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 يهدف البحث إلى محاولة قياس التكاليف البيئية وكيفية استخدامها في تقييم األداء:ملخص
 من خالل قياس التكاليف البيئية بتحليل وتفسير تقارير،somiphos البيئي في مؤسسة

.ووثائق المؤسسة

توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها؛ امكانية اعتماد بعض التكاليف البيئية في تقييم األداء

 مما يجعلها ترقى إلى مستوى االهتمامات البيئية وزيادة،somiphos البيئي في مؤسسة
.فرص نجاحها وضمان بقائها
 تكاليف بيئية؛ أداء بيئي؛ مؤسسة استخراجية؛:الكلمات المفتاحية

Q51،Q52 :JEL تصنيف

Abstract: The research aims to try to measure the environmental costs and
how they can be used to assess the environmental performance in the
Somiphos Foundation, by measuring the environmental costs by analyzing
and interpreting the reports and documents of the institution.
The research reached several results, the most important of which is the
possibility of adopting some environmental costs in assessing environmental
performance in the Somiphos Foundation, which makes it live up to the level
of environmental concerns and increase the chances of its success and ensure
its survival.
.keyword: environmental costs: environmental performance; extractive institution;
JEL classification code: Q52،Q51

amamra.yasmina@univ-tebessa.dz ، عمامرة ياسمينة:المؤلف المرسل

قياس التكاليف البيئية كآلية لتقييم األداء البيئي في

عمامرة ياسمينة ،مالح وئام.

المؤسسات االستخراجية ..........

.4مقدمة:
تنشط المؤسسات االقتصادية في بيئة مضطربة تفرض عليها تقييم أدائها ،حيث كان تقييم
األداء يقتصر على النتائج المالية فقط وهذا غير مجدي بالنسبة لتحقيق رسالة واستراتيجية
المؤسسة ،وتماشيا مع البيئة المعاصرة أصبحت االعتبارات البيئية ذات أهمية متزايدة لعدد

كبير من المنظمات لما لها تأثير جوهري على مركزها في السوق ،لكن هذا التأثير رغم أهميته
في تحقيق متطلبات واحتياجات المحيط الخارجي إال أنه قد يكون سبب في إحداث مشاكل
وتعويض األطراف الخارجية لألخطار إذا أهملت المؤسسات خاصة االستخراجية منها تحمل
تبعات نشاطها التي تؤدي إلى تلويث البيئة ،ومنه تحتل التكاليف البيئية أهمية بالغة في تقييم

األداء البيئي.

إشكالية البحث

مما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل اإلشكالية الرئيسية الموالية:

كيف يمكن قياس التكاليف البيئية واستخدامها لتقييم األداء البيئي في المؤسسة المناجم
والفوسفات – بئر العاتر-تبسة-؟

ولإلجابة على مشكلة البحث ينبغي اإلجابة على التساؤالت الفرعية الموالية:

 -كيف يمكن معرفة التكاليف البيئية؟

 ماهي أهم قواعد حساب التكاليف البيئية؟ فيما يتجلى مفهوم األداء البيئي وتقييمه؟ كيف يمكن تقييم األداء البيئي باستخدام التكاليف البيئية في مؤسسة المناجم الفوسفات –بئرالعاتر-تبسة-؟
فرضية البحث

لإلجابة على مشكلة البحث يمكن تقديم الفرضية الموالية:
يمكن قياس بعض التكاليف البيئية واستخدامها كأداة لتقييم األداء البيئي للمؤسسة
االقتصادية المناجم والفوسفات –بئر العاتر-تبسة.-
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أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث في كونه يدرس موضوع تقييم األداء ،والذي يعد أحد المواضيع

التي تشغل المؤسسات حاليا ،نظ ار ألهميته في تحقيق النمو واالستقرار للمؤسسة ،لذا أصبح

من الضروري على المؤسسات االهتمام باألداء البيئي ،من خالل االهتمام بالتكاليف البيئية
واستخدامها في تقييم األداء البيئي.
أهداف البحث

يهدف البحث الى تحقيق مجموعة من األهداف من أهمها ما يلي:

 -التعرف على مختلف التكاليف البيئية؛

 الوقوف على أهم التكاليف البيئية ذات القيم المرتفعة والتي تؤثر على أداء المؤسسة؛ متابعة كيفية قياس التكاليف البيئية وطريقة استخدامها في تقييم أداء مؤسسة المناجمالفوسفات –بئر العاتر-تبسة.-
منهج البحث

اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من أجل تكوين الجانب النظري ،في حين

اعتمد الجانب الميداني على المنهج التحليلي من خالل عرض وفحص المعلومات وتفسيرها
ومقارنتها خالل سنوات فترة البحث ،للوصول إلى تقييم األداء البيئي للمؤسسة اعتمادا على

التكاليف البيئية.
هيكل البحث

تم تقسيم محتوى البحث كما يلي:

 الدراسة النظرية؛ -الدراسة الميدانية؛

 .0اإلطار العام للتكاليف البيئية:
 .4.0مفهوم التكاليف البيئية:

 .4.4.0تعريف التكاليف البيئية؛ ومن أهم تعاريفها ما يلي:

 -تعرف بأنها " :تلك النفقات التي تتحملها المنشأة من أجل التوافق مع المعايير المنظمة

لقوانين البيئة والتكاليف التي تنفق من أجل تخفيض أو توقف انبعاث المواد الضارة ،والتكاليف
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األخرى المصاحبة لعملية تخفيض اآلثار البيئية الضارة على العاملين والمنشأة ككل" (األمين،
دون سنة ،صفحة .)60
 -وعرفتها وكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة األمريكية ( Environmental Protection

 )Agencyبأنها اآلثار النقدية وغير النقدية التي تحدثها المنشأة أو المنظمة نتيجة أنشطة
تؤثر على جودة البيئة ،وتتضمن هذه النفقات كالً من التكاليف التقليدية (المعروفة) والتكاليف
المستترة المحتملة ،والتكاليف الملموسة بدرجة أقل (علي ،العدد الثامن ،صفحة .)60

ومنه يمكن تعريف التكاليف البيئية بأنها ما تتحمله الشركات ومؤسسات األعمال من

التكاليف المرتبطة بنظام اإلدارة البيئية والتي تنفق من اجل حماية البيئة الهوائية والمائية من
االضرار الخاصة بالملوثات البيئية ،سواء كانت أض ار اًر بشرية أم نباتية أم مائية أم هوائية.

 .0.0تبويب التكاليف البيئية:

 .4.0.0تبويب التكاليف حسب األنشطة؛ وتتمثل فيما يلي (عليوي  ،0600،صفحة :)10

 تكاليف االكتشاف؛ وهي تكاليف االنشطة التي تنفيذها الشركة لتحديد ما إذا كانت المنتجاتوالعمليات والنظم داخل الشركة تكون مطابقة مع المعايير البيئية المناسبة ،مثل تكاليف فحص

المنتجات وتكاليف المراجعة البيئية.

 تكاليف المنع؛ وهي تكاليف االنشطة التي تنفذها الشركة لمنع انتاج الملوثات ،أو النفاياتالتي تسبب تدهور الجودة البيئية ومن هذه التكاليف الدراسات البيئة .وتقييم واختيار الموردين،

وتقييم واختيار االت منع حدوث التلوث او اعادة استخدام وادارة النفايات.
 تكاليف الوقاية؛ وتشمل انشطة االدارة البيئية الوقائية مثل مشاريع وخطط انتاج أنظفوكذلك تشمل تكاليف االنشطة االدارية والبيئية االخرى مثل التخصص البيئي وانظمة القياس

البيئي واالتصال البيئي.
 -تكاليف الفشل البيئي؛ وتنقسم الى ما يلي:

 تكاليف الفشل الداخلي؛ وهي تكاليف البيئية التي تحصل داخل الشركة وتتسبب في انتاج

الملوثات والنفايات وانطالقها داخل البيئة ،ومنها "الغرامات والجزاءات" التي تفرض على
الشركة نتيجة عدم االلتزام بالتشريعات البيئية والضرر البيئي الذي تحدثه.
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تكاليف الفشل الخارجي؛ وهي التكاليف المترتبة على ممارسة االنشطة التي تؤديها الشركة

بسبب انتاج الملوثات أو النفايات وانطالق هذه الملوثات والنفايات في البيئة ،وتنقسم هذه
التكاليف الى تكاليف الفشل المدركة ،تكاليف الفشل غير المدركة.

 .0.0.0تبويب التكاليف حسب االنتفاع؛ وتتمثل فيما يلي (قاسم ،0606 ،صفحة )10

 تكاليف بيئية رأسمالية؛ وتشمل تكلفة االصول الثابتة الملموسة المستخدمة في الحد منالتلوث البيئي مثل كلفة المعدات واآلالت الالزمة إلجراءات السيطرة على التلوث البيئي

وتنظيف اثاره والتخلص من الفضالت.

 تكاليف بيئية جارية؛ وتشمل المبالغ التي تنفقها الشركة لمعالجة نتائج االنتاج وما يتركه مننفايات ضارة في البيئة كمصاريف جمع النفايات ومخلفات االنتاج وتعقيم موقع العمل أو

الطمر الصحي للنفايات أو ما تدفعه الشركة الى الجهات المختلفة بموجب القوانين والتشريعات
جزء من مصروفات الشركة باعتبار أن هذه المصاريف تهدف الى حماية البيئة التي تعمل
فيها الشركة.
 .4.0.0تبويب التكاليف حسب المنتج؛ وتتمثل فيما يلي (الخفاف ،0600 ،صفحة :)00

 -تكاليف المواد لمخرجات اإلنتاج؛ وتشمل شراء المواد الطبيعية مثل المواد االولية التي يتم

تحويلها الى المنتجات؛

 تكاليف المواد لمخرجات غير المنتج؛ وتشمل شراء ومعالجة الطاقة والمياه والمواد االخرىالتي تصبح مخرجات انتاج وليست منتج مثل المخلفات واالنبعاثات؛

 -تكاليف التحكم بالمخلفات واالنبعاثات؛ وتشمل تكاليف تناول ومعالجة والتخلص من

المخلفات واالنبعاثات وتكاليف االستصالح والتعويض المرتبطة باألضرار البيئية واي تكاليف

اخرى تشمل التقيد بتشريعات ضبط التلوث؛
 -تكاليف البحث والتطوير؛ وتشمل تكاليف مشاريع البحث والتطوير المرتبطة بالمسائل البيئية؛

 التكاليف غير الملموسة؛ وتشمل كل من التكاليف الداخلية والخارجية المرتبطة بالبيئة غيرالملموسة مثل تحمل المسؤولية القانونية والتشريعات المستقبلية وصورة الشركة امام الجميع.

 .4.0مداخل قياس التكاليف البيئية:

من أهم مداخل القياس المحاسبي للتكاليف البيئية ،ما يلي(صالح ،0602 ،صفحة :)040
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 .4.4.0مدخل القياس الموحد؛ يقوم على قياس جوانب األداء البيئي واالثار المترتبة عنها
في صورة كمية ،من أهمها :القياس باستخدام وحدة المنفعة االجتماعية ،القياس باستخدام

وحدة النقود.
 .0.4.0مدخل القياس باستخدام االستقصاء عن األداء البيئي؛ تعتمد على تقديم قائمة
استقصاء في صورة أسئلة واستفسارات ،وتعتمد على أن يكون المجيب على دراية كافية بكل

التأثيرات والتغيرات التي تط أر على األداء البيئي وأن يكون قادر على التعبير عنها في صورة
نقدية.
 .4.4.0مدخل أسلوب القياس الكمي؛ حيث ال يمكن االعتماد على القياس النقدي لوحده
للقياس ،يستخدم لتوفير معلومات كمية عن تأثير العمليات البيئية التي ال يمكن قياسها اال

نقديا ،وبالتالي يتم تقييمه ماليا باستخدام الطرق الكمي.

حيث أن:
مج م ح ت :مجموع مصاريف الحد من التلوث البيئي داخل المنشأة
مج م :اجمالي مصروفات المنشأة.
ص :صافي الربح السنوي.

 .4اإلطار العام لألداء البيئي:
 .4.4مفهوم األداء البيئي:
 .4.4.4تعريف األداء البيئي؛ من أهمها ما يلي:

 حسب تعريف مواصفة االيزو 04660األداء البيئي على أنه " نتائج قابلة للقياس إدارةالجوانب البيئية للمؤسسة التي يمكن قياسها في إطار نظم اإلدارة البيئية ،أو أية متطلبات
أخرى لألداء البيئي " (الصمد ،0602 ،صفحة .)04
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 األداء البيئي هو "كل النشاطات والعمليات التي تقوم بها المنظمة سواء بشكل إجباري أواختياري من شأنها منع األضرار البيئية واالجتماعية الناتجة عن نشاطات المنظمة اإلنتاجية

والخدمية أو التحقيق منها (قاسم ،0606 ،صفحة .)000
ومنه يستنتج أن مفهوم األداء البيئي في اإلجراءات البيئية للمؤسسة ،والواقع أن األداء

البيئي يجب أن يعكس اآلثار البيئية االحت ارزية (الوقائية) غير أن إجراءات التعامل مع األفراد
البيئية تتضمن أيضا اإلجراءات التصحيحية أو العالجية.
 .0.4عوامل تطور االهتمام باألداء البيئي:

من أهمها ما يلي (الصمد ،0602 ،صفحة :)04

 زيادة الوعي بالمحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث؛ الضغوط المحيطة بالمؤسسات االقتصادية التي أصبحت تلح عليها باالستجابة الفعالةللمحافظة على البيئة المحيطة؛

 زيادة عدد الجمعيات واألحزاب التي تنادي بالمحافظة على البيئة؛-تجنب التعرض للمخالفات من قبل الحكومات التي تنسق القوانين التي تحافظ على البيئة؛

 إدراك المؤسسات لحقيقة هامة وهي إن مصلحتها في األجل الطويل أن تساهم في حلالمشكالت البيئية.

 .4.4أبعاد ومجاالت األداء البيئي:
تتمثل فيما يلي:

 .4.4.4أبعاد األداء البيئي؛ تتضمن ما يلي (نعيمة ،0600 ،الصفحات :)090-092
 الكفاءة البيئية؛ لقد عرفها ( )cenzo and robinعلى أنها "التأكد من استخدام المواردالمتاحة قد أدى إلى تحقيق الغايات واألهداف المرجوة ".

 -الفعالية البيئية؛ لقد ظهر مفهوم الفعالية البيئية من خالل مؤتمر ربو سنة ،0990

والمتعلق بجانب توريد السلع والخدمات وفق أسعارها التنافسية ،والتي الحاجات اإلنسانية
وتحسين نوعية الحياة وكذلك تخفض حجم التأثيرات البيئية واستهالك الموارد على مدى دور
الحياة ،إذا فالفعالية البيئية تعمل على تحسين األداء البيئي واالقتصادي معا.

 .0.4.4مجاالت األداء البيئي؛ من أهم مجاالته ما يلي(الدويري ،0660 ،الصفحات :)06-09
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 -االلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية البيئة أو المتعلقة بشؤون البيئة بصفة عامة؛

 -التخلص من المخلفات والنفايات وصرف المياه المتخلفة عن عمليات التشغيل بطريقة تؤدي

إلى تخفيض التكاليف؛

-تصميم المنتجات وتصميم عمليات التشغيل بطريقة تؤدي إلى تقليل المخلفات أو االنبعاثات

إلى أدنى حد ممكن؛

-التلوث البيئي إلى أدنى حد ممكن؛

-االقتصاد في استخدام الموارد الطبيعية النادرة والمحدودة.

 .4منهجية الدراسة:

 .4.1الطريقة واألدوات:
 .4.4.1مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من كل المؤسسات االقتصادية الوطنية التي

تع تمد في نشاطها على الموارد الطبيعية الموجودة إما في باطن األرض أو على سطحها،
باستخدام عدة مواد كيميائية التي تقوم بدورها بمعالجتها ميكانيكيا دون أي تحويالت تمس

المادة الخام .وتصديرها إلى الخارج كمادة أولية خام.

 .0.4.1عينة الدراسة :تم اختيار المؤسسة الوطنية لمناجم الفوسفات – تبسه – لكونها تحتل
مكانة مرموقة في االقتصاد الوطني باعتبارها من أكبر ستة مؤسسات مكونة للمجمع الوطني

للمناجم والفوسفات.
وهي مؤسسة عمومية مختصة في النشاط المنجمي الذي يعتبر من أقدم النشاطات
االقتصادية ،التي تقوم على استخراج الثروات الطبيعية خاصة الفوسفات الستخدامها في
الصناعات التحويلية حيث بدأت( )somiphosممارسة نشاطها بشكل مستقل عن

( )ferphosبتاريخ 60جانفي  ،0662وهي متخصصة في عمليات البحث واالستغالل
والمعالجة وتسويق مادة الفوسفات المتواجدة بالمركب المنجمي جبل العنق لمختلف األسواق
داخليا وخارجيا.
 .4.4.1نموذج الدراسة :تم االنطالق في الدراسة من المتغير المستقل الذي يمثل التكاليف
البيئية ودراسة تأثيرها ودورها في المتغير التابع الذي يمثل األداء البيئي كما يلي:
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الشكل  :4نموذج الدراسة

المصدر :من اعداد الباحثين

 .0.1قياس التكاليف البيئية لمؤسسة  somiphosخالل الفترة ()0242-0241
 .4.0.1قياس التكاليف البيئية الخاصة بالعملية اإلنتاجية؛ يمكن توضيحها كما يلي:

الجدول  :4التكاليف المتعلقة بالعملية اإلنتاجية للفترة (.)0242-0241
استخدام الموارد

الطاقة

المياه

السنوات
4104

4102

4102

4102

معدل تكلفة استهالك
الكهرباء(دج/طن)

24,15

20,25

23,34

21,20

معدل تكلفة استهالك الغاز
الطبيعي(دج/طن)

34,52

34,12

33,05

30,22

معدل تكلفة استخدام
المتفجرات(دج/طن)

023,51

023,22

024,34

024,24

حجم الماء الصناعي
المستعمل (م/3طن)

55.03

45.04

23,01

51.55

تكلفة الماء الصناعي
المستعمل(دج/طن)

1,52

10,21

1.54

1,15

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مقابلة مع مسؤول مكتب البيئة

من خالل الجدول يمكن مالحظة ما يلي:

 الطاقة؛ ويمكن توضيحها على النحو اآلتي:
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المؤسسات االستخراجية ..........

 معدل تكلفة استهالك الكهرباء :سجلت ارتفاع محسوس خالل السنوات األولى من فترةالدراسة ،في حين حققت اقل تكلفة سنة  0601حيث قدرت ب.%26,20

 -معدل تكلفة استهالك الغاز الطبيعي :شهد تراجعا خالل سنة  0601حيث قدرت قيمته ب

.%00,02

 معدل تكلفة استخدام المتفجرات :شهد انخفاضا طفيفا قدر ب % 000,10سنة .0601 المياه؛ ويمكن توضيحها على النحو اآلتي:

 -حجم الماء الصناعي المستعمل :حقق ارتفاع سنتي  0604و ،0601وانخفاض سنتي

 0602و.0600

 -تكلفة الماء الصناعي المستعمل :حقق أقل نسبة سنة  0601حيث قدرت نسبته ب

6,69.%

 .0.0.1قياس التكاليف البيئية الخاصة بالمنتج :يمكن توضيحها كما يلي:

الجدول  :0التكاليف المتعلقة بالمنتج للفترة(.)0242-0241

المقاييس المتعلقة بالمنتج
كمية المخلفات القابلة
إلعادة التدوير

مخلفات صلبة
(طن)
مخلفات
سائلة(لتر)

كمية المخلفات الغير
قابلة للتدوير

مخلفات صلبة
(طن)
مخلفات
سائلة(لتر)

السنوات
4104

4102

4102

4102

04211,22

04522,55

03551,51

00551,15

23,55

24,05

22,55

20,42

422,25

422,21

422,55

421,15

2011

2111

2211

2551

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على الملحق -4

من خالل الجدول تتضح المعطيات اآلتية:

 كمية المخلفات القابلة للتدوير؛ وتمت مالحظة ما يلي:
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 -المخلفات الصلبة القابلة للتدوير :سجلت أكبر كمية سنة  0600قدرت ب

00096,96طن.

 المخلفات السائلة القابلة للتدوير :حققت أكبر كمية سنة  0600قدرت ب 10,90لتر. كمية المخلفات الغير قابلة للتدوير؛ وتمت مالحظة االتي:

 -المخلفات الصلبة الغير قابلة للتدوير :شهدت أكبر كمية سنة 0602قدرت ب

011,16طن.

 -المخلفات السائلة الغير قابلة للتدوير :سجلت اقل نسبة سنة  0600قدرت ب 216لتر.

 .4.1تقييم مؤشرات األداء البيئي بالنسبة للمؤسسة ككل:

 .4.4.1قياس األثر البيئي للمؤسسة؛ يمكن توضيحها كما يلي:

الجدول  :4قياس األثر البيئي للمؤسسة للفترة ()0242-0241

األثر البيئي
انبعاثات متولدة في الهواء غبار
الفوسفات (طن)
انبعاثات متولدة في الهواء من
الغازات ( )HF,CO2 ,COم/3سا
ملوثات المياه ( ،ماء الغسل) (م)3
أرض (زيوت وغيرها) (م)3
ملوثة
(طين ،نفايات) (طن)

4104
41552

4102
32544

4102
34155

4102
31221

223414

221411

225241

243413

342511
5,55

304211
01,22

315520
01,55

455511
5,22

222551

245111

225155

235511

المخلفات الخطرة(طن)

411,15

414,45

404,55

055,51

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على الملحق .-4

من الجدول أعاله يمكن مالحظة ما يلي:

 -االنبعاثات المتولدة في الهواء من غبار الفوسفات(طن) :سجلت أكبر كمية بالنسبة لهذه

األخيرة سنة  0602قدرت ب 02040طن ،في حين انخفضت إلى غاية 06116طن سنة
0601؛

 -انبعاثات متولدة في الهواء من الغازات :نالحظ من خالل الجدول أنها سجلت أكبر نسبة

انبعاثات سنة  0604قدرت ب 010464م ،0وتوالت االنخفاضات إلى غاية  040460م

0

سنة 0601؛
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المؤسسات االستخراجية ..........

 ملوثات المياه :الحظنا من خالل الجدول أن الكمية سجلت انخفاضا خالل السنوات الثالثاألخيرة من فترة الدراسة حيث وصلت إلى غاية 090966م0؛

 -األرض الملوثة :من خالل الجدول يتضح لنا بالنسبة للزيوت أنها سجلت أكبر نسبة

سنة 0600حيث تراوحت نسبة األرض الملوثة بالزيوت 06,90م ،0في حين أنه بالنسبة
للطين والنفايات كذلك سجلت سنة  0600أكبر كمية قدرت ب 019600طن.
 -المخلفات الخطرة :قدرت أكبر كمية سنة  0600حيث قدرت ب 000,09طن ،في حين

سجلت أقل كمية سنة  0601قدرت ب 099,96طن.

 .0.4.1قياس المؤشرات التشغيلية البيئية :لمعرفة مدى محاولة المؤسسة االعتناء بالبيئة
المحيطة بها ،وتجنب كل اآلثار السلبية التي تسببها لها بحكم نشاطها الملوث للبيئة ،فانه

وجب قياس بعض المؤشرات التشغيلية البيئية للمؤسسة والمتمثلة في عدة مؤشرات وعلى سبيل
المثال ال الحصر سيتم التطرق إلى حساب تكاليف التشجير وكذا تكاليف تغيير قطع غيار

مصفاة غبار الفوسفات للفترة( .)0601-0604وهي كاالتي:

-

وللتوضيح أكثر تم الحساب في الجدول الموالي:

الجدول  :1نتائج المؤشرات التشغيلية البيئية للمؤسسة للفترة ()0242-0241

السنوات
تكاليف التشجير (ألف دج)
تكاليف تغيير الغيار لمصفاة
غبار الفوسفات (ألف دج)

4104
35111
/

4102
45211
0551,11

4102
22111
0521,11

4102
23111
0501,11

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على مقابلة مع مسؤول مكتب البيئة.

من خالل الجدول يالحظ ما يلي:

 -تكاليف التشجير :سجلت المؤسسة ارتفاع في تكاليف التشجير حيث بلغت أقل مبلغ في

 0604قدر ب 09666666دج وأكبر مبلغ سنة  0601قدر ب  00666666دج.
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 -تكاليف تغيير قطع الغيار للمصفاة غبار الفوسفات :سجلت أكبر قيمة سنة  0602قدرت

ب 0096666,66دج ،في حين توالت في االنخفاض في السنتين األخيرتين من فترة الدراسة
حيث قدرت القيم 0026666,66دج و0006666,66دج.

 .2نتائج الدراسة:
 .4.5تحليل نتائج تكاليف العملية اإلنتاجية:

بعد دراسة تكاليف العملية اإلنتاجية بالمؤسسة تم مالحظة ارتفاع تكاليف استهالك الطاقة

في العملية اإلنتاجية خالل السنوات الدراسة وهذا راجع إلى زيادة استهالكها ،إضافة الى
ارتفاع حجم استخدام المياه مقابلة بانخفاض تكلفته وذلك راجع إلى استخدام أحواض للمياه
المصرفة من غسل الفوسفات واعادة استعمالها في التسوية والرش مما أدى إلى زيادة التكاليف

التخزين لهذه األخيرة ،وبذلك فان مؤسسة المناجم والفوسفات اهتمت بجانب المياه فقط بسبب
الشكاوى أصحاب المزارع المجاورة من إتالف المياه لمحاصيلها مما أدى بها إلى هذا اإلجراء

تفاديا لإلجراءات القانونية ،كما أن عدم ترشيدها الستخدام الطاقة سينجم عنه عدة أثار سلبية
في المستقبل.
 .0.5تحليل نتائج تكاليف المنتج:

تم مالحظة أن المؤسسة تعمل على إعادة تدوير المخلفات إما الصلبة أو السائلة وذلك

بإعادة معالجتها أو بيعها ،في حين أن المخلفات غير قابلة للتدوير فتقوم بإتالفها أو تخزينها
في حالة كونها خطرة ،مما يزيد من عبء التكاليف على المؤسسة ،وفي حالة اإلتالف فهي

تؤثر سلبا على البيئة خاصة فيما يخص التلوث البري والجوي.
 .4.5تحليل نتائج مؤشرات األثر البيئي:

يمكن تفسير انخفاض انبعاث غبار الفوسفات نوعا ما بالمشروع الذي قامت به المؤسسة

فيما يخص تركيب مصفاة تقلص من انبعاثات هذا األخير سنة  ،0602في حين أن هناك
انخفاض محسوس فيما يخص انبعاثات الغازات راجع إلى نقص في اإلنتاج وكذا في المصفاة

المعتمدة على فوهة كل آالت المستخدمة في المعالجة الميكانيكية للفوسفات .كما أن نسب

المخلفات الخطرة متذبذبة ومتفاوتة وتدل على أن المؤسسة ليست لها آلية جيدة في معالجة
هذه النفايات.
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قياس التكاليف البيئية كآلية لتقييم األداء البيئي في
المؤسسات االستخراجية ..........

 .1.5تحليل نتائج المؤشرات التشغيلية:

تم استنتاج أن مؤسسة المناجم والفوسفات تسجل تكاليف باهظة فيما يخص عملية

التشجير ،في حين أن كل سنة تقوم بهذه العملية على مستوى المصنع على الرغم من عدم
نجاحها ألسباب المواد والمخلفات الموجودة على مستوى المصنع ،في حين يجب التشجير في
محل استخراج الفوسفات لتجنب التصحر ،كما أن تكاليف تغيير عتاد المصفاة تراجعت نوعا
ما في السنوات األخيرة ،مما يدل على انخفاض سعر هذا العتاد وكذا ظهور آليات جديدة

أكثر حداثة وأكثر فعالية فيما يخص تقليص هذه االنبعاثات.
 .5.5تحليل نتائج تقييم األداء البيئي للمؤسسة ككل:

بالنسبة لألداء البيئي للمؤسسة فهو يقترب من المتوسط ،وذلك ألن المؤسسة ال توليه

اهتماما كبي ار مقارنة بما تأخذه من البيئة ،وأيضا انسحابها من المواصفات الخاصة بالجودة
والبيئة جعلها تهمل هذا الجانب وال تخصص له أي ميزانية منفصلة ،وبالرغم من أن مؤسسة

المناجم والفوسفات مؤسسة نشاطها مرتبط ارتباط وثيق بالبيئة إال أنها ال تعتمد كثي ار على
مصلحة البيئة الموجودة على مستواها حيث أنها معمقة وال تقوم بأي أعمال تهم البيئة .كما
تفضل المؤسسة تسديد ضرائب بقيمة معتبرة للدولة من أجل البيئة في حين أنها لو أولت
اهتمام للبيئة سيكون أفضل ويعود باإليجاب على البيئة والمجتمع.

 .4الخاتمة:

ان عملية تقييم األداء البيئي تتطلب تصو ار شامال ،واستيعابا دقيقا ووعيا عميقا لدى

المؤسسات االقتصادية وخاصة االهتمام بالتكاليف البيئية ،وقد توصل البحث الى تحقيق عدة
نتائج من أهمها ما يلي:
 تعتبر التكاليف البيئية من التكاليف المحاسبية الهامة في تحديد مدى اهتمام المؤسسةبالجانب البيئي وتحقيق التنمية المستدامة؛

 تقييم األداء البيئي للمؤسسة صعب ومعقد بسبب اختالف نوعيات األداء ،وصعوبة إيجادالمعلومات الالزمة لوضع المقاييس البيئية في الشكل المناسب؛
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 تقوم عملية تقييم األداء البيئي بتحليل اآلثار اإليجابية والسلبية ألي مشروع في البيئة منكافة جوانبها مع تقدير هذه اآلثار لتوضع أمام متخذ القرار ليستعين بها الختيار بين البدائل؛
 شركة المناجم والفوسفات تسعى الى التحكم في تكاليفها البيئية ولكن بصورة غير مباشرةفي عمليات التقييم دون التقيد بها في كل العمليات؛

 قلة اإلط ارات المتخصصة في مجال البيئة في المؤسسة وذلك لعدم نشر الوعي البيئي بينالموظفين ،وقلة الدورات التكوينية في التخصصات البيئية؛
 عدم قدرة النظام المحاسبي لمؤسسة المناجم الفوسفات على تقديم معلومات على آثارنشاطاتها على البيئة بشكل دقيق؛

 عدم تبني مؤسسة المناجم والفوسفات مواصفات االيزو جعلها تتراجع نوعا ما حيث حسبتمنها احدى شهادات االيزو األمر الذي يفسر اهمالها نوعا ما تقييم األداء البيئي ومعرفة أثاره

على أدائها بصفة عامة.
كما يمكن اقتراح جملة من التوصيات واالقتراحات التي من شأنها أن تخدم المؤسسة من
أبرزها ما يلي:

 -على مؤسسة المناجم والفوسفات االهتمام أكثر بالتكاليف البيئية لتقييم أدائها البيئي بشكل

مستقل عن المتغيرات البيئية األخرى؛
 يقترح على مؤسسة المناجم والفوسفات تخصيص جزء من الميزانية لالهتمام باألداء البيئي؛ يجب اعتماد المؤسسة على إعادة رسكلة المخلفات وتحويل تكاليفها الى ايرادات؛ رفع مستوى الوعي البيئي لدى العمال من خالل دورات تكوينية ودورات توعوية؛ المحافظة على مكونات البيئية واالرتقاء بها؛ توضيح اآلثار السلبية لألنشطة المترتبة على البيئة والفوائد الناجمة عند الوفاء بالتزاماتها؛ -على المؤسسة االهتمام بالتكاليف البيئية ،واعتمادها أساليب حديثة كمجاالت المحاسبة

الخضراء واألداء البيئي.
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المؤسسات االستخراجية ..........

 .2قائمة المراجع:
.0الشحادة عبد الرزاق قاسم( .المجلد  ،00العدد  .)0606 ,60القياس المحاسبي
لتكاليف األداء البيئي للشركة السورية العامة لألسمدة وتأثيره في قدرتها التنافسية في

مجال الجودة .مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،الصفحات
الصفحات .064-010

 .0خضر الطيب األمين الشفيع ،مازن عبد اهلل ابراهيم البشير ،الزين عمر الزين األمين.
(دون سنة) .دور محاسبة التكاليف البيئية في قياس وتقدير تكاليف التلوث البيئية
للشركات الصناعية-دراسة حالة شركات السكر العاملة بالنيل األبيض بالسودان.

مجلة المنهل ،الصفحات الصفحات .00-60

.0صفوف مصطفى الدويري .)0660( .دراسات في المحاسبة والمراجعة البيئية-إطار
نظري وتطبيقي .-القاهرة :دون ناشر.

 .4عادل حسين علي( .العدد الثامن) .التكاليف البيئية ودورها في تحسين المعلومات
المحاسبية المقدمة التخاذ الق اررات-دراسة ميدانية في الشركات الصناعية األنبار.

مجلة دنانبر ،الصفحات الصفحات .09-60

.2عمار سلمى ،بارك نعيمة( .جوان ،العدد  .)0600 ,60األداء البيئي كمدخل حديث

الكتساب مزايا تنافسية للمؤسسات الصناعية″ ،شركة نوكيا نموذجا .″مجلة
اقتصاديات المال واألعمال.

.0موسى محمد عبد اهلل صالح .)0602( .الوعي البيئي ودوره في تطبيق االفصاح
المحاسبي البيئي في الشركات الصناعية األردنية المساهمة العامة وأثره على ق اررات

المستثمر في سوق عمان المالي .اطروحة دكتوراه غير منشورة  .لبنان :جامعة

الجنان.

.1ناصر طه عليوي .)0600( .أهمية القياس المحاسبي للتكاليف البيئية ودورها في
تفعيل جودة المعلومات المحاسبية التخاذ الق اررات .مجلة االدارة واالقتصاد،

الصفحات الصفحات .060-02
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.0ناصر طه عليوي ،هيثم هاشم الخفاف( .المجلد  ،02العدد  .)0600 ,90أهمية
القياس المحاسبي للتكاليف البيئية ودورها في تفعيل جودة المعلومات المحاسبية
التخاذ الق اررات -دراسة استطالعية ألراء عينة من المنشآت الصناعية بمدينة
الموصل .مجلة االدارة واالقتصاد ،الصفحات الصفحات .060-02

.9نجوى عبد الصمد .)0602( .المحاسبة عن األداء البيئي :دراسة تطبيقية في

المؤسسات المتحصلة على شهادة االيز .04660أطروحة دكتوراه (غير منشورة).
علوم التسيير .جامعة باتنة ،الجزائر.

 .4المالحق:

الملحق  :4ميزانيات المؤسسة للسنوات .0244-0245-0241
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