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:م ص
 وذلــك ﻣــن،ــدف ــذه الدراســﺔ ا ـ ابـراز واقــع القيــاس ا اس ـ لﻠت ــاليف البي يــﺔ ـ اﳌؤسســات اﻻقتصــاديﺔ ا زائر ــﺔ
 وذل ــك باﻻعتم ــاد ع ـ اﳌ ــن الوص ــفي،خ ــﻼل ع ــرض اﳌف ــا يم اﳌتعﻠق ــﺔ بالقي ــاس ا اس ـ لﻠت ــاليف البي ي ــﺔ ـ اﻻط ــار النظ ــري
 حيـث توصـﻠت ـذه الدراسـﺔ ا ـ،ولتحقيق ا داف الدراسﺔ تم اﻻعتماد ع أسﻠوب دراسﺔ حالﺔ ﻣؤسسـﺔ ال سـكر ﺔ لﻼسـمنت
 ولكن ش ل غ ﻣنفصل عن با الت اليف اﻷخرى وان ناك،أن اﳌؤسسﺔ تقوم بقياس عض الت اليف البي يﺔ واﻹفصاح ع ا
بــطء ـ اســتﺠابﺔ الفكــر ا اسـ والتطبيــق العم ـ فيمــا يتعﻠــق بإدخــال تحسـ نات ع ـ الــنظم ا اسـ يﺔ لتصــبح أك ـ قــدرة ع ـ
.اس يعاب الت اليف البي يﺔ
. ﻣحاسبﺔ البي يﺔ؛ ت اليف بي يﺔ؛ قياس ﻣحاس ؛ قياس ﻣحاس عن ت اليف البي يﺔ:ال لمات اﳌفتاحية
. Q56،M41:JEL تص يف
Abstract:
This study aims to highlight the reality of accounting measurement of environmental costs in Algerian
economic institutions, by presenting the concepts related to accounting measurement of environmental costs in
the theoretical framework, based on the descriptive approach, and to achieve the objectives of the study was
based on the method of A case study at Al-Biskria Cement, where this study found that the institution measures
some environmental costs and discloses them, but not separately from other costs, and that there is a slow
response to accounting thought and practical application with regard to improvements to accounting systems to
become more able to absorb environmental costs.
Keywords: Environmental accounting ;environmental costs; accounting measurement; accounting measurement
of environmental costs.
Jel Classification Codes: M41 ،Q56.
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. ا زائر، جاﻣعﺔ الش يد حمه ضر بالوادي،« 50 -31  ص،2020  جوان،01  العدد،03  ا ﻠد،» ﻣﺠﻠﺔ اﳌ ل اﻹقتصادي

واقع القياس ا اس عن الت اليف البي يﺔ اﳌؤسسات اﻻقتصاديﺔ ا زائر ﺔ
 .1مقدمة:
إن التطور الكب الذي ش ده العالم ﻣختﻠف الصناعات ،والذي ان دف إ ز ادة التنميﺔ وتحقيق اﳌزد ﻣن اﻷراح
قد سا م ش ل كب

التﻠو ث الب ئﺔ ،ون يﺠﺔ لذلك بدا التفك ش ل جدي بمستقبل ال شر ﺔ عد عدة سنوات ولم عد

بإﻣ ان اﳌؤسسات النظر إ الر ح ك دف أسا

وحيد بل أصبحت س أيضا لتﻠبيﺔ حاجات ا تمع اﳌوجودة فيه بمختﻠف

اﻷساليب والطرق.
ترتب ع

غ النظرة إ ا اسبﺔ واعتبار ا نظام لﻠمعﻠوﻣات اﻻقتصاديﺔ دفه تزو د اﻷطراف أ

اب اﳌص ﺔ

بالبيانات اﳌﻼئمﺔ ،زادت ﻣن أ ميﺔ وظيفﺔ القياس ا اس وأصبحت ش ل ﻣع اﻹفصاح ا اس دعاﻣت ن ﻣن دعائم نظام
اﳌؤسسﺔ ،وجو ر عمﻠيﺔ القياس ا اس

اﳌعﻠوﻣات

و الوضع القائم فعﻼ إي يتم القياس لعناصر اﻷصول أو خصوم

وحقوق اﳌﻠكيﺔ وﻣا يطرأ عﻠ ا ﻣن غ ات ﻣن خﻼل ف ة ﻣعينﺔ و التا فان تﺠا ل ا ع اس الب ئﺔ ع اﳌؤسسﺔ ﻣن حيث شمول
ت اليف ال شاط ع ا وانب اﻻقتصاديﺔ والبي يﺔ واﻻجتماعيﺔ عت حيادي عن الوضع الفع ا قيقي فالت اليف لم عد
ينظر إل ا بﺄ ا قيمﺔ عواﻣل اﻹنتاج اﻷزﻣﺔ لتحقيق اﻹنتاج ولكن ﻻبد إن تناول أيضا

عو ض ا تمع عما ي ق به ﻣن أضرار

ن يﺠﺔ ﻣمارسﺔ ال شاط اﻻقتصادي لﻠمؤسسﺔ.
 1.1إش الية الدراسة :ع ضوء ﻣا سبق فاﻹش اليﺔ اﳌراد دراس ا يمكن صياغ ا ع النحو التا :
"ما و اقع القياس ا اس عن ت اليف البي ية مؤسسة ال سكر ة لﻼسمنت ؟"
و لﻺجابﺔ ع

ذا ال ساؤل تطرح اﻷسئﻠﺔ الفرعيﺔ التاليﺔ :

 ل تقوم اﳌؤسسﺔ ﻣحل الدراسﺔ بقياس ت اليف ا البي يﺔ؟
 ل القياس ا اس يوفر ﻣعﻠوﻣات عن ت اليف البي يﺔ ميع اﳌستفيدين ﻣن اﳌعﻠوﻣات اﳌؤسسﺔ؟
 ل تقوم اﳌؤسسﺔ ﻣحل الدراسﺔ بتصو ر ﻣراكز ت ﻠفﺔ خاصﺔ لقياس الت اليف البي يﺔ؟
 .2.1فرضيات الدراسة:
 اﳌؤسسﺔ ﻣحل الدراسﺔ ت بع القوان ن وال شرعات قياس ت اليف ا البي يﺔ ﻣما سا م إظ ار ﻣعﻠوﻣات ﻣحاس يﺔ
عن قيم ا؛
 يوفر القياس ا اس لت اليف البي يﺔ ﻣعﻠوﻣات ميع اﳌستفيدين ﻣن اﳌعﻠوﻣات اﳌؤسسﺔ؛
 تقوم اﳌؤسسﺔ بتصو ر ﻣراكز ت ﻠفﺔ خاصﺔ بالت اليف البي يﺔ.
 .3.1أ مية الدراسة :ستمد ذه الدراسﺔ أ مي ا أساسا ﻣن أ ميﺔ القياس واﻻفصاح عن الت اليف البي يﺔ

اﳌؤسسات

اﻻقتصاديﺔ ولبيان ﻣدى ﻣحافظ ا ع الب ئﺔ ،وﻣدى ال اﻣ ا بالقوان ن وا ددات البي يﺔ ا ددة ﻣن قبل وزارة الب ئﺔ،
وقياس ﻣا يﺠب أن تدفعه اﳌؤسسات الصناعيﺔ لﻠمؤسسات اﳌسؤولﺔ عن حمايﺔ الب ئﺔ وكيفيﺔ اﻻفصاح عن ت اليف ا د
ﻣن التﻠوث البي .
 .4.1أ داف الدراسة :ﻣن ب ن اﻷ داف ال س ل ا ذه الدراسﺔ:
 التعرف ع ﻣف وم القياس ا اس لﻠت اليف البي يﺔ وأ م طرقه؛
 ﻣدى ا تمام اﳌؤسسﺔ ﻣحل الدراسﺔ با انب البي ؛
 توضيح كيفيﺔ اﻻفصاح عن الت اليف البي يﺔ ﻣؤسسات اﻻقتصاديﺔ تقر ر ا اﳌاليﺔ؛
 إبراز واقع القياس ا اس لﻠت اليف البي يﺔ ﻣؤسسﺔ ال سكر ﺔ لﻼسمنت – سكرة.-
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 .5.1من الدراسة :اعتمدنا

عبد ا ق سعدي

ذه الدراسﺔ ع اﳌن الوصفي ا انب النظري لﻠدرايﺔ ،أﻣا فيما يخص ا ا ي التطبيقي تم

اﻻعتماد ع دراسﺔ حالﺔ ،وذلك ﻣن خﻼل دراسﺔ واقع القياس ا اس لﻠت اليف البي يﺔ ﻣؤسسﺔ ال سكر ﺔ لﻼسمنت.
 .6.1محتو ات الدراسة :تقسم ذه الدراسﺔ إ ﻣحورن أساسي ن:
ا وراﻷول :اﻹطار النظري لﻠقياس ا اس عن الت اليف البي يﺔ.
ا ورالثا ي :واقع القياس ا اس عن الت اليف البي يﺔ ﻣؤسسﺔ ال سكر ﺔ لﻼسمنت.
 .2اﻹطار النظري للقياس ا اس عن الت اليف البي ية
 .1.2عر ف ا اسبة البي ية :ناك عدة عار يف ﻣختﻠفﺔ لﻠمحاسبﺔ البي يﺔ نذكر أ م ا:
 عرف ا اسبة البي ية ع أ ا":ﻣﺠموعﺔ ﻣن ال شاطات ال تختص بقياس اﻷداء اﻻجتما

البي وتحﻠيﻠه لوحدة

ﻣحاسبﺔ ﻣعينﺔ ،وتوصيل اﳌعﻠوﻣات الﻼزﻣﺔ إ لﻠفئات والطوائف ا تصﺔ ،وذلك غرض ﻣساعد م عمﻠيﺔ تقييم القرارات
واتخاذ ا ) ".ال

ادة ،2010 ،صفحﺔ(283 ،

 عرف ا جمعية ا اسب ن اﻹدار ن الكندية بأ ا ":عي ن الت اليف البي يﺔ وتخصيص ا ﻷخذ ا

اﻻعتبار عند اتخاذ

القرارات اﻹدارﺔ ،وتوصيل اﳌعﻠوﻣات اﻷطراف اﳌ تمﺔ باﻵثار البي يﺔ ،وﻣ م حمﻠﺔ اﻷس م والسندات واﳌديرون وﻣﺠالس اﻹدارة
واﳌس ﻠ ون واﳌوردون واﳌشرعون ) ".ﻣحمد ،2014 ،صفحﺔ.(34
 كما عرفت من قبل وزارة الب ئة اﻷمر كية بأ ا ":عر ف وتحديد وتﺠميع وتحﻠيل واﻹفصاح عن ﻣعﻠوﻣات الت اليف
البي يﺔ ) ".ا س ن ،2014 ،صفحﺔ (293
 كذلك عرفت ا اسبة البي ية أ ا" تحديد وقياس ت اليف اﻷ شطﺔ البي يﺔ واستخدام تﻠك اﳌعﻠوﻣات

صنع قرارات

اﻹدارة البي يﺔ دف تخفيض اﻵثار السﻠبيﺔ لﻸ شطﺔ واﻷنظمﺔ البي يﺔ و زال ا عمﻼ بمبدأ )ﻣن يﻠوث يدفع( ) .زو نﺔ،2011،
صفحﺔ .(218
 عرف أيضا بأ ا":ﻣ اج لﻠقياس والتقر ر عن ﻣعﻠوﻣات اﳌؤسسﺔ ذات التﺄث البي لﻠوفاء باحتياجات اﻷطراف ا تﻠفﺔ
ا تمع سواء انوا ﻣن داخل اﳌؤسسات أو خارج ا و ش ل يمكن ﻣن الرقابﺔ وتقو م اﻷداء البي لﻠمؤسسﺔ) ".ال وع ،الصا ع،
 ،2010صفحﺔ .(165
 .2.2أ داف ا اسبة البي ية :عت ا اسبﺔ البي يﺔ وسيﻠﺔ لتحقيق ﻣﺠموعﺔ ﻣن اﻷ داف تت ص فيما ي ) :سوسن،
ﻣقيمح.(2017 ،
 تقديم بيانات ﻣحاس يﺔ تتعﻠق بالعمﻠيات واﻷ شطﺔ البي يﺔ ت ز ش ل نقدي ﻣختﻠف أثار ا اﻹيﺠابيﺔ والسﻠبيﺔ ،ﻣما ي يح
ﻣتا عﺔ أفضل لتطور ا ل ل ف ة ﻣاليﺔ وقدرة أفضل ع اتخاذ القرارات اﳌناسبﺔ.
 إن تقديم البيانات ا اس يﺔ واﳌاليﺔ أخذا ع ن اﻻعتبار اﻷ شطﺔ البي يﺔ ،ﻣنافع ا وت اليف ا يؤدي إ تحقيق رقابﺔ فعالﺔ
ع

ذه اﻷ شطﺔ ﻣما سمح بتقو م ﻣستمر لﻸداء البي ش ل خاص واﻷداء الك ش ل عام.

 إعداد التقارر عن النفقات البي يﺔ كﺠزء ﻣن الت اليف ال ﻠيﺔ اﳌصاحبﺔ لعمﻠيﺔ اﻹنتاج ،ف بذلك عت ﻣوج ا ل ا ﻣن
ج ﺔ ،وﻣن ج ﺔ أخرى تو

ذه التقارر ﻣدى ال ام اﳌؤسسﺔ بتطبيق القوان ن وال شر عات البي يﺔ فيما يتعﻠق ذه النفقات.

 إظ ار اﳌنافع والوفورات البي يﺔ ال خصص ا اﳌؤسسﺔ ﻣن شاط ا اﻻقتصادي

ل ف ة ﻣاليﺔ.

 توضيح اﳌسؤوليﺔ اﻻجتماعيﺔ والبي يﺔ لﻠمؤسسﺔ لضمان اﻻستمرار ﺔ ضمن إطار يﺄخذ ع ن اﻻعتبار أ ميﺔ ﻣراعاة ا وانب
البي يﺔ لﻠ شاط اﻻقتصادي اﳌمارس وﻣدى تﺄث ذلك ع الب ئﺔ ا يطﺔ وع ضمان استمرار ﺔ اﳌؤسسﺔ.
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واقع القياس ا اس عن الت اليف البي يﺔ اﳌؤسسات اﻻقتصاديﺔ ا زائر ﺔ
 3.2الت اليف البي ية:
 عرفت الت اليف البي ية ع أ ا " اﳌقدار الذي تتحمﻠه اﳌؤسسﺔ اﻻقتصاديﺔ ﻣن نفقات س يل ا افظﺔ ع الب ئﺔ
اﳌوجودة ا ذه اﳌؤسسﺔ ) ".ز وا ي ،2012،صفحﺔ (41
 كذلك

تقر ر اﻷمم اﳌتحدة لعام  1999عرفت الت اليف البي ية بأ ا" شمل ت ﻠفﺔ اﻹجراءات اﳌتخذة أو اﳌطﻠوب

اتخاذ ا ﻹدارة اﻵثار البي يﺔ ال ت تب ع

شاط اﳌؤسسﺔ بطر قﺔ ﻣسؤولﺔ بي يا ،فضﻼ عن الت اليف اﻷخرى ال

ستدع ا

اﻷ داف واﳌتطﻠبات البي يﺔ لﻠمؤسسﺔ ) ".ع ﻣحمد ،صا ﻣحمد ،2016 ،صفحﺔ.(12
 عرف أيضا بأ ا" ت اليف اﻹجراءات اﳌتخذة أو اﳌطﻠوب اتخاذ ا ﻹدارة اﻵثار البي يﺔ ال ت تب ع

شاط ﻣؤسسﺔ ﻣا

بطرقﺔ ﻣسئولﺔ بي يا ،فضﻼ عن الت اليف اﻷخرى ال تتطﻠ ا اﻷ داف واﳌتطﻠبات البي يﺔ لﻠمؤسسﺔ كت اليف التخﻠص ﻣن
النفايات وتﺠن ا إجراء البحوث ﻣن اجل ﻣنتﺠات ﻣناسبﺔ ش ل أفضل لﻠب ئﺔ ،ولذلك الغراﻣات ال تفرض ع اﳌؤسسات
ن يﺠﺔ الف ا لقوان ن ا افظﺔ ع الب ئﺔ) .ﻣنصوري ،جودي(2008 ،
1.3.2أنواع الت اليف البي ية :تنقسم الت اليف البي يﺔ إ عدة أنواع بناءا ع عدة ﻣعاي ﻣ ا) :العمري ،2015 ،صفحﺔ
(40.39
 ت اليف أ شطة القياس والتقييم :تتمثل

ت اليف اﻷ شطﺔ ال تقوم ا اﳌؤسسﺔ دف قياس وﻣتا عﺔ اﳌصادر

ا تمﻠﺔ لﻸضرار البي يﺔ وﻣن أ م ذه الت اليف نذكر:
 ﻣتا عﺔ ﻣستو ات اﳌواد الساﻣﺔ داخل اﳌؤسسﺔ؛ قياس وﻣتا عﺔ ﻣستو ات اﳌواد الساﻣﺔ اﳌتعﻠقﺔ باﻷدخنﺔ واﻷبخرة؛ -اﻷ شطﺔ اﳌكت يﺔ اﳌرتبطﺔ بالتعاون ﻣع اﻷج زة ا

وﻣيﺔ ا اصﺔ بحمايﺔ البي يﺔ.

 ت اليف اﻷ شطة الرقابية :وال دف ﻣ ا و الرقابﺔ والتحكم اﳌواد اﳌستخدﻣﺔ وال ل ا أثار سﻠبيﺔ ع الب ئﺔ وتتمثل
أ ما :
 القيام بمعا ﺔ ا ﻠفات السائﻠﺔ؛ قيام اﳌؤسسﺔ بانﺠاز خزان اﳌواد سرعﺔ اﻻل اب بمادة ضد التفاعﻼت. ت اليف الفشل الرقابة البي ية :وتتمثل ت اليف اﻷ شطﺔ ال تقوم ا اﳌؤسسﺔ دف إزالﺔ وعﻼج اﻷضرار البي يﺔ
وال لم ستطيع ﻣنع ا أو التحكم ف ا و ت اليف ناشئﺔ عن القصور أ شطﺔ الرقابﺔ أداء دور ا وﻣن ضم ا:
 ت اليف عﻼج و زالﺔ ا ﻠفات البي يﺔ ال س ب ا اﳌؤسسﺔ؛ قيمﺔ غراﻣات عدم اﻻل ام بالشروط واﳌتطﻠبات البي يﺔ. .2.2القياس ا اس عن الت اليف البي ية
 .1.2.2عر ف القياس ا اس عن الت اليف البي ية
 عرف القياس ا اس بﺄنه" :قرن اﻷعداد بﺄحداث اﳌؤسسﺔ اﳌاضيﺔ وا ارﺔ واﳌستقبﻠيﺔ وذلك بناء ﳌﻼحظات ﻣاضيﺔ أو
جار ﺔ و موجب قواعد ﻣحددة) ".ا يا  ،2007 ،صفحﺔ(100
 عرف القياس ا اس البي ع أنه":تحديد قيم ميع عناصر الت اليف الناجمﺔ عن ال ام اﳌؤسسات بمسؤوليا ا
اﻻجتماعيﺔ والبي يﺔ ،سواء ان اﻻل ام اختيارا أو إجبار ا) ".بوجعدار ،سياف ،2017 ،صفحﺔ.(260
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 كذلك عرف بأنه" :ترجمﺔ ل شاط اﳌؤسسﺔ الب ئﺔ ش ل ك أو ﻣا يمكن بواسطته ا صول ع ﻣعﻠوﻣات بي يﺔ تفسر
لﻠمستخدﻣ ن القوائم اﳌاليﺔ لﻠمؤسسﺔ)".ﻣز مش ،وآخرون ،2018 ،صفحﺔ(128
 .2.2.2الصعو ات ال تواجه القياس ا اس البي  :يرى البعض إن ناك عض الصعو ات ال تظ ر عند تحديد وقياس
الت اليف البي يﺔ والتقرر عن نتائﺠ ا الواقع الفع و  ) :جﻠيط ،2018 ،صفحﺔ (104
 صعو ة حصر عناصر الت اليف البي ية :واﳌش ﻠﺔ ت بع ﻣن إن اﻻل ام البي لﻠمؤسسﺔ و ال شاط اﳌولد لواقعﺔ اﻹنفاق
واﳌ س ب حدوث عناصر الت اليف البي يﺔ و حد ذاته ﻣف وم غ ﻣحدد ،ولم يتفق ع أ عاده ش ل قاطع ﻣن ج ﺔ
النظر العمﻠيﺔ ،وﻻشك إن عدم القدرة ع الوصول إ اتفاق ﻣحدد حول ﻣا يﺔ اﻻل ام البي وحقيقﺔ عناصره إنما ع
تﻠقائيا عدم القدرة ع تحديد عناصر الت اليف البي يﺔ اﳌتولدة ع ا وقياسا ا والتقرر ع ا ش ل دقيق.
 صعو ة فصل الت اليف البي ية عن اﻻقتصادية واﻻجتماعية :إن التداخل ب ن اﻷ شطﺔ اﻻقتصاديﺔ واﻻجتماعيﺔ
والبي يﺔ يؤدي إ إحدى اﳌشكﻼت اﻷساسيﺔ اﳌرتبطﺔ عمﻠيﺔ قياس اﻷداء البي لﻠمؤسسات ش ل ﻣوضو فع س يل
اﳌثال ت اليف البحوث والتطو ر دف ز ادة درجﺔ أﻣان اﳌنتج ﻣن اﳌمكن اعتبار ا ت اليف اجتماعيﺔ ﻻزﻣﺔ ﻠق نوع ﻣن
الرخاء واﻹشباع عن ﻣنتﺠات اﳌؤسسﺔ داخل نفوس العمﻼء ،كما يمكن اعتبار ا ت اليف بي يﺔ دف إ سﻼﻣﺔ العميل
عند استخدام اﳌنتﺠات وتمكينه ﻣن إعادة تدو ر ا ﻠفات ل ذه اﳌنتﺠات ،كما يمكن

نفس الوقت اعتبار ا ت اليف

اقتصاديﺔ ﻻزﻣﺔ ﻹعطاء دفعﺔ تنافسيﺔ لﻠمنتج وز ادة نص به السوق دف عظيم ر حيﺔ اﳌؤسسﺔ.
 صعو ة ر ط الت اليف بالعوائد البي ية :عادة ﻣا ي ون ﻣن الصعب ا كم ع فعاليﺔ وكفاءة الت اليف البي يﺔ س ب
صعو ﺔ ر ط ذه الت اليف بالعوائد البي يﺔ ،أو عبارة أخرى صعو ﺔ ﻣقابﻠﺔ ت اليف اﻷداء البي خﻼل ف ة زﻣنيﺔ ﻣعينﺔ
بالعوائد البي يﺔ اﳌتولدة عن اﻷداء خﻼل نفس الف ة فالعوائد البي يﺔ ت سم بخاص ت ن ما:
 عادة ﻻ يمكن التعب ع ا بوحدات القياس النقدي و نما يناس ا القياس الوصفي.
 طول الف ة الزﻣنيﺔ ب ن تارخ واقعﺔ حدوث الت ﻠفﺔ والعائد ا قق ﻣ ا.
 الصعو ات اﻷخرى :ناك صعو ات أخرى تواجه قياس الت اليف البي يﺔ ونو

ا فيما ي :

 صعو ﺔ التحديد الدقيق لﻸضرار البي يﺔ الناتﺠﺔ عن ال شاط اﻻقتصادي لﻠمؤسسﺔ؛
 ل س ﻣن الس ل تقدير القيم اﳌاليﺔ ل ل اﻷضرار البي يﺔ إذ عض ا قد ي ون له قيمﺔ سوقيﺔ ﻣثل خسائر ال وة
السمكيﺔ والسياحﺔ ،البعض اﻷخر ل س له قيمﺔ سوقيﺔ ﻣثل اﻷضرار بال

ﺔ اﻹ سانيﺔ ن يﺠﺔ التﻠوث؛

 صعو ﺔ تحديد العﻼقﺔ بوضوح ب ن اﳌﻠوثات واﻷضرار ال شﺄت ع ا عض اﳌﻠوثات ﻻ يظ ر اثر اﻻ اﻷجل الطو ل.
 .3.2.2طرق القياس ا اس للت اليف البي ية :رغم الصعو ات ال تواجه القياس ا اس لت اليف البي يﺔ فان ناك
العديد ﻣن ا

ود اﳌبذولﺔ وا اوﻻت ا اس يﺔ لغرض انﺠاز ذلك القياس نظرا ﻷ ميته ﻣن خﻼل إتباع طرق وأساليب غ

ﻣباشرة ﻣ ا ) :ﻣ اوات ،2016 ،صفحﺔ .(82.81
 أسلوب اﻻستجابة أو التأث  :وف ا يتم اﻻعتماد ع تقدير العﻼقات ب ن التعارض لكميات التﻠوث وأثر ا ع اﻷصول
ال شر ﺔ أو اﳌاديﺔ اﳌبا ي واﻵﻻت واﳌعدات ،و رتكز ذا النوع ﻣن الطرق ع وجود عﻼقﺔ سب يﺔ ب ن التﻠوث واﻷثر الذي
يحدثه ع ال وة ال شرﺔ واﳌاديﺔ والطبيعيﺔ فع س يل اﳌثال يمكن قياس ت اليف اﳌرض الناتج عن التﻠوث ﻣن خﻼل
قياس الت اليف اﳌباشرة ﻣثل ت اليف العﻼج والتمر ض والرعايﺔ ال
بإﻣراض ناتﺠﺔ عن التﻠوث ،وقياس الت اليف غ اﳌباشرة و شمل

يﺔ واﻷدو ﺔ وغ ا اﳌقدﻣﺔ لﻠ
ز ال

ص اﳌصاب

ص اﳌصاب عن العمل بنفس الكفاءة ال
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واقع القياس ا اس عن الت اليف البي يﺔ اﳌؤسسات اﻻقتصاديﺔ ا زائر ﺔ
ان عﻠ ا قبل اﻹصابﺔ باﻷﻣراض الناجمﺔ عن التﻠوث والضرر البي و مكن قياس ا بانخفاض اﻹنتاجيﺔ وﻣن أﻣثﻠﺔ ذا
النوع ﻣن الت اليف ،ت اليف الوفاة اﳌبكر ال يتحمﻠ ا ا تمع ن يﺠﺔ اﻹنتاجيﺔ اﳌفقودة.
 طر قة غي اﻹنتاجية :تقوم ذه الطرقﺔ ع أساس ﻣﻼحظﺔ التغ اﳌادي اﻹنتاج اﳌرتبط بتغ ات ﻣعينﺔ بالب ئﺔ ،فمثﻼ
يمكن أن يؤدي تﻠوث ال واء إ التﺄث بالسﻠب ع اﻹنتاجيﺔ الزراعيﺔ ،أي انخفاض اﻹنتاج كما ونوعا ،وقد يؤدي التﻠوث
أيضا إ تﺄ ل ال بﺔ الزراعيﺔ و التا انخفاض إنتاجي ا ،و ساب القيمﺔ اﳌاليﺔ ل ذا التغ أو اﻻنخفاض اﻹنتاجيﺔ يتم
ضرب كميﺔ اﻻنخفاض اﻹنتاجيﺔ سعر الطن اﳌباع ﻣن ﻣنتج ﻣع ن.
 طر قة غ ت اليف اﻹحﻼل :قد يحصل عن التﻠوث وتد ور الب ئﺔ اﻹضرار باﻷصول واﳌوارد ا تﻠفﺔ اﻷرا
والعقارات اﳌشيدة و

الزراعيﺔ

ذه ا الﺔ يمكن حساب تﻠك التﺄث ات ﻣاليا عن طر ق حساب ت اليف إحﻼل اﻷصل اﳌتﺄثر بﺄصل

جديد أو ت اليف إرجاعه إ حالته اﻷصﻠيﺔ ال

ان عﻠ ا ،وﻣن أﻣثﻠﺔ ذا النوع ﻣن الت اليف ت اليف إحﻼل أو ترﻣيم ﻣتﺄثر

بتﻠوث ال واء وتﺠدر اﻹشارة إ صعو ﺔ تطبيق ذا اﳌن إذا انت اﻷصول اﳌتﺄثرة

أصول ذات قيمﺔ تارخيﺔ أو ثقافيﺔ.

 طر قة الت اليف الوقائية :يفضل اﻹ سان ش ل عام تﺠنب ا اطر و عطي أولو ﺔ لﻺجراءات ال تقيه ﻣن ا وادث
وال وارث البي يﺔ واﳌﻠوثات بمختﻠف أنواع ا ﻣثل ا وادث اﻹشعاعيﺔ والنوو ﺔ ،لذا ف و يفضل اﻹقاﻣﺔ ﻣناطق عيدة عن
ا طر رغم إنخفاض أسعار اﳌبا ي
البي يﺔ

اﳌناطق ا يطﺔ ،و عكس فرق السعر ذلك ﻣقدار الت

يﺔ ال تمثل الت اليف

ذه ا الﺔ.

 طر قة قيمة العقارات :عت سعر عقار ﻣع ن أرض ،ﻣب  ،غ ه ا ع اس لعدة عواﻣل وخصائص ﻣ ا عمر العقار نوعيﺔ
اﻹ شاء ،وعدد الغرف باﻹضافﺔ إ العواﻣل اﻷخرى اﳌتعﻠقﺔ باﳌوقع ﻣثل الضوء واﳌنظر الذي يطﻠق عﻠيه نوعيﺔ ال واء
والكثافﺔ الس انيﺔ والقرب ﻣن ﻣراكز ا دﻣات وغ ه ،و مثل سعر العقار ﻣحصﻠﺔ ل العواﻣل السابقﺔ ﻣﺠتمعﺔ،
و اف اض ثبات العواﻣل السابقﺔ ﻣا عدا العواﻣل البي يﺔ يمكننا تحديد اﻷثر البي ﻣتمثﻼ الضوضاء ،ال

يج ،الروائح،

الغازات ،الغبار اﳌنبعث و افﺔ إش ال التﻠوث اﻷخرى ع سعر العقار وأثب ت العديد ﻣن الدراسات انخفاض أسعار
العقارات عندﻣا يق ب ﻣن ﻣصدر التﻠوث ﻣقارنﺔ بنظ ه الذي يتمتع بذات اﳌزايا لكن ﻣناطق خاليﺔ ﻣن التﻠوث.
 طر قة اختﻼفات اﻷجور :و ذه الطر قﺔ شبه أسﻠوب قيمﺔ العقارات أسسه النظرﺔ ولكن يختﻠف عنه تحديد ﻣدى
قبول اﻷفراد بز ادة اﻷجور والتعرض

اطر

يﺔ اﻹصابﺔ باﻷﻣراض اﳌرتبطﺔ بالتعرض لﻠتﻠوث والوفاة اﳌبكرة ﻣقابل

ز ادة اﻷجر ،ﻣقارنﺔ بالذين عمﻠون نفس العمل ﻣنطقﺔ خاليﺔ ﻣن التﻠوث فالفرق ب ن القيمت ن يمثل ت ﻠفﺔ التﻠوث ال
يرغب اﻷفراد تحمﻠ ا ﻣقابل تحمل ﻣخاطر التﻠوث.
 .3و اقع القياس ا اس للت اليف البي ية بمؤسسة ال سكرة لﻼسمنت – سكرة-
 .1.3تقديم مؤسسة ال سكر ة لﻼسمنت:
ال سكر ﺔ لﻼسمنت BC

ﻣؤسسﺔ عموﻣيﺔ ﻣسا مﺔ ،تقع بﺠوار ب رش بﻠديﺔ برا

 ،دائرة جمورة وﻻيﺔ سكرة تحت

ﻣساحﺔ حوا  100كتار يقدر رأسمال ا اﻻجتما ب ـ ـ ـ ـ ــ 4 284 :ﻣﻠيون دينار جزائري ،يتمثل شاط ا الرئ

إنتاج و سو ق

اﻻسمنت ا اص بمواد البناء ،تحت طاقﺔ إنتاجيﺔ تقدر ب ـ ـ ـ ـ ــ 4 :ﻣﻠيون طن سنو ا.
تﺄسست ﻣؤسسﺔ اﻻسمنت ب سكرة عام ،وأﻣضت أول اتفاقيﺔ لبدايﺔ إ شاء اﳌصنع ،لتبدأ عمﻠيﺔ اﻹنتاج فعﻠيا

شر

ﻣاي لسنﺔ  ،2016و نتاج ﻠينكر جوان لنفس السنﺔ ﻣع إنتاج اﻻسمنت .تقوم اﳌؤسسﺔ بإنتاج أرع أنواع ﻣن اﻻسمنت تتمثل
:
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 42.5 CPJCEMII/A-M اسمنت رﻣادي ﻣن أجل ا رسانﺔ اﳌس ﺔ ) (CPJع حساب اﳌعيار NA 442
 42.5 CPJCEMII/A-M اسمنت رﻣادي ﻣن أجل ا رسانﺔ اﳌس ﺔ ) (CPJع حساب اﳌعيار NA 442
42.5 CPJCEMIV/ A اسمنت رﻣادي ﻣقاوم السولفات ) CPA-CEMI/42.5 (CRSع حساب اﳌعيار NA 443
 اسمنت أبيض )قيد اﳌشروع ،طور الدراسﺔ(
وتتمثل أ م أ داف ال س اﳌؤسسﺔ لتحقيق ا فيما ي :
 تﻠبيﺔ ا اجات اﳌ ايدة؛
 اﳌسا مﺔ اﻣتصاص البطالﺔ ﻣع العﻠم أن ذه الصناعﺔ أك استقطابا لﻠيد العاﻣﻠﺔ؛
 الس ﻣن أجل سو ق ﻣنتﺠا ا بنفس ا؛
 تحس ن دخل العاﻣل ،ف ﻠما زاد اﻹنتاج زادت اﻷراح.
 .2.2دراسة الوضعية اﳌالية للمؤسسة :تطوررقم اﻷعمال للف ة اﳌمتدة من 2018 -2016
نحاول دراسﺔ رقم اﻷعمال اﳌؤسسﺔ ﻣن جوانب ﻣختﻠفﺔ ،وذلك باﻻعتماد ع جدول حساب النتائج وﻣعﻠوﻣات ﻣن قبل
اﳌؤسسﺔ ﻣحل الدراسﺔ لف ة ) ،(2018-2016و مكن تحديد تطور رقم اﻷعمال ﻣن خﻼل النقاط التاليﺔ:
1.2.3تطورمبيعات بضاعة واﳌنتجات اﳌصنعة وا دمات اﳌؤداة واﳌنتجات اﳌ قة
يو

ا دول اﳌوا تطور ﻣبيعات البضاعﺔ واﳌنتﺠات اﳌصنعﺔ وا دﻣات اﳌؤداة واﳌنتﺠات اﳌ قﺔ ﳌؤسسﺔ اﻻسمنت

ال سكر ﺔ خﻼل الف ة الدراسﺔ 2018-2016
جدول :01تطور ﻣبيعات البضاعﺔ ﳌؤسسﺔ اﻹسمنت ال سكرﺔ خﻼل الف ة 2018-2016
الوحدة :دج
2016

2017

2018

السنة

4 097 868 499

8147484383

12762822279

سبة الز ادة و النقصان

-

-

-

تﺨفيﺾ

-

-

44720180

رقم اﻷعمال اﻹجما صا

4097868499

8002841676

12276310518

مبيعات بضاعة واﳌنتجات اﳌصنعة وا دمات اﳌؤداة
واﳌنتجات اﳌ قة

اﳌصدر :من الباحث ن باﻻعتماد ع جدول حساب النتائج ومعلومات اﳌؤسسة للسنوات 2018-2016

نﻼحظ أن اﳌبيعات إرتفعت ب سبﺔ كب ة خﻼل سنﺔ 2017ﻣقارنﺔ سنﺔ  ،2016حيث بﻠغت سبﺔ الزادة بـ ـ ــ:
)3904973177دج( ،يمكن تفس اﻻرتفاع الكب لﻠمبيعات سنﺔ  2017ﻣقارنﺔ لسنﺔ  2016لتغي سياسﺔ التوزع كما أن
اﻻنخفاض الطفيف ب ن السنوات ﻻ يمثل انخفاض فع لﻠمبيعات بل لسياسﺔ اﳌتبعﺔ ﳌؤسسﺔ حيث تمنح تخفيضات ع
ﻣبيعات حالﺔ شراء كميات ﻣعت ة فإ ا ستفيد ﻣن تخفيض ب سبﺔ ﻣعينﺔ حسب كميﺔ اﳌباعﺔ * ،REMISEحيث بﻠﻎ ﻣبﻠﻎ
التخفيض اﳌمنوح سنﺔ  2018تقدر بـ ــ.( 44720180 ) :
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واقع القياس ا اس عن الت اليف البي يﺔ اﳌؤسسات اﻻقتصاديﺔ ا زائر ﺔ
 2.2.3تقسيم رقم اﻷعمال حسب نوع طبيعة اﳌنتجات :يمكن تقسيم رقم اﻷعمال حسب طبيعﺔ اﳌنتﺠات كما ي :
جدول رقم  :02تطور رقم أعمال شركﺔ اﻹسمنت سكرﺔ حسب حسابات اﳌنتﺠات خﻼل الس ت ن 2018-2017
الوحدة :دج
رقم

السنة

حساب

رقم اﻷعمال

70

2017

ﻣبيعات بضاعﺔ واﳌنتﺠات اﳌصنعﺔ

2018

8147484383

12762822279

وا دﻣات اﳌؤداة واﳌنتﺠات اﳌ قﺔ
73

اﻹنتاج ا زن أو اﳌنتقص ﻣن ا زون

378352773

211932622

73

اﻹنتاج اﳌث ت

1787448596

-

74

اﳌنتﺠات العمﻠياتيﺔ اﻷخرى

7743832

154830568

76

اﳌنتﺠات اﳌاليﺔ

113852916

13737632

78

عناصر غ عاديﺔ

-

-

79

اﻻس جاعات ﻣن خسائر القيمﺔ واﳌؤونﺔ

-

-

10434882500

13143323101

ا موع

اﳌصدر :من إعداد الباحث ن باﻻعتماد ع حسابات النتائج لس ت ن 2018-2017

نﻼحظ ﻣن ا دول أعﻼه أن رقم اﻷعمال تزايد ﻣستمر ﻣن سنﺔ  2017إ سنﺔ .2018
.3.2.3أنواع الت اليف مؤسسة ال سكر ة لﻼسمنت ) اﳌؤسسة محل الدراسة(
تقوم اﳌدير ﺔ العاﻣﺔ بتحديد أنواع الت اليف ال تدخل

سع ا لﻠمنتوج وال

عمل ا

شاط ا العادي واﳌستمر

وتتمثل ذه الت اليف :
 ت اليف حسب عﻼقة اﻹنتاج :و تتمثل ﻣواد ﻣباشرة و ﻣواد غ ﻣباشرة و كما ي :
 ت اليف اﳌباشرة:

ﻣصار ف تتعﻠق بإنتاج نوع ﻣع ن ﻣن دون سواه و التا تحمل إ سعر ت ﻠفﺔ ذا النوع فقط .أي

اﳌصار ف ال يمكن ر ط ا ﻣباشرة ﻣع عمﻠيﺔ اﻹنتاج ،و شمل :اﻷغﻠفﺔ وا تﻼك اﻵﻻت ال ت تج اﳌنتوج ،ﻣصارف
اﳌوظف ن الذين شتغﻠون ذه اﻵﻻت  ،أي اﳌصارف اﳌرتبطﺔ ﻣباشرة ﻣع اﳌنتوج.
 ت اليف غ مباشرة:

اﳌصارف ال تخص آن واحد أك ﻣن ﻣنتج أي

اﳌنتﺠات ﻣثل :ﻣصارف الك ر اء ،الصيانﺔ ،أغﻠفﺔ ﻣباشرة ،اﳌادة ا ام )

ﻣصار ف ﻣش كﺔ ب ن جميع أنواع

ر ج ي ( ،الوقود ،ﻣواد إضافيﺔ ،قطاع

الغيار اﳌستخدم لﻠشاحنات ال تنقل اﳌنتﺠات ،إ تﻼك اﻵﻻت اﳌستخدﻣﺔ

العمﻠيﺔ اﻹنتاجيﺔ،اﻷجور والرواتب،

الضرائب ا تﻠفﺔ )ضربﺔ ع الكميﺔ اﳌستخرجﺔ ،ضر بﺔ ع اﳌساحﺔ اﳌستعمﻠﺔ ﻣن طرف اﳌؤسسﺔ( ،النقل
بوسائﻠ ا ا اصﺔ لﻠمنتﺠات ب ن الوحدات أو إيصال اﳌنتﺠات لﻠعميل.
 ت اليف حسب

م ال شاط :وتتمثل :

 الت اليف الثابتة:

ت اليف اﻹنتاج ال ﻻ تتغ ب شاط اﳌؤسسﺔ ،أي باﻹنتاج ،ذا النوع تتحمﻠه اﳌؤسسﺔ ﻣ ما ان

ﻣستوى شاط ا و شمل أرقام ا سابات:
 حـ :60/اﳌش يات اﳌس ﻠكﺔ. حـ :61/ا دﻣات ا ارجيﺔ.38
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 حـ :64/الضرائب والرسوم واﳌدفوعات اﳌماثﻠﺔ. حـ :65/اﻷعباء العمﻠياتيﺔ اﻷخرى. حـ :66/اﻷعباء اﳌاليﺔ. الت اليف اﳌتغ ة:

الت اليف ال تتغ ﻣن خﻼل تقرر كميﺔ اﻹنتاج ،و شمل ا سابات التاليﺔ:

 حـ :62/ا دﻣات ا ارجيﺔ اﻷخرى. حـ :63/أعباء اﳌستخدﻣ ن. حـ :68/ﻣخصصات اﻹ تﻼك واﳌؤونات وخسائر القيمﺔ. حـ :69/الضرائب ع النتائج وﻣا يماثﻠ ا..3.2.3طر قة حساب الت اليف اﳌؤسسة محل الدراسة
تكمن طر قﺔ اح ساب الت اليف لﻠمنتﺠات ال ائيﺔ ﻣن خﻼل ﻣﺠموعﺔ ﻣن اﻹجراءات ال تقوم ا اﳌدير ﺔ العاﻣﺔ و
كماي :
جمع البيانات :عد ال شاور ﻣع ﻣختﻠف الوحدات يتم جمع البيانات ﻣن خﻼل:
 عمﻠيﺔ التص يع ل ل ﻣنتج ﻣن شﺄ ا أن تحدد درجﺔ عقيد اﳌنتج؛
 الكميات اﳌنتﺠﺔ ﻣن قبل اﳌنتج؛
 اﳌصروفات اﳌباشرة اﳌ

ﻠﺔ ل ل ﻣركز ت ﻠفﺔ؛

 الت اليف ال ﻠيﺔ ل ل وحدة.
ذه اﳌعطيات اﳌقدﻣﺔ ال ﻣن شﺄ ا أن تب ن الت ﻠفﺔ ال

عود ل ل ﻣنتج

غياب ا اسبﺔ التحﻠيﻠيﺔ ال تحدد

الت اليف ل ل ﻣركز ت ﻠفﺔ ،وحساب الت اليف ﻣن خﻼل توز ع ت اليف الوحدة )حسب الفئﺔ( وفقا لكميﺔ إنتاج ا.
 طر قة ا ساب :تقوم طرقﺔ ا ساب ع تحﻠيل ت اليف ﻣركز الت ﻠفﺔ ل ل ﻣركز ت ﻠفﺔ وتحدد ﻣصارف ا الت اليف
اﳌرتبطﺔ ﻣباشرة ﻣع عمﻠيﺔ اﻹنتاج و الت اليف اﳌباشرة ال تتعﻠق باﻹنتاج ،والبا ﻣن الت اليف

ت اليف غ

ﻣباشرة وال تحسب بﺄخذ إجما الت اليف اﳌباشرة ل ل ﻣراكز الت اليف واﳌصارف اﻹجماليﺔ لﻠوحدة.
 تطبيق حساب الت لفة :يتم إدخال البيانات ال تم جمع ا ﻣرحﻠﺔ جمع البيانات يتم إدخال ا أرع جداول:
 جدول اﳌنتﺠات؛
 جدول ﻣركز الت ﻠفﺔ؛
 جدول الرط )اﳌنتج/ﻣركز الت ﻠفﺔ(؛
 جدول العناصر العاﻣﺔ؛
 جدول اﳌنتجات :والذي يتضمن:
 الرﻣز :رقم ا ساب اﳌنتج؛
 الوصف :وصف اﳌنتوجات؛
 الكميﺔ :الكميﺔ اﳌنتﺠﺔ خﻼل السنﺔ؛
 الدرجﺔ :درجﺔ عقيد اﳌنتوج؛
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واقع القياس ا اس عن الت اليف البي يﺔ اﳌؤسسات اﻻقتصاديﺔ ا زائر ﺔ
 اﳌفتاح :ﻣفتاح توز ع الت اليف غ اﳌباشرة )تحسب تﻠقائيا(.
جدول  :03جدول اﳌنتﺠات
معدل

اﳌفتاح

الوحدة :دج
الرمز

الكمية

الوصف

0,87

\

1 683 200

CEM I 42,5 R

01

0,04

\

77 874

CEM I 42,5 R SR3

02

0,00

\

814

CRS IV/42.5

03

0,08

\

148 935

CEM II B-L 32,5 R

04

0,01

\

16 573

CEM II B-L 42,5 N

05

0,87

\

1 683 200

CEM I 42,5 R

06

اﳌصدر :من قبل اﳌؤسسة

تحسب درجﺔ التعقيد بالكميﺔ اﻷك إنتاجا اﳌؤسسﺔ لﻠمنتج خﻼل  8ساعات و ﻣوزعﺔ ا دول وذلك ﻣن خﻼل:
الفارق ب ن كميﺔ إنتاج اﳌنتﺠات خﻼل  8ساعات ،وﻣثال ع ذلك :خﻼل  8ساعات تم إنتاج  15طن ﻣن رفيع و  30طن ﻣن
شم

 ،ف ل ﻣنتوج يوضع له درجﺔ ﻣعينﺔ.

و  60طن ﻣن أكياس أﻣﻼح ا

أﻣا حساب ﻣفتاح توز ع الت اليف غ اﳌباشرة = الكميﺔ × درجﺔ التعقيد ،وا موع اﳌتحصل عﻠيه × %100
ثم عد ذلك نقسم ع )إجما الكميات × درجﺔ التعقيد( .وذلك ﻣن خﻼل:
كميﺔ اﳌنتوج× درجﺔ التعقيد= )إجما الكميات × درجﺔ التعقيد(.
)إجما الكميات × درجﺔ التعقيد(
كميﺔ اﳌنتوج× درجﺔ التعقيد

.%100
.X

نا يخرج ﻣعاﻣل التوازن ) ﻣفتاح توز ع الت اليف(.
 جدول مركز الت لفة :وال تت ون ﻣن:
 الرﻣز :رﻣز ﻣركز الت ﻠفﺔ* .الوصف :وصف ﻣركز الت ﻠفﺔ.
 ت اليف اﻷغﻠفﺔ :إجما ت اليف اﻷغﻠفﺔ اﳌتصﻠﺔ بمركز الت ﻠفﺔ.
 ت اليف اﳌوظف ن :إجما ت اليف اﳌوظف ن اﳌتصﻠﺔ بمركز الت ﻠفﺔ.
 اﻹ تﻼك :إجما اﻹ تﻼ ات اﳌتصﻠﺔ بمركز الت ﻠفﺔ.
 ت اليف أخرى :إجما با الت اليف اﳌتصﻠﺔ بمركز الت ﻠفﺔ.
 الكميﺔ :كميﺔ اﳌنتج ﻣن ﻣركز الت ﻠفﺔ.
 ت اليف ﻣتغ ة :ﻣعدل الت اليف اﳌتغ ة ﻣن خﻼل تقر ر الكميات )ت اليف اﳌوظف ن واﻹ تﻼك(.
 ت اليف ثابتﺔ :اﳌعدل بالطن لﻠت اليف الثابتﺔ ﻣن خﻼل تقر ر الكميﺔ )ت اليف اﻷغﻠفﺔ و ا الت اليف اﳌس ﻠكﺔ(.
 الت اليف اﳌباشرة :ﻣعدل الت ﻠفﺔ بالطن ﳌركز الت ﻠفﺔ.
تصنف تﻠك الت اليف حسب نوع ا و تﺠمع و نضع ا ا دول اﻵ ي:

40
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جدول  :05جدول ﻣركز الت ﻠفﺔ
ت اليف

ت اليف

ت اليف

مباشرة

ثابتة

متغ ة

الكمية

اﻹ تﻼك

ت اليف

الوحدة :دج

اﳌوظف ن

اﻷغلفة

الرمز

الوصف

أخرى
CEM I 42,5 R

01

1 683 200

CEM I 42,5 R SR3

02

CRS IV/42.5

03

148 935

CEM II B-L 32,5 R

04

16 573

CEM II B-L 42,5 N

05

CEM I 42,5 R

06

77 874
814

1 683 200

اﳌصدر :من قبل اﳌؤسسة

 جدول الر ط :و ت ون ذا ا دول ﻣن :اﳌنتج :رﻣز حساب اﳌنتج - .رﻣز ﻣركز الرط ).(cc
جدول  06جدول الر ط للمنتجات

الوحدة :دج

ﻣركز الر ط

كمية

اﳌنتج

\

1 683 200

CEM I 42,5 R

\

77 874

CEM I 42,5 R SR3

\

814

CRS IV/42.5

\

148 935

CEM II B-L 32,5 R

\

16 573

CEM II B-L 42,5 N

\

1 683 200

CEM I 42,5 R

\

77 874

CEM I 42,5 R

اﳌصدر :من قبل اﳌؤسسة

 جدول العناصر العامة :و ت ون ﻣن ا سابات :حيث يتم جمع ل اﳌصارف لسنﺔ  2018_2017ﻣن جدول حسابات
النتائج وتوضع ا دول اﻵ ي:

جدول :07جدول الت اليف العامة

الوحدة :دج

65حـ/

64حـ/

63حـ/

62حـ/

61حـ/

60حـ/

+22637748

+203617952

+977445813

+1481011240

+1234645836

+4139261740

67928618

117676106

902610491

506947538

570040437

3412856131

ا موع

69حـ/

67حـ/

68حـ/

66حـ/

الت اليف العامة
14291508601

-

-

-

118465838+536363113

اﳌصدر :من قبل اﳌؤسسة
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واقع القياس ا اس عن الت اليف البي يﺔ اﳌؤسسات اﻻقتصاديﺔ ا زائر ﺔ
 ن يجة ال ائية ل سابات :تو

ا دول اﳌوا :
جدول رقم :08حساب سعر الت ﻠفﺔ

سعرالت لفة

الت اليف

الت اليف

الت اليف غ

الت اليف

اﳌتغ ة

الثابتة

اﳌباشرة

اﳌباشرة

الكمية
1 683 200
77 874
814

اﳌنتج
CEM I 42,5 R
CEM I 42,5 R SR3
CRS IV/42.5

148 935

CEM II B-L 32,5 R

16 573

CEM II B-L 42,5 N

1 683 200

CEM I 42,5 R

اﳌصدر :من قبل اﳌؤسسة

 تﺠمع وتضاف الت اليف اﳌباشرة.
 أﻣا الت اليف الغ ﻣباشرة :نﺄخذ الت اليف ال ﻠيﺔ ونضع جدول به اﳌنتﺠات ونﺠمع كميﺔ ل ﻣنتوج.
 نحسب ﻣعاﻣل التوازن )ﻣفتاح التوز ع(؛ نضيف خانﺔ با دول ا ﻣركز الت ﻠفﺔ :و الت اليف ال تدخل إنتاج اﳌنتوج؛ نضيف خانﺔ با دول ا العﻼقﺔ ب ن اﳌنتج وﻣركز الت ﻠفﺔ :أي تﺠميع الت اليف لﻠوصول إ اﳌنتج اﻷخ ؛ نضيف خانﺔ با دول ا ﻣصار ف إ تﻼك اﻵﻻت ونضيف ا إ الت اليف ،إذا انت اﻵلﺔ ت تج عدة ﻣنتوجات نحسبال سبﺔ اﳌئو ﺔ لﻠكميﺔ اﳌنتﺠﺔ ل ل ﻣنتوج ونوزع ا ع اﳌنتوجات؛
 نضيف الضرائب ع إنتاج اﳌادة ا ام ونقسم الضرائب حسب الكميﺔ اﳌنتﺠﺔ؛ الت اليف غ اﳌباشرة = الت اليف ال لية  -مجموع الت اليف اﳌباشرة؛ توزع الت اليف غ اﳌباشرة ع أساس ﻣفتاح التوز ع؛ الت اليف غ اﳌباشرة ﳌنتوج مع ن= مجموع الت اليف غ اﳌباشرة × مفتاح التوز عﻣن خﻼل ﻣا سبق ست تج أنه ﻻ يوجد ﻣراكز ت ﻠفﺔ ﻣستقﻠﺔ خاصﺔ بالت اليف البي يﺔ ،حيث إن اﳌؤسسﺔ تحسب ت ﻠفﺔ
ﻣنتج ﻣن خﻼل حصر افﺔ الت اليف إنتاج دون إظ ار ت اليف البي يﺔ بند ﻣستقل
 3.3طرق الرقابة ع الت اليف واﳌعا ة ا اس ية البي ية باﳌؤسسة محل الدراسة
 .1.3.3طرق الرقابة:
تتم الرقابﺔ ع الت اليف باﳌؤسسﺔ ﻣحل الدراسﺔ ﻣن خﻼل ﻣﺠموعﺔ ﻣن الطرق أغﻠ ا عتمد ع التقار ر وتتمثل :
 تقر ر يومي :يحتوي ع كميﺔ اس ﻼك اﻷغﻠفﺔ وكميﺔ إنتاج ل ل ﻣنتوج وعدد اﳌبيعات خﻼل اليوم؛
 تقر ر ش ري :تم باس ﻼك اﳌنتﺠات ك ل وت ﻠفﺔ الوقود وقطاع الغيار ،ﻣع تحديد كذلك كميﺔ اﻹنتاج وعدد
اﳌبيعات؛
 تقر ر يقدم ل  6أش ر :يقدم ل اﳌصارف واﻻس ﻼ ات تقدﻣه ﻣص ﺔ ا اسبﺔ وﻣاليﺔ )جدول حسابات النتائج(؛
42
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 تقر ر سنوي :تقدم فيه ل اﳌعﻠوﻣات ﻣن إنتاج وﻣبيعات و ل اﳌصارف ا تﻠفﺔ.
 رقابﺔ الرئ س ﳌرؤوسيه

قسم اﻹنتاج ﻣن خﻼل ﻣدى إل اﻣه بالعمل ﻣن خﻼل الكميﺔ اﳌنتﺠﺔ وكميﺔ اﳌنتﺠات

التالفﺔ.
 2.3.3محاولة اظ ار اﳌعا ة ا اس ية لت اليف واﻻصول البي ية للمؤسسة محل الدراسة.
تقوم اﳌؤسسﺔ بمعا ﺔ الت اليف ال تتحمﻠ ا ﻣن أجل ا فاظ ع الب ئﺔ و

يﻠ ا ﻣحاس يا بتقسيم ا إ نوع ن

اﻷول تم بقياس ت اليف اﻻقتناء ﻣعدات ا د ﻣن التﻠوث ) تث يتات( ،والثا ي تم بقياس ت اليف ا د ﻣن التﻠوث و
يل ع أساس أ ا ﻣصار ف تخصم ﻣن صا الر ح ،وﻣا يمكن اﻹشارة إليه أيضا أن ذه ال
ال

يﻼت العاديﺔ لﻠمؤسسﺔ أي ضمن حسابا ا ف لم تقم بفتح حسابات جديدة ل ا لذا فان ﻣعا

وﻣصار ف عاديﺔ قد تتحمﻠ ا اﳌؤسسﺔ وفيما ي
 2018وقاﻣت ب

يﻼت تدخل ضمن
ا تتم ﺄي أصول

عطي ﻣثاﻻ عن ل ﻣن اﻷصول واﳌصار ف ال تحمﻠ ا اﳌؤسسﺔ خﻼل سنﺔ

يﻠ ا ﻣحاس يا.
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واقع القياس ا اس عن الت اليف البي يﺔ اﳌؤسسات اﻻقتصاديﺔ ا زائر ﺔ
أوﻻ :التث يتات  :قامت اﳌؤسسة باقتناء مصفاة اﳌ د بت لفة تقدرب)  (396861298.30دج
ر.ح ﻣﺪﻳﻦ

اﻟﺒﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن

ر.ح داﺋﻦ
ﻣﺼﻔﺎة اﳌﱪد

215211
4042022
*

اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺪاﺋﻦ

اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻳﻦ
396861298.30

396861298.30

ﻣﻮردو اﻟﺘﺜﺒﻴﺘﺎت

يل قسط اﻻ تﻼك ا اص ا.
ر.ح ﻣﺪﻳﻦ

اﻟﺒﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن

ر.ح داﺋﻦ

ﳐﺼﺼﺎت اﻻﻫﺘﻼك اﺻﻮل غ ﺟﺎرﻳﺔ

681000
2815211

 1285فتيﻠﺔ ﻣن اﻷ
اﻷ

ار وغرس ا ﻣحيط ا الداخ وا ار  ،حيث تم سنﺔ  2018شراء
يل العمﻠيﺔ كما ي :
اﻟﺒﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن

ر.ح داﺋﻦ

615000

ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﻏﺮس اﻻﺷﺠﺎر

45600

اﻟﺮﲰﻌﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ
40120

*

27780290.88

ار والز ور

يل عمﻠيﺔ غرس اﻷ

ر.ح ﻣﺪﻳﻦ

27780290.88

ار والز ور بقيمﺔ ) 1570600,00دج (خارج الرسم كما تحمﻠت ﻣصار ف تتعﻠق باليد العاﻣﻠﺔ لغرس ذه

ار تقدر بـ  540000دج خارج الرسم  ،وتم


اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻳﻦ

اﻫﺘﻼك اﳌﺼﻔﺎة اﳌﱪد

ثانيا :الت اليف البي ية :قاﻣت اﳌؤسسﺔ شراء اﻷ

اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺪاﺋﻦ

اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻳﻦ

اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺪاﺋﻦ

2110600,00
401014,00

ﻣﻮردو اﳋﺪﻣﺎت

2511614 ،00

يل عملية دفع اﳌستحقات:
ر.ح ﻣﺪﻳﻦ

ر.ح داﺋﻦ

40120

اﻟﺒﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎن
ﻣﻮردو اﳋﺪﻣﺎت

512100

اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻳﻦ

اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺪاﺋﻦ

2511614
اﻟﺒﻨﻚ

2522614

 .4.3ا ع اس تطبيق محاسبة ت اليف البي ية ع اﻷداء البي للمؤسسة
دف ﻣحاسبﺔ ت اليف البي يﺔ بالدرجﺔ اﻷو إ تحس ن اﻷداء البي لﻠمؤسسﺔ ،وسنو

أ م نقطﺔ ال تتعﻠق باﻷداء

البي لﻠمؤسسﺔ.
 اﻻس ثمارات البي ية :تب ت اﳌؤسسﺔ ﻣن أجل حصول ا ع ش ادة اﻷيزو  14001اس ثمارات بي يﺔ اﻣﺔ وﻣعت ة جعﻠ ا رائدة
قطاع اﻻسمنت ،وجدول التا يو
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قيمﺔ اﻻس ثمارات البي يﺔ لﻠمؤسسﺔ خﻼل سنﺔ .2018
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جدول  : 09يو

عبد ا ق سعدي

قيمﺔ اﻻس ثمارات البي يﺔ لﻠمؤسسﺔ خﻼل سنﺔ 2018

اﻷش ر

الوحدة :دج

اﻻس ثمارات البي ية

02\10

62400,00

02\11

62400,00

04\30

150000,00

05\02

150000,00

05\04

130000,00

05\07

130000,00

08\05

88400,00

10\10

182000,00

10\15

15300,00

10\20

780000,00

10\21

780000,00

10\24

172500,00

11\11

93600,00

11\19

18400,00

11\21

18400,00

12\03

15300,00

12\20

60000,00

12\27

60000,00
اﳌصدر :ﻣن إعداد الباحث ن باﻻعتماد ع ﻣعطيات اﳌؤسسﺔ

 .5.3مسا مة القياس ا اس عن الت اليف اﻷداء البي بمؤسسة محل الدراسة.
 تص يف الت اليف البي ية :تقوم اﳌؤسسﺔ بتحديد الت اليف البي يﺔ داخل قوائم ا اﳌاليﺔ ،لكننا نﺠد ا ﻣدﻣﺠﺔ وﻣخفيﺔ
داخل عناصر الت اليف اﻷخرى ،كما ﻻ يوجد تص يف ﻣﻼئم و ﻣحدد ل ا حيث تقوم ب

يﻠ ا ﻣحاس يا دون تص يف ل ا ،لذلك

تم التوصل إ التص يف التا لت اليف البي يﺔ الذي يتﻼءم ﻣع طبيعﺔ اﻷ شطﺔ ال تزاول ا اﳌؤسسﺔ:
 ت اليف الرقابة ع اﻷداء البي :

ت اليف ال

دف اﳌؤسسﺔ ﻣن خﻼل ا إ الرقابﺔ ع التﻠوث ﳌنع حدوثه أو

تخفيضه ،وتضم ل ﻣن الت اليف اﳌنع وت اليف حصر التﻠوث كما ي :
 ت اليف منع التلوث أو الوقاية منه :قاﻣت اﳌؤسسﺔ بالعديد ﻣن اﻹجراءات ل د ﻣن التﻠوث البي الناتج عنشاطا ا ،ﻣما أدى إ ز ادة اﻹنفاق ع ت اليف أدا ا البي و ش ل خاص ت اليف اﳌنع و مكن حصر أ م ا فيما ي :
 الت اليف ا اصﺔ شراء اﳌعدات الرأسماليﺔ اﳌتخصصﺔ

تنقيﺔ ال واء اﳌتمثﻠﺔ

اﳌصا الك سيﺔ )

الفﻼت (.
 تحديد شبكﺔ الرط بالغاز .
 البطار ات الك ر ائيﺔ اﳌكثفﺔ
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واقع القياس ا اس عن الت اليف البي يﺔ اﳌؤسسات اﻻقتصاديﺔ ا زائر ﺔ
 بناء أحواض ﻣائيﺔ ﻣخارج اﳌياه اﳌستعمﻠﺔ لتصفي ا عن طرق تنقيﺔ ترسبات ﻣخﻠفات اﻻسمنت ش ل ﻣتواصلقعر ذه اﻷحواض.
 ت اليف خوذة إيقاف الضوضاء ونظارات ا مايﺔ ضد الغبار ،حيث قاﻣت اﳌؤسسﺔ بتوق ﻣا عادل  400نظارة و 302خوذة ﻣن أجل حمايﺔ العمال ﻣن

يج اﻵﻻت ال يزاولون شاط م ف ا أو بالقرب ﻣ ا.

 ت اليف حصر وقياس كمية التلوث :ﻣن أجل بقاء اﳌؤسسﺔ ضمن شروط حصول ع اﻻيزو والعمل ع تنظيف ﻣحيط ا
وا افظﺔ عﻠيه طبقا لﻠقوان ن وال شر عات اﳌنصوص عﻠ ا ،تم تحمل ت اليف إضافيﺔ تتمثل عموﻣا :
 الت اليف ا اصﺔ بالدراسات البي يﺔ كدراسﺔ اﻷثر البي ودراسﺔ ا طر؛ ت اليف خاصﺔ بت و ن العمال وتدر م ا ال البي باﻹضافﺔ إ ترصات داخل وخارج الوطن؛ اﻷصول ﻣتخصصﺔ الرصد البي ؛ ت اليف اﳌراجعﺔ أو التدقيق البي وت اليف ا صول ع ش ادة اﻻيزو؛ ت اليف التدقيق الطاقوي  ،و و ﻣدعم أﻻنه ضمن اس ثمار بي قاﻣت اﳌؤسسﺔ به. ت اليف الفشل الرقابة ع اﻷداء البي  :قبل صدور القوان ن ال تﺠ اﳌؤسسﺔ ع ا فاظ ع ب ئ ا وا و اﳌﻼئم
لﻠعمل وحمايﺔ ﻣحيط ا الداخ وا ار  ،أنﺠر عنه تﻠوث وا ي ائل وخاصﺔ فيما يتعﻠق بالغبار الناتج عن صناعﺔ اﻻسمنت
بداء ﻣن اﳌ

رة ح توز ع ،حيث بﻠغت الرسوم ع ال شاطات اﳌﻠوثﺔ أو ا ط ة ع الب ئﺔ سنﺔ  (480000,00) : 2018دج .

لذا قاﻣت اﳌؤسسﺔ عد ا بمعا ﺔ ذا التﻠوث ﻣتحمﻠﺔ ت اليف جراءه ﻣتمثﻠﺔ :
 الت اليف الصر حة :و ت اليف اﳌرئيﺔ الناتﺠﺔ عن ﻣعا ﺔ اﻵثار السﻠبيﺔ لﻠغبار ع اﻵﻻت وﻣختﻠف اﳌراكز وﻣتمثﻠﺔ
ا دول التا :
جدول  :10الت اليف التصر حيﺔ لﻠمؤسسﺔ ﻣحل الدراسﺔ
عي ن
أنبوب ﻣطاطي ﻣرن DN63

كمية
30

سعر الوحدوي
4200

اﳌبالغ
126 000

الغطاء ال ا ي  10ﻣم

200

15

16 200

2

1500

3 000

قاطع أنبوب  42ﻣم
ﻣﺠرفﺔ ﻣتوسطﺔ ﻣع ﻣقبض
حفارة  27ﻣع ﻣقبض
كماشﺔ ﻣثقبﺔ
ﻣ ﺔ الرش اليدو ﺔ ﻣع الظ ر )(L20

2
5
5
2
200

1 250
1 025
1500
1 100
40

6 250
5 125
3 000
3 300
8 000

بالتنقيط اتصال اﻷنف  /الص بور MM10

10

170

1 700

تركيب البﻼس يك

5

825

4 125

أشعل النار ﻣع ﻣقبض

200

15

3 000

حاﻣل خرطوم صغ بالتنقيط  10ﻣم
أنبوب تقط  10ﻣﻠم
قفل صمام بقطر  10ﻣﻠم
ز رة وعاء

200
200
6
6

15
30
5 500
5 500

3 000
6 000
33 000
33 000

عر ﺔ يدو ﺔ
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عيمﺔ زعرور
ز رة وعاء
خرطوم اﳌاء 32/26
ك س العشب الطبي ﻣن  25كﺠم
ﻣقبض فﺄس
 CaCl2ﻣواد الكيميائيﺔ

4
1
3
1 000
5

7000
60 000
485
140
525

28 000
60 000
1 455
140 000
2 625

فرشاة ﻣك سﺔ  32سم  40سم أسود ﻣع ﻣقبض
رة الﻠبخ
رة الﻠبخ
رة الﻠبخ
بذور النعناع
ﻣبيد ا شرات
أ ار الز تون
أ ار الز تون

45
20
70
2
2
50
250
80

6 000
4 850
2 600
700
11 000
2 300
230
230

270 000
97 000
182 000
1 400
22 000
115 000
57 500
18 400

صندوق تخز ن النفايات

4

147 000

588000

ﻣﺠزات
الطي اﳌ شار سك ن
ﻣناش
اﳌقصات
قياس الغبار

2
5
4
5
1

8 500
1 300
480
800
210000

17000
6500
1920
4000
210000

اﳌصدر :ﻣن إعداد الباحث ن باﻻعتماد ع ﻣعﻠوﻣات اﳌقدﻣﺔ ﻣن قبل اﳌؤسسﺔ

 الت اليف الضمنية :و الت اليف البي يﺔ ال لم تدرك ا اﳌؤسسﺔ و تحمﻠ ا ا تمع كت ﻠفﺔ عﻼج اﻷفراد العاﻣﻠ ن أو
ﻣقيم ن قرب اﳌؤسسﺔ ﻣن أﻣراض التﻠوث ،وتتمثل :
 الت ﻠفﺔ اﳌرتبطﺔ بﺄثر الغبار ع ﻣختﻠف البنايات واﳌواقع واﻵﻻت ع ﻣستوى خط اﻹنتاج و خارجه؛
 الت اليف اﳌرتبطﺔ عﻼج العمال والس ان اﳌقيم ن بالقرب ﻣن اﳌؤسسﺔ ﻣن أﻣراض التﻠوث ال تمس اﳌسالك
البﻠعوﻣيﺔ ،الصدر والقصبات ال وائيﺔ،الرئت ن ،العين ن ،اﻷذن؛
 الت اليف اﳌرتبطﺔ عﻼج أثار التﻠوث ع ال شاط واﻹنتاجيﺔ؛
 الت اليف اﳌرتبطﺔ عﻼج أثار التﻠوث ع ا يوان ،حيث تم ارتفاع سبﺔ اﳌرض واﳌوت اﻷﻣاكن اﳌﻠوثﺔ.
 الت اليف اﳌرتبطﺔ عﻼج التﻠوث ع النبات وخاصﺔ ع أوراق ا س ب سد الثغور ا اﻣيﺔ ل ﻠيﺔ و التا نقص
ا اصيل الزراعيﺔ باﳌناطق ا اورة لﻠمؤسسﺔ واﳌعرضﺔ لﻠتﻠوث.
رغم أن اﳌؤسسﺔ عا وتتحمل أغﻠب ذه الت اليف إﻻ أ ا ﻻ تف

عل ا قوائم ا اﳌالية تحت اسم ت اليف بي ية،

حيث قمنا بتحﻠيل جميع ا سابات ح توصﻠنا إ البي يﺔ ﻣ ا ،وﻣا يمكن اﻻشارة إليه أن اﳌؤسسﺔ ل س غاي ا ﻣتا عﺔ ذه
الت اليف أو ح ﻣحاولﺔ تخفيض ا رغم أ مي ا و نما

بال سبﺔ ل ا ﻣصار ف واجبﺔ التحميل.
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واقع القياس ا اس عن الت اليف البي يﺔ اﳌؤسسات اﻻقتصاديﺔ ا زائر ﺔ
 .4خاتمة:
عد الدراسﺔ اﳌستفيضﺔ اﻹش اليﺔ ذا البحث خﻠصنا إ ﻣﺠموعﺔ ﻣن النتائج ال تمس ا انب النظري والتطبيقي
باﻹضافﺔ إ إيﺠاد وطرح العديد ﻣن التوصيات ﻣﺠال واقع القياس ﻣحاس لت اليف اﻷداء البي .
 نتائج الدراسة:
 قياس ت اليف البي يﺔ واﻹفصاح ع ا يؤثر ش ل إيﺠا ي رفع كفاءة اﻷداء البي ﻣن خﻼل تﺄث ا ز ادة اﻹنتاج أو
اﳌبيعات ،وتقﻠيل ا اطر البي يﺔ وز ادة السﻼﻣﺔ اﳌ نيﺔ لﻠعمال ،وترشيد استخدام اﳌواد والطاقﺔ؛
 عدم قدرة نظم ا اسبﺔ التقﻠيديﺔ ع تحديد وقياس الت اليف البي يﺔ ،لوجود بطء

استﺠابﺔ الفكر ا اس

والتطبيق العم فيما يتعﻠق بإدخال تحس نات ع النظم ا اس يﺔ لتصبح أك قدرة ع اس يعاب الت اليف
البي يﺔ؛
 يمكن قياس الت اليف البي يﺔ ا اصﺔ بالعمال والناجمﺔ عن التﻠوث ) ت اليف العﻼج ،اﻷجور ﻣدفوعﺔ لﻠعاﻣﻠ ن خﻼل
ف ة العﻼج ،النقص
ا تﻠفﺔ ال

الطاقﺔ اﻹنتاجيﺔ ،النقص

قيمﺔ الرأسماليﺔ لﻠموارد ال شر ﺔ ( ﻣما يﻠ حاجات اﻷطراف

تم باﻷداء البي لﻠمؤسسﺔ؛

 يت ن أن ناك إﻣ انيﺔ لتطبيق القياس ا اس لت اليف البي يﺔ؛
 يتم قياس عض الت اليف البي يﺔ اﳌؤسسﺔ ب نما يتم إ مال قياس عض ا اﻷخر ) ﻣثل شكيل ﻣخصص لﻠمخالفات
البي يﺔ ( ﻣما ينعكس سﻠبا ع

ﺔ التقار ر اﳌاليﺔ ال تصدر ا؛

 ﻻ يتم اﻹفصاح عن ت اليف البي يﺔ ال يمكن قياس ا ﻣاليا ش ل ﻣنفصل

القوائم اﳌاليﺔ حيث تب ن ﻣن خﻼل

الدراسﺔ التطبيقيﺔ أن ﻣؤسسﺔ ال سكرﺔ تقوم بدﻣج الت اليف البي يﺔ ﻣع الت اليف اﻷخرى ،أﻣا بال سبﺔ لﻠمعﻠوﻣات
الوصفيﺔ ا اصﺔ باﻷداء البي فيتم اﻹفصاح عن عض ا .
 توصيات الدراسة:
 ضرورة إدراج جميع الت اليف البي يﺔ ال يمكن قياس ا
التقار ر اﻹﳌام بواقع اﻷداء البي

التقر ر اﳌاليﺔ لﻠمنؤسسﺔ ح ي س ﳌستخدﻣي ذه

اﳌؤسسﺔ؛

 التﺄكيد ع ضرورة إدراج البعد البي ك دف س اﳌ شﺄة لتحقيقه إ جانب دف الرح اﻻقتصادي؛
 العمل ع توف ب ئﺔ

يﺔ عمل ف ا العمال اﻵن ذلك سيؤدي إ تقﻠيل الت اليف البي يﺔ ا اصﺔ بالعمال والناجمﺔ

عن التﻠوث؛
 ضرورة إيﺠاد ووضع شر عات وقانون دو ﻣوحد لﻠب ئﺔ ي ون ﻣﻠزﻣا وﻣوحدا لنطاق اﻷداء البي وذلك لﻠمحافظﺔ ع
ب ئﺔ الدول ﻠ ا؛
 ﻣنح اﳌؤسسات ال تحافظ ع الب ئﺔ ﻣعاﻣﻠﺔ ضر يﺔ ﻣم ة ﻣن حيث اﻹعفاء أو التخفيض الضرائب اﳌفروضﺔ عﻠ ا،
وذلك

يعا ل ا ع حمايﺔ الب ئﺔ؛

 يﺠب أﻻ يتم تقييم أداء الشر ات ع أساس ﻣا تحققه ﻣن أراح فقط ،بل يﺠب اخذ ﻣا تتحمﻠ ا ﻣن ت اليف بي يﺔ
س يل ﻣحافظﺔ ع ب ئﺔ با سبان؛
 ضرورة وجود ﻣراكز ت ﻠفﺔ خاصﺔ بالت اليف البي يﺔ بما سمح بحصر ا وقياس ا وتحميﻠ ا ،وكذلك تخطيط ورقابﺔ
وﻣحاولﺔ خفض ت اليف اﻷ شطﺔ ذات الطا ع البي ؛
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عيمﺔ زعرور

عبد ا ق سعدي

 ضرورة أن عمل اﳌؤسسات الصناعيﺔ ل صول ع ش ادة ) (14000 ISOلنظام اﻹدارة البي يﺔ ،ال أصبحت خﻼل
السنوات القﻠيﻠﺔ اﳌاضيﺔ ﻣن شروط التصدير إ السوق اﻷور يﺔ اﳌش كﺔ وا صول ع القروض وال س يﻼت ﻣن
اﳌصارف العاﳌيﺔ؛
 ضرورة تب اﳌعاي ا اس يﺔ الدوليﺔ اﳌتعﻠقﺔ باﻹفصاح عن الت اليف البي يﺔ ﳌا ل ا ﻣن دور أسا

و ام تحديد

تﻠك الت اليف وأثر ا ع البيانات اﳌاليﺔ؛
 ضرورة تطو ر أسﻠوب عرض القوائم ل ي شتمل ع بيانات تفصيﻠيﺔ وأساسيﺔ عن اﻷداء البي لﻠمشروعات
الصناعيﺔ ،خاصﺔ قائمﺔ الدخل ح ستطيع قياس اﻷداء البي لﻠشر ات و ظ ار أثره ع البيانات اﳌاليﺔ.
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واقع القياس ا اس عن الت اليف البي يﺔ اﳌؤسسات اﻻقتصاديﺔ ا زائر ﺔ
 .5قائمة اﳌراجع:

1

 -1عبد الرزاق قاسم ال

ادة ،القياس ا اس لت اليف اﻷداء البي للشركة السور ة العاملة لﻸسمدة وتأث ه قدر ا التنافسية مجال

ا ودة ،ﻣﺠﻠﺔ جاﻣعﺔ دﻣشق لﻠعﻠوم اﻻقتصاديﺔ والقانونيﺔ  ،ا ﻠد  ،26العدد  ،2010 ،01ص .283
-2ﻣ عبد ﷲ ﻣحمد  ،اثرقياس الت اليف البي ية واﻹفصاح ع ا رفع كفاءة اﻷداء البي  ،رسالﺔ ﻣاجست  ،ﻠيﺔ اﻻقتصاد ،جاﻣعﺔ دﻣشق ،غ
ﻣ شورة ،2014 ،ص34.
-3أﻣل عبد ا س ن ،و اقع استﺨدام ا اسبة البي ية

اﳌ شات الصناعية ،ﻣﺠﻠﺔ الغري لﻠعﻠوم اﻻقتصاديﺔ واﻹدار ﺔ ،ا لد  ،08العدد،31

 .2014ص .293
-4بن فرج زو نﺔ ،استﺨدام ا اسبة البي ية ضرورة قياس التنمية ،ﻣﺠﻠﺔ العﻠوم اﻻقتصاديﺔ و ال سي وعﻠوم التﺠار ﺔ ،ا ﻠد ،03العدد،05
 ،2011ص .2018
الشركة

-5فيحاء عبد ا الق يح الب وع ،بﻼل اﻣﺠد احمد الصا ع ،نموذج مق ح لتطو ر نظام الرقابة الداخلية ع ت اليف التلوث البي
العامة لﻼسمنت الشمالية ،ﻣﺠﻠﺔ تنميﺔ الرافدين ،ا ﻠد  ،12العدد 2010،، 97ص.165

-6سوسن ز رق ،ص ي ﻣقيمح ،القياس واﻹفصاح ا اس عن الت اليف البي ية ،اﳌﻠتقى الدو الثالث حول اﻻتﺠا ات ا ديثﺔ ا اسبﺔ –
ﻣقار ات عﻠميﺔ وعمﻠيﺔ ،-ﻠيﺔ العﻠوم اﻻقتصاديﺔ والتﺠار ﺔ وعﻠوم ال سي  ،يوﻣي 24و  25أكتو ر .2017جاﻣعﺔ العر ي بن ﻣ يدي ،أم البوا ،
ا زائر.
-7ز وا ي رضا ،دور وأ مية الت اليف البي ية قياس وتقييم مستوى اﻷداء البي للمؤسسات الصغ ة واﳌتوسطة ،ﻣﺠﻠﺔ الدراسات اﻻقتصاديﺔ
واﳌاليﺔ ،ا ﻠد  ،06العدد ،2012،06ص .41
-8ع ﻣحمد ع ﻣو  ،صا أبو

ﻠيﺔ صا ﻣحمد ،اﻹفصاح عن ت اليف اﻷداء البي ودور ا ترشيد القرارات ،ﻣﺠﻠﺔ العﻠوم والتقنيﺔ،

ا ﻠد ،08العدد ،2016 ،01ص .12
-9كمال ﻣنصوري ،جودي رﻣزي ،اﳌراجعة البي ية أحد متطلبات اﳌؤسسة اﳌستدامة وتحقيق التنمية اﳌستدامة ،اﳌﻠتقى العﻠ

الدو حول

التنميﺔ اﳌستداﻣﺔ والكفاءة اﻻستخداﻣيﺔ لﻠموارد اﳌتاحﺔ ،ﻠيﺔ العﻠوم اﻻقتصاديﺔ وال سي  ،جاﻣعﺔ عباس فرحات ،سطيف  ،يوﻣي  07،08افرل
.2008
-10العمري أصﻠيﺔ ،مسا مة اﳌراجعة البي ية

تحس ن إنتاجية اﳌؤسسة اﻻقتصادية ،أطروحﺔ دكتوراه ،ﻠيﺔ العﻠوم اﻻقتصاديﺔ والتﺠار ﺔ

وعﻠوم ال سي  ،جاﻣعﺔ ﻣحمد خيضر  ،سكرة ،غ ﻣ شورة ،2015 ،ص ص .40 ،39
-11وليد نا ا يا  ،نظر ﺔ ا اسبﺔ ،الدنمارك ،ﻣ شورات اﻷ اديميﺔ العريﺔ ،2007 ،ص.100
-12خالد بوجعدار ،حنان سعيدي سياف ،مداخل اﻹفصاح ا اس البي

القوائم اﳌالية ،اﳌﻠتقى الدو الثالث حول اﻻتﺠا ات ا ديثﺔ

ا اسبﺔ – ﻣقار ات عﻠميﺔ وعمﻠيﺔ ،-يوﻣي  25-24أكتو ر  ،2017جاﻣعﺔ العر ي بن ﻣ يدي -أم البوا  ،-ا زائر.
-13أسماء ﻣز مش ،وآخرون ،تحديات القياس واﻹفصاح ا اس عن اﳌسؤولية البي ية ،ﻣﺠﻠﺔ اﳌ ل اﻻقتصادي ،ا ﻠد  ،01العدد  ،02د سم
.2018
-14الطا ر جﻠيط ،و اقع تب اﳌؤسسات الصناعية للقياس واﻹفصاح ا اس عن الت اليف البي ية ،ﻣﺠﻠﺔ التنميﺔ واﻻس شراف لﻠبحوث
والدراسات ،ا ﻠد  ،03العدد  ،2018 ،05ص .104
-15ﻣ اوات لعبيدي ،القياس ا اس للت اليف البي ية واﻹفصاح ع ا القوائم اﳌالية لتحس ن اﻷداء البي  ،أطروحﺔ دكتوراه ،ﻠيﺔ العﻠوم
اﻻقتصاديﺔ والتﺠار ﺔ وعﻠوم ال سي  ،جاﻣعﺔ ﻣحمد خيضر ،سكرة ،ا زائر ،غ ﻣ شورة ،2015 ،ص ص .82 ،81
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