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:ملخص
،)EMS(  بتبين نظم اإلدارة البيئية،يرتجم إدماج البعد البيئي يف إدارة املؤسسات الصناعية منذ هناية القرن العشرين
EMS  تنفيذ، مبوجب هذه املواصفة. النموذج املرجعي األكثر شهرة يف هذا اجملالISO 14001 حيث متثل املواصفة
.هدفه حتسني األداء البيئي للمؤسسة
 يف حتسني األداء االقتصادي للمؤسسات الصناعيةISO 14001 هذا املقال حياول توضيح دور املواصفة الدولية
. وحدة عنابة- من خالل دراسة استطالعية أجريت على مستوى املؤسسة الصناعية فرتيال،اجلزائرية
.الصناعية

 املؤسسة،ISO 14001 ، األداء، املواصفات الدولية، اإلدارة البيئية:الكلمات المفتاحية
M33 :jel رموز

Abstract:

The integration of the environmental dimension in the management of industrial companies
resulting from the end of the twentieth century through the implementation of environmental
management systems (EMS). ISO 14001 is the reference model best known in this area. Under
this standard, the implementation of an EMS is to improve the environmental performance of the
company.
This article attempts to clarify the point about the role of ISO 14001 in improving the overall
performance of the Algerian industrial companies, through an exploratory study conducted
among the industrial business unit Fertial-Annaba.
Keywords: Environmental management, International standards, Performance, Certification, ISO
14001, Industrial company.
(JEL) Classification : M33
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مقدمـة:

الصناعية

إن الوعي البيئي املتزايد حول العامل دفع باملؤسسات للتحرك بشىت الوسائل املتاحة لتحسني أدائها وحتقيق التطابق مع متطلبات
التنمية املستدامة اليت متثل منطا تنمويا ميتاز بالعقالنية والرشد .ومن بني احللول املتوفرة لتحقيق إدارة سليمة وفعالة اقتصاديا وبيئيا جند
سلسلة املواصفات القياسية  -اإليزو  - 00111الصادرة عن املنظمة الدولية للمواصفات القياسية (.)ISO
بالتزامن مع انتشار مفهوم االلتزام البيئي ونظم اإلدارة البيئية ،ظهرت عدة أعمال اهتمت بدراسة فعالية هذا االلتزام .فقد قدم كل
من  Paul Lanoieو  (1998) Georges A. Tanguayدراسة لعشرة أمثلة من الكيبيك عن املردودية املالية املرتبطة حبسن
التسيري البيئي ،حاوال من خالهلا شرح ملاذا ما اعترب منذ فرتة طويلة كتكلفة -احرتام البيئة -ميكن أن يكون اآلن مصدرا جديدا
لتحقيق األرباح .وأظهرت النتائج أن املؤسسات اليت نفذت ممارسات اإلدارة الفعالة فيما يتعلق بالبيئة من املرجح أن تكون قادرة على
تنفيذ انشطة مؤدية للرحبية اخلضراء بسهولة أكثر.كما بينت أن التنظيم البيئي السليم من املرجح أن يكون وصفة الفوز لتحقيق
االبتكارات اليت ميكن أن تقلل من تكاليف االمتثال لألنظمة وحىت حتسني رحبية املؤسسات يف كثري من الظروف .واملالحظ أن هذه
الدراسة اهتمت باجلانب املايل للمؤسسة ومدى تأثره بااللتزام البيئي ،إال أهنا أمهلت بقية اجلوانب.
ويف دراسة  Nicolas Riedingerو  (2008) Céline Thévenotاملعنونة بـ هل املواصفة  ISO 14001فعالة ؟
دراسة قياسية على الصناعة الفرنسية "أظهرت النتائج بأن حصول املنشآت على شهادة"  ISO 14001قد رافقه اخنفاض مباشر
بنسبة  %8يف عدد عينات املياه املسحوبة للمراقبة ،مع اخنفاض مستمر يف انبعاثات ديوكسيد الكربون ،باإلضافة إىل اخنفاض يف
استهالك الوقود .كذلك سجل اخنفاض يف استهالك الطاقة بنسبة  %0يف السنة بعد احلصول على الشهادة .لكن مل يسجل أي
تأثري على انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة .هذه الدراسة اهتمت هي األخرى بتأثري االلتزام البيئي  -وفقا للمواصفة ISO
 -14001على اجلانب البيئي فقط وأمهلت الباقي.
أما دراسة  Javier Gonzalez -Benitoو )2005( Óscar Gonzalez -Benitoفقد اهتمت بتحليل العالقة بني
األداء االقتصادي واملبادرة البيئية لـ  081مؤسسة صناعية .وأظهرت النتائج أن إدارة البيئة قد متنح للمؤسسات القدرة على املنافسة،
إال أنه ال توجد إجابة موحدة حول اآلثار اإلجيابية للمبادرة البيئية على أداء املؤسسة ،وأن هذه العالقة البد وأن جتزأ إىل عدة عالقات
أكثر دقة.
هذه الدراسات حاولت اإلملام جبوانب التأثري املختلفة للمواصفة  ISO 14001باعتبارها ترمجة فعلية لاللتزام البيئي للمؤسسات،
إال أهنا متت يف سياقات خمتلفة ،لذا ال ميكن تعميم النتائج املتوصل إليها.
اإلشكالية:
تقرتح الدراسة استكشاف سبل خمتلفة بغرض حتديد طبيعة العالقة بني االلتزام البيئي واألداء االقتصادي للمؤسسات .من هذا
املنطلق تتولد اإلشكالية التالية:
ما هي انعكاسات االلتزام البيئي  -تبني نظام لإلدارة البيئية وفقا للمواصفة الدولية  - ISO 14001على األداء االقتصادي
للمؤسسة الصناعية فيرتيال -وحدة عنابة ؟
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الفرضيات:

باالستناد أوال إىل أدبيات اإلدارة البيئية ،وثانيا دراسات عن االلتزام البيئي ،نعتمد الفرضيات التالية:
 تبين فرتيال لنظام إدارة بيئية واملصادقة عليه وفقا للمواصفة الدولية  ISO 14001ال أثر له على حجم اإلنتاج.
 تبين فرتيال لنظام إدارة بيئية واملصادقة عليه وفقا للمواصفة الدولية  ISO 14001ال أثر له على رقم أعماهلا.
 تبين فرتيال لنظام إدارة بيئية واملصادقة عليه وفقا للمواصفة الدولية  ISO 14001ال يؤثر على احلصة السوقية.
 تبين فرتيال لنظام إدارة بيئية واملصادقة عليه وفقا للمواصفة الدولية  ISO 14001ال يؤثر على الرسوم البيئية.
 تبين فرتيال لنظام إدارة بيئية واملصادقة عليه وفقا للمواصفة الدولية  ISO 14001ال يؤثر على حجم االستثمارات البيئية.
منهجية البحث:
اهلدف من دراستنا هو تقدمي حملة عامة عن وضع املؤسسة فرتيال قبل وبعد حصوهلا على شهادة اجلودة البيئية ،ISO 14001
وأثر هذا االلتزام البيئي على أدائها االقتصادي مبختلف أبعاده .والختبار صحة الفرضيات اخلمس ،مت االعتماد على مقارنة املعطيات
اخلاصة بكل جانب لفرتة تقدر بستة سنوات ،حيث تعترب سنة  0101السنة املرجعية باعتبارها سنة حصول املؤسسة حمل الدراسة على
شهادة اجلودة البيئية .ISO 14001
الشكل املوايل يوضح منوذج الدراسة:
شكل رقم ( :)10نموذج الدراسة
ن ـظام

حجم اإلنتاج

اإلدارة
البيئيـة وف ـقا
للمواصفة
ISO
14001

الفرضية 1
الفرضية 2
الفرضية 3

رقم األعمال
احلصة السوقية

الفرضية 4

الرسوم البيئية

الفرضية 5

حجم االستثمارات البيئية

المصدر :من اعدد الباحثني.
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المحور األول :اإلطار النظري (استعراض األدبيات)
إن التدهور املتزايد للبيئة الطبيعية واحد من التهديدات الرئيسية لبقاء اإلنسان على املدى الطويل .واملؤسسات الصناعية هي
املسؤولة عن هذا التدهور إىل حد كبري ،لذا وجب عليها أن تقبل بالتنازالت من أجل حتقيق ما يسمى "التنمية املستدامة" .iوالتوجه
حنو محاية البيئة يؤدي بالضرورة إىل بعض التغيريات داخل املؤسسة وكذلك يف عالقاهتا اخلارجية .هذه التغيريات تشتمل أساسا على
تبين معايري جديدة للتسيري ،أمناط اتصال جديدة ،وبيانات إعالنية جديدة .iiعادة ما تظهر هذه التغريات جراء اعتماد نظام اإلدارة
البيئية .EMS
أوال :السلوكيات البيئية للمؤسسات:
ومتغريا أساسيا من متغريات
أضحى البعد البيئي مفروضا على املؤسسات االقتصادية وبات أحد املؤشرات اهلامة يف تنافسيتها
ً
التنمية املستدامة ،لذا توجب على املؤسسة االقتصادية التغيري يف منط تسيريها لصاحل االعتبارات البيئية.
 -0أصناف السلوكيات البيئية:
متثل التنمية املستدامة رهانا مضاعفا بالنسبة لعامل املؤسسات :رهان اقتصادي للمؤسسات واستمراريتها على املدى الطويل،
باإلضافة إىل مسامهتها يف رهانات اجملتمع ، iiiوهو ما يدفعها إىل العمل جاهدة إلدماج البعد البيئي يف نشاطها االقتصادي ،منتهجة
يف ذلك عدة سلوكيات بيئية ،اليت ميكن توضيحها من خالل اجلدول التايل:
جدول رقم ( :)10السلوكيات البيئية للمؤسسات
نوع السلوك

مستوى إدماج المعطيات

االعتبارات االيكولوجية

إدراك االستثمار التكنولوجي

حساس

الطبيعة = نظام

االستثمار مرتبط جبودة املنتج
واملوقع.ميزة تنافسية

اسرتاتيجي

امتثايل

الطبيعة = وسط

تكلفة الزمة ،ولكن جيب خفضها

تنظيمي

دفاعي

الطبيعة = موارد

تكاليف غري ضرورية البد من جتنبها

تقين

البيئي

االيكولوجية

Source: Bellini, Béatrice, Un nouvel enjeu stratégique pour l'entreprise : la prise en compte de
p 8. AIMS, France, 2003, la protection de l'environnement dans son management, édition

أ -السلوك البيئي الدفاعي:
يستند هذا النوع من السلوك إىل منطق مايل حبت يركز على النتائج االقتصادية الفورية ،فاهلدف الوحيد ملن ينتهج هذا السلوك هو
الربح .ivاملؤسسات اليت تتبع هذا السلوك حتبذ العائد الفوري وتعترب االستثمارات البيئية عبئا وتكلفة إضافية بالنسبة هلا vجيب جتنبها
لتعارضها مع مصلحتها االقتصادية؛ كما تعترب أن املعطيات البيئية  -إذا مت أخذها بعني االعتبار  -هي من اختصاص اجملال التقين
وهي جمرد معطيات إضافية )أي غري أساسية( يف حتديد املهام.
هذا الصنف من السلوك البيئي للمؤسسات بدأ يف التالشي ألن املخاطر املرتتبة عن عدم االلتزام بالتشريعات البيئية أصبحت كبرية
ومن غري املمكن جتاهلها.
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تكتفي املؤسسات اليت تتميز هبذا النوع من السلوك بااللتزام باملعايري اليت تفرضها التشريعات البيئية دون أن تذهب أبعد من ذلك
حىت وإن كانت وسائلها التقنية تسمح هلا بذلك .هذه املؤسسات ترى بأن االستثمارات البيئية هي تكاليف ال مفر من حتملها لكن
جيب العمل على التخفيض من مستواها .viبعبارة أخرى ،تعترب هذه املؤسسات االهتمام بالبيئة أمر ضروري ،لكن االستثمار يف ذلك
جيب أن خيفض قدر اإلمكان ،لذا فهي تكتفي باالمتثال للحد األدىن من القوانني البيئية القانونية.
إن اهلدف الرئيسي ملؤسسة ذات سلوك بيئي ممتثل هو حتقيق أفضل مستوى من األرباح مع محاية صورهتا من الضرر يف حالة عدم
االلتزام بالتشريعات البيئية ،فهي ال ترى يف إدماج البعد البيئي أي ميزة إسرتاتيجية ،ويعد هذا السلوك البيئي األكثر شيوعا بني
املؤسسات.
ج -السلوك البيئي الواعي -الحساس:
بعيدا عن املتطلبات القانونية ،تعترب املعطيات االيكولوجية عنصرا أساسيا الستمرارية املؤسسة ،viiإذ ميتد سلوك وتصرف هذه
املؤسسات إىل ما يفوق املتطلبات التنظيمية ،فهي تتميز باحلسية العالية للمشكالت البيئية .إن الدافع إىل ذلك ،من وجهة نظر هذه
املؤسسات ،هو أن القوانني املطبقة ال تعكس حقيقة القيم االجتماعية السائدة ،كما تعترب االستثمار البيئي ذو مردودية على األقل يف
املدى البعيد.
املؤسسة اليت تتميز هبذا السلوك تبحث عن االستفادة بشكل أكرب من خالل استباقها للتغري الذي قد يطرأ على التشريعات البيئية
)اليت تتطور دوما حنو مزيد من التشدد( وعلى خصائص السوق ...وهذا ما يتحقق فعال للمؤسسات اليت تتبىن سياسة بيئية إستباقية
من خالل حصوهلا على مزايا تنافسية متنوعة :اقتصادية ،تكنولوجية ،اكتساب الشرعية واحلفاظ على سلطتها يف اختاذ القرار )أي
تتصرف من موقع الفعل ال من موقع رد الفعل).viii
 -0محددات سلوك المؤسسة تجاه البيئة:
تتأثر املؤسسات جبملة من العوامل اليت حتدد سلوكها جتاه قضايا محاية البيئة ،أمهها:
أ -الضغوطات الحكومية :تتبىن السلطات العمومية سياسات بيئية مشتملة على جمموعة من التدابري الردعية واحملفزة اليت من شأهنا
دفع املؤسسات إىل إدماج االهتمامات البيئية يف إدارهتا .وحسب الكثري من الباحثني ،تشكل أدوات السياسة البيئية للحكومة
املصدر األهم للضغوط اخلارجية املمارسة على املؤسسات من أجل محاية البيئة ،ixإن أدوات السياسة البيئية التنظيمية (القوانني
والتشريعات) ،االقتصادية (الضرائب واإلعانات) واملقاربات الطوعية (االتفاقيات البيئية) البد وأن تتكيف مع الوضع البيئي،
االقتصادي واالجتماعي القائم لضمان حتقيق األهداف املرجوة.
ب -تأثير األطراف ذوي المصالح :تعرف املؤسسات مؤخرا عدة مواجهات مع أصحاب املصاحل املنشغلني باملشكالت البيئية،
االجتماعية .وأصحاب املصاحل هم أفراد أو جمموعات الذين يتأثرون مباشرة أو بطريقة غري مباشرة على املدى القصري كما على املدى
الطويل باسرتاتيجيات ،نشاطات ،رسائل املؤسسة اليت تتبناها بغرض حتقيق أهدافها .xوضمن هذا اإلطار متارس العديد من األطراف
ضغوطا على املؤسسات من أجل محاية وضمان أولوية مصاحلها بالدرجة األوىل ،مث من أجل تصحيح سلوكها استجابة لتطلعات الرأي
العام بالدرجة الثانية .يتمثل األطراف ذوو املصاحل باألساس يف :املسامهني ،املستخدمني ،املستهلكني ،املوزعني ،شركات التأمني،
البنوك ،مجعيات محاية البيئة واهليئات القطاعية والعمومية.
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ج -الفرص االقتصادية :إن إدماج البعد البيئي يف املؤسسة ال يعد نتيجة لإلجبار فقط ،بل هو أيضا نتيجة لرغبة املؤسسة يف اقتناص
بعض الفرص االقتصادية .xiفاملؤسسات تنتهج سلوكا مسئوال هبدف الرفع من قيمة منتجاهتا عن طريق اسرتاجتيات تسويقية بيئية وهو
ما يسمح بتحقيق ميزة تنافسية ،كما أن قيام املؤسسة باالستثمار يف التكنولوجيات النظيفة أو يف إعادة تدوير النفايات ميكنها من
االقتصاد يف املواد األولية ويف الطاقة ،األمر الذي يؤدي إىل ختفيض تكاليف اإلنتاج وزيادة األرباح.

د -توجهات المديرين :ألخالقيات القادة دور هام يف إقرار إدماج البعد البيئي يف شركاهتم وميكننا هنا التفريق بني نوعني من
املديرين:
 الصنف األول ذو" ت وجه بيئي إصالحي يوظف العقالنية االقتصادية؛ أي أن املعايري االقتصادية هي اليت تتحكم يف طبيعة وحجم
اجلهد البيئي املبذول .عادة ما تقتصر االهتمامات البيئية هلذا الصنف من املدير ينفي التحكم يف مستويات التلوث ،ويستثمرون فقط
يف" تكنولوجيات هناية السلسلة"؛
 الصنف الثاين ذو" توجه بيئي راديكايل يتميز بنظرة شاملة للمحيط احليوي ترتكز على املبادئ البيئية اهلادفة إىل محاية الطبيعية على
املدى البعيد؛ أي أن األولوية لدى هذا الصنف من املديرين هي لألهداف البيئية اليت على أساسها يتم حتديد اخليارات االقتصادية،
وبالتايل فهم يستثمرون يف" التكنولوجيا النظيفة".xii
ه -العوامل الموقفية :تتمثل هذه العوامل يف :عمر املؤسسة ،حجم املؤسسة ،قطاع النشاط ،االنتساب الدويل ،التوجهات
اإلسرتاتيجية واملرونة الصناعية .وقد أثبتت العديد من الدراسات الدور املرجح للعوامل املوقفية يف تبين سلوك محاية البيئة يف املؤسسة،
فمثال :جند أن مؤسسة حديثة النشأة تواجه صعوبات أقل يف التكيف مع متطلبات محاية البيئة مقارنة مبؤسسة قدمية النشأة؛ وهذا
الفرق يرجع أساسا إىل كون املؤسسة احلديثة تستخدم تكنولوجيا جديدة نسبيا أقل تلويثا مقارنة باملؤسسة القدمية .كذلك فاملؤسسات
ا ليت هتتم باإلبداع لديها توجه واضح لاللتزام جتاه البيئة ،ألن تعديل الطرائق الصناعية ووضع أساليب جديدة هتدف للحد من التلوث
هي باألساس حلول تكنولوجية تعكس مستوى اإلبداع يف املؤسسة.
إن تصنيف السلوكيات البيئية للمؤسسة أمر مهم ،لكن أي تصنيف هو صاحل فقط يف حدود اخلصائص واملميزات اليت أستند
إليها .وال ميكن احلكم على أي مؤسسة قبل حماولة معرفة دوافع اعتمادها إلسرتاتيجية معينة دون غريها من االسرتاتيجيات يف تعاملها
مع البيئة.
ثانيا :نظام إدارة البيئة وفقا للمواصفة :ISO 14001
ظهرت نظم إدارة البيئة كمدخل حديث يف اإلدارة يساعد املؤسسات على حتسني أدائها وصورهتا أمام اجملتمع ككل ،إضافة إىل
حتقيق مجلة من األهداف االقتصادية واالجتماعية.xiii
 -0تعريف:
يتداول املختصون عدة تعاريف لإلدارة البيئية ،هتدف باحملصلة إىل ما هتدف إليه اإلدارة البيئية اليت هي عبارة عن "اجلهود املنظمة
اليت تقوم هبا املنظمات لالقرتاب من حتقيق األغراض البيئية بوصفها جزءاً أساسياً من سياساهتا".xiv
تعرف املواصفة  ISO 14001نظام اإلدارة البيئية  EMSعلى أنه "املكون من اإلدارة العامة الذي يتضمن اهليكل التنظيمي،
أنشطة التخطيط ،املسؤوليات ،املمارسات ،واإلجراءات لتطوير ،تنفيذ ،حتقيق ،مراجعة ،واحلفاظ على السياسة البيئية".xv
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 -0سلسلة المواصفات  ISO14000كمرجع لنظام اإلدارة البيئية:

لقد حتول قياس اآلثار البيئية واحلد منها من املدخل الطوعي إىل املدخل الرمسي بظهور نوعني من املعايري الدولية املتنافسة يف هذا
اجملال :املعيار األورويب  )Environmental Management Audit Scheme( EMASيف  ،3991واملواصفة الدولية
 ISO 14001اليت أنشئت عام  1996عدلت يف عام  2004من طرف املنظمة الدولية للتقييس (International ISO
).standardization organization
xvi
إن اهلدف من التقييس  -وفق عملية توافقية -هو تطوير مواصفات لتسهيل التبادل بني األعوان االقتصاديني  .وميكن تلخيص
مفهوم  ISO 14001باالعتماد على مصطلحات بسيطة يف مجلة واحدة ،فيمكننا القول أن املواصفة تتطلب من املؤسسة :التحكم
يف أثرها على البيئة واحلد منه.xvii
اليوم ،املواصفة  ISO 14001اخلاصة بتبين نظام لإلدارة البيئية هي األكثر انتشارا منذ صدورها يف عام  ،3991وقد بلغ عدد
الشهادات املمنوحة إىل غاية  31ديسمرب من عام  301647 ،3131شهادة يف العامل.
الشكل رقم ( :)10تطور عدد الشهادات  ISO 14001الممنوحة في مختلف أنحاء العالم

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على التقرير السنوي ملنظمة  ISOللسنتني  0100و0103
(The ISO Survey of Management System Standard Certifications).

وفقا للبيانات اليت مت عرضها يف الشكل رقم ( ،)13فإن عدد الشهادات  ISO 14001املمنوحة قد عرف منوا كبريا خالل الزمن
على املستوى الدويل ،وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع متطلبات هذا املعيار الدويل معدة إلدماجها يف أي نظام لإلدارة البيئية .حيث ترتبط
درجة االندماج بعوامل خمتلفة مثل السياسة البيئية للمنظمة ،وطبيعة أنشطتها...
 -3مقاربة اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة :ISO 14001
حىت يتم حتقيق إدارة بيئية ناجحة فإنه البد من توافر العناصر التالية لإلدارة البيئية :السياسة البيئية ،املصادر املناسبة لإلدارة،
املسئوليات والسلطات ،التدريب ،توثيق النظام ،توثيق التحكم ،واملراجعة البيئية.
جيب على املؤسسات أال هتتم فقط بالبحث" عما حدث "ولكن "ملاذا حدث ؟" وهلذا فإن حتديد وتصحيح النظام من أي خلل

يؤدى يف النهاية إىل أداء بيئي جيد .ومعظم نظم اإلدارة البيئية مبنية على :التخطيط ← التنفيذ ← المراجعة ← التطوير مما
يؤدى إىل ضمان التحسني املستمر.xviii
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شكل رقم ( :)13مقاربة نظام اإلدارة البيئية

التحسني املستمر
Continue

البيئية السياسة

مراجعة اإلدارة

التخطيط
التنفيذ والتشغيل
املراجعة واإلجراءات
التصحيحية

Source: Ordre des experts-comptables, La gestion environnementale levier de performance
pour l’entreprise, Edition Dunod, Paris, 2008, p 151.

أ -السياسة البيئية :هي عبارة عن إعالن اإلدارة العليا عن التزامها حنو البيئة .وهذه السياسة تعمل كأساس لنظام اإلدارة البيئية

وتعطى رؤية لالهتمامات البيئية للمؤسسة بأكملها.xix

ب -التخطيط :ال بد من القيام بعملية حتليل هبدف حتديد اجلوانب البيئية املؤثرة و املتطلبات التشريعية ،وبناءا على النتائج املتوصل
إليها يتم حتديد األهداف و برنامج اإلدارة البيئية الذي ميكن من حتقيقها.
ج -التنفيذ :ويكون من خالل حتديد حتديد املسؤوليات ،التحسيس والتكوين ،باإلضافة إىل تنظيم االتصال الداخلي واخلارجي،
توثيق نظام اإلدارة البيئية ،ومن مث التشغيل.
د -المراجعة واإلجراءات التصحيحية :ال بد من متابعة نظام اإلدارة البيئية لتحديد عدم املطابقات ،وبرجمة اإلجراءات التصحيحية
والوقائية .ويتطلب التقييم يف هذه املرحلة إجراء عملية التدقيق الدوري.
ه -مراجعة اإلدارة :وهي مراجعة دورية هدفها ضمان التحسني املستمر للنظام.
بالنسبة للمؤسسة ،تبين نظام لإلدارة البيئية يسمح باالنتقال من مقاربة رد الفعل إىل مقاربة استباقية ،اليت ترتكز على حتديد النقاط
احلساسة اليت تسبب مشكال ،أو اليت متثل خطرا ،مث برجمة اإلجراءات التصحيحية أو الوقائية هلذه النقاط ،والبحث عن التحسني
املستمر لإلدارة البيئية .هدف النظام هو خلق "حلقة محيدة" اليت تسمح بالوصول إىل التحسني املستمر للنظام ونتائجه.xx
ثالثا :إدارة البيئية و أداء المؤسسة:
األداء املايل غري كاف لتقييم أداء املؤسسة .ولذلك ،جيب على املؤسسات قياس التقدم الذي حترزه باالعتماد على أداء أكثر
مشوال (االهتمام باألبعاد االجتماعية والبيئية إضافة إىل البعد االقتصادي).
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 -0أداء المؤسسة :مفهوم متعدد األبعاد

الصناعية

على الرغم من أن مفهوم األداء التنظيمي شائع جدا يف الكتابات األكادميية ،إال أن تعريفه صعب لتعدد معانيه .هلذا السبب،

ليس هناك تعريف مقبول عامليا هلذا املفهوم.xxi

ومن أكثر التعاريف شيوعا يف علم اإلدارة جند" :يعرف األداء كتوأمة بني الفعالية والكفاءة .الفعالية وهي الرتمجة للمصطلح
اإلجنليزي  Effectivenessوتعين اجناز املهمة املناسبة أو القيام بالعمل املطلوب ،وميكن أن تقاس حبصة املنظمة يف السوق
التنافسي .أما الكفاءة ،وهي الرتمجة للمصطلح اإلجنليزي  ،Efficiencyفتتعلق باجناز املهام بطريقة سليمة ،وتقاس بالنظر لعالقة
املدخالت باملخرجات".xxii
يف هذا لسياق ،يتم تقييم أداء املؤسسة وفقا لعدة أبعاد ،كقدرهتا على تقدمي العروض ذات القيمة املضافة لعمالئها ،قدرهتا على
حتفيز موظفيها ،قدرهتا على مكافأة املسامهني ،املسامهة يف حتقيق الرفاهية للمجتمع بشكل عام.xxiii
 -0فوائد اإلدارة البيئية للمؤسسات:
ملقاربة اإلدارة البيئية وفقا للمواصفة  ISO14001عدة فوائد بالنسبة للمؤسسة ،نذكر منها:
أ -سواء للبيع ،أوالتوظيف ،أو جلذب رؤوس األموال ،جيب على املؤسسات أن تلتزم التزاما واضحا جبهود حلماية البيئة .xxivفقد

أصبح االلتزام البيئي للمؤسسات متغريا مهما يف معظم السيناريوهات التنافسية اليوم .xxvويعترب تبين نظام لإلدارة البيئية وتصديقه وفقا
للمواصفة الدولية  ISO 00110مصدرا للتميز البيئي ،التسويقي ،التنظيمي ...والذي ميكن املؤسسات من حتسني أدائها.

ب -نظام اإلدارة البيئية يضمن احلد األدىن من االمتثال التنظيمي .فالعالقات مع املسؤولني عن تفتيش املنشآت املصنفة تصبح
سهلة ،وميكن للمؤسسة أن تتجنب عقوبات عدم االمتثال (الغرامات ،إغالق املوقع .)...باإلضافة إىل ذلك ،فإن تبين نظام لإلدارة
البيئية يعزز استباق التشريعات ،وهو ما يسمح بتفادي عدم املطابقة املفاجئ.
ج -تنفيذ متطلبات املواصفة  ISO 14001يلعب دورا هاما يف حتسني األداء البيئي للمؤسسات ،وهذا ما يتمثل أساسا يف اختاذ
إجراءات ملواجهة زيادة املتطلبات التنظيمية وتكاليف التخلص من النفايات .هذه املقاربة تكون يف بعض األحيان فرصة للدخول يف
مشاريع تقنية عرضانية اليت تسهل إدماج القيود البيئية يف العمليات ،وبذلك املؤسسة تفوز على مجيع اجلبهات :خفض التكاليف
وحتسني األداء البيئي.xxvi
د -شهادة  ISO 14001اليت متثل تكلفة بالنسبة للمؤسسة ،لديها ميزة إضافة إىل الفوائد احملتملة لـ  EMSنفسه :التعريف باجلهود
البيئية للمؤسسة ،xxviiحتسني العالقات بينها وبني أصحاب املصلحة ،وباخلصوص تأكيد الثقة لعمالئها املاليني (البنوك والتأمينات)،
باإلضافة إىل املسؤولني احملليني ،املقيمني  ،العاملني باملوقع ،والعمالء باملعىن التقليدي للمصطلح.

ه -إن أخذ املؤسسة للقضايا البيئية بعني االعتبار ميكن أن يساهم يف حتسني صورهتا ،تطوير اإلجراءات الداخلية للتصنيع،xxviii
زيادة عدد العمالء ...ليكون االلتزام البيئي بذلك مصدرا مليزة تنافسية حقيقية.
و -تشري أدبيات اإلدارة البيئية أن املؤسسات ميكن أن حتسن مركزها التنافسي ،ويف الوقت نفسه تقلل من اآلثار السلبية ألنشطتها
على البيئة الطبيعية من خالل تنفيذ /تبين بعض "أفضل ممارسات" اإلدارة البيئية.xxix
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ز -يقول أنصار وجود عالقة سببية بني البيئية واألداء املايل أن احلد من التلوث يوفر وفورات يف التكاليف املستقبلية من خالل زيادة

الكفاءة وخفض تكاليف االمتثال ،وتقليل االلتزامات املستقبلية .xxxأي أن فرص احلد من التلوث مرحبة لكن غالبا ما يفتقر املديرون
إىل اخلربة واملهارة لفهم التكلفة الكاملة للتلوث.

ح -ميكن للحكومات أن تستخدم اإلدارة البيئية ،كوسيلة لزيادة فعالية وكفاءة السياسات البيئية اخلاصة باملؤسسات.xxxi
المحور الثاني :اإلطار العملي (دراسة استكشافية "فيرتيال -وحدة عنابة")
إن اهلدف من هذا العمل هو حتديد ما إذا كان تنفيذ نظام إلدارة البيئة وفقا للمواصفة الدولية  ،ISO 14001-2004قد
ساهم يف حتسني األداء االقتصادي للمؤسسة حمل الدراسة .ويف هذا السياق ،أجرينا دراسة مقارنة ملؤشرات خمتلفة متعلقة بنشاط
فريتيال -وحدة عنابة قبل وبعد حصوهلا على شهادة اجلودة البيئية (حمور بيئي ،حمور مايل ،حمور جتاري ،وحمور العمليات الداخلية).
أوال :منهجية ومجال الدراسة:
 -0اختيار مجال الدراسة:
متاشيا مع طبيعة املوضوع املدروس ،واإلشكالية املطروحة ،مت اختيار مؤسسة فرتيال -وحدة عنابة إلجراء دراسة استكشافية .حيث
تعترب املؤسسة املختارة مثاال جيدا لتطابق خصائصها مع متطلبات البحث ،فهي مؤسسة ملتزمة بيئيا وترمجت هذا االلتزام بتبنيها لنظام
إدارة بيئية مطابق للمواصفة الدولية  ISO 14001اصدار  ،3112ومصادق عليه منذ سنة  ،3131كما أهنا تنتمي لقطاع نشاط
حساس من الناحية البيئية ،هو الصناعة البرتوكيميائية.
 -0جمع البيانات:
بعد اختيار جمال الدراسة ،مت الشروع يف مجع البيانات الضرورية إلجراء الدراسة ،وذلك باستخدام طرق خمتلفة :مقابالت شبه
موجهة (مع كل من املسؤول البيئي للمؤسسة ،منسق البيئة ،ومنسق اجلودة) ،املالحظة ،البحث على مواقع اإلنرتنت ،باإلضافة إىل
االطالع على جمموعة من الوثائق الداخلية كميثاق املؤسسة ،السياسة البيئة ،عقود جناعة األداء،التقارير الشهرية لالنبعاثات اجلوية،
امليزانيات العمومية...،اخل.
 -3التعريف بالمؤسسة محل الدراسة:
نشأت املؤسسة يف  3113-11-13حتت اسم "فرتيال" ومعناه مؤسسة مواد التخصيب اجلزائرية ،مؤسسة ذات أسهم ،واملالك
الوحيد هلذه األسهم هو جممع "أمسيدال" اجلزائر ،هتدف إىل إنتاج األمسدة الفوسفاتية ،اآلزوتية ،واألمونياك.
يف  3112-10-12دخلت املؤسسة يف شراكة مع جممع اسباين :فيالر مري" "Grupo Villar Mirاملتخصص يف عدة
نشاطات مرتبطة بإنتاج األمسدة واملخصبات .وقد مت االحتفاظ بنفس التسمية ،املقر االجتماعي (والية عنابة شرق اجلزائر) ،والشكل
القانوين بنسبة مسامهة  %11للشريك االسباين ،و %12جملمع امسيدال.
للمؤسسة فرعني األول "فرتيال" بوالية عنابة ،والثاين "ألزوفارت" بوالية وهران .وقد اقتصرت دراستنا على مصنع والية عنابة .تتمتع
هذه املؤسسة بنسيج صناعي كثيف ،وتستخدم تكنولوجيا متطورة ،وعمليات تصنيع معقدة تتم على أعلى مستوى.
ثانيا :اإلدارة البيئية على مستوى مؤسسة فرتيال -وحدة عنابة:
جتسد املؤسسة حمل الدراسة اإلدارة البيئية يف الواقع من خالل:
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 -0السياسة البيئية:

الصناعية

متت صياغة السياسة البيئية لفرتيال املدعمة مبيثاق املؤسسة لألمن ،اجلودة ،والبيئة ،حىت تتماشى مع طبيعة أنشطة ،منتجات،
وخدمات املؤسسة ،أبعادها ،وآثارها البيئية .هذه السياسة البيئية تعترب إطارا لتحديد األهداف والغايات البيئية .وقد متت كتابتها
وتطبيقها ونشرها لتصل إىل كافة املوظفني املعنيني بنظام اإلدارة البيئية يف املؤسسة ،كما أهنا متوفرة على املوقع االلكرتوين للمؤسسة
لكل من يريد االطالع عليها من أصحاب املصلحة ،أو عامة اجملتمع.
يف هذا السياق ،فرتيال تأخذ بعني االعتبار متطلبات خمتلف أطراف املصلحة ،وبوجه خاص بعض اجلهات اآلمرة كوزارة البيئة
وهتيئة اإلقليم ،ومديرية البيئة الوالئية ،كما ال تغفل املؤسسة رأي السكان اجملاورين عندما يتعلق األمر بإجراءات ذات تأثري على البيئة.
السياسة البيئية احلالية للمؤسسة مبنية على ثالثة التزامات رئيسية :التحسني املستمر ،الوقاية من التلوث ،واملطابقة التنظيمية.
متت املصادقة على نظام اإلدارة البيئية لفرتيال طبقا للمواصفة الدولية  ISO 14001إصدار  3112يف  3131من طرف

املكتب الكندي املتخصص " ،"VERITASوذلك بعد فرتة حتضري استغرقت سنة (.)3119
 -0شهادات المطابقة الدولية المتحصل عليها:

حتصلت فرتيال  -وحدة عنابة على شهادهتا املزدوجة  ISO 14001إصدار  3112و ISO 9113إصدار  3111اخلاصة
بنظام إدارة اجلودة خالل سنة  ،3131لتتمكن يف السنة املوالية  3133من افتكاك شهادة  OHSAS 08110اخلاصة بنظام
الصحة والسالمة املهنية.
نتيجة للنجاح الذي حققته فرتيال يف تبين نظم اإلدارة الثالث جودة -بيئة -أمن ،قررت اإلدارة تبين النموذج التميز األورويب إلدارة
اجلودة  EFQMالذي يرتكز على مبدأ التميز املستدام ،وكانت بداية املشروع يف أفريل .3133
ويف نوفمرب  ، 3133حتصل املخترب الزراعي التقين لفرتيال املوجود داخل مصنع عنابة على شهادة املطابقة ISO/CEI 02101

وهي سابقة من نوعها يف اجلزائر والقارة اإلفريقية ،اليت تعد اعرتافا رمسيا بالنوعية والكفاءة التقنية للتحاليل اليت جيريها هذا املخترب.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن فرتيال تستعد الستقبال املدققني اخلارجيني للمصادقة على نظام إدارة الطاقة الذي وضعته سنة .3132
 -3مظاهر االلتزام البيئي لفرتيال بعد تبنيها لنظام إدارة بيئية مطابق للمواصفة :ISO 14001
تتجلى مظاهر االلتزام البيئي لفرتيال من خالل دراسة عدة مؤشرات ،اخرتنا منها مؤشر االنبعاثات اجلوية ،مؤشر املخلفات
السائلة ،باإلضافة إىل مؤشر االستهالك السنوي للماء ،الغاز ،والكهرباء.
أ -االنبعاثات الجوية :أكسيد اآلزوت ،والغبار.
يف إطار عملية املتابعة واملراقبة املستمرة ،تقوم املديرية التقنية لفرتيال بأخذ عينات وقياس االنبعاثات يف اهلواء على مستوى كل
مرافق املصنع ( خمارج املداخن ،فرن إزالة الكربيت.)...

مجلة اقتصاديات المال واألعمال JFBE

208

د .حريد رامي ،د .سالمة سارة ،د .محمد أكرم حبار  -انعكاسات االلتزام البيئي على األداء االقتصادي للمؤسسات
الصناعية

جدول ( :)10انبعاثات أكسيد النيتروجين )NOx (ppm

جدول ( :)10انبعاثات الغبار )(mg/ Nm 3
شهر جانفي
السنة

2010
2011
2012
2013

شهر جانفي

مجفف جانب

مجفف

القيمة

البحر

جانب المدينة

الحدية

42,96
29,5
13,33
12,78

16,87
17,82
21
11,27

السنة

50
50
50
50

مرجل

مرجل

مرجل

القيمة

""C

""B

""A

الحدية

2010

54,6

119,2

119,2

500

2011
2012
2013

29,6
57,3
58,5

67,6
99,6
148,7

56
108,9
138,9

244
244
244

المصدر :قسم البيئة ،املديرية التقنية.

يتضح من خالل اجلدولني  13و 13أن إنبعاثات أكسيد النيرتوجني وانبعاثات الغبار مل تتجاوز القيم احلدية احملددة .والنقطة
اإلجيابية املالحظة هي خفض القيمة احلدية النبعاثات أكسيد النيرتوجني انطالقا من سنة  ،3133وهو ما يدل على تطبيق فرتيال
ملبدأ التحسني املستمر باإلضافة إىل االلتزام باملعايري احملددة ،وهذا بعد تبنيها لنظام اإلدارة البيئية واملصادقة عليه وفقا للمواصفة ISO
.14001
ب -المخلفات السائلة :مؤشر الطلب البيوكيميائي على األكسجني  ،DBO5ومؤشر الطلب الكيميائي على األكسجني
( DCOملغم /لرت).
جدول رقم (DCO (mg/l) :)13
السنة
2010
2011
2012
2013

المزراب

المزراب

174,54
108,8
119,42
62,81

74,82
89,28
19,09
48,2

الجنوبي

الشمالي

المعيار
130
130
120
120

جدول رقم (DBO5 (mg/l) :)10
المصدر:
قسم
البيئة،
املديرية
التقنية.

السنة
2010
2011
2012
2013

المزراب
الجنوبي
12,5
9,29
15,43
27,61

المزراب

الشمالي
13,27
6,68
16,57
4,81

المعيار
40
40
35
35

تقوم
فرتيال باقتطاع عينات على مستوى كل من املزراب الشمايل ،واملزراب اجلنويب اخلاصني بتصريف املياه الناجتة عن نشاطها اإلنتاجي
اليومي (تركيز املكثفات امللوثة).
يتضح من األرقام املسجلة أن هناك امتثال كلي للمعايري احملددة فيما خيص مؤشر الطلب البيوكيميائي على األكسجني ،DBO5
ومؤشر الطلب الكيميائي على األكسجني  .DCOكما نالحظ حتكما أكرب يف املخلفات السائلة لفرتيال من خالل ختفيض القيم
املعيارية انطالقا من سنة .3133
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ج -االستهالك السنوي :املاء ،الغاز ،والكهرباء.

الجدول  / 11الشكل  :10االستهالك السنوي مياه /غاز طبيعي /كهرباء
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

السنة

الكهرباء

2007
2008
2009
2010
2011
2012

94173
102476
109415
103462
119339
124606

)(MW

الغاز الطبيعي

المياه العذبة

411996
416713
481685
449946
494432
502697

754571
789446
999704
1189572
1057755
622201

)(DM3

)(M3

المصدر :قسم الكشوفات ،املديرية التقنية.

بتحليل البيانات املوضحة يف الشكل رقم ( )12واجلدول رقم ( ،)12نالحظ تسجيل اخنفاض يف كميات املياه املستهلكة سنويا
انطالقا من سنة  3131وهي سنة احلصول على شهادة  .ISO 14001أما فيما خيص الغاز الطبيعي والكهرباء ،فقد سجل ارتفاع
يف الكميات املستهلكة .مت حساب معامالت االرتباط ،وكانت النتائج كاآليت:

 معامل ارتباط املياه والغاز الطبيعي املستهلكني من طرف فرتيال .1.00
 معامل ارتباط املياه والكهرباء .1.00 -
 معامل ارتباط الغاز والكهرباء .1..3

يفسر االرتفاع احملسوس يف كميات الغاز الطبيعي املستهلكة سنويا حىت بعد تبين فرتيال لنظام إدارة بيئية واملصادقة عليه وفقا
للمواصفة الدولية  ،ISO 14001إىل سهولة احلصول على هذه املادة يف اجلزائر وبأسعار جد مقبولة.
ثالثا :نتائج ومناقشة:
بعد مجع البيانات املوزعة على احملاور سابقة الذكر ،أجرينا حتليل للمحتوى ،والذي نتج عنه تسجيل املالحظات التالية:
 -0إنتاج األمونياك واألسمدة :بالنسبة ملؤشر اإلنتاج ،مسحت لنا املعطيات باجناز األشكال البيانية التالية:
شكل ( :)11تطور إنتاج األسمدة (طن).

شكل ( :)11تطور إنتاج األمونياك (طن).
1500000
1000000

حجم

حجم انتاج

500000

انتاج

األمونياك

0

250000
200000
150000
100000
50000
0

األسمد ة
2 1 2 11 2 12

2

2

2

المصدر :املديرية التجارية.
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يتضح من الشكلني  12و 11أن إنتاج األمونياك قد اخنفض سنة  3133بالنسبة لسنة  ،3131قبل أن يرتفع يف السنة املوالية
( .)3133ونسبيا تقدر الزيادة يف اإلنتاج بـ  %33.12سنة  3119على أساس السنة املاضية ،لينخفض اإلنتاج بـ  %1.19سنة
 3133بالنسبة لسنة احلصول على  ،)3131( ISO 14001مث يعود لريتفع بنسبة  %30.21سنة  .3131أما إنتاج األمسدة
فقد سجل اخنفاضا بنسبة  11.33سنة  3110بالنسبة لسنة  ،3111وارتفع بنسبة  %331سنة  ،3119و  %31.30سنة
 ،3131مث اخنفض بـ  %2.32يف  ،3133أي سنة واحدة بعد حصوهلا على ISO 14001مث عاد لالرتفاع بنسبة %1.91
سنة .3133
 -0رقم األعمال :الشكل رقم ( )11ميثل تطور رقم أعمال املؤسسة حمل الدراسة ،وذلك اعتمادا على امليزانيات السنوية للفرتة
.3133-3111
شكل ( :)12تطور رقم األعمال بالدينار الجزائري
المصدر:

1.4E+10
1.2E+10
1E+10
8E+09
6E+09
4E+09
2E+09
0

مديرية
املالية.

رقم األعمال دج

2 12

2 11

2 1

2

2

2

خالل
الفرتة من  3111إىل  ،3133تراوح النمو يف رقم أعمال فرتيال بني  )3119( %9.23و .)3133( %31.2وقد قدر منو رقم
األعمال يف السنوات ما قبل احلصول على شهادة اجلودة البيئية بـ  ،%23أما بعد حصوهلا على الشهادة ،فقد قدر بـ  %29من رقم
األعمال لكل فرتة ،ليسجل بذلك ارتفاعا مبعدل هندسي .)3133-3111( %31
 -3الحصة السوقية :يعطي هذا مؤشر صورة واضحة عن مدى تأثر اجلانب التجاري لفرتيال بتبين نظام اإلدارة البيئية واملصادقة عليه
وفقا للمواصفة . ISO 14001
شكل  :.-8تطور الحصة السوقية (دوليا ومحليا)
70

10

60

50

0

المصدر :املديرية التجارية.

على املستوى الدويل ،ارتفعت احلصة السوقية لفرتيال مبعدل منو هندسي  %31.21سنويا ،وعلى املستوى الوطين نسبة النمو
تقدر بـ  %1.11سنويا وذلك على طول الفرتة املدروسة ( .)3133-3111ويرجع ارتفاع احلصة السوقية لفرتيال على املستوى
الدويل إىل تطور صادراهتا من األمونياك واملوجه خصيصا للمؤسسة اإلسبانية "فرتيبرييا" .أما على املستوى الوطين ففرتيال تسيطر على
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أغلب احلصص السوقية باعتبارها الرائد ،إال أهنا تعاين مؤخرا من دخول منافسني جدد للسوق الوطين ،لذلك تسجل تذبذبا يف
حصتها السوقية.
 -0الرسوم البيئية :فرتيال معنية بالتعميم الوزاري الصادر يف  10مايو  3113بالنظر لطبيعة نشاطها .ويف هذا السياق ،هي ملزمة
بنوعني من الرسوم البيئية:
 رسم على األنشطة امللوثة واخلطرية بالنسبة للبيئة.
 رسم على ختزين النفايات الصناعية اخلاصة و /أو اخلطرة.
شكل ( :)01تطور مبالغ الرسوم البيئية
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2012

2011

2010

2008

2009

المصدر :قسم التأمني واجلباية ،مديرية املالية.

يتضح من الشكل رقم ( )31أن مبالغ الرسوم البيئية اليت تدفعها فرتيال قد عرفت ارتفاعا ملحوظا يف الفرتة ما بعد احلصول على
شهادة اجلودة البيئية ،حيث تراوحت نسبة الزيادة يف املبالغ املدفوعة بني  %31.21و .%332.11أما يف الفرتة اليت سبقت
احلصول على الشهادة (سنتني) فقد تراوحت النسبة بني  %3.39و .%1.11ومتوسط منو الرسوم البيئية مثل  %2.33خالل
السنوات الستة ( .)3133-3111تفسر الزيادة يف املبالغ املدفوعة كرسوم بيئية مبشكل يف عملية التخلص من النفايات املخزنة يف
موقع املؤسسة (.)catalyseurs usagés
 -1حجم االستثمارات البيئية :ترمجت املعطيات اخلاصة هبذا املؤشر واملوضحة يف اجلدول رقم ( )11للفرتة  ،3133-3111من
خالل الشكل البياين رقم (.)33
شكل (/ )00جدول ( :)11االستثمارات المخصصة للبيئة

بالغ خصصة

بالغ ستغلة

900000000
800000000
700000000
600000000
500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
0

السنة

المبالغ المخصصة (دج)

2007
2008

288500000
764000000

2010

0

2009

166200000

المبالغ المستغلة (دج)

201500986
714392582
148662829
0

2011

136400000

123395062
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المصدر :قسم االستثمارات ،املديرية التقنية.
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د .حريد رامي ،د .سالمة سارة ،د .محمد أكرم حبار  -انعكاسات االلتزام البيئي على األداء االقتصادي للمؤسسات
الصناعية

بالنسبة لالستثمارات املخصصة للبيئة ،نسجل نسبة إجناز مبقدار  %01.01على مدى السنوات الست (،)3133-3111
وهذه النسبة ختتلف من سنة ألخرى .فقبل حصول فرتيال على شهادة  ISO 14001تراوحت هذه النسبة بني  %19.02و
 ،%91.23وبعد تاريخ احلصول على  ،ISO 14001تراوحت النسبة بني  )3133( %91.21و .)3133( %331.11
ولكن على عكس ما هو منتظر -ارتفاع االستثمارات يف جمال البيئة يف السنوات األوىل بعد حصول املؤسسة على شهادة ISO
 ،- 14001نسجل اخنفاضا يف حجم االستثمارات البيئية للفرتات اليت تلت حصول فرتيال على شهادة اجلودة البيئية .واألسوء أن
االستثمارات يف هذا اجملال قد تقلصت كذلك خالل السنتني قبل حصول فرتيال على  .ISO 14001حيث تراوح اإلخنفاض النسيب
بني  )3133( %31و.)3133( %92

وقد تغري معدل منو االستثمارات احملققة يف اجلانب البيئي من  %33.22يف  -3119أي قبل حصول فرتيال على ISO

 14001بسنة واحدة -إىل  %29.01للسنة السابقة ( ،)3110وكانت سنة  ،%31.01 3111لتنخفض بعد حصوهلا على
شهادة اجلودة البيئية إىل .)3133( %31.11
رابعا :اختبار الفرضيات:
يسمح حتليل املعطيات باختبار صحة الفرضيات:
 -0متثلت فرضية البحث األوىل يف " :تبين فرتيال لنظام إدارة بيئية واملصادقة عليه وفقا للمواصفة الدولية  ISO 140001ال أثر له
على حجم اإلنتاج " .والختبارها مت حتليل املعطيات اخلاصة مبؤشر اإلنتاج (األمونياك واألمسدة) لستة سنوات متتالية .وقد تبني لنا أن
هناك حتسن ملحوظ يف عملية اإلنتاج يف الفرتة اليت تلت تبين فرتيال لنظام اإلدارة البيئية واملصادقة عليه .وبالتايل ميكن القول بأن
الفرضية األوىل غري مؤكدة.
 -0متثلت فرضية البحث الثانية يف" :تبين فرتيال لنظام إدارة بيئية واملصادقة عليه وفقا للمواصفة الدولية ال أثر له على رقم األعمال".
والختبارها مت حتليل املعطيات اخلاصة مبؤشر رقم أعمال املؤسسة ،وقد تبني لنا أن رقم أعمال املؤسسة قد عرف منوا متزايدا ،وبالتايل
ميكن القول بأن الفرضية الثانية غري مؤكدة.
 -3متثلت فرضية البحث الثالثة يف" :تبين فرتيال لنظام إدارة بيئية واملصادقة عليه وفقا للمواصفة الدولية ال أثر له على احلصة
السوقية" .والختبارها مت حتليل املعطيات اخلاصة مبؤشر احلصة السوقية للمؤسسة ،على املستوى الوطين والدويل .وقد تبني لنا أن احلصة
السوقية للمؤسسة حمل الدراسة قد عرفت هي األخرى منوا متزايدا ،وبالتايل ميكن القول بأن الفرضية الثالثة أيضا غري مؤكدة.
 -0متثلت فرضية البحث الرابعة يف " :تبين فرتيال لنظام إدارة بيئية واملصادقة عليه وفقا للمواصفة الدوليـة  ISO 14001ال يؤثر
على مبالغ الرسوم البيئية " .والختبارها مت حتليل املعطيات اخلاصة هبذا املؤشر .وقد تبني لنا صحة الفرضية الرابعة املتعلقة بعدم تسجيل
أي أثر لنظام اإلدارة البيئية على مبالغ الرسوم البيئية اليت تدفعها فرتيال.
 -1متثلت فرضية البحث اخلامسة يف " :تبين فرتيال لنظام إدارة بيئية واملصادقة عليه وفقا للمواصفة الدولية  ISO14001ال يؤثر
على حجم االستثمارات البيئية " .والختبارها مت حتليل املعطيات اخلاصة باملبالغ املستثمرة يف اجلانب البيئي .ومل يتم تسجيل أثر إجيايب
فيما خيص هذا احملور ،فقد اخنفضت املبالغ املستثمرة لتحسني اجلانب البيئي منذ بداية التحضري لعملية اإلشهاد ( .)3119وبالتايل
ميكن القول بأن الفرضية اخلامسة أيضا مؤكدة.
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الصناعية

املواصفة الدولية  ISO 14001املتحصل عليها يف إطار إسرتاتيجية التنمية املتبناة من طرف املؤسسة حمل الدراسة ،هي التزام
بالتحسني املستمر لألداء البيئي ،والذي يؤثر بدوره على األداء االقتصادي.
إن تبين فريتيال لنظام إدارة بيئة وفقا للمواصفة الدولية  ISO 14001-2004مسح هلا بتحسني أدائها يف عدة جماالت .فقد
تعرضت فرتيال – وملدة طويلة من الزمن -لالنتقاد بسبب انبعاثاهتا الضارة ،إال أهنا اليوم تتمتع بسمعة جيدة يف جمال محاية البيئة
واحلفاظ عليها ،وذلك بفضل حصوهلا على شهادة اجلودة البيئية ( ISO 14001حتكم أحسن يف خمرجاهتا امللوثة) .كذلك سامهت
املواصفة  ISO 14001يف تغري ثقافة املؤسسة ،فالعديد من املمارسات اليت حتمي البيئة مت الرتويج هلا عن طريق التحسيس البيئي
(مثل العمل التطوعي اهلادف للحفاظ على البيئة داخل املؤسسة وخارجها) .كما رافق حتسني األداء البيئي للمؤسسة توحيد
للممارسات ،حتسني العمليات الداخلية كاإلنتاج ،مع حتسني املركز التنافسي بزيادة احلصة السوقية الوطنية والدولية ،مع تسجيل منو
ملحوظ لرقم أعماهلا.
إن التحسينات املسجلة يف اجملاالت سالفة الذكر تبني مدى جناح فرتيال -وحدة عنابة يف دمج اجلانب البيئي وفقا للمواصفة
الدولية  ISO 14001كعامل مؤثر على جوانب من أدائها املايل ،التجاري ،والتنظيمي ،لكن ال يزال هناك الكثري الذي يتعني عليها
القيام به...
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