي ل تتم  البعد غير السوقي، ويغطي هذا    –بالسوق مع بعد خامس محتمل  

احد مورديها، مما قد يؤثر بشكل مهم على  تغطيتها ضمن ترتيبات السوق من طرف املؤسسة مثل عمل األطفال عند 

املبيعات حتى وإن لم تكن للمؤسسة عالقة تجارية مع األطفال املوظفين من طرف املورد، وترتبط هذه األبعاد فيما 

بينها من خالل سالسل السبب والتأثير. وبشكل عام، فإن هذه املقاربة تمثل مفهوما إداريا شامال، عالوة عن كونها  

 ياس األداء. منظومة لق

 
1 Stefan Schaltegger and Marcus Wagner, Op.cit, P :686. 
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إن تطوير بطاقة األداء املتوازن لالستدامة يقتض ي القيام بعدد من الخطوات األساسية: تحديد وتحليل مدى تعرض       

للمسائل البيئية والجتماعية، تطوير سالسل السبب والتأثير، وتحديد املؤشرات األساسية لألداء، أما  األعمال التجارية  

 :1الستدامة وقياس األداء وإدارته، فيمكن اتباع الخطوات التالية للربط بين اإلفصاح املتعلق ب

 تحديد مدى تعرض القطاع للمسائل والجوانب البيئية واالجتماعية. •

 ة االستراتيجية للجوانب البيئية واالجتماعية. تحليل األهمي •

 تطوير السالسل السببية والخريطة االستراتيجية. •

 ق القياس لخلق ما يقابلها من املعلومات املتعلقة باألداء.تحديد أهم مؤشرات األداء وتطوير طر  •

وأنشطة اإلفصاح.مراعاة أهم مؤشرات األداء املستدام الخاصة باملؤسسة، االتصال الداخلي  •  والخارجي، 

 تطبيق بطاقة األداء املتوازن لالستدامة، مراجعة مؤشرات االستدامة واإلفصاح عنها. •

 

لجوانب البيئية والجتماعية ذات األهمية بالنسبة للمؤسسة، وبما أن ذلك قد  تحديد اتعني :  الخطوة األولى  .أ

للمنتجات، عمليات اإلنتاج، موقع عملها، إلخ. فمن  يختلف وفقا لطبيعة هذه األخيرة ومجالها، مثال :فقا 

تقدم    الضروري تحديد هذه الجوانب بما يالئم هذه الخصوصيات، وبناء على عدد من مصفوفات املعايير التي

نظرة شاملة عن املسائل البيئية والجتماعية، وتنظم هذه املصفوفات وفقا لستعمال املوارد، التأثيرات  

ذات املصلحة، لتكون بمثابة قوائم تدقيق لتحديد مدى تعرض املؤسسة للمسائل  البيئية، واألطراف 

 والجوانب البيئية والجتماعية. 

اء املتوازن لالستدامة" تتمثل في تحديد الجوانب البيئية املهمة  في عملية "بطاقة األد :الخطوة الثانية .ب

ي يمكن أن يكون لها تأثير مادي على نجاح  استراتيجيا، أي تحديد مجموعة الجوانب البيئية والجتماعية الت 

أعمال املؤسسة، ويتم ذلك ضمن سياق موافق ملنطق "بطاقة األداء املتوازن التقليدية"، الذي ينطلق من  

عد املالي ثم يمر عبر بعد الزبون والعمليات أسفال نحو منظور التعلم والتطوير، وتتم إضافة ش يء مهم هنا  الب

وازن لالستدامة( ويتمثل في تحليل الجوانب غير املتعلقة بالسوق لنشاط املؤسسة  )يخص بطاقة األداء املت

 والذي يتم رصده من خالل بعد غير سوقي مخصص لذلك.  

تتثمل أهمية تطوير السالسل السببية كخطوة ثالثة في إظهار الروابط بين الجوانب   :الخطوة الثالثة .ج

األعمال التجارية للمؤسسة وأنشطتها، وذلك قصد تقييم التأثير    الجتماعية والبيئة املهمة استراتيجيا وأهداف 

هم الوسائل املستخدمة في  املحتمل لهذا األخير على نجاح األعمال التجارية، وتعد الخرائط الستراتيجية من أ

رها  هذا الشأن، والتي باتت تكتس ي أهمية متعاظمة أيضا في تطوير بطاقة األداء املتوازن التقليدية. وباعتبا

تقوم على خريطة الستراتيجية املركزة على الروابط الجوهرية، داخل املؤسسة التي تهدف إلى الوصف السريع  

تهدفة، مؤشرات األداء، واألنشطة يمكن بالتالي صياغتها وتنفيذها  لنموذج األعمال، فإن املستويات املس

ية املستوى األول لقياس األداء املستدام  لهذه العمل  الخطوة الرابعةوتعكس مؤشرات الستدامة املحددة في  

 (. الخطوة الخامسةوإدارته، وتوفر رابطا بالغ األهمية بالنسبة لإلبالغ املتعلق بالستدامة )

 
1Ibid, P:688 . 
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: لعملية "بطاقة األداء املتوازن لالستدامة" فتتمثل في تنفيذ ومراجعة بطاقة األداء املتوازن  ادسةالخطوة الس .د

م هنا ضمان استمرارية املراجعة من حيث الستراتيجية الضمنية، املؤشرات  لالستدامة املحصلة، ومن امله 

إدارية إلى جانب كونها أداة لقياس  واألنشطة، ويبين ذلك بوضوح قوة طريقة "بطاقة األداء املتوازن" كمنظومة  

 األداء.   

السالسل السببية،   هذه، نحصل على شبكة من  عند االنتهاء من عملية "بطاقة األداء املتوازن لالستدامة" .ه

ذات التدرج الهرمي من شأنها أن تمكن من إنجاح تنفيذ الستراتيجية ، وبناء على هذا، يتم تحديد املؤشرات  

األداء املستدام. ويقدم الشكل )( ادناه مثال عن هذه الخريطة الستراتيجية القائمة على  املناسبة املتعلقة ب

 "بطاقة األداء املتوازن لالستدامة". 

عند تطوير "بطاقة األداء املتوازن لالستدامة" الخاصة باملؤسسة، بما فيها خريطة االستراتيجية ومؤشرات األداء  

إن التحدي الذي يواجه اإلدارة يتمثل حينها في دمج نظام قياس األداء املستدام  لقياس الجوانب األساسية لألداء، ف

 .  التجارية واإلفصاح للمؤسسةمع أنظمة املعلومات الداخلية املتعلقة باألعمال 

 

 بطاقة األداء املتوازن وقياس األداء ومحاسبة اإلدارة البيئية-ثامنا 

نبغي ضم جميع الجوانب األساسية في تحقيق ميزة تنافسية دائمة، ألن خلق  في "بطاقة األداء املتوازن" ي             

القتصادي للمؤسسة باستمرار. وبالتالي، فإن األبعاد األربعة لبطاقة  امليزات التنافسية والحفاظ عليها يضمن النجاح 

غة بطاقة األداء املتوازن ويتم  األداء املتوازن تضم األنشطة األساسية وتربط األسباب بالتأثيرات )النتائج(. عند صيا

-نحو-ملدى في عملية من أعلىاستقاء األهداف املوزعة على جميع األبعاد من األهداف املالية الستراتيجية البعيدة ا

أسفل، وبالتالي فإن هذه الهيكلية املتدرجة لبطاقة األداء املتوازن تتضمن توجها اقتصاديا لجميع أنشطة األعمال  

اعة(، ولقياس مدى النجاح في إدارة السالسل السببية، يتم وضع عدد من املؤشرات األساسية لألداء  التجارية )الصن

ملحاسبة اإلدارة أن تساهم في هذا املسعى من خالل تقديم البيانات املناسبة املتعلقة   الخاصة بكل بعد، ويمكن

 .  1اديباملؤشرات األساسية لألداء واملعلومات الالزمة لقياس النجاح القتص 
        

البيئية والجتماعية لألداء، حيث  كما يمكن أيضا استخدام الطابع املتدرج لبطاقة األداء املتوازن في إدارة الجوانب        

ينبغي مراعاة العالقة بين القياسات البيئية والجتماعية من جهة، والنجاح القتصادي من جهة أخرى بشكل صريح،  

وازن على تحديد الجوانب البيئية والجتماعية التي تساهم في تحقيق األهداف املالية لألعمال  وتساعد بطاقة األداء املت

( املحوري ملفهوم  requirementإدارتها. وبالتالي، فإن بطاقة األداء املتوازن لالستدامة تستجيب للشرط )التجارية و 

ماعيا، كما يمكن لبطاقة األداء املتوازن أن تساعد  لالستدامة املتعلق بالتحسين املستمر لألداء اقتصاديا، بيئيا واجت

الل مراعاة العوامل املعنوية التي ل يمكن تحديد قيمتها  بشكل خاص في دمج جميع أبعاد الستدامة الثالثة من خ

النقدية، مثلما هي حال الجوانب البيئية والجتماعية التي غالبا ما تبدي هذه الخصائص، وعليه فإنه من الضروري  

طوير بطاقة  حديد الجوانب البيئية والجتماعية املهمة للنجاح القتصادي وإدراجها ضمن بطاقة األداء املتوازن قصد تت

األداء املتوازن لالستدامة. كما وبالنسبة لبقية الجوانب املهمة استراتيجيا، فإن املسائل البيئة والجتماعية يجب أن  

ية، ومن أجل إدارة السالسل السببية الناتجة وقياس أداء الستدامة،  تربط بالجوانب القتصادية في سالسل سبب

لقة بمسائل الستدامة ذات األهمية الستراتيجية. وعلى هذا املستوى، ترتبط  ينبغي تحديد عدد من املؤشرات املتع

 
1 Frank Figge et al, Op.cit, P :22. 
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علومات الضرورية املتعلقة  "محاسبة اإلدارة البيئية" بـ"بطاقة األداء املتوازن لالستدامة" من خالل تقديم البيانات وامل

 باملؤشرات األساسية لألداء وقياسها.  
 

 يئية ببطاقة األداء املتوازن لالستدامة ربط محاسبة اإلدارة البألية   -تاسعا

بين اإلدارة االستراتيجية للمؤسسة القائمة على "بطاقة األداء   ة" هامأداةتعد محاسبة اإلدارة البيئية بمثابة "      

الداء البيئي  " واإلفصاح املتعلق باألداء البيئي وتتطلب أولى خطوات العمل على جعل اإلفصاح عن  لالستدامةاملتوازن  

و الستدامة عملية متكاملة تصميم أنظمة املعلومات الداخلية واإلفصاح بما يضمن إتاحة املعلومات الداخلية  

األساسية لألداء املحددة من خالل مقاربة "بطاقة   الصحيحة عن املؤسسة، بالجودة املطلوبة، بغية حساب املؤشرات

 حقيق األهداف املسطرة.األداء املتوازن لالستدامة" وتقييم مدى ت

يمكن تعريف محاسبة وإبالغ الستدامة كمجموعة جزئية )كجزء( من املحاسبة واإلفصاح التي تعالج األنشطة           

 : هدفالبيئية والطرق وأنظمة التدوين )التسجيل(، وت

 ؛إلى تحليل التأثيرات االقتصادية الناتجة بيئيا واجتماعيا واإلفصاح عنها، ثم  -أوال

قياس التفاعالت والروابط بين املسائل االجتماعية، البيئية واالقتصادية   -ثانيا، وربما األهم على االطالق -

 .1التي تمثل األبعاد الثالثة لالستدامة 

البيئية  رة في كيفية ربط نجاحها في تنفيذ أعمالها التجارية وخلق القيمة بالعتبارات ويتمثل التحدي أمام اإلدا        

والجتماعية، ولذلك تم اقتراح إطار العمل املقدم بالشكل )( ادناه كجزء من العلميات اإلدارية التي تعقب تحديد  

ية واملالية للمؤسسة، والتي يمكن أن  األهداف الستراتيجية للمؤسسة واستراتيجية األعمال، وبناء األهداف التجار 

" تساعد على "ترجمة" األهداف  طاقة األداء املتوازن لالستدامةبتختلف بشكل كبير من مؤسسة ألخرى، فإن "

الستراتيجية إلى تحديد للجوانب الجوهرية الستراتيجية، صياغة املؤشرات األساسية لألداء، تصميم منظومة  

يير  تية، إلى جانب محتويات أنشطة التصال واإلفصاح للمؤسسة. ويتطلب هذا إحداث تغاملحاسبة، واألنشطة العمليا

كبير باألنظمة التقليدية ملحاسبة املؤسسات لتضم املسائل البيئية والجتماعية، وتأثيراتها املالية، ومن بين الطرق  

املؤسسة ونجاح أعمالها: عملية تحديد   املستعملة إلنشاء روابط بين قياس املسائل الجتماعية والبيئية التي تعترض

ة األداء املتوازن لالستدامة وتوجيه أنظمة املحاسبة نحو تقديم البيانات  املؤشرات األساسية لألداء عن طريق بطاق

الضرورية لهذه املؤشرات، وتتميز هذه املقاربة بشكل واضح عن أي مقاربة محاسبية تحاول قياس الستدامة الشاملة  

بدل من  -توازن لالستدامة كفاءة اإليكولوجية، حيث تركز محاسبة الستدامة القائمة على بطاقة األداء املأو أداء ال

على تقديم املؤشرات الستراتيجية والعملياتية املحددة على أنها مؤشرات أساسية لنجاح األعمال التجارية، وخلق    -ذلك

مزيجا من املعلومات   -في معظم الحالت-دارة البيئية القيمة لألطراف ذات املصلحة، ويقدم نظام محاسبة اإل 

 ة، النقدية وغير النقدية، والكمية والنوعية.الستراتيجية والعملياتي

إن نجاح األعمال التجارية والذي يقصد به التحقيق الفعلي لألهداف الستراتيجية للمؤسسة، يشكل دائما            

اف ذات املصلحة، ومن بين الطرق املستعملة لتحديد أهمية هذه األطراف هي  نتاج التعاون بين املؤسسة وأهم األطر 

املؤسسة بتحليل ما إذا كانت هذه األطراف لها عالقة باملؤشرات األساسية لألداء ببطاقة األداء املتوازن لالستدامة  قيام  

 
1 Stefan Schaltegger and Marcus Wagner, Op.cit, P :690. 
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صلحة تتمثل في ضرورة تغطية أم ل، وكيفية ذلك. إن النتيجة املنطقية لالتصال واإلفصاح تجاه األطراف ذات امل

ية لألداء، و بناء على ذلك، يمكن وضع تصميم لإلبالغ الداخلي  اإلنجازات واإلخفاقات في مجالت املؤشرات األساس

 للمؤسسة مبني على منظومة لقياس األداء املستدام، محاسبته وإدارته متينة استراتيجيا.   والخارجي 

عية  داء املتوازن لالستدامة تظهر كيفية التمكن من دمج املسائل البيئية والجتماإن عملية صياغة بطاقة األ           

ضمن اإلدارة العامة لوحدة األعمال، حيث يتم تصميم العملية بطريقة تمكن من تطبيقها سواء وجدت أم لم توجد  

ة األداء املتوازن لالستدامة توفر  بطاقة األداء التقليدية قبل إدماج الجوانب البيئية والجتماعية، وبالتالي فإن بطاق

حو متكامل مع إدارة املؤسسة، وتساعد هذه األداة كثيرا على تجاوز النقائص  أداة متينة لدمج الستدامة وإدارتها على ن

 املتعلقة بتطبيق األنظمة اإلدارية البيئية، الجتماعية والقتصادية بشكل مواز، وهو ما كان معتمدا غالبا في املاض ي. 

دورا هاما في تقديم البيانات واملعلومات  و من خالل ذلك يتضح بأن "محاسبة اإلدارة البيئية" يمكنها أن تلعب              

البيئية ذات األهمية الستراتيجية، وينطبق ذلك أيضا على كل من معلومات محاسبة اإلدارة البيئية سواء النقدية أو  

ومات محاسبة اإلدارة البيئية ببطاقة األداء املتوازن لالستدامة، فإن التشبث  املادية، لكن ملا يتعلق األمر بربط معل

بمنطق مقاربة بطاقة األداء املتوازن أمرا جوهريا. إذا كانت محاسبة اإلدارة البيئية في خدمة إدارة الستدامة  

ات بطاقة األداء املتوازن  الستراتيجية، فإن أهمية البيانات املقدمة من طرف هذه املحاسبة تظهر من خالل محتوي

البيئية ببطاقة األداء املتوازن لالستدامة، بدل من الستقاء  لالستدامة. ولذلك فمن الضروري ربط محاسبة اإلدارة 

من أي معلومة متاحة ملحاسبة اإلدارة البيئية، بصرف النظر عن مدى مالءمتها لألهداف الستراتيجية. إن الهدف  

جح لالستراتيجيات  املتوازن لالستدامة يتمثل في ربط املسائل البيئية والجتماعية بالتنفيذ الناالجوهري لبطاقة األداء 

باعتبارها أهم أداة  -ومن ثم على األرجح بالنجاح القتصادي للمؤسسة. وبالتالي، ينبغي ربط محاسبة اإلدارة البيئية 

 لالستدامة" وبالتالي بالنجاح القتصادي أيضا.                           "بطاقة األداء املتوازن بـ-الداخلية باإلدارة  لإلعالم البيئي 
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 الرابع املبحث  

  البيئي املستدام  باالستدامة في إطار قياس األداء املتربط  املحاسبي  إلفصاحا

 تمهيد

تقييس إلجراءات املحاسبة  أكدت العديد من الكتابات واملبادرات الحديثة على الحاجة إلى وضع املزيد من معايير ال       

  واإلفصاح في املجال البيئي، الجتماعي والستدامة، وضرورة اعتماد قياس ممنهج لالستدامة والكفاءة اإليكولوجية، 
أدق )التركيز على مواضيع محددة( وأعمق للمجالت الجوهرية لألداء  الهتمام بفكرة دورة الحياة، والحث على تحليل 

أشارت بعض املبادرات إلى الحاجة إلى استخدام مؤشرات أداء خاصة بكل قطاع على حدة ضمن  البيئي والجتماعي. و 

سنوضح ما أدت  املنظومة الشاملة لقياس األداء لتعكس )لتصور( التأثيرات الجتماعية والبيئية الخاصة بكل قطاع،  و 

تركيز بشكل خاص على األداء البيئي. وعلى نفس  إليه هذه العتبارات املتعلقة بقياس األداء وإدارته واإلفصاح عنه، مع ال

 النحو، يمكن صياغة مبررات مشابهة بشأن األداء الجتماعي وبالتالي باألداء املستدام ككل.

  متطلبات املحاسبي البيئي  -أوال

( بدل  Efficiencyءة )املبادرات في مجال األداء البيئي تزايدا في املؤشرات النسبية، الرامية إلى قياس الكفاأنتجت هذه       

( املقترحة لقياس األداء. وفي هذا السياق، يوجد هناك توجه آخر يتمثل في اقتراح املورد  Effectivenessعن الفعالية )

ومؤشرات األداء البيئي، حيث تتمثل املجالت املقترحة في كميات  األساس ي تدفقات/مجالت يتم حوله تجميع القياس 

عها، كميات الطاقة املستهلكة أو املولدة وأنواعها، املخرجات غير املنتجات )أي الفضالت املولدة  املواد املستعملة وأنوا

 .1قبل عملية التدوير( ودرجة التلويث الهوائي، املائي والبري 

إدارة  التوجهات الكبرى ألنظمة قياس األداء الشامل واملسائل املتعلقة بها وتطويراتها لها انعكاسات واضحة على  إن         

األداء واإلفصاح عنه، ويقتض ي العمل على وضع مؤشرات شفافة، وافية ويمكن مقارنتها لألداء البيئي ضرورة اعتماد  

لك يتطلب تطوير مجموعة معايير للمحاسبة واإلفصاح تضمن  تشكيلة مؤشرات إفصاح موحدة عامليا. وبالتالي فإن ذ

اح بناء على تمكينها من تتبع األداء البيئي بطريقة موحدة. ولذلك،  جودة املعلومات املقدمة وتؤثر على متطلبات اإلفص 

ويمكن  فإن هذه التطويرات يمكن أن تشكل أساسا لوضع معايير موحدة ومنسجمة للمحاسبة في مجال األداء البيئي، 

يفات الدولية،  أن تكون هذه العملية )توحيد املعايير( نتاجا للجهود املشتركة للحكومات، ومنظمات املعايير والتصن

 عالقات التعاون بين املؤسسات بمساعدة الجمعيات الصناعية.

تطبيقية للقياس الداخلي    من التحديات التي تواجه قياس وإدارة األداء املستدام واإلفصاح عنه باعتباره وسيلةو           

هو تحدي التمكن من إتاحة املعلومات  والتصال الخارجي بشأن التحسينات املحققة في مجال األداء البيئي والجتماعي،  

املطلوبة من طرف املتلقين وطالبي هذه املعلومات على اختالفهم، ومن النماذج املقترحة ملواجهة هذا التحدي اعتماد  

( لقياس األداء واإلفصاح عنه، يتم التركيز فيه على املعلومات األساسية املالئمة للمتلقين  Genericنموذج "عام" )

( في هذا التجاه. لكن التفعيل  GRIن األساسيين، وتتجه الخطوط التوجيهية لـ"مبادرة اإلفصاح العاملي" )املستهدفي

ضمن إطار عام، ويجبر التوجه الحالي نحو توحيد    الحقيقي ملؤشرات الستدامة املهمة لنجاح املؤسسة يقتض ي انتقاؤها

 
1 Stefan Schaltegger and Marcus Wagner, Op.cit, P :692. 
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ات التي يمكن تطبيقها على نطاق واسع، مدراء  مؤشرات اإلفصاح والعمل على وضع تشكيلة جوهرية من القياس

املؤسسات على تحديد املؤشرات املتعلقة باملجالت الجوهرية لألداء وتعكسها بأحسن وجه، ثم انتقاءها والتركيز عليها،  

يا،  ب هذا املسعى اعتماد مقاربة ممنهجة كبطاقة األداء املتوازن لالستدامة لتحديد املؤشرات املهمة استراتيجويستوج

والتي تحدد بدورها متطلبات تجميع البيانات واملواضيع التي ينبغي أن تركز عليها مقاربة املحاسبة الدارة البيئية. وعالوة  

ة عن ذلك توفر املضمون املعلوماتي األساس ي لإلفصاح املستدام إذا كان  عن ذلك، فإن املعلومات املحاسبية الناتج

 دامة لألطراف التي تكتس ي أهمية استراتيجية جوهرية بالنسبة للمؤسسة. اإلفصاح يتطلب معالجة مسائل الست

النهائية للعملية املذكورة سابقا  ومن هنا نستنتج إذا كان نوع اإلفصاح املتعلق بالستدامة باعتباره النقطة                 

زة للغاية على أساس قياس  خارجيا والقائم على الستراتيجية( ينبغي أن يتم وفق طريقة اتصال مهيك-)داخليا
ّ
لة ومرك

متكامل ومحدد استراتيجيا لألداء املستدام، فإنه ينبغي اإلشارة إلى أن تطبيق اإلفصاح املتعلق بالستدامة وتطوره 

وتتمثل هذه في نشر الوثائق    ليا يتأثر بشكل كبير بعدد من العوامل العارضة )املشروطة أو املحتملة(.تاريخيا وحا

( أو  1994(، "ميلر واآلخرون" )1993)  ECو شبه املعايير املتعلقة باإلفصاح البيئي واملتعلق بالستدامة مثلالتوجيهية أ

IRRC (1995 والتي قد تتضمن منظومة مغلقة، وتتأثر ،)  التطورات التي تعرفها مختلف الخطوط التوجيهية بالعديد

موعات متعددة أو باستشارة مختلف األطراف ذات املصلحة.  من العوامل املجتمعية والسياسية التي تتم مناقشتها في مج 

ن  ( يمكن أن تكو IÖW 1998  ،SustainAbility 2004كما أن التصنيفات الخاصة ومسابقات اإلفصاح )مثل املستقبل و

محفزات إلجراء بعض "التعديالت" على التقارير والجوانب الشكلية الخاصة لهذه املسابقات، بدل من تأسيسها على  

ظام متسق لقياس األداء وإدارته. من املؤكد أن ضرورة صون سمعة املؤسسة والتسويق ملا تعرضه من منتجات  ن

الزم لعمالئها، يفرض على إدارة املؤسسات أن تأخذ هذه  وخدمات إلى جانب واجب تقديم املعلومات وتقديم التنبيه ال

ألداء املستدام بكفاءة أكبر من خالل األنشطة الجتماعية  التطويرات بعين العتبار، ومع ذلك، فإن العمل على تحسين ا

تفعيله من  والبيئية التي تساهم بقوة في نجاح األعمال التجارية للمؤسسة وخلق القيمة لألطراف ذات املصلحة، يمكن  

توازن  خالل التحليل املمنهج وتحديد املسائل الجتماعية والبيئية الجوهرية استراتيجيا بفضل بطاقة األداء امل

 لالستدامة لتكون بمثابة محرك لقياس وإدارة األداء املستدام.  

الداء( في ادارة   ان استخدام بطاقة القياس املتوازن لألداء)احدي الدوات الستراتيجية لقياس وتقييم       

 :1الستراتيجية البيئية للمؤسسة يحقق العديد من املزايا يتمثل اهمها فيما يلي 

 ظام لإلدارة اكثر صرامة وفعالية.تقديم اداة ون ✓

 تقديم ابعاد ومقياس اداء متكاملة. ✓

 متوازنة. تقديم مؤشرات الداء الرئيسية الداخلية والخارجية، واملالية وغير املالية بطريقة   ✓

 ان تطبيق ونتفيد مدخل القياس املتوازن لألداء يتم بالتكامل مع الدارة الستراتيجية للمؤسسة. ✓

املستقبلية بمواردها املادية   ة الداء املتوازن إلى توفير طريقة منظمة تربط رؤية املؤسسةيهدف نظام بطاق ✓

 . والبشرية وبالعمليات اليومية

 ة الداء املتوازن باملعادلة التالية:وعليه يمكن تمثيل نظام بطاق  .

 
 مصطفي محمود احمد جاد المولي، مرجع س بق ذكره ، ص:58. 1 
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 .التغيير + العمليات + االستراتيجية = املتوازن  االداء بطاقة نظام    

 :1يجاز مزايا تطبيق نظام بطاقة الداء املتوازن من جهة اخري على النحو اآلتيويمكن إ 

إمكانية تطبيق نظام بطاقة العالمات املتوازنة على مختلف املستويات اإلدارية وليس على املستوى   -

يتيح  املؤسس ي فحسب، فمثال يمكن تطبيقه على املوظف أو على فريـق العمـل أو علـى الدائرة مما 

توضح  ) نية التعلم الستراتيجي ووضع أولويات لكل املستويات اإلدارية وبما يـوفر )أداة اتصال إمكا

الستراتيجية لكل من يعمل في املؤسسة. كمـا أن تطبيق نظام بطاقة الداء املتوازن يوفر التوازن في  

 
 
ا أثر كبير في نجاح   يكون لهالقياس والتقويم، حيث أن العديـد مـن األمور التي يصعب قياسها ماليا

 .املؤسسة أو فشلها

.وبمعنى آخر يوجه هذا النظـام  توفير نظام شامل لقياس وتقويم األداء الستراتيجي للمؤسسة ككل  -

 علـى النـواحي 
 
مؤسسات األعمال إلى تكريس اهتمامها نحو تحقيق رسالتها بعد أن كان اهتمامها منصبا

األداء املؤسس ي على األمدين: القصير والطويـل بعـد أن كان  لهتمام باملالية فقط، وبالتالي أصبح ا

 .منصبا على األداء املالي والذي يقيس األداء في األمد القصير

يعتبر نظام بطاقة الداء املتوازن أحد أهم أدوات اإلدارة الستراتيجية وما تتضمنه مـن تخطيط   -

ظـل املسـاءلة واملحاسـبة املستمرين. وبالتالي   والغايات املنشودة فـياستراتيجي ينتهي بتحقيق األهداف  

يمكن القول أن الهدف الرئيس لنظام بطاقة الداء املتوازن أن يجعـل الستراتيجية محور اهتمام  

 .كل موظف وبالتالي يمكن اعتبار هذا النظام أداة قيادة يسـاعد علـى ترجمة الستراتيجيات إلى أعمال

جية وتحقيق األهداف بأسرع وقت ممكن، حيث يعتبر مقيـاس األداء  ز على تنفيذ الستراتيالتركي -

 مقياسا رئيسيا مرتبط بالستراتيجية وعلى جميع املستويات اإلدارية، كما أنه يمتاز بالواقعية. 

 . تزويد اإلدارة بالتغذية الراجعة)العكسية( عن األداء الستراتيجي والتعلم للعاملين -

 عمليات املؤسسة.  تزويد اإلدارة بصورة شاملة عن -

 .يصب ويركز الهتمام على الزبائن -

 .تسهيل عمليات التصال وفهم األهداف والستراتيجيات وعلى جميع املستويات -

 .تحفيز املالكين إلدخال تحسينات باستمرار -

تماما اكبر  يساعد املؤسسات علي توجيه اه ومنه نستنتج ان دمج املؤشرات البيئية في بطاقة القياس املتوازن لألداء  

ملسئولياتها تجاه البيئة في الجلين الطويل والقصير، وذلك لكي تحافظ علي عمالئها وتضمن تدعيم نجاحها املالي مما  

 يساعدها علي بقاء والستمرار. 

 :كر منها ما يلي ويري الباحث انه يمكن ان نقوم بإضافة اهداف االستراتيجية  في مجال حماية البيئية نذ

 ت منخفضة من التلوث البيئي. تحقيق مستويا -

 خفض تكاليف معالجة ومنع التلوث. -
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 تحقيق مستويات جيدة في ترشيد استخدام املوارد الطبيعية والطاقة. -

 تحسين املظهر الكلي للبيئة.  -

 تحقيق مستوي احسن من الفاهية الجتماعية.  -

    

العوامل الهامة االساسية للنجاح في تحقيق   االستراتيجية يتم طرح السؤال التالي: ما هي لتحقيق تلك االهداف       

 تلك االهداف االستراتيجية؟ 

ثم يلي ذلك تحويل رؤية والستراتيجية الي اربع مجموعات لقياس الداء تعتمد علي طبيعة نشاط املؤسسة       

 النشاط البيئي الي تلك املجموعات لقياس الداء البيئي. القتصادية. ويمكن هنا ان تضاف مجموعة  

يجب ان تحتفظ بطاقات األداء املتوازن اكثر بهذه  (  ( Koning De خصائص بطاقة الداء املتوازنة لدراسة وفقا

األداء  : تتضمن بطاقة ( Focusالتركيز)  : 1واضحة وناجحة بأربعة صفات رئيسية  الخصائص لكي تحصل على نتائج

زويد املديرين بأي حقيقة وعدم التمييز بين ما هو ضروري  املتوازن الكثير من املقاييس التي تفشل في بعض الحيان عن ت

وغير ضروري للوصول إلى النجاح و النتائج املطلوبة ، فمن خالل التركيز فأن العاملين سوف يعلمون ما هو مهم  

رورية  ل القرارات لنجاح املؤسسة لذا فأن التركيز على الشياء املهمة والض للمؤسسة وبالتالي سوف يتخذ املديرين أفض 

للعاملين واملديرين في املؤسسة سوف تحصل املؤسسة على أفضل النتائج املطلوبة وهذه صفة مهمة يجب أن تتضمنها  

  بطاقة األداء املتوازن. 

ائج الداء التي تنفع لألمد الطويل فعند عدم  : تحتاج املؤسسات إلى مقاييس مثبتة تعكس نت( Validityالصالحية ) 

بح مشكلة في تقييم األشياء غير امللموسة عبر استخدام املقاييس التقليدية وبالتالي يتم  وجود الصالحية فسوف تص 

قياس األشياء بصورة خاطئة ، المر الذي يؤدي إلى عدم وجود مرونة وسوف يقوم العاملين ببذل مجهود في أمور  

صالحية في اختيار املقاييس التي توصل  ل" من األشياء املهمة ، لذا يجب أن تتضمن بطاقة األداء املتوازن التافهة بدا

  . العاملين واملديرين للنجاح في أعمالهم 

: يجب على املؤسسة توصيل استراتيجيتها بوضوح إلى جميع مصانعها ، إذ ان املؤسسة  ( Connectivitéاالتصال ) 

وعدم التوصل إلى النتائج  إن أي فشل في عملية التوصيل سيؤدي إلى عدم تحقيق العاملين أهدافهم  تحتاج إلى النجاح و 

، إذ ان أكثر املؤسسات التي تحصل على نتائج قابلة للقياس سببها هي عدم أيصال استراتيجيتها بصورة واضحة لن  

ا لن املرونة تجعل العاملين أحرارا في العمل  النتائج يجب أن تتماش ى مع الستراتيجية واستخدام مقاييس مرنة لقياسه 

   . ج قابلة للقياسوتؤدي إلى تحقيق نتائ

: لتنفيذ بطاقة اداء فعالة يجب على املؤسسات دمجها مع ادارة األداء، واحداث التكامل السليم  ( Intégrationالتكامل) 

وبين اداء املؤسسات، مع تخصيص املوارد الالزمة   Bsc يجب ان يكون هناك اتصال وتكامل بين Bsc هو امر حيوي لنجاح 

سهال لتحديد األنشطة غير ذات الصلة وتخفيض املوارد بمجرد تحديد األنشطة الرئيسة   في املؤسسة هذا يجعل المر 

ف  ويجب ربط النتائج باملكافئات التشجيعية، واستخدام املوارد الفعالة ، تثقيف املوظفين حول النتائج املطلوبة ،وتعري

 . الحواجز قد تكون موجودة املوظفين كيف الوصول الى الهدف املطلوب لتحقيق التكامل الناجح ، وازالة 
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   اعتبارات إعداد بطاقة األداء املتوازن -ثانيا 

 :1هناك عدة اعتبارات يجب توافرها في أنموذج بطاقة األداء املتوازن هي وفق اآلتي        

 األداء.  يجب أن تتضمن البطاقة املقاييس املالية فضال عن املقاييس غير املالية فتعد أسلوبا شامال لتقويم الشمول:

تسعى البطاقة إلى صياغة استراتيجية املؤسسة من خالل التوازن ما بين تغطية األبعاد األربعة املالية وغير   التوازن:

 ويل على حد سواء.املالية وكذلك العمل في األجل القصير واآلجل الط

 التشغيلية من جهة أخرى. بين األهداف والستراتيجيات من جهة واألنشطة   تحقيق و مساندة الترابط والتنسيق 

فالتطور في أحد   .: إذ تعتمد عملية تقويم األداء علي العالقات السببية بين املنظورات املختلفةعالقة السبب والنتيجة

نظورات الخرى، بمعنى إذا تحسن تعليم وتدريب العاملين عندها تتحسن العميات  املنظورات يؤدي إلى التطور في امل

تحسن مستوى خدمات ما بعدد البيع يزداد رضا الزبائن وبالتالي يتحسن األداء املالي وعليه فان  الداخلية وكذلك إذا 

ترابطة من خالل عالقة السبب  استخدام البطاقة يقود إلى تحسين ربحية املؤسسة أي أن املنظورات األربعة تكدون م

 والنتيجة التي تعد جوهر عمل البطاقة.

من خالل ما تم ذكره اعاله حول مناظير ومحاور بطاقة األداء   :  توازن املستدامةمؤشرات مناظير بطاقة األداء امل

املؤشرات لقياس  املتوازن، فان هذه املحاور التي تحتوي علي مقاييس تم استخدامها لتقييم أداء املؤسسة ومن أهم 

 :2هذه املحاور او املناظير ما يلي 

ستراتيجي لبيان أداء املؤسسة وان الهدف من تأسيس هذه املؤسسة هي تحقيق  : يعد هذا املحور املوجه ال  املحور املالي  /أ

الرباح وارضاء اصحاب العالقة لذا فان هذا املحور سوف ينطوي على مجموعة من املقاييس تساهم في عملية  

 تقييم األداء، ومن بين اهم هذه املؤشرات هي:

ا للوحدة القتصادية حيث يعطي ملحة اساسية على  يعد هذا املقياس مهما ومفيد : معدل العائد املحاسبي 

كيفية صافي الربح بعد الضريبة اداء املشروع، ويمكن الحصول على هذا العائد من خالل املعادلة التالية:  

 صافي الربح بعد الضريبة /مجموع الستثمارات. 

غيل موارده فكلما زادت هذه  علي مدى كفاءة املؤسسة في تش تعبر هذه النسبةمعدل العائد على االستثمار : 

النسبة كلما دل ذلك على ان املؤسسة تتمتع بإدارة كفؤة تخطط على كيفية تشغيل املوارد، ويمكن الحصول  

 املوجودات .  صافي الربح بعد الضريبة/  : على هذا صافي الربح بعد الضريبة العائد من خالل املعادلة التالية

يتوفر لدى املؤسسة من نقد وموجودات سريعة التحول الى نقد وذلك  تقيس هذه النسبة ما  نسبة السيولة : 

ملقابلة اللتزامات قصيرة الجل فكلما زادت هذه النسية كلما كانت املؤسسة اكثر امانا، ويمكن على سداد  

 داولة.  ملوجودات املتداولة/ املطلوبات املتا :التزاماته املوجودات املتداولة حسابها من خالل املعادلة التالية

وتعبر هذه النسبة عن العوائد التي تتحقق من خالل استثمار أموالهم وتعد هذه    معدل العائد على حق امللكية :

النسبة مهمة جدا النه على ضوئها يقدر املالك الستمرار في نشاطهم فكلما كان هذا العائد مرتفع كلما  

صافي الربح بعد   حسابها من خالل املعادلة التالية:   وزيع ارباحها على املساهمين ، ويمكن استطاعت املؤسسة ت

 الضريبة / حق امللكية.  

يقيس هذا املؤشر مدى قدرة املؤسسة على توليد األرباح من خالل الستخدام األمثل    معدل العائد على الودائع :

  ل املعادلة التالية: ويمكن الحصول على هذا العائد من خال  صافي الربح بعد الضريبة لألموال املتمثلة بالودائع

 الودائع. صافي الربح بعد الضريبة/
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رافعة املالية : تعتبر هذه النسبة مقياس للمخاطرة عندما ل تستطيع املؤسسة اإليفاء بالتزاماتها ، حيث يشير    ال

همة املالك وان ارتفاعها يدل على  هذا املؤشر على درجة تمويل املؤسسة عن طريق املديونية مقارنة بمسا

ن استخدام املؤسسة لألموال املتمثلة بالودائع والحسابات الجارية والتوفير ويمكن حسابها من خالل  حس

 الودائع /راس املال .  املعادلة التالية:

يعد هذا املؤشر مهما بالنسبة للمودعين وللمستثمرين واصحاب األسهم وذلك ملواجهة الفشل   هامش األمان :

 حق امللكية/ الئتمان النقدي. : لف ويمكن حسابه من خالل املعادلة التاليةفي استرداد املنح والقروض والس

ة بذمته ويمكن حسابها من  ويشير الى قدرة املصرف واملؤسسة علي تسديد اللتزامات املترتب معدل النقدي : 

 الودائع. النقدية/  : خالل املعادلة التالية 

ملؤسسة بالستخدام األمثل لألموال املتمثلة بالودائع عن  يقيس هذا املؤشر مدى فعالية ا توازن االستخدام : 

 الئتمان املصرفي/ الودائع. : طريق منح الئتمان املصرفي ، ويمكن حسابه من خالل املعادلة التالية

املستهدف ، وهذا السوق يدخل    ضمن هذا املحور تقوم الوحدة القتصادية بتحديد املستهلكين والسوق  : محور العمالءب/

من تحقيق أحد أساليب تحقيق األهداف املالية فمن خالل البيع للسوق تحصل الوحدة القتصادية  ض

على العوائد، فهناك عالقة سببية بين كل من رضا الزبون والولء والحصة السوقية ، فيجب على اإلدارة  

ؤشرات هذا املحور  وتلبية احتياجات العمالء ومن متحقيق النسجام بين استراتيجية املؤسسة وأهدافها 

 نذكر ما يلي: 

 :الحصة السوقية للمصرف مثال ويتم قياسها من خالل ودائع العمالء

ودائع حسابات العام الحالي − حسابات ودائع العام السابق/حسابات ودائع العام  نمو حسابات الودائع: 

 السابق. 

لجارية للعام السابق /الحسابات  الحسابات الجارية للعام الحالي − الحسابات ا نمو الحسابات الجارية:

 الجارية للعام السابق. 

لتوفير للعام السابق/ حسابات التوفير للعام حسابات التوفير للعام الحالي − حسابات ا  نمو حسابات التوفير:

 السابق. 

ابق/  : تأمينات لقاء تسهيالت العام الحالي − تأمينات لقاء تسهيالت العام السنمو التأمينات لقاء التسهيالت

 تأمينات لقاء تسهيالت العام السابق.

املستقبلي للوحدة القتصادية من خالل عرض األنشطة  يهتم هذا املحور بقياس الداء  : محور العمليات الداخليةب/  

والعمليات الداخلية التي تنفذها الوحدة لتحقيق األهداف املالية ومتطلبات العمالء وفيما يلي بعض املقاييس  

 لعتماد عليها عند تطبيق منظور العمليات الداخلية:التي يمكن ا

ي تستخدم في العملية النتاجية وتكون قابلة لعملية القياس  تشير الى انتاجية العناصر الت اإلنتاجية الكلية :

 الربح املتحقق/ مصروفات العمليات الجارية.  :الكمي ويمكن التعبير عنها باملعادلة التية: اإلنتاجية الكلية

لغ  يشير هذا املؤشر الى الستثمارات التي حققتها املؤسسة من خالل توظيف املوارد ومبا دل توظيف املوارد: مع

اجمالي الستثمارات/ اجمالي الودائع+ حق   : معدل توظيف املوارد :  املساهمين ويمكن التعبير عنها باملعادلة اآلتية

 امللكية.

يشير هذا املؤشر مبالغ القروض التي يمنحها املصرف للعمالء من  : و  نسبة اجمالي القروض الى اجمالي الودائع 

اجمالي القروض/   : اجمالي القروض الى اجمالي الودائع باملعادلة اآلتية: خالل ودائع الزبائن ويمكن التعبير عنها

 اجمالي الودائع. 
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ــ/  ملؤسسة لخلق النمو والتحسينات املطلوبة وهو يعبر عن األسس التي ينبغي أن تتبناها اإلدارة ا: محور التعلم والنموجـ

 إدارة  لتحقيق األهداف في األمد الطويل اذ ان عدم قيامها 
 
 وعلميا

 
بالستثمار في املوارد البشرية لتأهيلها تأهيال عمليا

قيق  املؤسسة لن تكون قادرة على تحقيق األهداف الستراتيجية لبعد العمالء والعمليات الداخلية وعدم قدرتها على تح 

 األهداف املالية ومن مؤشرات هذا املنظور: 

القابلة لعملية القياس الكمي بين القوة العاملة واملخرجات وهنالك   وتتمثل بالعالقة النسبية  انتاجية العاملين :

لين :صافي  انتاجية العام الكثير من املفاهيم إلنتاجية ولكن الشائع منها هو إنتاجية العمل ويمكن حسابها باملعادلة اآلتية:

 الربح بعد الضرائب/ عدد العاملين.

خر وهذا يتطلب ان    وهذا املؤشر يبين مقدار   مؤشر تطور املوظفين :
 
الزيادة الحاصلة في عدد املوظفين من عام الى ا

عام  موظفي ال : النمو في اعداد املوظفين   يتناسب مع الزيادة الحاصلة في عدد الزبائن ويحتسب من خالل املعادلة اآلتية:

 الحالي − موظفي العام السابق/ موظفي العام السابق.

يبين قدرة اإلدارة على احداث التحسينات املستمرة للموظفين في جميع   وهذا املؤشر  مؤشر تدريب املوظفين : 

املستويات وذلك عن طريق تحفيزهم لالشتراك في الدورات التدريبية واملؤتمرات والندوات التي تساعد على تطوير  

  ة اآلتية:اءات ومهارات العمل من خالل استخدام افضل األساليب العلمية ويمكن احتسابه من خالل املعادلاجر 

 اجمالي تكاليف الدورات واملؤتمرات/ اجمالي عدد املوظفين.  : املشاركة في املؤتمرات والندوات 

ة الوحدة القتصادية فمن اجل النمو  يعد منظور البيئي والجتماعي جزءا اساسيا من استراتيجي : محور االجتماعي د/ 

فالوحدة القتصادية تنتج السلع وتقدم الخدمات لتقديمها للمجتمع وبما  والبقاء تحتاج املؤسسة الى البيئة واملجتمع ، 

ان عينة البحث خدمية وليس انتاجية سوف نتطرق الى بعض املؤشرات التي لها عالقة بالتكليف التي تخص املجتمع ،  

 : د على الدراسات السابقة وبناءا على بيانات املؤسسة تم التوصل الى املؤشرات اآلتيةوبالعتما

 عدد العاملين.  اجمالي املبالغ التشجيعية/ مكافئات تشجيعية:

 : اجمالي مبالغ املساهمة في الضمان الجتماعي/ عدد العاملين.نصيب الفرد من املساهمة في الضمان االجتماعي 

 جمالي مبالغ اجور األعمال اإلضافية/ عدد العاملين.  ر األعمال اإلضافية:نصيب الفرد من اجو 

يبين هذا املحور اآلثار البيئية من خالل ممارسة الوحدة االقتصادية نشاطها اال ان هناك بعض التكاليف    :املحور البيئيهـــــ/  

لحماية البيئة ، وباالعتماد على   ة االقتصادية بمبالغ سببت تلوثا بيئيا ، وعند االطالع على التقارير املالية لم تساهم الوحد

  : الدراسات السابقة توصلنا الى بعض املؤشرات ومنها 

 جمالي مبالغ صيانة اآللة واملعدات/ عدد العاملين. ا صيانة اآللة واملعدات:  •

 اجمالي مبالغ صيانة املباني واإلنشاء/ عدد العاملين.  صيانة املباني واملنشئات:  •

 عدد العاملين.  اجمالي مبالغ املياه والكهرباء/ الكهرباء:املياه و  •

 :1ووعليه يمكن أن تستخدم املؤشرات أدناه لقياس األداء البيئي ووفق اآلتي

نسبة التكلفة   :الستثمارية ويعبر عينها بالعالقة الرياضية اآلتيةنسبة التكلفة الستثمارية البيئية إلى مجمل التكاليف 

 .%100   ×مجموع التكلفة الستثمارية البيئية/ مجموع التكاليف الستثمارية في املؤسسة  ية:االستثمارية البيئ

 لصيغة اآلتية:نسبة التكلفة البيئية الجارية)التشغيلية ( إلى مجمل التكلفة التشغيلية في املؤسسة وتقاس وفق ا

 .%100   ×جموع التكلفة التشغيلية في املؤسسةم  مجموع التكلفة البيئية التشغيلية/  نسبة التكلفة البيئية التشغيلية: . أ

 
دراسة تطبيقية  في ظل التنمية المستدامة األداءالمتوازن كأداة لتقويم  األداءمقترح لتطوير انموذج بطاقة ، يم يونس الشعبانيهصالح ابرا 1

، 2017، 9المجلد  17واإلدارية، الموصل، العدد: االقتصاديةجامعة النبار للعلوم  ، مجلةالعراق-عمى معمل سمنت حمام العميل في نينوى 

 .361-359ص:
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نسبة كمية امللوثات السائلة املطروحة فعال إلي كمية امللوثات السائلة املسموح بها وفق املعايير الدولية وحسب نوع  .ب

 الصناعة وتقاس وفق الصيغة الرياضية اآلتية: كل ملوث وحسب نوع 

 . %100  ×ئمة املطروحة فعال/كمية امللوثات السائلة املسموح بهاكمية امللوثات السا نسبة كمية امللوثات السائلة: .ج

نسبة كمية امللوثات الصلبة املطروحة فعال إلى كمية امللوثات الصلبة املسموح بها وفق املعايير الدولية وحسب نوع  .د

 ل ملوث وحسب نوع الصناعة وتقاس وفق الصيغة الرياضية اآلتية: ك

 .%100  ×ة امللوثات الصلبة املطروحة فعال/كمية امللوثات الصلبة املسموح بهاكمي نسبة كمية امللوثات الصلبة: .ه

ولية وحسب نوع نسبة كمية امللوثات الغازية املطروحة فعال إلى كمية امللوثات الغازية املسموح بها وفق املعايير الد .و

 كل ملوث وحسب نوع الصناعة وتقاس وفق الصيغة الرياضية اآلتية: 

 .%100  ×كمية امللوثات الغازية املطروحة فعال/كمية امللوثات الغازية املسموح بها ثات الغازية:نسبة كمية امللو  . ز

ي القضائية عموما ضد املؤسسة  نسبة عدد الدعاوى القضائية املتعلقة بالبيئة واملثارة ضد املؤسسة إلى عدد الدعاو  .ح

 وتقاس وفق الصيغة اآلتية:

  ×لدعاوى القضائية البيئية/عدد الدعاوى القضائية الكمية ضد املؤسسةعدد ا نسبة الدعوى القضائية البيئية:  .ط

100% . 

 نسبة البرامج الخاصة بحماية البيئة وتحسب وفق الصيغة الرياضية اآلتية:  .ي

عدد البرامج السنوية البيئية/عدد البرامج السنوية الكمية في   بحماية البيئة:نسبة البرامج الخاصة  .ك

 .%100   ×املؤسسة

وتتعلق هذه بالنفقات الناجمة عن استبدال   ات التحسينات البيئية إلى إجمالي نفقات املؤسسةنسبة نفق .ل

ونفقات اإلصالح البيئي الخرى   املواد الولية بمواد اقل تلوثا ونفقات إزالة اآلثار البيئية للفترات السابقة 

 وتقاس وفق الصيغة اآلتية: 

 .%100  ×نات واإلصالح البيئي/إجمالي نفقات املؤسسة نفقات التحسي نسبة نفقات التحسينات البيئية: .م

 نسبة التكاليف البيئية السنوية إلى إجمالي مبيعات املؤسسة وتقاس وفق العالقة الرياضية اآلتية:

  ×إجمالي التكاليف البيئية السنوية/ جمالي مبيعات املؤسسة التكاليف البيئية السنوية إلى املبيعات:نسبة  ✓

100%. 

 ليف البيئية السنوية إلى أرباح املؤسسة وتقاس وفق الصيغة الرياضية اآلتية:نسبة التكا

  ×نوية/صافي ربح املؤسسةإجمالي التكاليف البيئية الس نسبة التكاليف البيئية السنوية إلى صافي الربح: ✓

100%. 

 :ة اآلتيةنسبة الحوادث البيئية إلى إجمالي عدد الحوادث في املؤسسة خالل السنة وتقاس وفق الصيغ

 .%100 ×عدد الحوادث البيئية/إجمالي عدد الحوادث في املؤسسة نسبة الحوادث البيئية:  ✓

 املنتجات النظيفة بيئيا إلى إجمالي إيراد منتجات املؤسسة وتقاس وفق الصيغة الرياضية اآلتية:  اتنسبة إيراد 

 .%100   ×جمالي إيراد منتجات املؤسسة إيراد املنتجات النظيفة بيئيا/إ نسبة إيراد املنتجات النظيفة بيئيا: ✓

 :1ويمكن اعتماد النسب التالية 

وتشير هذه النسبة الي حجم التكاليف البيئية املنفعية قياسا بحجم   املال:نسبة التكاليف البيئية الي راس  ✓

جهة،   راس املال املوظف من قبل مالكيها، مما يشير الي حجم الهتمام الذي تليه املؤسسة لهذه املسائل من

 وحجم ما تواجهه املؤسسة من مشاكل بيئية من جهة اخري. 

 
ء المتوازن المستدام دة من تكامل اسلوبي بطاقة االداالدور االستراتيجي للمراجع الداخلي في ظل المعلومات المستمهبة جمال هاشم علي،  1

 3، المجلة العالمية للدراسات التجارية والبيئية، العدد:والقياس المرجعي)نموذج مقترح في ضوء فلسفة التنمية المستدامة( مع دراسة ميدانية
 .893، ص:2018، جامعة قناة السويس، مصر، 8المجلد: 
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ذه النسبة حجم تأثير التكاليف البيئية في ايرادات املؤسسة  : توضح هنسبة التكاليف البيئية للمبيعات ✓

التشغيلية، وبتالي يمكن بيان تحسن قدرة املؤسسة في اليفاء باملسائل البيئية وتأثير ذلك في تحسن قيم  

 السنوية. مبيعاتها

ل البيئية  وتقيس هذه النسبة حجم اهتمام املؤسسة باملسائ نسبة التكاليف البيئية الي تكاليف االنتاج:  ✓

وتطوير قدراتها في هذا الجانب قياسا بحجم الهتمام الذي توليه قياسا بمنتوجاتها الساسية، وبالتالي التأثير 

 علي الدخل التشغيلي للمؤسسة.

ويشير هذا املقياس الي حجم التكاليف البيئية املنفقة من قبل   ية الي اجمالي التكاليف:نسبة التكاليف البيئ ✓

جال البيئة الي اجمالي التكاليف الكلية للمؤسسة، والتي توضح حجم اهتمام املؤسسة باملسائل  املؤسسة، في م

 البيئية.  
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    خالصة الفصل

نظم قياس األداء لتناسب استراتيجيات العمل واتجاهات التغير  مؤشرات و  بمناقشة تطور الفصل   وقد بدأ             

إعطاء خلفية عن  نا  البيئي ومؤشرات التقييم السائدة، ثم حاول  املؤشرات ونظم قياس األداء، وصول إلى تقييم األداءفي  

إعدادها، ثم تصل   األول إلى الجيل الثالث وكيفية ماهية بطاقة األداء املتوازن والتطورات املصاحبة لها من الجيل

الشركات وكيفية ربط عناصرها بمؤشرات   ماهية استدامة  نا ناقش إلى الجزء األساس ي في البحث حيث  نهاية الفصل ا

 .املتوازن البيئية  بطاقة األداء املتوازن ودمج املعلومات البيئية والجتماعية لنصل إلى بطاقة األداء

 

  األداء  بطاقة أبعاد يضم األبعاد متعدد تقيم  نظام تعد املستدامة  ملتوازن ا األداء  بطاقة إن لحظنا   وعليه          

  البيئة   بعد  إلى  باإلضافة  والنمو،  التعلم  بعد  الداخلية،  العمليات  بعد  العمالء،  بعد  املالي،  البعد:  وهي  التقليدية  املتوازن 

 .واملجتمع  البيئة تجاه الجتماعية باملسؤولية والتزام   شمولية أكثر   لتكون  واملجتمع، 

 

عدة انتقادات موجه للجيل   لرغم من وجودمست آالية هذه النطاقة وعلى اكما لحظنا التطورات الحديثة التي         

الول من بطاقة الداء املتوازن، إل أن الكثير من الباحثين يرون أنه سيضل النموذج األصلي أو األساس ي لبطاقة الداء  

 الالحقة. الثالثةوالذي من خالله تم ادخال التطورات املتتالية لألجيال   املتوازن كأداة لتقيم األداء

 

  كمنهجية تعد  التي املتوازن  األداء لبطاقة تطوير  هي  ، املستدامة املتوازن  االداء بطاقة ان وعليه خلصنا الى         

أن دمج املؤشرات البيئية  كما  .  االستراتيجية وإدارة تنفيذ لوصف األبعاد متعدد إطارا تستخدم استراتيجية رقابية

املتوازن املستدام يساعد املؤسسة  على وضع مقاييس صحيحة وموثوقة لتقييم  هذا األداء، مما  في بطاقة األداء 

 يساعدها على تحقيق مزايا تنافسية في األمد الطويل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داء املتوازن ألتحليل ومتابعة وتقيم نتائج مؤشرات بطاقة ا

للمؤسسة األسمنت بعين لكبيرة ستدامةإلل  

الفصل السادس   
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السادس لفصل ا  

ستدامة للمؤسسة إل لتائج مؤشرات بطاقة االداء املتوازن تحليل ومتابعة وتقيم ن 

 االسمنت بعين لكبيرة

 متهيد 
من خالل    القطاعات الحيويةومنرائدة في الجزائر،  القطاعات الصناعية اليعتبر قطاع اإلسمنت من بين             

بر كذلك من الصناعة الثقيلة الجد  تعت. و إنتاج املواد األكثر استخداما في بناء الهياكل واملباني والبنى التحتية

ويعتبر التلوث   ذه املادة،املحلية في الجزائر بقوة الستهالك له وترتبط التنمية وامللوثة للبيئة ستهلكة للطاقة امل

اإلنسان والحيوان والنبات،   خطر أنواع التلوث واألكثر تأثيرا على أالبيئي الناجم عن العمليات الصناعية من 

ينتجها اإلنسان، وتعتبر صناعة   نع املختلفة في العالم ماليين األطنان سنويا من امللوثات التيحيث تنفذ املصا

من غبار وغازات بدءا من قسم   للبيئة وخاصة تلويث الهواء ملا تطرحه في الجو  السمنت من الصناعات امللوثة

 . املقالع وانتهاء بقسم التعبئة

  سمنت أل لصناعة ا زائري مجمع إنتاج اإلسمنت الج ائدة في هذا مجال "ومن أشهر املجمعات الر                  

مجمع  و    .« GICA » يعبر عليه اختصار . و اإلسمنت و مشتقاتهشركة مساهمة تنتج    و الذي هو عبارة عنللشرق "  

إنتاج   فرعا متخصصا في عدة نشاطات منها  23بالجزائر، يضم  صناعة اإلسمنت في مجال  يعد رائد   "جيكا"

ركيب والصيانة الصناعية، واملرافقة التقنية  تى، والص وتسويق اإلسمنت والخرسانة الجاهزة لستعال والح

 .املحروقات  قطاع خارج  والصادرات الوطني   القتصاد تنويع في املساهمة  أجل  من مجمعى ويسع والتكوين.

يبلغ   فرعا تابعا ملجمع جيكا، حيث بولية سطيف، تعد رة، الكائن مقرهاين الكب ي شركة اإلسمنت لع وتعد        

السوق الوطنية   الستجابة لطلبسيكون بمقدورها و  اإلسمنت.  مليون طن من  3متوسط انتاجها السنوي 

 والدولية من اإلسمنت البرولي.

 SCAEKاإلسمنت عين الكبيرة  مؤسسةتقديم ل حث األول:ـــالمب
 SCAEKنت عين الكبيرة اإلسم مؤسسةاالستراتيجية البيئية ل المبحث الثاني:

لمؤسسة اإلسمنت عين الكبيرة   ستدامةإللبطاقة االداء المتوازن تصميم المبحث الثالث: 
SCAEK   
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 املبحث األول 

 SCAEKاإلسمنت عين الكبيرة  ؤسسةمتقديم 

 

ر وذلك ملا  من املؤسسات الرائدة في صناعة اإلسمنت في الجزائ SCAEKتعتبر مؤسسة اإلسمنت عين الكبيرة  

الخارج،    إلىتملكه من خبرة في هذا املجال، ولم تكتفي بتسويق منتوجها في الجزائر فقط بل تعدى ذلك لتصديره  

وكذا توضيح نشاط املؤسسة    SCAEK وسيتم التطرق في هذا املبحث إلى تقديم عام لشركة اإلسمنت عين الكبيرة

 إلى هيكلها التنظيمي وأهدافها.  وطريقة إنتاجها لإلسمنت وفي املطلب الثالث نتطرق 

 

 SCAEKعن مؤسسة االسمنت عين الكبيرة  وشاملة نظرة عامة  -أوال

 SCAEKالتعريف بمؤسسة االسمنت عين الكبيرة  -أ   

                   GICA   تعد مؤسسة السمنت بسطيف أحد فروع املجمع الصناعي ملؤسسات السمنت بالجزائر               

industriel des ciments d’Algérie) (group  وهي شركة عمومية ذات أسهم SPA   تقع ببلدية أولد عدوان دائرة عين

مليون دينار جزائري، وتقع  2200سمالها الجتماعي ب هكتار، يقدر رأ 50الكبيرة ولية سطيف الجزائر تحت مساحة 

كم جنوب دائرة عين الكبيرة، يقع املقر الرئيس ي   07كم شمال شرق املدينة الرئيسية لولية سطيف و 20على بعد 

خطي     (SCAEK) مؤسسة السمنت عين الكبيرةلإلدارة العامة في مدينة سطيف في حي بونشادا، شارع اباشا عمار تمتلك  

ة  حيث تعتمد في إنتاجها على الطريق  مالين طن من اإلسمنت البورتالني سنويا  3( بسعة تعاقدية مركبة تبلغ  02نتاج )إ

بالقرب من املحجر الذي تسمح احتياطاته بتلبية   (SCAEK) مؤسسة السمنت عين الكبيرة، يقع مصنع الجافة 

عام وفقا ألخر   100احتياجات التشغيل على املدى الطويل حيث متوسط العمر املتوقع املحتمل لهذه املحاجر أكثر من 

ستمد املواد الخام الرئيسية من رواسب جبل مدجون و  هكتار، و هي ت 220التقديرات، وتغطي مساحة تبلغ أكثر من 

 )ثنية مولوتو(.طين  

 SCAEK ؤسسة االمسنت عني الكبرية ملالتطور التارخيي  -ب
 بسطيف  SCAEK مؤسسة االسمنت عين الكبيرة(: التطور التاريخي ملؤسسة اإلسمنت 1.6) الجدول  رقم 

 السنة  الحدث 

 1974 ؛  KHDييد في مصنع السمنت من طرف املؤسسة األملانية توقيع العقد وبدء أعمال البناء والتش −

 1978 الدخول في اإلنتاج في أوائل سبتمبر؛  −

 1982 (؛ERCE( سابقا، وإنشاء الشركة الوطنية لإلسمنت )SNMCإعادة هيكلة ) −

الوطنية، وولدة شركة إسمنت عين كبيرة، انفصال املؤسسة عن باقي وحدات صناعة اإلسمنت   −

 ؛(SCAEK) التجاري   اإلسمنت

1998 



 ستدامة للمؤسسة االسمنت بعين لكبيرة بسطيفإل لتحليل ومتابعة وتقيم نتائج مؤشرات بطاقة االداء املتوازن  . ... ... السادس الفصل 

~ 246 ~ 

طن من   1000000تجاوزت مؤسسة اإلسمنت لعين كبيرة ألول مرة في تاريخها عتبة إنتاج  −

 اإلسمنت؛

2000 

 ؛2000نسخة  ISO 9001 باشرت املؤسسة في وضع معايير الجودة −

 ؛LH0450/41 تزويد املصنع بجسر مكشط −

2002 

 4750000 تجميع مرشح الحقائب بأكثر من:  للبناء والشراف على (AAF) توقيع عقد مع الشريك −

 يورو؛

2003 

 2005 الخام الطهي والتجانس؛ إلتمام ورش العمل ، وذلك(ICE FRANCE)توقيع عقد مع الشريك  −

 الفرن باستخدام تقنية مرشح األكياساملصنع بتركيب مصفاة كيسية على   في شهر ماي تم تطوير −

 ؛  (SCAEK)مرة في الجزائر بواسطة م التقنية ألول ملعالجة غازات األفران الساخنة، تم تقدي

2006 

 تمكنت املؤسسة في شهر جوان من الحصول على هذه الشهادة؛ 2004، نسخة 14001األيزو  −

 السابق في جويلية؛ (SCMCE)استئناف نشاط مبيعات التجزئة ل  −

 ؛  انيالبيئة والتخطيط العمر   الجائزة الوطنية الثانية للبيئة التي تمنحها وزارة  −

2008 

 تركيب مصافاة كيسية علي مستوى ورشة تبريد الكلنكر؛  −

 دج؛ 788036560بمبلغ إجمالي قدره : CETIMتوقيع العقد الهندس ي والستشاري مع −

 بدء أعمال الحفر وفقا ملواصفات مشروع إنشاء خط اإلنتاج الثاني؛ −

2009 

، ونقل ملكية  2009نوفمبر  26في بعد إنشاء مجمع الصناعي إلسمنت الجزائر   ةانيثإعادة هيكلة  −

األسهم، أسهم الشركة، والحيازات العقارية وغيرها من األوراق املالية التي تحتفظ بها في التصفية لصالح  

 ؛2010مارس  30اعتبارا من  (ERCE) مجموعة 

زء من البرنامج لتحسين مكانتها  بنجاح ج بتركيب وتجريب جهاز تبريد جديد قامت املؤسسة −

 دج؛ 484514410، وبلغت تكلفة هذا الستثمار :اإلنتاجية

2010 

 طن من الكلنكير؛  1022040( ألول مرة في تاريخه عتبة SCAEKتجاوز ) −

، نسخة  ISO 14001تمكنت املؤسسة من الحصول على شهادة لنظام اإلدارة املتكاملة واملدمجة  −

 ؛2007، نسخة OHSAS 1800و 2008، نسخة ISO 9001و 2004

2011 

 2013 ؛(polysius sas France) ،2013أوت  21في   تنفيذ خط إنتاج ثانيتوقيع  −

 ؛ (polysius sas france)، العقد املوقع مع 2014جانفي  23وضع موضع التنفيذ في  −

 ملؤسسة  في الجمعية العامة الغير العادية (SCAEK) تقرر شركة إسمنت عين الكبيرة، −

 % في رأس مالها؛35بزيادة قدرها 

2014 
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 , RAPPORT DE GESTION 2020 GICA - SCAEK)   2020التقرير العام لسنة من اعداد الباحث باعتماد على   املصدر:

Historique  p.3). 

 

 مؤسسة بطاقة فنية لل جــ/

والخصائص التي تميزها  سنتطرق في هذا العنصر على كل ما يمكنك معرفته على هذه املؤسسة من األرقام      

 : والتي يوضحها الجدول التالي 
 
 

، ستكون املعاملة سارية %35لزيادة رأس مال املؤسسة بنسبة   (AGEX)اد القرار من قبل اعتم −

 ؛2016خالل فترة الشتراك املقررة في أفريل 

2015 

 ؛2016في نهاية ديسمبر  % 93.5بلغ معدل التقدم في مشروع الخط الثاني  −

 داد الجبس؛والنشاط الرئيس ي للوحدة هو استخراج وإع  (SCAEK)جميلة إلىدمج وحدة  −

 )نوفمبر(؛  2016طن من اإلسمنت النفطي للسنة املالية  300 (SCAEK)ألول مرة أنتجت مؤسسة  −

2016 

لخط اإلنتاج الثاني من قبل وزير الصناعة واملناجم، السيد عبد   2017جانفي  05زيادة يوم  −

 الذي شرع في إضاءة الفرن؛ السالم بوشارب  

، وأول مصنع إلنتاج الكلنكر ب  2017في األول من مارس  البداية الفعالة لخط اإلنتاج الثاني −

 طن في اليوم األول؛  2130

، مما سمح بتشغيل النتائج  2017أفريل  1تم إطالق إنتاج اإلسمنت األول للخط الثاني في  −

 التشغيلية للمؤسسة. 

 بفضل الخط الجديد؛  ANDI %72)يل تحت )الحصول على فوائد التشغ −

 ؛2017نتاج الصناعي للخط الثاني خالل الربع الرابع من عام النتهاء من اختبارات اإل  −

2017 

، وهي عالمة مطابقة ملعايير الجودة الجزائرية  2018أوت  05 في TEDJتم الحصول على شهادة  −

 ؛ CRSو CPJملنتجات السمنت  

الزمني    مع اإلشارة إلى الجدول  2018نوفمبر   01توقيع تقرير القبول املؤقت لخط اإلنتاج الثاني في  −

 لسحب التحفظات في املحضر؛ 

2018 

 (10A)بنظام إدارة الجودة واملتعلقة  2019 جويلية 29 في API(Q1)تم الحصول على شهادة  −

 املتعلقة بمنتج السمنت البترولي؛

2019 

 13إلى  8التي تمت في الفترة من  (API ) اليقضةراقبةواملبنجاح من عملية تدقيق  القيام واختتام −

 ؛بتقنية الجتماع عن بعدجويلية 

 865.037بحجم ، أي  2020رقم قياس ي من حيث صادرات الكلنكر خالل السنة املالية تحقيق   −

ا.   طن 

2020 



 ستدامة للمؤسسة االسمنت بعين لكبيرة بسطيفإل لتحليل ومتابعة وتقيم نتائج مؤشرات بطاقة االداء املتوازن  . ... ... السادس الفصل 

~ 248 ~ 

 SCEAK(: بطاقة فنية ملؤسسة االسمنت عين الكبيرة  2.6الجدول رقم ) 

 املصدر: من اعداد الباحث باعتماد على املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة. 

 

 وطريقة انتاجها لإلسمنت SCEAKطبيعة نشاط مؤسسة اإلسمنت عين الكبيرة -:ثانيا 

 SCEAKالفرع األول: طبيعة نشاط ومنتجات مؤسسة االسمنت عين الكبيرة 

س ي ملؤسسة اإلسمنت بسطيف في إنتاج وتسويق السمنت بالجودة املطلوبة وفي الوقت يتمثل النشاط األسا      

 املناسب وتقوم املؤسسة بإنتاج خمسة أنواع من اإلسمنت تتمثل في:

− CEM-CPJ 32.5 إسمنت بروتالند متعدد الستخدامات حسب املعيار NA 422/2000P؛ 

− CEM-CPJ 42.5 ب املعيارإسمنت بروتالند متعدد الستخدامات حس NA 422/2000P؛ 

 ؛NA 443/999 حسب املعيار  CRS 400 اإلسمنت املقاوم للكبريت −

 اإلسمنت سريع التصلب تحت املاء )على الطلب(؛ −

 إسمنت آبار البترول )على الطلب(؛ −

 (SCAEK)مؤسسة إسمنت عين الكبيرة  اسم املؤسسة 

 SPAركة ذات أسهم ش الشكل القانوني

 GICAتنتمي إلى مجموعة  املجموعة 

 ولية سطيف  –دائرة عين الكبيرة  – بلدية أولد عدوان  املقر 

 هكتار  50 مساحة املصنع

 الجزائر- سطيف -حي بونشادة شارع عباشة عمار  اإلدارة العامة 

 دج 002200000000, رأس املال الجتماعي

 22000000 عدد األسهم 

 دج 00100, سمية للسهم القيمة ال 

 (GICA)املجمع الصناعي إلسمنت الجزائر  املساهم 

 BEA-بنك الجزائر  البنك 

 0082263ب  98 السجل التجاري 

 صناعة وتسويق اإلسمنت  النشاط الرئيس ي 

 مواد البناء القطاع 

حيث تعتمد في إنتاجها على  طن من اإلسمنت سنويا 3000000 الطاقة اإلنتاجية 

 الجافة الطريقة 

 2010عامال وهذا حتى نهاية سنة  372 عدد العمال 

 /http://www.scaek.dz املوقع اإللكتروني

نظام اإلدارة املتكاملة، جودة "سالمة الصحة والبيئة" وفق املعايير   الشهادة 

 و  2004نسخة  14001، ايزو 2008نسخة  9001املحترمة، ايزو 

OHSAS 18001  2007نسخة 

http://www.scaek.dz/
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وهي أول مؤسسة تقوم  2019جويلية 29اإلسمنت البترولي )تم الحصول على العتماد إلنتاجه في  −

 ئر بعدما كان يتم استرداه من الخارج(.بإنتاجه في الجزا

كما تقوم املؤسسة بأنشطة الصيانة واإلصالح ممثلة في ورشات الصيانة امليكانيكية والكهرباء وصيانة الفرن،    

 واملنتجات نصف املصنعة والنهائية. باإلضافة إلى مختبر للمراقبة املستمرة لجودة املواد األولية 

  اإلسمنتالفرع الثاني: كيفية إنتاج 
 (: طرق إنتاج اإلسمنت3.6الجدول رقم) 

 مالحظات السلبيات  اإليجابيات  الطريقة

تركيب بسيط لآللت   الرطبة 

 تجانس جيد وسهل التحقق. 

استهالك عال جدا من الطاقة  

 1200املولدة للحرارة)أكثر من 

 كالوري للكلغ من الكلنكر( كيلو 

 استثمارات مكلفة. 

ج اإلسمنت  هذه الطريقة األصلية إلنتا 

يتم من خاللها تحديد إذا كانت املادة  

الخام غنية باملاء )أكثر او يساوي  

22%.) 

استهالك أقل ملولدات   شبه جافة 

كيلو كالوري   800الحرارة )

 للكلغ من الكلنكر(.

 استثمارات وصيانة مكلفة.  
 

هذه الطريقة نادرة وتستخدم في حالة 

 أن املادة الخامة فقيرة من املاء. 

تركيب بسيط لآللت   افة الج

استهالك اقل بكثير ملولدات  

كيلو كالوري   750الحرارة 

 للكلغ من الكلنكر. 

 مشكلة الغبار. 

 مشكلة التحجير. 

تستخدم في حالة ان املادة األولية  

 ( %22فقيرة جدا من املاء )اقل من

واملشكل األساس ي هنا في استهالك  

 الطاقة بشكل كبير. 

   ث باعتماد على املعلومات املقدمة من طرف املؤسسةمن اعداد الباح املصدر:

إلنتاج اإلسمنت وذلك ملا لها من مميزات تتوافق    الطريقة الجافةتعتمد مؤسسة اإلسمنت عين الكبيرة على       

 مع معداتها واستثماراتها ومحيطها من خالل املراحل التالية: 

ألولية الخام املتمثلة في الحجر الجيري والصلصال  : يتم في هذه املرحلة استخراج املواد امرحلة التكسير .1

م تحطيم الصخور باملتفجرات على مستوى  كلم من محطة اإلنتاج، حيث يت 4بمعالجة ميكانيكية وعلى بعد 

طن الى ورشات تكسير منفصلة، أين يتم سحقها لتصبح بين    50-35املحجرة ثم نقلها بواسطة شاحنات تفريغ  

 ا إلى وحدات التخزين باملصنع عبر سكتين ناقلتين.  مم وبعدها يتم نقله 0-25
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األولية النيئة  : يتم في هذه املرحلة إعداد املواد مرحلة الطحن .2

بانتقاء املواد الخام وطحن الحجر الجيري والصلصال مع إضافة  

من خام الحديد بواسطة ثالث مطاحن تبلغ سعة كل واحدة  4%

 (farine الناتج العجينة ، ويطلق على املسحوق t/h 125منها حوالي 

 (، أما الجزيئات املتبقية فتنقل هوائيا نحو صوامع التجانس.

عد الحصول على العجينة يتم طهيها بتسخينها ثم  : بمرحلة الطهي .3

متر ودرجة   5.4متر وقطر    80حرقها وصول إلى الفرن الدوار ذو طول  

ده قبل  درجة مئوية، ليخرج في األخير الكلنكر ليتم تبري 1450حرارة 

 تخزينه في الصوامع. 

: في هذه املرحلة يتم طحن  طحن الكلنكير وإنتاج اإلسمنتمرحلة  .4

ع إضافة الجبس وبعض املواد حسب النوع املراد إنتاجه  الكلنكير م

، ثم  t/h 90من اإلسمنت بواسطة مطحنتين قدرة الواحدة منها 

ينقل اإلسمنت املحصل للتخزين في خمس صوامع ذات طاقة 

أيام، بواسطة مضخات   5طن أي ما يعادل إنتاج  40000 تخزينية

اإلسمنت من  تعمل بالهواء املضغوط، ويتكون كل نوع من أنواع 

 اإلضافات التالية: 

 (: الكلنكر مع إصافة الجبسCPAإسمنت بورتالند )  -

- CEM II 42.5  الكلنكر مع مزيج من الجبس وإضافات أخرى بنسب :

 الجبس(  %4إضافات و  %20محددة )

(: الكلنكر الذي تم إعداده خصيصا CRSمنت مقاوم للكبريت)إس -

 من املواد الخام واملختلط مع الجبس.

وأثناء عملية اإلنتاج يقوم املختبر بمراقبة الجودة لكل من املواد  

 األولية، الكلنكر وصول إلى تسليم اإلسمنت. 

 كما هو موضح في الجدول التالي:
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 سمنت وتركيبتها االنتاجية ( : أنواع اال 4.6جدول رقم) 

 املكونات و الخصائص  نوع السمنت 

(CPA) الكلنكر + الجبس  اصطناعياسمنت بورتالند 

(CPJ) الكلنكر+ الجبس + اإلضافات األخرى  اسمنت بورتالند باإلضافات 

(CRS) الكلنكر خاص + الجبس  السمنت املقاوم للكبريت 

 وثائق املؤسسة. : من إعداد الباحث بالعتماد علي املصدر

كلغ أو تعبئته في صهاريج الشاحنات   50حمولة : يتم توزيع اإلسمنت في أكياس ذات  مرحلة الشحن واإلرسال .5

 .لنقله.

 : مخطط لتحضير األسمنت بالطريقة الجافـة( 1.6.الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم  من امللوثات الناجمة عنه، ، صناعة االسمنت وبعض الطرق االستفادة محمد عبد السميع النواوي  :املصدر

 .14،ص:2001العلوم شعبة الكيمياء، الرياض اململكة العربية السعودية، 
   

راقبة جودة املنتجات دائمة:   .6 أثناء عملية اإلنتاج يتم مراقبة جودة املنتج عبر كافة مراحل التصنيع من  م

اف مخبر مستقل تابع ملركز البحوث و  استخراج املواد األولية إلى غاية توزيع املنتج النهائي وذلك بإشر 

 .CETIM   -بومرداس–تكنولوجيا مواد البناء 

ساس ي ببعض األنشطة التي ل تعود إلي صلب  وتقوم املؤسسة إضافة إلي نشاطها األ  الثانوية: األنشطة .7

 تخصصها واملتمثلة فيما يلي:  

 صيانة وإصالح آلت األشغال العمومية؛  -

 ة من الباطن في مجال صيانة آلت املحاجر؛ قيام املؤسسة بعملية املقاول -

 صيانة و إصالح املعدات الثابتة؛  -

 مجفف كسارة جافة
 

 منخل

 طحن ناعم

 فرن دوار

 مواد أولية صخرية

 وقود

 هواء

تاالسمن طاحونة خزان الكلنكر تبريد  

 الجبس

 كلنكر
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يانة امليكانيكية و الكهربائية باإلضافة إلى  للحفاظ على مستوى النشاط املعياري تضم الوحدة ورشات الص  -

 ورشة صيانة الفرن؛ 

 ملصنعة والنهائية. مختبر للمراقبة املستمرة لجودة املواد األولية املختلفة، واملنتجات نصف ا -

 

 SCEAKالفرع الثالث: أهداف مؤسسة االسمنت عين الكبيرة 

التنافسية، يجب أن تكون مؤسسة السمنت عين  ملواجهة املنافسة املتزايدة ولتدعيم ميزاتها 

لتمكنها  حريصة وفعالة في سياستها التنافسية لتأكيد مكانتها وتمركزها في السوق ولضمان استمراريتها.  (SCAEK)الكبيرة

بمنهج متكامل لنظام   SCEAKمن اقتحام السواق الخارجية ولتحقيق هذه الغاية تلتزم مؤسسة السمنت عين الكبيرة 

 ودة والصحة واألمن والبيئة، الذي يهدف إلى: الج

 إرضاء عمالئها وفقا للمتطلبات املعيارية والتنظيمية؛  -

 تزويد موظفيها بظروف عمل آمنة وصحية؛ -

 واملحافظة عليها. حماية البيئة   -

التزامها بتحقيق أهدافها  هدفها هو التحكم في املخاطر املرتبطة بنشاطها واغتنام الفرص املتاحة لها وذلك من خالل  

 املنبثقة من استراتيجيتها وذلك يتم بـ:

حة  الحرص الدائم على التطبيق الصارم للقوانين واللوائح الخاصة بأعمال املؤسسة واملتعلقة بالجودة والص .أ

 تحسين إدارة العالقة مع العمالء؛ و  والسالمة والبيئة

لتقليل من اآلثار البيئية الناتجة عن نشاط املؤسسة في إطار  زيادة حماية البيئة من أجل الوقاية من التلوث وا .ب

 التنمية املستدامة؛ 

اية وتقليص املخاطر عند  الوقو   التقليل من النفايات من أجل تحسين إدارتها )الفرز النتقائي وتثمين النفايات( .ج

 املصادر املتعلقة بصحة وسالمة املوظفين والتأكد على الوقاية من حوادث العمل؛ 

 يل استهالك الطاقة عن طريق التحكم في استخدامها لتحسين أداء الطاقة باستمرار؛ تقل .د

وج والحد من اآلثار  تعزيز تكوين املوظفين وتوعيتهم لتمكين تطوير ممارساتهم وذلك من أجل تحسين جودة املنت .ه

 ية؛الحفاظ على التواصل وتعزيزه مع األطراف املعن و البيئية واملخاطر املتعلقة بأمن العمل

تلبية الحاجات املتزايدة في مجال البناء واإلسكان، نظرا للحاجة املتزايدة للسكن حيث تتفاقم وتزداد من سنة   .و

ت الوطنية املبذولة في مجال التصنيع عبر مخطط  تطوير األنشطة القتصادية وتعزيز املجهوداو  إلى أخرى 

 التنمية القتصادية والجتماعية؛

يولة النقدية املتاحة لدى املواطنين من خالل سياسة بناء املساكن املتبعة من قبل  إمكانية الستفادة من الس .ز

 الصندوق؛

 د العاملة؛ املساهمة في امتصاص البطالة مع العلم أن هذه الصناعة األكثر استقطابا للي .ح

سمنت  التخفيض من الستيراد، وهو ما قامت به الدولة حيث رفعت الرسوم الجمركية على كل من يستورد ال  .ط

 تحسين دخل العامل، فكلما زاد اإلنتاج زادت األرباح.  و  من الخارج 
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 املبحث الثاني

 SCAEKسمنت عين الكبيرة أل ا ؤسسةستراتيجية البيئية ملإل ا
 

   تمهيد

، وذلك بفضل  2000إصدار   9001Iمن الحصول على شهادة األيزو  2002في سنة SCAEK مؤسسة   ت تمكن        

السياسة الصارمة التي انتهجتها في مجال الجودة. وعليه فقد أصبحت هذه املؤسسة مطالبة باحترام متطلبات هذا  

، حيث إن هذا النظام   Le Management par les processesالنظام بالعتماد على نظام اإلدارة للعمليات 

هذه العمليات من خالل وضع لوحة قيادة يطلق عليها  يفرض على املؤسسة التي تعتمده القيام بقياس فعالية

، والتي من خاللها يتم قياس فعالية العمليات الداخلية   Tableau de bord qualitéتسمية لوحة قيادة الجودة 

كما يتم وضع أهداف سنوية الكل عملية ويقاس مستوى تحقيق   بالستعانة بمؤشرات جودة خاصة بكل عملية.

 تلك األهداف بعد مقارنة ما تم تحقيقه مع ما تم التقدير له وتسطيره كأهداف. 

، وذلك بفضل 2004إصدار  14001على شهادة األيزو  2008جوان كما حصلت هذه املؤسسة أيضا في شهر      

تيجة لذلك فهي مطالبة باحترام متطلبات هذا النظام والذي يفرض عليها  نظام اإلدارة البيئية الذي اعتمدته. ون

،  lableau de bord environnementalقياس أدائها البيئي من خالل وضع لوحة قيادة يطلق عليها بلوحة قيادة البيئة  

ة كما يتم تسطير  والتي من خاللها يتم قياس فعالية نظام اإلدارة البيئية. ويتم ذلك من خالل وضع مؤشرات بيئي

 أهداف بيئية سنوية، ويقاس مستوى تحقيق تلك األهداف بعد مطابقة ما تم تحقيقه مع ما تم تسطيره من أهداف.

املرتبة الثانية وطنيا في مجال حماية البيئة ، وذلك في   2008إضافة إلى ما سبق فقد احتلت هذه املؤسسة في سنة  

 ة وتهيئة اإلقليم. إطار املسابقة التي نظمتها وزارة البيئ

إصدار   2OHSAS 18001على شهادة  2011وأخيرا فقد تمكنت هذه املؤسسة من الحصول من شهر نوفمبر         

 ملهنية. وذلك بفضل تحسينها لنظام إدارة الصحة والسالمة ا 2007

 

 SCAEK البيئة الداخلية والبيئة الخارجية ملؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة وتشخيص تحليل -أوال

يهدف تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية إلى إرساء تعريف واضح لوضع املؤسسة الحالي ودورها، وكذا            

التوصل إلى معرفة الكيفية التي سيتطور بها القطاع الذي تنتمي إليه في املستقبل. ولتحقيق هذا الغرض قمنا  

ذه البيئة من أكبر عدد ممكن من الزوايا، كما  راء تحليل لهببرمجة مقابالت مع معظم مديري املؤسسة من أجل إج

من أجل تحديد نقاط قوتها ونقاط ضعفها الداخليين ومعرفة الفرص والتهديدات التي    SWOTاعتمدنا على نموذج  

 قد تفرزها هذه البيئة. 
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 :يهدف تحليل البيئة الداخلية للمؤسسة إلى تحديد نقاط قوتها ونقاط ضعفها كالتالي 

 : مؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة في اآلتي نقاط قوةتتمثل أهم                 

 خبرة كبيرة في مجال صناعة اإلسمنت.   ✓

 سمعة جيدة للمؤسسة اكتسبتها من جودة منتجاتها وتنوعها.   ✓

 وضعية مالية جيدة للمؤسسة تمكنها من تمويل استثماراتها.  ✓

 جيا حديثة تمتاز بأداء عال.  امتالك املؤسسة لتجهيزات إنتاج ذات تكنولو  ✓

 امتالك املؤسسة للمناجم ذات احتياطيات معتبرة من املواد األولية وقربها من املصنع.   ✓
 

 :  هذه املؤسسة فتتمثل في ما يلي  نقاط ضعفأما 

القرارات )أغلب القرارات الستراتيجية يتم  افتقاد املؤسسة للمرونة بسبب املركزية الشديدة في اتخاذ  ✓

 (.  GICعلى مستوى اإلدارة املركزية ملجمع إسمنت الجزائر اتخاذها

 ضعف األداء التجاري للمؤسسة بسبب افتقادها لوسائل النقل الخاصة بها.   ✓

 ضعف عملية التصال داخل املؤسسة. ✓

 سلبا على أداء وسالمة تجهيزات اإلنتاج.   النقطاعات املتكررة للتيار الكهربائي في فصل الصيف تؤثر  ✓

  يسمح تحليل البيئة الخارجية للمؤسسة بمعرفة الفرص التي تتيحها هذه البيئة للمؤسسة، وكذا  في حين   

 املتاحة ملؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة في اآلتي:  الفرصالتهديدات التي قد تفرزها، حيث تتمثل أهم 

 الرتفاع املتواصل للطلب على مادة اإلسمنت في السواق املحلية والخارجية.  ✓

 لدولة الي تشجيع التصدير خارج املحروقات وهذا بتخصيص تحفيزات معتبرة. توجه ا ✓

 يحسن من تنافسية منتجات املؤسسة انخفاض أسعار املواد األولية والطاقة واليد العاملة من شأنه أن  ✓

 أمام املنتجات املستوردة ويأهلها للمنافسة باكتساب حصص سوقية في السواق الخارجية. 

 قع جغرافي متميز. تتمتع املؤسسة بمو  ✓

 أما التهديدات التي قد تتعرض لها هذه املؤسسة فتتمثل في ما يلي:

 صة: كالفارج والبسكرية... املنافسة املستقبلية املحتملة من طرف املؤسسات الخا  ✓

 الستخدام املكثف للتكنولوجيا املتطورة من طرف بعض مؤسسات اإلسمنت األجنبية قد يمنحها ميزة  ✓

 مجال التحكم في التكاليف.  تنافسية خاصة في

الوضاع السياسية والجتماعية العامة التي تمر بها البالد، من اعادة ترتيب في التوجهات   ✓

 التنموية. 

وبعدما تم تحديد أهم نقاط قوة وضعف مؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة، وكذا حصر أبرز الفرص  وهكذا 

 والتهديدات التي قد تتعرض لها.

 صياغة رؤية هذه املؤسسة، وذلك تمهيدا لضبط استراتيجيتها. نأتي اآلن إلى     
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 لعني الكبرية   SCAEKلشركة االمسنت   SWOTحتليل  (:  5.6جدول رقم ) 
 نقاط الضعف  نقاط القوة 

 خط إنتاج جديد بأحدث التقنيات وبتكنولوجيا عالية.  ✓

 قرب املحاجر من املصنع.و  مجزون طبيعي معتبر من املواد الولية  ✓

 اسعار الطاقة مما يأهلها للمنافسة.  انخفاض في ✓

 وضع مالي جيد .  و تمالك سمعة جيدة  ✓

 محفظة العمالء. في توسيع و لها قدرة تنافسية تجارية قوية. ✓

 الستماع للعميل من خالل مشروع "ميثاق الزبون"  ✓

 صورة العالمة التجارية البارزة.  ✓

 جودة املنتج )تنويع املنتجات(.  ✓

 من أماكن اإلنتاج. توافر املواد الخام وقربها  ✓

 كفاءات عالية من املوارد البشرية.  ✓

 مناخ اجتماعي صحي.و  تملك أدوات اتصال قوية ✓

تملك نظام اإلدارة املندمجة )الجودة، البيئة، الصحة والسالمة  ✓

 املهنية(.  

 رد فعل مرن لتغير السوق.   ✓

 املوظفون شباب.  وأغلب نظام أجور محفز   ✓

 التواصل الداخلي والخارجي الجيد. ✓

 عالقة إيجابية مع األطراف املعنية .   ✓

 التمكن من تدابير البيئة، الصحة والسالمة .   ✓

 تملك خبرة في مجال صناعة السمنت.و  تملك موقع جغرافي جيد   ✓

عدم التحكم الجيد في التكاليف  ✓

بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة  

 ومصاريف العاملين. 

قدم املصنع لم يسمح في التحكم    ✓

 الطاقة.  الجيد في ترشيد |

 غياب شبكة توزيع موسعة.  ✓

 النهج التجاري. غياب  ✓

 عملية شراء ثقيلة.   ✓

 التنسيق غير كافي بين الهياكل.   ✓

 تطور خطة العمل.   ✓

 ل ردود في حالة الشائعات.   ✓

املركزية في اتخاذ القرارات كونها  ✓

 GICA.تنتمي للمجمع

 

 التهديدات  الفرص 

في السوق الوطنية الطلب الكبير واملتواصل على مادة السمنت  ✓

 القاعدية والبني التحتية()املشاريع  

 .فتح باب تصدير اإلسمنت نحو األسواق اإلقليمية ✓

 املنافسة.   ✓

 التطور التكنولوجي. ✓

 خسارة العمالء. ✓

 الشائعات. ✓

هجومات متعلقة بالشبكة   ✓

 العنكبوتية.

أحداث اجتماعية سياسية   ✓

 متسارعة . 

 ؤسسة معطيات من امل باالعتماد على  ثاملصدر: من إعداد الباح
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 واستراتيجيتها SCAEK تحديد رؤية مؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة -ثانيا

بناء على تحليل البيئة الداخلية والخارجية املؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة أصبح بإمكاننا صياغة رؤيتها،             

غير أن أول عائق واجهنا في هذا اإلطار هو   مدراءها بشكل منفرد.وألجل ذلك قمنا أول بإجراء مقابالت مع مختلف 

عدم وجود إجماع بين هؤلء املدراء على رؤية موحدة، األمر الذي اضطرنا إلى تقديم طلب من أجل برمجة مقابلة  

يجب  فة ملواجهة املنافسة ولتدعيم ميزاتها التنافسيو   يحضرها جميع املدراء بهدف الخروج برؤية مشتركة وموحدة.

( حريصة وفعالة في سياستها التنافسية لتأكيد مكانتها وتمركزها في SCAEKاإلسمنت عين الكبيرة ) ن تكون شركةأ

بمنهج متكامل لنظام الجودة والصحة واألمن   SCAEKالسوق ولضمان استمراريتها. التحقيق هذه الغاية، تلتزم 

 : والبينة، الذي يهدف إلى)امللحق رقم: (

 املعيارية والتنظيمية.  ليها وفقا للمتطلباتإرضاء متعام ✓

 حماية البيئة واملحافظة عليها.  ✓

 توفير ظروف عمل آمنة وصحية ملوظفيها.   ✓

 القضاء على املخاطر وتقليل األخطار املتعلقة بالصحة والسالمة في العمل.   ✓

 املهنية. استشارة وإشراك موظفيها وممثليهم في اإلجراءات املتعلقة بالصحة والسالمة   ✓

ي املخاطر املرتبطة بنشاطها واغتنام الفرص املتاحة لها وذلك من خالل التزامها بتحقيق  هدفها هو التحكم ف

 أهدافها املتبعة من استراتيجيتها وذلك يتم بالعتماد علي: 

 الحرص الدائم على التطبيق الصارم للقوانين واللوائح السارية على نشاط املؤسسة واملتعلقة بالجودة ✓

 والصحة والسالمة والبيئة. 

 إرضاء الزبائن واألطراف املعنية وتحسين إدارة العالقات معهم.  ✓

زيادة حماية البيئة من أجل الوقاية من التلوث والتقليل من اآلثار البيئية الناتجة عن نشاط املؤسسة   ✓

 في إطار التنمية املستدامة 

 نتقائي وتثمين النفايات(. التقليل من النفايات من أجل تحسين إدارتها )الفرز ال  ✓

الوقاية وتقليص املخاطر عند املصدر املتعلقة بصحة وسالمة املوظفين والتأكيد على الوقاية من حوادث   ✓

 العمل. 

 تقليل استهالك الطاقة عن طريق التحكم في استخدامها لتحسين أداء الطاقة باستمرار.  ✓

ملنتوج والحد  ممارساتهم وذلك من أجل تحسين جودة اتعزيز تكوين املوظفين وتوعيتهم لتمكين تطوير  ✓

 من اآلثار البيئية واملخاطر املتعلقة بأمن العمل. 

 الحفاظ على التواصل وتعزيزه مع األطراف املعنية ذات املصلحة. ✓
 

 ISO 9001/2015 ،monogram API 10A،  9الطبعة    API Q1يمثل نظام اإلدارة املتكامل للجودة وفقا للمعايير         

، التزام شركة   45001/2018ISOوالصحة والسالمة في العمل وفقا ملعيار ISO 14001/2015، البيئة وفقا ملعيار 

اإلسمنت عين الكبيرة بالتحسين املستمر لألنشطة من أجل الوصول إلى التميز وامتالك قدرة تنافسية تمكن  

 املؤسسة من اقتحام السواق الخارجية.  
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الطالع علي  محل الدراس، و بعد في املؤسسة قرار مسؤولي وصناع الجراء عدة مقابالت مع إومن خالل         

لنا أن رؤية هذه مؤسسة تتمثل في بلوغ الريادة الجهوية،    تبين،  (  04ملحق رقم:  أنظر  نظام الدارة املتكامل )و سياسة  

اقتحام السواق الخارجية  مع فرص  ي.  الجزائر   GICAأي أن هذه املؤسسة تصبو ألن تكون األولى علي مستوي مجمع  

إن بلوغ هذه الرؤية يستوجب على املؤسسة وضع استراتيجية مناسبة، حيث تعد   ت. ي مجال صناعة اإلسمنف

هي األفضل واألقرب لتحقيق طموح هذه املؤسسة، وذلك  Cost leadershipاستراتيجية الريادة في تكلفة املنتج 

 خصائصها املتمثلة في اآلتي: في الجزائر، وكذا واقع هذه املؤسسة و بالنظر إلى مميزات قطاع اإلسمنت 

سيمكنها    سنة، األمر الذي 42الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها هذه املؤسسة في صناعة اإلسمنت والتي تعدت  .أ

 من الستفادة من أثر الخبرة. 

 مليار دج،  30لفة تقدر ب مليون طن وبتك 2استفادة املؤسسة من خط إنتاجي جديد بطاقة سنوية تقدر ب  .ب

 من استفادة املؤسسة من  2009تقب أن يسمح هذا املشروع الذي انطلقت األشغال به سنة حيث من املر 

 أثر الحجم )تقليص نصيب الطن الواحد من اإلسمنت من التكاليف الثابتة(.  

 .التحكم أكثر التكاليفنجاح املؤسسة في التخلص من العمالة الزائدة، األمر الذي سيساعدها على  .ج

 معظم تجهيزاتها اإلنتاجية.  نجاح املؤسسة في تجديد  .د

اعتماد املؤسسة على سياسة املقاولة من الباطن من أجل التحكم في التكاليف، حيث تنازلت املؤسسات   .ه

 أخرى عن معظم خدمات الصيانة، وكذا خدمات اإلطعام والنقل.  

اإلسمنت لعين الكبيرة   تعد بمثابة عوامل النجاح التي قد تساعد مؤسسةالسابقة،  إن جميع هذه األمور             

 ط املوالية . اأهدافها االستراتيجية والتي سنتناولها من خالل النق  على بلوغ
 

 SCAEK تحديد األهداف االستراتيجية ملؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة  --ثالثا

داف الستراتيجية  بعدما تم التعريف في الخطوة السابقة باستراتيجية املؤسسة، ينبغي اآلن تحديد أهم األه          

ؤسسة  املتسعى  و   .للمؤسسة وذلك في ما يتعلق بكل منظور من املنظورات الخمسة لبطاقة األداء املتوازن املستدام

 في ما يخص املنظور املالي إلى تحقيق األهداف التالية: 

 تعزيز الربحية.   • تحسين مستوى املردودية. •

 يف لتحكم في التكال • تعظيم الستغالل األمثل لألصول  •
 

 . أما ما يتعلق باألهداف الستراتيجية ملنظور العمالء فإنها تتمثل في اآلتي:

 تحسين كفاءة العملية التسويقية. • السوقية زيادة الحصة  •

 تحسين مستوى رضا العمالء  • النمو في حجم املبيعات  •

لق بمنظور العمليات الداخلية في في حين تتمثل أهم األهداف الستراتيجية املؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة في ما يتع  

 : اآلتي

 التحسين املتواصل لإلنتاجية.  •

 للطاقة اإلنتاجية.الستغالل األمثل  •

 تحسين كفاءة عملية الصيانة.  •



 ستدامة للمؤسسة االسمنت بعين لكبيرة بسطيفإل لتحليل ومتابعة وتقيم نتائج مؤشرات بطاقة االداء املتوازن  . ... ... السادس الفصل 

~ 257 ~ 

 أما األهداف الستراتيجية ملنظور التعلم والنمو تتمثل في اآلتي:  

ضمان سالمة األفراد داخل   • تطوير قدرات األفراد في املؤسسة. •

 املؤسسة 

 رفع مستوى التأطير  • تحسين مستوى رضا األفراد  •
 

 : جية للمنظور البيئي واملجتمعي فتنحصر في اآلتيوأخيرا فإن ما يتعلق باألهداف الستراتي

 الستغالل األمثل ملختلف املوارد الطبيعية.  • اإلسهام في تنمية املجتمع املحلي. •

املستخدمة او    املواد املعاد تدويرهانسبة  • حماية البيئة من التلوث. •

 املسترجعة. 
 

يمكن تصميم الخريطة ، على هذه األهداف االستراتيجية ملؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة  وبناءً            

 كما هو مبين في الجدول التالي.  االستراتيجية لهذه املؤسسة، وهذا ما سوف نتناوله من خالل النقطة املوالية

  Excelاتيجية لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة  باستخدام (: األهداف االستر6.6الجدول رقم ) 

. ةمن املؤسسمعطيات املصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على   
 

 

 املؤشرات األهداف االسرتاتيجية األبعاد

االبعاد السوقية
 

 معدل دوران االصول  الستغالل الجيد لألصول  البعد املالي

 التحكم في سعر التكلفة التحكم في التكاليف

 املردودية املالية تحسين املردودية

بعد 

 العمالء

 

 السوقية في القطاعتطور الحصة  زيادة الحصة السوقية

 تطور عدد العمالء ضمان ولء العمالء واكتساب اخريين جدد.

 في حجم رقم االعمال تطور  تحسين مستوى رضا العمالء

بعد  

التعلم 

 والنمو

 معدل تكاليف التكوين تطوير قدرات وكفاءة األفراد في املؤسسة

 معدل االطارات ررفع مستوى التأطي

 معدل التغيب مستوى بيئة العملتحسين 

بعد 

العمليات 

 الداخلية

 معدل انتاجية العامل التحسين املتواصل لإلنتاجية العامل 

 معدل الطاقة االنتاجية املستغلة الستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية

 تكاليف الصيانةنصيب الطن الواحد املنتج من  تحسين كفاءة عملية الصيانة

االبعاد غري السوقية
 

البعد  

 البيئي

 معدل طرح الغبار حماية البيئة من التلوث

الستغالل األمثل للموارد الطبيعية واملحافظة 

 عليها

 معدل استهالك الكهرباء

 معدل استهالك الغاز

 معدل استهالك املاء

 معدل استغالل االراض ي واملقالع

 معدل طرح النفايات النفايات تحكم فيال 

البعد 

 الجتماعي

 حجم ميزانية النشاطات االجتماعية  اإلسهام في تنمية املجتمع املحلي

 االستثمار في املساحات الخضراء والضرائب البيئية

 معدل تكرار حوادث العمل الصحة والسالمة املهنية
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 داء املستدام الرئيسية للمؤسسة صناعة االسمنت بعين لكبيرةأل تحديد مؤشرات ا -رابعا

وربطها معا بعالقات السبب والنتيجة في  بعد تحديد الهداف الستراتيجية ملؤسسة السمنت لعين لكبيرة        

ؤشرات التي تعبر عن الداء املستدام للمؤسسة  الخريطة الستراتيجية، سنقوم في الخطوة املوالية باختيار اهم امل

   بحيث يكون لكل هدف استراتيجي مؤشر كمي او اكثر يبين مدي قدرة املؤسسة علي تحقيق ذلك الهدف.   

 نة   ولقد تم اجراء املقار  

الستراتيجية  ينبغي أن يتم اختيار املؤشرات لهذا املنظور على ضوء األهداف :  مؤشرات األداء للمنظور املالي     

 التي سبق تحديدها، وذلك على النحو التالي: 

 الهدف األول : تعظيم االستغالل األمثل لألصول 

معدل دوران األصول املحقق في سنة  يستخدم املؤشر املستخدم في الحكم على مدى تحقق هذا الهدف اي 

ن أصولها بكفاءة عالية في تحقيق  ، ويوضح هذا املؤشر مدى قدرة املؤسسة على تحقيق الستفادة املثلى م 2020

 املبيعات. ويحسب هذا املؤشر من خالل العالقة التالية: 

 .%100( / إجمالي األصول ( HTمعدل دوران األصول = )صافي املبيعات)رقم العمال خارج الرسم   ✓

 . %100( 15565/59942معدل دوران األصول = ) ✓

 .%25,97معدل دوران األصول =  ✓
 

 

 .2020-2018: يمثل معدل دوران االصول للفترة ( 7.6جدول رقم ) ال

 البيان  2018 2019 2020

 HTرقم االعمال   361 19   736 14   565 15

 اجمالي االصول    608 55   439 57   942 59

 االصولمعدل دوران  34,8% 25,7% 26,0%

 : الف دينارالوحدة.51031هو  2017معدل دوران االصول لسنة                                                                                  

 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة  املصدر:

 2018، وسنة %25,66بلغ 2019معدل دوران األصول الذي حققته مؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة سنة  إن       

. والسبب الرئيس ي وراء ذلك هو انخفاض في املبيعات بسبب انخفاض الطلب، رغم ان املؤسسة في %34,82بلغ 

جد محدودة في انتظار توسيعها في عمليات  هذه املرحلة بدأت في عملية التصدير السمنت نحو الخارج ال انها كانت  

قادم اليام. وهو ما يفرض علي املؤسسة مراجعة سياستها التسويقية من جهة و كسب املزيد من ميزات التنافسية  

 .   لكي تستطيع اقتحام السواق الخارجية الشد منافسة
 

 الهدف الثاني: التحكم في التكاليف 

من تحقيق هذا الهدف، سوف نعتمد على مؤشر تكلفة إنتاج الطن   املؤسسة من أجل تحديد درجة اقتراب        

في تكاليفها.   ، وذلك بغية الحكم على مدى قدرة املؤسسة في التحكم 2020الواحد من اإلسمنت املحقق في سنة 

اج،  ليف انتولهذا الغرض تم دراسة تطور سعر التكلفة بالعتماد علي مجموع التكاليف املباشرة والغير مباشرة) تكا

تكاليف مواد اولية، مصاريف اليد العاملة، الهتالكات...( ومنه يمكن حساب تكلفة الطن الواحد من السمنت  

 بالعالقة التالية:

 تكلفة انتاج الطن الواحد من االسمنت: التكلفة الكلية لإلنتاج/ حجم االنتاج الفعلي لإلسمنت. ✓
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 : والنتائج موضحة كما يلي 
 .2020-2018يمثل تطور سعر التكلفة للفترة  (:8.6جدول رقم ) 

 البيان  2018 2019 2020

يات   000 087 627 4   000 442 152 5   000 814 173 6  المشتر

 مصاريف عمال    000 209 864 1   000 708 218 2   000 405 600 1

ائب ورسوم ودفعات مماثلة    000 427 836   000 657 515   000 128 571  ضر

 مصاريف تشغيلية اخري    000 703 6   000 474 166   000 638 77

 مخصصات اهتالك    000 997 569 3   000 223 568 3   000 529 443 3

 سعر التكلفة    000 423 904 10   000 504 621 11   000 514 866 11

 االنتاج)طن(    497 150 3   549 312 2   470 154 2

 تكلفة الطن الواحد)طن(    461 3   025 5   508 5

 دج.                                3445.54 هي 2017تكلفة الطن الواحد لسنة                                                                       
 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة  املصدر:

ومن خالل الجدول يتضح ان املؤسسة لم تتمكن الي حد ما من التحكم في تكاليفها، اذ ان تكلفة الطن          

دج/طن وقيمتها  10292.12تقدرب2016الواحد من السمنت شهدت ارتفاعا محسوسا. حيث كانت قيمتها سنة 

، ويمكن تفسير  %60وق  دج/طن أي بزيادة تف  5507,86الي  2020دج/طن لترتفع سنة    3445.54تقدر ب  2017لسنة  

ذلك بالرتفاع في تكاليف الخدمات الخاصة بخطوط النتاج وتكاليف الصيانة سواء التصحيحية او الوقائية، كذلك  

ستراتيجية املؤسسة في التحكم في  إويتعارض مع  يتنافى، وهذا ما 2019ة سنة الرتفاع في تكاليف العمالة خاص

 . تكاليفها 
 

 تحسين مستوى املردوديةالهدف الثالث: 

من أجل تحديد درجة اقتراب املؤسسة من تحقيق هذا الهدف، سوف نعتمد على مؤشر معدل املردودية        

صافية   ب مائة دينار مستثمرة من األموال الخاصة من أرباح ، والذي يعبر عن نصي2020املالية املحقق في سنة 

 حققتها املؤسسة. ويحسب هذا املؤشر من خالل العالقة التالية: 

 . %100األموال الخاصة ( \معدل املردودية املالية = )نتيجة الدورة الصافية  ✓

 .  %100( 40268528464\  3749000000معدل املردودية املالية = ) ✓

   %9,31املالية =  معدل املردودية ✓
 

.2020-2018معدل املردودية املالية للفترة : يمثل تطور ( 9.6جدول رقم )   
                                                                                                                                

 الببيان  2018 2019 2020

000 425 749 3  000 192 514 4  000 622 529 8  نتيجة الدورة الصافية  

464 528 268 40  517 127 869 37  454 134 836 35  األموال الخاصة  

124 942 59  000 825 438 57  إجمالي الصول  000  55 608 072 000 

 معدل املردودية املالية  % 23.80 11.92% % 9.31

 معدل العائد على الستثمار   % 15.34 7.86 %  % 6.24

 %25هي: 2017لسنة  معدل املردودية املالية               .من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة  املصدر:
 

املؤشر الرئيس ي الذي يساعد في الحكم علي نجاح املؤسسة من جهة، وعلي درجة   معدل املردودية املالية تبر يع

وفي املؤسسة محل الدراسة نالحظ انها شهدت تراجعا طيلة فترة الدراسة.    توليدها للتدفقات النقدية من جهة اخري. 
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، وهو انخفاض حاد  %9,31قيمة   2020سنة لتنخفض تدريجيا حتي وصلت  %23,80قيمة  2018حيث بلغت سنة 

 وكبير ول يحق للمؤسسة تجاهله ذلك ملا له من تأثير سلبي علي الوضعية املالية للمؤسسة.
 

 املنظور العمالء  مؤشرات األداء 

وء  على غرار ما تم في املنظور املالي فإن تحديد مؤشرات األداء املنظور العمالء ينبغي أن يتم على ض             

وهذا لرتباط اداء املؤسسة    .األهداف الستراتيجية التي سبق وضعها لهذا املنظور ومن خالل عالقة السبب والنتيجة

بزبائنها، الذين يمثلون الطرف املستخدم ملنتجاتها فنمو املبيعات يعتمد علي حجم التعامالت مع الزبائن وعددهم.  

 ل قياس هذا البعد منها ما يلي:   ويمكن ان نعتمد علي مجموعة من الهداف من اج

 اهلدف األول : زايدة احلصة السوقية 
،  2020الئم لقياس مدى تحقيق املؤسسة لهذا الهدف في الحصة السوقية املحققة في سنة يتمثل املؤشر امل

 والذي يقاس من خالل العالقة التالية:  

 . %100كمية انتاج القطاع ( \الحصة السوقية = ) كمية انتاج املؤسسة  ✓

 . 8,55%= %100(  25200000 \2154470الحصة السوقية = ) ✓

 

 

 .2020-2018يمثل تطور الحصة السوقية للفترة : ( 10.6جدول رقم ) ال

 البيان  2018 2019 2020

 المؤسسة)طن( انتاج    497 150 3   549 312 2   470 154 2

)طن(    000 200 17   000 800 20   000 200 25 ي
 االنتاج الوطنر

 الحصة السوقية 18,3% 11,1% 8,5%

  %18هي:  2017لسنة  احلصة السوقية                                                                                                                                              

 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة.  املصدر:

نسبة  2018من خالل الجدول السابق يتضح ان الحصة السوقية للمؤسسة في تراجع مستمر، حيث بلغت سنة          

الي نسبة  2020متعامل اقتصادي خاص وعام، ثم بدأت في النخفاض لتصل في سنة    19  من سوق مكون من   %18,32

. وهذا ناتج عن تشبع السوق الوطنية من هذه املادة و شح في املشاريع نتيجة تقليص الدولة لسياسة لإلنفاق  %8,55

 طاع. القهذا   التي يعرفها والكبيرة    الحادة  الي املنافسة ة العام اضاف

 رقم االعمال يف حجم   تطورين : الاهلدف الثا
  رقم العمالأجل تحديد درجة اقتراب املؤسسة من تحقيق هذا الهدف سوف نعتمد على مؤشر معدل النمو  من          

 ، والذي يحسب من خالل العالقة التالية:2020املحقق في سنة 

 . %100( 1-للسنة ن رقم االعمال( 1-نللسنة رقم االعمال /للسنة ن رقم االعمال = ) رقم االعمالمعدل النمو في  . أ

 . 17175هو   2017مع العلم ان رقم اعمال لسنة %. 5.63 = %100) 14736\( 14736 - 15565=  ) رقم االعمالمعدل النمو في  .ب

          .2020-2018للفترة  HTحجم رقم العمال : يمثل تطور  ( 11.6جدول رقم ) 

 البيان  2018 2019 2020

 رقم االعمال      361 19   736 14   565 15

 معدل تطور رقم االعمال  13% 24%- 6%

 الوحدة: مليون دج. %98: 2017لسنة  معدل تطور رقم االعمال                                                                                    

 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة.  املصدر:
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  لرقم العمال ناتج عنمضطرب، غير مستقر هناك انخفاض  أنومنه ستنتج من خالل الجدول السابق،          

      لبعضها.التطرق   سبقعوامل   عدة 

 

 الهدف الثالث : ضمان والء العمالء واكتساب اخريين جدد  

املؤسسة من تحقيق هذا الهدف، وباعتبار ان العمالء هم مصدر الرئيس ي    اقتراببغية الحكم على مدى 

علما ان   لنمو املؤسسة، سيتم التحقق من هذا الهدف من خالل تتبع تطور عدد العمالء في الفترة الدراسة كما يلي:

 عميل.  3106هو  2017عمالء سنة عدد ال

 .2020-2018للفترة  العمالءعدد  : يمثل تطور ( 12.6جدول رقم ) ال

 البيان  2018 2019 2020

 عدد العمالء  1584 1085 703

 تطور عدد العمالء %  49% 31,50% 35,21%

 عميل. 3106هو 2017عدد العمالء لسنة                                                                                                                              

 ائق املؤسسة. من اعداد الباحث بالعتماد علي وث املصدر:

انخفاض كبير ومتطارد لعدد العمالء. ولفهم هذا النخفاض الذي  من الجدول اعاله يمكن مالحظة ان هناك  

 يرجعه مسؤولون في قسم التسويق الي السباب املوضوعية التالية:

و  حيث اصبحت تبيع لكل انواع الزبائن سواء مستهلكين نهائيين ا 2018تغير سياسة املؤسسة بداية من  ✓

 حصلها علي ترخيص من وزارة التجارة.موزعين سواء كانوا تجار جملة ام تجزئة وهذا بعد ت

يرجع هذا النخفاض بسب شدة املنافسة مع املتعاملين في القطاع والخواص منهم مع حدوث تشبع في  ✓

 السوق وركود في املشاريع.

جل كبح هذا  أ يزاتها التنافسية من  املؤسسة مراجعة سياستها التسويقية واستغالل م يتطلب من كل هذا ي

 لعمالء.      ا  في عدد الحادالنقص 
 

 .  مؤشرات األداء ملنظور العمليات الداخلية

ويهتم هذ البعد بطبيعة العمليات واملراحل الداخلية التي يمر بها املنتج حتي وصوله للعميل أي تحليل سلسلة         

املنافسة وهذا في يطار التكامل مع البعديين السابقين. ويتم تحديده    القيمة، التي تعتبر من اهم ادوات تحليل سوق 

 باألهداف التالية:   

 ل لإلنتاجية العامل الهدف األول : التحسين املتواص

التحكم في العمليات التشغيلية التي تعتبر املحرك الرئيس ي لنشاط واستمرار   يتمثل املؤشر املالئم لقياس مدى        

، والذي يقاس من خالل  2020ق املؤسسة لهذا الهدف املتمثل في معدل إنتاجية العامل في سنة لتحقياملؤسسة و 

 العالقة التالية:

 العامل = حجم اإلنتاج اإلجمالي/ عدد العمال اإلجمالي . معدل إنتاجية  ✓

 .  564\  2154470معدل إنتاجية العامل =  ✓

 طن/العامل.  3820معدل إنتاجية العامل =  ✓
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 .2020-2018للفترة   معدل انتاجية العامل: يمثل تطور ( 13.6) جدول رقم ال
 2020  2019 2018 البيان 

 2 154 470 2 312 549 3 150 497 كمية اإلنتاج للطن 

 564 571 536 عدد  الجمالي العمال  

 3 820 4 050 5 878 نتاجية العامل )طن/ العامل( إتطور 

 %6 %31- %4 تطور معدل انتاجية العامل 

 5 903 6 336 8 631 نتاج اليومي )طن/يوم(ال 

 246 264  360 النتاج في الساعة)طن/ساعة( 

 (%102هي:  2017لسنة معدل انتاجية العامل)طن/العامل()   من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة.  املصدر:  

تقدر    2017اقص مستمر، حيث كان سنة  ومن خالل الجدول اعاله نالحظ ان معدل انتاجية العامل في تن           

. ويمكن تفسير هذا  %33طن/للعامل وهو انخفاض يصل لنسبة    3820تقدر2020صبح سنة  أ  و   ،طن/للعامل5666

   النخفاض الي التراجع الكبير في النتاج والزيادة النسبية في عدد العمال. 

كانت   2018الساعة نالحظ جليا ذلك النقص اذ انه ولإلشارة فان تحليل الداء اليومي وحتي النتاج في           

طن/الساعة وهذا من شانه التأثير علي اداء املؤسسة.  246الي 2020ليتراجع سنة طن/الساعة  360املؤسسة تنتج

 طن/الساعة. 347علما ان الطاقة النتاجية القصوى التي تم اختبارها هي في حدود 
 

 اإلنتاجية  الهدف الثاني : االستغالل األمثل للطاقة

اقتراب املؤسسة من تحقيق هذا الهدف،  وهو مؤشر مكمل وتابع للهدف السابق من أجل تحديد درجة          

سوف نعتمد على كل من مؤشر معدل الطاقة املستغلة وكذا مؤشر عدد ساعات التشغيل الفعلية لتجهيزات  

املستغلة فإنه يحسب من خالل العالقة . ففيما يتعلق بمؤشر معدل الطاقة 2020اإلنتاج املحققان ن سنة 

 التالية:  

 . %100الطاقة اإلنتاجية النظرية ( \اإلنتاجية املستغلة = )الطاقة اإلنتاجية الفعلية معدل الطاقة  ✓

 .3000000)100% \ 2154470معدل الطاقة اإلنتاجية املستغلة = ) ✓

 . %72معدل الطاقة اإلنتاجية املستغلة =   ✓
 2020-2018للفترة  معدل الطاقة النتاجية املستغلةتطور   : يمثل( 14.6جدول رقم ) 

 البيان   2018 2019 2020

 تاج)طن( حجم االن   497 150 3   549 312 2   470 154 2

 الطاقة االنتاجية)طن(    000 000 3   000 000 3   000 000 3

 معدل الطاقة االنتاجية المستغلة  105% 77% 72%

 طن.2900517هو  2017حجم االنتاج لسنة                                                                                                                       

 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة.  املصدر:

سنة   %72، الي %105قد بلغ  2018معدل الطاقة اإلنتاجية املستغلة من طرف هذه املؤسسة في سنة   إن        

ا  ادي الي انخفاض رقم العمال. هذ ا وهي في تراجع مستمر نتيجة تراجع الحصة السوقية وعدد العمالء مم2020

 ليون طن/السنة.م 3مليون طن/سنة الي 1من  2017وخصوصا انها رفعت من طاقتها النتاجية سنة 
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 الهدف الثالث: تحسين كفاءة عملية الصيانة

تعتبر عمليات الصيانة في مؤسسات السمنت املحرك الحقيقي للمصانع، لكون تكلفة التوقف كبيرة            

 نميز بين نوعيين من الصيانة:وتؤدي الي شلل املصنع ككل. وهنا 

وم بإصالح العيوب حين ظهورها، وهذا ما يصطلح  : وهي اعمال الصيانة التي تقالصيانة التصحيحية .1

 عليه بالصيانة العالجية)الصالحية( وهي اعمال الصيانة التي تتم بعد حدوث العطب.

ك علي عامل الخبرة والتوقعات أي  : وهي وضع برنامج زمني دقيق للصيانة استنادا في ذلالصيانة الوقائية .2

 ع ضحية التكاليف الكبيرة املتعلقة بالعطاب.قبل وقوع العطل. هذا ما يجنب املؤسسة الوقو 

وبغية الحكم على مدى اقتراب املؤسسة من تحقيق هذا الهدف سوف نعتمد على مؤشر نصيب الطن الواحد  

 والذي يحسب من خالل العالقة التالية:، 2020املنتج من اإلسمنت من تكاليف الصيانة خالل سنة 

 صيانة = تكاليف الصيانة/ حجم اإلنتاج اإلجمالي. نصيب الطن الواحد املنتج من تكاليف ال ✓

 .2154470/  96636080نصيب الطن الواحد املنتج من تكاليف الصيانة =  ✓

 الطن    وتجدر اإلشارة إلى أن نصيب دج  45نصيب الطن الواحد املنتج من تكاليف الصيانة = ✓

 . 2020-2018للفترة  تكاليف الصيانة املستغلةمعدل نصيب الطن الواحد املنتج من (: يمثل تطور 15.6جدول رقم )

 

 البيان  2018 2019 2020

 الصيانة)دج( تكاليف    071 489 50   413 739 142   080 636 96

)طن(    497 150 3   549 312 2   470 154 2  حجم االنتاج الكلي

 نصيب الطن الواحد)دج(  16 62 45

 معدل تطور تكلفة الطن  88%- 285% 27%-

 .2017سنةلدج/طن 129صيب الطن الواحد من تكاليف الصيانة من ن                                                          
 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة.  املصدر:

ومن خالل الجدول اعاله يتضح ان املؤسسة استطاعت التحكم في تكاليفها الخاصة بالصيانة، حيث خفضت       

اي بتخفيض قدره  2020دج/طن سنة 45الي  2017دج/طن سنة129نصيب الطن الواحد من تكاليف الصيانة من 

. ويعود الفضل في ذلك الي ان املؤسسة اكتسبت مهارات في عملية الصيانة. كما انها اصبحت تقدم يد  %65حوالي 

 املساعدة في مجال الصيانة للمؤسسات األخرى التي تنشط في نفس القطاع. 
 

 مؤشرات األداء ملنظور التعلم والنمو

ما تم في املنظورات سابقة، فإن تحديد مؤشرات األداء املنظور التعلم والنمو ينبغي أن يتم على ضوء  على غرار        

 :األهداف االستراتيجية التي سبق وضعها لهذا املنظور، حيث تتمثل هذه املؤشرات في اآلتي

 الهدف األول: تطوير قدرات وكفاءة األفراد في املؤسسة 

ة اهمية بالغة، فهو احد الركائز الساسية لنجاح العملية الدارية. ألنه يمكن املؤسسة  يمثل التكوين في املؤسس       

من الستثمار في العنصر البشري بتزويد الفراد باملعارف واملهارات. مما يؤدي الي التغير اليجابي في سلوكياتهم وتطوير 

ارسة اهم مؤشرات التكوين لدي املؤسسة كما  ككل. لهذا سوف نقوم بد ادائهم مما ينعكس علي رقي بأداء املؤسسة

 ( .16.6الجدول رقم )هو موضح في 
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.2020-2018للفترة  معدل تكاليف التكوين املستغلة: يمثل تطور ( 16.6جدول رقم ) ال  

 البيان  2018 2019 2020

 الندوات  53 57 27

ي المصنع  386 450 200
ر
 تكوين ف

ر المستوي  296 201 73  تحسي 

 العدد االجمالي لألنشطة التكوينية  735 708 300

 للتكوين)باأللف دج( التكاليف الكلية    187 19   708 23   189 11

 ليف التكوين تطور تكا 3%- 24% 53%-

 تكلفة النشاط الواحد)دج/للنشاط(  26 33 37

 دج 19724هي 2017تكاليف الكلية للتكوين لسنة                                                                                                          

 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة.  املصدر:

نعتمد على تحليل مختلف النشطة التكوينية في  من أجل تقييم درجة تنفيذ املؤسسة لهذا الهدف سوف         

املؤسسة من ندوات او تكوين داخل املؤسسة او تحسين مستوي. حيث نجد انها مقبولة من حيث درجة تنعها غير اننا  

سة مثل: زيادة النتاجية، ككفاءة عمليات الصيانة، عدد  ل يمكننا الحكم عليها ال من خالل انعكاسها علي اداء املؤس

 . ادث العملحو 

     

بتكلفة  735تقدر 2018ومنه نستنتج ان عدد النشطة التكوينية في تناقص مستمر، حيث كانت سنة            

  دج/للنشاط. ومنه نستنتج من خالل37نشاط تكويني بتكلفة  300اي %60ب2020دج/النشاط، لتنخفض سنة 22

ا من جهة ومن جهة اخري هو ان هذه النشطة التكوينية  هذا ارتفاع تكلفة النشاط الواحد بالرغم من قلة عددها هذ

كان لها تأثير ايجابي علي تكاليف الصيانة وهذا ما ملسناه من خالل مؤشر نصيب الطن الواحد من تكاليف الصيانة.  

ن حوادث العمل كما هو موضح من خالل مؤشر الصحة  في حين لم تتمكن هذه النشطة التكوينية من تقليل م

 والمن املهنيين وهذا ما سوف نتطرق اليه في بقية البحث.   والسالمة  
 

 الهدف الثاني: رفع مستوى التأطير 

بغية الحكم على مدى اقتراب املؤسسة من تحقيق هذا الهدف سوف نعتمد على مؤشر معدل التأطير املسجل           

 والذي يحسب من خالل العالقة التالية:  ،2010في سنة 

 

 .%100عدد اإلطارات/عدد العمال اإلجمالي (معدل الطارات= ) ✓

 .%100(564 /173معدل الطارات = ) ✓

 %.   31معدل الطارات =  ✓
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 .2020-2018للفترة  وضعية العمال ونسبة الطارات: يمثل تطور ( 17.6جدول رقم ) ال
 

 البيان  2018 2019 2020

 االطارات العليا  148 152 169

ة  4 4 4  االطارات المست 

 اعوان التحكم  204 203 213

 اعوان التنفيذ  78 72 72

ر  434 431 458 ر موظفي   دائمي 

ر  102 140 106 ر بصفة مؤقتي   موظفي 

 عدد الكلي للعمال  536 571 564

 نسبة االطارات الي اجمالي العمال  28% 27% 31%

 معدل تطور المعدل الكلي للعمال  5% 7% 1%-

 عامل.512هو 2017عدد العمال الكلي لسنة                                                                                                                                                         
 . املصدر: من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة

ايطارا بينما    148هو  2018من خالل الجدول اعاله يتبين ان عدد الطارات في تزايد مستمر فكان عددهم سنة           

ايطارا  وهي نسبة جد مقبولة ويمكن هذا املؤشر من الحكم علي اداء املؤسسة من جهة داخل  169الي  2020نةوصل س

 املستوي الخارجي بمقارنته باملؤسسات الرائدة في القطاع. املؤسسة بمقارنته بمختلف العوان ومن جهة اخري علي  

 الهدف الثالث: تحسين مستوى بيئة العمل 

 ع بعض املؤشرات التي من ابرزها مؤشر التغيب  والذي يحسب وفق العالقة التالية: يتحقق هذا الهدف باتبا

 .%100معدل التغيب= )عدد ساعات التغيب/عدد ساعات العمل اإلجمالي (  ✓

 .%100( 1062119 /36198معدل التغيب = )  ✓

 .%3,41معدل التغيب =  ✓

 .2020-2018التغيب للفترة وضعية : يمثل تطور  ( 18.6جدول رقم ) 
 البيان  2018 2019 2020

ة االجل  16116 18726 29735  العطل المرضية قصت 

رة  0 50 112  الغيابات غت  متر

 رة الغيابات المتر  678 670 1431

 العطل   0 173 173

 عطل االمومة  2050 1042 336

 التوقف عن العمل  616 416 471

 التغيب اجمالي ساعات  22418 23694 36198

 اجمالي ساعات العمل  976802 1044907 1062119

 اجمالي الساعات االضافية 20911 28449 30983

 معدل التغيب  2,30% 2,27% 3,41%

 %1.64هي: 2017لسنة  معدل التغيب                                                                                                                                                              
 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة.  املصدر:

 %2,30نسبة    2018معدل التغيب في تطور وزيادة مستمرة، حيث بلغ سنة   من خالل هذا الجدول يتضح ان          

الي مجموعة من   هذا التذمر في املؤسسة يتناقص، ويعود  وهو يبين ان رضا الفراد  %3,41الي  2020ليرتفع سنة 

 2019ن سنة العوامل يأتي في مقدمتها تقليص في العلوات املرتبطة بأجور العمال التي انتهجتها املؤسسة بدايتا م

من اجرة  %70نتيجة النقص في رقم العمال الذي اثر بصفة مباشرة علي النتيجة الصافية. مع العلم انه حوالي 
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املساهمات   أا تقوم املؤسسة بتمويل النوادي الرياضية تطبيقا ملبدالعمال هي عبارة عن عالوات. في مقابل هذ

مال مما ادي الي انتشار روح التسيب والغياب  ول مبالت وهذا  الجتماعية. وهو ما خلق جدل واسعا في اوساط الع

 36198ل 2020ساعة غياب لتصل سنة  22418ب 2018ما لحظناه في تطور ساعات الغياب حيث بلغت سنة 

اعة غياب وهي زيادة جد مرتفعة لهذا وجب علي املؤسسة معالجة املشاكل العالقة مع العمال في اسرع وقت  س

 ممكن. 

التي  COVD-19ما بالنسبة للعطل املرضية املرتفعة في املؤسسة فيعود ذلك الي الزمة الصحية الوبائية أ             

ئر علي مستوي الرواح وكذا إجراءات الحجر الصحي فكبدت املؤسسة خسا  2019عصفت بعمال املؤسسة منذ سنة  

 وبروتوكولت املعتمدة للحد من تفش ي الوباء.

  ر البيئيمؤشرات األداء للمنظو 

الرائدة في مجال الحفاظ علي البيئة  القالئل و تعتبر مؤسسة عين لكبيرة لصناعة السمنت من املؤسسات              

خالل سعيها املتواصل علي التقليل من الثار السلبية الناجمة عن نشاطات إنتاج  علي املستوي الوطني وهذا من 

يعية وتثمينها والستغالل المثل لها. عن طريق الستغالل المثل  اإلسمنت، من خالل الحفاظ على املوارد الطب

ين مغلقة، إنشاء محطات  للمحاجر وإعادة تأهيلها، على غرار تركيب املرشحات الكيسية لتصفية الغبار، حضائر تخز 

ت، حرق  لتنقية املياه املستعملة واسترجاعها، عمليات التشجير الواسعة، مشروع إلنجاز محطة معالجة النفايا

 ISO 14000: 2015النفايات الصحية والقتصاد في الطاقة. لتتوج هذه الجهود بالحصول املؤسسة علي مواصفة  

 محافظ علي املوارد الطبيعية.تلتزم فيها بإنتاج إسمنت صديق للبيئة و 

 ظور في اآلتي:  تتمثل أهم املؤشرات املختارة لتقييم أداء مؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة على مستوى هذا املن 
 

   الهدف االول: االستغالل األمثل للموارد الطبيعية واملحافظة عليها 

الهدف، سوف نعتمد على ثالثة مؤشرات أساسية  من أجل تحديد درجة اقتراب املؤسسة من تحقيق هذا        

لنسبة لكل طن منتج من  ، وذلك با2020تتمثل في مؤشر حصة استهالك املؤسسة من الكهرباء والغاز واملاء في سنة  

الذي يعتبر الخط   1اإلسمنت. ولقد قمنا بفصل خطي النتاج ليتبين تأثير كل خط علي حدي فبالنسبة للخط 

 يعتبر بالخط الحديث.  2ج القديم والخط النتا 

   اوال: استهالك الكهرباء

 ويحسب وفق العالقة التالية: 

حجم الستهالك اإلجمالي من الكهرباء/ حجم اإلنتاج  حصة استهالك الكهرباء لكل طن منتج من اإلسمنت =  ✓

 اإلجمالي من اإلسمنت. 

 طن. 470 154 2كيلو واط ساعي/  854 213 316حصة استهالك الكهرباء لكل طن منتج =  ✓

 كيلوواط/للطن الواحد.  147حصة استهالك الكهرباء لكل طن منتج من اإلسمنت = ✓

 هذا املؤشر وفقا للجدول التالي:  ولقد تم تلخيص معطيات                       
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 .2020-2018استهالك الكهرباء للفترة معدل (: يمثل تطور 19.6جدول رقم ) ال

ـــان   2018 2019 2020 ـــــــــــــــ  البيـــــــــــــــــــــــــ

 انتاج االسمنت )طن(    230 243 1   331 936   685 840

ط 
خ

ج  
تا
الن
ا

1
 

ــــــــــ
هــــــــ
لك
ا

اء 
رب
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــ

 

 
  استهالك الكهرباء)كيلوواط(    000 258 172   532 736 153   157 977 153
  استهالك الكهرباء)دج(    818 239 397   854 246 350   402 435 353

  الواحد)كيلوواط( االستهالك للطن  139 164 183
  ن الواحد)دج( االستهالك للط 320 374 420

 انتاج االسمنت )طن(    267 907 1   218 376 1   785 313 1

ج  
تا
الن
ط ا

خ
2

 

 
  استهالك الكهرباء)كيلوواط(    000 863 197   468 347 187   697 236 162
  استهالك الكهرباء)دج(    383 707 471   732 137 457   316 647 371

  واحد)كيلوواط( االستهالك للطن ال 104 136 123
  االستهالك للطن الواحد)دج(  247 332 283

 انتاج االسمنت )طن(    497 150 3   549 312 2   470 154 2

لي 
ـــــــــــ
لك
ا

 

 
  استهالك الكهرباء)كيلوواط(    000 121 370   000 084 341   854 213 316
  الكهرباء)دج(  استهالك   201 947 868   586 384 807   718 082 725

  االستهالك للطن الواحد)كيلوواط(  117 147 147
  االستهالك للطن الواحد)دج(  276 349 337

)كيلوواط(معدل تكلفة االنتاج  4,89% 25,55% 0,49%-   االجمالي
)دج(  4,87% 26,58% 3,60%-    معدل تكلفة االنتاج االجمالي

 . 112.65هو: 2017االستهالك الكهرابء للطن الواحد/كيلوواط لسنة                                                                                                       
 

 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة.  املصدر:

في تزايد مستمر   (في املؤسسة2و1 الخطين لكال في من خالل الجدول اعاله نالحظ ان متوسط استهالك الكهرباء)          

 147الي 2020لترتفع سنة  للطن الواحد/طكيلوا 112.65ل 2017رغم النخفاض في النتاج، حيث بلغت سنة 

للطن الواحد. والسبب الرئيس ي في ذلك يرجع الي خط النتاج الول الذي يعتمد علي تكنولوجيا قديمة ونقص  /ط كيلوا

بالنسبة للخطين نالحظ  2020ن مالحظته عند تحليل الستهالك لسنة من جهة ثانية. هذا ما يمكفي كفاءته النتاجية 

 الفرق الكبير من حيث القتصاد في الطاقة والتكلفة كما يلي: 

 دج/للطن الواحد. 420للطن الواحد بتكلفة / طكيلوا  183: 1الخط االنتاج  -

 للطن الواحد. /دج 283للطن الواحد بتكلفة/طكيلوا 123: 2خط االنتاج  -

   هالك الغاز ثانيا: است

 بالنسبة ملؤشر تطور استهالك الغاز لسنوات محل الدراسة فهو يحسب كما يلي:اما 

 حصة استهالك الغاز لكل طن منتج من الكلنكير= حجم االستهالك اإلجمالي من الغاز/ حجم اإلنتاج اإلجمالي من الكلنكير.  ✓

 طن.   620 341 2متر مکعب/372 930 237كلنكير = حصة استهالك الغاز لكل طن منتج من ال ✓

 .  مكعب/للطن الواحدمتر  102حصة استهالك الغاز لكل طن منتج من الكلنكير= ✓
 والجدول التالي يلخص اهم البيانات خالل سنوات الدراسة: 

 

 

 

 



 ستدامة للمؤسسة االسمنت بعين لكبيرة بسطيفإل لتحليل ومتابعة وتقيم نتائج مؤشرات بطاقة االداء املتوازن  . ... ... السادس الفصل 

~ 268 ~ 

 .2020-2018استهالك الغاز للفترة  وضعية  : يمثل تطور ( 20.6جدول رقم ) ال
ــــــــان ال 2018 2019 2020  بــيـــــــــــــــــــــــ

 الكلنكر)طن( انتاج    510 060 1   148 008 1   959 001 1

ج  
تا
الن
ط ا

خ
1

 

از 
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
غـــ
ال

 

 
  ( Nm3استهالك الغاز)    743 805 105   231 121 97   436 687 98

  استهالك الغاز) دج(    166 966 191   883 233 179   833 889 176
  ( Nm3االستهالك للطن الواحد) 99,77 96,34 98,49

  االستهالك للطن الواحد)دج(  181,01 177,79 176,54
 انتاج الكلنكر)طن(    534 736 1   388 756 1   661 339 1

ج  
تا
الن
ط ا

خ
2

 

 
  ( Nm3 استهالك الغاز)   695 110 108   462 993 153   936 242 139
  استهالك الغاز)دج(    705 360 215   273 997 288   918 663 269

  ( Nm3االستهالك للطن الواحد) 62 88 104
  االستهالك للطن الواحد)دج(  124 165 201

 االنتاج الكلي كلنكر)طن(    044 797 2   536 764 2   620 341 2

  
لي
ــــــــــ
كـــــــــ
ال

 

 
  ( Nm3استهالك الكلي للغاز)   438 916 213   693 114 251   372 930 237
  استهالك الكلي للغاز)دج(    871 326 407   156 231 468   751 553 446

  ( Nm3استهالك الكلي للغاز للطن الواحد)  76 91 102
  استهالك الكلي للغاز للطن الواحد)دج( 146 169 191
  ( Nm3كلفة استهالك االجمالي )معدل ت  19,50%- 19% 12%
  استهالك االجمالي )دج(معدل تكلفة  17%- 16% 13%

 . 95هو: 2017للطن الواحد لسنة /Nm3االستهالك الغاز                                                                                                                 
 . داد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة من اع املصدر:

 105-95نالحظ من خالل الجدول السابق ان متوسط استهالك الغاز لكال الخطين يتراوح بين     

Nmᵌ/  95مقدار  2017للطن الواحد من الكلنكر. حيث بلغت سنة Nmᵌ/  للطن الواحد ليشهد ارتفاعا سنة

النتاج وهذا راجع لن تكاليف الكهرباء والغاز تعتبر  للطن الواحد. وهذا رغم نقص  /Nmᵌ  102قدره  2020

 في املؤسسة من التكاليف الثابتة.

  وعند تحليل استهالك الخطين نجد ان الخط الثاني دائما ما تسم بالكفاءة في استهالك الغاز والكهرباء       

 يلي: كما  2020نظرا لستخدامه للتكنولوجيا الحديثة بحيث كان استهالكهم للغاز لسنة

 دج/للطن الواحد. 174.5للطن الواحد، بتكلفة /Nmᵌ 98.5: 1خط اإلنتاج  -

 دج/للطن الواحد. 201للطن الواحد، بتكلفة /Nmᵌ 104: 2خط االنتاج  -

  ثالثا: استهالك املاء

  تعتبر املياه مورد حيوي في العملية النتاجية لذلك وجب استغاللها بكفاءة عالية وبأحدث التقنيات عن           

طريق استرجاع املياه املستعملة عبر محطات التصفية التي تستخدم تكنولوجيا عالية، وسيتم دراسة مؤشر  

 ق العالقة التالية:   الحصة املستهلكة من املاء لكل واحد طن منتج كم السمنت، والذي يحسب وف

 حجم اإلنتاج/ء حصة استهالك املاء لكل طن منتج من اإلسمنت = حجم االستهالك اإلجمالي من املا ✓

 اإلجمالي من اإلسمنت . 

 طن.  \حصة استهالك املاء لكل طن منتج من اإلسمنت =  متر مكعب  ✓

 متر مكعب.  حصة استهالك املاء لكل طن منتج من اإلسمنت = ✓
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 :والجدول التالي يلخص اهم البيانات خالل سنوات الدراسة
 

 .2020-2018لفترة : يمثل تطور وضعية استهالك املاء ل( 21.6جدول رقم ) 

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 2018 2019 2020

  

 انتاج االسمنت )طن(    230 243 1   331 936

ج  
تا
الن
ط ا

خ
1

 

اء
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
ــــــــــ
مــــ
ال

 

 ( Mᵌاستهالك الماء)    086 105   084 67

 استهالك الماء)دج(    784 205 3   748 809 1

 ( Mᵌاستهالك الماء للطن الواحد) 0,085 0,072

 الواحد)دج( استهالك الماء للطن  2,579 1,933

 انتاج االسمنت )طن(    267 907 1   218 376 1

ج  
تا
الن
ط ا

خ
2

 

 ( Mᵌاستهالك الماء)    724 68   632 92

      

 استهالك الماء)دج(    506 096 2   647 844 2

 ( Mᵌاستهالك الماء للطن الواحد) 0,0360 0,0673

 الواحد)دج( استهالك الماء للطن  1,099 2,067

 انتاج االسمنت )طن(    497 150 3   549 312 2   470 154 2

لي 
ــــــــــ
لك
ا

 

 ( Mᵌاستهالك الماء)    810 173   716 159   804 12

 استهالك الماء)دج(    290 302 5   395 654 4   850 327

 ( Mᵌاستهالك الماء للطن الواحد) 0,055 0,069 0,006

 استهالك الماء للطن الواحد)دج(  1,683 2,013 0,152

 ( Mᵌمعدل تكلفة اجمالي ) 44%- 25% 91%-

 معدل تكلفة اجمالي )دج(  45%- 20% 92%-
 .للطن الواحد/Mᵌ 0.098هو: 2017للطن الواحد لسنة /Mᵌاالستهالك املاء                                                                                                               

 . من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة  املصدر:
ات املاء املستهلكة إلنتاج طن واحد من السمنت خالل فترة الدراسة  من خالل الجدول السابق يتبين ان كمي       

للطن الواحد  /Mᵌ للطن الواحد لتنخفض الي/Mᵌ 0.098استهالك  2017في انخفاض مستمر، حيث سجلت سنة 

 .2020سنة

لنظمة  ويرجع الفضل في ذلك الي اعتماد املؤسسة علي تقنية التبريد الهوائي واملصفاة القماشية بدل ا        

التقليدية)املصفاة والتبريد باملاء( التي كانت تتطلب كمية كبيرة من املياه مما يؤدي الي استنزاف هذه الثروة الطبيعية  

مللوثة وفق احدث التقنيات ليعاد استعمالها فمن خالل هذه  الحيوية. هذا من جهة ومن اخري اعادة رسكلة املياه ا

 م باملحافظة وتقيم موارد املائية.  الجهود يمكن اعتبار ان املؤسسة تقو 

 

  ..رابعا: استغالل االراض ي واملقالع 

وهي    Ajoutsواضافات اخري    Marneوحجر      calcaireتعتمد مادة السمنت في صناعتها من املواد اولية التالية:                 

الشكل املوالي يبين تطور استهالك املواد  عبارة عن مواد اولية طبيعية قابلة للنفاذ لذلك وجب استغاللها بعقالنية. و 

 خفاض. الذروة لتبدا في الن 2017الولية حيث شهدت سنة 
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 ب)الطن(  .2020-2018ملؤسسة االسمنت بعين لكبيرة للفترة تطور استهالك املواد االولية    (:  2.6رقم )  الشكل 

calcaire  Marne   Ajouts

119467560,4

601161265,3

1508722,38

394721113,8

496764320,9

92560301,64

2018 2020

 
 

 . املصدر: من اعداد الباحث باالعتماد علي وثائق املؤسسة
 

 الهدف الثاني : حماية البيئة من التلوث   

سوف نعتمد على مؤشر معدل انبعاث الغبار   ،سة من تحقيق هذا الهدف بغية الحكم على مدى اقتراب املؤس           

 FILTRE، وفي هذا اإلطار تعد مؤسسة عين الكبيرة أول مؤسسة إسمنت في الجزائر تزود بمصفاة من نوع  2020املحقق سنة  

A MANCHE   أورو، حيث تكلفت املؤسسة العاملية  4750000بقيمة إجمالية فاقت   2006وهذا سنةAAF   بإنجاز هذا

ذه املرشحات العصرية تعمل على تصفية وشطف الغبار عبر أكياس طويلة، مكنت من تخفيض انبعاثات الغبار  املشروع. ه

أفريل    15املؤرخ في    138/06إلى درجات أدنى من املعايير املسموح بها وطنيا، املنصوص عليه حسب املرسوم التنفيذي رقم  

)ميليغرام في املتر املكعب(، وهذا بالنسبة الجميع   50MG/NMᵌاث الغبار املسموح بها والذي يقدر قيمة معدل انبع 2006

ومن أجل معرفة مدى اقتراب املؤسسة من تحقيق هذا الهدف سوف نعتمد على   مؤسسات اإلسمنت العاملة في الجزائر. 

 مؤشر انبعاث الغبار، ويمكن دراسته حسب املعطيات الواردة في الجدول املوالي :  

 .2020-2018تطور وضعية معدل انبعاثات الغبار ملؤسسة السمنت بعين لكبيرة للفترة  : ( 22.6جدول رقم ) لا

 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان 2018 2019 2020
 AAFالمصفاة 4,94 6,07 3,68

ج  
تا
الن
ط ا

خ
1

 

ر)
با
لغ
ث ا

عا
نب
ل ا
د
مع

M
g/
N
m
ᵌ

)
 

يد  14,84 5,36 1,4  L 45مصفاة التير

يد  8,7 10,45 1,54  L 46مصفاة التير

 N 204مصفاة منطقة االسمنت  15,65 11,39 3,09

 N304مصفاة منطقة االسمنت  25,02 14,43 6,4

 (Mg/Nmᵌ) 1متوسط االنبعاثات خط  13,83 9,54 3,22

 مصفاة الفرن  4,24 5,17 3,89

ج  
تا
الن
ط ا

خ
2

 

د  1,67 2,8 2,59  مصفاة المير

 1مصفاة ورشة طحن الكلنكير  1,41 2,27 2,18

 2مصفاة ورشة طحن الكلنكير  4,08 2,13 4,5

 3مصفاة ورشة طحن الكلنكير  2,9 4,93 1,7

 (Mg/Nmᵌ) 2متوسط االنبعاثات خط  2,86 3,46 2,97

6,19 13,00 16,69 (  (Mg/Nmᵌمتوسط االنبعاث االجمالي

لي 
لك
ا

 الغبار%  معدل تطور انبعاث 33% 22%- 52%- 

 .Mg/Nmᵌ 12.58هو: 2017(لسنة Mg/Nmᵌمتوسط انبعاث االمجايل )                                                                    
 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة.  املصدر:
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نبعاثاتها بحيث انها لم تتجاوز املعدلت املنصوص  ايتبين لنا ان املؤسسة تتحكم في  أعاله،  ومن خالل الجدول              

  Mg/Nmᵌ 12.58قيمة 2017عليها قانونا وهذا خالل كل فترة الدراسة وهي في تناقص مستمر، حيث بلغت سنة 

  2018وهذا هو ادني مستوي محقق اما بالنسبة لالرتفاع الطفيف لسنة Mg/Nmᵌ 6.19الي 2020لينخفض سنة 

 قة النتاجية القصوى. وبتحليل حسب كل خط انتاج علي حدا: افهو ناتج عن الوصول للط

 .   Mg/Nmᵌ 16.83: متوسط االنبعاثات 1خط االنتاج  -

 .   Mg/Nmᵌ 2.86: متوسط االنبعاثات   2خط االنتاج  -

سواء من حيث الكمية املنتجة او من حيث استهالك الطاقة واملاء   2ومنه نالحظ تقدم الخط النتاج            

نبعاثات. وهذا مكن املؤسسة من اسكات صوت جمعيات املجتمع املدني وخاصة جمعية مرض ي الربو  ومعدل ال 

ما يكبدها خسائر فادحة مادية  لعين لكبيرة التي كانت تقوم بتظاهرات تصل الي اغالق الطريق املؤدي للمؤسسة م

 ومعنوية. 

 

 تحكم في النفايات الالهدف الثالث: 

طريق التحكم في النفايات يبقي هدفا بالغ الهمية للمؤسسة من اجل تحسين صورتها    حماية البيئة من التلوث عن 

املؤسسة تولي اهتماما بالغا  كمؤسسة مواطنة فبرغم من محدودية النفايات الناتج عن العملية النتاجية ان 

اماكن مخصصة اين يتم   لتسيرها، والتخلص منها وفق املعايير الصارمة املحافظة علي البيئية بحيث يتم نقلها الي

 فرزها وتصنيفها حسب درجة خطورتها الي اربعة انواع كما يلي:

 (.D.S.Dالنفايات الخاصة الخطيرة) -

 (. D.Sالنفايات الخاصة) -

 (.D.M.Aية املماثلة)النفايات املنزل -

 (.   D.Iالنفايات الهامدة)  -
غطاة. ليتم بعدها اما معالجتها والتخلص  ثم تليها عملية التخزين اما في مستودعات خاصة مغطاة او غير م      

منها اما: ببيعها او حرقها)البقايا الصحية، الغصان الشجار...(، او اعادة تدويرها او اعادة استخدامها مباشرتا  

العملية النتاجية)مثل غبار السمنت، بقايا الكلنكر...( ويمكن تطور النفايات طيلة مدة الدراسة علي النحو    في

 التالي:
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 .2020-2018ملؤسسة السمنت بعين لكبيرة للفترة  النفايات: يمثل تطور معدل طرح ( 23.6جدول رقم ) ال

ــان  KG الوحدة  2018 2019 2020 ـــــــــــــــ  الرقم  الرمز  البيـــــــــــــــــــــــــ

 نفايات الرعاية الصحية  1000 طن    0,023   0,024   0,078

D
.S

.D
 

18.1.1 1 

 2 16.6.1 نفايات مجمعة )بطاريات....( 10 قطعة    36   38   60

)فلي  ريــــح، وزيت،   5 قطعة    413   720   512 ي
 
 3 16.1.4 مازوت.....(مصاف

 4 15.2.1 مناشف التنظيف  1000 طن    0,440   0,730   0,115

 5 13.2.3 زيوت مستعملة  1 لي     684 78   800 127   800 141

 6 13.2.3 الشحوم المستعملة  1000 طن    0,000   0,100   0,100

 tubes fluorescents 20.1.6 7انابيب  0,5 قطعة    600   111 1   275 1

                

   تطور متوسط النفايات الخاصة الخطرة%  40% 63% 10%

 االجور والخرسانة المكرسة  1000 طن    884 1   535 1   216 1

D
.S

 

16.11.15 8 

 9 10.13.99 نفايات االسمنت  1000 طن    520 1   354 6   300 5

 10 10.13.99 االسمنت التالفة اكياس  1000 طن    928 67   172 117   664 135

 11 10.13.8 اسمنت غير صالح  1000 طن    857   584 6   448 14

 12 10.13.01 نفايات الطحير   1000 طن    932 6   229 36   779 26

 13 8.3.8 عبوات الحير وبقايا الطباعة  1000 طن    511 1   165   164

 14 15.2.99 اكياس ومرشحات قماشية  0,5 قطعة    460 9   566 2   74

 15 17.4.7 كرات طحن مستخدمة  1000 طن    8   72   60

   تطور متوسط النفايات الخاصة %  27% 108% 9%

 كابالت كهربائية  1000 طن    0,350   0,850   4,765

D
.M

. A
 

20.1.99 16 

 17 17.4.99 كهربائية تالفة اجهزة واجزاء   1000 طن    0,800   1,350   0,375

 18 20.1.1 الورق والكرتون  1000 طن    17,220 15,434 12,653

 19 20.1.7 اغلفة بالستيكية غير ملوثة  1000 طن    0,300 0,841 0,616

 20 20.1.13 نفايات مطبخ  1000 طن    23,000   0,000   0,840

 21 16.1.1 مطاط 5 مي   1511 5242 2505

 22 20.1.21 خردوات  1000 طن    178,370   102,300   245,123

 23 20.1.3 بقايا خشبية  1000 طن    74,520   30,750   44,660

 24 17.4.99 بقايا حديدية  1000 طن    14,450 392 192

لية المماثلة%  30% 80% 10%-    تطور متوسط النفايات المي  

 بقايا التعقيم    طن  16350 40340 33414

D
.I

 

1.3.2 26 

   طن    0,000   519,000   362,110
نفايات البناء والهدم)اجور،  

 اسمنت......(
17.1.4 27 

   تطور متوسط النفايات الهامدة%  82%  150% 17% 

 رح النفايات االجمالية%تطور معدل ط 4% 100% 2% 
 

 وثائق املؤسسة. : من اعداد الباحث بالعتماد علي املصدر

وهي عبارة في اغلبها عن نفايات صناعية متولدة من نشاط  حجمها معتبر  عاله نالحظ ان النفايات  أمن الجدول         

من سنة ال اخري لكنها بوتيرة  كياس اسمنت تالفة، مرشحات قماشية....( وهي في تطور أ )نفايات السمنت،  املؤسسة

صناف امللوثات ال والجدول التالي يبين مختلف  داء املؤسسة. أعلي  كثيرال تأثر وأمكن معالجة بالتدوير أو املعالجة و منخفضة 

 شركات السمنت. في البيئية الناتجة عن مخلفات  
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 شركات االسمنت.   مخلفات اصناف امللوثات البيئية الناتجة عن  ( 24.6ل  رقم) الجدو 
 املعالجة  املادة امللوثة  درجة الخطروة  املجموعة  

ملوثات لها أولوية في املدى    01

 القصير 

فضالت املياه  -الزيوت والشحوم املستعملة وغير املستعملة

 -املنبعث في الجوغبار  -تسربات مادة السمنت -املستعملة

د غير امليتعملة من اشرطة املوا -تخزين و معالجة املواد الكيماوية

فضالت اخرى   -العاجالت املستعملة -وبالستيك واكياس ة غيرها

- دهان  -مواد مستعملة مكتبية -) مثل بطريات مستعملة

 غراء......(

 مصفاة للتحكم في انبعاث الغبار، بیترك

 عملية الترشيح

 

ملوثات اقل خطورة يجب   02

مراعاتها في البرنامج  

 التصحيحي 

 -فضالت الكياس-لبة ) مثل قطع غيار مستعملةفضالت ص

تخزين ومعالجة ونقل املواد الكيماوية املستعملة في  تقوية مادة 

 السمنت.

 

ملوثات متوسطة الخطورة   03

ومعالجتها محبذة من  

الناحية البيئية، لكن ليس  

 من اوليات املعالجة 

فضالت  -( من اللت املستعملةco, noطرح غازات مثل )

 تسربات املواد املكونة لالسمنت -يفالتنظ

 

ملوثات قللية الخطورة و   04

 التتطلب سرعة املعالجة 

عبر مراحل  ةیلكهربائفي الطاقة ا التحكم ضياع الطاقة الكهربائية  -اهتزازات-ضجيج

 .إنتاج السمنت

 

   مؤشرات األداء للمنظور املجتمعي 

ة مسئولة اجتماعيا وعلى الصعيد الجتماعي، فإن املؤسسة  سعيا منها للمحافظة على صورتها كمؤسسة مواطن     

ومجالت الصحة والتعليم وتأهيل  تقوم بمجموعة من املبادرات تجاه املجتمع بتقديم خدمات في الرعاية الجتماعية  

عبر كامل   البنية التحتية، فمنذ دخول الخط الثاني للمصنع حيز التشغيل أدى إلى خلق حركة ديناميكية جديدة

منصب شغل مباشر وأكثر   400املنطقة، حيث ساهم في تقليص نسبة البطالة من خالل خلق أزيد من 

مساعدات مالية خاصة بأداء مناسك العمرة، الزواج... إلخ،  منصب غير مباشر، وتقوم املؤسسة بمنح 1.500من

يارة محبة ومودة " إلى  ومن جهة أخرى قامت املؤسسة باعتبارها مؤسسة مواطنة بعدة مبادرات حسنة منها " ز 

مصلحة طب األطفال بمستشفى عين الكبيرة، بمناسبة عيد الفطر املبارك حيث وزعت بعض الهدايا واأللعاب على  

، وتعتبر هذه العملية ذات بعد إنساني مواطناتي تندرج في محاولت املؤسسة لتنويع مبادراتها من أجل  األطفال

ي املرض ي، كما كانت هناك مبادرة التبرع بالدم من طرف موظفيها بالتعاون  املساهمة في إدخال الفرحة والبهجة عل

اعدة املرض ى باملستشفيات، تعزيزا منها  حقن الدم باملستشفى الجامعي بسطيف ملد يدي العون ومس مع مصلحة

الربو لعين  لدورها اإلنساني اتجاه املجتمع، كما تقوم املؤسسة بتقديم اعانات مالية ورعاية انشطة جمعية مرض ي  

لصحة وسالمة،  ISO 2018: 45001لكبيرة. تكللت هذه املجهودات بحصول املؤسسة علي شهادة  املواصفة 

وللوقوف على أدائها الجتماعي سنتطرق إلى أدائها في هذا املجال، من خالل  املؤشرات التي تم تحديدها لهذا البعد  

 في ما يلي:  

  تمع املحلي اإلسهام في تنمية املج الهدف األول : 

للنشاطات  سوف نعتمد من أجل تقييم درجة تحقيق هذا الهدف على مؤشر حجم امليزانية املخصصة  

الجتماعية واإلنسانية لصالح املجتمع ملحلي، حيث إن حجم امليزانية الذي خصصته املؤسسة للنشاطات الجتماعية  

 . 2020دج في سنة 96169لترتفع الي غاية  دج 23169بلغ  2017واإلنسانية لصالح املجتمع املحلي في سنة 
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 الوحدة: ابأللف دج.   .2020-2018للفترة  النشاطات الجتماعية حجم ميزانية  : يمثل تطور (  25.6 جدول رقم ) ال

 البيان  2018 2019 2020

انية المجتمعية حجم  657 32 130 42 169 96 ر  المت 

انية المجتمعية  41% 29% 128% ر  تطور حجم المت 

 دج.23169هي 2017لسنة  حجم امليزانية اجملتمعية                                                                                             
 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة.  املصدر:

من خالل الجدول اعاله نالحظ مخصصات للمساهمة في تنمية املجتمع، في تزايد مستمر حيث تضاعفت                 

اعيا  رغم انخفاض في مداخيل املؤسسة ال انها بقيت ملتزمة اجتم2020الي سنة 2017ثالث مرات من سنة 

 املجتمع املحلي، وهي من هذا الجانب تعتبر نقطة ايجابية للمؤسسة. وتساهم في تنمية 

 الهدف الثاني: املساهمة في املساحات الخضراء والرسوم البيئية 

أن املؤسسة ملتزمة بدفع الرسوم البيئية إلى مدرية الضرائب لولية سطيف قباضة الضرائب عين الكبيرة، وكذلك         

شهدت  2020غير ان سنة  2019و 2018دج كضرائب علي التلوث في سنة  750000يقارب  املؤسسة سنويا ما تدفع 

وهذا نتيجة تأثر    %26دج أي اكثر من  154500دج بانخفاض قدره  595500تقلص في حجم هذه الضرائب حيث بلغت  

ألف دينار    843071هريا بما يقارب  ، باإلضافة تتحمل املؤسسة شوانخفض في رقم اعمالهاcovid-19املؤسسة بالجائحة  

كما قامت املؤسسة بتخصيص املياه املعاد  في إطار إقامة الحدائق والعتناء ب املحيط األخضر  جزائري كمصاريف

 والجدول التالي يوضح ذلك . رسكلتها استرجاعها للسقي هذه املساحات الخضراء ليصبح املصنع كالجنة الغناء. 

 .2020-2018للفترة  الستثمار في املساحات الخضراء والضرائب البيئيةحجم تطور : يمثل ( 26.6جدول رقم ) ال

 البيان  2018 2019 2020

ائب البيئية    750,000   750,000   595,500  الضر

اء   8,490,588   6,751,812   9,934,068 ي المساحات الخضر
ر
 االستثمار ف

ي المساحا 12% 26%-  32% 
ر
اءت معدل تطور االستثمار ف  الخضر

 علي وثائق املؤسسة.  بالعتماداملصدر: من اعداد الباحث 

 الصحة والسالمة املهنية الهدف الثالث:

لحظ امللحق رقم)( ويتم تحليل هذا  ISO1800ويعتبر هذا الهدف بالغ الهمية وخاصتا بعد تحصل املؤسسة علي 

 الهدف من خالل مؤشرين رئيسين هما: 

 : الذي يوضح مدي تكرار الصابات التي تلحق بالعاملين ويمكن حسابها من خالل العالقة التالية: ةاالصابمعدل تكرار         

 ايام العمل( x ساعات العمل اليومية×(/)عدد العاملين 1000000×معدل تكرار االصابة:)عدد االصابة        

 ل ويعطي بالعالقة التالية:اصابة العاممعدل شدة الصابة)الخطورة(: والذي يوضح الوقت املفقود نتيجة  

ساعات العمل   ×(/)عدد العاملين1000000×معدل شدة االصابة )الخطورة(:)مجموع ايام االنقطاع عن العمل   

 ايام العمل( × اليومية
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 .2020-2018للفترة  معدل تكرار حوادث العمل(: يمثل تطور 27.6جدول رقم )ال
 البيان  2018 2019 2020

 عدد حوادث العمل  16 10 20

 عدد االيام الضائعة)لكل العمال(  370 310 305

ي مليون ساعة عمل( معدل تكرار  15 9 12
ر
 االصابة)اصابه ف

ي مليون ساعة عمل(  0,14 0,22 0,41
ر
 معدل شدة االصابة)يوم ف

 يوم. 390هو  2017اسنة  عدد االايم الضائعة و14هو 2017لسنة عدد حوادث العمل                                                               
 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة.  املصدر:

حادث في حين   16 2018بين لنا ان حوادث العمل في ارتفاع مستمر، حيث بلغت سنة من خالل الجدول اعاله يت  

حادث، وعند مالحظة معدل تكرار الصابة نالحظ ان املؤسسة عملت علي تخفيضه   20بلغت  2020كانت سنة 

. 2020سنة  0.41الي    2018سنة    0.14، في حين ارتفع معدل شدة الصابة من  2020سنة  12الي    2018سنة  15من  

ومنه توجب علي املؤسسة مراجعة نظام الحماية الصحية، واعادة النظر في املناهج التكوينية والتركيز علي مواطن  

 القصور.  

 
 

 اإلسمنت العين الكبيرة النموذج النهائي لبطاقة األداء املتوازن استدام ملؤسسة  -خامسا
 

عدد من املتطلبات  للحالة محل الدراسة، اعتمدت على امة عملية صياغة بطاقة األداء املتوازن املستد  إن             

 األساسية:  

 ، أن تضمن هذه العملية اإلدارة القتصادية للجوانب البيئية والجتماعية.  أوال •

دمج الجوانب البيئية والجتماعية ضمن   فقد تم، نظرا للتوجه القتصادي لإلدارة البيئية املستدامة، ثانيا •

 لعامة للمؤسسة.املنظومة اإلدارية ا

مة تماما للمواصفات واملتطلبات الخاصة بالستراتيجية  الئم بطاقة األداء املتوازن املستدامة  أن تكون ، ثالثا •

والجوانب البيئية والجتماعية لوحدة األعمال أي ل تكون شاملة، وبالتالي، ينبغي على العملية، أن تضمن  

 (.DASوحدة األعمال) كون بطاقة األداء املتوازن املصاغة خاصة ب

دمج الجوانب البيئية والجتماعية لوحدة األعمال وفقا ألهميتها الستراتيجية،   فقد وهو األهم إذ ، رابعا •

  .إذا كان اعتماد بعد إضافي غير سوقي ضروريا أم الويتضمن ذلك تقرير ما 
 

املستدام ملؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة يكون كما هو  النموذج املقترح لبطاقة األداء املتوازن    لذا فإن                       

 :  يتضمن املعلومات التوضيحية التالية  ) ) مبين في الجدول رقم

 تم وضع األبعاد األربعة األصلية التي جاءت بها البطاقة باإلضافة للبعد البيئي والبعد املجتمعي.  األبعاد: ✓

من   املحددة على مستوى كل بعد إلى مؤشرات تمكنوتتمثل في ترجمة األهداف الستراتيجية    ت: املؤشرا ✓

 تقييمها.  

أن   حيث تم وضع أوزان مختلفة بحسب أهميتها في بلوغ أهداف املؤسسة، كما تجدر اإلشارة إلى الوزن: ✓

مبدأ التوازن في البطاقة يعتمد بشكل مباشر على توزيع نسب األهمية على األبعاد املحددة حتي يتكون  

لنحرافات الناتجة ما  التخلي عن ربط األبعاد باألوزان يجعلنا نعتمد في نتائجنا على االتوازن املطلوب، و 

 بين القيم الفعلية واملستهدفة وهو املبدأ الذي يعتمد عليه في إعداد لوحات القيادة.
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تمثل الهدف املسطر واملنشود تحقيقه من طرف املؤسسة، أوهي مقدار محدد يتم القياس بناء   الغاية: ✓

   لتحديد مستوى النحراف سلبا أو إيجابا عن الهدف املقرر تحقيقه.عليه 

 تعبر عن ما حققته املؤسسة فعليا. النتائج املنجزة فعال: ✓

نحصل على النتيجة النهائية بإعادة تقدير الوزن املعطى لكل مؤشر من خالل مقارنة الغايات   النتيجة النهائية: ✓

.  ى النشاط يكون لها تأثير تصاعدي أو تنازلي علحظة أن الغاية املسطرة قد  املسطرة مع النتائج املنجزة فعال، مع مال 

 ويحسب وفقا لحالتين كما يلي:

البعد املالي؛ كلما  : مثال مؤشر املردودية املالية الوارد فياوال: القيم املستهدفة التي لها تأثير تصاعدي نشاط املؤسسة

ؤسسة، وكلما تناقصت كان تاك انحرافا وجب معالجته، لذلك  ارتفعت قيمته كان ذلك مرغوبا وهو في صالح امل

 نحصل على النتيجة النهائية في هذه الحالة وفقا للعالقة التالية:

 النتيجة النهائية = )النتيجة املنجزة فعال "املحققة"( / )القيمة املستهدفة األهداف(× الوزن.       

مثال مؤشر التكلفة الوحدوية الوارد في البعد املالي؛   لى نشاط املؤسسة:ثانيا: القيمة املستهدفة التي لها تأثير تنازلي ع

كلما انخفض هذا املعدل كلما كان ذلك مرغوبا وهو في صالح املؤسسة، وكلما ارتفع كان ذلك انحرافا وجب معالجته،  

 :ففي هذه الحالة فإن النتيجة النهائية تحسب وفقا لعكس العالقة السابقة

 هدفة "األهداف" (/)النتيجة املنجزة فعال "املحققة"( × الوزن= )القيمة املست النتيجة النهائية
             

فقد تم تحديد النتائج النهائية لكل املؤشرات ضمن األبعاد الستة للبطاقة، كما تم تمييزها   ،عليه وبناء               

رجة اقترابه او ابتعاده عن القيمة  بثالث الوان مختلفة تعطي فكرة سريعة وواضحة عن وضع كل مؤشر ود

املستدام لشركة اإلسمنت لعين   وهذا للوصول إلى النتيجة النهائية الكلية والتي تعبر عن مستوى األداء  .املستهدفة

 :  وعليه فإن هذا املبدأ نفسه يطبق على املؤشرات التالية 2020الكبيرة خالل سنة 

 ؛ معدل دوران االصول  ✓

 ؛التحكم في سعر التكلفة ✓

 ؛املردودية املالية ✓

 ؛تطور الحصة السوقية في القطاع ✓

 ؛ضمان والء العمالء واكتساب اخريين جدد ✓

 ؛االعمالتطور في حجم رقم  ✓

 ؛معدل تكاليف التكوين ✓

 ؛ معدل اإلطارات ✓

 ؛ معدل التغيب ✓

 ؛ معدل انتاجية العامل ✓

 ؛معدل الطاقة االنتاجية املستغلة ✓

 اليف الصيانة؛نصيب الطن الواحد املنتج من اإلسمنت من تك  ✓

 معدل انبعاث الغبار؛   ✓

 حصة استهالك الكهرباء لكل طن منتج من اإلسمنت؛  ✓
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 حصة استهالك املاء لكل اإلسمنت؛  ✓

 حصة استهالك الغاز لكل طن منتج من الكلنكير؛   ✓

 ؛معدل استغالل االراض ي واملقالع  ✓

 ؛حجم ميزانية النشاطات االجتماعية ✓

 ؛ ئب البيئيةاالستثمار في املساحات الخضراء والضرا ✓

   معدل تكرار حوادث العمل.     ✓
 

 

 

 .عليها نفس املبدأ الذي سبق اعتماده على مؤشر معدل نمو األرباحأما بقية املؤشرات األخرى فيطبق 

وعلى هذا األساس استخرجت النتائج النهائية لكل املؤشرات، ليتم بعد ذلك استخراج النتيجة النهائية لكل          

ؤسسة اإلسمنت  هيدا للوصول إلى النتيجة النهائية العامة والتي تعبر عن مستوى األداء الشامل ملمنظور. وهذا تم

               .2020لعين الكبيرة خالل سنة 

  األخضر فكرة سريعة من وضع كل مؤشر ودرجة خطورته. حيث أستخدم اللون  إلعطاء كما تم وضع ألوان و      

للتعبير عن النتيجة املتوسطة للمؤشر، في حين تم    البرتقالي ما أستخدم اللون  عندما تكون وضعية املؤشر جيدة، ك 

 للدللة على الوضعية الخطيرة للمؤشر. األحمراستخدام اللون 

 

استخرجت النتائج النهائية لكل املؤشرات، ليتم بعد ذلك استخراج النتيجة النهائية لكل    ، تموعلى هذا األساس      

ية العامة والتي تعبر عن مستوى األداء الشامل ملؤسسة اإلسمنت  للوصول إلى النتيجة النهائمنظور. وهذا تمهيدا 

 .2020لعين الكبيرة خالل سنة 
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 (: يمثل الوزن النسبي لألبعاد ووزن مؤشرات بطاقة االداء املتوازن املستدامة28.6جدول رقم ) ال

 من اعداد الباحث بالعتماد علي وثائق املؤسسة.  املصدر:
 

 SCAEK تصميم الخريطة االستراتيجية ملؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة -خامسا

ل الفعتعتمد الخريطة الستراتيجية للمؤسسة على عالقة السبب والنتيجة بين كل إجراء ورد             

من خالل استعراض الخريطة  الناجم عنه في املنظورات الستة لنظام بطاقة األداء املتوازن املستدام،

الستراتيجية لبطاقة األداء املتوازن املستدام ملؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة يمكن استنتاج مجموعة 

 : من العالقات على النحو اآلتي

مستوى التأطير إلى تطوير قدرات األفراد، األمر الذي على مستوى منظور التعلم والنمو يؤدي رفع  .أ

ينجم عنه تحسين مستوى رضاهم وكذا ضمان سالمتهم. كما أن تحسين مستوى رضا األفراد قد  

يسمح بضمان سالمتهم، حيث يصبح العامل أكثر تركيزا في عمله. إضافة إلى ما سبق فإن ضمان 

 وزن املؤشرات  الوزن الكلي األبعاد
االبعا

سوقية
د ال

 

 

 املاليالبعد 

 %6 معدل دوران االصول  20%

 %7 التحكم في سعر التكلفة 

 %7 املردودية املالية 

 

 بعد العمالء

 

 %7 تطور الحصة السوقية في القطاع 20%

 %6 تطور عدد العمالء

 %7 في حجم رقم االعمال تطور 

 

 بعد التعلم والنمو 

 %6 معدل تكاليف التكوين 20%

 %7 تاإلطارامعدل 

 %7 معدل التغيب

 

بعد العمليات 

 الداخلية

 %7 معدل انتاجية العامل 20%

 %6 معدل الطاقة االنتاجية املستغلة

 %7 نصيب الطن الواحد املنتج من تكاليف الصيانة

سوقية
االبعاد غير 

 

  

سوقية
االبعاد غير 

 

 

 

 البعد البيئي

 %1.25 معدل طرح الغبار 10%

 %2 معدل استهالك الكهرباء

 %2 معدل استهالك الغاز

 %1.25 معدل استهالك املاء

 %2 معدل استغالل االراض ي واملقالع

 %1.5 معدل طرح النفايات

 

 البعد االجتماعي

 %4 حجم ميزانية النشاطات االجتماعية 10%

 %3 لبيئيةااالستثمار في املساحات الخضراء والضرائب 

 %3 معدل تكرار حوادث العمل
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تاجيتهم من خالل تقليص عدد األيام املفقودة  ة األفراد من شأنه أن يحسن من مستويات إنسالم

 بسبب حوادث العمل.  

إن لتطوير قدرات األفراد وتحسين مستوى رضاهم تأثيرا إيجابيا على منظور العمليات الداخلية،  .ب

كفاءة عملية  حيث إنه يؤدي إلى االستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية للمؤسسة وكذا تحسين

ي األخير إلى التحسين املتواصل لإلنتاجية. كما أن لتحسين كفاءة الصيانة، وهذا ما قد يؤدي ف

عملية الصيانة تأثيرا إيجابيا على االستغالل األمثل للطاقة اإلنتاجية من خالل تقليل عدد 

 التوقفات خاصة طريق عملية الصيانة الوقائية.

حجم املبيعات في ظل ما  ة يؤدي إلى زيادة حجم اإلنتاج، وبالتالي إن التحسين املتواصل لإلنتاجي .ج

يميز سوق اإلسمنت الوطنية من زيادة في الطلب على حساب العرض. كما أن زيادة حجم املبيعات 

يؤدي إلى زيادة الحصة السوقية للمؤسسة وكذا زيادة رضا العمالء من خالل إشباع احتياجاتهم، 

عات كلما انخفض نصيب  عملية التسويقية ألنه كلما زاد حجم املبيإضافة إلى تحسين كفاءة ال

 الطن الواحد املباع من اإلسمنت من تكاليف التسويق.

وأخيرا فإن زيادة حجم املبيعات من شأنه أن يؤثر إيجابا على املنظور املالي من خالل تحقيق  .د

ن ضمان سالمة األفراد  االستغالل األمثل لألصول، األمر الذي يسمح بتعزيز الربحية. كما أ

للموارد الطبيعية وكذا تحسين كفاءة كل من عملية الصيانة والعملية واالستغالل األمثل 

التسويقية من شأنه أن يسمح للمؤسسة بالتحكم في التكاليف، وبالتالي زيادة هامش الربح، مما 

 يؤدي في األخير إلى تحسين مستوى املردودية وتعزيز الربحية.
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 والشكل التالي يوضح ذلك: 

    (: الخريطة االستراتيجية لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة 63.لشكل رقم ) ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الستراتيجية ملؤسسة اإلسمنت لعين  ا في املرحلة السابقة الخريطة هوضعن التي  مؤشرات األداء بناء  و بعد             

قييم أداء املنظورات  الكبيرة، سنعمل خالل هذه املرحلة على اختيار أهم املؤشرات التي سوف نستخدمها في ت

 الخمسة لهذه املؤسسة، حيث ينبغي أن تكون هذه املؤشرات قادرة على تحديد درجة بلوغ املؤسسة ألهدافها 

 الستراتيجية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةالمصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على معطيات من المؤسس  
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 سطيف - (:. يمثل بطاقة االداء املتوازن املستدامة للمؤسسة االسمنت بعين لكبيرة29.6جدول رقم ) ال

اء االد % االداء املرجح   ( 2020النتائج املحققة)  
النتائج  

 (2020املستهدفة) 
 االبعاد املؤشرات)املقاييس(  الوحدة   الوزن 

 معدل دوران االصول  % 6% 23% 26% 113.0% 6.8%

 البعد المالي 

ية
وق
س
 ال
اد
بع
ال
ا

 

 التحكم في سعر التكلفة  دج  7% 4785 5508 84.9% 5.9%

 الية املردودية امل % 7% 10% 9.31% 93.1% 6.5%

 النسبة االجمالية   %20 اداء البعد المالي  97.0% 19.4%

        

 الحصة السوقية   % 7% 7.90% 8.50% 92.4% 6.5%

 بعد العمالء  
 تطور عدد العمالء فرد 6% 1250 703 56.2% 3.4%

 تطور في حجم رقم االعمال ألف دج  7% 13959 15565 88.5% 6.2%

 النسبة االجمالية   %20 العمالءاداء بعد  79% 16%

        

 تكاليف التكوينمعدل تطور  ألف دج  6%   24,700   11,189 45.3% 2.7%

 بعد التعلم والنمو  
 معدل اإلطارات % 7% 29% 31% 106.9% 7.5%

 معدل التغيب % 7% 2.50% 3.41% 63.6% 4.5%

 لنسبة االجمالية ا   %20 اداء بعد التعلم والنمو  71.9% 14.4%

        

 معدل انتاجية العامل  طن/للعامل 7%   3,322   3,820 115.0% 8.0%

 بعد العمليات الداخلية 
 معدل الطاقة االنتاجية  % 6% 85% 72% 84.7% 5.1%

 35نصيب الطن الواحد املنتج من تكاليف الصيانة طن/ للعامل 7% 62 45 72.6% 5.1%

 النسبة االجمالية     %20 اداء بعد العمليات الداخلية   90.8% 18.2%
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 سطيف -(:. يمثل بطاقة االداء املتوازن املستدامة للمؤسسة االسمنت بعين لكبيرة29.6جدول رقم )  -تابع 

          

 معدل استهالك الكهرباء كيلواط    2% 135 147 91.1% 1.8%

ي 
 البعد البين 

سو 
 ال

 
ت
 غ
اد
بع
ال
ا

ة 
قي

 

1.9% 94.8% 102 97 2% Nmᵌ معدل استهالك الغاز  

-4.5% -363.0% 0.152 0.027 1.25% Mᵌ  معدل استهالك املاء  

 معدل استغالل االراض ي واملقالع ألف دج   2%   20,000   18,375 108.1% 2.2%

1.7% 138.1% 6.19 10 1.25% Mg/Nmᵌ  معدل انبعاثات الغبار 

 معدل طرح النفايات  % 1.50% 10% 2% 180.0% 2.7%

ي البعد  41.5% 4.2%
 النسبة االجمالية    %10 البين 

 حجم امليزانية املجتمعية دج  4%   46,343   96,169 7.5%- 0.3%-

البعد 
   االجتماعي 

 حجم االستثمار في املساحات الخضراء والضرائب البيئية   ألف دج  3% 8400 9934 118.3% 3.5%

 معدل تكرار حوادث العمل  حالة    3% 6 12 50% 1.5%

 النسبة االجمالية  % %10 البعد االجتماعي  53.58% 5.36%

          

   االداء الشامل املستدام   100% 72.3% 77.3%

 

 .  Excelالتحليل بواسطة    lاملصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على ما توفر من وثائق املؤسسة بعد 
 

ـــــــــ باملؤسسة في شكل نتائج مح االستراتيجة تتلخص في صياغة أهداف  التنبية على أن هناك ضوابط لقياس األداءلبيان أهمية موضوع قياس األداء املؤسس ي يجب مالحظة:   ـــــ ـــ ـــــ ددة  ـــ

متخصصة في   هاراتووجود نظم معلومات دقيقة وسليمة، وكفاءات وم   وأهدافها، تتناسب مع أنشطة املؤسسة  وجود مؤشرات قياس أداء. مع الكمي   وواضحة قابلة للقياس

 . اإلدارية املستياتمختلف املجاالت، وقيادة وإدارة فاعلة في مختلف 
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 املستدامة للمؤسسة االسمنت بعين لكبيرةتحليل ومتابعة وتقيم نتائج مؤشرات بطاقة االداء املتوازن  -سادسا

ميم بطاقة الداء املتوازن املستدامة للمؤسسة السمنت بعين لكبيرة تبين لنا ان النتائج  بعد النتهاء من تص     

راجع مستمر مقارنتا مع سنوات املاضية. ومنه  نها في تأمرضية ومقبولة ال  2020املالية للمؤسسة خالل سنة 

به الخطأ لذلك وجب اضافة ابعاد داء املالي قاصر ويشو أل داء الكلي للمؤسسة من منظور ا أل نستنتج ان الحكم علي ا

اخري غير سوقية تمكننا من تشكيل نظرة كلية علي الداء وهذا هو املبدأ الذي جاءت به بطاقة الداء املتوازن  

 املستدامة.   

 : وتتمثل في ما يلي  االبعاد السوقية: -أوال
    البعد املالي -01

من اصل الوزن املمنوح  %  19.40. جمالية تقدر باملؤسسة من تحقيق نتيجة افيما يخص هذا البعد تمكنت     

ن تبلغها بتحقيق مستوي مردودية متميز ومعدل دوران  أ. وهي نتيجة جيدة استطاعت املؤسسة %20املقدر ب 

اصول مرغوب وتحكم عالي في التكلفة. غير ان هناك انخفاض واضح يرجع سببه الرئيس ي الي تراجع الطلب علي  

غلب مشاريع البني التحتية)طرق، مشاريع سكن، مدارس...( وبدرجة اقل تشبع السوق  أ  مادة السمنت بسبب توقف

علي السوق غير ان   covid-19املادة نتيجة دخول القطاع الخاص بقوة دون اغفال تأثيرات الوباء  الوطنية من هذه 

املحروقات هذا الخير الذي  بوادر المل كانت في ارتفاع حجم الصادرات نتيجة تشجيع الدولة لنهج الصادرات خارج  

وكذا دخولها في   %60ر بزيادة قدرها مليون دول  25طن أي اكثر من  865037مكن املؤسسة من تصدير ما قيمته 

انتاج السمنت البترولي التي تعتبر فيه رائدتا علي املستوي الوطني في انتظار عملية تصديره حيث قامت بتسويق  

 .2020طن سنة 9396

   :الء بعد العم   -02

وهذا نتيجة   %20من اصل  %15.80فيما يتعلق ببعد العمالء فقد حققت املؤسسة نتيجة متوسطة تقدر ب       

التراجع الحاد في املبيعات لألسباب سالفة الذكر. ومنه فاملؤسسة مجبرة علي اعادة النظر في سياستها التسويقية  

قيود البيع)حيث كانت مقتصرة علي ولية   ؤسسة من رفعداخليا وخارجيا. فمن الجانب الداخلي وبعد استفادة امل

الي منح خصومات تجارية لزبائنها الذين تفوق حجم مشترياتهم  2020سطيف وبرج بوعريريج( سعت املؤسسة سنة 

ولكن يبقي غير كافي بسبب شدة املنافسة وانكماش السوق وتشبعه. وهو ما فرض علي   %8طن بنسبة 11000

ع من حصتها السوقية وكسب ولء عمالء جدد. هذا من جهة والعمل علي  مستعجلة للرفاملؤسسة ايجاد حلول 

زيادة الصادرات والستفادة من المتياز الذي توفره اسعار الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي الذي شهد هذا الخير  

ع ومعه  ا يجعل القطاصعود جنوني في اسعاره مما ادي الي توقف معظم املصانع السمنت في اغلب دول العالم مم 

 املؤسسة في وضعية جيدة لدخول اسواق عاملية جديدة وواعدة كأمريكا الالتينية وتركيا ودول جنوب شرق اسيا...

    بعد العمليات الداخلية -03

تعكس فعلية تسير املؤسسة وقدرتها العالية  نسبة جيدة  %  20من     %14.20فبالنسبة لهذا البعد تعتبر نسبة           

التحكم في عملياتها التشغيلية. فبالنسبة للطاقة النتاجية املستغلة والتي تضاعفت بعد دخول الخط الثاني   علي

ال ان املالحظ ان هذه    2020سنة    %70لتشهد تراجع يصل     %105حيث انها بلغت نسبة    2017حيز الخدمة سنة  
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القتصادية والسياسية الراهنة التي يخشا من   بقي في مستوياتها املقبولة بالنظر الي الظروفالطاقة املستغلة ت

اثارها السلبية علي املديين املتوسط والطويل . اما بالنسبة لتكاليف الصيانة فقد وفقت املؤسسة في تخفيضها الي  

 ية وزيادة كفاءة اليد العاملة املؤهلة.     ابعد مدي مستفيدتا من اثر الخبرة لدي عمالها في تصليح املشاكل الدور 

   بعد التعلم والنمو     -40

حيث النتائج املحققة السنة الثانية املحققة بعد البعد املالي ، إذ  تعتبر النتيجة الجمالية لهذا البعد من            

التدني  مقبولة، رغم وهي نسبة  %20من   %18.16حيث حققت نسبة 2020في السنة حققت املؤسسة نتيجة 

من الجر حيث   %70ين ويرجع ذلك الي نقص في العالوات املمنوحة التي تمثل معدل رضا العاملفي الذي شهدته 

دني مستوي بسبب تدني املبيعات. وبمقابل النفاق بسخاء  أاملؤسسة علي تقليص في ميزانية العالوات الي  قدمتأ

ة لم تبلغ املستويات  الكثير من العمال. وبالنسبة للتكوين فاملؤسس   عدم رضا علي النشطات املجتمعية وهو ما دي الي  

من  %50برة للغرض ويرجع هذا الي تسريح حوالي املسطرة لساعات التكوين، علي الرغم من تخصيص ميزانية معت

الشديدة وعدم فتح مناصب عمل جديدة تمكن من ضخ دماء   covid-19العمال بسب الزمة الصحية جائحة 

 ة التحديات الراهنة.  جديدة للمؤسسة واستقطاب كفاءات جديدة قادرة علي مواجه 

 

   SCAEKملؤسسة اإلسمنت عين الكبيرة  ربط محاسبة البيئية ببطاقة االداء املتوازن املستدامة -سابعا

 

 وتتمثل في بعديين رئيسيين هما: االبعاد الغير سوقية: -ثانيا

              البعد البيئي -05
اقل من املتوسط     د والطاقة فاملؤسسة حققت نتائج  وفيما يخص حماية البيئة وترشيد في استهالك املوار       

 .  وهي نسبة ضعيفة %  4.15كان االداء البيئي للمؤسسة يمثل  %10فمن  2020سنة 

 6.19معدل منخفض بالنسبة لهذه املقذوفات)الغبار(  2020سجلت سنة  معدل املقذوفات في الهواء:          

Mg/Nmᵌ 50املعتمدة وطنيا في شروط مثل هذه الصناعة اي   وهي نسبة مقبولة بالنسبة للمعدلتMG/NMᵌ 

ومصفاة اخري علي مستوي   (filter a manche( وهذا بفضل تركيب مصفاتين ذات اذرع ))ميليغرام في املتر املكعب

طقة تبريد وطحن لكنكر، وسمحت هذه الستثمارات من استرجاع كميات معتبرة من الكلنكر واعادة ضخه في  من

سنة  2020نتاج مباشرتا مما ادي الي الزيادة في النتاج باملقابل اقتصاد في الطاقة واملواد. وتمثل سنة خطوط ال 

تركيبه بالستثمار املكلف للمؤسسة حيث بلغت قيمته نهائية  عتبر يوم أالذي AAFالقسط الخير في اهتالك الفلتر 

لي النتاج هذه الكمية املعتبرة ساهمت من زيادة  من اجما%18مليون يورو غير انه ساهم باسترجاع حوالي 5حوالي 

حجم النتاج من جهة واسكات الجبهات الجتماعية)جمعية مرض ي الربو، مالك املستثمرات الفالحية املحيطة  

( تمكن من تحقيق  AAFصنع...( من جهة اخري واملحافظة علي البيئة. ومنه فان هذا الستثمار البيئي )الفلتر بامل

 لمد الطويل وهذا ما تقوم عليه أيدولوجية التنمية املستدامة. فوائض علي ا

نع نظرا لالستهالك الهائل  تعد فاتورة الكهرباء والغاز هي الكبر في املص   وفي مجال ترشيد في استهالك الطاقة واملواد:

لغاز في السواق  للطاقة في مثل هذا النوع من الصناعة ولقد شهدت اآلونة الخيرة ارتفاع هائل للطاقة وخاصة ا

العاملية مما جعل املؤسسة والقطاع بصفة عامة يكسب ميزة تنافسية في السواق الخارجية. تأهله من اكتساب  
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. لذلك ونظرا لألهمية البالغة لهذا العنصر فان املؤسسة قامت بعدة  حصة معتبرة من هذه السوق الكبيرة

 مجهودات:

يات علي مستوي ورشات الطحن والطهي ذات الستخدام املكثف للكهرباء،  من ابرزها اقتناء بطار   في مجال الكهرباء:

حيث يتم شحنها في الوقات العادية لتستخدم في اوقات الذروة. لن شركة املوردة للكهرباء سونلغاز تعتمد علي  

. لتستخدمه  ر حيث سعر الكهرباء اقلبالشحن اثناء ساعات النها  تعدة تسعيرات للكهرباء حيث تقوم هذه البطاريا

        حيث السعر مضاعف. في ساعات الذروة
حيث قامت املؤسسة باستبدال فوهة الفرن بفوهة اكثر كفاءة وهي الفوهة ذات لهب دوراني، من   في مجال الغاز:

يل من زمن التوقف  اجل احتراق كامل للغاز ومنه تقليل استهالك الغاز وتعظيم الستفادة من حرقه. كما تم التقل

لعطال وعمليات الصيانة مما ينجر عنه تقليل من استهالك مادة الجر الخاصة بالفرن الذي يجلب بالعملة  بسب ا

 الصعبة. وزيادة انتاج مادة الكلنكير بسب تقليص ساعات التوقف عن النتاج بسبب الصيانة.

جل استخدامها في ري  حيث قامت املؤسسة بتركيب مصفاة تقوم برسكلة ومعالجة املياه من ا في مجال املياه: 

 املساحات الخضراء مما جعل املؤسسة تتحكم في هذا املورد الحيوي الهام.

تسعي املؤسسة الي ترشيد في استغالل املواد الولية، فجميع هذه الخامات   : استغالل االراض ي واملقالع  وفي مجال 

 وهذا:  لالستغالل المث لذلك وجب استغالله  ة في البيئة املحيطة باملصنعموجود

باستخدام أحدث التقنيات في عملية التفجير في املحاجر: لضمان عدم حصول أي إزعاج بيئي جراء عمليات   -

 للغبار.التفجير والتفتيت، وهي استخدام تقنية التفجير املتتالي أو املتقطع)على مراحل(، مع تصاعد خفيف  

عملية التفجير وطحن الصخور، قامت   إعادة تأهيل املحاجر: من أجل تقليل من أثر التلوث الناش ئ عن -

 املؤسسة بتركيب مصفاتين كيسيتين على مستوى تلك املحاجر.

تركيب اذرع الية من اجل جمع وتصفيف املواد الولية مما ينتج عنه تقليل كبير في الغبار املتطاير من هذه   -

 ية.   العمل

لية وديمومتها: حيث تقوم املؤسسة  تقوم املؤسسة بدراسة تجربة رائدة في مجال استدامة املواد األو  -

( التي تعتبر بمثابة فضالت في صناعة الحديد والصلب مع الكلنكر بنسب معينة فهي  Laitierبإضافة مادة )

انه بإضافة هاته املادة يصبح عبارة عن اضافات. غير أن الش يء املالحظ نتيجة دراسة العينات وجد 

 اإلسمنت أكثر صالبة وأقل تكلفة.

فضاء لتخزين الفضالت ومعالجتها وتصنيفها   ثحيث قامت املؤسسة باستحدا عالجة النفايات:تصنيف وم

 لتتخلص منها سواء ببيعها أو بإتالفها بطريقة بيئية تضمن سالمة املحيط. 

 . NAFTALت املستعملة لشركة نفطال  فعلي سبيل املثال تقوم املؤسسة ببيع الزيو  -

 . ENPECستخدمة لشركة الوطنية لصناعة البطارياتكما تقوم املؤسسة ببيع البطاريات امل -

بيع النفايات عن طريق مناقصات تجرى بصفة دورية. والجدير بالذكر أنه عند قياس  كما تقوم املؤسسة  -

الخصائص الفنية للملوثات وظروف   الفضالت تظهر هناك أساليب مختلفة للقياس تعزى إلى اختالف

 .تواجدها ومعالجتها.
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 اعي البعد االجتم -06

وهي نسبة   %10من  % 5.36 نسبة اجمالية قدرها  2020بالنسبة لهذا البعد فقد حققت املؤسسة سنة             

السهامات الجتماعية  ضعيفة و يرجع المر في ذلك الي تبني سياسة ترشيد النفقات من جهة، وتدني مستوي 

 : ذا البعد الي عنصرين كما يلي. ولفهم وتحليل ذلك وجب علينا تقسيم ه.للمؤسسة من جهة اخري 

بالنسبة للميزانية املخصصة للنشاطات الجتماعية فهي في ارتفاع مستمر، حيث ان املؤسسة    جتماعي خارجي: إ داء  أ

 قامت باألعمال التالية: 2020سنة

 للتنفس الصطناعي للمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور ولية سطيف. قتناء نظام إ ✓

 ستشفى عين لكبيرة ولية سطيف. شراء سيارة اسعاف مل ✓

طار مكافحة فيروس كورونا لفائدة مستشفى بوقاعة  إ ن دج في  يمالي10التبرع بمبلغ ساهمت الشركة ب ✓

 جل اقتناء اسرة النعاش.أولية سطيف من  

التبرع بالعديد من املبالغ املالية وباإلسمنت لفائدة املساجد والجمعيات الخيرية مثل جمعية مرض ي الربو   ✓

 مالين دج. 9ب2020عين لكبيرة، حيث قدرت هذه املبالغ لسنة ل

 ن مكافحة وباء كورونا نالت الحصة الكبرى من هذه  امليزانية علي حساب جوانب اخري في املجتمع. أومنه نستنتج  

 

ر  ن املؤسسة لم تنجح في تطبيق سياسة تكوينية لها تأثي أوهو موجه لعمال املؤسسة، اذ  :  داء اجتماعي داخلي أ

. ويرجع هذا الي عدم كفاية هذه الدورات من جهة والي نوعية هذه  2020مباشر علي حوادث العمل التي وقعت سنة

جهة اخري. وهذا ما ادي الي ارتفاع في حوادث العمل سواء  الدورات التكوينية في مجال المن والسالمة املهنية من 

 من ناحية تكرارها او درجة خطورتها وشدتها.

 ن كثرة حوادث العمل لها تأثير أومن املالحظ          
 
داء املالي من خالل تدني مستوي النتاجية من  أل مباشر علي ا ا

 جهة اخري.من وفواتير عالج ضخمة عدم القدرة علي تحمل التكاليف الخفية من تعويضات و  ،جهة

ضافتا الي خلق جو نجاز ملعب جواري داخل املصنع لفائدة العمال من اجل ممارسة نشاطات رياضية اإ ✓

 من التألوف بين العمال.

دج  وشروع في تهيئة املساحات   1 504 160 القيام بعدة حمالت تشجير في محيط املصنع حيث كلفت  ✓

 خضراء. كمساحاتالخضراء داخل املصنع 
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 املبحث الثالث

 باستخدام  SBSCاإلستراتيجية لبطاقة األداء السمتدام  األهداف  

     BSC-designerبرنامج   
 

  تمهيد
  SCAEK الحديثة لقييم أداء املؤسسة من النماذج (  BSC-designer)بطاقة األداء املتوازن املستداميعتبر قالب            

ما تقوم   راجعتهاوم نواحي مختلفة لتتمكن املؤسسة من استغالل جميع مواردها  من ، ذلك ألنها تسمح بتقييم األداء 

    اتيجية.ر األهداف اإلست  وهذا لتحقيقبه من أعمال في منطق شمولي  
 

 اإلطار االستراتيجي لبطاقة األداء املستدام       -أوال

  امليزة لتحقيق ثم تنفيذها ومن التمايز  إستراتيجة وصف في مساهمتها وكيفية إستراتيجية  لخريطة  مقترح نموذج     

ح  الشكل املوالي يوض و  املتوازن املستدام. األداء بطاقة منظورات  بين  والنتيجة  السبب التنافسية، من عالقات

 الخصائصالستراتيجية لتنفيذ بطاقة الداء املتوازن املستدام.
 

 (:  االطار االستراتيجي لبطاقة االداء  املتوازن املستدام 4.6الشكل رقم )                              

  
 الطويلة األجل                                                                       

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املتوازن   البيئي واالجتماعي في بطاقة األداء يندمج البعدالخيارات املتاحة لبطاقة أداء املتوازن:   -ثانيا

 املستدام
األمور البيئية والجتماعية باإلضافة   دارة وتقييم كال من تعد بطاقة األداء املتوازن إطار قوي إل و              

   راتيجية اإلدارة اإلستكونها أساس نظم    املسائل البيئية في نظام خلق القيمة للمؤسسة باإلضافة إلى  لالقتصادية، ودمج

  راتيجية إستويمكن إضافة عناصر أخرى إليها حسب  تتضمن بطاقة األداء املتوازن أربعة أبعاد رئيسيةو للمؤسسة. 

 وظروفها وبيئة عملها املحيطة.  املؤسسة

المهمة  – 01   

الرؤية  –02   

القيم   – 03    

 الخصائص االسراتيجية

، البيئية لحد من األضرارلضمان أعلى معايير البيئة الحرص على 

وتحقيق االستدامة وتحقيق االهداف والحفاظ البيئية 

     شركة للجية اإلستراتي

 .تنافسية وأسعار عالية جودة ذات بمواصفات إنتاج منتجات

 تحسين سلسلة القيمة المضافة وترشيد النفاقات.أ

 المتوفرة.حسن االستخدام االمثل  لالصول .ب

 لعمليات االنتاج  األنظف اإلنتاج أسلوب استخدام.ج

 زيادة النوعية البيئية للتقليل من التلوث البيئي .د

 التصنيع. عمليات في الطاقة استخدام ءةكفا تحسين.ه
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 Figge) ويرى  .األداء املتوازن بطاقة  في كيفية إدخال ودمج البعد البيئي والجتماعي فيراء آ وعليه فقد تعددت           

et al  )(24، 2005: )عبد الحليم، إمكانيات لدمج األمور البيئية والجتماعية في البطاقة وهي أن هناك ثالث 

   

 

 

 
 

  عندما أضاف كل من 2007ما حدث فعال سنة  الثالث هو الذي كان األقرب إلى التنفيذ،  فإن الخيار  وعليه               

(REISEN DE PINHO ،KAPLAN ،)وهذا إيمانا ، البيئية والجتماعية إلى املناظير األربعة الكالسيكية منظور اإلدارة  

وبذلك تحولت تسمية هذه األداة من بطاقة األداء املتوازن    ي عملية تقييم أداء املؤسسة.منهما بأهمية هذين البعدين ف

  املؤسسات  تسيير  ربط هو  األداة هذه من هدف األساس ي(، وقد كان الSBSC)بطاقة األداء املتوازن املستدام إلى

ة بشكل مستدام وعلى املدى  القيم التنمية املستدامة وذلك من أجل تمكين هذه املؤسسات من خلق  بإستراتيجية

" الخاصة باملؤسسة، بما فيها خريطة  بطاقة األداء املتوازن املستدامةعند تطوير "و  .(244،  2012. ) الكواش ي،  الطويل

الستراتيجية ومؤشرات األداء لقياس الجوانب األساسية لألداء كما سبق الشارة اليهم سابقا، فإن التحدي الذي  

حينها في دمج نظام قياس األداء املستدام مع أنظمة املعلومات الداخلية املتعلقة باألعمال التجارية  يواجه اإلدارة يتمثل  

 .  أسفله صاح للمؤسسة. كما هو موضح من خالل الشكل واإلف

 دمج حماية البيئة في بطاقة األداء املتوازن لـمؤسسة   ( 5.6 ) رقم   الشكل                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

إلستراتيجيةااألهداف البيئية   

 الرؤية املتعلقة بحماية البيئة

 أهداف بطاقة األداء املتوازن 

التأثير  -عالقات السبب  

راقبة واإلبداع ) االفصاح (  امل

 

بطاقة األداء 

املتوازن 

 املستدام 

ؤسسةامل  

 

اإلجراءات   –األهداف  -املؤشرات  

Source : Carl-Ulrich Gminder, Environmental Management with the Balanced Scorecard A Case Study of the Berlin 

Water Company, Germany, the business of water supply and sustainable development , "greener 

management international",2005, p:10.  

 

   بطاقة خاصة باألداء البيئي واالجتماعي؛ تكوين الخيار األول: 

 للبطاقة؛   األبعاد األربعةدمج املقاييس البيئية واالجتماعية في   الخيار الثاني: 

 ) النموذج املقترح( ناألمور البيئية واالجتماعية في الحسبا ان يأخذ ين أخرين إضافة بعدالخيار الثالث: 
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 designer-BSC املستخدمة في اعداد   و االهداف االستراتيجية   املستدام  توازن (: أبعاد بطاقة األداء امل 630.الجدول رقم )  
 

 املؤشرات املرتبطة باألداء   االهداف  املحددة           االهداف االستراتيجية   االبعاد 

املستدام  األداء املالي  هل تحقق لنا بطاقة األداء املتوازن  املالي  

 الشامل و كيف؟

 تحقيق االستغالل األمثل للؤصول،  -01

 ردوديةتحسين  امل -02

 والتحكم في التكاليف -03

 معدل العائد على االستثمار

 معدل دوران االصول 

 معدل املردودية االجمالية

 التحكم في التكاليف

 معدل االستخدام املثل املوارد الطاقوية 

  العمالء رضازيادة  -04 ؟وأهدافنا رؤيتناعلينا النظر لعمالئنا لتحقيق كيف يجب  العمالء   

  تحسين الخدمات -05
 معدل تطور التكوين لالطارات

 زيادة الحصة السوقية

 تطور حجم االعمال

 رضا العمالء وتطور عدد الزبائن

 زيادة االيرادات

 اإلجمالية  الدردودية معدل حسينت -06 كيف سنرض ي عمالئنا ونلبي االحتياجات املالية؟ العمليات الداخلية   

  اإلنتاجية للطاقة األمثل االستغالل  -07

 الصيانة عملية كفاءة تحسين -08

 تتطور مهارات العاملين

 معدل الطاقة االنتاجية

 مصيب الفرد الوطن من التكاليف

ن لتحقق رؤيتها؟ التعليم والنمو   م والتحسُّ
ُّ
 عمالال رضا مستوى  تحسين -09 كيف ينبغي على الشركة التعل

 العاملين، مهارات تطوير  -10

  العمل بيئة تحيسين  -11

 العامل إنتاجية تحيسين -12

 معدل انتاجية العامل

 معدل تطوير بيئة العمل

 نصيب كفاءة الصيانة من التكاليف

  نسبة الغيابات

هل للشركة استراتيجية لحماية البيئة من التلوث واملساهمة في  البيئي 

 تحسين محيطها

 تلوثال من البيئة حماية -13

 الطاقة والحيوية ملوارد األمثل االستغالل -14

 معدل استهالك  الطاقة الحيوية

 معدل الهدر واالنبعاث الغبار

كيف يمكن ان  تساهم الشركة في تنمية املجتمع واالستغالل  االجتماعي 

 االمثل ملواره الطبيعة

  االجتماعية، املساهمة تعزيز  -15

 العمال وسالمة صحة ضمان -16

 لتنمية املجتمعيةامعدل تطور حجم 

 معدل تعزيز املساهمة االجتماعية

 معدل حوادث العمل

     المصدر: من اعداد الباحث                                       
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راتيجة لبطاقة األداء املستدام املقترحة لشركة االسمنت بيع الكبيرةأهداف  -ثالثا    االست

داء املتوازن في سلسلة من عالقات السببية ولهذا فأن األهداف اإلستراتيجية  ترتبط مقاييس بطاقة قياس األ            

، ويتضمن هذا النموذج مقاييس للمخرجات ومحركات   البعاد السوقية وغير السوقيةمن تمثيل متوازن من  تتكون 

مقترحة  راتيجية ستالشكل املوالي يوضح خريطة إ و   ترتبط معا في مجموعة من عالقات السببية أداء لهذه املخرجات 

 ايز: تيجية التماتصف إستر 

 االستراتيجية   واالهدافالنتيجة   بين  ب  السب ات(تحليل العالق 6.6الشكل رقم ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصدر:  من اعداد الباحث   انظر بتصرف على : ال

Bourne, M., Kennerley, M., & Franco-Santos, M. (2005). Managing through measures: A study of 

impact on performance. Journal of Manufacturing Technology Management, 16 (4.)  
 

 

بعين  SCAEK تحليل أبعاد بطاقة األداء املتوازن املستدام من خالل مخرجات شركة األسمنت  -ارابع

 الكبيرة بسطيف.  

املؤسسات القتصادية  املؤسسات اليوم ملا له من أهمية في مساعدةمعظم هدف أساس ي لدى  يعتبر األداء                         

كأسلوب   املستدام طاقة األداء املتوازن لب نااستخدام، فالبيئية بأبعادها املختلفة راتمع التغي راتيجيعلى التكيف الست

البعد 

 املالي
قيق امليزة التنافسية تح

النمو املستمرو  

 البعد 

 الزبوني
االرتقاء بجودة 

 املنتوج 
تحسين الخدمات  

 وتطويرها

بعد 

العمليات 

 الداخلية

تحسين سلسلة 
القيمة املضافة 
 وترشيد النفاقات

ط املكافآت بر 
 باألداء

االستغالل االمثل 
االنتاجيةللطاقة   

بعد 

التعليم 

 والنمو

البعدين 

لبيئي ا

  االجتماعيو

 رضا  
 العاملين

تطوير    
مهارات 
 العاملين

تحسين بيئة  
 العمل 

االرتقاء بمحيط  
 االجتماعي للعمل

 حماية البيئة من التلوث

 االستغالل األمثل ملوارد الطاقة والحيوية

 املساهمة االجتماعية  تعزيز 

 وضمان صحة وسالمة العمال         
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التقليدية في قياس وتقييم أدائها  الية  تقتصر على املقاييس املكانت  اإلدارية التقليدية التي    إداري حديث يتجاوز األساليب

والنتيجة   وتوضيح عالقات السبب. بالعتماد على التنسيق والتكامل بين مقاييس األداء املالية وغير املالية  راتيجي الست

من أهداف   املؤسسةملا تسعى اليه  سليمة تضمن التنفيذ الفعال راتيجيةبين هذه املقاييس من خالل بناء خريطة است

   .يجيةستراتا

كل    هينبغي أن يحتوي في  توازن لشركة اإلسمنت لعين الكبيرة، والذيلبطاقة األداء املاملقترح  يمكن وضع النموذج ا    

  تترجمبعد من األبعاد على مؤشرات قياس 
ً
  نسبة بلوغ تحدداتيجية الشركة و ررؤية وإست

ً
على   اتيجية، وبناءً راألىداف اإلست

املجال الذي   تم احترام نفس  حيث ، مؤشرا 25ات أساسية ليكون املجموع الكلي للمؤشرات ؤشر مذلك تم ربط كل بعد ب

 ا. مؤشر  25و  18ما بين يتراوح اإلجمالية يجب أن  الذين يعتبران أن عدد الدؤشرات Kaplan and Norton،  كل من ه وضع

 في حالة الرفع: 

 100× القيمة الصغرى( -)القيمة العظمى \يمة الصغرى(  الق -ر = ) القيمة الفعليةــــــــــأداء املؤش         

 : في حالة التخفيض 

 100× القيمة الصغرى(  -)القيمة العظمى\القيمة الفعلية( -ر =  ) القيمة العظمى ـــــــــ أداء املؤش       

 SBC -designerاملصدر:  من معطيات                                              

  عالقات  خالل  من األقل التكلفة راتيجيةإست تصفلألداء املتوازن املستدام  راتيجيةإست خريطة إن                  

  السلسلة  توثق التي األسهم بواسطة العالقات وتظهر  املتوازن،  األداء بطاقة راتمنظو  بين والنتيجة السبب

  التعلم ي االجتماعي و البيئي الى منظور  ن م بدءا  ، راتيجيةاإلست لتحقيق والتبعيات رات التأثي شبكة  أو  الهرمية

  مما املؤسسة، في  املستويات لكافة راتيجيةاإلست فهم تسلسل على  يساعد ما وهذا املالي، باملنظور  وانتهاء والنمو 

 وهو ما يمكن  توضيحه في الشكل التالي.  .للمؤسسة  التنافسية امليزة تحقيق وبالتالي  تنفيذها عملية  من يسهل
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   SBSC- Designerمخرجات بطاقة األداء املتوازن املصدر:  

  ( 67.الشكل رقم )
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يركز البعد املالي على قياس الداء املالي و اظهار النتائج املالية للعمليات و النشطة املختلفة  :  البعــــــــــــــــــــــــــــــــــد املـــــــــــــــــــــــــــــالي  -01

(  BSI designerد على املؤشرات الظاهرة في بطاقة األداء املتوازن )بالعتما ، وذلكSCAEK بالشركة محل الدراسة

(، واملتمثلة في مؤشر العائد على األصول  وكذلك مؤشر القيمة املضافة ، مؤشر املردودية املالية  22.6الشكل رقم )

يعبر االداء  اذ    ،  2020-2019.  حيث شهد مؤشر معدل دوران األصول للسنوات    وكذلك مؤشر التحكم في التكاليف

 . ودية تحسين املردل عن تعظيم النتائج من خالي الامل

.  توسط والطويل امل قد تمتد على املستوى  اإليرادات بصفة مستمرة   تعظيم و  التكاليف بتدنية ذلك يتحقق و               

لتحكم في التكاليف مع  عمالء جدد و ا وعليه فأن املؤسسة تعتمد على استراتيجية النمو في االيرادات عن  طريق جذب  

 املحافظة على جودة منتوجاتها. 

 

 2020( أداء البعد املالي   8.6الشكل رقم ) 

 
 SBC -designer:  من اعداد الباحث بالعتماد معطيات  املصدر

 

  81.67  يتضح ان أداء الشركة فيما يخص الستخدام المثل ألصولها يعتبر مقبول اذ بلغ  (39.6).  من الشكل رقم   

وهي نسبة  أقل من املتوسط ، أما الحكم عن   %  24.44، في حين أن هدف تحسين املردودية قد بلغ نسبة  %

الشركة  بعين العتبار.  (  فهي  ضعيفة وتجاوزت الهدف املستهدف بفارق كبير،  وهو ما يجب على  26.33التكاليف )

 ر .  وهو أثر  أداء الشركة  بشكل عام مما جعلها في تراجع مستم
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 ( التحكم في التكاليف9.6 الشكل  رقم ) 

 
 

 SBC -designer:  من اعداد الباحث باالعتماد معطيات  المصدر

النتاجية وحجز الساس ، فاملؤسسة كما  يعتبر الزبون محور العملية ) الزبوني( : ءبعد العمال  -02

  عمالء جدد. وكسب  تدل املؤشرات تسعى للمحافظة على عمالئها الحاليين

 2020( أداء بعد  العمالء  10.6الشكل رقم) 

 

 SBC -designer:  من اعداد الباحث بالعتماد معطيات  املصدر

مقارنة بالسنة   % 27.80يالحظ أن الخدمات املقدمة للعمالء في تراجع اذ بلغت  ،من الشكل أعاله        

لى نمو في حجم املبيعات . أما فيما يخص تطور رضا العمالء املاضية،  مما اثر سلبا على أداء هذا البعد وع

ال ساهم في  لكنها غير مطمئنة فتأهيل الطارات وتطور حجم العم    %    52.61فهي في تحسن واضح اذ بلغت  

على   ل زيد من الجهود لالحتفاظ بعمالئها والعمل على الحصوامل يتطلب األمر الذي الحد من عملية الرضا، 

  .عمالء جدد
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( تطور رضا عمالء611.الشكل رقم )   

 

 SBC -designer:  من اعداد الباحث بالعتماد معطيات  املصدر

 

الى التحسين املستمر و تطوير محتلف عملياتها   SCAEK: تسعى مؤسسة بعد العمليات الداخلية -03

ة مستدامة لضمان بقائها  النتاجية لجل تقديم منتجات ذات جودة عالية للوصول الى تحقيق ميزة تنافسي

( يالحظ انها في تزايد مستمر  23.6واستمراريتها. فمن خالل دراستنا ملؤشرات املشار اليها في جدول رقم )

 الظروف القتصادية خىالل السنتين الخريتين،    رغم

2020..   ( بعد العمليات الداخلية 612.الشكل رقم )   

 

عطيات  :  من اعداد الباحث بالعتماد ماملصدر SBC -designer 
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  على مستوى الشركة والذي   تحسين مستوى كفاءة الصیانةمن الشكل أعاله يالحظ تحسن جيد فيما يخص          

  ة یالطاقة اإلنتاجالستغالل األمثل    ل، أما عن معدمقارنة للسنوات املاضية  %    93.75بلغ  مستوى  مرض ي وهو 

في السنوات القادمة.  أما على   أعلى ات یمستو  بلوغ % تطمح الشركة  34.78 مةی ستغلة فقد كاف مقبول بقامل

والذي يرجع مرده الى بقاء مستوى مهارات العاملين دون املستوى      % 37.10مستوى املردودية الجمالية  فهو  

 غير مرضية..   %11.30املطلوب ، بنسبة 

تطور مهارات العاملين مؤشر  (  13.6 الشكل رقم )  

 

 SBC -designerمن اعداد الباحث بالعتماد معطيات    :املصدر

 

: ان تنمية قدرات العاملين و تعزيز روح املبادرة الجماعية والبداع  بعد التعلم و النمو -04

و البتكار الفردي للمؤسسة، قد ساهم ولو بشكل عام في املحافظة على رضا العاملين  

 و ضمان ولئهم للمؤسسة،  

2020التعلم والنمو   بعد( 614.الشكل رقم )   

 

 SBC -designer:  من اعداد الباحث بالعتماد معطيات  املصدر
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إن ارتفاع مستوى رضا العاملين ملختلف   ،(45.6رقم ) الشكلو يمكن استنتاجه من املؤشرات املبينة في      

رات العاملين وتحسين انتاجية  وهو ما يعتبر اداء مقبول،  لكن نسبة تطور مها  % 44.33الصناف اذ بلغت النسبة 

 العامل كانتا من  املثبطات. 

تحسين  بيئة العمل ( 651.    الشكل رقم )  

 

 
 

 

 SBC -designer:  من اعداد الباحث بالعتماد معطيات  املصدر

د  : إن دمج الجوانب البيئية والجتماعية في مختلف اشطة وعمليات املؤسسة، قالبعدين  البيئي و االجتماعي  -05

يساهم وبشكل مقبول في تحقيق تنمية مستدامة، من خالل لجوء املؤسسة الى ترشيد في املوارد الطاقوية  

   يز  مساهمة الجتماعية في تنمية املجتمع.، واملائية وتعز 

 (17.6البعد االجتماعي   الشكل رقم )  ( 16.6البعد البيئي    الشكل رقم )                              

 
 
 

 
 

 SBC -designer:  من اعداد الباحث بالعتماد معطيات  املصدر
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(  أعاله ، و بالنظر الى مدى مساهمة كل البعد الجتماعي واملتمثل في تعزيز  18و 17من خالل  الشكليين)     

دف املنشود  ، والبعد املالي في حماية البيئة من التلوث بنسبة ايجابية فاقت اله %  69.55املساهمة الجتماعية بنسبة  

فهل يمكن القول أن الشركة حققت أداء مستدام جيد ومتوازن ؟ الجواب لن يتأتى غال   (،  %154.05من  لشركة)

بدراسة  املؤشرات املرتبطة باألداء بشكل منفرد لكل من العناصر املرتبطة بإستدامة،  حيث أن الشكليين املواليين  

 سبب التراجع كل من أداء البعدين. 

ة  من  ( :  مؤشر حماية البيئ18.6كل رقم ) الش     

 التلوث  

( تعزيز املساهمة االجتماعية و  19.6 الشكل رقم )   

 ترقيتها

 

 

 

 

 SBC -designerاملصدر:  من اعداد الباحث باالعتماد معطيات  

 ار السلبية لألنشطةتعزيز نتائج األداء البيئي الفعال، وتجنب اآلثبطاقة اداء املتوازن املستدام هو  ومن أهداف   

الصناعية، من الشكل اعاله يتبين لنا أن الشركة    الصناعية على املجتمع والبيئة، فضال عن تقليل والتخفيف امللوثات

، بالرغم من زيادة قدرتها في تعزيز املساهمة الجتماعية والتي بلغت نسبة  %32لم تحقق ال نسبة ضيئلة قدرت ب 

 pp133-135  Rapport De Gestion 2020 GICA ,)  2020لسنة    الرجوع تقرير املفصل.  وب%  69.55مقبولة جدا وهي  

- SCAEK .يالحظ ان أغلب املساهمات  املالية ذهبت الى جمعيات و نوادي غير مترتبطة بشكل مباشر بالجانب البيئي ،) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ن لكبيرة بسطيفاملستدامة للمؤسسة االسمنت بعيتحليل ومتابعة وتقيم نتائج مؤشرات بطاقة االداء املتوازن  .. .... .. السادس الفصل 

~ 299 ~ 

 

 الطاقوية و الحيوبة للموارد  ( : ترشيد في استخدام االمثل 22.21.20.06االشكال رقم)        

   23.6معدل استهالك املياه   شكل     22.6معدل استهالك   الغاز    شكل   21.6شكل:     معدل استهالك الكهرباء /كيلواط

 

 
 

 

 

 

 

 SBC -designer:  من اعداد الباحث بالعتماد معطيات  املصدر

،  و نسبة  %46حقق نسبة    خدام المثل للموارد  الطاقوية  الست( أعاله، يالحظ أن  23-22-21من الشكال)     

متوسطة ، لكنها ليست باملثلى واملرغوبة من طرف الشركة،  و يرجع ذلك الى الستهالك الكبير  للمواد الخام  والهدر  

قة الكهربائية  استعماله في مجالت اخرى.  وغلى  ارتفاع معدلت استهالك الطاللمياه وإن كان جزء منها يعاد تدوره و  

أكبر من الحد املستهدف و كذلك الى الزيادة امللحوظ في استعمال الغاز .  أما بالنسبة الى مستويات انبعاث الغبار  

نتشار في الهواء. والشكل  فالشركة تتحكم في انبعاث الغبار بسبب وجود مصافي مركبة تقلل من نسبة التسرب و ل 

كما هو مبين في    %، 46ولة لستغالل املوارد الطاقوية والحيوية اذ بلغت نسبة اسفله ) (يبين لنا  املستويات املقب

 الشكل اسفله.

 االستغالل االمثل للموارد الطاقوية والحيوية  ( : 23.6  الشكل رقم )

 

 SBC-designerبرنامج مخرجات من اعداد الباحث بالعتماد 

  التنمية كالتلوث واإلستخدام املسرف للموارد اإلقتصادية البيئية تأثيرا مباشرا على الت تؤثر املشك      

لذا على   تطور التكنولوجي, ما صاحبها من  و  االسمنت   صناعة  املحدودة وخصوصا في ظل إتساع قطاع 

بمسئولياتها نحو املجتمع عند أداء   أن تراعي اإللتزامالشركة تعزيز مساهمتها االجتماعية في تنمية املجتمع.  ب

 .  التلوث   ن خلل عدم اإلضرار بالبيئة التي يعيش فيها املجتمع والحد مننشاطاتها م
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 األداء     البعد االجتماعي  ومؤشرات  ( :   24.6  الشكل رقم )  

 

 
 

  BSC-designerاملصدر : اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

عالقة تكامل و ارتباط بين البعاد وتعطي في  ويعد عملية التحليل وأداء كل بعد يتبن لنا وجودويرى الباحث          

ن عملية تقييم األداء تتم من خالل جمع  مبين في الشكل أسفله. لذا فإمجملها تقييم لألداء الكلي للشركة كما هو 

ن تقييم األداء يتطلب إجراء  أو  ءالبيانات الحقيقية لداء الشركة و الحكم عليها من خالل إستخدام مقاييس األدا

أداء الشركة بأداء   اء داء املاض ي، وكذلك إجراء مقارنة بين أدال املقترح و النموذج ستخدام إة بين األداء بعد مقارن

الشركات الخرى املنافسة الرائدة في نفس امليدان. وفي هذا الصدد يمكن استخدام املقاييس املرجعية  

Benchmarking  و الشركات املمنافسة على مستوى صناعية   بأفضل أداء في تحديد الفجوة بين الشركةللمقارنة

  .أو تقترب من اتلك املعايير التي تعكس األداء االفضل االسمنت من إجاد  فجوة أنشاء معايير أداء تساوي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      بطاقة قياس االداء املتوازن املستدام مؤشرات األداء  ل    ( 25.6) رقم    الشكل 
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 الفرضيات الدراسة اختبار  -خامسا

 بطاقة األداء    ،ُيمكن القول   املستدام،     من تحليل لبيانات بطاقة األداء املتوازن   على ما سبق   بناءً                  
 
إن

وخارطة مسار شمولي   نظام إداري ُمتكامل ُيقدم مجموعة متماسكة من األفكار واملبادئهي  املتوازن 

ستخدم األداء التي ال    رابطة من مؤشرات ضمن مجموعة مت راتيجية  للمؤسسة لتتبع ترجمة رؤيتها اإلست
ُ
على    ت

  راتيجي واالتصال بين املستويين التشغيلي واالست رابطأيضا لتحقيق الت املستوى التشغيلي فحسب، ولكن

 . البيئي. 

ن املحاسبة البيئية من عملية القياس واإلفصاح عن األداء البيئي من خالل حزمة من  ا  
 
مك

ُ
لفرضية األولى: ت

   مؤشرات األداء البيئي

ال يمكن أن يتحقق إال بأخذ االعتبارات   البيئية، وارتباطها باملحاسبة م التنمية املستدامةإن مفهو               

من أهم الوسائل املستخدمة في تسعير املنتجات البيئية وتحويلها من ، وهي االقتصادية والبيئية بالحسبان

ترشيد استهالكها وليدخل  سلع حرة ،إلي سلع ذات تكلفة شأنها شأن عناصر اإلنتاج األخرى ،بما يساعد علي 

في حساب عناصر البيئة بوصفها عناصر تخضع للندرة مما يتطلب أخذها في الحسبان  القياس املحاسبي 

 .   تحديد تكلفة املنتج النهائي عند  

لكن من خالل ادخال املؤشرات البيئية واالجتماعية في بطاقة األداء املتوازن للشركة محل الدراسة                    

  للتأثيرات السلبية واالقتصادية واالجتماعية  باملؤسسة  لبيئي ضعف الوعي اللنموذج املقترح، لو حظ أن ال 

عدم وجود  أو  أو عدم تلقيهم لتكوين في هذا الصدد  إغفال االعتبارات البيئية، وهذا ناتج عن ضعف  نتيجة

 .  يلزم املؤسسات باإلفصاح عن أدائها البيئي نية قانو  اتتشريع

 . سلبية على األداء البيئي وعلى تطبيق مؤشرات  األداء البيئيإن غياب وإغفال الجانب البيئي له انعكاسات   

 

الفرضية الثانية: تعتبر بطاقة االداء املتوازن املستدامة  أداة تمكن من تطبيق املحاسبة البيئية وتحقيق أداء بيئي  

ال ومتوازن   .فعَّ

في   SCAEK محل الدراسة ؤسسة مل تترجم ر ؤية  املقترح في   ة راتيجيساهم نموذج الخريطة االستي                

  االضافيين  باالضافة الى البعدين    األربعة لبطاقة األداء املتوازن بين األبعاد    توضيح عالقات السبب والنتيجة

املستهدف واكتشاف    يمكن قياسها واملقارنة بين األداء الفعلي واملنجز واألداء  رات إلى مؤش،   املالي و االجتماعي 

وٕانتاج  ن أسبابها وتصحيحها للوصول لتحقيق التفوق والتميز في والبحث ع رافاتاالنح وتسويق   صناعة 

 .الوطني والدولي. )فرضية محققة(  االسمنت على مستوى مادة 

 بقدراتها املالية وخبراتها اإلداريةفبطاقة األداء املتوازن ال تطبق في الشركة          
ً
، وعلى الرغم  من   قياسا

وهذا ال يتم إال بدخال محاسبة البيئية  مجال التطبيق    ،لكثير من املؤهالت لذلكإمتالكها أهميتها ومن 

 الفعلي ومن ضمن االفصاح املدمج عند عرض القوائم املالية.  
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كفيل بتحقيق أداء بيئي    بطاقة األداء املتوازن  علي إن اعتماد املؤسسات االقتصادية الجزائرية الفرضية الثالثة: 

   متوازن ومستدام

على التأقلم مع املتغيرات املستجدة في البيئة   نظام محاسبي غير قادر  إن اعتماد املؤسسات القتصادية       

القتصادية والجتماعية الجديدة وبشكل خاص على تحليل وتبويب عناصر تكاليف األداء البيئي وعالقتها 

أو املساعدة على    ؤسسةالبيئي ألنشطة امل  وتوفير املعلومات الالزمة لقياس األداء  ؤسسة بدورة النشاط لدى امل

املؤسسات القتصادية   إن التحدي الذي يواجه (. لذا فمحققة غير فرضية.  ) تقييم مخرجات األثر البيئي

داء املستدام مع  دمج نظام قياس األ كيفية  في  ) العائق الكبر ( يتمثل الجزائرية من نموذج البطاقة املقترح، 

 . لية املتعلقة باألعمال التجارية واإلفصاح للمؤسسةأنظمة املعلومات الداخ

-BSCو     EXCELلكل  ُ داء املتوازن الستدامأل بطاقة ا تحليل البيانات املستخلصة من   -سادسا

designer  

أو    إكسيل القديم إختيار  قرر بينها يمكن أن ت شركة بناء وأتمتة بطاقة أداء األعمال، فإن أي عندما تريد

( ال  MS Excel or Google Sheets )  مثل  جداول البياناتوعليه فإن اختيار  . برمامج جيدة منخصصة اللجوء الى 

وعند اختيار برامج  الوقت  نفس  في  و   الية.الح  أجهزة الكمبيوتر هي عادة متاحة ومثبتة في أغلب  يتطلب أي تدريب طويل و 

بعض الوظائف الجذابة  جيد وله  االحترافي  أداه برنامج فهو  ،  (  Specialized Scorecard Softwareمتخصصة مثل ) 

 . والجدول التالي يبين لنا الخيارات املتاحة للمستعمل والوفرات االخرى.  ، ولكنه ينطوي على تكلفة إضافية
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    BSC-designer أو    Excelباستخدام  االختالفات بين نظم قياس األداء(:     31.6الجدول رقم ) 

 األداء وايضاحات االخرى                املزايا األداة املختارة                

 

 

 

ال تتطلب تدريب معين ، تتطلب  ▪

 .   Excelاملعرفة الجيدة  بدوال 

 استخدام فردي  وميسور التكلفة.  ▪

سرعة االستخدام من حيث الوقت   ▪

 والتكلفة. 

 

    يعطي صورة عن أداء  الشامل األداء   ▪

والي يوفر معلومات في الفترة املاضية  

أو  مؤكدة عن األداء في الوقت الراهن 

 ل. املستقب في 

تعد إدارة العديد من بطاقات األداء   ▪

 أمًرا صعًبا ومعقًدا.  Excelفي 

ال يوجد مسار تدقيق سهل وال يوجد   ▪

تسلسل هرمي للمستخدم باستخدام  

Excel. 

ضعف املعرفة بأسلوب إدارة   ▪

 . االستراتيجيات ببطاقة األداء

دقيقة فيما يخص الرؤيا العامة غير  ▪

 للمنشأة. 

 

: BSC   أحدث نماذج قياس أداء الشركات

 أهدافها االستراتيجة   وتحقيق 

مع   جيةاستخدام الخرائط اإلستراتي  ▪

 لوحة قيادة خاصة باملستخدم .

رافقها  ▪ دليل املستخدم ملزيد من  ي

التمثيل املرئي للبيانات و املعلومات

 . أسهل 

صيصا   بطاقة جاهزة مصصمة خ ▪

لغرض االداء املتوازن بشكل فعال ،  

 مما يوفر الوقت والتكلفة . 

أهداف العمل ومؤشرات األداء   تمثل ▪

الرئيسية واملبادرات واملنطق الخاص  

 بالسبب والتأثير بشكل مرئي

 للمستخدم. 

التحكم في رؤية كل عنصر من  سهولة  ▪

عناصر الخطة اإلستراتيجية  

ية  وتحديثها باستخدام امليزات اإلدار 

 . لبرنامج اإلستراتيجية

وجد لغة مشتركة لتوصيل  ت ▪

 .االستراتيجية عبر جميع املستويات

تقارير فورية وتحليالت وتنبيهات    وفر ت ▪

 .إلستقصاء أداء األعمال ومتابعتها

تقوم على العمل الجماعي  بشكل     ▪

 مستمر . 

تتطلب بعض املهارات والتكوين   ▪

 املكثف  

ازن  تتطلب إدارة بطاقة األداء املتو  ▪

 . الخبرة

من استقبال البيانات من   تمكن ▪

عددة ومختلفة وأيضا  مصادر مت

ُيمكن املستخدمين من إظهار 

املقاييس بطريقة متسقة ومتناغمة 

 عبر املؤسسة كاملة. 

وضع الرؤية واإلستراتيجية العامة  ▪

وترجمتها إلى أهداف ربحية وغير  

ربحية والتي تتحقق من خالل قياس 

التحسين  األداء وأخذ مبادرات 

 ة.الالزمة لتحقيق الهدف املرجو 

 املصدر: من اعداد الباحث  .         



 ن لكبيرة بسطيفاملستدامة للمؤسسة االسمنت بعيتحليل ومتابعة وتقيم نتائج مؤشرات بطاقة االداء املتوازن  .. .... .. السادس الفصل 

~ 304 ~ 

 

، وحينما للمؤسسةتعتبر مؤشرات األداء الرئيسة وسائل لقياس األداء والتقدم تجاه األهداف العملية      

ا أو حتى عمالئه ها ترتبط هذه املقاييس باستراتيجية وعوامل مفهومة، فإن هذه املؤشرات تساعد

 .وكيفية تحقيقها بشكل جيد هاالخارجيين )الداعمين واملجتمع( على تفهم أهداف
 

 Excelلعين الكبيرة  باستخدام  SCAEK أداء  أبعاد بطاقة األداء املتوازن لشركة اإلسمنت -01

املؤسسة  تمكن التي والنتيجة السبب عالقات ومناقشة بتوضيح راتيجية اإلست الخريطة تقوم               

السوقية   وغير   البعاد السوقية  بين  تكامل  فهناك  املناسبة،  راتيجيةاإلست  راراتالق  اتخاذ  من  لقتصاديةا

      .األخرى  األبعاد في التطور  إلى يؤدي األبعاد أحد في فالتطور  املتوازن  األداء بطاقة في
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BSC Designer باالعتماد على نتائج   EXCEL   من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  :املصدر            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.5   % 
 

15.8 %   

 

14.20   % 
 

  18.16 % 

كس فعلية تسير املؤسسة وقدرتها العالية علي التحكم  يعهذا األداء  

النتاجية املستغلة والتي  في عملياتها التشغيلية. فبالنسبة للطاقة 

حيث انها    2017تضاعفت بعد دخول الخط الثاني حيز الخدمة سنة  

، ال ان  2020% سنة 70%  لتشهد تراجع يصل 105بلغت نسبة 

تويات الوطنية املقبولة بالنظر هذه الطاقة املستغلة تبقي ضمن املس

 الي الظروف القتصادية والسياسية الراهنة. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 4.15 % 
 

 

  5.36    % 

غير السوقي كان متواضعا بسبب قدرة املؤسسة من   د إن أداء البع

املجتمع  تحسين محيطها البيئي وضعف إسهام املؤسسة  في تنمية  

تعتري عملية تحسين الداء البيئي بعض املعوقات التي  إذ   املحلي.

 . تحد من امكانية تحقيقه

  

 البعد املالي

 بعد العمالء

 بعد العمليات الداخلية

 بعد التعلم والنمو  

البيئيبعد ال  

االجتماعيالبعد   

 % 4.755األداء البيئي    :  االيعاد غير السوقية   

  (EXCEL ) الخريطة االستراتيجية لبطاقة االداء المستدام  ( 26.6)الشكل رقم 

  %  16.915  :  األداء  املرجح    =  االبعاد  السوقية 

وتحقيق التوازن بين   راتيجيةالخريطة اإلست رات مسا  يتم من األسفل إلى األعلى عبر 

 القصيرة األجل والطويلة األجل في بطاقة األداء املتوازن األهداف 

  راتيجية؟تحديد األهداف اإلستكيف 
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    لعين الكبيرة   SCAEKزن املستدام لشركة اإلسمنت  أداء أبعاد بطاقة األداء املتوا ( :32.6الجدول  رقم  )       

 المعدل 
البعد  

 االجتماعي 
البعد  
ي  
 البيت 

بعد التعلم  
 والنمو 

بعد العمليات  
 الداخلية 

البعد  
ي 
 العمالن 

البعد  
 البيان  المالي 

 المعدل  %  97 79 71 90.8 41.5 53.6 77.30%

 االوزان  20% 20% 20% 20% 10% 10%

 الوزن المرحج   19.4 15.8 14.2 18.16 4.15 5.36

  EXCEL: من اعداد الباحث باالعتماد مخرجات    املصدر
 

  على  قهایوتطب مهای لعين الكبيرة، والتي قمنا بتصمعدة لشركة اإلسمنت امل ن تواز انطالقا من بطاقة األداء امل     

 % 77.30ضح لنا أن األداء الشامل الذي بلغ ومقارنة باالهداف االستراتيجية  املرجوة، يت 2020لسنة   ةیالفعل النتائج

 ، ويرجع  عدة اسباب: 

بالنظر   %   6.24  على االستثمار  العائد ل يتعلق بمعد  مایفمرض  ی تبلغ مستو  نأ املؤسسة استطاعت  . أ

 الحالة االقتصادية وتاثيرات االسواق العاملية والتقلبات االقتصادية.

وقد  % 34.82بعد أن كان  % 26الى حيث انخفض  2020نة انخفاضا في معدل العائد على األصول خالل س . ب

  غالل األمثل لألصول بسبب انخفاض قدرة املؤسسة على االست  2021  يستمر في االنخفاض خالل سنة

انخفاض   في والسبب الرئيس ي  .2019و  2020خالل سنةرا كبي راجعا وانخفاض املبيعات التي شهدت ت 

رغم ان املؤسسة في هذه املرحلة بدأت في   من املشاريع االقتصاديةووقف كثير  املبيعات انخفاض الطلب

 . نها كانت عمليات جد محدودةأعملية التصدير االسمنت نحو الخارج اال 

وهي في تراجع مستمر    2020% سنة  72%، الي  105قد بلغ    2018في سنة    كانمعدل الطاقة اإلنتاجية املستغلة   .ج

ض رقم االعمال. هذا وخصوصا انها رفعت مالء مما ادي الي انخفانتيجة تراجع الحصة السوقية وعدد الع

 مليون طن/السنة.  3مليون طن/سنة الي 1من  2017من طاقتها االنتاجية سنة 

 
  (EXCEL ) المستدام  المتوازن   لبطاقة االداء  أبعاد األداء )السوقية وغير السوقية(( 27.6  (الشكل رقم

 

 

بسطيف -لعين الكبيرة    SCAEKاإلسمنتاملتوازن لشركة  أداء  أبعاد بطاقة األداء    -02

  designer-BSC دام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباستخ
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البعد االجتماعي البعد البيئي  بعد التعلم والنمو يةبعد العمليات الداخل البعد العمالئي البعد المالي

%

األبعاد 

األداء البيئي المستدام
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تعتمد املؤسسة محل الدراسة تعتمد على استراتيجية التركيز فيما يخص صناعة مادة السمنت، بغية                            

تتجسد بانتقالها من كونها نظام قياس إلى  املستدام ، األداء املتوازن   بطاقةف. و ك القطاع املستهداشباغ رغبات ذل

   .راتيجيةاإلست أداء تواصل عبر الخريطة 
 

 

   لعين الكبيرة SCAEKبطاقة األداء املتوازن املستدام لشركة اإلسمنت أداء   أبعاد  (:33.6الجدول رقم ) 

 المعدل 
البعد  

 االجتماعي 
عد  الب

ي  
 البيت 

بعد التعلم  
 والنمو 

بعد العمليات  
 الداخلية 

البعد  
ي 
 العمالن 

البعد  
 المالي 

 

 المعدل 47.9 40.2 55.21 22.53 100.03 45.6  

 الوزن 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1  

 المعدل المرجح  9.58 8.04 11.042 4.506 10.003 4.56  47.73%

  BSC-designerث باالعتماد مخرجات  : من اعداد الباحاملصدر                  

كل من    ن%، حیث كا   47.73قدره     امحققت أداء مستدمن خالل تحليل بطاقة األداء املستدام، فإن الشركة             

في  تماعي أداء البعد الج ن % على التوالي، في حين كا  40.20% و  47.90بمقدار متوسط لي وبعد العمالء أداء البعد امل 

أداء بعد العملیات   عرف %، بینما 100.03 ن فهو جيد عن أداء البعد البیئي فكا % ، أما  45.60مقدار ضعیفا ب

كان الضعف بالنسبة لالبعاد الخرى  التعلم والنمو  بعد، في لكن  % 55.21ارتفاع  فوق املتوسط   بمعدل   الداخلیة 

التي  COVD-19ة الصحية الوبائية يما الز  نتيجة املرضية  للعطل ارتفاع في ، ويرجع ذلك %  22.53 تراوح قيمتع بحولي 

فكبدت املؤسسة خسائر وكذا إجراءات الحجر الصحي وبروتوكولت املعتمدة    2019عصفت بعمال املؤسسة منذ سنة  

 التالي يوضح ذلك:  للشركة في الشكل  ام ستد ویمكن توضیح األداء امل .للحد من تفش ي الوباء
 

 

 اء  أبعاد بطاقة األداء املتوازن لشركة اإلسمنتأد: ( 28.6 الشكل رقم ) 

 

 ليس هلیس بصورة واقعیة إلى حد بعید، ألن  لكنالشامل   مستداعبرة عن األداء املتذه النتیجة هو                      

  أثر   ما  ذاوه  سابقة،   سنواتالب  إذا ما قارناها   الشركة  طرف  من   (الغایات)   األهداف  بعض  تحديد   في  وواقعیة  دقة  هناك 

وصلنا في األخير إلى  ت فقد، هتؤثر على أداء البعد الذي تنتمي إلی ؤشر نتیجة امل ن نهائیة لكل مؤشر، وكو ال النتیجة على

  ،%50يقل عن  النسبي لذا ن آخذين بعين العتبار الوز   ن تواز امل بجمع أداء أبعاد بطاقة األداء مستدااألداء امل
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 يئي  املستدام:         االستنتاجات من أداء الب          

متعامل   19من سوق مكون من  18,32%نسبة 2018، حيث بلغت سنة حصتها في السوق املحلي اتراجع  .1

. وهذا ناتج عن تشبع  8,55%الي نسبة  2020اقتصادي خاص وعام، ثم بدأت في االنخفاض لتصل في سنة  

الي  ة  ولة لسياسة لإلنفاق العام اضافالسوق الوطنية من هذه املادة و شح في املشاريع نتيجة تقليص الد

 وتأثرات وباء الكورونا. القطاعهذا  التي يعرفها والكبيرة    الحادة املنافسة 

% سنة  72%، الي  105قد بلغ    2018إن معدل الطاقة اإلنتاجية املستغلة من طرف هذه املؤسسة في سنة   .2

  مما ادي الي انخفاض  ،دد العمالءتراجع مستمر نتيجة تراجع الحصة السوقية وع  هو كذلك في  2020

مليون  1من  2017رفعت من طاقتها االنتاجية سنة  رغم أنها. ال اخرى من سنة ال رقم االعمال  مستمر في 

. علما ان الطاقة  الكلي  داء املؤسسةأوهذا من شانه التأثير علي ،  مليون طن/السنة 3طن/سنة الي 

 طن/الساعة.347دود االنتاجية القصوى التي تم اختبارها هي في ح

نواع الزبائن سواء مستهلكين  أصبحت تبيع لكل أيث ح 2018سياسة املؤسسة بداية من في  تغير رغم ال .3

إال   و موزعين سواء كانوا تجار جملة ام تجزئة وهذا بعد تحصلها علي ترخيص من وزارة التجارة.أنهائيين 

منهم مع حدوث تشبع في السوق وركود في القطاع والخواص نفس شدة املنافسة مع املتعاملين في أن 

 ، املشاريع 

فقط، بل   اإلستراتيجية من النظرية إلى الفعل، وهو ليس نظام قياس تأخذ بطاقة األداء املتوازن أن  .4

املؤسسة. وأنها تعتمد بصفة  أداة توجيهية من أجل ترجمة اإلستراتيجية إلى فعل في كل مستويات 

  ل على حتى نحصاملرجوة من داخل املؤسسة مخحددة بصفة دقيقة، اساسية على البيانات و األهداف 

  إستراتيجية   أهداف  إلى   إستراتيجية  ترجمة  بموجبه   يتم   إستراتيجي   منظور   من  األداء  لقياس  شامل  نظام

 . واضحة  ومبادرات مستهدفة وقيم ومقاييس

نها  أ اال ، تهایوحما ئةیالب اتجاه املحافظة على  الشركة الدور الذي تقوم به ةیهمأعلى الرغم من واخيرا و  .5

   أ لم تنش
ً
   قسما

ً
دارة  إل   مع األقسام األخرى   ق یوبالتنس  قومی به أن    فترض ی الذي    هايف  ة یئیلإلدارة الب  مستقال

وافر املعلومات التفصالى  ، ومرد ذلكمهایوتنظ  ة یئیواملنافع الب فیالتكال   ق ی الالزمة لتطب ةیلی عدم ت

 صاح عنها. وكيفية االف   ةیئی املحاسبة الب بیأسال
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 خالصة الفصل                                               

  لعين الكبيرة، SCAEK اإلسمنت شركة على النظري  الجانب وبإسقاط التطبیقیة الدراسة خالل تبين لنا من             

وصول   و للعمل على تحسين  مستدافي عملیة التحكم في األداء املاملتوازن ألداء التحقق من مدى مساهمة بطاقة او 

تصوري وصفي لعالقات السبب والنتيجة   عبارة عن ،مكونات بطاقة األداء املتوازن ف . صلحةامل ذات فإلرضاء األطرا 

األداء   راتلبعض وبين مؤشالفرعية بعضها ا راتيجيةاإلستبين األهداف  البطاقة، لبيان كيفية الربط راتبين منظو 

تعد أداة اتصال لجعل الستراتيجية واضحة لجميع العاملين في الشركة وليست غاية  اذ  البعض.  األساسية بعضها 

الفرد لوحده  كما تعد نظام إدارة لألداء على مستوى املنظمة، وأشمل من مراقبة قياس أداء    .دورية لقياس نظام األداء

طريقة ملوازنة النواحي املالية وغير املالية في الشركة، وليس بديال لقياس األداء ضمن   لحظناكم  وهي أيضا  .وإنتاجيته

 .األبعاد األربعة املشار إليها

  ذا اقتراحنا له وبالرغم من الشركة ل تطبق بطاقة األداء املتوازن ول تتوفر على استراتيجية بعيدة الدى، وبعد           

 تابعةم مرتبطة  باألداء بغيةمؤشرات عدة  نا و وضعه ، والذي من خالل BSC Designer رنامجبالستعانة ببو  النموذج 

لتحسين كل   قترحات ببعض امل خروجنا دافها وجسید إستراتیجیتها. وقد ترتب على ذلكهأدائها وصول منها لتحقیق أ

 . الجتماعيالبیئي و وكذلك األداء  الي،  من أدائها امل

 املالي  عمل على تحسين اإلفصاحي  املتوازن املستدام والذي    األداء  بطاقة  نموذج  ملخرجات  حليل كليتتم  وبعدما            

البیئیة والجتماعیة عمال على تطوير اإلفصاح   علوماتشمل كل من امل يبل تعد ذلك ل ،ذا فقطه، لیس مؤسسةلل

، خاصة في ظل جائحة كورونا وما  مرضية بصفة عامة أن النتائج املالية للمؤسسة وخلص الفصل الى   .اهل مستداامل

.  ولكن رغم ذلك تبقي القضايا البيئية ذات تاثير  ثار اقتصادية و اجتماعية على املستوى الوطنيآمن عن ذلك ترتب 

ا املباشر و غير املباشر في الكثير من بنود القوائم   جوهري في نتيجة أعمال ومركز الشركة واستمراريتها من خالل تاثيره

 تقارير املالية.  وال

يتم االفصاح    دون أن ،  التقليديةبينت الدراسة أن الشركة تقوم بدمج التكاليف البيئية مع التكاليف    ،وفي األخير          

  رض على الشركة أخذها باالعتبار اإللتزامات البيئية املستقبلية تفحسب رأي الباحث فإن  لكن ،عنها بشكل منفصل

، حيث أنها تقدم العديد من األدوات   زايدةالتحديات والفرص البيئية املت للتعامل مع  قرارات الشركة بهدف تحسين 

 يعتبر األداء البيئي  إذودة البيئية ورفع كفاءة اإلدارة، جعلى تحسين ال ملساعدة منشآت األعمال
ً
 رئيسا

ً
  في  جزءا

 زءجو  الشركة راتيجيةستإ
ً
  ا

ً
فصاح  إل داء البيئي فيتم ا أل ية الخاصة با، أما بالنسبة للمعلومات الوصففي أدائها مكمال

 عن بعضها.  
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 تمهيد

ذلك لن القضايا الجتماعية مرتبطة به ارتباطا وثيقا ويرجع واملتجدد ،    ستمر  ه املطور  بت    الفكر املحاسبي  يتميز            

خذ موضوع املحاسبة البيئية يفرض نفسه  ألقد جتماعي يخدم فئات املجتمع كلها و إلن املحاسبة علم  كذلك،  ذلك

  ملا لها من  مام العاملى بالبيئة ازداد الهت إذ ،و تحاش ي التعامل معهاأبقوة وبطريقة ل يمكن الستمرار في تجاهالها 

  وبين الهتمام ها بين  وثيق إتبارط 
 
حيث  ا. و  بينهمبالتنمية من جهة أخرى، وترافق هذا الهتمام حتى شهد اندماجا كامال

 أ
 
   ن هناك اهتماما

 
   حديثا

 
جراءات  إواملتمثلة في  اإلقتصادية  باملحاسبة البيئية وذلك ألهمية تطبيقها في املؤسسات    وكبيرا

داة تساعد علي خلق  أنها أالقياس واملعالجة املحاسبية والفصاح املالي املحاسبي فاملطالبون باملحاسبة البيئية يدعون  

 ت صحيحة وصائبة. دارة افضل واتخاذ قراراإ

التي تعد    اعية استجابة للقضايا البيئية والجتم (SBC) بطاقة األداء املتوازن التقليديةلذا فقد أدخل مفهوم            

التقليدية تساعد في التغلب    فإدارة الستدامة املرتبطة ببطاقة األداء املتوازن  . ركائز أساسية لبيئة أعمال مستدامة

طريق دمج الركائز الثالث لالستدامة ضمن إدارة    في نظم اإلدارة البيئية والجتماعية التقليدية عن على أوجه القصور 

املتوازن املستدامة تساعد في الكشف عن اهداف بيئية واجتماعية   ة فبطاقة الداءاستراتيجية واحدة وشامل

 . عن تعزيز شفافية توليد القيمة  استراتيجية هامة للمؤسسات فضال 

 املتوازن  األداء بطاقة أبعاد يضم  األبعاد متعدديا، تقيم انظام تعد املستدامة املتوازن  األداء بطاقة فإن   عليه     و       

 البيئة بعد إلى  باإلضافة والنمو، التعلم  بعد الداخلية،  العمليات بعد العمالء، بعد املالي، البعد :وهي  التقليدية

 .واملجتمع  البيئة تجاه االجتماعية باملسؤولية والتزام شمولية أكثر  لتكون  واملجتمع،

تعد    املتوازن املستدامة ، هي تطوير لبطاقة األداء املتوازن التيويمكن ان نقول هنا: ان بطاقة االداء              

ل  بشك مضاف إاليها . كمنهجية رقابية استراتيجية تستخدم إطارا متعدد األبعاد لوصف تنفيذ وإدارة االستراتيجية

 . عملية تطبيق الستراتيجية  أولي ومباشر من الجوانب الجتماعية / والبيئية وإعداد

 املالية بين املقاييس املوازنة خالل  من  التسمية  هذه  على املتوازن  األداء بطاقة حصلت تأسياسا ملا سبق، فقد          

 إمكانية تؤشر املالية غير في املقاييس التحسن ن أ يثح .واحد تقرير في المد  والطويل القصير الداء لتقويم املالية  وغير

 املستقبل في عالي ودخل مبيعات  تحقيق  تؤشر إمكانية  العميل  قناعة  ذلك  على وكمثال املستقبلي القتصادي اإلبداع

 بين يتم يالذ املتوازن  التفاعل خالل من واملستقبلي الحالي املالي األداء تقيس املتوازن  بطاقة األداء نأ)مالي  مقياس(

 حملة السهم ملتطلبات انعكاس هو املالي فاملنظور  .منه املستفيد  نظر  وجهة يعكس منظور  وكل األربعة املناظير متغيرات 

 صافي بنمو اهداف مرتبطة من مجموعة خالل من  ترجمته ويمكن الثروة تعظيم على يتركز والذي اساس ي بشكل واملالكين

 والتعلم  الداخلية  العمليات العميل، خدمة( وهي الخرى  الثالثة املناظير اما .غيرهاو  النقدية والسيولة املتحقق  الدخل

 حاجات  تقابل التي النشطة والفعاليات يعكس العميل خدمة فمنظور  للمؤسسة املستقبلي الداء تمثل فإنها )والنمو

 املنافسة  املؤسسات انشطة مع رنةالشركة باملقا  بها  تتميز تي ال األنشطة يعكس الداخلية العمليات  ومنظور  العمالء

 الواجبات وبين  املؤسسة افراد بين  التفاعل عملية يعكس فهو  والنمو التعلم منظور  اما .النشاط نفس تمارس التي  الخرى 

 الجل والطويلة القصيرة التنظيمية  والهداف  الفراد بين اهداف  التساق  ومدى  اإلدارية  الخطط ضمن  لهم  املحددة

 .والفراد واملالكين للمؤسسة يمة ق تخلق والتي 
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  :397يلي ما  خالل من املتوازن  الداء بطاقة نظام في التوازن  مفهوم يظهر لذلك

 النشاط.  وحدات مستوى  عند  الداء -

 والنتيجة.  السبب عالقات -

 املالية.  وغير املالية املقاييس -

 املستخدمين.  بين املوحدة الستراتيجية نشر -
 

  ...اختبار  فرضيات -أوال

  رات وبين املؤش (BSC ) من خالل الكتابات املحاسبية التي تناولت العالقة بين بطاقة القياس املتوازن لألداء          

  ين الطريقة األولى: إضافة بعدطريقتين هما؛    ميعها يقوم على فكرتين أو جيد الباحث أن  ج البيئية أو التكاليف البيئية، و 

دمج مقاييس  تقوم  الطريقة الثانية:  و املتوازن لألداء،    كبعد خامس في بطاقة القياسعي  والجتما   لألداء البيئي    ين مستقل

وقد    األربعة شائعة الستخدام لبطاقة القياس املتوازن لألداء.  في كل بعد من األبعادوالجتماعي    األداء البيئي   راتومؤش

م وترشيد إستخدام الطاقة الالزمة اإلنتاج وومنع  ألخذ بالطريقة األولى بإعتبارها األقرب إلى ترشيد املواد الخاتم ا

 زيادة فرص التدوير. صلبة أو سائلة أو غازيةالنفايات والنبعاثات الصادر ة )
 
 ( وأخيرا

  رات كما حددت مؤش  بيئي في منظور مستقل،عت أهداف قياس وتقييم األداء الجم  الطريقة األولىويرى الباحث أن         

للمحاسبة   راتيجةاستخدام األدوات الست   هذا في حد ذاته يعتبر خطوة هامة ومفيدة في عمليةالقياس لهذه األهداف و 

. بعكس الطريقة  السوقيةوغير    رات السوقية  لم تفرق بين املؤش  اإلدارية في تقييم األداء البيئي، إل أن الباحث يرى أنها

     ما يخص األداء غير املالي.وتحدد ما يخص األداء املالي و رات التي تصنف هذه املؤش الثانية

  تمامها بمجالت هیم النظرية على شركة تتميز باهفاتم إسقاط املحيث   ، على ما ورد في الجانب النظري  بناء             

األداء   بطاقة لخال من فیو،  التحكم بغیة للشركة ستدامامل األداء قیاس إلى قستدامة، حیث تم التطرالتنمیة امل

تم   اهبعدو ا وإبراز أهمیتها النسبیة، ه الیة، والتي تم تحديدالیة وغير املؤشرات املتماد على جملة من املبالع ن تواز امل

ذا  ه بغیة جسید إستراتیجیتها، وعلى  ن اقتراح الخريطة اإلستراتیجیة للشركة والخروج بنموذج لبطاقة األداء الدتواز 

 :األساس یمكن مناقشة فرضیات البحث كما يلي

ن املحاسبة البيئية من عملية القياس واإلفصاح عن األداء البيئي من خالل حزمة من  : ولى الفرضية األ   
 
مك

ُ
ت

 . مؤشرات األداء البيئي

،  اليأدائها امل  مییوتق اس یلق ةیعلى وضع مؤشرات مال SCAEKشركة ال  أعتمدنا في عملية التحليل لبيانات          

  منها هو دف الهوجب توفر مجموعة من املتطلبات واملستويات،  لتطبيق املحاسبة البيئية حيث أنه لوحظ أنه 

البيئية ملتخذي القرار إلعطاء صور كاملة عن األداء البيئي   توفير املعلومات املحاسبية املتعلقة بالتكاليف

يثبت  وهو وهذا لن يتأتى إل بتوفر مرؤشرات مالية تكون كافية لقياس و الفصاح عن األداء البيئي،      ،للمؤسسة

أن املحاسبة البيئية لها أثر كبيرة على أبعاد التنمية املستدامة في املؤسسات  حيث  صحة الفرضية من 

 
 للمشروبات بغداد  شركة في محاسبية  األداء دراسة  تقويم يف المتوازن األداء بطاقة استخدامالموسوي،  حمادي علي يحيى  397

 .  246،ص: 2013،  22العدد: الثامن، المجلد، مالية و  محاسبية دراسات مجلةالصناعية،  المنشآت من الغازية
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عملية القياس    مما يسهل منبيئية  الحاسبة  امل وتبني  الدراسة من تطبيق  محل    ، إذا تمكنت املؤسسةاالقتصادية

 البيئي.  و االفصاح ملؤشرات األداء 
 

ة البيئية وتحقيق أداء بيئي  تطبيق املحاسبداة تمكن من  أستدامة  إل ل  تعتبر بطاقة االداء املتوازن :  الفرضية الثانية

ال ومتوازن   . فعَّ

ن بطاقة األداء املتوازن ل تحل كل مشكالت أداء وتطوير املنشآت، ولكنها وسيلة حديثة مساعدة، فهي  إ            

 يركز املستدام األداء نأ   .األداء، وبالتالي تساعد على تحقيق الستراتيجية وتطوير األداء للمنشأةتحدد مؤشرات 

 املستدام تبتدأ  األداء عن التقرير املستدامة فعملية للتنمية واالقتصادي االجتماعي  األداء على  سيةرئي  ورةبص

. وعليه ووفق ما تم  والبيئية  واالقتصادية االجتماعية وهي  املستدام  لألداء الثالثة الركائز الرئيسية  قياس من

لك كل  م، لكنها تن تواز الشركة ال تتبنى بطاقة األداء امل نأ  وجدنا  استنتاجه من تحليلنا لبطاقة األداء املتوازن ،

   .ةیذه الفرضهذا ما يثبت صحة هو  قها،یتطب قومات لتسهل امل
 

كفيل  بطاقة األداء املتوازن االقتصادية الجزائرية علي  املؤسساتإن اعتماد  :الفرضية الثالثة

 .بتحقيق أداء بيئي متوازن ومستدام

 نظام  ستدامةإل ل املتوازن  داءاأل  بطاقةتعد             
ً
 تقيم ا

ً
 املتوازن  األداء بطاقة أبعاد ضمإذ ت ، األبعاد متعدد يا

 ين بعدال إلى  باإلضافة والنمو، التعلم بعد  الداخلية، العمليات بعد العمالء، بعد املالي،  البعد :وهي  التقليدية

  الشركة  بيئة  . لذا فإن  واملجتمع  البيئة تجاه اعيةاالجتم باملسؤولية والتزام شمولية أكثر لتكون   ،ي واملجتمع يالبيئ

 . ) فرضية غير محققة( غير مهيئة  بعد

 ومن خالصة الدراسة ، الحظنا ما يلي:       

فيما يتعلق بعملية صياغة بطاقة األداء املتوازن لالستدامة، فإن هذه النتائج تعني أن القرار األساس لوضع  . أ

ون البيئية  إال باالهتمام التام بالشؤ ال يمكن اتخاذه  ،بنية هيكلية مناسبة لوحدة أعمال محددة

واالجتماعية، لكونه يتوقف على طبيعة الجوانب البيئية واالجتماعية املهمة استراتيجيا املحددة خالل  

عملية صياغة بطاقة األداء املتوازن لالستدامة، وبالتالي فإن قرار اختيار طريقة دمج الجوانب البيئية  

في عملية بناء بطاقة    نا تناول    بيناه عند ا. وهذا ما  ه العملية وليس عند بدايتهواالجتماعية يتم اتخاذه خالل هذ

 . األداء املتوازن لالستدامة

عند تطوير "بطاقة األداء املتوازن لالستدامة" الخاصة باملؤسسة، بما فيها خريطة االستراتيجية ومؤشرات   . ب

جه اإلدارة يتمثل حينها في دمج نظام قياس األداء لقياس الجوانب األساسية لألداء، فإن التحدي الذي يوا

 . التجارية واإلفصاح للمؤسسةاألداء املستدام مع أنظمة املعلومات الداخلية املتعلقة باألعمال 
 

 

 استخالص النتائج 

 
نها في تراجع  أل  إ  ، مرضية ومقبولة  2020خالل سنة  محل الدراسة    ن النتائج املالية للمؤسسة  أمن خالل   .أ

ن الحكم علي الداء الكلي للمؤسسة من منظور الداء  أا مع سنوات املاضية. ومنه نستنتج  مستمر مقارنت
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ضافة ابعاد اخري غير سوقية تمكننا من تشكيل نظرة كلية  أ   علينا   ويشوبه الخطأ لذلك وجب املالي قاصر  

 علي الداء وهذا هو املبدأ الذي جاءت به بطاقة الداء املتوازن املستدامة.   

وقد تكون  فاملؤسسة حققت نتائج حسنة    ، خص حماية البيئة وترشيد في استهالك املوارد والطاقةوفيما ي .ب

 %. 7.3% كان الداء البيئي للمؤسسة يمثل 10فمن  2020،سنة  مقبولة في

وهي   %10من  %5.96نسبة اجمالية قدرها  2020بالنسبة  للبعد اإلجتماعي فقد حققت املؤسسة سنة  .ج

لمر في ذلك الي تبني سياسة ترشيد النفقات من جهة، وتدني مستوي السهامات  نسبة ضعيفة و يرجع ا

 . الجتماعية للمؤسسة من جهة اخري 

يعتبر معدل تكرار حوادث العمل في مؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة مرتفعا جدا إذا ما تمت مقارنته   .د

معدل تكرار حوادث العمل في   صناعة اإلسمنت، فمثال بلغباملعدلت املسجلة في املؤسسات العاملية ل

، حيث جاء هذا املعدل ليكافئ الجهود التي بذلتها هذه املؤسسة في  2010في سنة  0.76مؤسسة لفارج

لتدريب العمال على   2010% من عملياتها التكوينية سنة  38مجال السالمة املهنية والتي خصصت 

علومات عن هذه النقطة يمكن الرجوع إلى التقرير  ة املهنية. وملزيد من املسلوكيات األمن الصناعي والسالم

 ،2010العاشر للتنمية املستدامة ملؤسسة لفارج لسنة 

 

     :  نتائج الدراسة

 يلي : النتائج العامة للدراسة فيما  تتلخص             

ها. أما  السلبية الناتجة عن مزاولة نشاط يقصد باملسئولية البيئية للمؤسسة مسئولية املؤسسة عن اآلثار  .1

التكاليف البيئية فهي تكاليف األنشطة التي تقوم بها املؤسسة لتحقيق الحماية البيئية، وكذلك تكاليف قياس  

 وتقييم ورقابة وتصحيح آثاراألنشطة غير املرغوبة على الجودة البيئية. 

ة وتوقعات املجتمع،  لبيئي بين أنشطة املؤسسة البيئيبهدف قياس التكاليف البيئية وصول الى تحقيق التوافق ا .2

وتوفير معلومات تساعد في تقييم األداء البيئي. هذا الخير الذي يشير الى قدرة املؤسسة على تحقيق الحماية  

هو تكاليف أنشطة بيئية بغرض املنع،  -البيئية األساسية. وأنسب تبويب للتكاليف البيئية من منظور الباحث  

ف أنشطة بيئية بغرض تصحيح الفشل الداخلي، تكاليف أنشطة  نشطة بيئية بغرض التقييم، تكاليتكاليف أ

 بيئية بغرض تصحيح الفشل الخارجي.

تتمثل مشاكل القياس املحاسبي للتكاليف البيئية في مشكلة تحديد نطاق قياس األداء البيئي، ومشكلة حصر   .3

 قصود للتكاليف البيئية. وتحديد األنشطة البيئية، ومشكلة اإلخفاء غير امل
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ساس  أتجاهين للتطوير هما تطوير نظام محاسبة الدارة البيئية على إلعدم كفاية هذه املقاييس ظهر نتيجة  .4

(   BSCالنشاط ، وتطوير نظام محاسبة الدارة البيئية على أساس استراتيجي ، وتعد بطاقات األداء املتوازن )

 أحد صور التجاه الثاني . 

لدارة البيئية على أساس األنشطة في تغيير أساس تحديد  السمات األساسية لنظام محاسبة ا تتمثل أهم  .5

املسئوليات من مراكز املسئولة إلى العمليات وفرق العمل بهدف تحقيق املثالية للنظام وللممؤسسة ككل،  

 ويتم ذلك في صورة غير مالية ، مما يدعم فلسفة التحسين املستمر. 

يجي بترجمة استراتيجية املؤسسة إلى أهداف ومقاييس  لدارة البيئية على أساس استراتيقوم نظام محاسبة ا .6

تشغيلية، وتعد بطاقة األهداف واملقاييس املتوازنة لألداء من أهم األشكال شيوعا لهذا النظام، التي تحقق  

 تكامل املقاييس املالية وغير املالية.

ات أساسية لألداء وصياغتها في إطار لتجميع عدة أبعاد أو موجه تعرف بطاقة األداء املتوازن املستدامة بأنها .7

صورة متسلسلة مترابطة ومنطقية ومتكاملة بين محركات األداء ونتائجه، معبرة عنها بمجموعة من األهداف  

واملقاييس السوقية وغير سوقية بغرض تقديم رؤية شاملة عن تقييم أداء املؤسسة الداخلي والخارجي ،  

 ازن بين املؤشرات.جل القصير والطويل لتحقيق التو ومراعاة األ 

يقوم نظام بطاقات األداء املتوازن املستدامة على سمات منها الربط بين تحديد املسئوليات وتنفيذ   .8

الستراتيجية، وتحديد املسئولية على فرق العمل، وتحقيق التوازن بين مقاييس األداء القائدة ومقاييس األداء  

ة، وبين مقاييس الطويلة وقصيرة األجل، وبين مقاييس األداء  التابعة، وبين مقاييس األداء الداخلية والخارجي

 للمحركات وأخرى للنتائج. 

تتمثل املقومات الرئيسية لبناء اإلطار املتكامل لقياس وتقويم األداء بمصنع السمنت لعين لكبيرة في صياغة   .9

ة التقييم داخل  ومحدد للمصنع، وترابط وتكامل املقاييس املستخدمالرؤية الستراتيجية بشكل واضح 

املصنع، وتكامل نظم املعلومات الفرعية مع نظام تقييم األداء املستخدم داخل املصنع، والتركيز على فلسفات  

 األداء املالئمة ألنشطة املصنع. 

ة مصنع السمنت بعين لكبيرة أربعة تتمثل الخصائص املعيارية لإلطار املتكامل لقياس وتقييم األداء ملؤسس .10

مول والتكامل، وتعدد األبعاد، واملرونة والديناميكية، والتوازن. ويمكن التمييز بين ثالثة  خصائص هي الش

مراحل التطور هذه البطاقة وهي مرحلة النشوء والتصميم النظري، و مرحلة تطبيق واستخدام البطاقة ،  

 ء. م استراتيجي لإلدارة باألهداف بغرض تحسين األداومرحلة تطوير استخدام البطاقة كنظا

تناسب بطاقة الداء واملقاييس املتوازنة لتقييم األداء املستدام ألنها تقدم وصفة لستراتيجية ملؤسسة صناعة   .11

السمنت بعين لكبيرة ، وتركز على مقاييس أداء مفاتيح النجاح األساسية ، وتراعي التوازن والشمول ومنطق  

ستدامة، )من خالل ربط محركات األداء التوجيهية  النتيجة بين األبعاد املتكاملة لقياس األداء املالسبب و 

ومؤشرات قياس نتائجه التشغيلية( بعالقة سببية ومنطقية، مما ينتج عنه مجموعة مقاييس العوائد  
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راجعين والجمهور  ومخرجات التنفيذ الفعلي، وتركز على املحركات غير سوقية، وتحسين مستويات إرضاء امل

 العام، ودعم التحسين املستمر. 

توجد عدة صعوبات عند تطبيق بطاقة األداء واملقاييس املتوازنة املستدامة مثل عدم وجود فريق اإلدارة   .12

الستراتيجية، وصعوبة تحديد األهمية النسبية لألولويات الستراتيجية، وعدم الربط بين نظام الحوافز  

قاييس السوقية وغير السوقية بشكل  ، و صعوبة تحديد عالقات السبب والنتيجة بين املومقاييس تقييم األداء

دقيق، وضعف دور تكنولوجيا التصالت واملعلومات، وصعوبة تحديد ايرادات بعض املحاور مثل محور النمو  

ة لتقييم األداء مؤسسة  تم اقتراح اطار لبطاقة األداء املتوازن املستدام والبتكار وتكنولوجيا املعلومات. ومنه 

ة ويتضمن ستة محاور )أبعاد( رئيسية في شكل عالقات مترابطة ومنطقية هي البعد  مصنع السمنت لعين لكبير 

البيئي، البعد الجتماعي، وبعد التعلم والنمو، وبعد العمليات التشغيلية الداخلية، وبعد العمالء، والبعد  

 املالي.

 

 :لي تم التوصل إلى جملة من االستنتاجات أهمها ما ي من خالل دراستنا لهذا املوضوع،

لم    وهذا إن -رغم أن بطاقة األداء املتوازن تعد من أحدث وأفضل أنظمة تقييم األداء الشامل للمؤسسات  .أ

، غير أنها مثل غيرها من األنظمة لها مزايا وعيوب، ولها مؤيدون  -نقل أفضلها على اإلطالق في الوقت الراهن 

تصميم ما يسمى ببطاقة    ئج هذا التطوير هو ومعارضون، وهي مازالت تخضع لتطوير مستمر. ومن بين أهم نتا

 األداء املتوازن املستدام. 

بالظروف التي     ل تعتبر املنظورات األربعة في بطاقة األداء املتوازن قالبا ل يجوز الخروج عنه، بل يرتبط األمر  .ب

ؤسسات. حيث  ها القتصادي، وكذا الستراتيجيات املتبعة من طرف هذه املتمارس في إطارها املؤسسات نشاط

يمكن إضافة منظور أو أكثر من املنظورات عند الحاجة إلى ذلك، فعلى سبيل املثال عندما تلعب البيئة دورا  

  الخاصة بهذا املنظور ستصبح جزءا أساسا في   أساسيا في إستراتيجية املؤسسة، فإن األهداف واملؤشرات 

 بطاقة األداء املتوازن. 

   دام من أهم أنظمة تقييم األداء الشامل، وقد أصبحت من أفضل النماذج تعد بطاقة األداء املتوازن املست  .ج

وأداة    املتعددة األبعاد وأوسعها انتشارا على املستوى العاملي. وهي تعتبر نظام تقييم أداء متوازن ومتكامل

 يلية ومؤشرات عملية تحقق رؤية ومهمة املؤسسة. لترجمة اإلستراتيجيات إلى أهداف تشغ

أهمية    يقنا لبطاقة األداء املتوازن املستدام على مؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة تبين لنا مدى من خالل تطب .د

التقييم الشامل لألداء، وذلك ألنه يتفادى نقائص أدوات تقييم األداء التقليدية التي تركز على الجانب املالي  

كانت جيدا وذلك بالنظر للمنظور    2010حيث رغم أن األداء املالي لهذه املؤسسة خالل سنة  و   جل.والقصير األ 

 مستوى في املنظورات األخرى.   املالي، غير أن هذا األداء املتميز في املنظور املالي كان خفي وراءه أداء أقل 
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إلسمنت لعين الكبيرة يعاني من العديد  لقد كشفت بطاقة األداء املتوازن املستدام أن األداء الشامل ملؤسسة ا .ه

 : من الختاللت أهمها

 عدم نجاح املؤسسة في التحكم في تكاليفها، خاصة تكاليف الصيانة. •

 فشل املؤسسة في تقليل عدد ساعات التوقف في مختلف مراحل اإلنتاج.  •

 تنمية املجتمع املحلي.اإلسهام الضعيف للمؤسسة في  -عدم تمكن املؤسسة من تحسين رضا العمالء  •

 ملؤسسة في تقليل حوادث العمل.فشل ا -عدم تحكم املؤسسة في عملية التكوين.  •

 

 التوصيات  -ثانيا 

من خالل ما تم عرضه بالتحليل والنقاش في الجانبين النظري والتطبيقي، وعلى ضوء الستنتاجات املتوصل         

ة دعم ومساندة اإلدارة العليا للمؤسسات لستخدام األنظمة  ضرور  -إليها يمكن الخروج بالتوصيات التالية:| 

وهي أنظمة قد بدأ استخدامها في الدول املتطورة خاصة نظام بطاقة األداء املتوازن    تقييم األداء الشامل،الحديثة ل

املعالم للمؤسسة على  االهتمام بصياغة إستراتيجية واضحة  -لالستفادة من مزاياها املتعددة.  املستدام، وذلك

وافر من وجهات املستقبلية، فبطاقة األداء املتوازن املستدام  التركيز على املسارات والت  مدى زمني مناسب، مع نصيب 

دون إستراتيجية تعد مضيعة للوقت. باإلضافة إلى ضرورة صياغة الرؤية التنظيمية بشكل واضح ومفهوم وبصورة  

ضرورة التدرج في عمليات تطبيق بطاقة األداء املتوازن املستدام، حيث يمكن    -ة.  الجميع العاملين باملؤسس     معلنة

وحدة إدارية معينة، أو فرع معين من فروع املؤسسة ثم تعميم التجربة على املؤسسة ككل    بيق هذا النظام على تط 

سراع في معالجة الختاللت  ينبغي على مؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة اإل   - من نتائج التطبيق الضيق.    بعد الستفادة 

ن مستوى أدائها الشامل، وعدم النسياق وراء نتائج مالية  النتائج، وذلك من أجل تحسي التي سبق اإلشارة إليها في

 مؤقتة تزول بزوال الوضعية شبه الحتكارية التي تعيشها مختلف مؤسسات اإلسمنت العمومية.

 تصويات الدراسة  -ثالثا

جات  من خالل ما تم عرضه بالتحليل والنقاش في الجانبين النظري والتطبيقي، وعلى ضوء الستنتا              

للباحث أو غيره من الباحثين و   محور دراسات مستقبليةفي شكل نقاط ربما تكون  املتوصل إليها يمكن الخروج 

   :املهتمين بشأن التنمية املستدامة 

وهي   العليا للمؤسسات لستخدام األنظمة الحديثة لتقييم األداء الشامل، ضرورة دعم ومساندة اإلدارة  .أ

لالستفادة   الدول املتطورة خاصة نظام بطاقة األداء املتوازن املستدام، وذلك  أنظمة قد بدأ استخدامها في

  االهتمام بصياغة إستراتيجية واضحة املعالم للمؤسسة على مدى زمني مناسب،  -من مزاياها املتعددة.  

وافر من دون  التركيز على املسارات والتوجهات املستقبلية، فبطاقة األداء املتوازن املستدام  مع نصيب 

 إستراتيجية تعد مضيعة للوقت.
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الجميع العاملين     باإلضافة إلى ضرورة صياغة الرؤية التنظيمية بشكل واضح ومفهوم وبصورة معلنة  .ب

تطبيق بطاقة األداء املتوازن املستدام، حيث يمكن تطبيق هذا  ضرورة التدرج في عمليات  - باملؤسسة. 

من فروع املؤسسة ثم تعميم التجربة على املؤسسة ككل  وحدة إدارية معينة، أو فرع معين  النظام على 

ينبغي على مؤسسة اإلسمنت لعين الكبيرة اإلسراع في معالجة    -من نتائج التطبيق الضيق.    بعد الستفادة

النتائج، وذلك من أجل تحسين مستوى أدائها الشامل، وعدم   تي سبق اإلشارة إليها فيالختاللت ال

لية مؤقتة تزول بزوال الوضعية شبه الحتكارية التي تعيشها مختلف مؤسسات  النسياق وراء نتائج ما

 اإلسمنت العمومية. 

 في ضوء النتائج السابقة يوص ي الباحث بما يلي:       

حث املؤسسات على  و  اإلطار الفكري للمحاسبة األغراض البيئية ملا يمثله ذلك من أهميةيجب أن يراعي  . أ

ة تجاه املجتمع املحلي والتواصل مع مؤسسات املجتمع من أجل تقليل اآلثار الناجمة  اللتزام بمسؤوليتها البيئي

 .عن التلوث في البيئة املحلية

ذ القوانين والتشريعات املتعلقة باملحاسبة الدارة  ضرورة إلزام مؤسسات صناعة السمنت بتطبيق وتنفي . ب

ؤسسات من العتراف بمسؤوليتها من األضرار  البيئة، مع تحديث هذه التشريعات بشكل مستمر كي ل تتهرب امل 

 التي قد تلحقها بالبيئة. 

املنطقة  إيجاد آلية يتم من خاللها تقسيم تكاليف الضرر الذي قد يحدث للبيئة نتيجة عمل املؤسسات في  .ج

 طبقا لحجم املؤسسة وطبيعة منتجاتها. 

ؤشرات الالزمة التقييم األداء في املؤسسات  وضع دلیل عملي في البيئة الجزائرية يحدد التوليفة املناسبة من امل .د

الصناعية  من خالل بيانات فعلية لقياس أثر تطبيق هذا اإلطار على األداء، على أن يتم إصدار نشرات دورية  

 الرقابية بهذه التوليفة.عن الجهات 

ستدام وفقا  تشجيع إنشاء قواعد بيانات متخصصة لتلخيص املؤشرات الخاصة بتقييم األداء املتوازن امل .ه

لألغراض الخاصة بكل فئة من الفئات الرئيسة ، مع عرض قائمة بمقاييس األداء غير السوقية ، على أن يتم  

 تعميمها.  الحصول على هذه البيانات بمقابل بسيط ، أي يتم

امة من  تطوير تقارير األداء املعدة بوسطة املصانع لتلبي احتياجات بطاقة الداء املتوازنة املستد  السعي إلى .و

 البيانات الالزمة لتصميم وتطوير املقاييس السوقية وغير السوقية.

 أن يكون للجهات األكاديمية دور  .ز
 
األداء الحديثة مثل   تطبيق أساليب تقييمفي  املبادرة فعال فباملساهمة و   ا

ة السمنت،  بطاقات األداء املتوازن املستدامة في املؤسسات الصناعية وخاصة الصناعات امللوثة مثل صناع

 بما يحقق التوازن بين عدة محاور. 

 أفاق الدراسة  -رابعا
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قياس وتقييم األداء   ستخدامها في إعلى ما تقدم، كان من الضروري أن يتم البحث عن مقاييس يمكن  وبناءً          

  رار نافسة واالستمالبيئية وبالتالي قدرتها على امل  على تحقيق أهدافهاتها  ، بحيث تكشف عن مدى قدر شركةالبيئي لل 

الحديثة التي تتسم باحتدام املنافسة والتغير  اإلنتاج  العاملية، في ظل بيئةأو االتجاه نحو  في األسواق املحلية 

   املستمر.

يساعد على استغالل الفرص  وتقييمه ل  تحسين األداء البيئي عملي ومن أجل وبشكل وعليه يوص ي الباحث             

، سداسية  املتوازن  األداء القياس بطاقةإعداد ت التنافسية البيئية الشديدة، من خالل ذا  املتاحة في األسواق

األبعاد  بإشراك الكفاءات واإلطارات داخل و خارج الشركة ذات إستراتيجية بعيدة املدة و مقارنتها بأداء نفس  

 للشركات العاملة في نفس امليدان للحكم على مدى نجاعة الشركة. 
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 .منهجية تطبيق بطاقة قياس األداء املتوازن في املؤسسات السعوديةهاني عبد الرحمن العمري،  .52

،  ، أساسيات االداء وبطاقة التقييم املتوازن وائل محمد صبحي ادريس و طاهر محسن منصور الغالبي  .53

 .2009، دار وائل، 1اء الستراتيجيسلسلة ادارة الد
 

 لتقيات العلميةاملقاالت وامل  -اثنيا
 

الصناعة: نموذج  ، مشاكل قياس تكاليف ورقابة أضرار التلوث الهوائي الناتج عن  أحمد أبو العزم محمد  .54

، مجلة الدراسات املالية والتجارية  كمي مقترح لتقييم بدائل تخفيض معدل االنبعاث على مستوى املنشأة

 .1998، 1،كلية التجارة ،جامعة القاهرة ،عدد

إمكانية التعبير عن األداء البيئي و االجتماعي للمنشآت االقتصادية من خالل اإلطار ، أحمد شهير  .55

، ديسمبر  25، املجلة العلمية لكلية التجارة، جامعة أسيوط، مصر، العدد للنظرية املحاسبيةالفكري 

1998. 

 الفكري  اإلطار اللخ من  للمنشآت االقتصادية واالجتماعي  البيئي  األداء عن التعبير  إمكانيةاحمد شهير،   .56

 .1998، 25العدد: 17املجلد مصر،  ، أسيوط جامعة التجارة العلمية، كلية  ، املجلةللنظرية املحاسبية

 الدراسات  تطوير ،مركز املحاسبي  والتقييم  املعرفي  اإلطار  : املستدامة والتنمية البيئة  حسن، فرغلي أحمد  .57

 جامعة الهندسة كلية العالي، التعليم املؤدية إلي الطرق  مشروع الهندسية، العلوم في والبحوث العليا

 .2007 مارس  األولي، الطبعة القاهرة،

، مجلة كلية  اتجاهات الفكر املحاسبي في مجال محاسبة املسؤولية االجتماعيةأحمد فرغلي محمد،  .58

 .2008،  7العلوم الدارية، جامعة الرياض، العربية السعودية، املجلد:

س القياس املحاسبي لتكاليف منافع االنشطة االجتماعية وطرائق  اسازهري يوسف الشكري ،   .59

، املغري للعلوم القتصادية والدارية ، جامعة الكوفة ، السنة الثامنة   املالية  االفصاح عنها في التقارير 

 . 2012، بغداد، العراق،  22، عدد 

ل العام باستخدام نموذج متعدد  املقياس املحاسبي لتقييم االداء شركات قطاع االعما اسامة محمد زكي،   .60

 .1998قاهرة، مصر، لية التجارة، جامعة ال، مجلة العلوم الدارية، كاالهداف

مدي امكانية قياس االداء املستدام للشركات الصناعية بواسطة بطاقة االداء  افتخار جبار عبد هللا،  .61

م الدارية والقتصادية  ، مجلة املثني للعلو املتوازن دراسة تطبيقية في معمل االسمنت الكوفة

 .2019، جامعة القادسية، 02العدد: 09: ،املجلد 

 على عدد تطبيقية دراسة  : الصناعية  املنشآت في  البيئية  املحاسبة  استخدام  واقع امل عبد الحسين،  .62

 والقتصاد، اإلدارة كلية  واإلدارية، القتصادية للعلوم الغري  ، مجلةالعراق في  الصناعية املنشآت  من

 .2014الكوفة، العراق،  ةجامع

، مجلة اقتصاديات دراسة الجدوى البيئية للمشاريع االستثماريةاوسرير منور بلحاج جياللي فتيحة،  .63

 ، الجزائر.7شمال افريقيا، العدد:
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الجامعة،   التراث  كلية ، مجلةدور املحاسبة البيئية في حماية البيئة واملجتمع ايناس عبد الرحمن القيس ي،   .64

 .2011عشر،  الحادي العدد

بطاقة التقديرات املتوازنة أداة حديثة لتقييم أداء  الرضا فرج وصبحي، وائل محمد، بدراوي، عبد  .65

، 15:كلية اإلدارة والقتصاد، املجلد الرابع، العدد -جامعة بغداد -، مجلة العلوم القتصاديةاملنظمات

2015. 

املالية )التشغيلية( لألداء بية املالية وغير إطار عملي لجمع املقاييس املحاس البشتاوي، سليمان حسين،  .66

  20،املجلد  ، مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونيةاملعلوماتية ظل املنافسة وعصر في 

 .2005الول،  ،العدد

 في  االجتماعية املسؤولية دمج  أجل  من  قیادة لوحة  تصميم  إلى  الحاجة وهیبة،  ومقدم  زایري؛  بلقاسم .67

 .2012 الجزائر،  ورقلة، مرباح، قاصدي  جامعة ،تجاهها األداء  وقياس الاألعم منظمات

،  دور اإلبداع التكنولوجي في تحقيق متطلبات املسؤولية االجتماعية والبيئية للمؤسساتبومدين بروال،   .68

ة  مداخلة في امللتقى الدولي: اإلبداع والتغيير التنظيمي في املنظمات الحديثة: دراسة وتحليل تجار بوطني

 .2011ماي  19 –18الجزائر، - ودولية، جامعة البليدة

مجلة العلوم  ،نظرة عامة على مفهوم وممارسات املحاسبة االدارية البيئيةتهامي عثمان الكشر ،  .69

 .2015، الجامعة السمرية  السالمية ،طرابلس ، ديسمبر6القتصادية والسياسية، عدد:

مقترح لبطاقة االداء املتوازن ذات تقنيات   م اطار ميتصثابت حسن ثابت ومحمد عبد الرزاق محمد،  .70

 .2018، 13، مجلة دنانير، العدد:املعلومات واالتصاالت املستدامة

، املجلة العربية  إدراك املديرين ملفهوم املسؤولية االجتماعيةثامر ياسر البكري وأبي سعيد الديوهجي،  .71

 .2001، يونيو1.عدد: 21لإلدارة،  مجلد: 

،القاهرة:    4، السنة الرابعة، العدد  بيئتنا العربيةعربية، في الحتفال بيوم البيئة العربي،  الجامعة الدول   .72

 .2000األمانة العامة مجلس الوزراء العرب املسؤولين عن شؤون البيئية، 

أثر القياس واإلفصاح املحاسبي عن التكاليف  ، الدين, و بلق, منيرة عبدالحميد الجعفري, د. ربيع نجم  .73

مجلة كليات التربية,    , ة على جودة املعلومات املحاسبية دراسة تطبيقية على شركة الهروج النفطيةالبيئي

 .2019، (14العدد )

استخدام مقياس االداء املتوازن في بناء نموذج قياس رباعي املسارات  جودة عبد الرؤوف، محمد زغلول،   .74

 , والتمويل  للتجارة  العلمية  املجلة ،   اسة حالة( الفكرية  )در الدارة األداء االستراتيجي والتشغيلي لألصول  

 .2010، 1 العدد ,طنطا  جامعة , التجارة كلية

، مجلة البحوث  املتطلبات النظرية والعملية للتقرير عن التكاليف البيئيةحسن علي محمد سويلم ،  .75

 .2001والعشرون ، يوليو التجارية ، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق ، املجلد الثالث 

دراسة   :وآثاره اإليجابية  اإلفصاح البيئي في التقارير والقوائم املالية أحمد،   حسن، محمد حسين  .76

 .1 999، جامعة حلوان، العدد األول والثاني ،تطبيقية على الشركات السعودية
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عين  واإلدارة، كلية التجارة، جامعة  ، املجلة العلمية لالقتصاد  نظم إدارة التكاليف البيئيةحسين عيس ى،   .77

 .1999، 3شمس، القاهرة، عدد 

إخضاع تكاليف األداء االجتماعي على مستوى املنظمة للقياس الفعلي: دراسة ميدانية  حمد نبيل عالم،  .78

، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الول،  ملنطقة حلوان

1996. 

  لتقويم   املستدامة  املتوازن   االداء بطاقة  استعمال  مصطفى،  هللا  هبة  علي  والسيد   املسعودي ،  علي  حيدر  .79

  جامعة   ،  والقتصاد  الدارة  مجلة  ، -  األهلي  بغداد  مصرف  في   تطبيقي  بحث  -  املستدام   االستراتيجي   االداء

 .2016 ،العراق  ، بغداد ، 109 العدد ، كربالء

الجمعية السعودية للمحاسبة،  ، مجلة املحاسبة،  البيئة التحديات والفرصمحاسبة خالد السعيد،  .80

 .2001، 29العدد

تقويم أداء الوحدات االقتصادية باستعمال بطاقة األداء املتوازن دراسة تطبيقية  سحر طالل إبراهيم،  .81

 .2013، 35لوم القتصادية، العدد :، مجلة كلية بغداد للعفي شركة زين السعودية لالتصاالت

املالي   األداءاملتوازن املستدامة في تقييم  األداءتأثير بطاقة ، خليل ابراهيم اسماعيل ر ناجي خلف و سح .82

، الجامعة  214  :العددوالقتصاد،    اإلدارةمجلة  ،  العراقي   االستثمار في مصرف    تطبيقية  واملحاسبي دراسة 

 . 2020املستنصرية ، العراق،

بيقية على قطاع البيئية في تحقيق امليزة التنافسية" دراسة تط املحاسبة أثر  ، سعود ,نجيب محمد .83

, العدد 26. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات القتصادية واإلدارية, املجلد  الصناعات التحويلية في ليبيا

(3 ,)2018. 

ن،  اإلنسا  حقوق  .جيل ، مجلةالجزائر(  حالة( الصناعية املؤسسة في  البيئية املسئوليةساس ي ، سفيان .84

 .2013انحزير  الثاني العلمي، العدد للبحث  جيل مركز

،  التنمية املستدامة وانعكاساتها علي تحسين االداء البيئي دراسة تحليليةسلطان احمد خليف واخرون،   .85

 .2009مداخلة ضمن ملتقي دولي اقتصاديات البيئة والعوملة، جامعة الزيتونة، الردن، 

 .2009ن،، األرد4، العدد5، املجلد املجلة األردنية في إدارة األعمالسليمان سند الجربوع،  .86

 العامة، اإلدارة معهد العامة، اإلدارة دورية ، مقترح إطار :البيئي األداء مراجعة  السقا،  أحمد السيد .87

 .1999، 2 العدد ، 31 املجلد الرياض، السعودية،

في ظل   األداءاملتوازن كأداة لتقويم  األداءمقترح لتطوير انموذج بطاقة ، الشعباني يم يونس هصالح ابرا  .88

جامعة النبار    ، مجلةالعراق- ى معمل سمنت حمام العميل في نينوى لستدامة دراسة تطبيقية عالتنمية امل 

 .2017، 9املجلد  17واإلدارية، املوصل، العدد: القتصاديةللعلوم 

 تفعيل جودة في  و دورھا البيئية للتكاليف املحاسبي القياس ، أهميةالخفاف هاشم وهيثمناصر   عليوي  طه .89

بمدينة   الصناعية املنشآت من  عينة  آلراء دراسة استطالعية  القرارات  التخاذ ية املحاسب املعلومات 

 .2012وتسعون،  اثنان  والقتصاد، عدد اإلدارة مجلةاملوصل،  
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مدخل مقترح لتطوير نظم إدارة تكاليف الجودة البيئية دراسة نظرية بالتطبيق  عاطف عبد املجيد،  .90

 .2003ية التجارة، جامعة املنوفية، العدد الول، ، املجلة العلمية لكلعلى الصناعة املصرية

التحكم في األداء الشامل للمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية    ،العايب عبد الرحمن .91

، مداخلة ضمن امللتقى الدولي حول أداء وفعالية املستدامة: حالة قطاع صناعة االسمنت بالجزائر

ة  دامة، الجزء األول، منشورات مخبر السياسات والستراتيجيات القتصادياملنظمة في ظل التنمية املست

 .2009نوفمبر   11-10في الجزائر، كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة املسيلة، 

. مجلة الدارة  تحليل التكاليف البيئية في الشركة العامة لإلسمنت الشماليةعبد ,أحسان ذياب,  .92

 . 2008(,71اد, العدد )والقتص 

 واقع  من تحليلية دراسة: املالية باملؤشرات البيئي األداء تقييم مقاييس عالقةعبد البر عمرو حسين،  .93

 .2003، 1، العدد:مصر ،  والتجارة لالقتصاد العلمية املجلة، البيئة في  املؤثرة الصناعات تجارب

 لألسمدة العامة  السورية  للشركة  البيئي ألداء ا لتكاليف املحاسبي القياس  الشحادة،  قاسم  الرزاق  عبد .94

 املجلد  ريا، سو والقانونية، القتصادية العلوم دمشق  جامعة  مجلة  مجال، في  التنافسية  قدرتها في  وتأثيره

 .2010 ،1العدد:  ، 20

القياس املحاسبي لتكاليف األداء البيئي للشركة السورية العامة  عبد الرزاق قاسـم الشحادة،   .95

جامعة دمشق للعلوم القتصادية ، مجلة  وتأثيره في قدرتها التنافسية في مجال الجودةلإلسمنت 

 .2010 ،العدد األول، 26والقانونية ،املجلد:

القياس املحاسبي لتكاليف األداء البيئي للشركة العامة لألسمدة السورية  عبد الرزاق قاسم الشحادة،  .96

ونة،  ، ملتقى اقتصاديات البيئة و العوملة ،جامعة  الزيتةو تأثيره على قدرتها التنافسية في مجال الجود

 .2009عمان، األردن، 

 لألسمدة العامة  السورية  البيئي للشركة األداء لتكاليف  املحاسبي  ، القياسعبد الرزاق قاسم الشحاذ .97

دمشق  مجلة جامعة دمشق للعلوم القتصادية والقانونية ،  الجودة، مجال في  قدرتها التنافسية في  وتأثيره

 .2010 األول،  العدد 26 ،سوريا، املجلد

، مجلة الدراسات املالية والتجارية، كلية تجاره، بني  ، قياس التكاليف البيئيةعبد املنعم سوسن  .98

 .2004، 4سويف، جامعة القاهرة، العدد

ات في  بة تكاليف األداء البيئي لترشيد قرارات االستثمار قياس وتحليل ورقاعبد املنعم فليح عبد هللا،  .99

مجلة الدراسات املالية والتجارية، قسم املحاسبة، كلية التجارة، جامعة القاهرة،   نظم اإلدارة البيئية،

 .2002، 11العدد 

  مدى التزام شركات املساهمة العامة باإلفصاح البيئي في التقارير املالية عبد الناصر محمد نور ،  .100

 .2014ألحمر ، الخرطوم ، السودان،  معة البحر ا،جا 5، ، مجلة جامعة البحر األحمر، عدد املنشورة
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دور املنظمات في التنمية   لتفعيلاملتوازن   األداءاملؤشرات البيئية في بطاقة   ج دم،اض ي ر يم نادية  لعبدالح .101

  األزهر، ية التجارة جامعة لك، 2:العدد 21: دلاملج،  واإلدارية القتصاديةوم لة العلمج ،املستدامة

 .2005،مصر

، أثر اإلفصاح املحاسبي عن أداء الوحدات االقتصادية في مجال مكافحة تلوث  صر عليعبدالوهاب ن .102

املجلة العلمية لالقتصاد  دراسة نظرية تطبيقية، -البيئة على سلوك متخذي قرار االستثمار في األسهم

 .1996والتجارة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني، 

 حول  الدولي امللتقى ،االقتصادية للمؤسسة البيئي  األداء تحسين في  لبيئةا إدارة دور  عثمان، حسن عثمان .103

 جامعة  التسيير  وعلوم القتصاديةالعلوم  كلية  املتاحة،  للموارد الستخدامية  الكفاءة و املستدامة التنمية 

 .2008أفريل 7/8سطيف،  عباس فرحات

الشركات اإلنتاجية املنظمة العربية   املحاسبة عن التنمية املستدامة من منظور عصام فهد العربيد ، .104

 .2008املجلة العربية لإلدارة ،القاهرة،مصر، للتنمية اإلدارية، 

لقياس التكاليف واملنافع الناجمة عن االثار البيئية  منهج مقترح زهران واخرون،  محمود الدين عالء .105

 .2003، تطبيقية علي القطاع الصناعي باململكة للمنشآت الصناعية: دراسة

 – مرباح قاصدي ، جامعةاملؤسسة في  البيئة حماية  سلوك  ملحددات  نظرية دراسة عادل،  اض محمد عي .106

 .2010، 7الباحث ،العدد: مجلة ورقلة،

 القرارات اإلدارية  ترشيد  في  البيئي واإلفصاح التكاليف أهميةقراقيش،  فليح وجهاد جميل وحسن فارس .107

 القتصادية للعلوم بغداد كلية مجلة عمان،  بورصة ي ف العامة املدرجة املساهمة الصناعية  الشركات في 

 .2012والعشرون،  العدد: التاسع  الجامعة 

، مجلة الرقابة املالية،  املتطلبات االساسية للمراجعةاملحاسبة البيئية احد  كمال عبد السالم،  .108

 .35العدد:

  املستدام  املتوازن  داءاأل  بين بطاقة للربط مقترح نموذج  ،  السعيد مريم بودودة ،  رابح مراد كواش ي  .109

  بامليلية  الصحي  الخزف موسسة  -  دراسة حالة  –  للمؤسسة الشامل  األداء لتقييم  املرجعية واملقارنة 

  مجلد   ،  األردنية  الجامعة   ،  العمال   إدارة   في  ،املجلة األردنية  بالغزوات   الصحي   للخزف   الجديدة  واملؤسسة 

 .2017 ،األردن،  عمان ،(  2) العدد ،( 13)

تقويم مدى كفاية التشريعات البيئية و تعزيز آليات تنفذها ة القتصادية والجتماعية لغربي آسيا،  اللجن .110

 .1999ألمم املتحدة، نيويورك، اسكوا، افي منطقة 

، مجلة العلوم النسانية،  -االستراتيجية والجهود–واقع التنمية املستدامة في الجزائر  لخضاري صالح،   .111

 .2018، 50، العدد:3التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائركلية العلوم القتصادية و 

، املجمع العربي للمحاسبين القانونيين،  القانوني العربياملحاسب املجمع العربي للمحاسبيين القانونيين،   .112

 .1998عمان، 
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ارة  ، مجلة املحاسبة والدنحو مبادئ متعارف عليه ملحاسبة املسؤولية االجتماعيةمحمد امين عبد هلل ، .113

 .32والتامين، كلية التجارة ،جامعة القاهرة، العدد 

  ، امللتقى العلمي لدولي: على تكلفة رأس املالاثر االفصاح البيئي محمد بن بوزيان، علي بن الضب،  .114

، 21، 20الجتماعية، في الفترة ،  والعدالة املستدامة التنمية رهانات ظل في القتصادية املؤسسة  سلوك

 .2012صدي مرباح ورقلة، الجزائر، نوفمبر، جامعة قا

 كلية التجارية، البحوث مجلة ،االستثمارية القرارات  ترشيد في  البيئية املراجعة دور  عطية، راض ي محمد  .115

 .2000الثاني، العدد الزقازيق،  جامعة التجارة،

ي نموذج مقترح لحوكمة املخاطر البيئية للمشروعات التنموية فمحمد عبد الحافظ عبدالعال حسن،  .116

 .2008، مجلة الفكر املحاسبي، مصر، ظل مدخل فعالية التكلفة

  مقترح  نموذج - املؤسسات  تقييم أداء آليات من كألية املتوازن  األداء بطاقة ملواح،ومريم   نوارة محمد .117

  حول  وطني  ملتقى في مداخلة ، -  الريفية بالجلفة للهندسة الجمهورية للشركة  املتوازن  األداء لبطاقة

 .2017 الجزائر، ،  البليدة جامعة ، البداع وتفعيل املؤسسات  للحوكمة كآلية تسيير ال  مراقبة

  لتقويم   املستدامة  املتوازن   بطاقة االداء  استعمال    مصطفى،   هللا  علي وهبة  والسيد   علي  حيدر   املسعودي .118

 جامعة  ،  قتصادوال  الدارة  مجلة  ،   -  األهلي  بغداد    مصرف  في   تطبيقي  بحث  -   املستدام  االستراتيجي   االداء

 .2016  العراق،  ، بغداد ، 109: العدد ، كربالء

،  دراسة تحليلية ألهمية تكاليف الجودة البيئية في إتخاذ القرارات : دراسة ميدانية منال حامد فراج،  .119

 .2009،  13املجلد: 2الفكر املحاسبي، مصر، العدد:

علي قطاطي وعز الدين عبد العظيم بكير،  منصور محمد الفرجاني وابو القاسم محمود ابو ستالة ونوري   .120

شركات صناعة السمنت الليبية دراسة حالة الشركة الهلية لإلسمنت، املؤتمر  الفصاح البيئي في 

 .2017ديسمبر  27-25القتصادي الول لالستثمار والتنمية في منطقة الخمس، لبيا،  

أثر قياس  ور, احمد, و زهير احمد علي. ياسين عبدالرحيم ادم, امبدي, عبد الرحمن البكري منص  موس ى  .121

ى جودة املعلومات املحاسبية دراسة ميدانية على عينة من الشركات الصناعية في  التكاليف البيئية عل

-http://scientific .2017 (,18(,املجلد )2", مجلة العلوم القتصادية, ملحق )السودان

journal.sustech.edu 
فـة، اإلدارة البيئية وآليات تفعيلها في املؤسسة الصناعية، املؤتمر العلمي موس ي عبد الناصر، بـرنـي لـطـي .122

 . 2009جامعة الزيتونة ، الردن،  اقتصاديات البيئة والعوملة، الدولي السنوي التاسع

إلسالمي في تعزيز مبادئ املسؤولية االجتماعية  ، دور االقتصاد امولي لخضر عبد الرزاق وبوزيد سائح .123

  - ، مداخلة في امللتقى الدولي: القتصاد اإلسالمي الواقع ورهانات املستقبل، جامعة غرداية للشركات

 .2011الجزائر، 

http://scientific-journal.sustech.edu/
http://scientific-journal.sustech.edu/


 .......................................................... .................................................................املراجع و االحاالت املعتمدة

~ 327 ~ 

 

، املحاسبة البيئية: اإلطار املقترح لإلفصاح ناظم حسن عبد السيد وأياد شاكر سلطان وزينب جبار يوسف .124

بيقية في شركة مصافي الجنوب )مصفى  املوحد دراسة تط  ت البيئية في النظام املحاسبي عن املعلوما

 .2009،جامعة البصرة ،العراق ،  البصرة( 

،  دور املحاسبة البيئية في زيادة فعالية تقييم االداء في منظمات االعمالنجالء محمد مديح العاص ي،  .125

 .2001ر سعيد، مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قناة  السويس، بو 

، مجلة البحوث  لبيئية االستثمارية واثرها علي معلومات القوائم املاليةالتكاليف انعيم فهيم حنا،  .126

 .2008التجارية، جامعة الزقازيق، مصر، العدد الول، املجلد الثالثين، 

من تكامل اسلوبي الدور االستراتيجي للمراجع الداخلي في ظل املعلومات املستمدة  هبة جمال هاشم علي،   .127

ام والقياس املرجعي)نموذج مقترح في ضوء فلسفة التنمية املستدامة( مع  بطاقة االداء املتوازن املستد

، جامعة قناة السويس، 8املجلد:  3، املجلة العاملية للدراسات التجارية والبيئية، العدد:دراسة ميدانية

 .2018مصر، 

، بحث مقدم  للمنظماتي لقياس و تقييم األداء املؤسس ي نموذج محاسباحمد حسين عبد املنعم،   هيثم  .128

إلى  املؤتمر العربي الثاني في اإلدارة: القيادة اإلبداعية في مواجهة التحديات املعاصرة لإلدارة العربية،  

 2001نوفمبر  -8 6القاهرة ،جمهورية مصر العربية 

 شركة في  محاسبية  األداء دراسة  قويم ت في  املتوازن  األداء  بطاقة استخدام املوسوي،  حمادي  علي  يحيى  .129

 الثامن،  املجلد، مالية و محاسبية دراسات مجلةالصناعية،  املنشآت من  الغازية للمشروبات بغداد

 .2013، 22العدد:

 

 األطروحات العلمية -ثالثا

البيئي للشركات الصناعية دراسة   إمكانية القياس املحاسبي لتكاليف األداءأحمد مفتاح الشاوش،  .1

 .2016(، رسالة املاجستير غير منشورة، األكاديمية الليبية،   والصلب الليبية للحديد ة: ) الشركة حال

 :الصناعية املؤسسة  تنافسية  عمى وانعكاساتها البيئية  للمسئولية التسويقية األبعادخالد،  أعراب .2

 بوقرة محمد عة والتجارية، جام القتصادية العلوم ماجستير غير منشورة، كلية  رسالة ،حالة دراسة

 .2015بومرداس، 

, رسالة ماجستير ,  مساهمه املحاسبة البيئية في تحقيق التنمية املستدامة بومعراف, فاطمه الزهراء , .3

،  بسكر , كليه العلوم القتصادية والتجارة وعلم التسيير , قسم العلوم التجارية –جامعه محمد خيضر 

 .2014 الجزائر، 

 امليزة تحقيق  في  وأثرها الشاملة الجودة وإدارة  املتوازن  األداء بطاقة ة، تكامليماریة أبو زتع ثورة .4

الخليل،   جامعةرسالة ماجستير غير منشورة، الخليل،  محافظة في  الصناعية الشركات في  التنافسية 

 .2018فلسطين، 
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منشورة،    ماجستير غير ، رسالة  أثر التكاليف البيئية على دراسات جدوى املشروعاتدرية بلة أحمد مهدي،   .5

 .2005ية، جامعة أم درمان اإلسالم 

االستخدام املتكامل للمواصفات القياسية العاملية )اإليزو( في املؤسسة االقتصادية ،  راش ي طارق  .6

، مذكرة ماجستير  Somiphosلتحقيق التنمية املستدامة: دراسة حالة شركة مناجم الفوسفاط بتبسة 

 . 2011، 1جارية وعلوم التسيير، جامعة سطيفغير منشورة، كلية العلوم القتصادية والت

،لقياس كفاءة املصارف الحكومية في   BSC إمكانية استخدام بطاقة األداء املتوازنةنزيه، رانيا محمد  .7

 .2008، حالة عملية مقارنة، بحث دكتوراه، جامعة دمشق،  سورية

األردنية باستخدام بطاقة  بنـاء نموذج قياس وتقويم أداء شركات املقاوالت ، رضوان محمد العناتي .8

 .2004، الردن، جامعة عمان العربية للدراسات العليـا، رسالة دكتوراه غير منشورة، العالمات املتوازنة

املمارسات الحالية للمحاسبة االدارة البيئية والعوامل املؤثرة علي تبنيها من قبل  ساميا احمد داود،  .9

 .2015كتوراه غير منشورة ،جامعة تشرين ،سورية ،رسالة دشركات صناعية سورية "دراسة حالة"، 

،  القياس املحاسبي للتأثيرات البيئية واإلفصاح عنها في املؤسسات الصناعيةسعيدي سياف حنان،  .10

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم القتصادية وعلوم التسيير، إدارة مالية، جامعة قسنطينة،  

2014. 

املؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية  ية واالجتماعية: مدخل ملساهمة املسؤولية البيئ ،طاهر خمرة .11

 .2007الجزائر،-جامعة قصادي مرباح، ورقلة ، رسالة ماجستير غير منشورة،املستدامة

، مدى إدراك مدققي املحاسبة األردني ملتطلبات التدقيق البيئي  عادل حسن عبد القادر النصيرات .12

،  رسالة دكتوراه غير منشورةاملال العام، أداء هذا الدور لتفعيل إنفاق   املحلية والدولية وكفاءتهم في 

 .2006األكاديمية العربية للعلوم املالية واملصرفية، عمان األردن،

تحديات   ظل  في  الجزائر  في  االقتصادية للمؤسوة الشامل األداء في  التحكم العايب، عبد الرحمان، .13

جامعة فرحات  ، algerie.com-www.thesesفي موقع  ورةمنش ، أطروحة دكتوراه التنميةاملستدامة

 .2011،عباس، سطيف، الجزائر

في املؤسسات الجزائرية املتحصلة على    املحاسبة عن األداء البيئي: دراسة تطبيقيةعبد الصمد نجوى،    .14

. وموقع:  1كتوراه متاحة في موقع جامعة باتنة . رسالة د28، ص: 2015، ، 14001االيزو  شهادة

algerie.com-https://www.theses. 

 نظرية دراسة البيئية لتكاليف الداخلية للمراجعة مقترح إطار القادر،  عبد  جابر أحمد  هللا عبد .15

 .2004 األزهر، جامعة بنين، ةالتجار  كلية  ماجستير غير منشورة، رسالة ،تطبيقية

،  واقع ومعوقات التزام شركات النفط بتطبيق محاسبة تكاليف تلوث البيئيةعلي اسماعيل ميراز،   .16

 .2013رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، الردن،

http://www.theses-algerie.com/
https://www.theses-algerie.com/
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 قطاع في  العاملين على  البيئي التلوث أضرار لتكاليف  املحاسبي القياس شيخ بامزاحم ،  محمد  فائز .17

 القتصاد ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية  ، عدن مصافي  شركة في  تطبيقية دراسة: النفط تكرير

 .2008 دمشق ، دمشق، جامعة

األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات و انعكاساتها على رضا  فؤاد محمد حسين حمدي،  .18

ين و املستهلكين في عينة من املنظمات املصنعة في املستهلك  ) دراسة تحليلية آلراء عينة من املدير 

 .2003العراق،   -أطروحة دكتوراه غير  منشورة، جامعة املستنصرية  الجمهورية اليمنية (،

سبة االستدامة  تكامل التكاليف البيئية وتكاليف الجودة على وفق معايير محاالآلمي, منار علي صاحب, , " .19

", رسالة ماجستير, جامعة واسط, كلية الدارة والقتصاد , قسم  داملتعزيز التخطيط االستراتيجي املست 

 .2019، املحاسبة

  دراسة ) املالية  القرارات  في  املستدامة  املتوازن   األداء بطاقة تطبيق  أثر ، الكساسبة  محمد  منذر  لبنى .20

امعة السراء،  ، ج (  املالي   عمان سوق  في  املدرج  األردنية العامة املساهمة  الصناعية   الشركات  في  ميدانية

 .2019الردن، 

  خدمة  قطاع -  حالة  دراسة -  االستراتيجي  األداء   وتقييم  قياس  في   املتوازن   األداء بطاقة دور   ،  وليد  لطرش .21

الجزائر،    ،  مسيلة  ،   ضياف   بو   محمد   جامعة  ،   غير منشورة  دكتواره  أطروحة  ،   الجزائر  في   النقال   الهاتف

، 2018. 

  شركة في  -  اختيارية دراسة - املتوازن  األداء بطاقة باستخدام املالي  األداء تقييم نديم،  شكري  مريم .22

 .2013 األردن، ،  عمان ، الوسط  الشرق  ،جامعة  منشورة  غير  ماجستير   رسالة  ،   األردنية امللكية طيران 

راقبة  كأداة املتوازن   االداء  بطاقة ، جدي مسعود .23   - حالة دراسة -(  االندماج )االنجذاب  استراتيجية مل

  ورقلة ، مرباح قاصدي جامعة ، منشورة غير  ماجستير  رسالة  ،  الكبير والجنوب للجنوب  البناء ؤسسةم

 .2015الجزائر،  ،

تقييم األداء البيئي  في (BSC) استخدام بطاقة القياس املتوازن لألداءمصطفي محمود احمد جاد املولي،  .24

،رسالة ماجستير  )دراسة ميدانية( اج الحديثةللمنشأة بهدف زيادة القدرة التنافسية لها في ظل بيئة اإلنت

 .2012غير منشورة، جامعة القاهرة، مصر، 

دور القياس واالفصاح عن التكاليف البيئية في جودة املعلومات املحاسبية  موس ى, ياسين عبدالرحيم ادم,   .25

دان للعلوم ", اطروحة دكتوراه, جامعة السو يدانية على عينة من الشركات العاملة في السودانيةدراسة م

 . 2018،والتكنولوجيا, كلية الدراسات العليا

املحاسبة عن األداء البيئي: دراسة تطبيقية في املؤسسات الجزائرية املتحصلة  نجوى, عبد الصمد, )(,"  .26

, كلية العلوم القتصادية والتجارية وعلوم 1أطروحة دكتوراه, جامعة باتنة ", 10441على شهادة األيزو 

 .2015،الجزائر،لوم التسييرالتسيير, قسم ع

، رسالة دكتوراه  املحاسبة البيئية من نموذج مقترح للتطبيق في الجمهورية اليمنيةنصر محمد نشوان،    .27

 .2002غير منشورة، كلية اإلدارة والقتصاد، جامعة بغداد ، 
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غراض تقويم األداء  التكامل بين تقنيتي بطاقة األداء املتوازن واملقارنة املرجعية أل نادية شاكر، النعيمى  .28

، رسالة ماجستير في املحاسبة مقدمة إلى مجلس كلية اإلدارة  الستراتيجي في الوحدات االقتصادية
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 p13.2020 RAPPORT DE GESTION 2020 GICA – SCAEK ,      املصدر: من وئائق املؤسسة ترجمة الباحث 

 

 

 2020- 2019التطور  

2020 2019 2018 

   hg   النتيجة  المحققة  النتيجة المحققة   المتسهدف   المحققة 

 م رقم األعمال خارج الرس 19,361,062 14,736,385 13,958,744 15,565,443 112% 5.63%

ي تطور االنتاج          9,282- 1,177,043 0 999,190   15%-
ر
ات المخزونات التامة وف  + تغت 

 +  أنتاج مثبت             0 0 0 0   0%

 + اعانات االستغالل          3,622 3,213 0 322,487   9936%

 =االنتاج    19,355,402 15,916,642 13,958,744 14,888,740 107% 6.46%-

يات مستهلكة    -         3,636,266 3,954,576 4,727,468 4,163,244 88% 5%  مشي 

 الخدمات الخارجية االخرى  - 990,821 1,197,866 962,698 2,010,570 209% 68%

 استهالك  الدورة    =            4,627,087 5,152,442 5,690,166 6,173,814 108% 108%

 القيمة المضافة   14,728,315 10,764,200 8,268,578 8,714,926 105% 19.04%-

 أعباء المستخدمير    -     1,623,005 1,993,572 1,171,371 1,401,832 120% 30%-

ائب والرسوم والمدفوعات المماثلة   -       241,204 225,136 319,726 198,573 62% 12%-  الض 

 فائض االستغالل مالي إج 12,864,106 8,545,492 6,777,481 7,114,521 105% 16.75%-

 منتوجات المالية االخرى +      75,959 91,655 120,000 204,010 ..... 123%

 أعباء العملتية االخرى  -     6,703- 166,474 100,780 77,638 77% 53%-

 مخصصات االهتالكات والمؤونات و خ ق  -       3,584,261- 3,593,606 3,351,455 3,444,904 103% 4%-

جاع  المؤونات وخسائر القيمة +    14,264 25,383 0 1,375 ... 95%-  اسي 

 النتيجة  العملتية 9,363,364 4,902,450 3,445,246 3,797,362 110% 22.54%-

 المنتوجات المالية  +            424,738 640,071 498,800 1,091,907 219% 71%

 االعباء المالية     -          483,607- 527,346 476,920 568,717 119% 8%

 النتيجة المالية =          58,869- 112,725 21,880 523,190 2391% 364%

 النتيجة المالية   9,304,495 5,015,174 3,467,126 4,320,552 125% 13.85%-

ائب عل االرباح     -              491,300 286,320 266,100 242,202 91% 15%-  ض 

يبة المؤجلة عل النتيجة العادية    -            45,427 7,337 0 68,926  839%  الض 

 نصيب العمال من االرباح    -              300,000 222,000 0 260,000  17%

 النتيجة الصافية   8,528,622 4,514,192 3,201,026 3,749,425 117% % 16.94-
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االداء املرجح االداء % النتائج املحققة)2020(  النتائج املستهدفة)2020( الوزن املؤشرات)املقاييس( الوحدة

6.8% 113.0% 26% 23% 6% % معدل دوران االصول

5.9% 84.9% 5508 4785 7% دج التحكم في سعر التكلفة

6.5% 93.1% 9.31% 10% 7% % املردودية املالية

19.4% 97.0% 20% النسبة االجمالية

6.5% 92.4% 8.50% 7.90% 7% % الحصة السوقية 

3.4% 56.2% 703 1250 6% فرد تطور عدد العمالء

6.2% 88.5% 15565 13959 7% ألف دج تطور في حجم رقم االعمال

16% 79% 20% النسبة االجمالية

االبعاد

الي
 الم
عد
الب

ية
وق
س
 ال
اد
بع
ال
ا

اداء البعد المالي

الء
لعم
د ا
بع

اداء بعد العمالء

2.7% 45.3% 11,189 24,700 6% ألف دج معدل تطور تكاليف التكوين

7.5% 106.9% 31% 29% 7% % معدل اإلطارات

4.5% 63.6% 3.41% 2.50% 7% % معدل التغيب

14.4% 71.9% 20% النسبة االجمالية 

8.0% 115.0% 3,820 3,322 7% طن/للعامل معدل انتاجية العامل 

5.1% 84.7% 72% 85% 6% % معدل الطاقة االنتاجية 

5.1% 72.6% 45 62 7% طن/ للعامل نصيب الطن الواحد املنتج من تكاليف الصيانة35

18.2% 90.8% 20% النسبة االجمالية 

1.8% 91.1% 147 135 2% معدل استهالك الكهرباء كيلواط

1.9% 94.8% 102 97 2% Nmᵌ معدل استهالك الغاز

-4.5% -363.0% 0.152 0.027 1.25% Mᵌ معدل استهالك املاء

2.2% 108.1% 18,375 20,000 2% قالع ألف دج معدل استغالل االراض ي وامل

1.7% 138.1% 6.19 10 1.25% Mg/Nmᵌ معدل انبعاثات الغبار 

2.7% 180.0% 2% 10% 1.50% % معدل طرح النفايات 

4.2% 41.5% 10% النسبة االجمالية 

-0.3% -7.5% 96,169 46,343 4% دج حجم امليزانية املجتمعية

3.5% 118.3% 9934 8400 3% ألف دج حجم االستثمار في املساحات الخضراء والضرائب البيئية 

1.5% 50% 12 6 3% معدل تكرار حوادث العمل  حالة 

5.36% 53.58% 10% % النسبة االجمالية 

77.3% 72.3%
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         -   Excel:    بطاقة األداء املتوازن املستدام  بواسطة  02ملحق رقم    
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تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أثر تطبيق املحاسبة البيئية على أبعاد التنمية املستدامة في املؤسسات االقتصادية           

بعد و  .الجزائرية، من خالل معالجة املفاهيم العامة للمحاسبة البيئية والتنمية املستدامة، وتسليط الضوء على العالقة بينها

نظرة فاحصة على عملية وخطوات  ألقت الدراسةملختلف األشكال املمكنة لسجل األداء املتوازن لالستدامة،  وتحليل  مناقشة 

. عرض بطاقة األداء املتوازنة ومدى مالءمتها إلدارة االستدامةحيث يتم صياغة بطاقة أداء متوازنة لالستدامة لوحدة األعمال. 

 فعالة. وقشت كنهج حديث لترجمة االستراتيجية إلى إجراءاتوقد ظهرت بطاقة األداء املتوازنة ون

ن النتائج املالية للمؤسسة خالل أ  تبين ، بعد االنتهاء من تصميم بطاقة االداء املتوازن املستدامة للمؤسسة االسمنت  و            

داء الكلي للمؤسسة األ ن الحكم عليفإنها في تراجع مستمر مقارنتا مع سنوات املاضية. ومنه أال إ ، مرضية ومقبولة فترة الدراسة 

لذلك وجب اضافة ابعاد اخري غير سوقية تمكننا من تشكيل نظرة كلية علي  ،يشوبه الخطأقد من منظور االداء املالي قاصر و

 ستدامة.  االداء وهذا هو املبدأ الذي جاءت به بطاقة االداء املتوازن امل

نحو تبني بطاقة األداء  محل الدراسة الشركة  كلها نحو تشجيع ه خلصت الدراسة إلى تقديم جملة من املقترحات التي تتج         

تسمح بالتطبيق  ضرورة االعتماد على مؤشراتاملمكنة  الحلول  بين هذه الرتباطها املباشر باإلستراتيجية، ومن املستدام املتوازن 

   .الجيد لبطاقة األداء املتوازن لتجسيد إستراتيجيتها خاصة في ظل املنافسة الشديدة

مؤشرات األداء البيئي، بطاقة األداء املتوازن، التنمية املستدامة، التأهيل البيئي، االفصاح البيئي، نظام  : الكلمات املفتاحية

  اإلدارة البيئية

ـــــــــــامللخ    صـــــــــــ

           This study aims to illustrate the impact of environmental accounting on the dimensions of 

sustainable development in Algerian economic institutions by addressing general concepts of 

environmental accounting and sustainable development, and highlighting their relationship. After 

discussing and analyzing the various possible forms of a balanced performance record of sustainability, 

the study took a closer look at the process and steps of formulating a balanced sustainability scorecard for 

the business unit. A balanced scorecard is displayed and is suitable for sustainability management. The 

balanced scorecard emerged and was discussed as a modern approach to translating the strategy into 

effective action. 

         After the completion of the design of the sustainable balanced performance card of the cement 

institution, the financial results of the institution during the study period are satisfactory and acceptable, 

but its financial results are in a continuous decline compared to the past years. Hence, judging the overall 

performance of the institution from the perspective of financial performance is short and maybe tainted 

by error, so it is necessary to add other non-market dimensions that enable us to form a holistic view of 

performance and this is the principle that came with the sustainable balanced scorecard. 

      

         The study concluded that several proposals should be made to encourage the company under study 

towards adopting a balanced and sustainable scorecard, due to its direct connection with the strategy. 
 

 

    Keywords: Environmental Performance Indicator, Balanced Scorecard (BSC), Sustainable 

Development, Environmental Rehabilitation, Environmental Disclosure, Environmental Management 

System. 
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