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 شكر وتقدير
 لئن شكرتم ألزيدنكم مصداقا لقوله تعالى

 من لم يشكر الناس لم يشكر اهللوقول رسول اهلل )ص(: 

الحمد هلل أوال وقبل كل شيء على أن هداني إلنجاز هذا العمل المتواضع، ووفقني ورزقني الصبر 
 .إلتمامه

أتوجه بشكري الجزيل وامتناني وتقديري إلى أستاذتي المشرفة" الدكتورة أسماء جرموني" على قبولها أوال 
اإلشراف على المذكرة والتي أرى فيها صورة مجسمة للخير والفضل ومثاال طيبا للبذل والعطاء والتي 

ج هذا العمل في صورته بفائض عملها وتوجيهاتها القيمة التي كان لها األثر الطيب في إخراغمرتني 
 النهائية.

 أشكر جميع من شجعني أو ساعدني من قريب أو بعيد وبأي شكل من األشكال على إتمام هذا العمل.

 عسى اهلل أن يوفقنا لما فيه الخير

 شكرا للجميع



 اإلهداء
 المرسليناألنبياء و والسالم على خاتم  الحمد هلل رب العالمين والصالة

وقل ربي  ...... واخفض لهما جناح الذل من الرحمة"عز وجل  فيهمامن قال  إلى هدي ثمرة جهديأ
 "ارحمهما كما ربياني صغيرا

 شيء عنها أيلى من تاهت الكلمات والحروف في وصفها، ويعجز القلم عن كتابة إ

 بسمة الحياة وسر الوجود الى من كان دعائها سر إلى، معنى الحب والحنان والتفاني إلى

  ....لدي ما أغلى إلىنجاحي وحنانها بلسم جراحي 

 الحبيبة أمي

 ....األعلىمثلي  تربيتي وعلمني فهو بمثابة فأحسنلى الذي رباني إمن علمني العطاء دون انتظار،  إلى

 والحنون الذي وقف معي في العسر واليسربي العزيز أ

 عمرهما وأطالحفظهما اهلل 

 إخوتي أخواتي ....محبة ال حدود لهاكتسب قوة و أعتمد بوجودهم أكبر عليهم ألى من بهم إ

 ...." مرام، نور الهدى، شيماء"براعم البيتإلى كل 

 صديقاتي ....أضيعهم ال أنوعلموني  أجدهمن ألى من تحلوا وتميزوا بالعطاء فعرفت إ

  بعيد في انجاز هذا العمل أو منمن قريب، إلى كافة من ساعدنا
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 ملخص الدراسة

تهدف دراستنا إلى إبراز أهمية المراجعة البيئية في تقييم األداء البيئي كمطلب لتحقيق التنمية 
 (6102-6102البواقي، خالل الفترة) " بأمBATICIMالمستدامة لمؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة"

تعتمد عليها المؤسسة في فحص عملياتها  التي وذلك باعتبار أن المراجعة البيئية تعد من األدوات الفعالة
نظام اإلدارة " التي كغيرها من المؤسسات تسعى إلى تبني BATICIM، وبالتطبيق على مؤسسة "االنتاجية

الذي يؤهلها إلى تحقيق أهدافها وتحسين سمعتها أمام المجتمع والمؤسسات ذات العالقة، وتوصلنا إلى  البيئية
أجل تقييم أدائها البيئي، وهذا ما أدى إلى ترشيدها للطاقة وتحقيق التنمية أنها تقوم بهذه المراجعة من 

 المستدامة.

 الكلمات المفتاحية

  البيئية، األداء البيئي، التنمية المستدامة، مراجعة نظام اإلدارة البيئية، مراجعة المحاسبة البيئية. المراجعة
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Résumé  :  

Notre étude vise à souligner l'importance de l'audit environnemental dans 
l'évaluation de la performance environnementale en tant qu'exigence du 
développement durable du bâtiment industriel BATICIM à Oum El Bouaghi au 
cours de la période 2016-2018. 

 L’audit environnemental est un outil efficace sur lequel l’institution dépend 
de l’examen de ses processus de production et s’applique à l’institution 
"BATICIM" qui, à l’instar d’autres institutions, cherche à adopter le système de 
gestion environnementale, ce qui leur permet d’atteindre ses objectifs et 
d’améliorer sa réputation auprès de la communauté et des institutions connexes, 
et nous avons conclu que L'examen de ce afin d'évaluer leur performance 
environnementale, et cela a conduit à la rationalisation de l'énergie et du 
développement durable. 

Les mots clés  :  

Audit environnemental, performance environnementale, développement 
durable, examen de la gestion environnementale, examen de la comptabilité 
environnementale. 
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 مــقـــدمـــة

 
 أ

 بإهمالشهدت اآلونة األخيرة اهتماما متزايدا بالبيئة، وذلك لوجود مشكالت ارتبطت ارتبطا وثيقا 
أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لوجود الحياة  ها وما نجم عنها من أضرار مختلفةالمؤسسات لمسؤولياتها اتجاه

، ومن أهمها مشكلة التلوث البيئي التي تعتبر من أكثر المشكالت البيئية خطورة في العالم، وهذا واستمراريتها
التي و راجع لما تخلفه العمليات اإلنتاجية من مخلفات ونفايات بمختلف أنواعها صلبة، سائلة، غازية، 

على استيعابها فاختل بذلك التوازن البيئي، مما ألزم القوانين والتشريعات البيئية  أصبحت تتعدى قدرة البيئة
رغامها على تحمل كل مسؤولياتها  على أن تسهم بدرجة كبيرة في إحداث تغير في نشاط هذه المؤسسات وا 

 .البيئية تجاه محيطها
التكاليف التي تتحملها المؤسسة الملوثة في  ةاديز  انين والتشريعات البيئية نتج عنهالقو بااللتزام هذا  

على تطور اإلنتاجية باإلضافة للبيئة، واعتبرها بمثابة تحفيز للمؤسسات الصديقة لها، مما أثر بشكل مباشر 
التي و إلى أن هذه الموارد الطبيعية) المياه، الهواء، الطاقة...الخ( تعتبر مدخالت أساسية للعملية اإلنتاجية، 

أجبر المؤسسات  ، وهو ماالحالي مطلبا حتميا وهدفا منشودا لضمان حصة سوقية تنافسيةأصبحت في وقتنا 
جراءات وقائية تساعدها على  االقتصادية على ضرورة تبني االعتبارات البيئية واعتماد أساليب وأدوات وا 

بب تغيرات بس اتحسين أدائها البيئي، ومن هذه األدوات المراجعة البيئية التي أصبحت تأخذ حيزا كبير 
وحمايتها من مختلف األضرار التي قد تتعرض  عليها وتطورات البيئة الناتجة عن االهتمام المتزايد بالمحافظة

تخدمة حاليا لتحسين إنتاجية المؤسسة االقتصادية من خالل ما توفره لها، فهي تعتبر من بين األدوات المس
عادة تصميمها من معلومات عن األنشطة والمنتجات المسببة للتلوث، و  لتصبح منتجات محاولة تحسينها وا 

والتعرف على مصادرها وطرق التحكم فيها، النفايات الناتجة عن العملية اإلنتاجية  وكذلك تحديد ،نظيفة بيئيا
  باإلضافة إلى مراجعة كل من نظام اإلدارة البيئية والمحاسبة البيئية التي تعتبر من أساليب المراجعة البيئية

البيئي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وكذلك ما يرتبط بها من أنشطة فرعية  األداءتقييم عتمد عليها ليالتي 
 لتحديد تأثيرها على البيئة.

 إشكالية البحث: 
 مما سبق تبرز اإلشكالية التي نسعى لمعالجتها من خالل التساؤل التالي:

لتحقيق التنمية المستدامة في  باألداء البيئي كمطل قدرتها في تقييمو فيما تكمن أهمية المراجعة البيئية 
 "؟BATICIMمؤسسة "

  ينبثق من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية تتمثل في:



 مــقـــدمـــة

 
 ب

  هل قيام المراجعة البيئية كان نتيجة للتطّور الذي شهدته مهنة المراجعة حّتى أصبحت تواجه
 تطّور التفكير العلمي للمراجعة؟المشاكل المعاصرة وتحّديات األلفية الثالثة أم هو نتيجة ل

 هل يعتبر تقييم األداء البيئي للمؤسسة ضرورة حتمية أم اختيارية؟ 
 "كيف تقوم المراجعة البيئية بتقييم األداء البيئي في مؤسسةBATICIM؟" 

 فرضيات البحث:
 التالية:  ومعالجتها اعتمدنا في بحثنا على الفرضيات اإلشكاليةلدراسة الموضوع وتحليل 

  إّن ظهور المراجعة البيئية كان نتيجة للتطّور الذي شهدته مهنة المراجعة في ظل التغّيرات البيئية
المحيطة بها، ويعتبر التغّير الذي طرأ على مهنة المراجعة هو مواكبة الحتياجات المجتمع ونوًعا من 

 التحّدي الذي يتطّلب أسًسا علمية وحلول علمية؛
 لمؤسسات من جانب أطراف متعّددة من أجل تطبيق المراجعة البيئية وجود ضغوطات متزايدة على ا

 في تقييم األداء البيئي؛ 
  من ومراجعة الصحة والسالمة المهنية  البيئية اإلدارةنظام  ،المحاسبة البيئيةكل من مراجعة تعتبر

 ."BATICIMتقوم بتقييم األداء البيئي في مؤسسة "التي ة البيئية المراجع أساليب
 :الموضوع أهداف

 :نذكر منها األهدافتحقيق العديد من  إلىنسعى من خالل بحثنا 
 علمية وموضوعية؛ طريقةب حة مع التوسع في الموضوعو المطر  اإلشكاليةعن  اإلجابة 
  البيئي كمطلب لتحقيق  األداءم يها المراجعة البيئية في تقيالكبيرة التي تلعب األهمية إبرازمحاولة

 ؛التنمية المستدامة في المؤسسات االقتصادية
  ادر التلوث البيئي وحماية البيئة؛دور المراجعة البيئية في معالجة مص إبرازمحاولة 
 دها وتطبيقها تية من اعتما، والوقوف على أهم الفوائد المتأ00111 صفات االيزواعرف على مو تال

 إلىالمساهمة في تحقيق التنمية والتوصل  بإمكانها والتي ،المؤسسةة في بصورة متكاملة ومستمر 
 اإلطار؛بعض النتائج والتوصيات في هذا 

  مجموعة البحوث والدراسات المتعلقة  إلىلبنة جديدة  إضافة إلىونطمح من خالل بحثنا هذا
من البحوث  المزيد حثين والدارسين منطلق إلجراءارنا من البيكون لغي أن نأمل كما ،بالموضوع

 ط التي لم نتطرق لها في بحثنا هذا.تغطي نقاط القصور والنقا
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 أهمية الموضوع:
ية من أجل ضمان استمرارية أهمية الحفاظ على الموارد البيئتأتي أهمية الموضوع في أنها توضح 

إدراك مدى مساهمة المراجعة البيئية في توجيه المؤسسات االقتصادية إلى تصميم منتجات الحياة، وكذلك 
تحسين المؤسسة ألدائها الكلي في إطار في نظيفة بيئيا، كما أن االهتمام بهذا المجال له أهمية كبيرة تكمن 

بات التي ه مع المتطلالتنمية المستدامة من خالل تحسين أدائها البيئي، االجتماعي واالقتصادي، وموائمت
 تفرضها البيئة الجديدة.

 الموضوع: اختياردوافع 
مكن تلخيصها يذاتي وآخر موضوعي  ما هوإن اختيارنا لهذا الموضوع راجع إلى عدة اعتبارات منها 

 في اآلتي:
 الرغبة الشخصية في دراسة مثل هذه المواضيع؛ 
  والمراجعة البيئية وتقييم األداء البيئي بصفة الرغبة في التعمق في دراسة المراجعة بصفة عامة

 خاصة؛
 حداثة هذا الموضوع في ميدان البحث العلمي في الجزائر؛ 
 .كون الموضوع يدخل في صميم التخصص 

 بالمجاالت التالية:تحددت هذه الدراسة  حدود الدراسة:
 كدراسة-البواقيأم –" BATICIMتم اختيار مؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة " المجال المكاني:

 تطبيقية ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها:
 له آثار سلبية على البيئة؛ لى قطاعالمؤسسة المختارة تنتمي إ 
 .اهتمام المؤسسة بالجانب البيئي  

  .6102إلى غاية  6102سنة  اإلطار الزمني من تحددالزمني: المجال 
 منهج البحث:

إن دراسة موضوع" أهمية المراجعة البيئية في تقييم األداء البيئي كمطلب لتحقيق التنمية المستدامة في 
 " بمختلف متغيراته تجعلنا نستخدم منهجين:االقتصاديةالمؤسسات 

وتحليل العالقة داء البيئي األمفاهيم حول المراجعة البيئية و المنهج الوصفي التحليلي الذي يمكن من وصف 
 من أجل تحقيق التنمية المستدامة؛بينهما 
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خالل الزيارات التعمق وفهم مختلف جوانب الموضوع من من منهج دراسة حالة هذا المنهج الذي يمكن  
مؤسسة متخذين  االقتصاديةالميدانية للمؤسسة، وهذا من أجل إسقاط الدراسة النظرية على واقع المؤسسات 

  نموذجا.-أم البواقي-"BATICIMبناء الهياكل المعدنية المصنعة"
 هناك العديد من الدراسات السابقة التي لها عالقة بالموضوع نذكر منها: الدراسات السابقة:

حالة –( بعنوان" المراجعة البيئية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية 7002دراسة" بوحفص رواني") .1
، كلية الحقوق والعلوم االقتصاديةمذكرة ماجستير في العلوم ، -المؤسسة الجزائرية لصناعة األنابيب بغرداية

هدفت الدراسة إلى توضيح المفاهيم التي لها عالقة بموضوع المراجعة قاصدي مرباح: ، جامعة االقتصادية
ظهار المعوقات التي تواجه المراجع البيئي والمعايير الالزمة التي  البيئية إلمكانية وضع تصورات جدية، وا 

لى أي  تتوفر فيه، كما هدفت إلى إبراز دور المراجعة البيئية في التحسين المستمر لألداء البيئي،يجب أن  وا 
وقد توصل الباحث إلى العديد  الجزائرية، االقتصاديةمدى يمكن اعتماد نظام المراجعة البيئية في المؤسسة 

 من النتائج أهمها: 
 دارة مخاطرها  أن المؤسسة االقتصادية تستعين بالمراجعة البيئية الداخلية لتقييم أدائها البيئي وا 

 الصحية والوقائية والبيئية، وذلك من أجل االستمرار في التواجد في السوق؛
  ،أن التطورات الحاصلة في محيط المؤسسة أوجب عليها األخذ بعين االعتبار المسؤوليات التالية

المسؤولية االجتماعية من خالل تحقيق المسؤولية االقتصادية من خالل تحقيق الربحية التجارية، 
الربحية االجتماعية والمسؤولية البيئية من خالل تحقيق الربحية البيئية، وبالتالي تصبح المؤسسة 

 مستدامة؛
تسعى مثل باقي المؤسسات الجزائرية إلى بلوغ  ALFAPIPEباإلضافة إلى أن المؤسسة العمومية 

ن إمكانيات وبما يحيط بها من تغيرات، فتحاول توفير جو رقابي أهداف وغايات تتالءم وما يتوفر لديها م
أداء مختلف أنشطتها بصورة جيدة، كما تسعى إلى تبني طرق ونماذج تسييرية ورقابية حديثة،  ىيساعدها عل

فاعتمدت نظام رعاية الصحة والوقاية وحماية البيئة والمراجعة البيئية الداخلية، وذلك تفاديا للمالحقات 
ابعات القضائية والجبائية من مفتشية البيئة، باإلضافة إلى خلق جو مالئم للشراكة وسمعة جيدة أمام والمت

 المجتمع.
دراسة  -دور المراجعة الداخلية في تقييم األداء البيئي( بعنوان " 7009" )رادة فاروق دريباتيدراسة"  .7

جامعة تشرين: هدفت الدراسة إلى بيان ربحية تير في المحاسبة، كلية االقتصاد ، مذكرة ماجس "، -ميدانية
، وتحديد المؤهالت المطلوبة من المراجعين الداخليين المكلفين المؤسسات الملتزمة بالمراجعة البيئية الداخلية
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بتقييم األداء البيئي والصعوبات التي تواجههم أثناء قيامهم بمراجعة األداء البيئي، كما هدفت إلى اقتراح 
يجب على المراجعين الداخليين إتباعها من أجل التحقق من مدى التزام المؤسسة بالسياسة  الخطوات التي

البيئية، وما هو دور المراجعة الداخلية في تقييم األداء البيئي في سورية، وقد توصلت الباحثة من خالل 
 الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

  بتقييم األداء البيئي؛المراجعون الداخليين في سوريا ال يقومون 
  ال تقوم المؤسسات بالوفاء بمسؤولياتها اتجاه البيئة المحيطة بها، ولكنها تسعى للقيام بأعمالها بحيث

تنسجم مع متطلبات القوانين والتشريعات البيئية، ويتواجد داخل هذه المؤسسات سياسات بيئية محددة 
 يتم االلتزام بها وبرامج بيئية يتم تنفيذها؛

  اجعون الداخليين في سوريا ال يملكون المؤهالت العلمية والمهنية التي تخولهم بمراجعة األداء المر
 البيئي؛

  ،وتحسين عالقة قيام المؤسسات بالمراجعة البيئية الداخلية يؤدي إلى تحسين سمعة المؤسسة
 أرباحها. المؤسسة مع المتعاملين معها، إال أنه ال يؤدي إلى زيادة مبيعاتها وبالتالي زيادة

 ( بعنوان:7017)" lyasmine arab. دراسة "3
impact de certification environnemental iso 14031 sur la performance environnemental d’une 
entreprise algérienne cas de l’entreprise  nationnale des industries de l’lélectroménger 
(ENIEME),mémoire magister, département de science économiques, université Mouloud Mammeri 

إلى تحسين األداء البيئي  00110هدفت هذه الدراسة إلى تبيان هل يؤدي نظام اإلدارة البيئية االيزو
للمؤسسة الجزائرية للصناعات الكهرومغناطيسية، وقد توصلت الدراسة إلى احترام معايير المواصفة الدولية 

ISO14001  والخاصة بنظام اإلدارة البيئية شرط أساسي من أجل تحسين األداء البيئي للمؤسسة، كما
تشكل عبئا على المؤسسة في بداية األمر ولكن مع مرور الوقت  00110توصلت إلى أن شهادة االيزو 

 تساهم في تحقيق العديد من المزايا منها:
 ؛تخفيض تأثيرات نشاطات المؤسسة على البيئة 
 إعطاء مزايا اقتصادية للمؤسسة؛ 
 تحسين صورة المؤسسة بكونها تنتج منتجات خضراء؛ 
 حسين طرق اإلنتاج في المؤسسة.ت 
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في دراسة تطبيقية -( بعنوان:" المحاسبة عن األداء البيئي7012دراسة" عبد الصمد نجوى" ). 4
، شهادة دكتوراه علوم، كلية العلوم -"14001المؤسسات الجزائرية المتحصلة على شهادة االيزو

: هدفت الدراسة إلى معرفة مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن األداء البيئي في 0، جامعة باتنةاالقتصادية
، من خالل العرف على مدى إدراك هذه 00110المؤسسات الجزائرية المتحصلة على شهادة االيزو 

واستكشاف المعوقات التي تحد من تطبيقها، ولتحقيق أهداف  المؤسسات ألهمية المحاسبة عن األداء البيئي،
الدراسة تم تطوير استمارة استبيان لجمع البيانات عن متغيرات الدراسة، وقد تم توزيع االستمارة على عينة 

استمارة، وقد  26فردا، وبلغ عدد االستمارات المستردة منها والمعتمدة لغايات التحليل والدراسة  00قوامها 
 لت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:توص
  بأهمية المحاسبة  00110أن هناك إدراك لدى المؤسسات الجزائرية المتحصلة على شهادة االيزو

عن األداء البيئي بدرجة عالية، وخاصة على المستوى الداخلي في مجال تقييم برامج حماية البيئة 
 ودعم تطبيق نظام اإلدارة البيئية؛

  قات التي تحد من تطبيق المحاسبة عن األداء البيئي في المؤسسات المتحصلة وجود عدد من المعو
بدرجة متوسطة، وترتبط أغلب هذه المعوقات بالمحيط الخارجي ومن  00110 على شهادة االيزو

 أهمها غياب النصوص القانونية التي تلزم المؤسسة على تقديم ونشر تقارير مالية عن أدائها البيئي؛
  داللة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة حول أهمية المحاسبة عن األداء البيئي  ذاتوجود فروق

تعزى الختالف المؤهل العلمي لصالح حملة شهادة الليسانس والختالف الخبرة المهنية لصالح أفراد 
 سنة؛ 01العينة الذين خبرتهم المهنية تقل عن 

   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين آراء أفراد عينة الدراسة حول معوقات تطبيق المحاسبة عن
األداء البيئي تعزى الختالف المؤهل العلمي لصالح حاملي الشهادة المهنية، والختالف المستوى 

 الوظيفي لصالح أفراد إدارة المالية والميزانية.
مساهمة المراجعة البيئية في تحسين إنتاجية المؤسسة  ( بعنوان"7012دراسة" العمري أصيلة"). 2

شهادة دكتوراه في العلوم التجارية، كلية العلوم ، -دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة -االقتصادية
، جامعة محمد خيضر: هدفت الدراسة إلى محاولة إبراز الدور الفعال الذي تلعبه المراجعة البيئية االقتصادية

التلوث والنفايات وتنفيذ ، وكذلك دورها في معالجة مصادر االقتصاديةإنتاجية المؤسسة في تحسين 
اإلجراءات الوقائية للحد منه، كما هدفت إلى محاولة إبراز اآلثار االيجابية الناتجة عن تبني المؤسسة لنظام 
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لى أي مدى تساهم الماالقتصاديةاإلدارة البيئية في تحسين إنتاجية المؤسسة  راجعة البيئية في تحسين ، وا 
 ، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:االقتصاديةإنتاجية المؤسسة 

  وسيلة للتأكد من مدى صحة اإلجراءات البيئية التي تتخذها المؤسسة؛تعتبر المراجعة البيئية 
  يهدف نظام اإلدارة البيئية إلى تطوير وتحسين األداء البيئي للمؤسسة من خالل تنفيذ اإلجراءات

 التصحيحية لمعالجة مصادر التلوث في المؤسسة؛ 
  تعتبر مراجعة نظام اإلدارة البيئية من اإلجراءات الضرورية للتأكد من مدى التزام المؤسسة بإجراءات

 ن فعاليته في تحسين الجانب البيئي للمؤسسة؛ وسياسات هذا النظام، والتأكد م
 ال تتوفر مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة على مصلحة للمراجعة البيئية وال على نظام لإلدارة البيئية؛ 
  عدم التزام المؤسسة بنظافة ورشات اإلنتاج خاصة الورشةH2  الذي يؤدي إلى ارتفاع معدالت األمر

 التلوث في المؤسسة؛
  على أساس أنها مؤسسة  6112مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة بالمراجعة البيئية سنة لقد قامت

مصنفة من الفئة الثانية، وتم التعامل معها على أنها مؤسسة حديثة بسبب الشراكة، أي قامت بهذه 
 المراجعة ألنها إجراء قانوني وليس لتحسين إنتاجيتها.

اس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها في ( بعنوان" القي7012مهاوات لعبيدي") دراسة". 6
شهادة "، -دراسة حالة مجموعة المؤسسات الصناعية في الجزائر-القوائم المالية لتحسين األداء البيئي

دكتوراه علوم، كلية العلوم االقتصادية، جامعة محمد خيضر: هدفت الدراسة إلى معرفة ما مدى أهمية القياس 
ن التكاليف البيئية في القوائم المالية في تحسين األداء البيئي، وقد توصلت هذه واإلفصاح المحاسبي ع

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
  وجود عالقة ارتباط بين أهمية الوعي لدى المسؤولين بضرورة القياس واإلفصاح المحاسبي عن

 التكاليف البيئية وتحسين األداء البيئي للمؤسسات الصناعية؛
  بين المخاوف والمعوقات التي تحد من تبني تطبيق عملية القياس واإلفصاح وجود عالقة ارتباط

 المحاسبي عن التكاليف البيئية وتحسين األداء البيئي للمؤسسات الصناعية؛
  وجود أثر للقياس واإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في تقييم وتحسين األداء البيئي

 للمؤسسات الصناعية.
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 ز دراستي عن الدراسات السابقة:أهم ما يمي  
إن أهم ما يميز هذه الدراسة هو محاولة التطرق إلى عدة أبعاد:) المراجعة البيئية، التلوث البيئي، 
 مراجعة نظام اإلدارة البيئية، مراجعة المحاسبة البيئة، باإلضافة إلى سلسة المواصفات القياسية االيزو

00111.) 
تقييم مية المراجعة البيئية وقدرتها في من خالل هذه الدراسة محاولة معرفة فيما تكمن أهحيث أنه سيتم 

 ".BATICIMفي مؤسسة " األداء البيئي كمطلب لتحقيق التنمية المستدامة
وبالتالي فإن هذه الدراسة ستكمل مسيرة البحوث العلمية في مجال المراجعة البيئية، وستعمل على اختبار 

 ل القيام بدراسة ميدانية.فروضها من خال
 تقسيمات البحث:

لإلجابة على اإلشكالية والفرضيات المعتمدة شمل مخطط بحثنا جانبين أحدهما نظري واآلخر تطبيقي، 
 من هنا جاء تقسيم البحث إلى ثالثة فصول متكاملة فيما بينها فصلين نظريين وفصل تطبيقي.

ظهار   التصور العام للبحث.حيث تم في المقدمة طرح اإلشكالية وا 
الفصل األول المعنون بـ: المراجعة البيئية، فقد تم التطرق فيه إلى مدخل للبيئة والمراجعة بصفة عامة، 

 والمراجعة البيئية بصفة خاصة، وفي األخير تم التطرق إلى اإلطار النظري للتنمية المستدامة.
إلى تقييم األداء البيئي، كما م، فقد تم التطرق فيه الفصل الثاني المعنون بـ: تقييم األداء البيئي المستدا

جراءات المراجعة المتعلقة بهذا النظام، وفي األخير تم التطرق إلى  تم التعرف على نظام اإلدارة البيئية وا 
 المحاسبة البيئية وأهم األمور المتعلقة بمراجعتها.

 علىإسقاط الجانب النظري فيه  لدراستنا، فسيتمالتطبيقي عبارة عن الجانب الفصل الثالث وهو 
معالجة اإلشكالية ميدانيا من خالل و ، -أم البواقي-"BATICIM"مؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة 

وتبيان الدور الذي  00110التعرف على المؤسسة، أدائها البيئي، وكيفية تبنيها لنظام اإلدارة البيئية االيزو 
  اكبة التنمية المستدامة بالمؤسسة محل الدراسة. تلعبه المراجعة البيئية من أجل مو 

 .إضافة إلى ذلك خاتمة للبحث تضمنت أهم نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية واختبار صحة الفرضيات
 صعوبات البحث:

 من بين الصعوبات التي واجهتنا عند إعداد هذا البحث نذكر:
  العلمية؛قلة المراجع لحداثة الموضوع خاصة الكتب والمراجع 



 مــقـــدمـــة

 
 ط

  صعوبة إيجاد المؤسسة التي تستقبلنا إلنجاز الجزء التطبيقي، وذلك لعدم وجود تعاقد بين إدارة
الجامعة والمؤسسات األخرى، وقلة المؤسسات التي تعتمد في نشاطها على المواصفة الدولية االيزو 

 ؛00110
 تالي عدم قدرة الحصول صعوبة الحصول على المعلومات الكافية من المؤسسة محل الدراسة، وبال

 على نتائج الدراسة الميدانية بشكل معمق بحجة السرية والتحفظ. 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول:

 المراجــــــــعة البيــــــئيـــــــة
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 تمهيد

نظرا لتزايد المشاكل البيئية بسبب التلوث البيئي الناتج عن ما تخلفه العمليات اإلنتاجية من مخلفات 
، على حد سواءالبيئة واإلنسان ونفايات بمختلف أنواعها صلبة، سائلة وغازية، أدت إلى نتائج وخيمة على 

أهم متسبب في هذه المشاكل من خالل قيامها بمشاريع استثمارية وأنشطة  االقتصاديةحيث تعتبر المؤسسات 
، هذا ما أكد أهمية االعتماد على المراجعة البيئية التي تعتبر أداة إنتاجية ال تراعي فيها االلتزامات البيئية

، والتي ظهرت مع تنامي االهتمام باألمور البيئية وبروز مفهوم ووسيلة عملية وفعالة لتقييم السياسات البيئية
 التنمية المستدامة. 
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 ث األول: مفاهيم حول المراجعة والبيئة المبح
 عقد النشاطات وتنوعها مع كبر حجمميدان واسع، عرفت تطورات كبيرة متواصلة، صاحبت ت المراجعة

وقد تطور مفهوم المراجعة  البشرية، المادية والمالية المستعملة يوما بعد يوم،المؤسسات وضخامة الوسائل 
بذلك مكانا بارزا بعد ازدياد مصادر  فاحتلتتراثا مشتركا لإلنسانية  باعتبارهاالبيئة داخل أساسياته  ليضم

 التلوث وتنوعها.
 اوأهم مكوناته أنواعها-البيئةوم : مفهّولالمطلب األ 

أشمل وأعمق من مصطلح إيكولوجي ذلك أنه ال يبحث فقط في المحيط الذي  يعد مصطلح البيئة
 تعيش فيه الكائنات الحية بل يتعداها للبحث في المحيط الحيوي بكافة صوره.

 ةاألول: مفهوم البيئالفرع 
يعود األصل اللغوي للفظة البيئة إلى المصدر الثالثي "باء" ومضارعه "يبوء" وباء أي رجع، وبوأ  ":لغة

ن منظور في لسانه لكلمة "تبوء" معنيين ابهيأه ومكن له فيه، وقد حدد المنزل أي أعده وتبوأ منزال نزله، وبوأه 
حه وهيأه، وجعله مالئما للمبيت ثم أخذه األول: بمعنى إصالح المكان وتهيئته للمبيت فيه، يقال )تبوأه( أصل

 (1) ".م فيهمحال له، والثاني: بمعنى النزول واإلقامة كأن تقول " تبوأ المكان" أي نزل فيه وأقا
التي تحيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات الحية " إجمالي األشياء : : يمكن تعريف البيئة بأنهاصطالحاا

على سطح األرض متضمنة الماء، الهواء، التربة، المعادن، المناخ والكائنات أنفسهم، كما يمكن وصفها بأنها 
وتحدد بقائها في هذا العالم  والتي تؤثرمجموعة من األنظمة المتشابكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد 

 (2) ".ل معها بشكل يدويالصغير والتي تتعام
ستجابة فعلية اجيب لها الفرد أو المجتمع بأسره " العوامل الخارجية التي يست :أنهاكما تعرف ب

رة ورطوبة، والعوامل الثقافية حتمالية كالعوامل الجغرافية والمناخية من سطح ونبات وموجودات وحراا
 (3) ".الفرد وتشكلها وتطبعها بطابع معينجتماعية التي تسود المجتمع والتي تؤثر في حياة الوا

 

                                                           
 .02، 02، ص ص 0202، عماد الدين للنشر والتوزيع، عمان، إسالمي منظور من البيئة اقتصادياتشادي خليفة الجوارنه،  (1)
 .092، ص 0202، دار غيدا للنشر والتوزيع، عمان، محاسبة التلوث البيئيإبراهيم جابر السيد، ( 2)
مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع  بسكرة، بمدينة البيئة والتنمية تلوثباية،  بوزغاية (3)

 .22، ص0222/0222، قسنطينة، متنوريوالديموغرافيا، جامعة 
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المشرع الجزائري بأنها: "الوسط الطبيعي الذي يشمل العناصر الطبيعية من ماء في حين عرفها 
اآلثار والمواقع السياحية والتراث الفني وهواء وتربة وبحار وغيره، والوسط الصناعي المشيد بفعل اإلنسان ك

 (1) ".وغيرهاوالمعماري والمنشآت الصناعية 
:" هي تلك القيود المفروضة على المشروع سواء كانت هذه القيود خارجية وهناك من يرى أن البيئة

جتماعية، أم كانت داخلية مثل العاملين واإلدارة واللوائح والتعليمات ، واالاالقتصاديةلقيود السياسية، مثل ا
 (2) ".القيود المفروضة على عمل المشروعالتي تنظم العمل داخل المشروع، أي أن البيئة هي تلك 

الذي يمارس فيه البشر مختلف أنشطة حياتهم، ويشمل هذا  ذلك الحيز وأبسط تعريف قدم لها هو
نسان، فتستمر عالقة اإلنسان بالبيئة المحيطة  ه من نبات باإلطار كافة الكائنات الحية من حيوان نبات وا 

 .وحيوان وموارد وثروات
 أنواع البيئةالفرع الثاني: 

 (3): ختالفها راجع إلى تنوعها ومن بين هذه األنواع نذكراتعدد مفاهيم البيئة و  إن 
 البيئة الطبيعية أوال:

 تحتوي على أربعة مجاالت أو أنظمة ترتبط وتتفاعل مع بعضها البعض تتمثل هذه األنظمة في: 
 وجو األرض؛ويشمل الطبقة العليا  الغالف األرضي:

 ويشمل البحار والبحيرات العذبة والمالحة والمياه الجوفية والينابيع؛ المائي:الغالف 
 الذي تنقسم دورة الهواء فيه إلى قسمين رئيسيين هما النظام األفقي والسطحي؛ الغالف الغازي الهوائي:

ل تفاعل ويشمل كافة الكائنات الحية من حيوان ونبات التي يتعايش معها اإلنسان من خالالمجال الحيوي: 
كما تتميز البيئة الطبيعية كذلك بتفاعالتها المختلفة، وأنظمتها المتعددة،  تلك األنظمة مع بعضها البعض؛

 ويمكن لإلنسان التحكم فيها ولكن بتكاليف تعكس على طبيعتها.
 والسياسية االقتصاديةجتماعية على عدة عوامل من بينها العوامل : تشمل البيئة االجتماعيةاال البيئة ثانيا:

جتماعية دون التطرق إلى يمكن التحدث عن البيئة اال ، والالمادية(والسياسية والثقافية )المادية منها وغير 
السكان والنظم فهي تتعدل وفق نشاطات عتبارها تلك التغيرات التي تحدث في توزيع ااإلنسانية، ب ايكولوجياال

 المناطق الصحراوية وأراضي والغابات وغيرها.اإلنسان وما يبذله من جهود في السيطرة على 
                                                           

 .22، ص 2022، دراسة في علم االجتماع والبيئة، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، البيئة والمجتمعحسين عبد الحميد أحمد رشوان، ( 1)
، قسم البحوث العمليات االقتصاديةلنيل شهادة الماجستير في العلوم مقدمة ، مذكرة االستثمارية المشاريع دراسة وتقييمبن مسعود نصر الدين،  (2)

 .001، ص0229/0202جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، وتسيير المؤسسة،
 .02، ص 0992، المكتب العلمي للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، الحضري االجتماع علم دراسات-المدينة مشكالتحسين عبد الحميد أحمد رشوان،  (3)
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تشتمل على عناصر حية وعناصر غير حية وهما يشكالن نظاما ديناميكيا : الفرع الثالث: مكونات البيئة
 (1)متزنا حيث يؤثر كل منهما في اآلخر ويتفاعل معه وتتمثل في:

، النيتروجين، تشمل المواد غير العضوية مثل: الكربون، األكسجين، الهيدروجين :الحية غير العناصر :أوال
والمواد العضوية مثل، الكربوهيدرات، البروتينات والدهون باإلضافة للعناصر المناخية كالحرارة، الرطوبة، 

 الضوء، والعناصر الفيزيائية مثل: الجاذبية واإلشعاع؛
 ستهالك وعناصر التحلل.اال اإلنتاج وعناصر: تشمل عناصر الحيةر العناص :ثانيا

تشمل الكائنات التي لها قدرة على تحويل المركبات غير العضوية البسيطة إلى مركبات  عناصر اإلنتاج:
 ؛معقدةعضوية 
هي الكائنات التي تعتمد في غذائها على المواد العضوية المنتجة بواسطة الكائنات ذاتية  ستهالك:اال عناصر

 مباشرة؛التغذية سواء بطريقة مباشرة أو غير 
حصول على الطاقة الكائنات الميتة للهي الكائنات غير ذاتية التغذية تقوم بتحليل أجسام  عناصر التحلل:
 .الالزمة لحياتها

 .أسبابه-أنواعه-البيئيلوث : التنيالمطلب الثا
قتصادية، اجتماعية، اأن تكون محلية، لما لها من آثار تعتبر مشكلة تلوث البيئة مشكلة عالمية قبل 

يكولوجية، حيث أدت  رتفاع الكثافة السكانية إلى اإلخالل بالنظم البيئية.اسرعة تحضر ونمو المدن الكبرى و  وا 
 تعريف التلوث البيئيالفرع األول: 

يعتبر التلوث من المفاهيم التي تحتاج إلى جهد كبير من أجل وضعها في إطارها الصحيح، فهو من 
يس من السهل تحتها كثير من المفاهيم الفرعية، والتلوث تصور لالمفاهيم ذات العمومية الشديدة والتي يندرج 

 ،تعريف دقيق ومحدد لمفهوم التلوث ختلف العلماء في شتى الميادين العلمية في إعطاءاتحديده بدقة، ولهذا 
أنها كل عملية تنتج مثل هذه  النظافة أو"حالة من عدم النقاء أو عدم : بأنهومن هذا المنطق يعرف التلوث 

 (2) ".الحالة
في البيئة المحيطة به والتي أنه:" عبارة عن الفضالت أو النفايات التي يطرحها اإلنسان كما يعرف ب
 (3) ".بطريقة مباشرة أو مباشرةتسبب أذى للمجتمع 

                                                           
، المكتب العلمي للنشر والتوزيع، والنظرة المستقبلية والتحدي الواقع بين البيئي التلوث أضواء علىأحمد عبد الفتاح محمود، إسالم إبراهيم أحمد،  (1)

 .02، 09، ص ص 0222اإلسكندرية، 
 .55، ص 0220، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، المشاركة الشعبية لحماية البيئة من منظور الخدمة االجتماعيةمحمد السيد عامر،  (2)
 .025، ص 0221، دار شوق للنشر والتوزيع، عمان، البيئة والمجتمعأيمن سليمان مزاهرة، علي فاتح الشوبكة،  (3)



 المراجعة البيئية                                                                الفصل األول:            

 
6 

: " كل تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية وال في حين يعرفه البعض اآلخر أنه
 (1) ".ستيعابهاااإليكولوجية على تستطيع األنظمة 

تؤدي النشاطات اإلنسانية بطريقة وقد تضمنت إحدى وثائق ستوكهولم تعريف بسيط للتلوث يقول:" 
حتمية إلى إضافة مواد أو مصادر للطاقة إلى البيئة على نحو متزايد يوما بعد يوم، وحينما تؤدي إضافة تلك 
المواد أو تلك الطاقة إلى تعرض صحة اإلنسان ورفاهيته وموارده للخطر أو يحتمل أن تؤدي إلى ذلك مباشرة 

 (2) ".أو غير مباشرة فإننا نكون بصدد التلوث
نستخلص أّن التلّوث البيئي يحدث بسبب التغّير في البيئة من خالل إدخال من خالل التعاريف السابقة 

 مواد ملّوثة، فتحدث اضطرابات في األنظمة البيئية مسّببة أضرار تصيب الكائنات الحّية. 
 الفرع الثاني: أنواع التلوث البيئي

حسبها فإذا كانت بعض أنواع التلوث ناجمة عن تصنف ختالف الطريقة التي اتختلف أنواع التلوث ب
)عند حدوث  ، الزالزل)عند االنفجار فالدخان المتصاعد يتسبب في تلّوث الهواء( عوامل طبيعية مثل البراكين

، الزالزل قد ينجم عنها خسائر كبيرة مثل تحّطم المباني والمصانع وبالتالي تتسّبب في تلّوث التربة(
)تتسّبب في تلّوث  ، والعواصف الرمليةتلّوث التربة من خالل المخّلفات الناتجة عنها()تتسّبب في  الفيضانات

، فإنه في هذه الحالة يكون التلوث الذي يطال البيئة يتحقق بفعل الهواء والتربة من خالل الزوابع الرملية(
يكون  ن تلوث البيئةالناس ونشاطاتهم فإ الطبيعة نفسها، أما في حالة حدوث تلوث البيئة ناتج عن أعمال

 نبذة لبعض أنواع التلوث:ويمكن أن يطلق عليه التلوث البيئي البشري، وفيما يلي  بفعل اإلنسان نفسه
: يعد تلوث الهواء من أهم القضايا التي شغلت العلماء والمهتمين بالبيئة وحمايتها، كما الهوائي لتلوثا :أوال

شغل المجتمع الدولي ومنظماته وعلى رأسها منظمة األمم المتحدة وذلك لما يترتب عليها من آثار خطيرة 
تألف الغالف الجوي ومدمرة سواء على البيئة بوجه عام وعلى الكائنات الحية التي تعيش فيها بوجه خاص، وي

الذي يحيط باألرض من آالف الغازات والتركيبات المختلفة أهمها النيتروجين، األكسجين، وثاني أكسيد 
 (3) األخرى.الكربون وغيرها من الغازات 

 ن أهم مكونات الهواء من الغازات:والجدول التالي يبيّ 
 

                                                           
 .02، ص 0222، دار الوفاء للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، حماية البيئة من التلوثمصطفى عبد اللطيف عباسي،  (1)
 .9، ص0222، دار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، الحماية القانونية لبيئة المياه العذبةسحر حافظ،  (2)
 .021، ص 0221والتوزيع، دمشق، ، دار الفكر للنشر التربية البيئية وآثارها المستقبليةوهبي صالح محمد،  (3) 
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 .الطبيعيةمكونات الهواء من الغازات ونسبها أهم (: 1-1)رقم جدول
 الغاز كميته في الهواء رمزه الكيميائي

N2 78,09% النيتروجين 

O2 20,49% األكسجين 

Ar 0 ,93% أرغون 

CO2 0,032% ثاني أكسيد الكربون 

Ne 0,001818% النيون 

CH4 0,00015% الميثان 

He 0 ,000524% الهيليوم 
Kr 0,000114% الكربتون 

No2 0,000002% أكسيد النيتروجين ثاني 
H2 0,0005% الهيدروجين 
O3 0,000007% األوزون 

 
 .22، ص 0222دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان،  حمايتها، تلوثها، مخاطرها(،)البيئة : عماد محمد ذياب الحفيظ، المصدر

: يعد الماء ملوثا إذا حدث" تغير في الوسط المائي )انهار، بحار، محيطات نتيجة أنواع المائي التلوث :ثانيا
 (1) ".الحية التي تعيش فيه أو تستخدمهالتلوث المختلفة(، مما يؤثر تأثيرا ضارا بالكائنات 

م وجود ملّوثات في الماء بكّميات كبيرة، وبالشكل الذي يعيق استخداويعرف التلوث المائي بأنه: " 
 (2) ".الماء ألغراض مختلفة كالشرب والرّي والتبريد 

يعرف تلوث األراضي الزراعية بأنه: "الفساد الذي يصيب األراضي الزراعية فيغير من  :التربة تلوث ثالثا:
بصورة  -صفاتها وخواصها الطبيعية أو الكيميائية أو الحيوية أو يغير من تركيبها بشكل يجعلها تؤثر سلبا 

ربة جانبا على من يعيش فوق سطحها من إنسان وحيوان ونبات"، ويشكل تلوث الت-مباشرة أو غير مباشرة
من جوانب مشكلة  التلوث البيئي، الذي منيت به البشرية في العصر الحديث، كنتيجة للتدخل غير المدروس 
من جانب اإلنسان ومحاوالته إفساد النظم البيئية بغرض الزيادة المؤقتة من إنتاجية األراضي الزراعية 

                                                           
 .052أيمن سليمان مزاهرة، علي فاتح الشوبكة، مرجع سبق ذكره، ص (1) 
 .02، ص 0202حمزه عبد الحليم درادكه وآخرون، السياحة البيئية، مكتب المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان،  (2)
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لها التربة والتي تصدر عن النشاطات  والسيطرة على اآلفات والحشرات ومن أهم الملوثات التي تتعرض
 (1)الزراعية و المصانع )المبيدات الحشرية واألسمدة وفضالت المنازل وغيرها من المسببات األخرى(.

 التلوث لبيئي عناصرالفرع الثالث: 
 فالكثير من  ،التخطيط العمراني السليمتتمثل في تمركز الصناعات وغياب : االقتصادية األسباب

ث تؤثر الصناعات البيئية الصناعات تنفث كما هائال من الملوثات في البيئة الموجودة فيها حي
الطاقة، تلوث الغالف الجوي، والمياه نتيجة للمواد الكيماوية  استهالكجزئيا من خالل  الحضرية

 (2)باإلضافة إلى:والسامة التي تستخدمها 
 تخاذها إجراءات وقائية الزمة لتجنب اوعدم  ،الصحية البيئية مخالفة الكثير من المصانع للشروط

 ؛ةغياب الرقابة البيئي في ظل ،األخطار التلوثية المحتملة
  وجود المصانع التي تنشط بشكل مخالف للشروط البيئية، تخلف منتجاتها تلويثا متزايدا أثناء التصنيع

  الصناعات القذرة؛خاصة 
 حتراق الوقود اتتنوع وتختلف أحجامها جراء حيث  ،وثةالطاقة الملدام الضخم لمصادر ستخاال

 المستعمل؛الحضري والكتلة الحيوية تبعا للوقود 
  إغفال التشريعات الحامية للبيئة وغياب الرقابة البيئية الجادة: فعلى المستوى العالمي يعقد المؤتمر

العلمي األول للبيئة الذي أصدر اإلعالن العالمي للبيئة ووضع الكثير من التوصيات الخاصة بها 
كهيئة أوكلت لها  ةشهد إنشاء برنامج األمم المتحدة للبيئالّذي بالسويد  ستوكهولم0920في يونيو 

 (3) البيئي.لعلمية المتعلقة بالتدهور ستشارات امهمة تقديم اال
 : ماهية المراجعةثالثالمطلب ال

تعتبر المراجعة عملية منتظمة للحصول على القرائن الدالة على األحداث االقتصادية التي قامت بها 
للغاية التي وضعت ألجلها، باإلضافة المؤسسة، فهي تقوم على مجموعة من الخصائص التي تعتبر كأساس 

 إلى ذلك فإنها تقوم بتوجيه المراجع أثناء القيام بعمله.
 

                                                           
ماجستير، كلية الدراسات العليا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ، حطات توليد الطاقة الكهربائيةالتلوث البيئي الناجم عن ممنصور محمد عبد اهلل الفريح،  (1)

 .05، ص0202قسم العلوم الشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 
مداخلة ضمن الملتقى الدولي الثالث حول المنافسة واالستراتيجيات  ،المراجعة البيئية كأداة لتحسين األداء البيئيعاشور مرزيق، بن نافلة قدور،  (2)

ص  ،0202نوفمبر،  29و 22يومي  ،ر، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائالتنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية
 .09،00ص

 .022أحمد مدحت إسالم، مرجع سبق ذكره، ص ( 3)
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 الفرع األول: تعريف المراجعة 
جمعية المحاسبة  تعرفهاحيث ختالف الباحثين والمؤلفين اتعددت ب تعاريفتخذت المراجعة عدة ا

التأكيدات بشأن  األمريكية بأنها: "عملية منظمة للحصول بموضوعية على أدلة إثبات، وتقويم هذه األدلة عن
قتصادية، لتحديد درجة التطابق بين هذه التأكيدات ومعايير معلنة وتوصيل النتائج إلى اتصرفات وأحداث 

 (1) ".المستخدمين المعنيين
لها، تتم بواسطة تكليف شخص مؤهل يتصف  ومخطط وممنهجة "عملية منظمة أنها:كما تعرف ب

ختبارات الالزمة للحصول على أدلة اإلثبات التي تمكن قاللية، وتتضمن القيام بإنجاز االستواالبالحياد 
 (2) المراجع من إبداء رأيه في القوائم المالية المدققة".
يسمح بالتأكد من أن المعلومات التي تنتجها فحص نافذ  ":في حين يعرفها البعض اآلخر أنها

المؤسسة صحيحة وواقعية، فالمراجعة تتضمن كل عمليات الفحص التي يقوم بها مهني كفئ خارجي 
عتمادية وسالمة وشفافية القوائم المالية السنوية وأساس ااإلدالء برأي فني محايد عن مدى  ومستقل، بهدف

 (3) ".الميزانية وجدول حساب النتائج
"عمل منظم يقوم به شخص مهني مؤهل مستقل، يقوم بفحص المستندات  وهناك من يرى أن المراجعة:

والدفاتر والحسابات بناء على أدلة إثبات للتأكد من صدق البيانات في القوائم المالية، ويقدم تقريرا بذلك 
 (4) ".موضحا رأيه الفني المحايد

 والسجالت التي تعدها المؤسسة فحص للبيانات اجعة عمليةالمر  السابقة يمكن القول بأنالتعاريف  من
يقها من قبل أشخاص ذو كفاءة عالية للخروج برأي فني محايد عن مدى مصداقية هذه القوائم، ومدى تطب

 .للمعايير المراجعة الدولية
 الفرع الثاني: أهداف وأهمية المراجعة 

عوامل عدة في الفترة األخيرة، حيث يمكن تقسيمها : تطورت أهداف المراجعة نتيجة المراجعة أهداف: أوال
 (5): إلى مجموعتين أساسيتين هما على التوالي

 : وهي بدورها تنقسم إلى نوعين:التقليدية األهداف .0
                                                           

 .2، ص 0992، مكتبة الملك فهد الوطنية للنشر، الرياض، 0، ط المراجعة المفاهيم والمعايير واإلجراءاتمصطفى عيسى خيضر،  (1)
 .12، ص 0221، دار الكتب الوطنية للنشر والتوزيع، ليبيا، الطريق إلى علم المراجعة والتدقيقحازم هاشم اآللوسي،  (2)
 .02، ص 0229، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، والتدقيق الحساباتمراجعة زاهرة عاطف سواد، ( 3)
 .021ص ،0201، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، اإلسالميةالمصارف  في المراجعة والرقابةنوال صالح بن عمارة،  (4)
والتجارية  االقتصادية، كلية العلوم شهادة الماستر، شهادة مقدمة كجزء من متطلبات نيل تقييم األداء البيئي البيئية فيدور المراجعة سوداني رحمة،  (5)

 .02، 02ص ص  ،0205/0202، بسكرة، محمد خيضروعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة 
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  :أهداف رئيسية 
 عتماد عليها؛التحقق من صحة ودقة وصدق البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر ومدى اال -
 يستند على أدلة قوية عن مدى مطابقة القوائم المالية للمركز المالي؛إبداء رأي فني محايد  -
 :أهداف فرعية 
 كتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء أو غش؛ا -
جراءات تحول دون ذلك؛ -  تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش بوضع ضوابط وا 
 لقرارات حاضرا أو مستقبال؛اعتماد اإلدارة عليها في تقرير ورسم السياسات اإلدارية واتخاذ ا -
 طمأنة مستخدمي القوائم المالية وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة الستثماراتهم؛ -
 مساعدة دائرة الضرائب في تحديد مبلغ الضريبة؛ -
 تقديم التقارير المختلفة وملئ االستمارات للهيئات الحكومية بمساعدة المدقق؛ -
 األهداف الحديثة أو المتطورة .0
 معالجتها؛ نحرافات وأسبابها وطرقالمراقبة الخطة ومتابعة تنفيذها ومدى تحقيق األهداف وتحديد ا -
 تقييم نتائج األعمال وفقا لألهداف المرسومة؛ -
 تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية ممكنة عن طريق منع اإلسراف في جميع نواحي النشاط؛ -
 .تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد المجتمع -

 ثانيا: أهمية المراجعة
وهي  مدخالتها أالالمراجعة تلعب دورا مهما في األوساط المالية والحكومية، وذلك من خالل 

المعلومات بمختلف أنواعها حسب طبيعة ومجال المراجعة، ومنهم من يعتبر أن أهمية المراجعة تكمن في 
القوائم المالية المدققة وتعتمدها في اتخاذ قراراتها ورسم  فئات تستخدمكونها وسيلة تهدف إلى خدمة عدة 

 (1)سياساتها، وتظهر أهمية المراجعة بالنسبة للفئات كما يلي:
 أدى ظهور المؤسسات والمصانع الكبرى في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية بعدالمستثمرون : 

المؤسسات وبالتالي انفصال الملكية عن  الحرب العالمية الثانية إلى تزايد عدد المساهمين في هذه
التسيير، هذا ما جعل الحاجة إلى المراجعة أمر البد منه، حيث يتم تعيين مراجع مستقل ومحايد يقوم 

                                                           
، كلية الحقوق االقتصادية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في فرع العلوم الجزائرية االقتصاديةالمؤسسة  البيئية في المراجعةص رواني، فحبو  (1)

 .12، 09ص ص  ،0222، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، االقتصادية، قسم العلوم االقتصاديةوالعلوم 



 المراجعة البيئية                                                                الفصل األول:            

 
11 

يصال المعلومات إلى المستثمرين في الشركة لالطمئنان على  بمراقبة تصرفات إدارة الشركة، وا 
 أموالهم؛

 المؤسسة على البيانات التي يتم اعتمادها من قبل المراجع المحايد : تعتمد إدارة المؤسسة إدارة
والمستقل مما يزيد الثقة في هذه البيانات، وبالتالي تزيد درجة االعتماد عليها كما أنها وسيلة إلثبات 
أن إدارة المشروع قد مارست أعمالها بنجاح مما يؤدي إلى إعادة انتخاب وتجديد أعضاء مجلس 

 أخرى وكذلك زيادة مكافآتهم؛ اإلدارة لفترة
 تقوم معظم المشروعات بطلب الحصول على قروض من البنوك ومؤسسات والمؤسسات البنوك :

حص وتحليل المركز بف قراض، وقبل أن توافق هذه البنوك على منح تلك القروض فإنها تقوماإل
سداد تلك القروض لى ع عالمالي ونتيجة األعمال لتلك المشروعات، وذلك لضمان قدرة هذه المشاري

 مع فوائدها في المواعيد المحددة؛
 تعتمد بعض أجهزة الدولة على البيانات التي تصدرها المشروعات في العديد من الحكومة أجهزة :

األغراض، منها مراقبة النشاط االقتصادي أو رسم السياسات االقتصادية للدولة أو فرض ضرائب، 
 ال دون بيانات موثوق فيها ومعتمدة من جهات محايدة.وال يمكن للدولة القيام بتلك األعم

يوجد أنواع متعددة للمراجعة تختلف باختالف المعيار الذي ينظر من خالله : الفرع الثالث: أنواع المراجعة
 لكن هذا التنوع ال يؤثر في جوهرها، حيث يمكن تمييز األنواع التالية: إليها،
 (1): تنقسم المراجعة من حيث المصدر الذي ينص عليها إلى: المصدر الذي ينص عليهث حي من أوال:

: هي المراجعة التي ينص عليها القانون، حيث يلزم Statutory auditمراجعة قانونية)إلزامية( .0
 من المنشآت بمراجعة حساباتها وأهم هذه المنشآت شركات األموال؛ القانون عددا

قانوني، وبطلب من هي المراجعة التي تتم دون إلزام  :optional auditالمراجعة االختيارية .0
 أصحاب المؤسسة أو مجلس اإلدارة؛

 (2): ختباراتمن حيث حجم اال ثانيا:
لذا  يقصد بها المراجعة التي تشمل جميع األعمال التي تمت خالل السنة المالية مراجعة شاملة: .0

 المحاسبية والتأكد من عدالة القوائم المالية؛جميع البيانات المسجلة في الدفاتر والسجالت فحص يجب 

                                                           
 .52، ص0229عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المتقدمة الحسابات مراجعةحسين أحمد دحدوح، حسين يوسف القاضي،  (1)
 .52حسين أحمد دحدوح، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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نتقاء عينة من العمليات ا : هي المراجعة التي تقوم علىSemple Audit اريةختباالالمراجعة  .0
الفحص لها على مجتمع الدراسة، وحجم هذه العينة يتوقف على مثانة وقوة  نتائجفحصها وتعميم و 

ن  الموجودةالرقابة الداخلية  وجد المراجع أخطاء في الدفاتر والسجالت وجب عليه توسيع في الشركة، وا 
 حجم العينة إلى أن تتولد لديه القناعة الكافية؛

 (1)يلي: ما عة من حيث موعد القيام بها إلى : تنقسم المراجمن حيث موعد القيام بالمراجعة ثالثا:
عداد الحسابات والقوائم المالية و نتهاء السنة اتتميز تلك المراجعة بأنها تتم بعد  المراجعة النهائية: .0 ا 

صغيرة الحجم والتي ال  المؤسسةالختامية، ويلجأ المراجع الخارجي إلى هذا األسلوب عادة في  المالية
 تتعدد فيها العمليات بصورة كبيرة؛

جراء اال المراجعة المستمرة: .0 ختبارات على مدار السنة المالية في هذه الحالة تتم عمليات الفحص وا 
ة، وعادة ما يتم ذلك بطريقة منتظمة وفقا لبرنامج زمني محدد مسبقا مع ضرورة إجراء مراجعة للمنشأ

أخرى بعد إقفال الدفاتر في نهاية السنة المالية للتحقق من التسويات الضرورية إلعداد القوائم المالية 
 الختامية؛

 (2): يلي ماتنقسم المراجعة من حيث النطاق إلى  من حيث نطاق المراجعة: رابعا:
: يقصد بها المراجعة التي تمنح المراجع إطارا غير محدد العمل complet Auditمراجعة كاملة  .0

وال تصنع اإلدارة أية قيود على نطاق أو مجال العمل الذي يقوم به المراجع حيث يقوم  يؤديه،الذي 
القوائم المالية، وقد  بفحص القيود والمستندات والسجالت المحاسبية بقصد إعطاء رأي فني حول عدالة

السائد عندما كانت المنشآت صغيرة الحجم وعملياتها قليلة العدد حيث كان هدف هو  كان هذا النوع
 خطاء التي تحتويها الدفاتر والسجالت المحاسبية؛األ المراجعة كشف جميع

العمليات : هي المراجعة التي يقتصر عمل المراجع فيها على بعض pantial auditمراجعة جزئية  .0
المعنية، أو هي ذلك النوع من المراجعة التي توضح فيها بعض القيود على نطاق فحص المراجع بأية 

 صورة من الصور، وتحدد الجهة التي تعين المراجع لتلك العمليات؛
 
 

                                                           
، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، العلمية والعملية لمراجعة الحسابات األسسمحمد سمير الصبان، محمد مصطفى سيلمان،  (1)

 .52، ص 0222/0225
 .50حسين أحمد دحدوح، حسين يوسف القاضي، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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 (1)تنقسم المراجعة إلى: : من حيث هذا المعيارمن حيث القائم بعملية المراجعة خامسا:
، حيث يكون مستقال عن المؤسسةهي المراجعة التي تتم بواسطة طرف من خارج  مراجعة خارجية: .0

 إدارة المنشأة، والهدف األساسي لهذا النوع يتجلى في إعطاء رأي فني حول عدالة القوائم المالية؛
لقد كان ظهور المراجعة الداخلية الحقا للمراجعة الخارجية، ومن ثم فهي تعتبر  مراجعة داخلية: .0

حتياجات اإلدارة إلحكام عملية اعلى  ا ما قورنت بالمراجعة الخارجية، ولقد نشأت بناء  حديثة إذ
الرقابة على المستويات التنفيذية، فالمراجعة الداخلية أداة مستقلة تعمل من داخل المشروع للحكم 

 والتقييم لخدمة أهداف اإلدارة.
 

  

                                                           
 .20محمد سمير الصبان، محمد مصطفى سليمان، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
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 المبحث الثاني: أساسيات حول المراجعة البيئية
المراجعة البيئية من اإلجراءات المهمة التي يجب أن تقوم بها المؤسسة لضمان تحسين أدائها تعتبر 

تعبير المراجعة البيئية  البيئي والتقليل من المشاكل البيئية في عصرنا الحالي بسبب التلوث، بحيث أصبح
عتماد ما أدى إلى االوالجهات الحكومية في مختلف الدول  االقتصاديةمختلف األفراد، والوحدات مألوفا ل

 التقليل من هاته المشاكل. لمحاولةعليها كأساس 
 لمراجعة البيئيةا نشأةالمطلب األول: 
غرفة التجارة الدولية إلى أن أحد أشارت  0990قرن الحالي، ففي سنة البيئية ليست وليدة الالمراجعة 

مكاتب االستشارات في الواليات المتحدة األمريكية المتخصصة في القضايا البيئية قد قام بأداء مراجعات 
 0922، وبالرغم من ذلك فإن االهتمام بالمراجعة البيئية ظل بسيطا حتى عام 0902بيئية حول العالم منذ 

والصناعية  االستراتيجيةالمؤسسات العاملة في مجال القطاعات حيث أنها ومنذ ذلك الحين شائعة في 
وقد اضطرب نموها بشكل سريع أثناء العقود السابقة من القرن الماضي والكيميائية في دول العالم المتقدم، 
وقد كانت لها أضرار جسيمة على البيئة والممتلكات على سبيل (1)الذي تميز بكثرة الكوارث الطبيعية.

 (2)المثال:
  في بلجيكا تضرر الكثير من المواطنين نتيجة وجود مواد ملوثة في الهواء؛ 0912سنة 
  إنسان، وأصيب أكثر  02حيوان و 222في الواليات المتحدة األمريكية، مات أكثر من  0922سنة

 مواطنا بأمراض خطيرة بسبب وجود ضباب ملوث بغازات سامة؛ 5902من 
  كمية مواطن نتيجة ازدياد  2222في لندن وقعت الكارثة الكبرى التي ذهب ضحيتها 0950سنة

 ثاني أكسيد الكبريت في الهواء؛
  شخص  92222شخص، وأصيب أكثر من  0522في مدينة بوبال الهندية مات نحو  0922سنة

 نتيجة تسرب غاز سام أحد المصانع؛
  يا؛احترق المفاعل النووي في أوكران 0922سنة 

إن الكوارث السابقة الذكر كانت السبب في زيادة االحتجاج العالمي الذي طالب بتنظيم أنشطة 
خضاعها للرقابة البيئية، هذا ما أدى بالحكومات إلى عقد مؤتمرات وندوات لمحاولة معالجة هذه  المؤسسات وا 

                                                           
الملتقى الدولي األّول حول التأهيل البيئي في اقتصاديات دول شمال  ،المراجعة البيئية للمؤسسات كأداة لتحقيق التنمية المستدامةبوحفص رواني،  (1)

 .25ص ،0200نوفمبر،  22و 22يومي  جامعة األغواٌط، إفريقيا،
 .25، مرجع سبق ذكره، ص المراجعة البيئية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية بوحفص رواني، (2)
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حول البيئة البشرية الذي انبثق  0920ومن بينها مؤتمر األمم بمدينة ستوكهولم بالسويد سنة المشاكل البيئية، 
عنها برنامج البيئة لألمم المتحدة، حيث شكل هذا المؤتمر مناسبة للتأكيد وتوجيه االهتمام بالقضايا البيئية 

لحماية البيئة  كقضايا مجتمعية، وكذلك لوضع المبادئ واألسس التي يجب أن تحكم المسعى الدولي
 (1) عليها.والمحافظة 

لى مفهوم المراجعة البيئية سيتم التطرق في هذا المطلب إ: الثاني: مفهوم وأنواع المراجعة البيئيةالمطلب 
 .لهاستخراج أهم األنواع المشكلة اليتم 
 البيئية المراجعة مفهوم: األول الفرع

التي صطالحات واالتعاريفها ختالف المراجعة البيئية نظرا لحداثتها و ا على مفهومتفاق محدد اال يوجد 
راقبة والمسح، التقييم، التدقيق، وفيما يلي بعض التعريفات التي تطرقت تطلق عليها ومن بينها الفحص، الم

 إلى المراجعة البيئية من وجهات نظر مختلفة ومن عدة جوانب:
، موثوق وموضوعينتقادي دوري منظم اة البيئة األمريكية بأنها:" فحص حيث عرفتها وكالة حماي

وما يرتبط بها من أنشطة فرعية  ،جهة مستقلة ذات سلطة قانونية للعمليات اإلنتاجية أوسة المؤسبواسطة 
 (2) ".لتحديد تأثيرها على البيئة ومتغيراتها

بأنها:" أداة  International chamber of Commerce( ICCكما عرفتها الغرفة الدولية التجارية )
 المرتبطةوالسياسات تنفيذ البرامج  تعمل على التقييم الدوري الموثق والمنظم لمدى كفاءة و ،إدارية داخلية

 (3)والتي من خاللها يتم الوفاء بمتطلبات التشريعات والقوانين البيئية". ،باألنشطة البيئية
 فإن المراجعة British Standard Institutionبواسطة  0990وطبقا للتعريف الذي أعد في عام 

شي كل من نظام اإلدارة البيئية، واألداء البيئي للوحدة االبيئية هي:" عبارة عن تقييم منظم لتحديد مدى تم
مع البرامج المخططة، وتحديد مدى فعالية ومالئمة النظام إلنجاز السياسة البيئية للوحدة  االقتصادية
 (4) ".االقتصادية

                                                           
 .22، 25، مرجع سبق ذكره، ص ص المراجعة البيئية في المؤسسة االقتصادية الجزائريةبوحفص رواني،  (1)
، العدد األول، الداخلية في تقييم األداء البيئي كمطلب لتحقيق التنمية المستدامةدور المراجعة ، المقر يفعبد الفتاح عثمان العريبي، أمحمد محمد  (2)

 .122، ص 0202والمالية، جامعة أم البواقي،  االقتصاديةالمجلد الرابع، مجلة البحوث 
لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، كلية "، رسالة مقدمة ميدانية دراسة" البيئيفي تقييم األداء  لداخليةدور المراجعة ا، باتيتدر رادة فاروق  (3)

 .12، 11، ص ص0229االقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة تشرين، سورية، 
، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، األلفية الثالثة وتحدياتتطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة جورج دانيال غالي،  (4)

 . 211، 210، ص ص 0220
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بواسطة أفراد  ،منظم وموضوعي ودوري لألداء البيئي:" فحص وهناك من يرى أن المراجعة البيئية هي
لتزام بالقوانين والسياسات اإلدارية وتقييم للتأكد من اال ،االقتصاديةالوحدة  متخصصين من داخل أو خارج

 (1) ".فاعلية البرامج اإلدارية البيئية وتوصيل النتائج إلى األطراف المهتمة بها
تعريف المراجعة البيئية بأنها عملية فحص منهجي منظم لألداء البيئي في المؤسسة،  سبق يمكنمما 

حيث قد تكون داخلية أو خارجية، يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص أو جهاز ذو كفاءة عالية، من أجل 
 .جعة الدولية، ومطابقته لمعايير المراإبداء رأي فني عن كفاءة أداء نظام اإلدارة البيئية الطبق في المؤسسة

 لى نوعين هما:تنقسم المراجعة البيئية إ :الثاني: أنواع المراجعة البيئية الفرع
ئمة نظم تقرر من خالله مدى مال ،جزء متكامل من نظام اإلدارة البيئيةهي " :أوال: المراجعة البيئية الداخلية

من أجل تحقيق العديد من  (2) ".للمؤسسة الداخليةات النظامية والسياسات لتزام بالمتطلبالرقابة البيئية ومدى اال
 (3) األهداف:
 التأكد من أن المؤسسة تلتزم بإتباع القوانين واللوائح البيئية؛ 
 تقييم فعالية الرقابة على المخلفات القائمة ومعالجتها؛ 
 ؛ليات والمنتجات والخدمات الحاليةتحديد اآلثار البيئية للعم 
  عادة تدويرها؛تحديد وفرات التكلفة  المحتملة عن طريق تدنية قيمة المخلفات وا 
 تشخيص نظام الرعاية الصحية والسالمة والبيئة؛ 
 .إدارة المخاطر البيئية التي قد تتعرض لها المؤسسة االقتصادية 

االعتبارات  أثر" المراجعة الخارجية للقوائم المالية التي تأخذ :يقصد بها :ثانيا: المراجعة البيئية الخارجية
البيئية للمؤسسة في الحسبان ويتحمل مسؤوليتها المراجعين الخارجيين وحدهم، باعتبارهم الوكالء الوحيدين 

 (4) ".عن كافة األطراف المهتمة بأنشطة المؤسسة وعملياتها، سواء كانت داخلية أو خارجية
 (5): من أجل تحقيق العديد من األهداف تتمثل في

  التحريفات الجوهرية في الحسابات البيئية على القوائم المالية؛تحديد أثر 

                                                           
، العدد التاسع تطبيق المراجعة البيئية في السودان من واقع ممارسات المراجعين العاملين بديوان المراجعة القومي مدىأسامة محمد صالح محمد،  (1)

 .91، ص0202عشر، مجلة جامعة بخت الرضا العلمية، جامعة الملك فيصل، السعودية، 
 .12رادة فاروق دريباتي، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
 .29ص ، مرجع سبق ذكره،، مداخلة حول المراجعة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامةبوحفص رواني (3)
 .52سوداني رحمة، مرجع سبق ذكره، ص (4)
 .50سوداني رحمة، مرجع سبق ذكره، ص  (5)
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  ،تحديد ما إذا كان هناك تصرفات غير قانونية إلدارة المؤسسة في عالقتها بالقوانين واللوائح البيئية
 وأثر هذه التصرفات إن وجدت؛

 ت االحتمالية منها، تحديد ما إذا كانت أساليب اإلدارة لتقدير قيم الحسابات البيئية، خاصة الحسابا
 موضوعية ومقبولة محاسبيا ومهنيا.

 المطلب الثالث: أهداف وحتمية المراجعة البيئية
 إن تحديد أهداف وحتمية المراجعة البيئية يمر عبر تحديد مفهومها وأنواعها.

يرى البعض أن المراجعة البيئية تسعى إلى تحقيق مجموعة من : الفرع األول: أهداف المراجعة البيئية
وقد تتقاطع  وتتوالى تارة أخرى تارة ، وذلك من خالل ما تشمله من جوانب مختلفة، فتتوازىالرئيسية األهداف

 (1)يلي: ومن بينها ما  في حدث معين

 رشادات مستحدثة  ستنباطا  والمنشآت والبرامج؛البيئية لمختلف األنشطة للمراجعة معايير وا 
 غير ضارة بالبيئة، من خالل مراجعة المؤسسة من أن األنشطة والبرامج التي تمارسها د التأك

والمستندات والدفاتر المرتبطة بتنفيذ تلك البرامج واألنشطة، ويعني ذلك التأكد من سالمة السجالت 
 البيئية؛المؤسسة 

 شتراطات البيئية، ومدى تطابقها مع القوانين الصادرة بحماية لتزامات أو االالتأكد من مدى تحقيق اال
 رسمية؛عوامل التدمير والتلوث، السيما القوانين الصادرة عن جهات البيئة من 

  والبشرية المتاحةالتأكد من أداء المنشآت المختلفة وكفاءتها في إدارة العمليات والموارد المادية 
 واألنشطة البيئية؛للبرامج 

 لتزامات والخسائر المحتملة الناتجة عن األمور البيئية من سالمة العرض واإلفصاح عن االق التحق
 المالية وملحقاتها للمنشأة محل المراجعة.بالقوائم 

من جانب أطراف  االقتصاديةهناك ضغوط متزايدة على المؤسسات  :حتمية المراجعة البيئية: الفرع الثاني
 المساهمين،أدائها البيئي وسوف نناقش هنا دور كل من المستهلكين،  تحسينو متعددة من أجل مراجعة 

 (2)المستثمرين، المقرضين، قوانين حماية البيئة، جماعات الضغط البيئي، في تحقيق ذلك:
 رتغي هتمام بحماية البيئة من مختلف األضرار التي قد تتعرض لها: ترتب على تزايد االالمستهلكون 

في أنماط الشراء للمستهلكين وزيادة إقبالهم على شراء المنتجات التي ال تسبب أضرار للبيئة، ويطلق 

                                                           
 .10، 12، ص ص 0202القانونية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، مكتبة الوفاء المراجعة البيئية التأصيل النظري والممارسات المهنيةرشا الغول،  (1)
 .59، مرجع سبق ذكره، ص المراجعة البيئية في المؤسسة االقتصادية الجزائريةرواني،  بوحفص (2) 
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 أو المنتجات األخالقية أو الخضراءالمنتجات  البعض مسميات متعددة على تلك المنتجات مثل:
ستخدام االكثير من الدول جمعيات تحث على باإلضافة إلى ذلك يوجد في الصديقة للبيئة،  المنتجات

ستهالك وبالتالي فإنها وأصبح لها تأثير قوي في أسواق االالمنتجات التي ال تسبب أضرار للبيئة، 
، من أجل تطوير عملياتها اإلنتاجية بهدف حماية االقتصاديةتمثل تحديا حقيقيا لمختلف المؤسسات 

 لها؛البيئة من مختلف األضرار الذي قد تتعرض 
 االقتصادية البيئية السالبة ألنشطة المؤسسات: قد يترتب على التأثيرات المساهمون والمستثمرون ،

لتزامات البيئية، وتخفيض األرباح التي تحققها ولذلك فإن هناك ضغوطات في المخاطر واال زيادة
، االقتصادية متزايدة من جانب كل المساهمين والمستثمرون للحصول على األداء البيئي للمؤسسات

 وذلك باإلضافة إلى المعلومات المتعلقة باألداء المالي لها؛
 تحتاج البنوك ومؤسسات اإلقراض إلى معلومات بيئية قد ال توفرها القوائم المالية المقرضون :

، ويؤكد البعض على أن تلوث العقارات يعتبر أحد المصادر األساسية لتعرض االقتصاديةللمؤسسات 
 ئتمان بضمان عقار ملوث؛ ااض للمخاطر البيئية في حالة منح ومؤسسات اإلقر البنوك 

 تم إصدار عديد من التشريعات سواء على المستوى الدولي أو : قوانين وتشريعات حماية البيئة
اإلقليمي أو المحلي لحماية البيئة والحد من األضرار التي يمكن أن تلحق بها نتيجة للتأثيرات البيئية 

تخاذ ابكندا جملة من البنود تحث على  0922تفاقية مونتلاير عام المؤسسات، فقد أصدرت األنشطة 
كذلك أعدت العديد من  األوزون،إجراءات دولية لحماية البيئة نتيجة لألضرار التي حدثت في طبقة 

 ختلفة؛األضرار الم البيئة منمع المحافظة على  االقتصاديةالدول قوانين بيئية بهدف تحقيق التنمية 
 تشكل الجماعات البيئية في العديد من الدول وسيلة ضغط فعالة ومتزايدة جماعات الضغط البيئي :

على منشآت األعمال والحكومات بهدف المحافظة على البيئة وحمايتها من مختلف األضرار التي قد 
تتعرض لها، وأمثلة ذلك، جماعات حماية البيئة وأحزاب الخضر وجماعات أصدقاء البيئة، وال شك 

 (1) البيئية.تأثيرات هامة تخلق الطلب على خدمات المراجعة أن لتلك الجهات 
 
 
 
 

                                                           
 .20، 22، مرجع سبق ذكره، ص صالمراجعة البيئية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية ص رواني،فحو ب (1)
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 المبحث الثالث: اإلطار النظري للتنمية المستدامة
يشكل مفهوم التنمية المستدامة منهجا متكامال لما يتميز به، فهو يجمع ما بين االقتصاد والبيئة 

منفصل، لهذا تختلف تعريفات االستدامة  والمجتمع، بحيث ال يمكن النظر إلى أي من هذه المكونات بشكل
 .من اختالف المنظور

 تطور التنمية المستدامة األول: مراحلالمطلب 
( في تقرير اللجنة العليا للبيئة والتنمية والذي 0922ظهر مصطلح التنمية المستدامة ألول مرة عام )

وتدابير للحد من أثر تدهور البيئة والقضاء على التلوث ودعم التنمية  استراتيجياتكان هدفه األساسي تحديد 
 لها  المستدامة والسالمة البيئية، وعلى الرغم من الحداثة النسبية لفكرة التنمية المستدامة إال أنه يمكن القول أنّ 

ن مفهوم التاالقتصاديةتاريخا مشتقا من مجموعة األفكار الواردة في بعض الكتابات  نمية المستدامة أصوال ، وا 
 (1)تاريخية مرت بمجموعة من المراحل ومن بينها:

 وكذلك : في هذه المرحلة حصلت دراسة التناقض المتولد عن التراكم في الثروات األولى المرحلة
 ؛االقتصاديةإدخال تكلفة لنشاط المشروع في حساباته ضرورة 

 ستخدام اعملية اإلفساد البيئي وتبذير في على أهم ما يحدث من جتماعية ا: تركز الثانية المرحلة
 الموارد الطبيعية؛

 المؤسسات الدولية  باهتمام: هذه المرحلة من مراحل التنمية المستدامة التي تحظى الثالثة المرحلة
 والمنظمات التي يهمها األمر؛

 إلمكانيات : تهتم بالتقارب بين إشكاليتي النمو والبيئة ألن البيئة الفاسدة تشكل عقبة الرابعة المرحلة
 التنمية المستدامة كانت كما يلي:

  قمة األمم المتحدة في ستوكهولم تم خاللها عرض مجموعة من القرارات الخاصة 0920في سنة
حيث طالبت الدول النامية  صاديةاالقتوضرورة الترابط بين البيئة والمشكالت  االقتصاديةبالتنمية 

 لها األولوية في التنمية؛بأن 
  وضع برنامج األمم المتحدة تقرير عن حالة البيئة العالمية وكانت أهمية التقرير أنه 0920في سنة

مبني على وثائق علمية وبيانات إحصائية أكدت الخطر المحيط بالعالم، وفي نفس العام أقرت 
المتحدة الميثاق العالمي للطبيعة والهدف منه تقويم وتوجيه أي نشاط بشري من الجمعية العامة لألمم 

 شأنه التأثير على الطبيعة؛
                                                           

 .22، ص 0202، دار األيام للنشر والتوزيع، عمان، االقتصاد األخضر مسار جديد في التنمية المستدامةهاشم مرزوك علي الشمري وآخرون،  (1)
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  قدمت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية تقرير بعنوان )مستقبلنا المشترك( حيث أظهر 0922في سنة
لشكل ما التنمية بهذا افي  ستمرارال يمكننا االالتقرير تفصيال كامال عن التنمية المستدامة وأكد أنه 

 ستمرار ومن دون ضرر بيئي؛لم تكن التنمية قابلة لال
  المؤتمر إنعقدت قمة البرازيل وعرفت بمؤتمر األمم المتحدة للبيئة، حيث خصص 0990في سنة

ستمرار، حيث كانت التنمية ر البيئي في إطار تنمية قابلة لالوتدابير تحد من الضر  استراتيجية
ل هذه القمة هي المفهوم الرئيسي للمؤتمر الذي صدرت عنه وثيقة تحدد المعايير المستدامة خال

 جتماعية والبيئية؛واال االقتصادية
  أقر في مؤتمر " 0992في سنةkyotنبعاثات االيابان الذي يهدف إلى الحد من  " الذي عقد في

 ؛المختلفة االقتصاديةستخدام الطاقة في القطاعات اازات الدفيئة، والتحكم في كفاءة الغ
   نوب إفريقيا بهدف عقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ بج 0220في سنة               

 (1) البيئة.لتزام الدولي بتحقيق تنمية مستدامة والمحافظة على لتأكيد على االا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .29، 22هاشم مرزوك علي الشمري وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص  (1)
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 التالي:وهناك من يصنف مراحل التنمية كما في الجدول 
 (: مراحل تطور مفهوم التنمية المستدامة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية2-1رقم ) جدول 

 التنمية مفهوم الفترة المراحل
نهاية الحرب العالمية الثانية إلى  11

 م 02منتصف ستينات القرن 
 االقتصاديالتنمية = النمو 

منتصف الستينات إلى منتصف  12
 م 02سبعينات القرن 

+ التوزيع  االقتصاديالتنمية = النمو 
 .العادل

منتصف سبعينات إلى منتصف  10
 م 02ثمانينات القرن 

بجميع  االهتمامالتنمية الشاملة= 
 واالجتماعية االقتصاديةالجوانب 

التنمية البشرية = تحقيق مستوى حياة  حتى وقتنا الحاضر 0992منذ سنة  10
 .كريمة وصحة للسكان

10 
 

+  االقتصاديالتنمية المستدامة = النمو  0990األرض سنة  منذ قمة
+  االقتصاديللنمو التوزيع العادل 

 االقتصاديةبجميع جوانب الحياة  االهتمام
 والبيئية. واالجتماعية

 .15، ص 0222زيع، اإلسكندرية، ، الدار الجامعية للنشر والتو إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة: خالد مصطفى قاسم، المصدر

 خصائصها-المستدامةالمطلب الثاني: تعريف التنمية 
نظرا لحداثة وعمومية مفهوم التنمية المستدامة فقد تنوعت معانيه في مختلف المجاالت العلمية 

اآلخر كنموذج تنموي جديد وهناك من  والبعض أخالقيةوالعملية، فالبعض يتعامل مع هذا المفهوم كرؤية 
التنمية المستدامة نوع من يرى بأن المفهوم عبارة عن فكرة عصرية للبلدان الغنية، مما أضفى على مفهوم 

 الغموض، وإلزالة ذلك يتعين التعمق فيه أكثر ببيان مختلف التعاريف والسمات الخاصة بها.
 ةع األول: تعريف التنمية المستدامالفر 

التنمية من المفاهيم القليلة التي تجمع بين البعد النظري والجانب التطبيقي، وتستدعي الرؤية  تعدّ 
استخدام كافة الموارد واإلمكانيات المتاحة والممكنة " أنها: هاالفلسفية والغيبية للمجتمعات ومنه يمكن تعريف

 (1)". غيدة في المحيط الذي يعيش فيهبشتى أنواعها، طبيعية، اقتصادية، واجتماعية توفر لإلنسان الحياة الر 

                                                           
، الحجاز(منطقة  –دراسية  )حالة، التنمية المستدامة في العمارة التقليدية في المملكة العربية السعودية نايف بن نائل بن عبد الرحمان أبو علي (1)

ص ص  هـ، 0210/0210رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية، قسم العمارة اإلسالمية، جامعة أم القرى، السعودية، 
09 ،12. 
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تعتبر التنمية المستدامة تغييرا اجتماعيا موجها من إيديولوجية " أما التنمية المستدامة تعرف على أنها:
، االقتصاديةهي عبارة عن عملية معقدة وواعية على المدى الطويل، شاملة ومتكاملة في أبعادها معينة، و 

 (1) ". الثقافية، البيئية والتكنولوجيةاالجتماعية، السياسية، 
، ويحد ستثمار الموارد البيئية بالقدر الذي يحقق التنميةابأنها: " األعمال التي تهدف إلى كما تعرف 

 (2) ".ستنزافها ومحاولة السيطرة عليهااوارد الطبيعية ويطورها، بدال من من التلوث، ويسير الم
ستمرار ستقرار وتمتلك عوامل االنمية التي تتصف باال"تعبير عن الت: وهناك من ينظر إليها على أنها

 (3)عتبار البعد الزمني وحق األجيال القادمة في التمتع بالموارد األرضية".التواصل، فهي تنمية تأخذ بعين االو 
يمكن  للتنمية المستدامة على أنها: "تنمية متواصلة حيث أنه الWB0990 كما جاء تعريف البنك

حترام األجيال اللموارد الذي يسببه التلوث، مع  على حساب التدهور المفرط االقتصاديةفاع بثمار التنمية نتاال
 (4) ".القادمة

حتياجات ومتطلبات األجيال االتنمية هي التي تسمح بتلبية  أنّ من خالل التعاريف السابقة يمكن القول 
 .حتياجاتهااقدرة األجيال المقبلة على تلبية الحاضرة دون اإلخالل ب

 (5): ما يليمن أهم خصائص التنمية المستدامة نذكر  :المستدامة التنمية خصائص: الثاني الفرع
 حتياجات األساسية للناس وخاصة الفقراء )غذاء، سكنوم في المقام األول على تلبية االأنها تق، 

 تمتلك سوى الفقيرة في وسط عالم غني هي مجتمعات اللخ( ذلك أن المجتمعات ا، تعليم...عمل
 يئة، وهذه المجتمعات المحرومة هيما يهدد سالمة الب ستنزاف مواردها الطبيعية لضمان الحياة وهوا

 ؛معرضة أكثر للفوضى والثورات
  ومركباتهتراعي التنمية المستدامة الحفاظ على المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره 

 لخ؛اكالهواء، الماء، مصادر الطاقة...األساسية 

                                                           
 .010ص ،0202، مجلة التواصل، جامعة البليدة، الجزائر، 02، العدد التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائرمراد ناصر، ( 1)
 .09،12، ص ص 0205، دار أمجد للنشر والتوزيع، عمان، التنمية المستدامة ومجاالتهاصائب عبد اهلل الطويل،  (2)
، مكتبة حسين العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، العربية بين النظرية والتطبيقالتنمية المستدامة في البلدان قادري محمد الطاهر،  (3)

 .51، ص0201
(4) Taladida thiombiano, economiedel’environnementetdesressourcesnaturelles, l’harmattan, France, 2004, p 20. 

، بطاقة مشاركة في الملتقى العلمي الوطني حول تنامي االقتصاد غير وعالقته بالتنمية المستدامةاالقتصاد الخفي سهام شيهاني، نعيمة بوكلثوم،  )5( 
 .00ص، 0202نوفمبر،  21-20الرسمي مساهمته ونتائجه على االقتصاد الرسمي، الجزائر، 
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 على  هتماماتنا األولى، لذلك فهي تراعي الحفاظاويعتبر تنمية الجانب البشري من  أنها تنمية متكاملة
ستقرار النفسي وحق الفرد والمجتمع في الحرية وممارسة الديمقراطية وفي جتماعية، االالقيم اال

 المساواة والعدل؛
  أنها تحافظ على تعدد العناصر والمركبات المكونة للمنظومات اإليكولوجية )الحفاظ على التنوع

 الوراثي للكائنات الحية بجميع أنواعها(؛
 ستثمارات، االتجاهات استخدام الموارد، و الى التنسيق والتكامل بين سياسات هي تنمية متكاملة تقوم ع

نسجام داخل المنظومات ابما يجعلها جميعا تعمل بتناغم و  ختيار التكنولوجي والشكل المؤسسي،واال
 البيئية بما يحافظ عليها.

 المطلب الثالث: أهداف التنمية المستدامة وأهميتها
تسعى التنمية المستدامة من خالل آلياتها، ومحتواها إلى تحقيق جملة من األهداف المبنية على إجراء 

كبيرة التي تحظى بها أصبحت موضع المحيطة، ونظرا لألهمية التغيرات جوهرية دون الضرر بعناصر البيئة 
 هتمام للكثير من المؤسسات والدول التي تسعى جاهدة لتحقيقيها والعمل بمبادئها وقوانينها.ا

تحقيق تسعى التنمية المستدامة من خالل آلياتها ومحتواها إلى : المستدامة التنمية أهداف: األول الفرع
 فيما يلي: من األهداف التي يمكن تلخيصها مجموعة
 عمليات التخطيط وتنفيذ  : تحاول التنمية المستدامة من خاللللسكان أفضل حياة نوعية تحقيق

جتماعيا ونفسيا وروحيا، عن اقتصاديا و ان نوعية حياة السكان في المجتمع التنموية لتحسي السياسات
 (1) .وديمقراطيطريق التركيز على الجوانب النوعية للنمو وليس الكمية وبشكل عادل ومقبول 

 التنمية المستدامة تركز على العالقة بين نشاطات السكان والبيئة وتتعامل مع الطبيعية البيئة حتراما :
النظم الطبيعية ومحتواها على أنها أساس حياة اإلنسان، إنها ببساطة تنمية تستوعب العالقة 

هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل الحساسة بين البيئة الطبيعية والبيئة المبنية، وتعمل على تطوير 
 (2) .منسجاوا

                                                           
 .00 ، ص0222، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، التنمية ورسالة الجامعة في األلف الثالثمصطفى األسعد، ( 1) 
 .00مصطفى األسعد، مرجع سبق ذكره، ص ( 2)
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 تجاهها، وحثهم الية : خاصة بالمشكالت البيئية القائمة وتنمية إحساسهم بالمسؤو السكان وعي تعزيز
على المشاركة الفاعلة في إيجاد حلول مناسبة لها من خالل مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة 

 (1) المستديمة.برامج ومشاريع التنمية وتقييم 
 تتعامل التنمية المستدامة مع الموارد الطبيعية على أنها للموارد عقالني ستخداماو  ستغاللا تحقيق :

بشكل ستخدامها وتوظيفها استنزافها أو تدميرها وتعمل على الك تحول دون موارد محدودة، لذ
 (2) .عقالني

 تحاول التنمية المستدامة توظيف التكنولوجيا الحديثة بما المجتمع بأهداف الحديثة التكنولوجيا ربط :
يخدم أهداف المجتمع من خالل نوعية السكان وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن ينجم عن ذلك 

ليها بمعنى وجود مخاطر وآثار بيئية سالبة، أو على األقل أن تكون هذه المخاطر واآلثار مسيطرا ع
 (3) لها.حلول مناسبة 

 إمكانياته  تالءم: يكون ذلك بطريقة المجتمع وأولويات حاجات ومناسب في مستمر تغير إحداث
، والسيطرة على جميع االقتصاديةوتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته يمكن تفعيل التنمية 

 (4) لها.المشكالت البيئية ووضع الحلول المناسبة 
 (5)أهمية التنمية المستدامة من خالل مايلي:تتبين : الفرع الثاني: أهمية التنمية المستدامة

 حترام القدرة الوطنية على إدارة الموارد الطبيعية إدارة واعية ورشيدة لتحقيق حياة أفضل لكل فئات ا
 المجتمع؛

 حترام البيئة الطبيعية من خالل تنظيم العالقة بين األنشطة البشرية وعناصر البيئة، وعدم اإلضرار ا
تجاه االفرد بالمسؤولية الملقاة عليه  الوعي البيئي لدى السكان وتنمية إحساسبها فضال عن تعزيز 

 المشكالت البيئية؛

                                                           
 دراسة حالة شركة مناجم-االستخدام المتكامل للمواصفات العالمية )االيزو( في المؤسسة االقتصادية لتحقيق التنمية المستدامةراشي طارق،  (1)

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم االقتصادية وعلوم  ،- SOMIHOS–الفوسفاط بتبسة 
 .02، ص 0202،0200التسيير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم إدارة األعمال والتنمية المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 

 .02ص راشي طارق، مرجع سبق ذكره، ( 2)
 .00ص ،سبق ذكره األسعد، مرجعمحمد مصطفى  (3)
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاعثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط،  (4)

 .12، 09ص  ، ص0222
 .52، 52 :هاشم مرزوك، علي الشمري وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص ص (5)



 المراجعة البيئية                                                                الفصل األول:            

 
25 

 ستغالل الرشيد لتخطيط اإلنمائي من أجل تحقيق االضمان إدراج التخطيط البيئي في كافة مراحل ا
 ستنزافه أو تدميره؛الطبيعية للحيلولة دون الواعي للموارد ا

 ثة بما يخدم أهداف أبناء المجتمع وجمع ما يكفي من البيانات األساسية ربط التكنولوجيا الحدي
 والمعلومات الدقيقة ذات الطابع البيئي للسماح بإجراء تخطيط إنمائي شامل وسليم؛

 إعالم الجمهور وتوعيتهم بما يواجهون من تحديات لضمان المشاركة في الحفاظ على البيئة؛ 
  المعرضة لألخطار سواء كانت أراضي زراعية  االقتصاديةالتركيز بوجه خاص على األنظمة

 معرضة للتصحر أم مصادر مياه معرضة للتلوث.
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 خالصة:
تعتبر المراجعة األداة األكثر فاعلية التي تساعد اإلدارة في التعرف على أهم المعوقات التي تواجه 
المؤسسة، ومن أهم هذه المعوقات التي تصادفها في وقتنا الحالي المشاكل البيئية التي أصبحت شاغلة 

عتبار األمور البيئية بهدف التقليل من راجعين، لذلك أصبحت تأخذ بعين االوالم االقتصاديةللمؤسسات 
ة ، ويؤدي تبني المراجعة عن طريق قوانين وتشريعات التي يتم اإلفصاح عنها في القوائم المالي مخاطرها

، حيث أكدت التنمية المستدامة عتبارها من أساليب حماية البيئةاويمكن البيئية إلى تحسين سمعة المؤسسة 
عتبرت هذه األخيرة المدخل الجديد الذي تتجه جميع الشعوب في طريقها اقتصادي بالبيئة التي الهتمام ااال

 ماية البيئة وتعزيزها،  فشكلت بذلك عالقة وطيدة بين البيئة والتنمية.إلى نمط التنمية ،يجمع ما بين اإلنتاج ح
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 تمهيد  
يعد تقييم األداء البيئي للمؤسسات من األمور المعقدة بسبب اختالف نوعيات األداء وصعوبة الحصول 

المؤسسات  على المعلومات الالزمة لصياغة المقاييس البيئية المالئمة، ومن أجل تحقيق هذا التقييم تقوم
االقتصادية بوضع أنظمة لإلدارة البيئية المستديمة من ذلك بمواصفات قياسية دولية أهمها معيار االيزو 

ضمان و  لمجتمع لضرورة الحفاظ على البيئة، الذي أعد إسهاما لتحسين األداء البيئي في أوساط ا00111
فصاح المؤسسة عن تكاليفها والتزاماتها ال بيئية، باإلضافة إلى مراجعة كل من نظام اإلدارة استمرارية الحياة وا 

 البيئية والمحاسبة البيئية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



                                                        تقييم األداء البيئي المستدام                                                       الفصل الثاني:

 

 
29 

 : أساسيات تقييم األداء البيئيالمبحث األول
تقييم األداء البيئي من األمور المعقدة نسبيا في المؤسسات االقتصادية، نظرا لعدم وجود تعريف  يعد

إطارا متكامال للتعرف على المشكالت البيئية وعالجها، بغرض تحقيق دقيق ومحدد له، ورغم ذلك فهو يمثل 
 ين عمليات التنمية وحماية البيئة.التوافق ب

 المطلب األول: ماهية األداء البيئي
سنتناول في هذا الجانب  البيئي أداة أساسية تعكس لنا الوضعية البيئية للمؤسسات، حيث األداءيعد 

 األداء البيئي مع تحديد مختلف أبعاده باإلضافة إلى مجاالته. يف تعارأهم 
 الفرع األول: تعريف األداء البيئي

البيئي، وهذا راجع لالختالف الحاصل في تعريف الباحثون حول صياغة مفهوم موحد لألداء  اختلف
أنه:" النتيجة يعرف األداء على ، حيث نوعت هذه التعاريف بتنوع مصادرهااألداء في حد ذاته، حيث ت

النهائية لنشاط مؤسسة ما، لذلك فهو يعبر عن قدرة المؤسسة على استخدام مواردها المالية، البشرية 
 (1) ".التكنولوجية والمعرفية بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها

 (2) ".رة:" البحث عن العالقة بين النتائج والموارد بغرض تحقيق األهداف المسطكما يعرف بأنه
النتائج الكمية القابلة للقياس لنظام "على أنه: 00140فيعرف حسب معيار االيزو أما األداء البيئي 

 (3) ".اإلدارة البيئية، ذات العالقة باألبعاد البيئية، والتي تم وضعها على أساس السياسة واألهداف للمؤسسة

نتائج مقايسة إلدارة المؤسسة لمظاهرها عبارة عن " أنه:ب 00110 حسب مواصفة االيزو كما يعرف
 (4) ".البيئية

                                                           

 .12ص ،1100وري للنشر، عمان، الياز  ، دارتحسين فعالية األداء المؤسسي من خالل تكنولوجيا المعلوماتوصفي عبد الكريم الكساسبة،  (1) 
)2( Alain Fernandez، Les nouveaux tableaux de bord les managers: les Projet décisionnel dans sa totalité، 
Editions d’organisation، Pari, 2005، P 40. 
)3 (  Arab lyasmine, impact de certification environnemental iso 14031 sur la performance environnemental 
d’une entreprise algérienne cas de l’entreprise  nationnale des industries de l’lélectroménger 
(ENIEME),mémoire magister, département de science économiques, université Mouloud Mammeri, Tizi ouzou, 
Algérie, 2012, P 83. 

، مجمع 1، ط-دراسة حالة شركة االسمنت –البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسسات ، دور نظام اإلدارة زين الدين بروش، جابر دهيمي )4(
 ،.656، ص 1100نوفمبر،  14و11مداخالت الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، جامعة ورقلة، يومي 
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" كل النشاطات والعمليات التي تقوم بها المؤسسة، سواء بشكل هو: وهناك من يرى أن األداء البيئي
إجباري أو اختياري، من شأنها منع األضرار البيئية الناتجة عن نشاطات المؤسسة اإلنتاجية أو الخدمية 

 (1) ".والتخفيف منها
أنه:" تطبيق )نشاط( نتيجة للعوامل الحيوية أو غير الحيوية )الجوانب في حين يعرفه البعض اآلخر 

تي تؤثر بشكل مباشر أو غير من عمليات إنتاج المؤسسة خالل فترة زمنية معينة، والالبيئية(، التي تنشأ 
اآلثار الناشئة عن عن  على الكائنات الحية والمجتمع االيكولوجي أو على تعايشهما، فضال مباشر

 (2)تفاعلها".

يمثل مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة، من من التعاريف السابقة يمكن القول بأن األداء البيئي 
 أجل المحافظة على البيئة المحيطة بها.

 :فيلألداء البيئي أبعاد مختلفة توضح مضمونه ومعناه تتمثل أساسا : الفرع الثاني: أبعاد األداء البيئي
عرف مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة الكفاءة البيئية بأنها:" توفير سلع  أوال: الكفاءة البيئية:

وخدمات ذات أسعار تنافسية، تشبع الحاجات اإلنسانية وتحقق جودة الحياة في الوقت الذي تقلل فيه زيادة 
حياة وصوال بها إلى مستوى يتناسب على األقل مع التأثيرات البيئية، وكثافة الموارد المستخدمة خالل دورة ال

 (3) ".طاقة حمل األرض التقديرية

" التأكد من استخدام الموارد المتاحة قد أدى إلى تحقيق وهي:كما أن هناك تعريف أبسط للكفاءة البيئية 
 (4) .الغايات واألهداف الموجودة منها"

 (5):تتمثل فيوالكفاءة البيئية شرط ضروري لها مظاهر أساسية 
 الحد من استهالك المواد والطاقة للسلع والخدمات؛ 

                                                           
، مجمع مداخالت داء البيئي في ظل المسؤولية االجتماعية للمؤسسةالمحاسبة البيئية كآلية لدعم وتحسين األفضيل فارس، حمزة ضويفي،  (1)

: نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي وتحديات األداء البيئي، جامعة 1الملتقى الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، ط 
 .150، ص1100نوفمبر،  14و 11ورقلة، يومي 

 دراسة-مج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن من أجل تعزيز مساهمة المؤسسات االقتصادية في التنمية المستدامةدآمال حفناوي،  (2)
أطروحة مقدمة لنبل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  ،-تبسة  –حالة مؤسسة االسمنت 

 .16، ص 1102/1102العلوم االقتصادية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، قسم 
)3 (Frank Friedman، P ractical Guide To Environnental Management, 9 th  Edition , Environnental Law Institute, 
USA, PP 66 ,67. 

 .656ص  مرجع سبق ذكره،، زين الدين بروش، جابر دهيمي ( 4 )
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير  ،"أثر قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها في رفع كفاءة األداء البيئي " دراسة تطبيقيةمنى عبد اهلل حمد،  (5)

 .05، ص 1100في المحاسبة، كلية االقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة دمشق، 
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 تقليل المواد السامة والنفايات؛ 
 درجة أكبر من إعادة تدوير النفايات؛ 
 التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة؛ 
 .إطالة فترة استخدام السلعة 

 (1):وتتحقق هذه األخيرة من خالل
 التركيز على خدمة العميل؛ 
 التركيز على الجودة؛ 
 .منح اعتبارات أكثر لحدود الطاقة البيئية 

، ولقد عرفها مجلس  0991لقد ظهر مفهوم الفعالية البيئية من خالل مؤتمر ريو سنة  ثانيا: الفعالية البيئية:
ت تقديم سلع وخدمات بأسعار تنافسية، والتي تلبي الحاجا :"األعمال العالمي للتنمية المستدامة على أنها

مع المحافظة على كمية الموارد  اإلنسانية وتحسن نوعية الحياة، وهذا بالحد من اآلثار البيئية تدريجيا
وفي الطبيعية الالزمة طوال دورة حياة المنتج وصوال إلى مستوى منسجم يحمي األرض بشكل مستدام "؛ 

مثل للموارد، األفراد، المعدات، على تحقيق األهداف على حساب االستهالك األالقدرة  :"تعريف آخر لها فهي
فلسفة إدارية تهدف إلى الحد من األضرار البيئية، مع تحقيق أقصى قدر من كفاءة  أو هيالموارد الطبيعية، 

  (2)."المؤسسة في عمليات اإلنتاج

 وهناك تصنيف آخر ألبعاد األداء البيئي كما يوضحها الشكل التالي: 
 (: أبعاد األداء البيئي1 – 2جدول رقم )                                 

 خارجي داخلي لمحورا
 العالقات مع أصحاب المصالح تحسين المنتج والعمليات العمليات 

 اآلثار البيئية وصورة المؤسسة االلتزام بالتشريعات واآلثار المالية النتائج
األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن من أجل تعزيز مساهمة المؤسسات االقتصادية في التنمية  دمج مؤشرات، آمال حفناوي المصدر:
أطروحة مقدمة لنبل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ،-تبسة  –حالة مؤسسة االسمنت  دراسة-المستدامة

 .12، ص1102/1102قتصادية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، وعلوم التسيير، قسم العلوم اال

                                                           
 .00، ص1101، مجلة الباحث، جامعة تبسة، الجزائر، 00، العدد ا أنموذجاالريادة في األداء البيئي: شركة نوكيالطيب الوافي،  (1)
 .652زين الدين بروش، مرجع سبق ذكره ، ص  ( 2 )
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ضح من خالل هذه المصفوفة أن هناك أربعة أبعاد لألداء البيئي للمؤسسة يوضحها التقاء المحور يت  
المنتج والعمليات، العالقات مع  )تحسينالداخلي والخارجي مع محوري العمليات والنتائج، وهذه األبعاد هي 

أصحاب المصالح، االلتزام بالقوانين والتشريعات واآلثار المالية، اآلثار البيئية وصورة المؤسسة(، لكن تم 
انتقاد هذا التصور على أساس العناصر المقدمة لنموذج األداء ضئيلة، والجودة الشاملة لألداء البيئي غير 

 (1) ظاهرة.
 االت األداء البيئيالفرع الثالث: مج

في ضوء أبعاد األداء البيئي يمكن أن ندرج أهم المجاالت التي ترتبط بها األنشطة والفعاليات البيئية، 
 (2)ذلك على النحو التالي: التي يجب على المؤسسات االلتزام بها عند مزاولتها

  بشأنها، واعتبارها حد أدنى يجب أن تعمل االلتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية البيئة أو المتعلقة
المؤسسات على المحافظة عليها، والتوسع فيها بالشكل الذي يؤدي إلى تجنب حدوث أي مشكالت 

 بيئية والتخفيف منها بأقصى درجة ممكنة؛
  التخلص من المخلفات والنفايات، وصرف المياه المتخلفة عن عمليات التشغيل بطريقة تؤدي إلى

 البيئي إلى أدنى حد ممكن؛ تخفيض التلوث
  تصميم المنتجات وعمليات التشغيل والمراحل اإلنتاجية، بطريقة تؤدي إلى تقليل المخلفات

 ، مع كتابة التعليمات والبيانات البيئية الضرورية على عبوات المنتجات؛واالنبعاثات
  ستخدامها بحيث تفي في استخدام الموارد الطبيعية النادرة والمحدودة، وذلك بترشيد ااالقتصاد

 بالمتطلبات الضرورية لالحتياجات في الحاضر، دون اإلخالل بحق األجيال القادمة.
 المطلب الثاني: تقييم األداء البيئي

يعد تقييم األداء البيئي إطارا متكامال للتعرف على المشكالت البيئية وعالجها، بغرض تحقيق التوافق 
من خالل هذا المطلب سيتم تناول مفهوم تقييم األداء البيئي، بين عمليات التنمية وحماية البيئة، حيث 

 المؤسسات.  واألهداف المنتظرة من وراء عملية التقييم هذه، وكذا أهميته وفوائده في
 
 

                                                           
 .12آمال حفناوي، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
، أطروحة مقدمة 10441 المحاسبة عن األداء البيئي: دراسة تطبيقية في المؤسسات الجزائرية المتحصلة على شهادة االيزوبد الصمد نجوى،  (2)

 .12، 12، ص ص 1100/1105 لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة باتنة، الجزائر
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 الفرع األول: تعريف تقييم األداء البيئي
ف تقييم األداء حيث يتعر ا من االختالف حول مفهوم األداء، فإنه توجد عدة وجهات نظر حول انطالق  

ه:" وظيفة إدارية تمثل الحلقة األخيرة من سلسلة العمل اإلداري المستمر، وتشمل مجموعة من يعرف بأن  
يتخذها جهاز اإلدارة للتأكد من أن النتائج تتحقق على النحو المرسوم، وبأعلى درجة من اإلجراءات التي 

 (1) ".الكفاءة
ه:" عملية تتبلور في صورة مجموعة من المؤشرات تعكس مدى بأن   يعرف تقييم األداء البيئيأما 

 (2) ".الفعالية البيئية للمؤسسة، من ناحية تحقيق األهداف والسياسات المحددة

ه:" منهج لتسهيل قرارات اإلدارة، بخصوص األداء البيئي ن  أوفقا لمعيار االيزو على كما يعرف 
للمؤسسة، باختيار المؤشرات، جمع وتحليل البيانات، تقييم المعلومات، إعداد التقارير، الفحص الدوري وفي 

 (3) ".النهاية تطوير هذا المنهج
:" فحص شامل لخطط المؤسسة وأهدافها، وما تتضمنه من وهناك من يرى أن تقييم األداء البيئي هو

إجراءات للتحقق من التزاماتها بالشروط البيئية، والخطط التي وضعتها ومقارنته مع التنفيذ الفعلي لتحديد 
 (4) ".االنحرافات وأخذها بعين االعتبار ضمن تكاليف الوحدة واإلفصاح عنها، بهدف السيطرة عليها وتخفيفها

عملية رسمية لقياس وتحليل، وكتابة التقارير الخاصة باألداء ه:" بأن  في حين يعرفه البعض اآلخر 
 (5)". البيئي ألي مؤسسة مقابل وضع المعايير من قبل اإلدارة 

على ما ورد في التعاريف السابقة نستنتج أن تقييم األداء البيئي هو آلية تعتمد على مؤشرات،  بناء  
داء البيئي، بغرض منح اإلدارة فرصة اتخاذ كافة التدابير البيئية والقرار تهدف إلى إبراز مدى فعالية األ

 زم.الال  
  

                                                           
، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي للمصارفعالء فرحان طالب، إيمان شيحان المشهداني،  (1)

 . 25، ص 1100
، المجلة 15، العدد دراسة حالة المركب النفطي" حوض بركاوي" –، تقييم األداء البيئي في المؤسسات النفطية نور الهدى محجوبي، أمينة مخلفي (2)

 .25، ص 1106الجزائرية للتنمية االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 .001، صمرجع سبق ذكرهالوافي،  الطيب( 3)
 دراسة استطالعية في –تفعيل دور أجهزة الرقابة الداخلية في تقييم األداء البيئي خالد غازي عبود التمي، أرسالن إبراهيم عبد الكريم األفندي،  (4)
 . 011، 99ص ص  ،1100مجلة تنمية الرافدين، جامعة الموصل،  ،44المجلد  ،010، العدد -شآت صناعية في مدينة الموصلنم
، دراسة حالة معمل اسمنت طاسلوجة في السليمانية– ISO1431، تقييم األداء البيئي باستخدام معطيات المواصفة اإلرشادية رعد إلياس درويش )5(

 .011، ص1119العدد الثاني، المجلد الثامن، مجلة كربالء العلمية، جامعة السليمانية، 
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 تقييم األداء البيئي وأهمية الفرع الثاني: أهداف
 (1):ما يليتستهدف عملية تقييم األداء البيئي تحقيق  تقييم األداء البيئي: أوال: أهداف

 فهم أفضل ألثر المؤسسة على البيئة؛  .0
 توفير أساس للقياس اإلداري والتشغيلي والبيئي؛ .1
 تحديد الفرص المتاحة لتحسين كفاءة الطاقة والمواد المستخدمة؛ .4
 تسير كما هو مخطط لها؛تحديد ما إذا كانت األهداف والغايات البيئية  .0
 إثبات التزامها للجوانب القانونية والتشريعية؛ .5
 تحديد التوزيع األنسب للموارد المخصصة.  .6

 (2)أهمية تقييم األداء البيئي تأتى من حيث:  إن  : ثانيا: أهمية تقييم األداء البيئي
 تحديد المظاهر البيئية للمؤسسة، وأولويات معالجتها؛ 
  البيئي، وتقييم األداء مقابل تلك المعايير؛وضع معايير لألداء 
 مكانية تطبيق ال  قوانين والتشريعات الطارئة، وذلكاألخذ بعين االعتبار االنبعاثات والمخاطر البيئية، وا 

 في المؤسسات التي ليس لديها نظام إدارة بيئية؛
  أدائها؛مخاطبة السمات البيئية، ومطابقة توقعات أصحاب المصالح من خالل تحسين 
 تطوير النظام الحكومي والتشريعات، وتوضيح العالقة بين المعايير واآلليات الحكومية؛ 
 فهم أفضل للتأثيرات البيئية؛ 
  ظهور أدوات إدارة بيئية لتمييز نشاطات المؤسسة. 

 المطلب الثالث: مؤشرات تقييم األداء البيئي
أهداف البعد البيئي في نشاط المؤسسة، حيث مؤشرات تقييم األداء البيئي أداة أساسية لتحقيق  تعد  

 (3)تبرز أهم هذه المؤشرات فيما يلي:

                                                           
، مجلة 16المجلد  ،10، العدد الخدمة م فعالية األداء البيئي لبلدية غزة من وجهة نظر متلقيييتقياسر طه الشرفا، علي ماهر ثروت سكيك،  (1)

 .01، ص 1102الجامعة اإلسالمية للدراسات العلمية، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين، 
 .011مرجع سبق ذكره، ص  ،رعد إلياس درويش ( 2)
 _استطالعية لمجموعة من المؤسسات الصناعية  دراسة-الصناعيةمساهمة التكاليف البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسسة علي طيوب،  (3) 

حمد ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة م-الجزائرية
 .20، ص 1105/1106بوضياف، المسيلة، 
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وتتضمن مجهودات اإلدارة للتأثير على األداء البيئي للمؤسسة التي تختص  مؤشرات اإلدارة البيئية: .0
نظم اإلدارة والتوثيق المتعلق بها،  ، السياسة، الهيكل التنظيمي لإلدارة البيئية،االستراتيجيةفي الرؤية، 

 باألطراف الداخلية والخارجية ذات المصلحة؛االلتزام اإلداري الخاص بالمسائل البيئية واالتصاالت 
لبيئة توفر معلومات عن الحالة المحلية أو اإلقليمية أو الدولية أو العالمية ل مؤشرات الحالة البيئية: .1

 .لخا..األوزون.مثل: سمك طبقة 
 (1) وتنقسم إلى: مؤشرات األداء البيئي: .4
 :تتعلق بمجاالت قياس الحيازة والمقاييس الفنية للمنتج / العملية،  مؤشرات تشغيلية بيئية

 وتصريف المخلفات؛
  :تتعلق بالمخرجات مثل إجمالي المخلفات، استهالك المواد والمياه، الطاقة  مؤشرات األثر البيئي

 وانبعاث الغازات.
 (: مؤشرات تقييم األداء البيئي1-2شكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استطالعية لمجموعة من المؤسسات  دراسة-الصناعيةمساهمة التكاليف البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسسة علي طيوب،  المصدر:
، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، -الجزائرية_الصناعية 

 .20، ص 1105/1106المسيلة،  جامعة محمد بوضياف،

                                                           

 .015رعد إلياس درويش، مرجع سبق ذكره، ص  (1) 

ئيتقييم األداء البي مؤشرات  

مؤشرات اإلدارة 
 البيئية

مؤشرات الحالة 
 البيئية

مؤشرات األداء 
 البيئي

لية مؤشرات تشغي
 بيئية

 مؤشرات األثر
 البيئي
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 ومراجعته نظام اإلدارة البيئيةالمبحث الثاني: 
نظام اإلدارة البيئية أول محاولة شاملة وجادة، من أجل جعل البيئة وظيفة من وظائف المؤسسة عد ي

محل االهتمام من طرف العديد من المتعاملين سواء هذا األخير حيث أصبح شأنها شأن وظيفة اإلنتاج، 
 كانوا مؤسسات أو هيئات حكومية، مما تطلب القيام بعملية مراجعة نظام اإلدارة البيئية.

 المطلب األول: نظام اإلدارة البيئية في المؤسسة
يعد نظام اإلدارة البيئية مجموعة من األدوات التي تم إعدادها من طرف هيئات متخصصة، تهدف إلى 

 ماهية نظام اإلدارة البيئية وخصائصهالتطرق في هذا المطلب إلى تحسين إدارة أدائها البيئي، ولهذا سيتم ا
 وفي األخير الفوائد المترتبة عن تطبيقها.
 الفرع األول: تعريف نظام اإلدارة البيئية

 قبل التطرق إلى تعريف نظام اإلدارة البيئية سنقوم بتعريف اإلدارة البيئية.
 أوال: تعريف اإلدارة البيئية
الفرنسية اإلدارة البيئية بأنها:" مجموعة أنشطة اإلدارة التي تحدد السياسة البيئية، عرفت المواصفة 

الهداف والمسؤوليات، والتي تنفذ بوسائل مثل تخطيط األهداف البيئية، قياس النتائج والتحكم في اآلثار على 
 (1) ".البيئة

من اآللية الشاملة التي تضمن عدم  عرفتها غرفة التجارة الدولية بأنها:" عملية إيجاد وتصميم نوع كما
وجود آثار بيئية ضارة لمنتجات المؤسسة، وذلك عبر جميع المراحل بدءا بالتخطيط والتصميم وصوال إلى 

 (2) ".المنتج التام
والمسؤوليات والممارسات في حين يعرفها البعض اآلخر أنها:" الهيكل الوظيفي للمؤسسة والتخطيط  
نجاز ومراجعة ومتابعة السياسة البيئية، بهدف ، اإلجراءات والالعلمية مكانيات التطوير وتنفيذ وا  عمليات وا 

 (3) ".تحسين أداء المؤسسة وخفض آثارها البيئية السلبية والسيئة

                                                           
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية آثار تطبيق نظام اإلدارة البيئية من طرف المؤسسات الصناعيةعز الدين دعاس،  (1)

 .45، ص 1101/1100قسم علوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
 كمدخل لتحسين وتنمية أداء المؤسسة االقتصادية من 10444الشاملة البيئية وفقا لمعايير االيزو  إدارة الجودةعبد الكريم شوكال، طارق راشي،  (2)

، يومي الجزائر-سعيدةالملتقى الوطني حول: إدارة الجودة الشاملة وتنمية أداء المؤسسة، جامعة الطاهر موالي، بطاقة مشاركة في ، الناحية البيئية
 .0، ص 1101ديسمبر،  00و04

يل ، أطروحة مقدمة لنتطوير منهجية لتقييم األثر البيئي بما يتالءم مع حاجة المجتمع الفلسطيني التنموية والبيئيةرياض حامد يوسف عامر،  (3)
 .00، ص 1116شهادة الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 
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إجراءات ووسائل الرقابة سواء كانت محلية، إقليمية أو عالمية، من يرى أن اإلدارة البيئية هي:" وهناك 
البيئة، وهي تتضمن أيضا االستخدام العقالني للموارد الطبيعية المتاحة  والموضوعة من أجل حماية

 (1) ".واالستفادة الدائمة من هذه الموارد

هي إدارة للمؤسسة لتبقى واعية لتفاعالت سلعها  اإلدارة البيئية من التعاريف السابقة يمكن القول أن  
 وأنشطتها مع البيئة، وذلك لغرض اإلنجاز والتحسين المستمر لمستوى األداء المرغوب. 

 ثانيا: تعريف نظام اإلدارة البيئية
:" تنظيم في إطار المؤسسة، يلتزم من خالله جميع األفراد يف نظام اإلدارة البيئية على أنهيمكن تعر 

 (2) ".تحقيق أهداف المؤسسة لحماية البيئةفي 
:" إطار عمل نظامي، يهدف إلى إدخال اإلدارة البيئية ضمن نشاط المؤسسة ومنتجاتها كما يعرف بأنه

 (3) ".وخدماتها
:" مجموعة من السياسات، المفاهيم، اإلجراءات، االلتزامات وخطط في حين يعرفه البعض اآلخر أنه

عناصر التلوث البيئي بأنواعه، وتفهم العاملين بالمؤسسات المختلفة لذلك العمل التي من شأنها منع حدوث 
عداد  النظام كل في اختصاصاته، هذا باإلضافة إلى تطبيق هذه األساليب واإلجراءات في الواقع العملي، وا 

 (4) ".رير دورية عن نتائج ذلك التطبيقتقا
وعرفته منظمة التقييس العالمية "االيزو" بأنه:" جزء من النظام اإلداري الشامل، الذي يتضمن الهيكل 
التنظيمي، نشاطات التخطيط، المسؤوليات، الممارسات، اإلجراءات، العمليات والموارد المتعلقة بتطوير 

 (5) تها والحفاظ عليها".السياسة البيئية وتطبيقها ومراجع

                                                           
 حالة بعض المؤسسات دراسة-الجزائريةفي توجيه السلوك البيئي للمؤسسة االقتصادية  ISO14001دور نظام اإلدارة البيئية عبد الكريم لحيلح،  (1)

نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم االقتصادية والتسيير، كلية العلوم االقتصادية ، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات -االقتصادية 
 .21، ص 1106/1102، سطيف، -0-والتجارية وعلوم التسيير، قسم إدارة األعمال، جامعة فرحات عباس 

، دار الحامد للنشر ية والتنظيمية في المؤسسات السلعية والخدميةاألسس النظرية والتطبيق (TQM)، إدارة الجودة الشاملة أحمد بن عيشاوي (2)
 .54، ص 1104والتوزيع، عمان، 

، دار الفكر العربي ISO14001استدامته-تقنياته-منهجياته-نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجيةصالح محمود الحجار، داليا عبد الحميد صقر،  (3)
 .0، ص 1116للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .41، ص 1112، مركز تطوير الدراسات والبحوث، القاهرة، البيئة والتنمية المستدامة: اإلطار المعرفي والتقييم المحاسبيأحمد فرغلي حسن،  (4)
دكتوراه ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة واقع ومعوقات تطبيقها في المؤسسات االقتصادية في الجزائر (ISO1400نظم اإلدارة البيئية )رشيد عالب،  (5)

 .50، ص1106/1102علوم، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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على فهم وتقييم  مؤسساتالنستنتج مما سبق أن نظام اإلدارة البيئية عبارة عن أداة إدارية مرنة، تساعد 
وتحسين الجوانب البيئية ألنشطتها، عملياتها، منتجاتها وخدماتها، من خالل توفير إطار عمل تكاملي يندمج 

 بسهولة في هيكل اإلدارة. 
 خصائص نظام اإلدارة البيئية الفرع الثاني:

في إدارة االلتزامات والتعهدات البيئية، بطريقة تقدم أنظمة اإلدارة البيئية للمؤسسات أسلوبا تنظيميا 
 (1)منظمة حيث أن أداء المؤسسة لوظيفتها بشكل جيد يعود للخصائص التالية: 

  ؛ى من التزام المؤسسة بمنع التلوثتنشئ أعلى مستو 
  ؛المستلزمات القانونية والتنظيميةتحدد 
 ؛اطات المؤسسة، منتجاتها وخدماتهاتحدد الجوانب البيئية المرتبطة بنش 
  ؛تحقق مستويات أداء بيئية مستهدفةتؤسس إجراءات 
 تخصص الموارد وتضع برامج تدريبية الزمة لتحقيق المستوى المطلوب من األداء البيئي؛ 
 سياساتها البيئية، أهدافها وأغراضها، لتحديد مدى المالئمة  مقابل تقيس األداء البيئي للمؤسسة

 .لى التحسينوالحاجة إ
 الفرع الثالث: الفوائد المترتبة على تطبيق نظام اإلدارة البيئية

مية بالغة في التسيير الجيد لها تقوم المؤسسات االقتصادية بتطبيق نظام اإلدارة البيئية لما له من أه 
 (2): ات وبيانات يمكن أن تستفيد منها فيما يليولما يوفره من معلوم

 منع التلوث؛ 
 تطوير األداء البيئي؛ 
 التنافس على المزايا؛ 
 تطوير االلتزامات؛ 
 تقليل التكلفة؛ 
 قلة الحوادث؛ 
 االهتمام بالعمالة وزيادة أداء العاملين؛ 

                                                           
  SCAEKحالة مصنع االسمنت عين الكبيرة دراسة-االقتصاديةدور نظام اإلدارة البيئية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة مشان عبد الكريم،  (1)
قتصادية ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم اال-

 .00ص  ،1100/1101والتجارية وعلوم التسيير، مدرسة الدكتوراه إدارة األعمال والتنمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
 .14، ص 1115مجلة أسيوط للدراسات البيئية، جامعة أسيوط،  ،19، العدد نظم اإلدارة البيئيةسم محمد، محمد أبو قا (2)
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 خلق أسواق جديدة ومستهلكين جدد؛ 
  وزيادة الرؤية االيجابية وتنفيذ القانون؛وعامة الناس، السمعة بالنسبة للمجتمع 
  .تحذير العاملين من القضايا البيئية واإلحساس بالمسؤوليات 

 الفرع الرابع: تكنولوجيا اإلنتاج األنظف
وبيئية تتعامل مع مصدر المشكلة من خالل الوقاية  أساسية استراتيجيةتعد تكنولوجيا اإلنتاج األنظف 

باالتجاه نحو تحقيق التنمية  االستراتيجيةمن التلوث عل خالف الطرق التقليدية، وبهذا األسلوب تسمح هذه 
المستدامة من خالل مساعدة الصناعات المختلفة على اإلنتاج بكميات أكبر، ومواد خام وطاقة أقل وبالتالي 

 انبعاثات أقل، وبذلك نضمن التنمية المستدامة.نفايات 
 أوال: مفهوم اإلنتاج األنظف

تعددت التعاريف التي تناولت مفهوم آلية اإلنتاج األنظف حيث عرفه برنامج األمم المتحدة للبيئة بأنه:" 
وذلك التحسين المستمر للعمليات والمنتجات والخدمات الصناعية بغرض خفض استخدام الموارد الطبيعية، 

كأسلوب وقائي عند المنبع لمنع تلوث الهواء، الماء واألرض والحد من تلوث المخلفات بغرض اإلقالل من 
 (1) ."مخاطر التلوث التي تهدد اإلنسان والبيئة إلى الحد األدنى

كما يعرف بأنه:" فلسفة إلدارة العمليات تركز على تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والطاقة في 
واحتواء الملوثات المصاحبة أو  واالنبعاثاتجميع مراحل عمليات اإلنتاج، من أجل تقليص توليد النفايات 

 (2) ."يةالمترتبة عنها في مصدر توليدها للمحافظة على صحة اإلنسان والبيئة الطبيع

وهناك من يرى أن اإلنتاج األنظف هو:" عبارة عن إجراءات صناعية جديدة وتعديالت في عمليات 
 (3) ."اإلنتاج الحالية، من أجل الحد من اآلثار السلبية لألنشطة اإلنتاجية واالقتصاد في الطاقة والمواد األولية

 

 

                                                           
، مذكرة مقدمة -دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف-أثر البعد البيئي على تحقيق التفوق التنافسي للمؤسسة الصناعية زماله عمر،  (1 ) 

، الشلف، 4الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة الجزائرضمن متطلبات نيل شهادة 
 .00، ص 1101/1104

 العاملين فيدراسة استطالعية آلراء عينة من -إدارة الجودة البيئية الشاملة وأثرها في ممارسات تكنولوجيا اإلنتاج األنظفعمر علي إسماعيل،  (2)
 .122، ص 1100، مجلة تنمية الرافدين، جامعة الموصل،46 ، المجلد005 ، العددالشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى

 المسيلة، برج)الصناعية دراسة حالة المناطق -الحد من التلوث الصناعي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة استراتيجياتدور ، نصير عريوة (3)
 .101، ص 1100، العدد الثاني، مجلة البحوث االقتصادية والمالية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، بوعريريج، سطيف(
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يث أنه يركز في المقام األول على متكاملة للوقاية البيئية ح استراتيجيةفي حين يعرفه البعض اآلخر أنه:" 
 (1) ".منع التلوث عند المصدر، بدال من معالجة االنبعاثات والمخلفات

بناءا على ما ورد في التعاريف السابقة نستنتج أن اإلنتاج األنظف يعني إتباع وسائل وتقنيات تحقق 
ة الجمة، سواء من الناحية البيئية من خالل خفض التلوث البيئي االستغالل األمثل للموارد مما يعود بالفائد

الناتج عن العملية اإلنتاجية، أو من الناحية االقتصادية من حيث تقليل تكاليف اإلنتاج والتعامل مع 
 المخلفات.    

من أهم أسباب تبني هذا المفهوم بما فيه استخدام التكنولوجيا : ثانيا: مبررات تبني مفهوم اإلنتاج األنظف
 (2)النظيفة واآلمنة بيئيا ما يلي: 

  المنتجات خاصةخطورة أو سامة في تكوين تزايد المخاطر الصحية المترتبة على استخدام مواد ذات 
 ذات الصلة المباشرة بجسم اإلنسان مثل: صناعات األدوية والمواد الغذائية؛

 النظم االقتصادية الحديثة على مفهوم التنمية المستدامة، والذي يجعل عمل المشاريع يقتصر  اعتماد
على مجرد توفير المنتجات النظيفة، لكن أيضا توفير الطاقة النظيفة والنقل النظيف وغيرها لتجسيد 

 على إنتاجية الموارد؛ والمحافظة البيئيةمبادئ الصناعة 
 لتكلفة الضرر الذي يسببه المشروع للغير بسبب النفايات الضارة  فرض ضريبة على التلوث مساوية

الصادرة منها، مما أدى إلى ضرورة اتجاه المشاريع الصناعية لألخذ بالتكنولوجيا النظيفة واآلمنة 
 بيئيا؛

  إن تفاقم نوعية تكنولوجيا اإلنتاج المستخدمة في كثير من المشاريع الصناعية تسبب في إهدار
يعية، وتعتمد على معالجات أولية شديدة التلويث للبيئة، مع قصور األساليب الحالية الموارد الطب

لمعالجة المخلفات مما أدى إلى خسائر اقتصادية واجتماعية وبيئية، وهذا يحتم عليها إدماج 
 التكنولوجيا النظيفة واآلمنة بيئيا في الصناعات الجديدة وتطوير الصناعات القائمة.

 

                                                           
 لعدد، ابعنابةحالة مؤسسة فرتيال  دراسة-المستدامةلدعم نظم اإلدارة البيئية لتحقيق التنمية  كاستراتيجيةاإلنتاج األنظف فريدة كافي، علي طالم،  (1)

 .505، 500، ص ص 1102الخامس، مجلة ميالف للبحوث والدراسات، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، 
شهادة ، أطروحة لنيل  ECDEحالة مؤسسة االسمنت ومشتقاته بالشلف دراسة-الصناعيةأثر اإلدارة البيئية على كفاءة المشاريع ، براهيمي شراف (2)

، ص 1106/1102الدكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم إدارة األعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
  .049، 042ص
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لإلنتاج األنظف فوائد عديدة تصب جلها في سياق زيادة كفاءة اإلدارة : تطبيق اإلنتاج األنظفثالثا: مزايا 
 (1) البيئية من أهمها:

بتحسين العمليات الصناعية منخفضة الكفاءة اإلنتاجية ببدائل أكثر كفاءة في  زيادة اإلنتاجية: .0
 استخدام المواد الخام والطاقة، واألقل إنتاجا للملوثات؛

من خالل خفض استهالك المواد الخام والمياه والطاقة واالهتمام بالصيانة  لفة التشغيل:خفض تك .1
لخفض الطاقة نتيجة التسربات واألعطال وسوء التخزين، وهو ما يرسخ مبدأ زيادة الكفاءة من خالل 

 تخفيض تكلفة المدخالت؛
 بمواكبة التطور العالمي في طرق اإلنتاج الحديثة؛ تحسين ورفع مستوى تكنولوجيا اإلنتاج:  .4
يؤدي اإلنتاج األنظف إلى حل مشكلة التلوث مما ينعكس على  حماية العاملين والمواطنين والبيئة: .0

 لخفض معدالت تلوث الهواء، الماء والتربة؛ البيئي كنتيجةتحسين بيئة العمل الداخلية وخفض التدهور 
تساعد إجراءات منع التلوث على توفيق  حسين صورة المشروع:تجنب المساءلة القانونية وت .5

عطاء صورة حسنة أمام المجتمع؛  المشروع ألوضاعه البيئية مع قوانين حماية البيئة، وا 
 من خالل تدوير النفايات. توفير عائد مادي إضافي للمشروع: .6

 ISO 14000المطلب الثاني: مواصفات نظام اإلدارة البيئية 
في المؤسسات ال يحسن أدائها البيئي فقط، بل يحقق لها  00111تطبيق نظام اإلدارة البيئية االيزو 

عدة مكاسب تجارية واقتصادية إلى جانب المكاسب البيئية، فهو يزيد من تنافسية المؤسسة خاصة في 
 قيود بيئية متعددة. األسواق التي تفرض 

   ISO 14000الدوليةالمواصفة ول: نشةة وتطور الفرع األ 
، ISO 9000في مجال إدارة الجودة  ISOالمواصفات الدولية  على أثر النجاح الذي حققته مؤسسة

 ، إلصدار مواصفة متخصصةومؤسسات أخرىلدعوات الموجهة من قبل األمم المتحدة إضافة إلى تصاعد ا
 (2)في هذا المجال كما يلي:  البيئة نشطتبإدارة  

                                                           
، مجلة 10، العدد ء البيئي للمؤسسةبرنامج اإلنتاج األنظف كآلية لزيادة فعالية ممارسة اإلدارة البيئية ودعم األدامجاهدي، براهيمي شراف،  فاتح (1) 

 .29، ص 1100/1101أداء المؤسسات الجزائرية، جامعة الشلف، الجزائر، 
حالة المؤسسة  دراسة-المستدامة، دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية في دعم نظم اإلدارة البيئية لتحقيق التنمية مصباحي سناء (2)

مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية ، -الوطنية للدهن: فرع سوق أهراس
 .046، 045، ص ص 1101/1104، - 0-والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 
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  ارية من المؤسسة العالمية للتقييسمجموعة استش 0990شكلت في أوت ISO بتطوير  مختصة
 ISOمقاييس عالمية، قادرة على وضع مدخل عام لإلدارة البيئية مماثل لمقاييس إدارة الجودة 

وتعزيز قدرة المؤسسة على ترسيخ التحسين في األداء البيئي، باإلضافة إلى تسهيل التجارة  ،9000
 العالمية عن طريق تخفيض أو إزالة الحواجز التجارية؛

 ( المختصة بتطوير المواصفة 112أثمرت نتائج أعمال المجموعة عن تشكيل اللجنة الفنية )
ISO14000وبعض  طاع الصناعي ومؤسسات التقييس، والتي تتألف من ممثلين رسميين للق

المؤسسات الحكومية الخاصة بالدول الصناعية في غرب أوربا، كندا والواليات المتحدة األمريكية، 
 ولم تسهم الدول النامية في صباغة المقاييس لهذا فقد صيغت وفق منظور صناعي بحت؛

 (شكلت اللجنة الفنية سبع لجان فرعيةSCتتكون كل لجنة من مج ،) موعات عاملة، ينصب عملها
 بسبع مجاالت رئيسية؛

 دارة المؤسسات ألنشطتها البيئية، وهي تمثل اتفاقا على المستوى الدولي مهدت السلسلة الطريق إل
 لنظم تنفذها المؤسسات لضمان تركيزها على المواضيع البيئية؛

 مثل مؤسسة وطنيةات إلى اعتمادها كموصفات فصوارعت الدول المتقدمة حال صدور المسا 
 المقاييس األوروبية.

 وأهدافها ISO14000الفرع الثاني: تعريف مواصفة اإلدارة البيئية 
 ISO14000أوال: تعريف مواصفة اإلدارة البيئية 

بأنها:" مجموعة المواصفات الخاصة بكيفية عمل المؤسسات  00111تعرف المواصفة القياسية االيزو 
وضع نظام رسمي وقاعدة بيانات من أجل متابعة األداء البيئي، والغاية في القضاء على التلوث، عن طريق 

منها هو تزويد المؤسسات بعناصر نظام إدارة بيئية، يمكن أن تتعامل مع المتطلبات اإلدارية األخرى، كما 
 (1) ".تسعى إلى المساعدة في تحقيق التوازن بين األهداف البيئية واالقتصادية

عة من نظم اإلدارة البيئية، التي ظهرت بهدف تحقيق المزيد من التطور :" مجمو كما تعرف بأنها
 (2) ".والتحسين في نظام حماية البيئة، مع عمل متوازن مع احتياجات البيئة

                                                           
 . 105، ص 1115، القاهرة، لمنظمة العربية للتنمية اإلداريةاإلدارة البيئية المتكاملة، اسامية جالل سعد،  (1)
 . 49عز الدين دعاس، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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:" مجموعة من المتطلبات تهتم بتكوين نظام إدارة بيئية، يمكن في حين يعرفها البعض اآلخر أنها
المؤسسات وبتكيف مع مختلف الظروف، تهدف إلى تدعيم عملية حماية تطبيقه في جميع أنواع وأحجام 

 (1) ".البيئة ومنع التلوث
ن سلسلة من المعايير البيئية عبارة ع "هي:00110المواصفة القياسية االيزو وهناك من يرى أن 

 السياساتالمتطورة، تقدم مجموعة من األدوات والموجهات الشاملة بهدف تطوير، تنفيذ، صيانة وتقويم 
 (2) ".واألهداف البيئية

هي عبارة عن مواصفات  ISO14000مواصفة اإلدارة البيئية  من التعاريف السابقة يمكن القول أن  
موثقة تستدعى من المؤسسة المساهمة في الحفاظ على استخدام المواد األولية، إنتاج ومعالجة، وتصريف 

 الفضالت الخطيرة.
تحقيق جملة من  00111تستهدف مواصفة االيزو : ISO14000مواصفة اإلدارة البيئية ثانيا: أهداف 

 (3)األهداف أهمها: 
 تقليص عوائق التجارة بسبب المواصفات الوطنية المتباينة؛ 
 ترويج مفهوم ولغة مشتركة إلدارة بيئية مشابهة لتلك الخاصة بإدارة الجودة؛ 
  ؛التحسينات في األداء البيئيقياس تعزيز قدرة المؤسسات إلجراء و 
 وضع المتطلبات الموحدة لتسجيل المؤسسات التي تتطابق أنظمتها البيئية مع هذه المواصفات؛ 
  الهيئات الحكومية، المؤسسات والمسجلين الزبائن،تقليل التدقيق المزدوج الذي يقوم به.  

 ISO14000مواصفة اإلدارة البيئية  مكونات الفرع الثالث:
ومطلبا مهما في عالم اليوم، لذلك فإن إصدار  استراتيجيةأصبحت حماية البيئة واالهتمام بها قضية 

حدثا مهما في هذا المجال، حيث تشتمل هذه األخيرة على مجموعة  ISO14000سلسلة المواصفة الدولية 

                                                           
 القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها كمدخل لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بسمة مناخ، رجبار بوكثي (1)

، بطاقة مشاركة في الملتقى الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الصناعية
 . 6، ص 1102ديسمبر،  16/12يومي 

 دراسة–المواصفات الدولية ISO-9000وISO-14000سلسلة متطلبات الموائمة بين الجودة والبيئة في ظل منير صديق سعد اهلل العمادي،  (2)
 دكتوراه فلسفة، أطروحة مقدمة إلى مجلس الجامعة البريطانية العالمية كجزء من متطلبات نيل درجة -السليمانية طاسلوجة فيحالة في معمل سمنت 

 .94، ص1100نتس، كليمفي إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم إدارة األعمال، جامعة سانت 
 .55مشان عبد الكريم، مرجع سبق ذكره، ص  (3)
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البيئية، قة بمسؤولياتها من المقاييس اإلرشادية التي تستخدمها المؤسسات للتأثير على جوانب العمل المتعل
 (1)النقاط التالية: المجموعات فيهذه  توضيح ويمكن
تمثل نقطة البداية للمؤسسات التي تريد اعتماد نظام اإلدارة البيئية، حيث  مجموعة اإلدارة البيئية: .0

 يزودها بالمتطلبات واإلرشادات العامة عن كيفية إنشاء مواصفة نظام اإلدارة البيئية؛
التي توجه مديري المؤسسات ومرؤوسيهم نحو : تضم الوثائق الجوهرية المراجعات البيئيةمجموعة  .1

جراء تحسينات مستمرة لنظام اإلدارة البيئية؛ دامة وتدقيق، وا   إقامة وا 
تعمل على تزويد المستهلك بمعلومات مفيدة ذات مصداقية عالية، كما  مجموعة الملصقات البيئية: .4

 تساعد على اتخاذ قرارات الشراء؛
: تركز على مدى فعالية أداء المؤسسات من الناحية البيئية من جميع مجموعة تقييم األداء البيئي .0

 الجوانب؛
على البيئة، كما تحتوي على : تعمل على تحليل التأثيرات السلبية مجموعة تقييم دورة حياة المنتج .5

إرشادات عن استخدام دراسات دورة حياة المنتج التي تمد المؤسسة بمعلومات عن كيفية خفض األثر 
 البيئي الناتج عن نشاطها؛

والمفردات  التعاريف ،: تحتوي على كافة المصطلحاتمجموعة المصطلحات المتعلقة بنظام البيئة .6
 المتعلقة باإلدارة البيئية؛

: تهدف هذه المجموعة إلى وضع مجموعة ة تقييم المؤشرات البيئية في مواصفات المنتجاتمجموع .2
 من اإلرشادات، لكيفية إدخال االعتبارات البيئية عند تصميم المنتجات الجديدة وتعديلها.

 -مواصفاتها وأهم إجراءاتها– المطلب الثالث: مراجعة نظام اإلدارة البيئية
البيئية محل االهتمام من طرف العديد من المتعاملين مع المؤسسة، سواء كانوا أصبح نظام اإلدارة 

مؤسسات أو هيئات حكومية، مما تطلب تقديم تقارير معتمدة ومصادق عليها من طرف جهات مستقلة عن 
 ة.مدى فعالية هذا النظام في تلبية متطلبات حماية البيئة، أي القيام بعملية مراجعة نظام اإلدارة البيئي

 
 
 

                                                           
 .2، 6جبار بوكثير، مناخ بسمة، مرجع سبق ذكره، ص ص  (1)



                                                        تقييم األداء البيئي المستدام                                                       الفصل الثاني:

 

 
45 

 مراجعة نظام اإلدارة البيئية تعريف الفرع األول:
البيئية، من أجل تحقيق عدة أهداف نذكر عملية فحص منطقي ومحايد لنظام اإلدارة تعرف على أنها: 

 (1) منها:
 التأكد من تطبيق وتنفيذ نظام اإلدارة البيئية؛ 
 التأكد من استمرارية، مالئمة، كفاءة وفعالية هذا النظام؛ 
 تحديد مدى تطابق نظام اإلدارة البيئية مع ترتيبات إدارة البيئة؛ 
 تحديد فعالية التطبيق في العمليات التي تؤثر على البيئة؛ 
 .تحديد فعالية نظام اإلدارة البيئية في دعم تحقيق التحسين المستمر 

عل  المراجعة البيئية مواصفاتتحتوي : الفرع الثاني: مواصفات المراجعة البيئية لنظام اإلدارة البيئية
 (2)إرشادات حول معايير تأهيل مراجعي البيئة، وهي تسري على المراجعين الداخليين والخارجيين نذكر منها:

  المواصفةISO 14010 تقدم هذه المواصفة المبادئ العامة للمراجعة البيئية، ويطبق على جميع :
 أشكالها وليس على نظام اإلدارة البيئية فقط؛

  المواصفةISO 14011 وهي وثيقة إرشادية تستخدم لمراجعة نظام اإلدارة البيئية، قابلة للتطبيق :
على جميع أشكال وأحجام المؤسسات، مع تركيزها على ضرورة إعداد خطة للمراجعة التي يجب 

 مراجعتها؛
  المواصفةISO 14012 المؤسسة، : تحدد معايير لمؤهالت المراجعين البيئيين من داخل وخارج

 ويشترط فيها أن يكون للمراجعين البيئيين مستوى علمي وخبرة علمية في الجانب البيئي؛
  المواصفةISO 14014 : تحدد عمليات المراجعة البيئية األساسية، إذ يجب أن يكون له تركيز

 على قضايا محددة وموثقة بوضوح؛
  المواصفةISO 14015 :يئي للمؤسسات والمواقع، والزالت قيد هذه المواصفة مسؤولة عن التقييم الب

 التطوير.

                                                           
رسالة مقدمة  دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة، –مساهمة المراجعة البيئية في تحسين إنتاجية المؤسسة االقتصادية العمري أصيلة،  (1)

ة محمد خيضر، لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، جامع
 .40، ص 1100/1105بسكرة، 

 &ISO9001الخيار التكاملي لبناء نظامي إدارة الجودة والبيئة وفقا للمواصفتين القياسيتين الدوليتين صالح علي محسن المدحجي،  (2)
ISO14001–دارة األعمال، كلية إأطروحة مقدمة كجزء من متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في  ،-دراسة حالة في شركة عدن للحديد

 .004،000، ص ص 1101العالمية،  ST Clementsالدراسات العليا، قسم إدارة األعمال، جامعة 
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يمكن  نظام اإلدارة البيئيةلمراجعة المن خالل مواصفات : مراجعة نظام اإلدارة البيئية الفرع الثالث: إجراءات
 (1) استخالص اإلجراءات التالية:

 :إلمام المراجع البيئي بالنقاط التالية 
  تترتب على ممارسة هذه األنشطة؛طبيعة أنشطة المؤسسة االقتصادية والمخاطر البيئية التي قد 
 التشريعات البيئية التي تطبق على المؤسسة والتراخيص التي منحت لها؛ 
 السياسات واإلجراءات البيئية المتعلقة بالمؤسسة؛ 
  البيئية المحددة؛التأكد من التزام العاملين بالمؤسسة بالسياسات واإلجراءات 
  الحصول على رسائل التأكيد الخارجية مثل مدير شؤون البيئة، بهدف الحصول على المعلومات

 المالئمة لعملية المراجعة؛
  فحص تقارير ومراسالت الجهات القانونية المتعلقة باألداء البيئي للمؤسسة، واالستفسار عن األمور

 غير العادية؛
  البيئية للمؤسسة وذلك بهدف الحصول على أدلة حول فعالية تصميم اختيار تطبيق نظام اإلدارة

جراءات الرقابة قد حددت بطريقة مناسب ة تساعد على اكتشاف أي النظام، وما إذا كانت أساليب وا 
 إلى فعالية عملية الرقابة خالل الفترة المحددة لذلك. انحرافات باإلضافة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .026،022جورج دانيال غالي، مرجع سبق ذكره، ص ص  (1)
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 تهامراجعو  المحاسبة البيئية المبحث الثالث:
المحاسبة البيئية من األدوات الهامة المساعدة في فهم الدور الذي تقوم به البيئة،  مراجعة أصبحت

وعليه فإن أخذ الحسابات البيئية بعين االعتبار وخاصة التكاليف البيئية سيجعلها قادرة على توفير معلومات 
 أكثر دقة ومالئمة.

 المطلب األول: ماهية المحاسبة البيئية
والتعرف على نشأت وتطورت المحاسبة البيئية نتيجة الحاجة إلى قياس التكاليف وااللتزامات البيئية 

طبيعتها، حيث سيتم التطرق في هذا المطلب إلى ماهية المحاسبة البيئية، أهميتها وأهدافها، وفي األخير 
 مبررات االهتمام بها.

 الفرع األول: مفهوم المحاسبة البيئية
تسميات على المحاسبة البيئية منها: المحاسبة الخضراء، المحاسبة البيئية واالقتصادية، أطلقت عدة 

 وفيما يلي بعض التعريفات الخاصة بها.
تعرف المحاسبة البيئية على أنها:" نشاط خدمي يتم لتعزيز المبادرات والسياسات البيئية، بتضمينها 

 (1) ".نشطتهاالمؤسسات ألوالمنافع البيئية التي تسفر عن ممارسة التكاليف 
تطوير للمعلومات المالية والتقرير عنها في القوائم المالية، التي تقدمها المؤسسة للجهات " هي:أو 

 (2) ".الخارجية المهتمة، مع التركيز على تكاليف االلتزامات البيئية األخرى المهمة

تعريف، تحديد، تجميع، تحليل مجلس حماية البيئة األمريكية على أنها:" عرفت من قبل في حين 
 (3) ".واإلفصاح عن معلومات التكاليف البيئية

دارة البيانات والمعلومات البيئية، من هي:وهناك من يرى أن المحاسبة البيئية  " نظام لتحديد وتنظيم وا 
في وقتنا خالل المؤشرات المادية أو المعنوية، وهو أداة أساسية لتنفيذ مفهوم التنمية المستدامة وضروري 

 (4) ".باعتبارها وسيلة للحفاظ على البيئة

                                                           
، العدد الرابع، المجلد الخامس، مجلة جامعة كربالء العلمية، جامعة المحاسبة البيئية ودورها في الحفاظ على البيئةمحمد فاضل نعمة الياسري،  (1)

 .020، ص 1112كربالء، 
دراسة حالة مجموعة من  –القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم المالية لتحسين األداء البيئي مهاوات لعبيدي،  (2)

، قسم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-المؤسسات الصناعية في الجزائر
 .16، ص1100/1105علوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .05منى عبد اهلل حمد، مرجع سبق ذكره، ص  (3) 
 (4) Fausto Giovanelli, Comptabilité environnementale en tant qu’instrument Pour le développement durable , 
Rapport commission de l’environnement de l’agriculture et des questions tenitoriales, Italie, 2004, P  02. 
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المحاسبة البيئية علم يبحث في كيفية تأثير الجوانب البيئية على  من خالل ما سبق يمكن القول أن  
 نظام المحاسبة التقليدي، وهي أداة فعالة لقياس وتقييم الجوانب المادية البيئية للمؤسسات.

 حاسبة البيئيةالفرع الثاني: أهمية وأهداف الم
 (1)تكمن أهمية المحاسبة البيئية في عدة نقاط أهمها: : أوال: أهمية المحاسبة البيئية

 مساعدة المديرين في اتخاذ القرارات التي تساهم في تخفيض التكاليف واألعباء البيئية؛ 
 ؛كي يشمل اآلثار البيئية المحتملةتوسيع نطاق عملية التقييم وتحليل االستثمار ل 
 التوصل إلى فهم أفضل للتكاليف البيئية، وألداء العمليات والمنتجات وتسعيرها بدقة؛ 
 المساعدة في تطوير وتشغيل نظام إداري بيئي للوحدة ككل؛ 
 .كون المحاسبة علما اجتماعيا، فإن ذلك يفرض عليها ضرورة التفاعل مع مشكلة تلوث البيئة 

األهداف ة البيئية كفرع من فروع المحاسبة، لها مجموعة من اسبتعتبر المح: ثانيا: أهداف المحاسبة البيئية
 (2):يليا تسعى لتحقيقها تتمثل فيم

  األجهزة المختصة بالدول في إعداد خطة طويلة األجل للموارد الطبيعية، التي يتم استكشافها مساعدة
 وتنميتها مستقبال؛

  المتعلقة بالموارد الطبيعية بما يمكن استخدام توفير البيانات التي تمكن الدولة من إعداد اإلحصائيات
 مثل هذه البيانات في تحقيق التنمية المستدامة؛

  إعداد تقارير المؤشرات البيئية والالزمة لتحقيق الرقابة على عناصر تلوث البيئة المختلفة، واتخاذ
 القرارات الخاصة بتحقيق معدالت ذلك التلوث أو الخدمة؛

 ية العينية والمالية واألنشطة البيئية، مما يمكن أجهزة الدولة من تحدي توفير البيانات المحاسب
 المالية الالزمة لتحقيق اإلدارة المثلى للبيئة؛ االعتمادات

 .إدراج نظام المحاسبة البيئية في إطار نظام الحسابات الوطنية 
أن هناك العديد من المبررات لالهتمام بالمحاسبة  الشك  : الفرع الثالث: مبررات االهتمام بالمحاسبة البيئية

 (3)البيئية أهمها:

                                                           
 .124، ص 1111، مجلة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق، 11، العدد دور المراجعة البيئية في ترشيد القرارات االستثماريةمحمد راضي عطية، ( 1)
، مذكرة ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، البيئية في ظل التنمية المستدامةتحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت عبد القادر عوينان،  (2)

 .65،66، ص ص 1112قسم علوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
والعلوم التجارية، المركز الجامعي ، مجلة العلوم االقتصادية والتسيير 15، العدد استخدام المحاسبة البيئية ضرورة في قياس التنميةبن فرج زوينة،  (3)

 .116، 110، ص ص 1100برج بوعريريج، 
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 االهتمام الكبير للمؤسسات الدولية بإدارة التنمية المستدامة؛ 
 الضغوط التي تمارسها العديد من الهيئات المهنية، بهدف مراعاة المخاطر البيئية؛ 
  والمحاسبة عنها؛اهتمام الدراسات واألبحاث النظرية والتطبيقية بالبيئة 
 إفصاح المؤسسات على إنجازاتها في مجاالت حماية البيئة يحقق الثقة بدرجة كبيرة؛ 
 حتمية المحاسبة البيئية بموجب القوانين والتشريعات البيئية الدولية والمحلية؛ 
  نما هو وسيلة لتحقيق العديد من األهدافأن تطبيق المحاسبة البيئية ال يعد  ؛هدفا في حد ذاته، وا 
 .دارة المخلفات الخطرة  أهمية المحاسبة عن التكاليف البيئية وا 

 المطلب الثاني: التكاليف البيئية
تمثل التكاليف البيئية مقدار النفقات التي تتكبدها المؤسسة في سبيل المحافظة على البيئة الموجودة 

نما قد  ترتبط بأحداث حصلت في بها، حيث أن هذه التكاليف ليس بالضرورة أن تحدث بشكل مباشر، وا 
 الماضي.

 الفرع األول: تعريف التكاليف البيئية
تعرف التكاليف البيئية بأنها:" عبارة عن اآلثار النقدية وغير النقدية المترتبة على المؤسسة، والناتجة 

 (1) ".عن ممارستها ألنشطة مؤثرة في الجودة البيئية
المتولدة عن األنشطة  آلثار السلبيةا:" التضحية التي يتكبدها المجتمع نتيجة كما تعرف على أنها

االقتصادية للمؤسسات، وبذلك فهي تعتبر أضرار بيئية يجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة مقدما لتجنب 
 (2)حدوثها".

تصحيح :" مجموعة عناصر التكاليف التي تنشأ نتيجة قياس، رقابة و وهناك من ينظر إليها على أنها
 (3) تلك األخطاء عن تصرفات وقرارات سلبية ومحتملة على حياة اإلنسان والحيوان والنبات".

                                                           
دراسة ميدانية على الشركات الصناعية المدرجة  –أهمية محاسبة التكاليف في تحسين جودة المعلومات المحاسبية عبد الهادي منصور الدوسري،  (1)

متطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة، كلية األعمال، قسم المحاسبة، ، قدمت هذه الرسالة استكماال لفي سوق الكويت لألوراق المالية
 .02، ص 1100جامعة الشرق األوسط، الكويت، 

، مجمع مداخالت الملتقى الدولي الثاني حول: األداء المتميز للمنظمات والحكومات، المحاسبة عن األداء البيئي اآلفاق والمعوقاتنوال بن عمارة،  (2)
، ص 1100نوفمبر،  14و 11: نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي وتحديات األداء البيئي، جامعة ورقلة، الجزائر، يومي 1ط 

120. 
 ،-ناعية دراسة ميدانية في الشركات الص –البيئية ودورها في تحسين المعلومات المحاسبية المقدمة التخاذ القرارات  التكاليفعادل حسين علي،  (3)

 .54، ص 1102العدد الثامن، مجلة دنانير، جامعة األنبار، 
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قيمة العوامل والجهود الالزم استنفاذها إلعادة البيئة إلى ما :" بأنها في حين يعرفها البعض اآلخر
كانت عليه من قبل، بعد إلحاق أضرار مادية وبشرية بها نتيجة قيام هذه المشروعات بمزاولة أنشطتها 

 (1) ".المختلفة 
ر التكاليف البيئية هي المبالغ المنفقة لتفادي وتصحيح تدهو  من التعاريف السابقة يمكن القول أن  

 البيئة، الناتج عن ممارسة المؤسسات الصناعية.
 التكاليف البيئيةتسجيل الفرع الثاني: أهمية وأهداف 

 (2)أهمية التكاليف البيئية تتضح من خالل اآلتي: يمكن القول أن  : التكاليف البيئيةتسجيل أوال: أهمية 
  تحسين النتائج، ويجعلها أكثر تعبيرا إن تضمين القوائم المالية بيانات عن التكلفة البيئية يساهم في

الكفاءة لم تعد المعيار الوحيد للحكم على كفاءة أداء  ألن   عن الواقع العملي من زاوية اجتماعية،
 نشطة البيئية لها؛الوحدة، بل يجب األخذ بعين االعتبار األ

 االعتبار التكاليف  المقابلة التي تتم بين اإليرادات والتكاليف تعتبر غير سليمة، دون األخذ بعين
البيئية ألن األرباح والوعاء الخاضع للضريبة لم يحدد بصورة سليمة، ولعالج ذلك يتطلب األمر 

 تعديل السياسة المالية وخلق نظام للمحاسبة على المسؤولية االجتماعية؛
 القتصاديةتي قد تسببها الوحدات اازدياد ضغط الرأي العام بالنسبة للمشاكل البيئية واالجتماعية ال 

 أدى إلى إعطاء قدر أكبر لالهتمام ببيانات التكلفة البيئية؛
  أن تنمو وتستمر في مجتمع مليء بالمشاكل البيئية واالجتماعية التي قد ال يمكن  االقتصاديةالوحدة

تؤدي إلى إعاقة استمراره، ولهذا فإن هذه الوحدات أدركت أن من مصلحتها المساهمة في تحقيق 
 المجتمع، بتلبية احتياجاته والمساهمة في حل مشاكله.رفاهية 

 
 
 
 

                                                           
مذكرة  قطاع النفط(، تحليلية تطبيقية على )دراسةأثر التكاليف البيئية على تقويم أداء المنشآت الصناعية السودانية أسماء عبد القادر الطاهر،  (1)

 .52، ص 1101،اإلدارية، جامعة البحر األحمر لعلوممقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، كلية االقتصاد وا
، مجمع مداخالت الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات التحديات التي تواجه قياس التكاليف البيئيةخليل إبراهيم رجب الحمداني،  (2)

، ص 1100نوفمبر،  14و 11وتحديات األداء البيئي، جامعة ورقلة، يومي : نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي 1والحكومات، ط 
101. 
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 (1) للتكاليف البيئية عدة أهداف يمكن عرضها على النحو التالي:: التكاليف البيئيةتسجيل ثانيا: أهداف 
  تمكن التكاليف البيئية المؤسسات من دراسة التأثير السلبي للعمليات التشغيلية على البيئة، وما يرتبط

وضع برامج للحماية، وتأثيرها على الربحية واكتشاف طرق جديدة للتقليل من هذه التأثيرات بذلك من 
 ؛السلبية

  اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية يؤدي إلى تقويم األداء البيئي للمؤسسات على أساس
المالية التي تعطي لمستخدميها المسؤولية البيئية والمالية، وذلك بإعداد مجموعة من التقارير والقوائم 

 ؛اط االقتصادي واالجتماعي للمؤسسةصورة كاملة عن النش
  إدراج التكاليف البيئية في التقارير السنوية يساهم في مساعدة األجهزة المختصة بالدولة في إعداد

الرقابة  الخطط طويلة األجل، وتقارير المؤشرات البيئية للمناطق المختلفة بالدولة والالزمة لتحقيق
  على عناصر التلوث.

النفقات التي تتكبدها المؤسسة في سبيل  مقدار تمثل التكاليف البيئية: الفرع الثالث: أنواع التكاليف البيئية
 بها، ويمكن تقسيم هذه التكاليف كالتالي:  المحافظة على البيئة الموجودة

 وفقا لهذا التبويب تنقسم التكاليف البيئية إلى مجموعتين:  أوال: بحسب ارتباطها بةنشطة األداء البيئي:
: تضم النشاطات التي تهدف إلى رقابة األداء البيئي، والعمل تكاليف الرقابة على األداء البيئي  .1

 على منع حدوث أضرار بيئية، وتنقسم بدورها إلى نوعين هما: 
 :المؤسسة بهدف إزالة وتخفيض األسباب مها تصموهي تكاليف األنشطة التي  تكاليف أنشطة المنع

 (3):ومن هذه األنشطة (2) المحتملة، والتي لها آثار سلبية على البيئة.
 إجراء البحوث البيئية؛ 
 تصميم المنتجات التي ال يترتب عليها حدوث نفايات أو مخلفات ضارة؛ 
 تقييم واختيار موردي المواد الخام والمكونات؛ 
  اإلنتاجية بحيث ال يتم استخدام مواد خام سامة أو ضارة؛إعادة تصميم العمليات 

                                                           
دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت حامة  –القياس المحاسبي للتةثيرات البيئية واإلفصاح عنها في المؤسسات الصناعية سعيدي سياف حنان، ( 1)

والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة  االقتصاديةمذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم  ،-قسنطينة-SCHB-بوزيان
 .40، ص 1100، -1-قسنطينة

ة لمصفاة تةثير المعرفة البيئية بمفهوم المحاسبة الخضراء على األداء التسويقي" دراسة ميدانية في الشركة العامريزان نصور، أيام ياسين، ( 2) 
 .21، ص 1106، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، جامعة تشرين، 42العدد األول، المجلد  بانياس"،

 .05مهاوات لعبيدي، مرجع سبق ذكره، ص  (3) 
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 تقييم واختيار معدات رقابة وحماية البيئة من التلوث؛ 
 .تدريب العمال على التعامل مع النفايات 
 :وهي التكاليف الناتجة عن األنشطة التي تزاولها المؤسسة بغرض  تكاليف أنشطة الحصر والقياس

 (2)وتضم األنشطة التالية:  (1) المحتملة لألضرار البيئية.قياس ومتابعة المصادر 
 أنشطة متابعة مستويات التلوث، في المواد المستخدمة داخل المؤسسة؛ 
 أنشطة متابعة مستويات التلوث في المخلفات الناتجة عن التشغيل؛ 
 أنشطة متابعة عمليات المراجعة البيئية؛ 
  واألجهزة البيئية المختلفة.أنشطة متابعة العالقة بين المؤسسة 
تضم النشاطات التي تعمل على معالجة األضرار تكاليف الفشل في الرقابة على األداء البيئي:   .2

 (3):البيئية التي لم تنجح نشاطات المجموعة األولى في منع حدوثها وتنقسم هذه التكاليف إلى
  :وهي التي تتعلق باالمتثال للقوانين والتشريعات الحكومية، وتبوب وفقا للنظام التكاليف الصريحة

وصيانة معدات مراقبة التلوث  )تركيبالمحاسبي بالمؤسسات، على أنها تكاليف بيئية ومنها تكاليف 
وتكاليف معالجة التلوث الجوي، والذي ينتج من دخان المصانع واستخدام مدخالت أقل تلوثا في 

 اإلنتاجية للحد من االنبعاثات الملوثة في الجو(؛ العمليات 
  :وهي التي تتضمنها حسابات أخرى ولها تأثير على إجمالي التكاليف خاصة في التكاليف الضمنية

 مصروفات صناعيةفي حسابات أخرى ضمن وتظهر  والحديد الصلبالصناعات الكيماوية، الورق 
 ؛غير مباشرة ومنها التكاليف البيئية الطارئة، وقد تكون التكاليف الضمنية ايجابية أو سلبية

 وفقا لهذا التبويب تنقسم التكاليف البيئية إلى: ثانيا: بحسب ارتباطها بالمنتجات: 
 وهي التكاليف المرتبطة بشكل مباشر بالمنتجات، وتشمل المواد  :التكاليف العادية وتكاليف التشغيل

، وتحَمل هذه التكاليف بشكل الخام وتكاليف استخدام المباني، المعدات، العمالة، الطاقة والتدريب
 تقليدي للمنتجات وباستخدام معدالت التحميل التي تعتمد على ساعات العمل المباشر؛

                                                           

 .21ريزان نصور، أيام ياسين، مرجع سبق ذكره، ص ( 1) 
)2( Jamal Adel  Al Sharairi, Waleed Mjalli Al Awawdeh,  The Impact of Environnementale  costs on the 
competitive  , Advanttage of pharmaceutical companies in Jordan, middle eastern finance and économies, 
issue 15, Euro Journaes Publishing, 2011 , PP 80, 81. 

، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد واإلدارة أهمية المحاسبة عن التكاليف البيئية لتحسين جودة المعلومات المحاسبيةرانيه عمر محمد الباز السيد،  (3 )
 .25، ص 1112، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، 
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 :وهي تلك التكاليف الحكومية والخاصة باالمتثال للتشريعات  التكاليف القانونية/ التشريعية
 قبة، االختبارات، التدريب والفحصوالتقارير، التصاريح، المرا اإلعالمالحكومية، وتشمل نفقات 

( أي باالعتماد على ABC) وتعتمد هذه التكاليف في تحميلها على منهج تكاليف أساس النشاط
 تلك النفقات؛ األنشطة التي كانت سببا في إحداث

 :تتمثل في العقوبات والغرامات والتسويات المالية الناتجة عن اإلجراءات  التكاليف المحتملة
التصحيحية واإلصابات الشخصية والتدمير للممتلكات والحوادث البيئية، وغالبا ما يتم تقدير هذه 

ديرها مبالغ منخفضة أو التكاليف من المدراء المختصين بحيث تراعي المؤسسات عدم المغاالة في تق
 إهمال توقع حدوثها؛

 :وهي التكاليف الناتجة عن استجابة المستهلك حول المنتجات الصديقة من  التكاليف الغير ملموسة
أجل الحد من التلوث البيئي، والتي من خاللها يمكن للمؤسسة أن تحقق وفرة في التكلفة بزيادة 

 ملية اإلشباع لحاجات المستهلك ونظرة المجتمع.اإليرادات أو خفض المصروفات نتيجة تحسين ع
 (1):تبوب إلىثالثا: وفقا لمسببات حدوث التكلفة: 

  :وهي التكاليف المرتبطة باستخدام المواد الخام ومهمات التشغيل، ويؤدي الترشيد التكاليف الرأسمالية
والمعلومات المتعلقة بهذه في استخدام هذه الموارد إلى رفع الكفاءة في استخدام الموارد البيئية 

 التكاليف من شأنها المساعدة في اتخاذ القرارات؛
  :هي التكاليف التي تضم عناصر أو مجموعات تختلف في بعدها الزمني، فمنه التكاليف المستترة

ما يحدث قبل عمليات التشغيل ومنها ما يحدث بعد انتهاء العمليات التشغيلية أو اإلنتاجية، مثل 
بيئية السابقة على التشغيل وتكاليف تصميم منتجات غير مضرة بالبيئة وتكاليف المفاضلة التكاليف ال

 بين البدائل المختلفة لرقابة التلوث؛
  :مثل وجود ضوابط أو اشتراطات قانونية  وهي التي تزاولها المؤسسة دونالتكاليف البيئية االختيارية

 ادة تدوير النفايات؛تكاليف وضع خطط بيئية ودراسات الجدوى وتكاليف إع
  :مثل تكاليف التخلص من مخلفات التشغيل، فغالبا ما يترتب تكاليف التخلص من اآلثار السلبية

مخلفات الناتجة عن هذه العمليات على عمليات التشغيل بعض اآلثار السلبية على البيئة نتيجة ال
 لسلبي.ومن الضروري من الناحية القانونية واالجتماعية إزالة هذا األثر ا

                                                           
، العدد الثاني والثالثون، مجلة العلوم اإلنسانية، عن التكاليف البيئية في القوائم الماليةأهمية القياس واإلفصاح جمال خنشور، لعبيدات مهاوات،  (1)

 .119، ص1104جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 -متطلباتها وأهم إجراءاتها– المطلب الثالث: مراجعة المحاسبة البيئية
المراجعة أداة للتأكد من صحة القياس واإلفصاح المحاسبي البيئي وانعكاساتها على القوائم المالية، تعد 

المطلب إلى وذلك من خالل التأكد من مالئمة األسلوب المتبع في عملية اإلفصاح، حيث سنتطرق في هذا 
 تعريف مراجعة المحاسبة البيئية، متطلباتها، وفي األخير إجراءاتها.

 مراجعة المحاسبة البيئيةالفرع األول: تعريف 
تعرف مراجعة المحاسبة البيئية على أنها:" عملية منظمة لقبول، تخطيط، تنفيذ والتقرير عن مراجعة 

المحتمل على البيئة، من أجل إبداء رأي فني محايد حول القوائم القوام المالية للمؤسسات ذات التأثير السلبي 
 (1) ".المالية للمؤسسة مع تحديد التأثيرات الجوهرية لألمور البيئية

عديد من المؤسسات االقتصادية لحيث تعتبر األمور البيئية ذات أهمية جوهرية في القوائم المالية ل
ر من طرف مختلف األطراف المتعاملين مع المؤسسة سواء باعتبار أن تلك األمور تكون محل اهتمام كبي

كانوا من أصحاب المصالح أو من جهات حكومية، كما يترتب عنها مخاطر والتي قد تزيد عند عدم إمكانية 
اإلفصاح عنها بالقوائم المالية، لذا وجب على المراجع أن يولي هذه األمور البيئية اهتماما ويركز عليها أثناء 

 المالية. لقوائممراجعته ل
 مراجعة المحاسبة البيئية الفرع الثاني: متطلبات

عن األمور البيئية يجب على المراجع التزام بمجموعة من  المحاسبةمن أجل تحقيق هدف مراجعة 
 (2)المتطلبات التي نصت عليها معايير المراجعة الدولية وتتمثل فيما يلي:

  كافة عمليات المراجعة؛المعرفة بنشاط المؤسسة البيئي عند أداء 
 تقييم المراجع للمخاطر البيئية والرقابة الداخلية؛ 
  التأكد من التزام عميل المراجعة بالقوانين والتشريعات البيئية تطبيقا للمعيار الدولي للمراجعة

 ( بعنوان مراعاة القوانين واللوائح عن مراجعة القوائم المالية؛151رقم)
 حريف الجوهري بسبب األمور البيئية طبقا للمعيار الدولي للمراجعة إجراءات التحقق الكتشاف الت

 ( بعنوان مراعاة عمل المراجعة الداخلية.601رقم)
 

                                                           
 .00العمري أصيلة، مرجع سبق ذكره، ص  (1)
 .06، 05العمري أصيلة، مرجع سبق ذكره، ص ص  (2)
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ما عن طريق  مراجعة المحاسبة البيئيةإجراءات تتم : مراجعة المحاسبة البيئيةالفرع الثالث: إجراءات 
 (1):يلي

 اإلجراءات التالية:: تتم وفق أوال: إجراءات مراجعة األصول البيئية
 االستفسار عن اإلجراءات القانونية التي قامت بها اإلدارة لدراسة آثار األمور البيئية؛ 
  الحصول اإلقرار بأن البيانات المالية المتضمنة استثمارات طويلة األجل، ومناقشة ذلك مع الموظفين

 المسئولين واألخذ بعين االعتبار تأثير األمور البيئية؛
 : تتم عن طريق:البيئيةااللتزامات إجراءات مراجعة  ثانيا:
 الناشئة  االلتزاماتجراءات المطبقة في المؤسسة، والمساعدة في تحديد االستفسار عن السياسات واإل

 عن أمور بيئية؛
  االستفسار عن أي حاالت أو ظروف قد تؤدي إلى نشوء التزامات مثل مخالفة القوانين واألنظمة

 البيئية؛
  عن المراسالت المتبادلة مع الجهات القانونية للتأكد من وجود التزامات بيئية؛االطالع 
  صالحه مستقبليا بالنسبة للممتلكات التي تم االستفسار عن متطلبات تنظيف الموقع أو أهداف نقله وا 

 التخلي عنها أو شرائها أو غلقها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                           
 .02، 06العمري أصيلة، مرجع سبق ذكره، ص ص  (1)
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 :الصةخ
بالمنهج، المعرفة والتفاوض كما أنه وسيلة مساعدة لنظام اإلدارة عملية متعلقة تقييم األداء البيئي  يعد  

طار المحافظة عليها وجب على كافة المؤسسات بمختلف لبية متطلبات حماية البيئة، وفي إالبيئية في ت
واحدة من هذه األنظمة التي تبحث في كيفية تأثير  أشكالها تبني هذا النظام، كما تعتبر المحاسبة البيئية

 البيئية، مما تطلب القيام بمراجعة نظام اإلدارة البيئية والمحاسبة البيئية.   هاة من حيث تكاليفالبيئ
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث

" بأم البواقي من BATICIMتقييم األداء البيئي في مؤسسة"
 خالل تبني مبادئ المراجعة البيئية
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 تمهيد 
الصناعية في الوقت الحاضر إلى االهتمام باالعتبارات البيئية في تتجه الكثير من المؤسسات 

استراتيجيات أعمالها وخططها طويلة األجل، وهذا التوجه يعد أساسا لبقائها في السوق وتنافسها مع نظرائها 
بع تبنى الطالذا استوجب عليها أن تمن المهتمين بالبيئة، وكذلك نقطة بدء لضمان تطبيق المواصفات البيئية 
ا الفصل من أجل التعرف على أهم البيئي لممارسة أنشطتها من أجل البقاء واالستمرارية، ولهذا خصصنا هذ

لتحسين إنتاجياتها وواقع  المصنعة التي تعتمد عليها مؤسسة بناء الهياكل المعدنيةالمراجعة البيئية  أساليب
  بيئي.استخدامها في المؤسسة  وما مدى مساهمتها في تحسين أدائها ال
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 -أم البواقي-"BATICIMمؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة"لعام المبحث األول: تقديم 
يكتسي بناء الهياكل المعدنية المصنعة أهمية كبيرة كونه ضروري في عدة قطاعات يقوم عليها 

بأبراج االتصال السلكية  االتصاالتوقطاع االقتصاد الوطني، فهو يزود قطاع الطاقة الكهربائية بأعمدة نقل، 
ونظرا ألهمية هذا القطاع ارتأينا أن ، والالسلكية، وقطاع اإلعانات والتسويق بتوفير أعمدة اللوحات االشهارية

يث سوف نتطرق إلى كل " كمحور لدراستنا ح BATICIMنأخذ مؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة " 
" BARTICIM تقديم مؤسسة " "، والتعريف بها، BATICIMلسياق التاريخي لنشأة المؤسسة األم " من ا
 أم البواقي(. )وحدة" BATICIMتنظيم مؤسسة " أم البواقي(،  )وحدة

 المطلب األول: التعريف بالمؤسسة األم
وبهدف تلبية احتياجات بهدف إرساء قاعدة صناعية وثيقة في إطار التنمية المنهجية منذ االستقالل، 

السوق المحلية والتصدير من األعمدة الكهربائية، أبراج االتصال السلكية والالسلكية وأعمدة اللوحات 
االشهارية...الخ، تم إنشاء مؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة وهي هيئة مستقلة ومؤسسة اقتصادية 

عت فيما بعد إلى عدة فروع مركزية، لتشمل مؤخرا على تأسست نتيجة إعادة هيكلة مؤسسة باتيميطال، إذ تفر 
قطب إنتاجي متكون من ستة وحدات إنتاجية موزعة عبر التراب الوطني أكبرها وحدة أم البواقي، وهي محل 

 دراستنا.
 الفرع األول: تاريخ تأسيس المؤسسة األم

تم تأسيسها سنة " والتي BATIMETALإلى الشركة األم " BATICIMتعود جذور المؤسسة الفرع 
ات " والتي جاءت أساسا لتلبي حاجيSN-METALتحت اسم المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية "  8691

" تعرضت المؤسسة إلعادة الهيكلة أين أصبحت تحمل االسم 8611الدولة من األعمدة الكهربائية، وفي سنة 
EPE BATIMETAL" ، ذات أسهم " إلى مؤسسةتحولت  70/70/8616وبتاريخEPE BATIMETAL  "

"باتيميطال" لفروع المركزية أدت إلى ميالد فرع األعمدة، حتى تاريخ تفرعت مؤسسة  8660سنة  أما في
" وهي مؤسسة ذات أسهم والمقدر رأسمالها بـ BATICIM SPAأين تم إنشاء الفرع " 06/87/8660

" في الشراكة مع MATELECناني "شرع المركب اللب 06/87/0770دج، وفي تاريخ  000 .000 .450
BATICIM  لمجمع المتبقية % 55و  %55بمعدل "BATIMETAL" قدر رأسمال  0776، وفي سنة

"BATICIM SPAة بواد السمار بالجزائر العاصمة دج، مقرها المنطقة الصناعي960.000.000. 2ـ " ب
تمثله المديرية العامة للمؤسسة  تتشكل من قطب إداري تجتمع فيه مصالح مختصة هدفها التنشيط واإلشراف
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كما تشمل قطب إنتاجي متكون من الوحدات اإلنتاجية الست والموزعة على التراب الوطني ومن مكتب 
 : كاآلتيووحدات الشركة هي  ( ،سكن 185 )حيجهوي بحاسي مسعود 

  الصناعية للروبية( الجزائر؛ )المنطقةوحدة الروبية بـ 
  الصناعية بعين أولمان( سطيف؛ )المنطقةوحدة عين أولمان بـ 
  الصناعية لسوقر طريق عين دزارتي( تيارت؛ )المنطقةوحدة السوقر بـ 
  الصناعية للمغير( ورقلة؛ )المنطقةوحدة المغير بـ 
  الصناعية طريق عين ببوش( أم البواقي؛ )المنطقةوحدة أم البواقي بـ 
 .شتايبو بوهران، باإلضافة إلى وحدة الهندسة بالجزائر 

تميزت مؤسسة بناء الهياكل المعدنية  :مختلف اإلنجازات –لفرع الثاني: أهم خصائص المؤسسة األم ا
ت منها مؤسسة رائدة بعدة شهادات ترجمت العديد من االنجازات جعلالخصائص  بالعديد منالمصنعة 

 تحصلت عليها بجدارة واستحقاق بعد تقييم مختلف أنشطتها ومنتجاتها.
" على المصادقة في إطار التسيير المندمج على BATICIM"مؤسسة تحصلت  :المؤسسة خصائصأوال: 

 شهادة المنظمة الدولية للمواصفات القياسية التالية:
 0778ILO OHS ( السالمة-الدوليةمنظمة العمل )إذ تم  0771ذلك منذ سنة  :والصحة المهنية

 ؛0780تجديدها في فيفري 
 ISO14001  ؛0775في سنة 
 81778 OHSAS ()؛0770في سنة  الصحة المهنية وسلسلة تقييم السالمة 
 6778 ISO  ؛0771في سنة 
  مؤسسةBATICIM  ؛0771عضو في الجمعية الفرنسية من أجل تطوير الجلفنة منذ سنة 
  مؤسسةBATICIM  عضو في الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة، والغرفة الفرنسية للصناعة

 ؛ 0771والتجارة في الجزائر منذ سنة 
  مؤسسةBATICIM  عضو في المعهد الجزائري للمعاييرIANOR. 
 المؤسسة نجازاتإمختلف ثانيا: 
  نجاز خط ذات الضغط جد العالي من نوع الرابط بين العفرون وحاسي  KV 577دراسات تسليم وا 

 كلم( في إطار مجموعة مؤسسات تكونت لهذا الغرض؛ 107)عامر 
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  نجاز خطوط ذات الضغط العالي قدرته من ، وهذا في إطار مشاريع 007إلى  97دراسات تسليم وا 
-مسعودرقان/ حاسي  –عين الصفرة/ أدرار  –كبرى من بين تلك المشاريع خاصة خطوط: سعيدة 

-مسعودكلم( لحساب شركة سونلغاز وكذلك خطوط حاسي  8777)/ بوحنيفة-سعيدة/ الطويل قاسي
 كلم لحساب شركة سونطراك؛ MLN-BRN 8777/ روردالنوس-الطويلبركين وخط قاسي  حاسي

  97- 17تسليم أعمدة نقل التيار الكهربائي للضغط المنخفض والمتوسط من نوع KV (8577  كلم
 /العام( في إطار المخطط الوطني للكهرباء؛

  تسليم أعمدة نقل التيار الكهربائي لحساب المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديديةSNTF في  وهذا
 الجزائرية؛ INFRARAILالفرنسي وشركة  ALSTONإطار الشراكة بين مجمع 

 الفرع الثالث: مهام وأهداف المؤسسة األم
بشراء المواد األولية  BATICIMتقوم مؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة : األم أوال: مهام المؤسسة

إنتاجية بتحكم رقمي من آخر طراز وتحويلها إلى منتوج يتم صنعه في ورشة بأقسام مختلفة بواسطة أجهزة 
للحصول على والذي يسمح بتنفيذ عمليات التقطيع، ووضع العالمات وثقب لوحات معدنية دائرية عند الزاوية 

 منتجات نهائية تتمثل في:
  التيار العالي، المتوسط، المنخفض(؛ )نقلتصميم صناعة وتركيب أعمدة نقل الطاقة الكهربائية 
 صناعة أبراج االتصال السلكية والالسلكية؛ 
 أعمدة اللوحات االشهارية؛ 
 الموارد والمصنوعات المعدنية المجلفنة؛ 
 ة؛دراسات انجاز وتطوير منتوجات جديد 
 .دراسة الخطوط الكهربائية والهياكل المعدنية 

 إلى: BATICIMتهدف مؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة  :المؤسسة األمثانيا: أهداف 
 التحسين والرقي بنوعية إنتاجها تماشيا ومتطلبات السوق الحديثة؛ 
 رفع حجم المبيعات والتنويع منها؛ 
  يتعلق بالصناعة الحديثة المتعلقة بالبناء؛التكفل بحاجيات السوق المحلية وما 
 إدخال تقنيات حديثة على عملية اإلنتاج من اجل المنافسة؛ 
 .القيام بمشاريع ضخمة لتعزيز مكانتها في السوق 
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 أم البواقي( وحدة) BATICIMتقديم مؤسسة  المطلب الثاني:
كما سبق وأن ذكرنا أن مؤسسة الهياكل المعدنية المصنعة تشمل على قطب إنتاجي يضم ستة  

ب الوطني، أكبرها وحدة أم البواقي والتي هي محل دراستنا، وفيما يلي االتر  ىوحدات إنتاجية موزعة عل
 .وهيكلها التنظيمينشأتها، موقعها الجغرافي 

 وتعريفها أم البواقي( وحدة) BATICIMمؤسسة  الفرع األول: نشأة
أسهم يبلغ رأسمالها حيث أنها هي األخرى لها  06/87/8606ظهرت هذه الوحدة بتاريخ 

مليون دج، تأسست بهدف تلبية حاجيات المنطقة من األعمدة الكهربائية، وهذا في إطار  0.697.777.777
لمعدنية األخرى باختالف أنواعها برنامج الكهرباء الريفية، إال أن نشاطها توسع فيما بعد إلى إنتاج الهياكل ا

 ؛ 85/75/8615دخلت الوحدة مرحلة اإلنتاج الفعلي بتاريخ 
موعة هياكل مركزية متعددة االختصاصات، النشاطات، والمراقبة متكونة من تحتوي المؤسسة على مج 

والتي من مواردها األساسية: كفاءة  ستة وحدات إنتاجية موزعة عبر التراب الوطني إلى جانب وحدة الهندسة
مكانياتها اإلنتاجية وكذا سمعتها الوطنية والعالمية.   عمالها وقدراتها وا 

 في صناعة وجلفنة: BATICIMتختص ": BATICIMالرئيسية لمؤسسة " : النشاطاتنيالفرع الثا
 أعمدة نقل الطاقة الكهربائية؛ 
 أبراج االتصال السلكية والالسلكية؛ 
 أعمدة نقل األسالك الكهربائية للسكك الحديدية؛ 
  ؛االشهاريةأعمدة اللوحات 
 هياكل معدنية تدخل في انجازات الصناعة؛ 
 جديدة؛ دراسات إنجاز وتطوير منتوجات 
 دراسات الخطوط الكهربائية؛ 
 دراسات الهياكل المعدنية؛ 
 .جلفنة المنتوجات المعدنية 
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الهياكل المعدنية المصنعة المرور بعدة تتطلب عملية إنتاج  مراحل إنتاج الهياكل المعدنية المصنعة:أوال: 
 وهي: مراحل أساسية 

يتم في هذه المرحلة استخراج المواد األولية المتمثلة في الحديد، حيث يتم  المرحلة األولى: مرحلة التقطيع:
المتمثلة في  نفاياتتقطيعه بواسطة آالت خاصة كل آلة تعمل على حسب نوع المادة، وينتج في هذه المرحلة 

 البقايا الحديدية والزيوت المستخرجة من اآلالت؛
المرحلة ثقب الحديد الذي تم تقطيعه عن طريق آالت يتم في هذه  المرحلة الثانية: مرحلة التثقيب:

 المتمثلة في بقايا الحديد؛ نفاياتعنها متخصصة تعمل بشكل تكنولوجي، وينتج 
، )الطولبعد الحصول على القطع الالزمة يتم تجميعها وترتيبها كل حسب  المرحلة الثالثة: مرحلة التجميع:

 العرض، السمك...الخ(، من أجل تلحيمها؛
كل القطع المجهزة من أجل تشكيل المنتوج  هذه المرحلة يتم تلحيم في التلحيم:حلة الرابعة: مرحلة المر 

حيث تنتج هنا فضالت تتمثل في البقايا الحديدية باإلضافة إلى الدخان المتصاعد من جهاز ، النهائي
 التلحيم؛

في هذه المرحلة هناك آلة خاصة للقيام بهذه العملية، حيث تقوم بوسم المرحلة الخامسة: مرحلة الوسم: 
المتمثلة في الزيوت المستعملة في آلة  نفاياتاإلنتاج والرقم الخاص(، وينتج عنها  تاريخ)النهائي المنتوج 
ج النهائي ليتم نقله صحة المنتو من وكل مرحلة من هذه المراحل تخضع لعملية مراقبة من أجل التأكد  الوسم؛

وأهم  والشكل التالي يوضح أهم المراحل التي تمر بها عملية إنتاج الهياكل المعدنية المصنعةإلى الجلفنة، 
  :يلي والمتمثلة فيماالنفايات الناتجة عن هذه العملية 
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 وأهم النفايات الناتجة عنها (: مراحل إنتاج مادة الهياكل المعدنية المصنعة1-3شكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم الجودةمن إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر: 
وهو عبارة عن مخطط يفصل  :أم البواقي( )وحدة" BATICIMالمطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لمؤسسة "

 :BATICIMلمؤسسة التالي يوضح الهيكل التنظيمي  المهام، والشكلويبين 
  

  

 إعداد الوثائق والمواد الخام لألعمال
الملف  التي يتعين القيام بها وتدقيق

 الشخصي
لتلحيم التقطيع، التثقيب، التجميع، ا  

نية وسم عالمات على الصفائح المعد  

 المراقبة

 اإلخالء لعملية الجلفنة

جعةالزيوت المستر   

دالدخان المتصاع  

 بقايا حديدية

ملةالزيوت المستع  
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 "BATICIM" (: الهيكل التنظيمي لمؤسسة 2-3شكل رقم)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسم الجودة بالمؤسسة من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق مقدمة من طرف المصدر:

 قسم اإلدارة البيئية

 مدير الوحدة

 خلية الجودة السكريتاريا خلية المنازعات

 خلية اإلعالم

 قسم
 الصيانة

 قسم
الدراسات 
 التقنية

قسم 
 التموين

اإلنتاج قسم قسم  
 التجارة

قسم 
 المحاسبة

 قسم
اإلدارة 
 العامة

ورشة 
الصيانة 
 الصناعية

ورشة 
صيانة 
 المركبات

مصلحة 
 المراقبة

ءقسم الشرا  

مصلحة 
تسيير 
 المخازن

مصلحة 
نالمستخدمي  

لصندوقا  مصلحة 
ل الوسائ
 العامة

مصلحة 
 الشحن

مصلحة 
 الفوترة

قسم 
 األجور

ن قسم لشؤو 
 االجتماعية
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  :من خالل أعاله نجد
في وهو المسؤول األول الذي يشرف الذي يشرف على تسيير الوحدة ويسهر على تمييزها  مدير الوحدة:

 صناعة الهياكل المعدنية، وتتمثل مهامه فيما يلي:  مجال
 تحديد أهداف المؤسسة التي تسعى لتحقيقها؛ 
 إعداد برامج األعمال والسهر على إنجازها في أفضل الظروف؛ 
 البحث عن العمالء ذو التعامالت الدائمة؛ 
  وصيانتها، المواد األولية المستوردة(؛ اآلالت)األجانب االتصال بالممولين 
 لمصيرية المتعلقة بأعمال المؤسسة.مصادقة على الوثائق والقرارات اال 

 كما أنه يقوم باإلشراف على ثالثة أقسام أساسية هي:
 خلية الجودة؛ 
 خلية المنازعات؛ 
 .السكريتاريا 

 من بينها: حيث تستند إلى مسئول الجودة جملة من الوظائف خلية الجودة:
 تسيير نظام الجودة على مستوى الوحدة؛ 
 له الحق في إيقاف عمليات اإلنتاج التي تخالف شروط الجودة؛ 
 يدير كل الوثائق الداخلية والخارجية المرتبطة بالجودة؛ 
 يقوم بمراقبة الجودة بواسطة خطط يتم إعدادها مسبقا؛ 
 يقدم تقريرا إلى مدير الوحدة والمسئول الجهوي في االجتماعات الدورية؛ 

 يعمل على: قسم اإلدارة البيئية:
 ؛االستفادة من الموارد الطبيعية وخفض التلوث من البيئة 
 .مراقبة كافة األنشطة والمشاريع التي تؤثر على البيئة 

 هي خلية مختصة بكافة الشؤون القانونية على مستوى الوحدة، وأهم صالحياتها ما يلي: خلية المنازعات:
 لمدني، وقضايا ذات طابع جزائي؛النظر في القضايا على مستوى العدالة ذات الطابع العمالي، ا 
 اتخاذ القرارات اإلدارية والقانونية فيما يتعلق بالديون العالقة على مستوى الوحدة؛ 
 انجاز العقود العمالية والتجارية؛ 
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  محاولة حل المنازعات الداخلية بكافة الطرق اإلدارية منها والقانونية، تفاديا إلحالة القضايا على
 مستوى العدالة؛

 .مراقبة فواتير الشراء والبيع 
تقوم بتحديد سياسة التنظيم واإلعالم اآللي في المؤسسة من خالل تحديد حاجات التغيير  خلية اإلعالم اآللي:

 في التنظيم، وتطوير نظم تسيير اإلعالم اآللي في المؤسسة.
مصالح لرفعها إلى مدير كمنسق بين مختلف الوظائف حيث يجمع التقارير المقدمة من طرف ال السكريتاريا:

الوحدة، كما يقوم باستقبال مختلف المتعاملين مع المؤسسة، وتحديد أوقات االجتماعات والبريد والرد على 
 الهاتفية.المكالمات 

 يعمل على: قسم المحاسبة والمالية:
  القانونية؛وكذا الميزانية العامة للمؤسسة في اآلجال إعداد وتحضير ميزانية مختلف األقسام 
 تحليل المعلومات المحاسبية؛ 
 ...فحص كل العمليات الخاصة بدفع مستحقات المؤسسة من قبل العمالء قبل تسجيلها محاسبيا 

 يقوم رئيس هذا القسم بالمهام التالية: قسم التجارة:
 تطبيق االستراتيجيات التجارية؛ 
 دارة المبيعات؛  تنشيط التوزيع والنقل وا 
  الزبائن بكل الطرق؛المحافظة على 
 .األمر باإلنتاج حسب طلبات الزبائن 

 يقوم رئيس قسم اإلنتاج بالمهام التالية: قسم اإلنتاج:
 يراقب جودة المواد األولية والمنتجات التامة التابعة للمصلحة؛ 
 يقوم باختيار وسائل اإلنتاج ويتابع التطورات التي قد تحدث في وسائل اإلنتاج؛ 
 لبيانات المرتبطة باإلنتاج.يتابع ويستغل كل ا 

 يقوم رئيس هذه المصلحة بالمهام التالية: قسم اإلدارة العامة:
 يهتم بتسيير العمال إداريا؛ 
 متابعة الموظفين من ناحية الحضور؛ 
 .دراسة طلبات التوظيف 
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 الشراء: قسم 
  الميزانية التقديرية للتموين؛تلبي حاجات الوحدة من المواد األولية واللوازم والمواد االستهالكية وفق 
 اختيار وتقييم كفاءة الموردين؛ 
 .التعاون مع مختلف المصالح لتحديد حاجات الوحدة من المواد الالزم شرائها 

 مصلحة تسيير المخازن.
 بـ:يقوم رئيس قسم الصيانة الصيانة:  قسم
 المشاركة في إعداد مخطط اإلنتاج؛ 
  الالزمة للوحدة؛متابعة كل آلة وتحديد الحاجات 
 .إعالم مصلحة االستغالل بحوصلة نشاط الصيانة 

 تعتبر من أهم الوظائف التي تقوم بها المنظمة حيث تعمل على: التقنية: قسم الدراسات
 مراقبة وسائل اإلنتاج من اآلالت والتجهيزات؛ 
 تصليح األعطال ألن أي عطل يحدث لآللة يسبب تعطيل في عملية اإلنتاج بأكملها؛ 
 ...البحث عن التكنولوجيا الحديثة 
 األمن:  قسم
 تقوم بإعداد وتوجيه تطبيق سياسات المؤسسة المتعلقة باألمن الداخلي واإلنتاجي؛ 
 تقوم بمراقبة دورية إلجراءات األمن للتأكد من تطبيق قواعد السالمة والصحة؛ 
 .المصادقة على أعمال الصيانة واألعمال الجديدة 

 والتي تسهر على رقابة جودة المنتوج، تقوم بالتنسيق مع خلية الجودة. مصلحة مراقبة الجودة:
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 -البواقي أم- "BATICIMفي مؤسسة" المبحث الثاني: تقييم األداء البيئي 
أعمالها وأهدافها على  استراتيجياتعلى دمج االعتبارات البيئية ضمن "BATICIMمؤسسة"تعمل 

البعد البيئي أصبح معيار من معايير تحقيق تنافسية مستدامة، ويتبلور المدى الطويل، ويأتي هذا التوجه كون 
لى تطبيق نظام اإلدارة البيئية بحصولها على شهادة إمن خالل سعيها  المحيطةمستوى اهتمامها بالبيئة 

، التي من خاللها ستتمكن المؤسسة من انتهاج أبعاد 85778المواصفات القياسية الخاصة بالبيئة االيزو 
 إلى تحسين األداء البيئي طبقا لسياستها. ةنمية المستدامة الراميالت

 ISO14001المطلب األول: المواصفة الدولية للتقييس 
  ISO 14000البيئيةدارة إلإن االهتمامات الدولية بالقضايا البيئية دفع الجزائر إلى تبني نظام ا

من المؤسسات الجزائرية التي تولي أهمية كبيرة للبيئة، والدليل على ذلك تبنيها  BATICIMمؤسسة  وتعتبر
 .ISO14000لنظام اإلدارة البيئية 

 -أم البواقي-"BATICIMفي مؤسسة " ISO14001الفرع األول: مراحل تطبيق نظام اإلدارة البيئية 
ة تندمج المؤسسة في هذا البعد إقناعا بالنضج المحقق فيما يخص إدارة الجودة، ووعيا بحماية البيئ

(، من خالل تطبيق نظام متكامل 0771) 85778 وااليزو (،0771) 6778بالتطابق مع مراجع االيزو 
 بالمراحل التالية: مر تطبيق نظام اإلدارة البيئيةللجودة والبيئة، وقد 

 :يتم ذلك بتحليل نشاط المؤسسة إليجاد نقاط القوة والضعف، حيث يتم  إجراء تحليل بيئي أولي
الهواء، التربة، الضوضاء...الخ( تحديد الجوانب البيئية لنشاطات المؤسسة والتي تؤثر على البيئة )

، أما من بين الجوانب السلبية إحداث اليجابية االستعمال المنخفض للماءفمن بين الجوانب ا
 لى صحة سكان تلك المنطقة؛ضوضاء التي تؤثر ع

 :من بين هذه القوانين إعداد تصريح و وذلك حتى يسهل االمتثال لها،  عملية جرد القوانين والمراسيم
 سنوي عن النفايات الموجودة بالمؤسسة إلرسالها لمديرية البيئة للوالية؛

 :وذلك حتى تتمكن المؤسسة من تحديد التأثيرات االيجابية والسلبية للجوانب  تقييم الجوانب البيئية
البيئية لنشاطها على البيئة، مثل الجانب السلبي تسرب الزيوت ينجم عنه تأثير سلبي وهو تلوث 

 التربة، وجانب استبدال آالت تقليدية بآالت حديثة له تأثير إيجابي وهو التقليل من الضوضاء؛
 بعد االنتهاء من مرحلة تقييم الجوانب البيئية تأتي هذه  ب البيئية حسب األولوية:ترتيب الجوان

 المرحلة لترتيب الجوانب البيئية حسب درجة الضرر والنفع الذي تسببه؛
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 :وتدرس هذه السياسة لمعرفة مدى االهتمام بالجوانب البيئية المرتبة سابقا  دراسة سياسة المؤسسة
 معالجة تأثيراتها السلبية، ووضع إطار لتحديد الغايات واألهداف البيئية؛وتحديد الخطوات الالزمة ل

 :لكل مستوى وظيفي يتناسب مع سياسة المؤسسة لحماية وذلك بالنسبة  تحديد الغايات واألهداف
البيئة والمتطلبات القانونية والجوانب البيئية لنشاطات المؤسسة، باإلضافة إلى التزاماتها كالحد من 

 التلوث؛
 :لتحقيق الغايات واألهداف السابقة يتم وضع برنامج لذلك وتحديد المجال الزمني  تطبيق البرامج

 لتطبيقه، كبرنامج الحد من التلوث بتركيب تجهيزات وآالت جديدة لمنع التلوث والتحكم في النفايات؛
 نقاط القوة حيث أنه بعد تطبيق البرنامج يتم مراجعته الكتشاف  :مراجعة عملية تطبيق البرنامج

عادة التأهيل كل ثالثة سنوات.  والضعف، وتتم المراقبة دوريا كل سنة من مكتب الوفاق وا 
 الفرع الثاني: الحصول على الشهادة

، فاستدعت مكتب هيئة 85778قامت المؤسسة بالتحضير للحصول على شهادة المطابقة االيزو 
(، وبعد 0771والجودة سنة )المتواجد بالجزائر للمساعدة على تطبيق نظام اإلدارة البيئية  AFAQاإلشهاد 

 (.0771في ) 85778التدقيق الخارجي من قبل هذا المكتب تمت الموافقة والحصول على شهادة االيزو 
وضع  غير وضعيتها ونقلها من شهادة االيزوي نظام اإلدارة البيئية وحصول المؤسسة على تبن   إن  

، الهواء، الضوضاء...الخ(، وما انجر عليه التربة)تلوث آلخر، حيث كانت تعاني من مستويات عالية من 
من أضرار للمناطق المحيطة بالمصنع، كما أن ظروف العمل كانت غير آمنة، هددت صحة وسالمة العمال 

من حيث الوقت والتكلفة  لمختلف المشاكل المرتبطة بنشاط المؤسسة باإلضافة إلى اآلثار االقتصادية
 لعمليات تخزين النفايات خاصة أن جزء منها يباع أما الجزء اآلخر تحتفظ به المؤسسة.

 "BATICIMالمطلب الثاني: األداء البيئي في مؤسسة "
" كغيرها من المؤسسات تسعى إلى تحسين أدائها البيئي وذلك عن طريق تقليل BATICIMمؤسسة "

الالزمة لتقليلها واإلجراءات األخطار البيئية الناتجة عن أنشطتها، لذلك فهي تسعى جاهدة إلى اتخاذ التدابير 
 أو التخلص منها.

 "BATICIMالفرع األول: األخطار البيئية الناجمة عن نشاطات مؤسسة "
" كغيره من األنشطة يترتب عليه عدة BATICIMصنعة "مؤسسة بناء الهياكل المعدنية المنشاط 

تحديده من أجل التحكم فيه، وتم تحديد عدة مصادر متسببة  ؤثر على البيئة، وهذا ما توجب عليهاأخطار ت
 في هذه األخطار أال وهي: 
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 وهذا راجع إلى: للتربة:المصادر الملوثة أوال: 
  تتمثل في مخلفات الطالء، التلوث بالزيوت والشحوم والوقود الناتجة  السائلة في المؤسسة:الملوثات

عن المعدات واآلالت كرافعات الحديد بمختلف أنواعها وأحجامها، والشاحنات التي تنقل المنتوج 
 والمواد األولية وهي سبب في تلوث التربة وطبقات المياه الجوفية؛

 يلي: فيما وتتمثل سة: الملوثات الصلبة في المؤس 
  بقايا الحديد والتي من الصعب التخلص منها باعتباره عنصر مهم في صناعة الهياكل المعدنية، كما

 يعتبر مصدر للصدأ وبالتالي تلوث التربة؛
 أن عملية الطالء ينتج عنها  االمخلفات الصلبة مثل األوساخ والقاذورات التي يرميها المصنع، كم

 كبير من البراميل وأدوات الطالء؛ عدد
 وجود مجموعة من الورشات الملحقة بالمصنع وما ينتج عنها من رمي لقطاع الغيار وغيرها. 
المصنع عند القيام بعملية لحام الهياكل  يتم من خالل ما يطلقه المصادر المولدة لتلوث الهواء:ثانيا: 

أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد  المعدنية من غازات ملوثة للهواء، مثل غازات ثاني
 األوزوت...الخ.

تعد صناعة الهياكل المعدنية من أكثر الصناعات التي تحدث المصادر المولدة للتلوث الضوضائي: ثالثا: 
الضوضاء، وذلك راجع لألصوات العالية التي تحدثها اآلالت والتي تؤثر سلبا على العمال والسكان 

 ة.المحيطين بالمؤسس
مؤسسة بناء تتخذ  :"BATICIM"الفرع الثاني: التدابير المتخذة للتقليل من األخطار البيئية في مؤسسة

" عدة تدابير للتقليل من المخاطر الناجمة عن أنشطتها والحد من BATICIMصنعة "الهياكل المعدنية الم
  التلوث، ومن بين هذه التدابير ما يلي:

 يكون ذلك من خالل:  للتقليل من تلوث التربة:التدابير المتخذة أوال: 
  :الحد من الملوثات السائلة 
  بالنسبة لمخلفات الطالء فالمؤسسة تخلت تقريبا عن الطالء العادي وتوجهت إلى جلفنة الهياكل

مع أن المؤسسة تخطط إلضافتها إلى  ،المعدنية، وتتم هذه العملية على مستوى فروع أخرى للمؤسسة
 داخل المؤسسة في األيام المقبلة(، وبالتالي الحد من تلوث التربة؛ )أيأعمالها 
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  أما بالنسبة إلى التلوث بالزيوت والشحوم والوقود فالمؤسسة خصصت لذلك حاويات تخزن فيها هذه
الملوثات، لتقوم برميها في أماكن خاصة عن طريق المفرغات الخاصة لذلك، أو استعمال الرمل 

 الملوثات وعدم تسربها إلى األرض؛الذي يقوم بامتصاص هذه 
  :ملوث للتربة، لجأت المؤسسة إلى فبعدما كانت تعتبر بقايا الحديد األكبر الحد من الملوثات الصلبة

إيجاد حل لهذه المشكلة والمتمثلة في بيع هذه البقايا في مزاد علني، أي توجه هذه البقايا إلى مصانع 
مصنع الحجار بعنابة، فهناك يتم إذابة بقايا الحديد في أفران إعادة تدوير الحديد مثل التي توجد في 

 عالية الحرارة إلعادة استخراج حديد جديد، كما تقوم ببيع كل البقايا الصلبة األخرى.
للحد من التلوث الناتج عن المؤسسة قامت بالتخلي عن التدابير المتخذة للتقليل من تلوث الهواء: ثانيا: 

بعض الغازات التي تلوث الهواء جراء عملية اللحام مثل غاز األرغون، مع العلم أن المؤسسة تخلت على هذا 
النوع من الغازات ألن استعماله قد منع عالميا، وذلك راجع لما له من أضرار وخيمة على طبقة األوزون، 

 ى الليدبوريت، الكربون والبرليت. وأصبحت تعتمد عل
لقد كانت المؤسسة تستعمل آالت ميكانيكية )تقليدية( التدابير المتخذة للتقليل من التلوث الضوضائي: ثالثا: 

في صناعة الهياكل المعدنية مما ينتج عنها كثرة الضوضاء، إال أنه مع تطور التكنولوجيا الحديثة توجهت 
ية ال تحدث ضوضاء مع إعطاء إنتاج أكثر وتكون متعددة الوظائف، حيث آلة إلى استعمال آالت حديثة رقم

 واحدة تعوض عدة آالت.
 " BATICIMالفرع الثالث: تسيير نفايات مؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة"

على  تعد النفايات الناجمة عن نشاط المؤسسة من أهم المصادر المؤدية لتلوث البيئية، لذا عملت 
والتخلص منها سعيا منها لكسب مكانة في السوق، وذلك عن طريق تصريفها ومن ثم تحكم فيها ومعالجتها ال

الحصول على عوائد إما نقدا أو تخفيض تكلفة التخزين أو ربما حتى الحوادث التي تتسبب فيها، وقد قامت 
ة مجهزة بمختلف المعدات خاصالمؤسسة في إطار تسيير نفاياتها والتقليص منها ما أمكن بتوفير أماكن 

وتأتي عملية معالجة وتسيير فايات التي لم يتم معالجتها بعد، واآلالت الضرورية لحفظ مختلف أنواع الن
النفايات داخل المؤسسة بإعداد قائمة لها مقسمة إلى ثالثة أنواع رئيسية، وكل نوع مرفوق برقمه الخاص 

 التالي:يميز واحدة عن األخرى كما هو مبين في الجدول 
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 (: قائمة النفايات التي تنتجها المؤسسة1-3الجدول رقم)
رقم 

 النفايات
 رقم النفايات الخاصة

 النفايات
رقم  الخاصة الخطيرة فاياتالن

 النفايات
 يةلالنفايات المنز 

 الورق والكرتون 86.0.5 عبوات الطباعةنفايات  1.1.1 األوحال 86.0.5

   المستعملةالزيوت  81.8.5 المعادن 88.5.8

على المعدات المهملة التي تحتوي  89.0.1 رماد الزنك 88.5.0
الكربون وفلور ر الكلو مركبات 

 ، الهواء، الثالجة...(المكيف)

  

الخردة ومخلفات  80.8.8
 المعادن الحديدية

   البطاريات المستعملة 89.9.8

عجالت مطاطية  89.8.8
 للسيارات

   نفايات الرعاية الصحية 81.8.8

     البطاريات 89.9.5
     األدوية 81.8.1

 : من إعداد الطالبة باالعتماد على وثائق قسم إدارة الجودة المصدر
، فإنها تقوم بتسيير 85778مبادئ االيزو حفاظ على البيئة وتطبيقها لنظام )المؤسسة( للوسعيا منها 

فمنها الخاصة بها نفاياتها بدءا من جمعها، تنظيمها، فرزها ثم تصنيفها وفي األخير نقلها إلى مراكز التخزين 
ما يتم التخلص منه نهائيا بحرقها وأخرى يتم استرجاعها ومنحها مجانا لمؤسسات أخرى، ومنها يتم إعادة 

 نوضح ذلك كما يلي:استغاللها أو بيعها وس
  الورق والكرتون يتم االحتفاظ بها في أكياس بالستيكية، وفي نهاية كل أسبوع يتم نقلها إلى مفرزة

 الوالية ليتم حرقها مع النفايات العادية؛
  بـ عبوات حبر الطباعة تقوم المؤسسة بتخزينها في مكان خاص بها حيث قدرت كميتها إلى حد اآلن

 وحدة؛ 51
  المؤسسة قامت بإبرام اتفاقية مع محافظ  ،ورماد الزنك والخردة ومخلفات المعادن الحديديةالمعادن

البيع بالمزايدة والتقييم بدائرة اختصاص مجلس قضاء أم البواقي، وهو بدوره الذي يقوم ببيعها عن 
 كما يلي: 0786طريق مزاد علني حيث قدرت كمية كل منها خالل سنة 
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  طن؛ 08156المعادن: تم إخراج 
  طن؛ 00109رماد الزنك: تم إخراج 

األولى في  ،إذ قامت المؤسسة ببيع هذه النفايات مع بعضها البعض وذلك مرتين في السنة
 دج؛ 875 777 77بمبلغ  70/71/0786ثانية في دج، أما ال 157 787بمبلغ  70/70/0786

 دج؛ 597 161 000بـ  861 777أما فيما يخص الخردة ومخلفات المعادن الحديدية فقد تم إخراج 
 اتفاقية مع نفطال حيث يتم تخزين هذه األخيرة في ورشات المؤسسة أبرمت  :الزيوت المستعملة

لى أن تأتي نفطال ألخذها مجانا، وقدرت الكمية التي تم لتر إ 077السيارات في براميل ذات صيانة 
 لتر؛ 000بـ  0781إخراجها لسنة 

 أماكن خاصة بها بالمخزن؛نها في عجالت مطاطية للسيارات يتم تخزي 
  الهواء، الثالجة...الخ(، حيث  )مكيفالمعدات المهملة التي تحتوي مركبات الكلوروفلور وكربون مثل

أن المؤسسة إلى حد اآلن لم تتعرض إلى أي تلف في المعدات الخاصة بها وبالتالي فهي لم تخرج 
 أي معدات مهملة؛

  في ورشة صيانة السيارات حيث قدرت كمية البطاريات المستعملة البطاريات المستعملة يتم تخزينها
 بطاريات(؛ 79) 0781خالل سنة 

 تم إبرام اتفاقية مع مؤسسة نفايات الرعاية الصحية T. N Clean  النفايات فيحيث يتم تخزين هذه 
ية التي تم قدرت الكمو أكياس بالستيكية ذات لون أصفر في العيادة إلى أن تأتي هذه األخيرة لنقلها، 

دج كل سنة  5 777 777كلغ مع العلم أن المؤسسة هي التي تقوم بدفع مبلغ قيمته  115إخراجها بـ 
 مهما كانت الكمية المستخرجة؛

  األدوية منتهية الصالحية يتم إعطائها للصيدليات مجانا قبل وصول تاريخ انتهاء الصالحية بمدة
 مقبولة؛

 الت، وهي خاصة بكل آلة على حدى حيث يتم حرقها؛مناشف من أجل تنظيف التلوث داخل اآل 
  بقايا الحديد الناتجة عن العملية اإلنتاجية يتم رميها في حاويات خاصة ليتم نقلها إلى منطقة تخزين

 البقايا المعدنية؛
 على النفايات الخاصة الخطيرة كما يلي:باإلضافة إلى ذلك يقوم مسؤول البيئة بالتصريح 
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 التصريح بالنفايات الخاصة الخطيرة(: 2-3جدول رقم)
المواد  النفايات

 األولية
 عبوات حبر الطباعة

 
 

البطاريات  الزيوت المستعملة
 المستعملة

نفايات الرعاية 
 الصحية

المعدات التي 
تحتوي على 

مركبات 
 الكلوروفلور

 89.0.1 81.8.8 89.9.8 81.8.5 1.1.1 / رقم النفايات
 صلبة صلبة صلبة سائلة صلبة / نوع النفايات
 / كلغ 1.5 بطاريات  79 لتر 000 وحدة 51 / كمية النفايات

المكونات 
 الكيميائية

 / / / زيوت معدنية / /

خطيرة على  معدنية سامة سامة  خطيرة على البيئة / درجة الخطر
 البيئة

علب خاصة بها  / التخزين
 وتخزن في المخزن

ل 077براميل 
مستوى على 

ورشة صيانة 
 السيارات

مستوى ورشة 
 السياراتة صيان

الستيكية بأكياس 
ذات لون أصفر 
على مستوى 

 العيادة

/ 

 الطالبة باالعتماد على قسم إدارة الجودةن إعداد : مالمصدر
 )عبواتعدة أنواع من النفايات الخطيرة لها وبتحليل الجدول نجد أن المؤسسة كما سبقت اإلشارة إليها 

نفايات الرعاية الصحية، المعدات المهملة التي  حبر الطباعة، الزيوت المستعملة، البطاريات المستعملة،
تحتوي على مركبات الكلوروفلور والكربون(، فهي خطيرة وسامة على البيئة، لذا يتم االحتفاظ بها في أماكن 

 س هناك أي خطر منها. ، أما بالنسبة للمواد األولية فليتخزين خاصة لتفادي حصول أي ضرر
 "BATICIMالمطلب الثالث: مؤشرات تقييم األداء البيئي في مؤسسة" 

الطبيعية الحية وغير الحية، وتساعد هذه تهتم مؤشرات تقييم األداء البيئي بتأثير المؤسسة على النظم 
تدامة قامت بترشيد كل من األخيرة في تحديد التأثيرات البيئية األكثر أهمية، ومن أجل تحقيق تنمية مس

 :كما يلي 0781و 0780، 0789سنقوم بحسابها بالنسبة للسنوات  والتي المؤشرات
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 :الطاقةترشيد على استهالك ال .1
 (2112المؤشر: الكهرباء:) 
 (0( + استهالك نصف سنوي )8استهالك نصف سنوي )=  (: المجمعKWاالستهالك) -

                                  = 055 581  +700 501 
                                  = ((KW100 658. 

 (0نصف سنوي ) ( + اإلنتاج المادي8اإلنتاج المادي نصف سنوي )= (: المجمعTاإلنتاج المادي) -
                                    =5 616  +1 119 

                                   = ((T90 810. 
 (T(/ اإلنتاج المادي)KWاالستهالك) (: المجمع =T/ KW)النسبة  -

                                   =100 658/90 810 
                                    =(T/(KW07,60.  

 (2112المؤشر: الكهرباء:) 
 (0( + استهالك نصف سنوي )8استهالك نصف سنوي ) = المجمع (:KWاالستهالك) -

                                   =058 076  +111 805 
                                   =(KW)906 115. 

 (0نصف سنوي ) + اإلنتاج المادي(8اإلنتاج المادي نصف سنوي )=  المجمع (:Tاإلنتاج المادي) -
                                    =6 865 +1 816 

                                     =(T)0 115 . 
 (Tاإلنتاج المادي)/(KWاالستهالك )=   المجمع:T/(KW) النسبة -

                                   =906 115/0 115 
                                    =(T/(KW60100. 

 (2112المؤشر: الكهرباء:) 
 (0( + استهالك نصف سنوي )8استهالك نصف سنوي ) = المجمع (:KWاالستهالك) -

                                   = 101 006  +068 185 
                                   =(KW)896 555. 
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 (0نصف سنوي ) + اإلنتاج المادي(8اإلنتاج المادي نصف سنوي )=  المجمع (:Tاإلنتاج المادي) -
                                     =0 856  +5 595 

                                    =(T)9 981. 
 (Tاإلنتاج المادي)/(KWاالستهالك)=   المجمع :T/(KW) النسبة -

                            =896 555/9 981 
                                     =(T/(KW11115. 

 تلخيص للمؤشرات السابقة في الجدول الموالي: ما يليوفي
 2112-2112من  (الكهرباءالطاقة) استهالك على ترشيدال(: 3-3جدول رقم)

السنوات                  
 المؤشر

2112 2112 2112 

 
 الكهرباء

 100 658 906 115 896 555 (kwاالستهالك )
 90 810 0 115 9 981 (T)اإلنتاج المادي

 07160 60100 11115 (kw/T)النسبة 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق.المصدر: 

، مقارنة بسنة 07160(kw/T)قدرت بـ  0789من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الكهرباء في سنة 
وهي في ارتفاع مستمر، وهذا راجع إلى عطب في بعض اآلالت حيث زاد  60100(kw/T)التي بلغت 0780

وهذا راجع  11115 (kw/T)شهدت انخفاض بـ  0781استهالكها للكهرباء وانخفضت الكفاءة، أما في سنة 
يتجاوز  أال  إلى التوازن بين اإلنتاج واالستهالك باإلضافة إلى أعمال االنجاز، والهدف من هذا المؤشر 

(kw/T) 877. 
 ( 2112( و)2112المؤشر: الغاز :).لم تقم المؤسسة في هذه السنتين باستهالك الغاز 
 ( 2112المؤشر: الغاز:) 
 (االستهالكM3:) (0( + استهالك نصف سنوي )8استهالك نصف سنوي ) = المجمع 

                                  = 7  +00 571 
                                  =(M3) 00 571. 
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 (اإلنتاج الماديT:)(0نصف سنوي ) ( + اإلنتاج المادي8اإلنتاج المادي نصف سنوي )=  المجمع 
                                   = 1   +1 578 

                                    =(T) 1 578. 
 النسبة(T/(M3: المجمع   = (االستهالكM3اإلنتاج/) (الماديT) 

                              =157115/1 578 
                                    =(T/(M367,12. 

  2112-2112من (الغازالطاقة) استهالك على ترشيدال(: 4-3جدول رقم)
 السنوات
 المؤشر

2112 2112 2112 

 
 الغاز

 00 571 / / (M3)االستهالك 
 1 578 / / (T)اإلنتاج المادي

 80190 / / (M3/T)النسبة 
 من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق.المصدر: 
، وهذا راجع إلى 0780و0789خالل الجدول نالحظ أن مؤشر الغاز غير موجود في السنتين  من

استخدامها منذ بداية الفصل الرابع والتي تبقى ثابتة  بداية 0781عدم وجود عملية الجلفنة، أما في سنة 
بسبب بداية عملية الجلفنة، والهدف من هذا المؤشر  80190 (M3/T)خالل السداسي والمجمع وقد قدرت بـ 

 .(M3/T07يتجاوز ) أال  
 (2112المؤشر: الماء:) 
 (االستهالكM3:)(0( + استهالك نصف سنوي )8استهالك نصف سنوي )=    المجمع 

                                    = 7 806 +1 056 
                                     =(M3)1 111. 

 (اإلنتاج الماديT:)(0سنوي )نصف  ( + اإلنتاج المادي8اإلنتاج المادي نصف سنوي )=  المجمع 
                                     =5 616 +1 191 
                                     =(T) 90 810. 
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 النسبة(T/(M3: المجمع     =(االستهالكM3) /(اإلنتاج الماديT) 
                            =1 111/90 810 

                                     =(T/(M30 ,29. 
 (:2112) ماءالمؤشر: ال 
 (االستهالكM3:) (0( + استهالك نصف سنوي )8استهالك نصف سنوي )=    المجمع 

                                   =8 070  +051 
                                    =(M3)6 009. 

 (اإلنتاج الماديT:)  =(0نصف سنوي ) ( + اإلنتاج المادي8اإلنتاج المادي نصف سنوي )المجمع 
                                    =195 9 +185 8 

                                    =(T) 381 7. 
 النسبة(T/(M3:المجمع   =(االستهالكM3)/(اإلنتاج الماديT) 

                              =6 009/381 7 
                                    =(T/(M30 ,72. 

  :(:2112الماء )المؤشر 
 (االستهالكM3:) (0( + استهالك نصف سنوي )8استهالك نصف سنوي )=    المجمع 

                                   =128 9  +151 2 
                                    =(M3)280 1. 

 (اإلنتاج الماديT:) =(0سنوي ) نصف ( + اإلنتاج المادي8اإلنتاج المادي نصف سنوي )المجمع 
                                   =0 856 +5 595 
                                    =(T) 9 981. 

 النسبة (T/(M3: المجمع     =(االستهالكM3)/(اإلنتاج الماديT) 
                                    =(T/(M37159. 

 يلي تلخيص للمؤشرات السابقة في الجدول الموالي: وفيما
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  2112-2112(: الترشيد على استهالك الطاقة )الماء( من 5-3جدول رقم)
 السنوات
 المؤشر

2112 2112 2112 

 
 الماء

 1 111 6 009 8 017 (M3)االستهالك 
 90 810 0 118 9 981 (T)اإلنتاج المادي

 7106 7100 7159 (M3/Tالنسبة )
 من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق.المصدر: 

استخدام سبب عدم ب 0,29(M3/Tبـ )قدرت  0789من خالل الجدول نالحظ أن نسبة الماء في سنة 
وهي في ارتفاع كبير  1,00( M3/Tبـ )التي بلغت  0780التي تحتاج إلى الماء، مقارنة بسنة  الجلفنة

( M3/T)جديد قدر بـ   انخفاض مننالحظ  0781، أما في سنة استهالكه ألغراض أخرىنتيجة زيادة 
 (.M3/T8)ة بشكل عادي، والهدف من هذا المؤشر أن ال يتجاوز وهذا راجع إلى بداية الجلفن 1,59
 :الترشيد على التصريف السائل الصناعي واالمتثال للوائح .2

محتوى  ،(MOS)مواد عالقة، (°T)درجة الحرارة ،(PH)الحموضة )درجةنالحظ أن كل من المؤشرات 
، طلب بيولوجي (Mg)ومحتوى المغنزيوم (Zn)، محتوى الزنك(Fe)، محتوى الحديد(Pb)الرصاص
 0780، 0789غير موجودة في المؤسسة محل الدراسة للسنوات  (DCO)وطلب كيميائي (DBO)لألكسجين

 ، وهذا راجع إلى عدم وجود فضالت مائية.0781و
 بة الصناعية لحماية البيئة:الترشيد على النفايات الصل .3
 (2112المؤشر: النفايات المعدنية:) 
 (كمية النفايات المتولدةT:)  =كمية النفايات في ( + 8نصف سنوي )النفايات في كمية المجمع

 (0نصف سنوي )
                                   =805+875 
                                    =(T) 006. 

  اإلنتاج(الماديT:)(0نصف سنوي ) ( + اإلنتاج المادي8اإلنتاج المادي نصف سنوي )=  المجمع 
                                   =5 616 +1 119 

                                    =(T) 90 810. 
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 كمية =       المجمع :(%) النسبة (النفايات المتولدةT)/(اإلنتاج الماديT).111 
                                    =(006/90 810.)877 
                                    =% 0187. 

 (2112المؤشر: النفايات المعدنية:) 
 (كمية النفايات المتولدةT:)  =( + كمية النفايات في 8كمية النفايات في نصف سنوي )المجمع

 (0نصف سنوي )
                                   =17 + 55 

                                    =(T) 805. 
 (اإلنتاج الماديT:) (0نصف سنوي ) ( + اإلنتاج المادي8اإلنتاج المادي نصف سنوي )= المجمع 

                                   =6 865 +6 815 
                                    =(T) 1 118. 
 المجمع :(%) النسبة      ( =(كمية النفايات المتولدةT)/(اإلنتاج الماديT).)111 
                                    (=805/1 118.)877 

                                    =%1100. 
 (2112المؤشر: النفايات المعدنية:) 
 المعدنية الناتجة كمية النفايات(T:)  =( 8كمية النفايات المعدنية الناتجة في نصف سنوي )المجمع

 (0+ كمية النفايات المعدنية الناتجة في نصف سنوي )
                                      =19110+ 81156 
                                       =(T) 57158. 

 (اإلنتاج الماديT:) =(0نصف سنوي ) ( + اإلنتاج المادي8سنوي )اإلنتاج المادي نصف المجمع 
                                     =0 856 +918 
                                       =(T) 1 080. 

 المجمع= :(%) النسبة(المعدنية الناتجة كمية النفايات(T)/(اإلنتاج الماديT)) .877 

                                      (   =57158/1 080).877 
                                       =%0110. 
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المعدنية( من  النفايات)البيئة (: الترشيد على النفايات الصلبة الصناعية لحماية 2-3جدول رقم)
2112-2112  

 السنوات
 المؤشر

2112 2112 2112 

 
النفايات 
 المعدنية

كمية النفايات 
 (Tالمتولدة)

006 805 57158  

 90  810 1 118 1 080 (T)اإلنتاج المادي
 0110 1100 0187 (%النسبة)

 من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق.المصدر: 
مقارنة بسنة  0187(%)قدرت بـ 0789نالحظ من خالل الجدول أن نسبة النفايات المعدنية في سنة 

في ارتفاع مستمر، وهذا راجع إلى نقص اإلنتاج المادي، أما في سنة  وهي 1100(%)التي بلغت 0780
شهد هذا المعدل انخفاض يرجع ذلك إلى التحسينات والتغيرات التي قامت بها المؤسسة محل  0781

 .1%يتجاوز أالالدراسة، والهدف من هذا المؤشر 
 (و2112المؤشر: المعادن ورماد الزنك ) (2112 :) هذه السنتين باستهالك لم تقم المؤسسة في

 المعادن ورماد الزنك.
 (2112المؤشر: المعادن ورماد الزنك): 
  :المعادن( = كمية المعادن المسترجعةT)09100 / 7المعادن المباعة =  كمية   
 0= (%) النسبة% 
  :رماد الزنك( = كمية رماد الزنك المسترجعةT)8516/ = 7كمية رماد الزنك المباعة   
 1%=(%)النسبة. 
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( من ورماد الزنك المعادن)البيئة (: الترشيد على النفايات الصلبة الصناعية لحماية 2-3جدول رقم)
2112-2112  

 السنوات
 المؤشر

2112 2112 2112 

 
 
 
 

المعادن 
 ورماد الزنك

 
 

 المعادن
 

 كمية المعادن 
 (T)المسترجعة 

/ / 09100 

كمية المعادن 
 (T)المباعة 

/ / 7 

 7 / / (%) النسبة

 
 

 رماد الزنك

 كمية المعادن 
 (T)المسترجعة 

/ / 8516 

كمية المعادن 
 (T)المباعة 

/ / 7 

 7 / / (%) النسبة
 من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق.المصدر: 
، 0780و0789خالل الجدول نالحظ أن مؤشر المعادن ورماد الزنك غير موجود في السنتين  من

وهذا راجع إلى أن الفضالت الناتجة عن الجلفنة ال تتم إال في المرحلة ما قبل األخيرة من عملية اإلنتاج، أما 
سداسي والمجمع حيث يتم استخدامها منذ بداية الفصل الرابع والتي تبقى ثابتة خالل ال  0781في سنة 

بسبب بداية ممارسة نشاط جديد )الجلفنة(، حيث أن الفضالت الناتجة عن هذه   7 (%)قدرت كل منها بـ 
العملية لم تكن معروفة لدى العمال من قبل، وبعد دراستها يتم التعرف عليها وفي أي مجال تستخدم ومن ثم 

 .(877%)بداية بيعها، والهدف من هذا المؤشر أن ال يتجاوز  
 :استرجاع النفايات النفطيةترشيد   .4
 (2112المؤشر: عدد اللترات المسترجعة/ عدد اللترات المستخرجة): 
 من المخزن عدد اللترات المستخرجة(L): =( 8سنوي ) في نصفعدد اللترات المستخرجة المجمع

 (0سنوي ) في نصف+ عدد اللترات المستخرجة 
                                          =7 885 +157  

                                           =(L) 7 866. 
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 رجعة:عدد اللترات المست(L) =( + عدد اللترات 8نصف سنوي )ة في عدد اللترات المسترجعالمجمع
 (0نصف سنوي ) ة فيالمسترجع

                                       =5 875 +007 
                                       =(L) 5 818. 
 نسبة (%)(من المخزن ةعرجعدد اللترات المست(L)/خرجعدد اللترات المست.)111ة 

                                    (=5 818  /7 866.)877 
                                     =%68107. 

  /(2112عدد اللترات المستخرجة)المؤشر: عدد اللترات المسترجعة: 
 من المخزن عدد اللترات المستخرجة(L): =( 8) عدد اللترات المستخرجة في نصف سنويالمجمع

 (0نصف سنوي ) + عدد اللترات المستخرجة في
                                           =7 807 +195 

                                            =(L) 5 859. 
 رجعةعدد اللترات المست(L)( + عدد اللترات 8نصف سنوي )ة في عدد اللترات المسترجع=  المجمع

 (0نصف سنوي )ة في المسترجع
                                        =8885 +117 
                                        =(L) 8 851. 

 المجمع =:(%) نسبة( رجعةالمستعدد اللترات(L)/من المخزن عدد اللترات المستخرجة(L).)111 
                                     ( =8 851/5 859.)877 
                                     =%65191. 

 (2112المؤشر: عدد اللترات المسترجعة/ عدد اللترات المستخرجة): 
 المخزنمن  عدد اللترات المستخرجة(L): =( 8نصف سنوي ) عدد اللترات المستخرجة فيالمجمع

 (0+ عدد اللترات المستخرجة في نصف سنوي )
                                           =115 +579 
                                            =(L) 067. 
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 رجعة:عدد اللترات المست(L) =( + عدد اللترات 8نصف سنوي ) ة فيعدد اللترات المسترجعالمجمع
 (0نصف سنوي )ة في المسترجع

                                        =155 +191 
                                        =(L) 000. 

 المجمع=:(%) نسبة(رجعة:عدد اللترات المست(L)/من المخزن عدد اللترات المستخرجة(L).)111 
                                           ( =000 /067).877 

                                      =%68116. 
  2112-2112(: الترشيد على استرجاع النفايات النفطية من 2-3جدول رقم)

 السنوات
 المؤشر

2112 2112 2112 

عدد اللترات 
المسترجعة/ 
عدد اللترات 
 المستخرجة

اللترات عدد 
 (L)المستخرجة

199 0 156 5 790 

عدد اللترات 
 (L)المسترجعة

181 5 148 1 722 

 68116 94.63 91.20 (%)النسبة
 من إعداد الطالبة باالعتماد على ما سبق.المصدر: 

قدرت  0789في سنة  عدد اللترات المسترجعة/ عدد اللترات المستخرجة أننالحظ من خالل الجدول 
بسبب أن العمال في سنة  في ارتفاع مستمر وهي 65191(%)بلغتالتي  0780مقارنة بسنة  68107(%)بـ 

شهد هذا  0781، أما في سنة وبالتالي عدم معرفة استغاللهم الجيد للزيوت 0780في سنة  تغير 0789
 أال، والهدف من هذا المؤشر تعود معرفة خدمة المؤسسةذلك إلى  يرجع 68116(%)قدر بـ المعدل انخفاض 

 .67(%)يتجاوز
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 " لمواكبة التنمية المستدامةBATICIMالمراجعة البيئية في مؤسسة "  المبحث الثالث:
 النخراطا برنامجا طموحا من شأنها"BATICIM"لقد وضعت مؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة 

تطبيق آلية أسلوب في توجهات التنمية المستدامة، وكذا االقتصاد في الموارد الطبيعية باإلضافة إلى تفعيل 
مجموعة من االستثمارات ال تهدف فقط إلى الحد أو التقليل من قامت هذه األخيرة بكما اإلنتاج األنظف، 

المواد الملوثة، بل إلى زيادة اإلنتاج وتفادي جميع أنواع النفايات التي من شانها االستجابة  الغازات أو
حماية البيئة، وبسبب غياب قواعد ومعايير واضحة تحكم كيفية إجراء مراجعة بيئية نظرا لللمتطلبات القانونية 

ر فقط على دراسة التأثير البيئي ننا القول بأنها تقتصكلحداثة هذه الدراسة في مؤسساتنا الجزائرية ال يم
الصحة  ،نظام اإلدارة البيئية، المحاسبة البيئيةكل من فهي تشمل مراجعة  والخطر، بل هي أشمل بكثير

المحاسبة وذلك عن طريق تدقيق كل الحسابات والسالمة المهنية، كما تقوم مؤسسة باتسيم بإجراء مراجعة 
 أما في ما يخص مراجعة المحاسبة البيئية فالمؤسسة تقوم بها ضمنيا نهاية السنة، والقيام بالتسجيل النهائي،

 .فقط
 -أم البواقي-"BATICIM في مؤسسة " مراجعة نظام اإلدارة البيئيةالمطلب األول: 

لتحقيق التميز والريادة وضمان المكانة في السوق، لكن ذلك يتوجب  "BATICIM" تسعى مؤسسة
وذلك من خالل تطور أدائها البيئي وأن وسياسات لدعم نظم اإلدارة البيئية،  تاستراتيجياعليها أن تتبنى 

يعد االختيار األكثر ايجابية ألجل  والصناعية الذياستخدام أسلوب اإلنتاج األنظف في عملياتها اإلنتاجية 
 البيئة.

  -أم البواقي –" BATICIMفي مؤسسة"  وتكامله مع المراجعة البيئية الفرع األول: أسلوب اإلنتاج األنظف
 "BATICIMمؤسسة" أوال: أسلوب اإلنتاج األنظف في 

داخل مؤسسة بناء  أسلوب اإلنتاج األنظفيمثل نظام اإلدارة البيئية القاعدة األساسية لتشجيع ونشر 
من خالل منظومة إدارية بيئية للتحدي  التطبيق السليم لهذه التكنولوجيايمثل  إذ الهياكل المعدنية المصنعة،

، كما يؤدي إلى فوائد عديدة اقتصادية وبيئية باإلضافة إلى أن تطبيقه للتنمية التكنولوجية االقتصادي والبيئي
 في جميع مجاالت نشاط المؤسسة يحقق عدة أهداف تتمثل فيما يلي:

  ثها وتوفير التجهيزات الالزمة لذلك؛معالجة المشاكل البيئية عند المصدر بدال من معالجتها عند حدو 
 تقليل االنبعاثات السامة والضارة، والنفايات من المصدر؛ 
 دارة الموارد المتجددة بشكل مستدام؛  تقليل استخدام الموارد غير المتجددة وا 
 التقليل من التكلفة والحد من ملوثات التربة، الهواء، الضوضاء؛ 
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 .تحسين نوعية المنتوج وصورة المؤسسة 
 ويمكن توضيح ذلك من خالل الشكل التالي:

 -أم البواقي –" BATICIM(: أهداف أسلوب اإلنتاج األنظف في مؤسسة" 3-3رقم )شكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .قسم اإلنتاج: من إعداد الطالبة باالعتماد مقدمة من طرف المصدر
يتضح لنا أن نظام اإلدارة البيئية هو القاعدة األساسية لتشجيع ونشر فكر تكنولوجيا  كل هذامن خالل 

والتي ساهمت في  "BATICIM" بنظام اإلدارة البيئية في مؤسسةاإلنتاج األنظف، فهي تعد األداء الفعال 
واد األولية، الطاقة، تغطية العمليات التصنيعية والتأثيرات المتوقعة لها بشكل أولي، بما في ذلك استخدام الم

الهواء أو ملوثات صلبة أو سائلة إلى البيئة بكافة أشكالها، وقد كان لهذه إلى النفايات وما تبثه من انبعاثات 
 التكنولوجيا آثار ايجابية للمؤسسة تمثلت في: 

 ضمان التنمية المستدامة والتحسن المستمر؛ 
 بداعات تكنولوجية حديثة؛  إدخال ابتكارات وا 
  اإلدارة البيئية في مؤسسة "تنميةBATICIM ." 

دةتكنولوجيات جدي  

 

 وضع الوسائل

 

 الوقاية الكاملة للبيئة

 

 التقويم الطاقوي

 

وجالتغير في المنت  

 

إعادة التأهيل 
 الخارجي

 

 التقويم

 

 التقليل

 

يإعادة التأهيل الداخل رالتخفيض من المصد   

 

دالتطبيق الجي  

 

فاتالتغير في التصر   
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 " BATICIM: تقنية اإلنتاج األنظف في مؤسسة "ثانيا
تبنت المؤسسة هذه التقنية رغم التحديات الكبيرة التي كانت تواجهها آنذاك، حيث قامت باقتناء معدات 

نسبة التلوث(، ومن بين هذه  تخفيض)نتائجها وآالت منع التلوث رغم تكلفتها المتحملة وعدم التأكد من 
  االستثمارات التي قامت بها المؤسسة نحو تطبيق تقنية اإلنتاج األنظف هي:

  التي قدرت االستثمارات في مجال جمع النفايات الخطيرة: وهي وحدات عزل النفايات الخطيرة
 ماليير دج، والمصنفة كالتالي: 87تكاليفها بـ 

  تعمل على فصل الماء عن الحمض المستعمل في صناعة وحدات عزل الحمض عن الماء: والتي
عادة توظيفها مرة أخرى وقدرت قيمتها بـ   مليار ونصف دج؛ 0الهياكل المعدنية بشكل نهائي، وا 

 :وحدات تصفية الهواء: نجد فيه نوعين 
  تصفية الهواء عن الحمض: والتي تعمل على فصل الحمض المتبخر عن الهواء وذلك برشه

 الكاوية؛بالصودة 
 تصفية الهواء من الغازات: والتي تعمل على التقليل من كمية الغازات المنبعثة بواسطة مرشحات؛ 
  على تصفية الماء المتدفق من األوحال الناتجة عن عملية وحدات تصفية المياه المتدفقة: والتي تعمل

 مليون دج؛ 805الجلفنة، والتي قدرت تكاليفها بـ 
  :والتي تعمل على فصل واسترجاع الزنك من الرماد المستخرج في حمام وحدات استرجاع الزنك

 الجلفنة؛
  وحدات تجديد الحمض: والتي تعمل على تجديد الحمض الهيدروكلوريك المستعمل وذلك بمزجه مع

 ثالثة أحماض مركزة؛
 -أم البواقي-"BATICIMفي مؤسسة"  نظام اإلدارة البيئيةالفرع الثاني: 

إلعطاء اهتمام كبير لالعتبارات البيئية في أهدافها وسياساتها وخططها "BATICIM"تسعى مؤسسة 
األمر الذي أجبرها على تبني نظام اإلدارة البيئية الذي  حسنة وهووكذا أعمالها، مما ينعكس لها بصورة 

 .ااتهواستراتيجيم ويتوافق مع سياساتها يساعدها على تحسين أدائها البيئي مما يتالء
 -أم البواقي-"BATICIMفي مؤسسة"  اإلدارة البيئية: تبني نظام أوال

مثل الكثير من المؤسسات الجزائرية تبنت البيئة ضمن  مثلها-البواقيأم  –"BATICIM"إن مؤسسة 
دارتها حديثا، بعد أن فرض عليها إيجاد مندوب بيئية يكون أداة وصل بينها وبين المديرية  نشاطاتها وا 

البيئة(، باإلضافة إلى مهام أخرى يقوم بها لتحسين الوضع البيئي في المؤسسة،  مديرية)الوالية المختصة في 
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ومع تزايد الوعي باالهتمام باالعتبارات البيئية في الجانب االقتصادي تبنت المؤسسة نظام اإلدارة البيئية بعد 
 الجزائر العاصمة.الوفاق الفرنسي فرع من مكتب  85778حصولها على شهادة االيزو 

  "اإلدارة البيئية في مؤسسةBATICIM"-البيئة في مؤسسة  تخضع: -أم البواقي"BATICIM" 
مندوب الجودة والصحة واألمن، وبالتالي أوكلت له أعمال وسلطات من أجل ضمان تنفيذ  لمسؤولية

وحفظ المتطلبات البيئية، ويعمل هذا المندوب على تقديم تقارير لإلدارة العليا حول كفاءة النظام 
اإلجابة على بعض األسئلة التي تم طرحها بشكل مباشر على مندوب وفق و البيئي في المؤسسة، 

على تحديد الجوانب البيئية التي تخلفها ولكن اإلجراءات التي تقوم بها تعمل ة فإن المؤسسة البيئ
غير كافية فنجد أن األهداف والغايات البيئية اهتمت بجوانب أخرى، وهذه األهداف والغايات البيئية 

ف أو توفر إال أنه ال يوجد إجراءات تعر  ISO14001لم توثق إال بعد تبني نظام اإلدارة البيئية 
نسخا من الوثائق التي لها صلة بالجوانب البيئية، وذلك راجع إلى سوء احترام قوانين اإلدارة البيئية 

وقد ال يقتصر تعريف القضايا والتأثيرات البيئية الهامة في بادئ األمر على العمال بالمؤسسة، 
عامل من معرفة نوع الخطر المعنيين فحسب، وبعدها تعميمها على كافة العمال وذلك حتى يتمكن ال

 الذي يواجهه وكيفية تجنبه.
 -البواقي أم- "BATICIMفي مؤسسة" اإلدارة البيئيةنظام  : مهامثانيا

" إلى تحقيق تنمية مستدامة من خالل نشاطاتها بما يتماشى مع النظم BATICIMتسعى مؤسسة "
من  85778المواصفات القياسية االيزو البيئية المتعارف عليها دوليا، وبتطبيق كل ما تنص عليه سلسلة 

 وظائف وقوانين بيئية والتي تفرض عليها المهام اآلتية:
 :تساهم اإلدارة البيئية في زيادة اإلنتاجية داخل المؤسسة من خالل تحقيق اآلتي: زيادة اإلنتاجية 
 ترشيد استخدام الموارد وتقليل هدر الطاقة؛ 
 تقليل نسبة المعيب في اإلنتاج؛ 
  يجعل محيط العمل مناسب بيئيا؛ إنتاجية العاملينزيادة 
  :عادة استخدام المواد، باإلضافة زيادة األداء البيئي من خالل تقليص معدل االنبعاثات في الهواء وا 

 تقليل كمية النفايات؛
 :من خالل تقليل تكاليف اإلنتاج واالستفادة من إعفاءات ضريبية نتيجة خفض  التحكم في التكاليف

 المخاطر البيئية، باإلضافة إلى ترشيد استهالك الطاقة والمواد الطبيعية داخل المؤسسة،
 ،تقليل الفاقد والحد من التلوث بمختلف أنواعه 
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 رباح الناتجة عن الفوائد السابقة؛زيادة األ 
 ومنتجاتها وخدماتها. ائهاالتحسين المستمر ألد 

 "BATICIMالفرع الثالث: مراجعة األداء البيئي في مؤسسة "
" بمراجعة أدائها البيئي، وذلك عن طريق BATICIMتقوم مؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة" 

شهر، وتحتوي المؤسسة من عدة أقسام وكل قسم لديه رئيس خاص، حيث عقد اجتماع دوري نهاية كل 
يجتمع كل رؤساء األقسام لمناقشة النتائج المحققة مع األهداف المسطرة والحصول على نتائج دراستها، 

 والهدف الذي تسعى إلى تحقيقه هو تقييم أدائها البيئي وذلك من خالل القيام بـ: 
 لبيئي عن طريق مقارنة النتائج المحققة مع األهداف المسطرة؛دراسة مؤشرات تقييم األداء ا 
 مراجعة األعمال المدرجة ضمن مخطط لجنة الوقاية واألمن الصناعي للوحدة؛ 
 مراجعة التقارير والحالة الشخصية للعمال؛ 
 .تحليل حوادث العمل 

حيث يتم تسجيل كل التطورات الحاصلة في كل دراسة أو مراجعة قامت بها، وهذا ما يساعد 
المسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة، فإذا كانت النتائج المتحصلة محققة هذا يعتبر جيد للمؤسسة، أما إذا 

كما هو موضح في  ن.( المناسبة ووضع خطة للتحسي)التصحيحاتكانت غير محققة يجب القيام بالتعديالت 
 :0781بالنسبة لسنة  الجدول التالي
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 (: كيفية وضع خطة التحسين 9-3جدول رقم )
لم  الهدف الذي
 يتم تحقيقه

الحلول 
المقترحة 

 لتحقيق الهدف

المسؤول 
عن 

تطبيق 
 الحلول

المدة الالزمة 
من أجل إنهاء 
 تطبيق الحلول

الوحدة 
 المعنية

المعدات 
المستعملة من 
أجل تطبيق 

 الحلول

وسائل تقييم 
 التطبيق

السبب في 
عدم 

تحقيق 
 الهدف

المرسوم 
التنفيذي رقم 

76-119 
المتعل ق بالرسم 
على النشاطات 
ثة أو  الملو 
الخطيرة على 

 البيئة

االت صال 
بمسؤولي 

مديرية البيئة 
لوالية أم البواقي 
عالمهم أن   وا 
المؤسسة لم 
تتلق ى أي 

إشعار بالدفع 
 لهذا الرسم 

مراسل 
الجودة، 
الصحة 
والسالمة 
 للمؤسسة

أم  شهر 8
 البواقي

اجتماع لجنة  /
االمتثال 
للمتطل بات 
 القانونية

تأخير على 
مستوى 
مديرية 
البيئة في 
 إعداد الرسم

بيع المعادن 
والرماد أقل من 

يعني  877%
أن  الهدف لم 
 يتحق ق 

االت صال 
بمحافظ البيع 
من أجل تثمين 
المعادن والرماد 

طالق  ة وا  حص 
 بيعها بالمزاد

مراسل 
الجودة، 
الصحة 
والسالمة 
للمؤسسة، 
مسؤول 
المشتريات 
 والبيع

أم  شهر 8
 البواقي

تحليل جداول 
 لوحة القيادة 

المدقق 
 الداخلي

تفتيش 
الجودة 
والصحة 
والسالمة 
 المهنية

 على قسم الجودة.من إعداد الطالبة باالعتماد المصدر: 
 -أم البواقي-"BATICIMفي مؤسسة " البيئية ة: مراجعة المحاسبالثانيالمطلب 

بأنها مؤسسة ذات طابع إنتاجي وبحكم ذلك -أم البواقي–تتميز مؤسسة بناء الهياكل المعدنية المصنعة 
ينتج عنها الكثير من المخلفات نتيجة العوامل اإلنتاجية، وبما أن المؤسسة من بين المؤسسات الجزائرية 

فهي تولي أهمية لمختلف المخلفات الناتجة عن العملية الصناعية  85778المتحصلة على شهادة االيزو 
هياكل المعدنية، ولذلك فهي تتحمل تكاليف مقابل المحافظة على البيئة والمحيط الذي المتمثلة في إنتاج ال
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تنشط فيه، باإلضافة إلى تطبيق مبادئ اإلدارة البيئية، ويمكن أن نوجز أهم التكاليف المتحملة من طرف 
 : 0781، 0780، 0789المؤسسة في مجال الحفاظ على البيئة في النقاط التالية وذلك للسنوات 

هي التكاليف التي تهدف المؤسسة من خاللها إلى الرقابة على  أوال: تكاليف الرقابة على األداء البيئي:
 التلوث لمنع حدوثه أو تخفيضه، وتضم كل من تكاليف المنع والحصر كما يلي:

ث : قامت المؤسسة بالعديد من اإلجراءات للحد والتقليل من التلو تكاليف منع التلوث أو الوقاية منه .1
البيئي الناتج عن نشاطاتها، مما أدى إلى زيادة اإلنفاق على تكاليف أدائها البيئي وبشكل خاص تكاليف 

 المنع والحصر أهمها فيما يلي: 
 تحملت المؤسسة خالل السنة التكاليف التالية: :2112سنة 
  :دج؛ 568509870189التكاليف الخاصة بشراء المعدات الرأسمالية 
  دج؛ 66589116177الجلفنة: تكاليف إنجاز 
  دج؛ 010057: إيقاف الضوضاء، نظارات الحماية...( خوذة)الشخصية وسائل الحماية تكاليف 

 دج. 568805058189تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خالل هذه السنة: 
 تحملت المؤسسة خالل السنة التكاليف التالية: :2112سنة 
  دج؛515107180157الرأسمالية: التكاليف الخاصة بشراء المعدات 
 :دج؛ 05815510تكاليف إنجاز شبكة الربط بالغاز 
  دج؛ 060177إيقاف الضوضاء، نظارات الحماية...(:  خوذة)الشخصية تكاليف وسائل الحماية 

 دج.51567559819تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خالل هذه السنة: 
 تحملت المؤسسة خالل السنة التكاليف التالية: :2112سنة 
  :دج؛01195151715التكاليف الخاصة بشراء المعدات الرأسمالية 
 :دج؛ 5697777تكاليف المولدات الكهربائية 
  دج؛ 950067إيقاف الضوضاء، نظارات الحماية...(:  خوذة)الشخصية تكاليف وسائل الحماية 
  دج؛ 81770777الجلفنة:تكاليف المواد المستعملة في 

 دج.05109110715تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خالل هذه السنة: 
 يمكن تلخيص ما توصل إليه في الجدول التالي:
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 2112-2112(: تكاليف منع التلوث والوقاية منه بالمؤسسة من 11-3جدول رقم)
 التكلفة)دج( السنة
0789 568805058189 
0780 51567559819 
0781 05109110715 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على النتائج المتحصل عليها.  المصدر:
بدأت في االنخفاض منذ  من خالل الجدول تبين لنا أن تكاليف منع التلوث التي قامت بها المؤسسة

على شهادة  الحفاظو  ، وبالتالي فإن هذه األخيرة استطاعت حماية بيئتها0781إلى غاية سنة 0780سنة 
 .85778االيزو 
أجل بقاء المؤسسة ضمن شروط االيزو والعمل على  نم التلوث:تكاليف حصر وقياس كمية  .2

تنظيف محيطها والمحافظة عليه طبقا للقوانين المنصوص عليها، تم تحمل تكاليف إضافية تتمثل عموما 
 في: 

 تحملت المؤسسة خالل السنة التكاليف التالية: :2112سنة 
  :دج؛07777777تكاليف خاصة بالدراسات البيئية كدراسة األثر البيئي ودراسة الخطر 
  :دج؛ 8955715106تكاليف خاصة بتكوين العمال وتدريبهم 
  :دج؛ 0191087تكاليف التدقيق الطاقوي 

 دج.06781055106تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خالل هذه السنة: 
 تحملت المؤسسة خالل السنة التكاليف التالية: :2112سنة 
  :دج؛8505777تكاليف خاصة بتكوين العمال وتدريبهم 
  :دج؛ 1010817تكاليف التدقيق الطاقوي 

 دج.5180817تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خالل هذه السنة: 
 تحملت المؤسسة خالل السنة التكاليف التالية: :2112سنة 
  دج؛8851505العمال وتدريبهم: تكاليف خاصة بتكوين 
  :دج؛ 1159557تكاليف التدقيق الطاقوي 
 :دج؛6507777تكاليف قياس الغازات الناتجة عن الجلفنة 

 دج.85505705تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خالل هذه السنة: 
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 يمكن تلخيص ما توصل إليه في الجدول التالي:
 2112-2112بالمؤسسة من حصر وقياس كمية التلوث (: تكاليف 11-3جدول رقم)

 التكلفة)دج( السنة
0789 06781055106 
0780 5180817 
0781 85505705 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على النتائج المتحصل عليها.  المصدر:
من خالل الجدول تبين لنا أن تكاليف حصر وقياس كمية التلوث التي قامت بها المؤسسة من أجل 

وهذا راجع إلى 0781لترتفع مرة أخرى في سنة  0780في سنة بقائها ضمن شروط االيزو قد انخفضت 
 فنة.تكاليف قياس الغازات الناتجة عن الجل الفترة وهيتكاليف جديدة قامت بها المؤسسة خالل هذه 

قبل صدور القوانين التي تجبر المؤسسة على الحفاظ ثانيا: تكاليف الفشل في الرقابة على األداء البيئي: 
، التربة )الهواءعلى بيئتها والجو المالئم للعمل وحماية محيطها الداخلي والخارجي، انجر عنها تلوث 

 جراء ذلك متمثلة في: والضوضاء(، لذا قامت المؤسسة بمعالجة هذا التلوث متحملة تكاليف
 وهي التكاليف الناتجة عن معالجة اآلالت السلبية للتقليل من التلوث وتشمل: التكاليف الصريحة: .1
 تحملت المؤسسة خالل السنة التكاليف التالية: :2112سنة 
  :دج؛ 8807575150أجور عمال التنظيف 
  :دج؛060777الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة 
  والتكوين في مجال البيئةISO14001 :10105117191دج؛ 
  :دج؛ 057777معدات توقيف الضوضاء 
  :دج؛ 860777إهتالك البطاريات الخاصة بمنطقة صيانة السيارات 
  التكاليف الخاصة بالضرائب والرسوم التي يجب دفعها باعتبار نشاط المؤسسة مصنف ضمن

 دج؛ 1557777األنشطة الملوثة للبيئة:
 دج؛ 007057كاليف المرتبطة بعالج العمال:الت 

 دج.50165515.05تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خالل هذه السنة: 
 تحملت المؤسسة خالل السنة التكاليف التالية: :2112سنة 
  :دج؛ 8811009159أجور عمال التنظيف 
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  :دج؛060777الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة 
  دج؛8759505: في مجال البيئيالتكوين 
  :دج؛ 017777معدات توقيف الضوضاء 
  :دج؛ 009777إهتالك البطاريات الخاصة بمنطقة صيانة السيارات 
  التكاليف الخاصة بالضرائب والرسوم التي يجب دفعها باعتبار نشاط المؤسسة مصنف ضمن

 دج؛ 85897777األنشطة الملوثة للبيئة:
  دج؛ 095577العمال:التكاليف المرتبطة بعالج 

 دج.80551078159تتمثل إجمالي التكاليف البيئية خالل هذه السنة: 
 تحملت المؤسسة خالل السنة التكاليف التالية: :2112سنة 
  :دج؛ 8055601171أجور عمال التنظيف 
  :دج؛186777الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة 
  :دج؛965907التكوين في مجال البيئي 
  :دج؛ 015777معدات توقيف الضوضاء 
  :دج؛ 807777إهتالك البطاريات الخاصة بمنطقة صيانة السيارات 
  التكاليف الخاصة بالضرائب والرسوم التي يجب دفعها باعتبار نشاط المؤسسة مصنف ضمن

 دج؛ 5759777األنشطة الملوثة للبيئة:
 :دج؛ 875777التكاليف المرتبطة بعالج العمال 

 دج.1105951171تمثل إجمالي التكاليف البيئية خالل هذه السنة: ت
 يمكن تلخيص ما توصل إليه في الجدول التالي:

 2112-2112بالمؤسسة من الصريحة تكاليف ال(: 12-3جدول رقم)
 التكلفة)دج( السنة
0789 50165515.05 
0780 80551078159 
0781 1105951171 

 : من إعداد الطالبة باالعتماد على النتائج المتحصل عليها. المصدر
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من خالل الجدول تبين لنا أن التكاليف الصريحة التي قامت بها المؤسسة بدأت باالنخفاض منذ سنة 
، وبالمقابل استطاعت المؤسسة من خاللها حماية بيئتها من التلوث وتحسين 0781إلى غاية سنة  0780

 شهادة االيزو ومضيها في تحقيق التنمية المستدامة. صورتها والمحافظة على
هي التكاليف البيئية التي لم تدركها المؤسسة وتحملها للمجتمع كتكلفة عالج األفراد  الضمنية: التكاليف .2

" فهي لم تقم بهذا النوع من التكاليف BATICIMالعاملين أو المقيمين بالقرب منها وفيما يتعلق بمؤسسة " 
 إلى حد اآلن.

 -أم البواقي-"BATICIM: مراجعة الصحة والسالمة المهنية في مؤسسة" الثالثالمطلب 
تعد مراجعة الصحة والسالمة المهنية أسلوب من أساليب المراجعة البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على 

االهتمام بها إنتاجية المؤسسة، خاصة وأنها ترتبط بأهم مورد من مواردها المتمثل في المورد البشري، أي أن 
في المؤسسة سيساهم في تحسين إنتاجيتها، ذلك أن الهدف األساسي منها هو تقليل التكاليف الناتجة عن 

صابات العمل وزيادة اإلنتاجية من خالل توفير بيئة عمل آمنة.  حوادث وا 
 "BATICIMمراجعة الصحة والسالمة المهنية في مؤسسة"  الفرع األول: واقع تطبيق

من خالل قيامنا  "BATICIM"لقد حاولنا التعرف على واقع الصحة والسالمة المهنية في مؤسسة 
بالت مع مسؤول األمن والسالمة وكذلك الزيارات الميدانية لورشات العمل في المؤسسة، ولقد ابالعديد من المق

ا كبيرا لسياسة الصحة والسالمة توصلنا إلى أن المسؤولية هنا تبقى مسؤولية الجميع فهذه األخيرة تولي اهتمام
بالمؤسسة من المهنية وتعمل للحفاظ على صحة وأمن العاملين، حيث تتكون لجان الوقاية واألمن الصناعي 

 األعضاء التالية:
 رئيس اللجنة؛ 
 السكريتاريا؛ 
 عضوين يمثالن اإلدارة؛ 
 عضوين يمثالن العمال؛ 
 .طبيب العمل 

حادث  805وفيما يتعلق بدور اللجنة اتجاه حوادث العمل التي بلغ عددها قبل تطبيق هذه المراجعة 
حوادث بعد التطبيق، فالمؤسسة تحاول القيام بتنظيم دورات تكوينية تدريبية خاصة بالعمال  0ليصل إلى 

وع الحوادث باإلضافة إلى الجدد عن كيفية استعمال وسائل األمن، وكذلك اإلجراءات الواجب اتخاذها عند وق
 األساليب المتخذة الواجب االعتماد عليها.
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 "BATICIMالفرع الثاني: التعرف على حوادث العمل في مؤسسة" 
في قبل التطرق إلى إجراءات مراجعة الصحة والسالمة المهنية سنحاول تحديد أسباب حوادث العمل 

 ."BATICIMمؤسسة" 
الجدول التالي يوضح حوادث العمل بالمؤسسة من : "BATICIMأوال: أسباب حوادث العمل في مؤسسة" 

 .0781-0789سنة 
 (2112-2112)(: حوادث العمل بالمؤسسة خالل الفترة: 13-3جدول رقم )

 2112 2112 2112 البيانات                          السنوات
 050796115 081511190 195556 ساعات العمل

 77 77 77 حوادث العمل دون توقف
 79 79 07 حوادث العمل مع توقف

 101 580  0060 الساعات الضائعة بسبب حوادث العمل
 05106 0118 51190 معدل تكرار الحوادث
 7180 7106 7165 معدل شدة الخطورة
 7 7 7 حوادث العمل القاتلة

 79 79 07 المجموع الكلي للحوادث
 7 7 7 الضائعة بسبب حوادث النقل الساعات

  األمن.قسم  من إعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:
، 0789في سنة  51190من خالل الجدول نالحظ أن هناك ارتفاع في معدل تكرار الحوادث بنسبة 

، كما ارتفع معدل 05156إلى  0781، وليصل في سنة 0118بمقدار  0780وتراجع سريع بالنسبة لسنة 
ساعة عمل، أما في  0060، حيث خسرت المؤسسة خالل هذه الفترة 7165بنسبة  0789الخطورة في سنة 

على التوالي، يرجع ذلك إلى التحسينات  7180و 7106شهد هذا المعدل انخفاض بـ  0781، 0780السنوات 
الحوادث بالمؤسسة  والتغيرات التي أدخلتها المؤسسة في مجال الصحة والسالمة المهنية، وتعود أسباب هذه

 إلى عدة عوامل نذكر منها ما يلي:
 وهي العوامل المسببة للحوادث بالدرجة األولى نتيجة الالمباالة، قلة الوعي، ضغط العوامل البشرية :

 العمل باإلضافة إلى إهمال قواعد األمن؛
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 اإلشعاعات التي تأثر : وتتمثل في انتشار النفايات الحديدية المسببة للجروح وقوة العوامل البيئية
على العمال، وذلك عند التلحيم، باإلضافة إلى خطورة المواد الكيماوية المستعملة في العمليات 

 اإلنتاجية؛
 :على العمل ويديه عاريتين مما قد يتسبب له في بعض األحيان يكون العامل مجبرا  العوامل المادية

مكانيات الالزمة، لكن السبب هنا راجع إلى في إصابات لعدم استعماله القفازتين ورغم توفر اإل
أن معظم العمال يتقدمون " BATICIM"النوعية الغير جيدة للوسائل وقد الحظنا هذا في مؤسسة 

 بشكل مستمر بالطلب على هذا النوع من الوسائل نتيجة سرعة تلفها. 
 "BATICIMفي مؤسسة"  ثانيا: أسباب االهتمام بالصحة والسالمة المهنية

تعددت األسباب التي أدت إلى االهتمام بالعنصر البشري في المؤسسة، وهذا راجع إلى االرتفاع في 
بالصحة والسالمة المهنية سيحقق " BATICIM" التكاليف الناتجة عن حوادث العمل، أي أن اهتمام مؤسسة 

 لها:
 تقليل تكاليف حوادث العمل؛ 
  تحسين اإلنتاجية؛ 
 زيادة أداء العاملين؛ 
 تحسين صورة وسمعة المؤسسة في السوق؛ 
 .زيادة الرؤية اإليجابية للمؤسسة 

 "BATICIMمراجعة الصحة والسالمة المهنية في مؤسسة"  الفرع الثالث: إجراءات
من " BATICIM" بمؤسسة  وورشات العملالقيام بفحص وتقييم الوضع البيئي ألماكن لقد حاولنا 

أحد األسباب األساسية لحوادث العمل، وكذا التأكد من صحة حيث نسبة التلوث الضوضائي باعتباره 
 التسجيل والتصريح لهذه الحوادث من خالل إتباع كافة اإلجراءات القانونية لعمليات التسجيل.

 أوال: تقييم الوضع البيئي ألماكن العمل:
  :ينتج التلوث الضوضائي بسبب األصوات العالية الناتجة عن اآلالت والمعدات، التلوث الضوضائي

مثل لذا فمن الضروري التقليل من هذا النوع وذلك تجنبا لمختلف حوادث العمل وتفاديا لألمراض 
السمع، األعصاب...الخ(، مما استوجب على المؤسسة التأكد من االلتزام باإلجراءات التي  فقدان)

 تقليل من التلوث الضوضائي في ورشات العمل والمتمثلة فيما يلي: من شأنها ال
 تسكين مصادر الضوضاء؛ 
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 وضع حواجز ومسافات بين الناس ومصادر الضوضاء؛ 
 استخدام واقي األذن؛ 

 "BATICIMوالجدول التالي يبين الحد المسموح به لمنسوب شدة الضوضاء في مؤسسة"
 "BATICIMلمنسوب شدة الضوضاء في مؤسسة"(: الحد المسموح به 14-3جدول رقم )

الحد األقصى المسموح به لشدة  تحديد نوع المكان والنشاط
 الضوضاء)الديسبل(

 5811 ساعات 1أماكن العمل التي يكون فيها الضغط الصوتي عالي خالل 
 11 أماكن العمل التي تستدعي سماع إشارات صوتية وحسن سماع الكالم

 05 ورشات الجلفنة
 05 ورشات صيانة السيارات 
 97 أماكن تخزين المنتوج

 90إلى  97من  جوانب المؤسسة الخارجية
 قسم اإلدارة البيئيةمن إعداد الطالبة بناءا على المصدر: 

دسيبل في الورشات التي تحتوي على اآلالت  5811تزيد شدة الضوضاء عن  أال  وحسب الجدول يجب 
أماكن العمل التي عمل كامل، أما  وماكنات ضخمة وبالخصوص في ورشة التلحيم وهذا في حدود يوم

دسيبل على التوالي،  97و دسيبل 11تتجاوز  أالالمنتوج يجب  وأماكن تخزينتستدعي سماع إشارات صوتية 
دسيبل، أما باقي جوانب المؤسسة  05تزيد عن  أالشات الجلفنة وصيانة السيارات يجب وفيما يخص ور 

 دسيبل. 90إلى  59تتراوح بين 
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 خالصة:
إن تزايد الوعي البيئي في الجزائر والذي ترجم استراتيجياتها وقوانينها، جعل من المؤسسات الصناعية 

أن إهمال هذه األخيرة للجوانب البيئية في مختلف أنشطتها زادت المستهدف األساسي في الحملة البيئية، ذلك 
من حدة المشكلة وتفاقمها، ولذلك حاولنا من خالل الدراسة التطبيقية والتي أجريت على مؤسسة بناء الهياكل 

عرض وتوضيح أدائها البيئي من خالل المشاكل البيئية الناتجة -أم البواقي-"BATICUMالمعدنية المصنعة "
 .ISO14001نشاطاتها، وباعتبارها من ضمن المؤسسات التي تبنت نظام اإلدارة البيئية عن 

ن  ومن خالل هذه الدراسة الميدانية للمؤسسة وجدنا أن لها عدة مشاكل ورغم ذلك ال تعمل للحد منها وا 
قوم كما أن  المؤسسة ال ت  تم التوصل إلى بعض الحلول ذلك راجع إلى ضغوط التشريعات والقوانين،

نما ضمنية داخل حساباتها، بمحاسبة بيئية صريحة أو مراجعة ك لكنها تقوم بمراجعة اإلدارة البيئية من ذلك وا 
وكما يعتبر حرصها الدائم على استعمال تكنولوجيات حديثة  تحسين أدائها البيئي وضمان حصة سوقية، أجل

في الحقيقة دافع لزيادة اإلنتاج في  كاستعمال آالت حديثة وأعمال الجلفنة من أجل تخفيض الضوضاء هو
  د من ربحية المؤسسة وكسب الزبائن.أقل وقت ممكن وبجودة، بما يزي
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أصبح الواقع االقتصادي الحالي يولي األهمية الكبيرة للتأثيرات البيئية الناجمة عن ممارسة المؤسسات 
ألنشطتها المؤثرة في البيئة والتي تؤدي إلى استنزاف مواردها واإلخالل بتوازن عناصر نظامها البيئي، 

ظم المؤسسات االقتصادية التي كانت وباعتبار أن تحسين وتعظيم اإلنتاجية يعتبر الهدف المنشود بالنسبة لمع
تتجاهل لوقت ليس ببعيد البعد البيئي في نشاطها، األمر الذي تغير بفضل الضغوطات الموجهة لها من 

أجبرها على اعتماد مما طرف العديد من األطراف ومن أهمها القوانين والتشريعات البيئية المفروضة عليها، 
أحد الكيانات ومن بينها المراجعة البيئية التي أصبحت  ،ئها البيئيأدوات وقائية تساعدها على تحسين أدا

  .األساسية التي بواسطتها تتحقق التنمية المستدامة وذلك بتفعيل أدائها البيئي والحرص على ديمومته
وقد تم التطرق إلى أهمية المراجعة البيئية في تقييم األداء البيئي كمطلب لتحقيق التنمية المستدامة في 

من خالل توضيح مساهمة بعض أساليب المراجعة البيئية في تحسين اإلنتاجية والتي  االقتصاديةلمؤسسات ا
 من أهمها مراجعة المحاسبة البيئية، مراجعة نظام اإلدارة البيئية، ومراجعة الصحة والسالمة المهنية.

 وقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
 النتائج:
  أهمية بالغة وعدم االهتمام بها قد يتسبب في حدوث مشكالت ال يحمد عقباها؛للبيئة 
  تعتبر المراجعة البيئية وسيلة للتأكد من مدى التزام المؤسسة بالتشريعات والقوانين البيئية، ومدى صحة

 اإلجراءات البيئية التي تتخذها المؤسسة؛
  نظام اإلدارة البيئية؛ القيام بمراجعةإلى بعد ازدياد الوعي باالعتبارات البيئية دفع المؤسسات 
  القرارات  نظام اإلدارة البيئية فذلك يعتبر كإضافة للبعد البيئي عند اتخاذبمراجعة المؤسسة  قيامعند

ووضع األهداف، إال أنها تبقى غايتها الربح واالستمرار من خالل التوجه الجديد واستغالله لزيادة 
 قدرتها التنافسية؛

 وتحسين األداء البيئي للمؤسسة من خالل تنفيذ نظام اإلدارة البيئية إلى تطوير ة مراجعهدف ت
 اإلجراءات التصحيحية لمعالجة مصادر التلوث في المؤسسة؛

 اإلنتاج األنظف ونظام اإلدارة البيئية من أهم األدوات التي تمكن من التطبيق مراجعة كل من عتبر ت
 نحو تحقيق التنمية المستدامة؛" BATICIM"  مؤسسةفي الفعال لإلدارة البيئية أو البعد البيئي 

  نظام اإلدارة البيئية، حيث يتضمن هذا األخير مراجعة يتكامل كل من أسلوب اإلنتاج األنظف مع
هذا ما أدى إلى تحقيق التنمية " BATICIM" لمؤسسةالكفيلة بتحسين األداء البيئي  باألسالي

 ؛المستدامة
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  المحاسبة البيئية أداة تساعد في خلق إدارة أفضل لحماية البيئة؛مراجعة تعتبر 
 "تخلف مؤسسةBATICIMأثناء نشاطها آثار بيئية معتبرة يستلزم منها تحمل مسؤولياتها في ذلك؛" 
 " مؤسسةBATICIMأي تتّم داخل المؤّسسة فقط وال يمكن  " تتحمل تكاليف بيئية لكنها ضمنية(

 ؛ إخراجها إلى أطراف أخرى(
 " تقوم مؤسسةBATICIMأي تتّم داخل المؤّسسة فقط وال يمكن  " بمراجعة بيئية لكنها ضمنية فقط(

 .إخراجها إلى أطراف أخرى(
سنقوم في هذه النقطة باختبار الفرضيات التي تم وضعها بصحتها من عدمها كما  اختبار صحة الفرضيات:

 يلي: 
إّن ظهور المراجعة البيئية كان نتيجة التطّور الذي شهدته مهنة المراجعة في ظّل التغّيرات الفرضية األولى: 

البيئية المحيطة بها والّذي تطّلب وجود أسس علمية وحلوالا عملية لمواجهة هذه التغّيرات وهذا ما تّم إثباته من 
لمالية إلى مراجعة التسويق واإلدارة خالل أّن المراجعة شهدت تطّوراا ملحوظاا عبر الزمن، فمن المراجعة ا

والجباية، فمراجعة اإلعالم اآللي إلى آخره من المراجعات األخرى كالمراجعة البيئية التي ظهرت نتيجة تفاقم 
المشاكل البيئية والنداءات المرفوعة من طرف المجتمع الدني بما يحويه للحّد من التأثيرات البيئية للمشاريع 

لذا فإن هذه لية تتمّثل في اإلطار العلمي للمراجعة من فروض وسياسات ومبادئ، القائمة وفق أسس عم
 الفرضية صحيحة.
فيما يخّص المتابعة البيئية للمشروعات ومراجعة المحاسبة البيئية، فتشّكل إطاراا متكامالا  الفرضية الثانية:

ة تتمّثل في دراسة التأثير البيئي والمحاسبة للمراجعة البيئية وهذا ما تّم إثباته ألّن متطّلبات المراجعة البيئي
 ، لذا فإن هذه الفرضية صحيحة.البيئية

تعتبر مراجعة كل من المحاسبة البيئية، نظام اإلدارة البيئية ومراجعة الصحة والسالمة  الفرضية الثالثة:
ومن أجل تحقيق ، "BATICIMتقوم بتقييم األداء البيئي في مؤسسة"المهنية من أساليب المراجعة البيئية التي 

هذا التقييم تقوم المؤسسة بوضع أنظمة لإلدارة البيئية المساعدة في تلبية متطلبات حماية البيئة كما أن 
رفع مستوى عن طريق  مراجعة الصحة والسالمة المهنية تساهم في توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر،

وحوادث العمل المهنية مما يف والتعويض عن األمراض ، وكذلك التقليل من التكالكفاءة ووسائل الحماية
 لذا فإن هذه الفرضية صحيحة. ، االقتصاديةستوى إنتاجية المؤسسة يساهم في تحسين ورفع م
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 آفاق الدراسة:
إن موضوع بحثنا لم ينتهي بعد، ومدام هناك تلوث وأيضا بوادر كثيرة للحفاظ على البيئة فيمكن اقتراح 

 البحثية المرتبطة بالمجال منها:بعض الموضوعات 
 مساهمة المراجعة البيئية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية؛ 
 المراجعة البيئية ودورها في ترشيد القرار االستثماري؛ 
 .المراجعة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة 



ـــــعالمــــراجقائمة 



 قائمة المراجع

 

 
106 

 قائمة المراجع:
 أوال: المراجع باللغة العربية:

 الكتب: .أ
 .4102، دار غيدا للنشر والتوزيع، عمان، محاسبة التلوث البيئيإبراهيم جابر السيد، . 10
األسس النظرية والتطبيقية والتنظيمية في  (TQM)، إدارة الجودة الشاملة أحمد بن عيشاوي. 14

 .4102، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، المؤسسات السلعية والخدمية
أضواء على التلوث البيئي بين الواقع والتحدي والنظرة أحمد عبد الفتاح محمود، إسالم إبراهيم أحمد، . 12

 .4112، ، المكتب العلمي للنشر والتوزيع، اإلسكندريةالمستقبلية
، مركز تطوير البيئة والتنمية المستدامة: اإلطار المعرفي والتقييم المحاسبيأحمد فرغلي حسن، . 12

 .4112الدراسات والبحوث، القاهرة، 
 .4112، دار شوق للنشر والتوزيع، عمان، البيئة والمجتمعأيمن سليمان مزاهرة، علي فاتح الشوبكة، . 10
، مهنة المراجعة لمواجهة المشكالت المعاصرة وتحديات األلفية الثالثةتطوير جورج دانيال غالي، . 10

 .4110الدار الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
، دار الكتب الوطنية للنشر والتوزيع، ليبيا، الطريق إلى علم المراجعة والتدقيقحازم هاشم اآللوسي، . 12

4112. 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، مراجعة الحسابات المتقدمة حسين أحمد دحدوح، حسين يوسف القاضي،. 10

 .4112عمان، 
، دراسة في علم االجتماع والبيئة، المكتب الجامعي البيئة والمجتمعحسين عبد الحميد أحمد رشوان، . 12

 .4110الحديث، اإلسكندرية، 
، المكتب العلمي لحضريدراسات علم االجتماع ا-مشكالت المدينةحسين عبد الحميد أحمد رشوان، . 01

 .0222للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
، الدار الجامعية للنشر إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسم، . 00

 .4112والتوزيع، اإلسكندرية، 
الوفاء القانونية للنشر ، مكتبة المراجعة البيئية التأصيل النظري والممارسات المهنيةرشا الغول، . 04

 .4102والتوزيع، اإلسكندرية، 
 .4112، دار الراية للنشر والتوزيع، عمان، مراجعة الحسابات والتدقيقزاهرة عاطف سواد، . 02
 . 4110، القاهرة، اإلدارة البيئية المتكاملة، المنظمة العربية للتنمية اإلداريةسامية جالل سعد، . 02
 .4112، دار العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، القانونية لبيئة المياه العذبةالحماية سحر حافظ، . 00



 قائمة المراجع

 

 
107 

، عماد الدين للنشر والتوزيع، عمان، اقتصاديات البيئة من منظور إسالميشادي خليفة الجوارنه، . 00
4101. 

 .4100ن، ، دار أمجد للنشر والتوزيع، عماالتنمية المستدامة ومجاالتهاصائب عبد اهلل الطويل،  . 20
-تقنياته-منهجياته-نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجيةصالح محمود الحجار، داليا عبد الحميد صقر، . 00

 .4110، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ISO14001استدامته
وأدوات التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط، . 02

 .4112، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، قياسها
الحوكمة المؤسسية واألداء المالي االستراتيجي عالء فرحان طالب، إيمان شيحان المشهداني، . 41

 . 4100، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، للمصارف
فاء للنشر والتوزيع، عمان، دار الص حمايتها، تلوثها، مخاطرها(،البيئة )عماد محمد ذياب الحفيظ، . 40

4110. 
، مكتبة حسين التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيققادري محمد الطاهر، . 44

 .4102العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
المكتب الجامعي ، المشاركة الشعبية لحماية البيئة من منظور الخدمة االجتماعيةمحمد السيد عامر، . 42

 .4114الحديث، اإلسكندرية، 
، الدار األسس العلمية والعملية لمراجعة الحساباتمحمد سمير الصبان، محمد مصطفى سيلمان، . 42

 .4112/4110الجامعية للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، 
اسات، بيروت، ، المؤسسة الجامعية للدر التنمية ورسالة الجامعة في األلف الثالثمصطفى األسعد، . 40

4111. 
، دار الوفاء للنشر والتوزيع، اإلسكندرية، حماية البيئة من التلوثمصطفى عبد اللطيف عباسي، . 40

4112. 
، مكتبة الملك فهد الوطنية 4، ط المراجعة المفاهيم والمعايير واإلجراءاتمصطفى عيسى خيضر، . 42

 .0220للنشر، الرياض، 
، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، المراجعة والرقابة في المصارف اإلسالميةنوال صالح بن عمارة، . 40

4102. 
، دار األيام االقتصاد األخضر مسار جديد في التنمية المستدامةهاشم مرزوك علي الشمري وآخرون، . 42

 .4100للنشر والتوزيع، عمان، 
، دار من خالل تكنولوجيا المعلوماتتحسين فعالية األداء المؤسسي وصفي عبد الكريم الكساسبة، . 21

 .4100اليازوري للنشر، عمان، 
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 .4112، دار الفكر للنشر والتوزيع، دمشق، التربية البيئية وآثارها المستقبليةوهبي صالح محمد، . 20
حمزه عبد الحليم درادكه وآخرون، السياحة البيئية، مكتب المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، . 24

4102. 
 الملتقيات العلمية: .ب

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الجزائرية االقتصاديةالمؤسسة  البيئية في المراجعةص رواني، فبوح. 10
، جامعة االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، كلية الحقوق والعلوم االقتصاديةالماجستير في فرع العلوم 

 .4112قاصدي مرباح، ورقلة، 
القياس المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها كمدخل لتحقيق الميزة ، بسمة مناخ، جبار بوكثير. 14

، بطاقة مشاركة في الملتقى الوطني حول إشكالية التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية
 10/12استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، يومي 

 . 4102ديسمبر، 
، مجمع مداخالت الملتقى التحديات التي تواجه قياس التكاليف البيئيةخليل إبراهيم رجب الحمداني، . 12

: نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق 4الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، ط 
 .4100نوفمبر،  42و 44يومي  األداء المالي وتحديات األداء البيئي، جامعة ورقلة،

 –، دور نظام اإلدارة البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسسات زين الدين بروش، جابر دهيمي. 12
، مجمع مداخالت الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز للمنظمات 4، ط-دراسة حالة شركة االسمنت

 .4100نوفمبر،  42و44والحكومات، جامعة ورقلة، يومي 
، بطاقة مشاركة في الملتقى االقتصاد الخفي وعالقته بالتنمية المستدامةسهام شيهاني، نعيمة بوكلثوم، . 10

-14العلمي الوطني حول تنامي االقتصاد غير الرسمي مساهمته ونتائجه على االقتصاد الرسمي، الجزائر، 
 .4101نوفمبر،  12
مداخلة ضمن الملتقى  ،البيئية كأداة لتحسين األداء البيئيالمراجعة عاشور مرزيق، بن نافلة قدور، . 10

الدولي الثالث حول المنافسة واالستراتيجيات التنافسية للمؤسسة الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول 
 .4101نوفمبر،  12و 10يومي  ،ر، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائالعربية

كمدخل  00111الشاملة البيئية وفقا لمعايير االيزو  ة الجودةإدار عبد الكريم شوكال، طارق راشي، . 12
، بطاقة مشاركة في الملتقى الوطني حول: الناحية البيئية لتحسين وتنمية أداء المؤسسة االقتصادية من

ديسمبر،  02و02الجزائر، يومي -إدارة الجودة الشاملة وتنمية أداء المؤسسة، جامعة الطاهر موالي، سعيدة
4101. 

المحاسبة البيئية كآلية لدعم وتحسين األداء البيئي في ظل المسؤولية فضيل فارس، حمزة ضويفي،  .10
: 4، مجمع مداخالت الملتقى الثاني حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات، ط االجتماعية للمؤسسة
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 44معة ورقلة، يومي نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي وتحديات األداء البيئي، جا
 .4100نوفمبر،  42و

، مجمع مداخالت الملتقى الدولي الثاني المحاسبة عن األداء البيئي اآلفاق والمعوقاتنوال بن عمارة، . 12
: نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي 4حول: األداء المتميز للمنظمات والحكومات، ط 

 .4100نوفمبر،  42و 44جامعة ورقلة، الجزائر، يومي وتحديات األداء البيئي، 
 :المجالت .ت

مدى تطبيق المراجعة البيئية في السودان من واقع ممارسات المراجعين أسامة محمد صالح محمد، . 10
، العدد التاسع عشر، مجلة جامعة بخت الرضا العلمية، جامعة الملك العاملين بديوان المراجعة القومي

 .4102فيصل، السعودية، 
، مجلة العلوم 10، العدد استخدام المحاسبة البيئية ضرورة في قياس التنميةبن فرج زوينة، . 14

 .4100االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، المركز الجامعي برج بوعريريج، 
، الماليةأهمية القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم جمال خنشور، لعبيدات مهاوات، . 12

 .4102العدد الثاني والثالثون، مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
تفعيل دور أجهزة الرقابة الداخلية في خالد غازي عبود التمي، أرسالن إبراهيم عبد الكريم األفندي، . 12

، المجلد 012لعدد ، ا-دراسة استطالعية في منشآت صناعية في مدينة الموصل –تقييم األداء البيئي 
 . 4100، مجلة تنمية الرافدين، جامعة الموصل، 22
دراسة – ISO1431، تقييم األداء البيئي باستخدام معطيات المواصفة اإلرشادية رعد إلياس درويش. 10

، العدد الثاني، المجلد الثامن، مجلة كربالء العلمية، جامعة حالة معمل اسمنت طاسلوجة في السليمانية
 .4112السليمانية، 

تأثير المعرفة البيئية بمفهوم المحاسبة الخضراء على األداء التسويقي" ريزان نصور، أيام ياسين، . 10
، مجلة جامعة تشرين للبحوث 20العدد األول، المجلد  دراسة ميدانية في الشركة العامة لمصفاة بانياس"،

 .4100والدراسات العلمية، جامعة تشرين، 
، مجلة الباحث، جامعة تبسة، 00، العدد الريادة في األداء البيئي: شركة نوكيا أنموذجاالوافي، الطيب . 12

 .4104الجزائر، 
البيئية ودورها في تحسين المعلومات المحاسبية المقدمة التخاذ القرارات  التكاليفعادل حسين علي، . 10
 .4102ة دنانير، جامعة األنبار، العدد الثامن، مجل ،-دراسة ميدانية في الشركات الصناعية  –

البيئية ودورها في تحسين المعلومات المحاسبية المقدمة التخاذ القرارات  التكاليفعادل حسين علي، . 12
 .4102العدد الثامن، مجلة دنانير، جامعة األنبار،  ،-دراسة ميدانية في الشركات الصناعية  –
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دور المراجعة الداخلية في تقييم األداء البيئي عبد الفتاح عثمان العريبي، أمحمد محمد المقر يف، . 01
، العدد األول، المجلد الرابع، مجلة البحوث االقتصادية والمالية، جامعة أم كمطلب لتحقيق التنمية المستدامة

 .4102البواقي، 
-لة وأثرها في ممارسات تكنولوجيا اإلنتاج األنظفإدارة الجودة البيئية الشامعمر علي إسماعيل، . 00

الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في  دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في
 .4102مجلة تنمية الرافدين، جامعة الموصل، ،20، المجلد000 ، العددنينوى

نظف كآلية لزيادة فعالية ممارسة اإلدارة البيئية برنامج اإلنتاج األ مجاهدي، براهيمي شراف،  فاتح. 04
، مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، جامعة الشلف، الجزائر، 10، العدد ودعم األداء البيئي للمؤسسة

4100/4104. 
اإلنتاج األنظف كإستراتيجية لدعم نظم اإلدارة البيئية لتحقيق التنمية فريدة كافي، علي طالم، . 02

، العدد الخامس، مجلة ميالف للبحوث والدراسات، المركز -حالة مؤسسة فرتيال بعنابة دراسة-المستدامة
 .4102الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميلة، 

، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، جامعة أسيوط، 42، العدد نظم اإلدارة البيئيةمحمد أبو قاسم محمد، . 02
4110. 

، مجلة البحوث 14، العدد البيئية في ترشيد القرارات االستثماريةدور المراجعة محمد راضي عطية، . 00
 .4111التجارية، جامعة الزقازيق، 

، العدد الرابع، المجلد المحاسبة البيئية ودورها في الحفاظ على البيئةمحمد فاضل نعمة الياسري، . 00
 .4112الخامس، مجلة جامعة كربالء العلمية، جامعة كربالء، 

، مجلة التواصل، جامعة البليدة، 40، العدد التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر، مراد ناصر. 02
 .4101الجزائر، 

-دور استراتجيات الحد من التلوث الصناعي في تحقيق التنمية الصناعية المستدامةنصير عريوة، . 00
الثاني، مجلة البحوث االقتصادية ، العدد بوعريريج، سطيف( دراسة حالة المناطق الصناعية )المسيلة، برج
 .4102والمالية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

دراسة حالة المركب  –، تقييم األداء البيئي في المؤسسات النفطية نور الهدى محجوبي، أمينة مخلفي. 02
مرباح، ورقلة،  ، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية، جامعة قاصدي10، العدد النفطي" حوض بركاوي"

4100. 
تقييم فعالية األداء البيئي لبلدية غزة من وجهة نظر ياسر طه الشرفا، علي ماهر ثروت سكيك، . 41

، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات العلمية، الجامعة اإلسالمية بغزة، 40، المجلد 12، العدد متلقي الخدمة
 .4100فلسطين، 
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 الرسائل واألطروحات: .ث
أثر التكاليف البيئية على تقويم أداء المنشآت الصناعية السودانية )دراسة . أسماء عبد القادر الطاهر، 10

مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، كلية االقتصاد والعلوم  قطاع النفط(، تحليلية تطبيقية على
 .4101اإلدارية، جامعة البحر األحمر،

مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن من أجل تعزيز مساهمة دمج آمال حفناوي،  .14
أطروحة مقدمة  ،-تبسة  –دراسة حالة مؤسسة االسمنت -المؤسسات االقتصادية في التنمية المستدامة

لوم لنبل شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم الع
 .4102/4100االقتصادية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 

دراسة حالة مؤسسة االسمنت -أثر اإلدارة البيئية على كفاءة المشاريع الصناعية. براهيمي شراف، 12
، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية ECDE ومشتقاته بالشلف

  .4100/4102وعلوم التسيير، قسم إدارة األعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة، والتجارية 

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في دراسة وتقييم المشاريع االستثمارية. بن مسعود نصر الدين، 12
 .4112/4101العلوم االقتصادية، قسم البحوث العمليات وتسيير المؤسسة، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان،

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة المراجعة البيئية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية. بوحفص رواني، 10
الماجستير في فرع العلوم االقتصادية، كلية الحقوق والعلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، جامعة 

 .4112قاصدي مرباح، ورقلة، 
مذكرة مكملة لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم بمدينة بسكرة،  تلوث البيئة والتنمية. بوزغاية باية، 10

 .4112/4110اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع والديموغرافيا، جامعة منتوري، قسنطينة، 
"، رسالة مقدمة لنيل دراسة ميدانية"دور المراجعة الداخلية في تقييم األداء البيئي. رادة فاروق دريباتي، 12

 .4112لماجستير في المحاسبة، كلية االقتصاد، قسم المحاسبة، جامعة تشرين، سورية، درجة ا
االستخدام المتكامل للمواصفات العالمية )االيزو( في المؤسسة االقتصادية لتحقيق . راشي طارق، 10

مذكرة مقدمة كجزء من  ،- SOMIHOS–دراسة حالة شركة مناجم الفوسفاط بتبسة -التنمية المستدامة
تطلبات نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم م

االقتصادية وعلوم التسيير، قسم إدارة األعمال والتنمية المستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
4101،4100. 
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البيئية لتحسين جودة المعلومات  أهمية المحاسبة عن التكاليف. رانيه عمر محمد الباز السيد، 12
، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد واإلدارة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية، المحاسبية

4112. 
( واقع ومعوقات تطبيقها في المؤسسات االقتصادية في ISO1400نظم اإلدارة البيئية ). رشيد عالب، 01

شهادة دكتوراه علوم، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة ، أطروحة مقدمة لنيل الجزائر
 .4100/4102محمد بوضياف، المسيلة، 

تطوير منهجية لتقييم األثر البيئي بما يتالءم مع حاجة المجتمع . رياض حامد يوسف عامر، 00
كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، الفلسطيني التنموية والبيئية

 .4110الوطنية، فلسطين، 
دراسة حالة مؤسسة -أثر البعد البيئي على تحقيق التفوق التنافسي للمؤسسة الصناعية . زماله عمر،04

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية -االسمنت ومشتقاته بالشلف
 .4104/4102، الشلف، 2دية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة الجزائر العلوم االقتصا

 –القياس المحاسبي للتأثيرات البيئية واإلفصاح عنها في المؤسسات الصناعية . سعيدي سياف حنان، 02
ير، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست ،-قسنطينة-SCHB-دراسة حالة مؤسسة اإلسمنت حامة بوزيان

 .4102، -4-كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة قسنطينة
، شهادة مقدمة كجزء من متطلبات نيل دور المراجعة البيئية في تقييم األداء البيئي. سوداني رحمة، 02

لوم التسيير، جامعة محمد خيضر، شهادة الماستر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم ع
 .4100/4100بسكرة، 

الخيار التكاملي لبناء نظامي إدارة الجودة والبيئة وفقا للمواصفتين . صالح علي محسن المدحجي، 00
أطروحة مقدمة  ،-دراسة حالة في شركة عدن للحديد–ISO9001& ISO14001القياسيتين الدوليتين 

الدكتوراه في إدارة األعمال، كلية الدراسات العليا، قسم إدارة كجزء من متطلبات الحصول على درجة 
 .4104العالمية،  ST Clementsاألعمال، جامعة 

المحاسبة عن األداء البيئي: دراسة تطبيقية في المؤسسات الجزائرية المتحصلة . عبد الصمد نجوى، 00
كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم،00110على شهادة االيزو 

 .4102/4100وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة باتنة، الجزائر 
، مذكرة تحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية في ظل التنمية المستدامة. عبد القادر عوينان، 02

 .4110ر، جامعة سعد دحلب، البليدة، ماجستير، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيي
في توجيه السلوك البيئي للمؤسسة  ISO14001دور نظام اإلدارة البيئية . عبد الكريم لحيلح، 00

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة -االقتصادية  دراسة حالة بعض المؤسسات-االقتصادية الجزائرية
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العلوم االقتصادية والتسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في 
 .4100/4102، سطيف، -0-التسيير، قسم إدارة األعمال، جامعة فرحات عباس 

 –أهمية محاسبة التكاليف في تحسين جودة المعلومات المحاسبية . عبد الهادي منصور الدوسري، 02
، قدمت هذه الرسالة المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية دراسة ميدانية على الشركات الصناعية

استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة، كلية األعمال، قسم المحاسبة، جامعة 
 .4100الشرق األوسط، الكويت، 

رة مقدمة لنيل ، مذكآثار تطبيق نظام اإلدارة البيئية من طرف المؤسسات الصناعية. عز الدين دعاس، 41
شهادة الماجستير في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، 

 .4101/4100جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
دراسة -مساهمة التكاليف البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسسة الصناعية. علي طيوب، 40

، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم -الجزائرية-مؤسسات الصناعيةاستطالعية لمجموعة من ال
التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة محمد بوضياف، 

 .4100/4100المسيلة، 
دراسة حالة  –ادية مساهمة المراجعة البيئية في تحسين إنتاجية المؤسسة االقتص. العمري أصيلة، 44

رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في العلوم التجارية، كلية  مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة،
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

4102/4100. 
دراسة -ية في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصاديةدور نظام اإلدارة البيئ. مشان عبد الكريم، 42

، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في - SCAEK حالة مصنع االسمنت عين الكبيرة
إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 .4100/4104لدكتوراه إدارة األعمال والتنمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، مدرسة ا
، دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية في دعم نظم اإلدارة البيئية . مصباحي سناء42

مذكرة مقدمة كجزء ، -دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهن: فرع سوق أهراس-لتحقيق التنمية المستدامة
بات نيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم من متطل

 .4104/4102، - 0-التسيير، جامعة سطيف 
، مذكرة التلوث البيئي الناجم عن محطات توليد الطاقة الكهربائية. منصور محمد عبد اهلل الفريح، 40

ت العليا، قسم العلوم الشرطية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية الدراسا
 .4101الرياض، 
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أثر قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها في رفع كفاءة األداء البيئي " دراسة . منى عبد اهلل حمد، 40
بة، جامعة دمشق، ، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة، كلية االقتصاد، قسم المحاستطبيقية"
4102. 

-ISOمتطلبات الموائمة بين الجودة والبيئة في ظل سلسلة   . منير صديق سعد اهلل العمادي، 42
، -دراسة حالة في معمل سمنت طاسلوجة في السليمانية–المواصفات الدولية ISO-9000و14000

أطروحة مقدمة إلى مجلس الجامعة البريطانية العالمية كجزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في إدارة 
األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم إدارة األعمال، جامعة سانت كليمنتس، 

4100. 
إلفصاح عنها في القوائم المالية لتحسين األداء القياس المحاسبي للتكاليف البيئية وا. مهاوات لعبيدي، 40

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه -دراسة حالة مجموعة من المؤسسات الصناعية في الجزائر –البيئي 
علوم في علوم التسيير، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير، جامعة محمد 

 .4102/4100خيضر، بسكرة، 
، التنمية المستدامة في العمارة التقليدية في المملكة العربية نايف بن نائل بن عبد الرحمان أبو علي. 42 

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية الهندسة والعمارة منطقة الحجاز(،  –السعودية )حالة دراسية 
 هـ.0220/0224ة، اإلسالمية، قسم العمارة اإلسالمية، جامعة أم القرى، السعودي
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Environnementale  costs on the competitive, Advanttage of pharmaceutical 
companies in Jordan, middle eastern finance and économies, issue 15, Euro 
Journaes Publishing, 2011. 
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Politique QHSE 

 

 

Bénéficiant de son expérience en Système de Management Intégré (IISSOO  99000011  ::  22000088 - IISSOO  1144000011  ::  

22000044, OOHHSSAASS  1188000011  ::  22000077 et  IILLOO  OOSSHH  22000011), et tenant compte de son contexte, BATICIM  

poursuit l’amélioration continue de ses activités, de ses objectifs, et de son fonctionnement, en visant 

en permanence un niveau supérieur de performances avec la transition vers les nouvelles versions des 

deux référentiels (IISSOO  99000011  ::  22001155 - IISSOO  1144000011  ::  22001155). 

Par la présente version de sa politique QQHHSSEE, la Direction entend poursuivre ses efforts en matière : 

 

  DD’’oorriieennttaattiioonn  ddee  ssoonn  SSMMII  vveerrss  lleess  ppaarrttiieess  iinnttéérreessssééeess  ;;  

  

  D’implication du personnel et des partenaires aux  préoccupations eennvviirroonnnneemmeennttaalleess  et de  

SSaannttéé  eett  SSééccuurriittéé  aauu  TTrraavvaaiill  ;;  

  

  DD’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  

   

De ce fait, BATICIM maintient ses engagements de respect de la réglementation, de prévention des 

pollutions, d’accidents et de maladies professionnelles en intégrant les nouveaux investissements 

engagés en faveur de toutes ses Unités. 

BATICIM intégrera tous les changements qui interviennent en matière de technologie, équipements, 

procédés et produits et se fixe les objectifs suivants : 

 

  AAccccrrooiisssseemmeenntt  ddee  ssaa  pprrooffiittaabbiilliittéé  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  ccoonntteexxttee  ddee  BBAATTIICCIIMM  SSPPAA;;  

  EElléévvaattiioonn  dduu  nniivveeaauu  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ddeess  cclliieennttss  eett  ppaarrttiieess  iinnttéérreessssééeess;;  

  Implication du personnel dans  llaa  mmaaiittrriissee  ddeess  rriissqquueess  eenn  tteerrmmeess  ddee  SSaannttéé  eett  SSééccuurriittéé  aauu  

TTrraavvaaiill,  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  ppoolllluuttiioonnss  eett  llaa  ccoonnssoommmmaattiioonn  uuttiillee  ddeess  rreessssoouurrcceess  eett  éénneerrggiieess  

aaiinnssii  qquuee  llaa  ggeessttiioonn  eett  llaa  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  ddéécchheettss;;  

    

Ces objectifs sont suivis par site et par processus et examinés en comité de pilotage ainsi que lors des 

Revues de Direction. 

        

J’invite le personnel ainsi que nos partenaires à s’associer à cette démarche et à contribuer à son 

amélioration. Tous les moyens nécessaires à sa réussite seront mis à disposition sans réserve. 

      

La coordination opérationnelle de ces travaux est confiée à la structure QHSE de l’Entreprise qui 

m’informera de leurs avancements de manière régulière.                                                           

 

                                                            
 

SMI.D04v1 

SSoocciiééttéé  ddee  CCoonnssttrruuccttiioonn  ddee  SSttrruuccttuurreess  MMééttaalllliiqquueess  IInndduussttrriiaalliissééeess    

BBAATTIICCIIMM  SSPPAA    aauu    CCaappiittaall    ddee    22..996600..000000..000000  DDAA  
                 BATICIM SPA 

 

 

   المصنعة المصنعة         المعدنية  المعدنية            الهياكل  الهياكل          بناء  بناء         شركة شركة 

http://www.baticim.com.dz/
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