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 داءـــــــــــــــالها
وال  ..  بذكرك الا إ تبطاعتك .. وال تطٌب اللحظا الا إوال ٌطٌب النهار  .. بشكرك الا إلهً ال ٌطٌب اللٌل إ

برؤٌتك إالا وال تطٌب الجنة .. بعفوك  الا إتطٌب اآلخر   

 "" اهلل جل جالله 
لى نبً الرحمة ونور العالمٌنإاألمة ..  صح  ن  ى األمانة .. ودا ػ الرسالة وأ  لا ب   ن  لى .. م  إ  

وسلم " وآلة" نبٍنا حممد صلى اهلل علٍه   

باء ..لى .. من كتب بالدماء حقٌقة الوالء وروعة اإلإ  

"أخً الشهٍد علً"      

 افتخار بكل اسمه احمل من الى... انتظار بدون العطاء علمنً من الى..  والوقار بالهٌبة هللا كلله من الى

 الغايل " " ابً  

 فً لتحضننً نجاحً تنتظر التً الى نجاحً سر دعائها كان من الى والتفانً والحنان الحب معنى الى

 "الغالٍة أمً" .................................... الطرٌق أخر

  األعزاء" " أساتذتً....عبدا   ملكونً حرفا علمونً إذا الذٌن الى

 .... روحً من الً أقرب من الى...... الدنٌا هذه فً ما لدي أؼلى الى

 "أخً فاضل"

 "وأوالدي  زوجيت "............ ءشً كل شاركونً الذٌن الى

 

 ... دراستً إلكمال ٌوفقنً أن وجل عز المولى سائل المتواضع الجهد هذا أهدي الٌهم

الباحث   

 أ



 ]اكزت عُواٌ انًسزُذ[

 

 ب 

 

  

 كما والشكر الحمد لؾ واألرض، السماوات مؿء فيو مباركاً  طيباً  كثيراً  حمداً  العالميف رب الحمد هلل      
 الطيبيف الو وعمى محمد سيدنا عمى والسبلـ والصبلة مكانؾ وعمو سمطانؾ وعظيـ وجيؾ لجبلؿ ينبغي

 . الطاىريف
 الحسيف عبد عمي الدكتور الفاضؿ استاذي الى وجؿ عز اهلل بعد امتناني وعظيـ بالشكر أتقدـ أف يسرني
 لؤليماف بؿ فقط، المستمرة ومتابعتو القيمة التوجييات وتقديـ الرسالة ىذه عمى باألشراؼ لتفضمو ليس ىاني
 ومتابعتو النبيمة بأخبلقو وقدوة وموجياً  ومرشداً  عوناً  فكاف واجيتني، التي المصاعب أثناء ومساندتي بي

خراجيا الرسالة ىذه أنضاج الى بيا قادني التي الرصينة العممية  والتقدير الشكر فكممات الحالي، بشكميا وا 
 عني اهلل فجزاه كميا خطواتو في يوفقو أف القدير العمي اهلل سائؿ وصفة، عند وتقؼ أمامو تعجز واالمتناف

 الجزاء. خير
 بقبوؿ مشكوريف لتفضميـ المناقشة لجنة وأعضاء رئيس األفاضؿ السادة الى امتناني أسجؿ أف يشرفني كما

 لممعرفة. وتقديراً  لمعمـ خدمة القيمة مبلحظاتيـ وتقديـ الرسالة ىذه مناقشة في االشتراؾ
أساتذتي في قسـ  الىو  الى عمادة كمية االدارة واالقتصاد وامتناني بشكري أتقدـ أف والوفاء العرفاف واجب مف

 واف ومعنى قيمة لمنجاح اف تعممنا بفضمكـ ومرحمة الدراسات العميا الذيف البكالوريوس مرحمة في المحاسبة
 . والتقدير لمشكر أىبلً  فكنتـ فينا يغرسيا مف الى تحتاج المميمة األفكار واف بعممنا يتحقؽ المستحيؿ

 بالذكر واخص الكوفة اسمنت معمؿ يموظف الى الجزيؿ بالشكر أتقدـ اف والزاما عرفانا نفسي في واجد
 السيطرة شعبة مسؤكؿ زيد عبد كتاب مقداد الميندس االنتاج، ادارة رئيس الرضا عبد مقداـ الميندس)

 فاضؿ الترسبات شعبة كمسؤكؿ البيئية، الشعبة مسؤكؿ العباس عبد فاضؿ الميندس ككذلؾ الخزيف، عمى
(  التكاليؼ شعبة مسؤكؿ صاحب حسف أحمد األستاذ ككذلؾ حبيب أمير الحسابات قسـ كمدير رسكؿ،
 . الرسالة ىذه إلتماـ الكافية والمعمومات البيانات عمى حصولي في لي المساعدة ابداء في لتفضميـ
 والسبلمة بالتوفيؽ ليـ داعياً  الماجستير مرحمة في الدراسة زمبلء جميع الى بالتوفيؽ ودعائي شكري واسجؿ

 . حياتيـ في
 . والتقدير واالحتراـ الشكر كؿ مني فميـ ليـ وامتناني شكري تقديـ في الذاكرة تسعفني لـ لما العذر والتمس

. النصري ونعم املىىل نعم وإنه معنيخري  انه ، التىفٍق اهلل أسأل ان اال ٌسعين  ال وختامًا  
الباحث

 ب
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 ػزض حالٌٗخٍ

 

 د 

 ثبت االشكاؿ

 ٍهْ حُٜل٤لش حُظلخ٤َٛ ٍهْ حٌَُ٘

 5 حالًٗٔٞؽ حالكظَح٢ٟ ُِزلغ 1

 8 ٤ٌَٛ حُزلغ 2

 30 كِٔلش حالٗ٘طش 3

حالٗظق ٢طؼ٣َق ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حالٗظخؿ 4  45 

 51 طو٤٘خص ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حالٗظخؿ٢ حالٗظق 5

 62 حالٗظخؽ حالٗظق ٝٗظخّ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤شحُؼالهش ر٤ٖ  6

 65 حٓزخد طز٢٘ حالهظٜخى٣ش حُز٤ج٤ش 7

 78 ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُٔؼَٔ حٓٔ٘ض حٌُٞكش 8

 81 َٓحكَ ٛ٘خػش حالٓٔ٘ض 9

 91 ٤ًٔش حالٗظخؽ ٤ًٔٝش حُـزخٍ حُٔظطخ٣َ 10

 

 

 

 

 

 



 ػزض حُـيحٍٝ

 

 هــ 

 ثبت الجداكؿ

 ٍهْ حُٜل٤لش حُظلخ٤َٛ ٍهْ حُـيٍٝ

 9 ٓل٤ِش كٍٞ ٟٓٞٞع حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش خصىٍحٓ 1

ٓل٤ِش كٍٞ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حالٗظخؿ٢ حالٗظق خصىٍحٓ 2  10 

 11 ػَر٤ش كٍٞ ٟٓٞٞع طل٤َِ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤شىٍحٓخص  3

 12 ىٍحٓخص ػَر٤ش كٍٞ ٟٓٞٞع ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حالٗظخؿ٢ حالٗظق 4

 13 ىٍحٓخص حؿ٘ز٤ش كٍٞ ٟٓٞٞع حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش 5

 14 ىٍحٓخص حؿ٘ز٤ش كٍٞ ٟٓٞٞع ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حالٗظخؿ٢ حالٗظق 6

 IFAC)) 35 ٝكوخ ٍ  حُز٤ج٤ش حُظٌخ٤ُق طل٤َِ حٓخ٤ُذ 7

 40 حػيحى حُظوخ٣ٍَ حُٔخ٤ُش ُإلكٜخف ػٖ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش 8

 77 حٓٔ٘ض حٌُٞكش ُٔؼَٔ ٝحُلؼ٢ِ حُٔوططش ٝحالٗظخؽ حُٔظخكش ٝحُطخهش حُظ٤ٔ٤ٜٔش حُطخهش 9

 84 ًِلش حُطٖ حُٞحكي ٖٓ حالٓٔ٘ض حُؼخى١ ٝحالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ ك٢ ٓؼَٔ ٓٔ٘ض حٌُٞكش 10

 87 ٓؼَٔ حٓٔ٘ض حٌُٞكشحُٔيهالص ٝحُٔوَؿخص ك٢  11

 88 ٤ًٔخص ًِٝق حالٗظخؽ هالٍ َٓحكَ حالٗظخؽ ك٢ ٓؼَٔ حٓٔ٘ض حٌُٞكش 12

 90 ٤ًٔخص ًِٝق حُـزخٍ حُٔظطخ٣َ ٝحُظَحد حَُٔٓذ ُٔؼَٔ ٓٔ٘ض حٌُٞكش 13

 91 ٤ًٔش حُـزخٍ حُٔ٘زؼغ رٔؼَٔ حٓٔ٘ض حٌُٞكش 14

 92 ٗٔزش حالٗظخؽ ٝحُٔوِلخص ُٔؼَٔ حٓٔ٘ض حٌُٞكش 15

 94 طلي٣ي حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٖٓ حُٔٞحى حال٤ُٝش 16

 95 حكظٔخد طٌخ٤ُق ؿزخٍ حالٓٔ٘ض ٖٓ حُٔخء ٖٓ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ُِٔٞحى حَُث٤ٔش 17

 96 ًِلش حُـزخٍ ٖٓ حُطخهش 18

 96 طل٤َِ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٖٓ حُٔٞحى حال٤ُٝش حَُث٤ٔ٤ش ٌُٔٞٗخطٜخ 19

 97 حُٔٞحى حال٤ُٝشحُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش حُؼخ٣ٞٗش ٖٓ  20

 98 طلي٣ي حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ُٔٞحى حُظؼزش ٝحُظـ٤ِق 21

 100 طلي٣ي حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٖٓ حُٔٞحى حُ٘لط٤ش  ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟ ٝح٣ُِٞص ٝحُ٘لّٞ 22

 101 طلي٣ي ٤ًٔش حُٔوِلخص )حُظَحد حَُٔٓذ( 23

 102 طلي٣ي ًِق حُحُش حُظَحد حَُٔٓذ 24

 103 حُز٤ج٤ش حُلوٍٞ ػ٠ِ حُـخ٣ُش ٝحالٗزؼخػخص حُظِٞع ػ٠ِ ح٤ُٔطَس طٌخ٤ُق ط٣ُٞغ 25

 105 (2019) شؿيٍٝ ط٣ُٞغ طٌخ٤ُق حُٞهخ٣ش حُز٤ج٤ش ػ٠ِ حُلوٍٞ حُز٤ج٤ش ُٔ٘ 26



 ػزض حُـيحٍٝ

 

 و 

 106 (2020) شحُز٤ج٤ش ػ٠ِ حُلوٍٞ حُز٤ج٤ش ُٔ٘ حُٞهخ٣شؿيٍٝ ط٣ُٞغ طٌخ٤ُق  27

ط٣ُٞغ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ حُلوٍٞ حُز٤ج٤ش  ٝطلي٣ي كٜش حُطٖ حُٞحكي ٖٓ حُظٌخ٤ُق  28

 2019حُز٤ج٤ش ُٔ٘ش 

108 

ط٣ُٞغ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ حُلوٍٞ حُز٤ج٤ش ٝطلي٣ي كٜش حُطٖ حُٞحكي ٖٓ حُظٌخ٤ُق  29

 2020حُز٤ج٤ش ُٔ٘ش 

109 

 111 ػ٘خَٛ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش 30

 112 2019طل٤َِ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ حٓخّ حالٗ٘طش ُٔ٘ش  31

 113 2020 طل٤َِ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ُٔ٘ش  32

 114 ط٣ُٞغ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ًِٝلش ١ٖ حالٓٔ٘ض ٖٓ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش 33

 116 حٌُلخءس حُز٤ج٤ش هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق 34

 117 ٤ًٔش ؿزخٍ ٝطَٓزخص ٓؼَٔ حٓٔ٘ض حٌُٞكش  هزَ ٝرؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالٗظخؽ حألٗظق 35

 118 حٌُلخءس حُز٤ج٤ش ك٢ ٓؼَٔ حٓٔ٘ض حٌُٞكش هزَ ٝرؼي حُظ٘ل٤ٌ ُإلٗظخؽ حألٗظق 36

٤ًٔخص ٝطٌخ٤ُق حٓظٜالى حُٔٞحى حال٤ُٝش ٝ حُ٘ل٢ حالٓٞى ٝح٣ُِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش  37

 ٝحُطخهش حٌَُٜرخث٤ش هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق

120 

 121 ٤ًٔش ٝطٌخ٤ُق حٓظٜالى حُٔٞحى حال٤ُٝش هزَ ٝرؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق 38

 122 ٤ًٔش ٝطٌخ٤ُق حٓظٜالى حُ٘ل٢ حالٓٞى هزَ ٝرؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ٚ حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق 39

 123 ٤ًٔش ٝطٌخ٤ُق ح٣ُِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟ هزَ ٝرؼي ٓظَحط٤ـش حالٗظخؽ حألٗظق 40
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 التكاليؼ تحميؿ خبلؿ مف األنشطة أساس عمى البيئية التكاليؼ وتحميؿ دراسة الى الحالي البحث ىدؼ   
 تحقيؽ أجؿ ومف في ظؿ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ، اإلنتاجي األداء بتحسيف دورىا وبياف البيئية
 تـ فقد التطبيقي الجانب اما النظري، االطار كتابة في االستنباطي المنيج إلى الباحث أستند فقد البحث ىدؼ
 الشخصية والمقابمة المالية البيانات مثؿ الوسائؿ مف مجموعة إلى استناداً  لمبحث االستقرائي المنيج خبلؿ مف
 احتساب اجؿ مف العادي واالسمنت المقاوـ االسمنت منتوج اختيار تـ وقد والميندسيف، المختصيف مع

 خبلؿ مف لممعمؿ البيئي األداء تقييـ تـ إذ البيئي األداء تحسيف اجؿ مف منتوج لكؿ البيئية التكاليؼ وتحميؿ
  .لممعمؿ  التكاليؼ البيئية احتساب وتحميؿ

 المحاسبي النظاـ في اً واضح اً قصور  ىناؾ إف اىميا االستنتاجات: الى مجموعة مف الدراسة وتوصمت   
 مع البيئية التكاليؼ بدمج يقوـ اذا البيئية التكاليؼ عف المحاسبي واالفصاح القياس عدـ خبلؿ مف الموحد

 عمى البيئية التكاليؼ عمى تحميؿ القدرة عدـ وكذلؾ عنيا التحاسب صعوبة يجعؿ مما االخرى الحسابات
 . البيئية التكاليؼ تخفيض في الحديثة المحاسبية التقنيات استعماؿ عدـ الى اضافة األنشطة أساس
 المحاسبيف ميارة وتطوير البيئية التكاليؼ بمحاسبة االقتصادية الوحدة ضرورة اىتماـب الدراسة واوصت   

البيئية، وكذلؾ  التكاليؼ مواضيع تخص التي التدريبية الدورات في مشاركاتيـ خبلؿ مف توعيتيـ وزيادة
 التكاليؼ عف والمحاسبة البيئي االفصاح بمتطمبات والتعرؼ المالية الكشوفات بأعدادتطوير ميارة المحاسبيف 

 المحاسبية التطورات مع يتطابؽ بما البحث عينة المعمؿ في المتبع المحاسبي النظاـ تطوير اجؿ مف البيئية
 الدولية المحاسبية المعايير بو جاءت لما استنادا المحاسبي النظاـ في البيئية التكاليؼ عف واالفصاح الحديثة
 وتحسيف البيئية التكاليؼ بتخفيض تسيـ التي األنظؼ اإلنتاجي األداء ستراتيجية تطبيؽ ضرورة الى اضافة
. االنتاج كمؼ وتخفيض البيئي األداء



  المقدمة 
 

 
 

1 

 المقدمة 
إف ظاىرة التموث البيئي تعد مف الظواىر التي حظيت باىتماـ متزايد مف قبؿ الوحدات االقتصادية    

حيث إف التقدـ الصناعي الذي شيده العالـ المعاصر، وعمى الرغـ  ،والمنظمات الميتمة بدراسة البيئة والتموث
في الوقت الحالي قد تعددت مصادر التموث  ودة منذ القدـ اال انو مف ذلؾ فاف ىذه الظاىرة ليست حديثة وموج

ضافة لمحاولو الشركات الصناعية الخبلص مف نفايتيا الضارة بالبيئة مف خبلؿ حرؽ تمؾ  ،ثاره الضارةآو  وا 
عمى  اً سمبي اً نفايات أو إطبلقيا في اليواء أو ألقاىا في البحر أو دفنيا في األرض مما يشكؿ التموث تأثير ال

  .الحياة البيئية
اف التموث الذي تسببو الوحدات االقتصادية باليواء والماء والتربة، والذي ال ييدد المجتمع فقط بؿ أف    

بمصالحيـ االقتصادية، ومع ظيور القوانييف  اً يعة سيحدث مضار االستمرارية بتمويث واستنزاؼ الموارد الطب
الصناعية التي تمارس فعاليات مموثة لمبيئة وبدأت  الوحدات االقتصاديةوالتشريعات البيئية ابتدأ االىتماـ تجاه 

دامة مواردىا الطبيعية لؤلجياؿ المقبمة عامؤسسات حماية البيئة تط ف لب بضرورة المحافظة عمى البيئة وا 
  .طريؽ الخبلص مف النفايات بطريقة عممية ال تيدد الحياة

إف مقدار النجاح الذي  حيث اتخاذ القرات اإلدارية مف الواجبات الجوىرية والمناصب األساسية لممدير،   
تحصؿ عمية اية وحدة اقتصادية يتوقؼ عمى قدرة وكفاءة المدراء وفيميـ لمقرارات اإلدارية، اذ اف عممية 

إف عممية ادخاؿ معمومات التكاليؼ فونشاطاتيا،  اإلدارةاتخاذ القرارات ىي عممية متشابكة في جميع وظائؼ 
ىذه  الدقيؽ لتكاليؼ المنتجات التي تنعكس عمى قرارات تسعيرتحديد مالبيئية بصنع القرارات ميمة ل

المنتجات، كذلؾ فاف الوحدات االقتصادية تبحث عف الوسائؿ والطرؽ لتخفيض التكاليؼ البيئية وبالتالي 
ساعد صانعي يف إدراج معمومات التكاليؼ البيئية سوؼ إ الى خفض التكاليؼ االجمالية لممنتجات، باإلضافة

تطبيؽ مفاضمة بيف تكمفة التموث وتكمفة منع التموث، حيث ال يمكف حماية البيئة وتطويرىا بدوف القرار مف 
تكاليؼ لذلؾ ظير دور محاسبة التكاليؼ لحؿ قضايا ومشكبلت البيئية مف خبلؿ توفيرىا لممعمومات المالية 

 .المرتبطة بالبيئة والتي تفيد المستثمريف واإلدارة في اتخاذ القرارات
ف معامؿ االسمنت في العراؽ تسبب تموث كبيرًا لمبيئية بسبب استعماليا لمتقنيات البدائية التي تبث ا    

شكؿ كبيرا في اليواء، اذ يبلحظ غبار االسمنت المتصاعد فوؽ االحياء السكنية المجاور لمعامؿ بالغبار 
الرغـ مف ىذا المسافة فإف تأثيرات االسمنت العراقي والتي تبعد عف االحياء السكنية مسافة )كيمو متر( فعمى 

الغبار عمى حياة االنساف بدت ظاىرة بسبب التأثيرات التي يتركيا، اضافة الى المخمفات التي تتركيا المعامؿ 
ليذه المموثات اثار سمبية عمى حياة االنساف والبد و الصناعية في العراء قرب الطرؽ الرئيسة او في االنيار 

ة عف المجمعات السكنية وكذلؾ استعماؿ الطرؽ الحديثة التي تستعمؿ في مف عزؿ المناطؽ الصناعي
 تخفيض كميات الغبار المتطاير .  
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وبياف أثرىا  االنشطة اساس عمى وتحميميا البيئية التكاليؼ محاسبة عمى تركز لكي البحث اىذ جاء لذا   
 الفصؿ فصوؿ، أربعة عمى تقسيمو تـ فقد ذلؾ تحقيؽ أجؿ ومف ،عمى ستراتيجية االداء االنتاجي االنظؼ

 الثاني المبحث اما البحث، لمنيجية خصص االوؿ المبحث مبحثيف، خبلؿ مف المنيجي االطار تناوؿ االوؿ
 البحث . بموضوع عبلقة ذات السابقة الدراسات بعض لعرض خصص فقد
 االوؿ المبحث مباحث، ةثبلث عمى وتقسيم خبلؿ مف لمبحث المفاىيمي االطار تناوؿ فقد الثاني الفصؿ اما   

 لستراتيجية المعرفية المرتكزات الثاني المبحث تناوؿ حيف في البيئية، لمتكاليؼ المعرفية المرتكزات تناوؿ
العبلقة بيف التكاليؼ البيئية وستراتيجية االداء االنتاجي  تناوؿ فقد الثالث والمبحث االنظؼ، االنتاجي االداء

 االنظؼ.
 تناوؿ االوؿ المبحث مباحث، ثبلثة عمى قسـ وقد لمبحث التطبيقيلفصؿ الثالث الجانب في حيف تناوؿ ا   

 في االنشطة اساس عمى البيئية التكاليؼ تحميؿ تناوؿ الثاني والمبحث البحث، عينة االقتصادية الوحدة طبيعة
محاسبة التكاليؼ البيئية في تنفيذ ستراتيجية االداء دور  تناوؿ فقد الثالث المبحث اما البحث، عينة المعمؿ

 االنتاجي االنظؼ في المعمؿ عينة البحث .
 الييا توصؿ التي االستنتاجات تناوؿ االوؿ المبحث مبحثيف، عمى قسـ الذي الرابع بالفصؿ البحث تـختاو    

. الباحث قدميا التي التوصيات تناوؿ الثاني والمبحث ،التطبيقي والجانب النظري الجانب في الباحث
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 المبحث االكؿ 
 منيجية البحث 

ووسائؿ  وفرضياتويتناوؿ ىذه المبحث مجموعة مف الفقرات، والتي تشمؿ مشكمة البحث واىدافو واىميتو    
 -: أتيما يجمع البيانات وحدوده ومتغيراتو، وىي 

:)- Research problem)  :مشكمة البحث 1.1.1 
ر ييمكف مف خبلليا توفو الحديثة التي تعمؿ عمى تحميؿ التكاليؼ البيئية  الماليةإف عدـ استعماؿ األساليب    

تكاليؼ وعف المجيودات والمبالغ المصروفة عمييا لغرض حماية البيئة سوؼ تعطي المعمومات عف تمؾ 
ف مشكمة البحث تتمثؿ في اىماؿ الكحدات االقتصادية الصناعية العراقية إ عف مدى نجاحيا، ةنتائج مظمم

متقنيات المحاسبية الحديثة في تقييـ منتجاتيا أضافة الى عدـ احتساب كتحميؿ التكاليؼ البيئية عمى ل
مما يؤثر سمبا عمى األداء البيئي كعدـ تطبيؽ ستراتيجية االداء االنتاجي االنظؼ أساس األنشطة 

 تية:ويمكف التعبير عف مشكمة البحث مف خبلؿ التساؤالت اآل االقتصادية لمكحدات

 لتحميؿ التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة ؟ الستخداـ االساليب المحاسبية الحديثة ىؿ ىناؾ إمكانية -1
 اإلنتاجي األنظؼ في الوحدات االقتصادية ؟ ىؿ ليذه التكاليؼ اثر عمى ستراتيجية األداء -2

 
 -:(Research importance): أىمية البحث  2.1.1

تحميؿ ىذه التكاليؼ عمى  ، مف خبلؿالبحث كونيا تناولت موضوع تحميؿ التكاليؼ البيئية ةتبرز أىمي    
ىذه التكاليؼ في تحسيف األداء اإلنتاجي األنظؼ بشكؿ يتناسب  ةوكذلؾ بياف كيفيو مساىم ،أساس األنشطة

اف احتساب التكاليؼ البيئية وتحميميا  إذ، مع التغيرات والتطورات السريعة والمرافقة لبيئة التصنيع الحديثة
 عمى أساس األنشطة يعطي التحديد الدقيؽ لمتكاليؼ البيئية لكؿ نشاط مف األنشطة داخؿ الوحدة االقتصادية

 .والعمؿ عمى تخفيض التكاليؼ البيئية لكؿ نشاط مف خبلؿ استعماؿ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ 
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 -(:Objectives) Researchأىدؼ البحث  :3 1.1. 

 -االتي : تحقيؽ ييدؼ البحث الى   

التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة والعمؿ عمى توضيح مدى توفير  ةالتعمؽ العممي لمفيوـ محاسب (1
 اإلنتاجي األنظؼ . األداءالمعمومات في سبيؿ تحسيف 

وتحميؿ التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة في الشركة العامة لصناعة  ةالقياـ بدراسة تطبيقي (2
دورىا في تحسيف األداء  معمؿ سمنت الكوفة مف خبلؿ تحميؿ ىذه التكاليؼ وبياف االسمنت/

 اإلنتاجي األنظؼ .
 التوصؿ إلى نتائج تخص اثر التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة في تحسيف األداء اإلنتاجي . (3
تقديـ توصيات لتحسيف األداء اإلنتاجي األنظؼ مف خبلؿ تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى أساس  (4

 .األنشطة 
 -(:(Research assumes: فرضيات البحث  4.1.1

 -مفادىا االتي : ةيأساس ةفرضياختبار  الىالبحث ييدؼ  
ساعد الوحدات االقتصادية في تحسيف يف أإف تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة يمكف  .1

 األداء اإلنتاجي األنظؼ.

 -:(Hypothetical Model of search) االنمكذج االفتراضي لمبحث 5.1.1 : 

االنموذج االفتراضي لمبحث، فاف االمر يتطمب تحديد كؿ متغيرات البحث بشكؿ دقيؽ والمتمثؿ   عدادإل   
 -نوعيف كاالتي : عمىاألداء اإلنتاجي األنظؼ، ويمكف تقسيـ متغيرات البحث ستراتيجية بالتكاليؼ البيئية و 

 . أساس األنشطةعمى  وىو المتغير المستقؿ ويتمثؿ بالتكاليؼ البيئية : المتغير التفسيرم( 1
وىي المتغيرات التابعة وتتمثؿ بستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ والتي  المتغيرات االستجابية :( 2

 الفاعمية واإلنتاجية .و واالقتصادية مف الكفاءة  تتضمف كبلً 
مف  ( الذي يوضح كبلً 1ويمكف توضيح االنموذج االفتراضي لمبحث بشقية النظري والتطبيقي خبلؿ الشكؿ )

 -المتغير) التفسيري ( المستقؿ والمتغيرات )االستجابية ( التابعة وكاالتي :
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  (1شكم )

 االًَورج االفزراضً نهجحث

         

 المتؽٌر المستقل                                                                        المتؽٌر التابع               

 ) ستراتٌجٌة األداء اإلنتاجً األنظؾ (                                                    )التكالٌؾ البٌئٌة  (             

 

 ػَأ

 

                                                                                                           

               حث .اعذاد انجب

 Scientific Method of Research and): المنيج العممي لمبحث كمصادر جمع البيانات 6.1.1
Data Collection Sources) :- 

فالمنيج "المنيج االستنباطي والمنيج االستقرائي"،  عممييفلتحقيؽ اىداؼ البحث فقد تـ اتباع منيجيف 

فقد تـ اتباعو في الجانب التطبيقي لمبحث   المنيج االستقرائيتـ اتباعو في الجانب النظري، اما  االستنباطي

 -ويمكف توضيح كيفية جمع البيانات لممنيجيف كاالتي :

األجنبية و اعتمد الباحث عمى نتاجات الكتاب والباحثيف مف المصادر العربية  -:المنيج االستنباطي  -1
بموضوع  لصمةوقد تـ االطبلع عمى الكتب والمجبلت والرسائؿ واالطاريح العممية والبحوث ذات ا

 البحث وما منشور عمى شبكة االنترنت في تغطية الجانب النظري .

ػ٠ِ أٓخّ  طل٤َِ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش

 حألٗ٘طش :

 ٗ٘خ١ حُٞكيحص ؿ٤َ حُٔ٘ظـش

 ٗ٘خ١ حُحُش حُظَٓزخص

 ٗ٘خ١ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُظِٞع ٝحالٗزؼخع 

خ٣شٗ٘خ١ حُٞه  

 حٌُلخءس

 حالهظٜخى٣ش

          حُلخػ٤ِش

شحإلٗظخؿ٤  
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اعتمد الباحث عمى مجموعو مف الوسائؿ في سبيؿ الحصوؿ عمى البيانات   -: المنيج االستقرائي -2
  -تي :مايأىما المالية وغير المالية المرتبطة بموضوع البحث الحالي وىذه الوسائؿ 

عينة البحث : اف المعايشة الميدانية ومقابمة  الوحدة ومقابمة المسؤوليف فيالمعايشة الميدانية  - أ
 -تي :المسؤوليف في عينو البحث ساعدت في اآل

 .التعرؼ عمى ماىية العمميات اإلنتاجية والخدمية 
  ىـ المشكبلت التي تعاني منيا الوحدة االقتصادية موضوع البحث وبشكؿ أاالطبلع عف قرب عمى

 . اإلنتاجي األنظؼ تكاليؼ البيئية وستراتيجية األداءالبلت المتعمقة بخاص تمؾ المشك
تـ االعتماد عمى المستندات والتقارير المالية والسجبلت وتقارير األداء وتقارير االنتاج وتقارير   - ب

  .الى القوانيف والتعميمات الخاصة بالبحث ةالسيطرة عمى التموث والكشوفات التحميمية اضاف

 -(:Community and Sample Researchمجتمع كعينة البحث)7.1.1: 

 لمبحث، كمجتمع العراقية الصناعية االقتصادية بالوحدات متمثبل العراقي الصناعي القطاع استيداؼ ـت   
 ما خبلؿ مف البيئة عمى الكبيرة تأثيراتو عف اضافة لمبمد، االقتصادية التنمية في القطاع ىذا ألىمية وذلؾ
 التي الصمبة المخمفات عف فضبل واالنبعاثات، والغازات بالغبار متمثمة مختمفة صناعية مخمفات مف يطرح
 تـ فقد البحث، ىذا خبلؿ مف تغطيتو وصعوبة الصناعي القطاع ىذا ولكبر ، البيئة عمى مباشر بشكؿ تؤثر

 اذ المجتمع عمى كبيرة بيئية تأثيرات مف لو لما وذلؾ البحث، لتطبيؽ محبل الكوفة اسمنت معمؿ اختيار
 لمديرية البيئية التقارير اظيرت اذ البيئة، عمى والخطرة الثقيمة الصناعات ضمف مف االسمنت صناعة تصنؼ
 . المحافظة في االكبر المموث مف يعد الكوفة اسمنت معمؿ اف االشرؼ النجؼ محافظة بيئة

 -( :Search Limits)حدكد البحث 8.1.1: 
 -المكانية والزمانية لمبحث مف خبلؿ االتي :يمكف توضيح الحدود   

 الحدود المكانية :تـ اختيار معمؿ اسمنت الكوفة التابع إلى الشركة العراقية لمصناعات والمعادف -1
 .نظرا لكبر حجـ ىذه الصناعة وتأثيراتيا البيئية عمى المجتمع عينة لمبحثوصفو 
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، (2019 , 2020والبيانات الخاصة في المصنع لمسنوات )عتماد عمى التقارير الالحدود الزمانية :تـ ا-2
( ألف حيث اف انتاج االسمنت العادي متوقؼ في  ىذه الفترة فييا انتاج منتوجيف )االسمنت العادي والمقاـو

 . البحث الحالي  ووىذا ما يتطمب (2019 , 2020) السنوات الماضية لذا اعتمدنا عمى سنتيف

 -: (Data Collection Method)اسمكب جمع البيانات: 1.19.

 واالبحاث بالدوريات المتمثمة واالجنبية العربية والمصادر المراجع عمى البيانات جمع في الباحث اعتمد
 االلكترونية والكتب االنترنت مواقع عف فضبل البحث، بموضوع المتعمقة الجامعية واالطاريح والرسائؿ
 خبلؿ مف وكذلؾ الدولية، المحاسبية بالمعايير المعنية المحاسبية الييئات مف الصادرة والتعميمات والقوانيف

 . البحث عينة االقتصادية الوحدة مف والتقارير المادية وغير المادية المعمومات جمع

 -(:Structure Search: ىيكؿ البحث )1.110.

يمكف النظر الى ىيكؿ البحث عمى انو خارطة طريؽ يمكف مف خبلليا توضيح انسيابية مضاميف البحث، 
اضافة لتوضيح التسمسؿ المنطقي لمبحث بشقيو النظري والتطبيقي، ابتداًء مف االطار النظري لمبحث 

 االتي:بالجدوؿ واالنتياء باالستنتاجات والتوصيات ويمكف توضيح ىيكؿ البحث 
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 (2شكؿ )

 هٍكم انجحث

ك٢ ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق أػَٛخطل٤َِ حُظٌخ٤ُق ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ٝ  

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

ٝأػَٛخ                                      

 ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق

ُلخػ٤ِش, حإلٗظخؿ٤ش(ح ,الهظٜخى٣شح ,حٌُلخءس ) 

 

 

 

 

 

 

اعداد الباحث.

 حال١خٍ حُ٘ظ١َ ُِزلغ

 ٜٓ٘ـ٤ش حُزلغ ػَٝ ٝطل٤َِ رؼٞ حُيٍحٓخص حُٔخروش 

 حَُٔطٌِحص حُٔؼَك٤ش ُٔظـ٤َحص حُزلغ

حألٗ٘طش:طل٤َِ حُظٌخ٤ُق حُز٤جش ػ٠ِ أٓخّ   

)ٗ٘خ١ حُٞكيحص ؿ٤َ  حُٔ٘ظـش, ٗ٘خ١ حُحُش حُظِٞع, ٗ٘خ١ ح٤ُٔطَس ػ٠ِ 

 حُظِٞع, ٗ٘خ١ حُٞهخ٣ش(.

  حُيٍحٓش حُظطز٤و٤ش    

 ططز٤ن طل٤َِ حُظٌخ٤ُق ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ػ٤٘ش حُزلغ

حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص ٝحُظ٤ٛٞخص 

 ٝحُٔوظَكخص حُظ٢ طَٞٛ ح٣ٜخ حُزخكغ

ر٤خٕ ىٍٝ طل٤َِ حُظٌخ٤ُق ك٢ ٓظَحط٤ـ٤ش 

 حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق
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 المبحث الثاني 
  عرض كتحميؿ بعض الدراسات السابقة

التكاليؼ البيئية  مف الدراسات السابقة والتي تناولت كؿ مف موضوع  اً بعض يستعرض ىذا المبحث   
مراعاة الترتيب الزمني ليذ الدراسات وبياف التشابو  تاذا تم ،ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼوموضوع 

 فادة منيا . واالختبلؼ بينيا وبيف الدراسة الحالية ومدى اال

 -: دراسات محمية 1.2.1:

 -:دراسات محمية حكؿ التكاليؼ البيئية  1.1.2.1 : 

 يمكف توضيح بعض الدراسات المحمية بموضوع التكاليؼ البيئية مف خبلؿ الجدوؿ االتي :   

 (1جدوؿ )
 محمية حوؿ موضوع التكاليؼ البيئية  اتدراس 

 ص حُز٤خٕ طلخ٤َٛ حُيٍحٓش

 1 حُيٍحٓش .2012) ,حُولخفٝ ٗخَٛ)

ح٤ٔٛش حُو٤خّ حُٔلخٓز٢ ُِظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٝىٍٝٛخ ك٢ طلؼ٤َ ؿٞىس حُٔؼِٞٓخص حُٔلخٓز٤ش الطوخً 

 ./ رلغ ٍٓ٘٘ٞحُوَحٍحص / ىٍحٓش حٓظطالػ٤ش ال ٍحء ػ٤٘ش ٖٓ حُٔ٘٘آص حُٜ٘خػ٤ش رٔي٣٘ش حَُٔٞٛ 

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش

 ش .طلي٣ي أ٤ٔٛش ه٤خّ ٝطل٤َِ طٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ك٢ حُٔ٘٘آص حُٜ٘خػ٤ (1

 . ك٢ ه٤خّ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش  حُٔٔظؼِٔشحُظؼَف ػ٠ِ حُطَم  (2

حُٜؼٞرخص حُظ٢ هي طٞحؿٜخ حُٔ٘٘آص  حُٜ٘خػ٤ش ك٢ ػ٤ِٔش ه٤خّ ٝطل٤َِ حُظؼَف ػ٠ِ  (3

 .حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش 

 ٛيف حُيٍحٓش

ٓٔخ ٣ظَٜ حُيٍٝ ػ٠ِ حُٔ٘٘آص حُٜ٘خػ٤ش ُِظِٞع حُز٤ج٢ حػخٍ حهظٜخى٣ش ٝحؿظٔخػ٤ش ِٓز٤ش  (1

 ػ٤ِٔش ه٤خّ ٝطل٤َِ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش .حُٔلخٓز٢ ك٢ 

طٌٖٔ ٌِٓ٘ش حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ك٢ حُ٘ٞحك٢ حُظ٢ ط٘ط١ٞ ػ٠ِ طٌخ٤ُق ال ٗٔظط٤غ ه٤خٜٓخ  (2

حٓخ٤ُذ  حٓظؼٔخٍرخألٓخ٤ُذ حُٔؼظخى ػ٤ِٜخ ُظل٤َِ حُؼخثي ٝحٌُِلش ٓٔخ ٣ئى١ ح٠ُ ٍَٟٝس 

ػ٘ي ط٤ٜجش ر٤خٗخص  ظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٠ُٔخٕ ػٌٜٔخ رو٤ٔظٜخ حُلو٤و٤ش ٓٞحءحُهخٛش ُو٤خّ 

 طٌخ٤ُق حالٗظخؽ حٝ ػ٘ي ػ٤ِٔش حطوخً حُوَحٍ حُظٔؼ٤َ .

 .ك٢ طل٤ٖٔ حألىحء حإلٗظخؿ٢  ٣ٔخػي حُز٤ج٤ش حُظٌخ٤ُق ه٤خّ حٕ  (3

 حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 

 2 حُيٍحٓش   .2016) , )ػ٢ِ

٤ٓيح٤ٗش  حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٝىٍٝٛخ ك٢ طل٤ٖٔ حُٔؼِٞٓخص حُٔلخٓز٤ش حُٔويٓش الطوخً حُوَحٍ / ىٍحٓش

 ./ رلغ ٍٓ٘٘ٞ ك٢ حًَُ٘خص حُٜ٘خػ٤ش /حالٗزخٍ

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش

 ٝىٍٝ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ك٢ طؤ٤ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُٔالثٔش ُظ٤َٗي حُوَحٍحص حالىح٣ٍش  شط٤ٟٞق ح٤ٔٛ (1

 حُظؼٔن حُؼ٢ِٔ ُٔلّٜٞ ٓلخٓزش حُظٌخ٤ُق ٝٓؼَكٚ ٓيٟ كؼخ٤ُظٜخ ك٢ طٞك٤َ حُٔؼِٞٓخص حُٔالثٔش. (2

 حٛيحف حُيٍحٓش

٤ُْ ٛ٘خى ططز٤ن ُِظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ك٢ حًَُ٘خص ػ٤٘ش حُزلغ رٔزذ ػيّ ٝؿٞى ًٞحىٍ ر٣َ٘ش  (1

 ٓئِٛش ٝٗوٚ حُٞػ٢ حُز٤ج٢ .

حٕ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُظ٣َ٘ؼخص حُؼَحه٤ش حُٔظؼِوش  رخُٔلخٓزش حُز٤ج٤ش ؿ٤َ ٓظٞكَ ٝال طـزَٛخ ػ٠ِ  (2

 حُظطز٤ن .

 ,رل٤غٛلش  حإلٗٔخٕ ٝػ٠ِ حُطز٤ؼ٤ش ٜٝٓخىٍٛخ حُز٤جش ػ٠ِ ٤ٓجش ح  آػخٍ حُٜ٘خػ٢ ُِظطٍٞ حٕ (3

 .حالهظٜخى٣ش حُظ٤ٔ٘ش ػ٤ِٔش رظؤهَ طظؼِنِٓز٤ش  ٗظخثؾ ح٠ُ طئى١

 حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 
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 3 حُيٍحٓش )ػ٣ِِ, 2018(.  

ىٍٝ حإلكٜخف حُٔلخٓز٢ ػٖ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ك٢ حًَُ٘خص حُٜ٘خػ٤ش حُؼَحه٤ش / ىٍحٓش ططز٤و٤ش ػ٠ِ 

رـيحى ُألٍٝحم حُٔخ٤ُش .رؼٞ حًَُ٘خص حُٔيٍؿش ك٢ حُٔٞم   

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش

أظخَٛ أ٤ٔٛٚ حُو٤خّ ٝحُظٔـ٤َ ٌُِٔ٘ٚ حُظِٞع حُز٤ج٢, حُظ٢ طٔززٚ حُٔ٘٘ؤس حُٜ٘خػ٤ش ك٢ ك٤خط٘خ  (1

 ح٤ٓٞ٤ُش ,ًُٝي ٖٓ هالٍ حُوٞح٤ٖٗ ٝحُِٞحثق حُظ٣َ٘ؼ٤ش ُِللخظ ػ٠ِ حُز٤جش .

, ٍٝكغ حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ك٢ ر٤جش حُللخظ ػ٠ِ حُؼَٝس حُل٤ٞح٤ٗش ٝحُ٘زخط٤ش ٝحإلٗٔخ٤ٗش رٌَ٘ ػخّ  (2

 حُظ٤ٜ٘غ .

 ٛيف حُيٍحٓش

حٕ ػ٤ِٔش حُو٤خّ ٝحُظٔـ٤َ ٝحالكٜخف حُٔلخٓز٢ ٌُِٔ٘ش حُظِٞع حُز٤ج٢ حُظ٢ طليع ىحهَ  (1

 حُٔ٘٘آص حُٜ٘خػ٤ش ُٜخ طؤػَ ػ٠ِ ك٤خط٘خ ح٤ٓٞ٤ُش ٝحُطز٤ؼ٤ش .

2)   ٍ ك٢ ىػْ حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ك٢ ٓ٘٘آص حالػٔخٍ حُظ٢ طِؼذ  ْٜٓ حٕ حُٔلخٓزش حُز٤ج٤ش ُٜخ ىٝ

 ىٍٝح  ٛخٓخ  ك٢ ٍكغ حٌُلخءس ٝحُلؼخ٤ُش ُِؼ٤ِٔخص حُظ٘ـ٤ِ٤ش ك٢ حُٔ٘٘خس حُٜ٘خػ٤ش .

 حالكٜخف حُز٤ج٢ ٖٓ هزَ حُٔ٘٘خس حُٜ٘خػ٤ش ٣ٔخػي ك٢ حُلي ٖٓ حُظِٞع حُز٤ج٢ . (3

 حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 

 اعداد الباحث .

 -:دراسات محمية حكؿ مكضكع ستراتيجيو األداء اإلنتاجي األنظؼ  : 2.1.2.1

يمكف توضيح بعض الدراسات المحمية المتعمقة  بموضوع ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ مف خبلؿ    
 -:الجدوؿ االتي

 (2جدوؿ )
 اإلنتاجي األنظؼ األداء محمية حوؿ ستراتيجية  اتدراس 

 ص حُز٤خٕ  طلخ٤َٛ حُيٍحٓش

 1 حُيٍحٓش .(   2016) ٗخًَ ٝ ٓـ٤ي, 

حُؼالهش ر٤ٖ حُظ٣ٞٔن حاله٠َ ٝحٓظَحط٤ـ٤ش حالٗظخؽ حألٗظق / ىٍحٓش حٓظطالػ٤ش ٥ٍحء ػ٤٘ش ك٢ 

.  )رلغ ٍٓ٘٘ٞ(ٓؼَٔ ٓٔ٘ض ًَرالء  

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش

 . حُظؼَف ػ٠ِ  حىٍحى حُٔ٘ظٔخص حُؼخِٓش ُٔلّٜٞ ٓظَحط٤ـ٤ش حالٗظخؽ حألٗظق (1

حُٔؼَٔ ػ٤٘ش حُزلغ "ٓؼَٔ حٓٔ٘ض ًَرالء " ٝٓيٟ ٓؼَكش ٓويٍطٜخ ك٢ ٓؼَكٚ ٓيٟ حٌٓخ٤ٗش  (2

 ططز٤ن ٓلّٜٞ حٓظَحط٤ـ٤ش حالٗظخؽ حألٗظق .

 ٛيف حُيٍحٓش

حُٔ٘ظٔخص ح٠ُ حٗظخؽ حٗظق  ًٛزض حٕ حُظ٣ٞٔن حاله٠َ ُٚ ػالهش ٝأػَ ػ٠ِ حُٔٔظِٜي ٌُٜح (1

 ػٖ حالػخٍ حُز٤ج٤ش ح٤ُٔجش . ح  ٤ٌُٕٞ رؼي ًُي رؼ٤ي

 ٝػَٔ ,ٝحُٔظـ٤َحص حُٔؼط٤خص ٝكن حُٔ٘ظٞؽ ط٤ْٜٔ ربػخىس  ٜٓظٔشظٜخى٣ش حٕ حُٞكيس حاله (2

ٍ   حه٠َ ٓ٘ظٞؽ  . حُٔٔظِٜي ال ط٠َ حُظ٢ حُز٤ج٤ش حالَٟحٍ ٖٓ هخ

 ٓلّٜٞ حُـخء( د حُٔظٔؼِش حاله٠َ حُظ٣ٞٔن حرؼخى ر٤ٖ ٓٞؿزٚ ه٣ٞش حٍطزخ١ ػالهش ٛ٘خى (3

  . حألٗظق حالٗظخؽ ٝحٓظَحط٤ـ٤ش ) حُٔ٘ظؾ ط٤ْٜٔ ٓلّٜٞ حػخىس ,حُ٘لخ٣خص

 حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 

 2 حُيٍحٓش .( 2017) ك٘ظَ, 

حُظٌخَٓ ر٤ٖ ػ٤ِٔخص حالٗظخؽ حألٗظق ٝػ٤ِٔخص ِِٓٔش حُظـ٤ِٜ حُؼ٢ٌٔ ك٢ حًَُ٘خص حُٜ٘خػ٤ش / 

 .)رلغ ٍٓ٘٘ٞ (ٍإ٣ش ططز٤و٤ش ك٢ ًَٗش حُٜالٍ حُٜ٘خػ٤ش ك٢ ٓلخكظش رـيحى 

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش

ك٢ حًَُ٘ش حُٔزلٞػش ػٖ ػ٤ِٔخص حالٗظخؽ حألٗظق ِِٝٓٔش  ش٤ٓٝيح٤ٗ شطوي٣ْ ىٍحٓش ٗظ٣َ (1

 حُظـ٤ِٜ حُؼ٢ٌٔ .

  .حالٛظٔخّ رؼ٤ِٔش حالٗظخؽ حألٗظق (2

 حُظؼَف ػ٠ِ ٓـخٍ حُظٌخَٓ ر٤ٖ حالٗظخؽ حألٗظق ِِٝٓٔٚ حُظـ٤ِٜ حُؼ٢ٌٔ . (3

  ٛيف حُيٍحٓش

 حُٔٔظ٤ٌِٜٖ .طْٜٔ ػ٤ِٔش حالٗظخؽ حألٗظق ك٢ كظَس طوي٣ٜٔخ ُِٔ٘ظـخص حُٔوزُٞش ُيٟ  (1

 ٛ٘خى طلخٝص ك٢ حالُظِحّ ك٢ حالٗظخؽ حألٗظق . (2

ك٢ حالُظِحّ ٝحالٛظٔخّ رؼ٤ِٔش   خ  هالٍ حُيٍحٓش ك٢ حًَُ٘ش حُٔزلٞػش طز٤٤ٖ حٕ ٛ٘خى طلخٝط (3

 ِِٓٔش حُظـ٤ِٜ حُؼ٤ٌٔش .

  حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 
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 3 حُيٍحٓش .( 2018) حُٔٔخى ٝ حَُكخ١ٝ, 

طؼ٣ِِ حُٜلش ٝحُٔالٓش ح٤ُٜ٘ٔش / ىٍحٓش حٓظطالػ٤ش ٥ٍحء ٓزخىة حالٗظخؽ حألٗظق ٝىٍٝٛخ ك٢ 

 . )رلغ ٍٓ٘٘ٞ (ػ٤٘ش ٖٓ حُٔيٍحء ك٢ حًَُ٘ش حُؼخٓش ُِٔٔ٘ض حُ٘ٔخ٤ُش

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش

ػٖ  ٣ُخىس حُٔؼَكش حُ٘ظ٣َش ٝح٤ُٔيح٤ٗش ػٖ حًَُ٘ش حُٔزلٞػٚ  ُية حالكَحى حُٔزلٞػ٤ٖ (1

ٓل٢ٜٓٞ حالٗظخؽ حألٗظق ٝحُٜلش ٝحُٔالٓش ح٤ُٜ٘ٔش رٍٜٞس ػخٓٚ ٝحالٗظخؽ حألٗظق 

 رٍٜٞس هخٛش .

 طلي٣ي ػالهخص حالٍطزخ١ ٝحُظؤػ٤َ ر٤ٖ ٓزخىة حالٗظخؽ حألٗظق ٝحُٜلش ٝحُٔالٓش ح٤ُٜ٘ٔش . (2

  ٛيف حُيٍحٓش

ٔالٓش ٛ٘خُي ػالهش حٍطزخ١ ٝػ٤وش ٝطؤػ٤َ ٓخ ر٤ٖ ٓزخىة حالٗظخؽ حألٗظق ٝحُٜلش ٝحُ (1

 ح٤ُٜ٘ٔش 

ٛ٘خى ٝؿٞى حٍرغ ٓزخىة ُإلٗظخؽ حألٗظق حطلن ػ٤ِٜخ حؿِذ حُزخكؼ٤ٖ ٢ٛٝ ) ٓزيأ حُظل١ٞ  (2

 ٝٓزيأ ح٢ُُٞٔ٘( . ,ٓزيأ حُٞهخث٢, ٓزيأ حُي٣ٔوَح٢١,

  حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 

 اعداد الباحث .

-:دراسات عربية .2.2.1 

-:دراسات عربية حكؿ مكضكع التكاليؼ البيئية   .1.2.2.1 

 -:يمكف توضيح بعض الدراسات العربية المتعمقة بموضوع التكاليؼ البيئية مف خبلؿ الجدوؿ االتي   
 ( 3جدوؿ )

 دراسات عربية حوؿ موضوع تحميؿ التكاليؼ البيئية
 ص حُز٤خٕ طلخ٤َٛ حُيٍحٓش

 1 حُيٍحٓش .(  2017)ػَٔ, 

حُٔخ٤ُش / ىٍحٓش ٤ٓيح٤ٗش ػ٠ِ حًَُ٘خص ٓلخٓزش حُظٌخ٤ُق  حُز٤ج٤ش  ٝىٍٝٛخ ك٢ طل٤ٖٔ ؿٞىس حُظوخ٣ٍَ 

 . )ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ (حُٜ٘خػ٤ش رخُٔ٘طوش حُٜ٘خػ٤ش حُو١َّٞ

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش

, ًٌُٝي ر٤خٕ ح٤ٔٛش ٓلخٓزش حُظٌخ٤ُق ك٢ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ ٓلّٜٞ ١ٝز٤ؼش ٓلخٓزش  حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش (1

 طل٤ٖٔ حالٗظخؽ ك٢ حًَُ٘خص حُٜ٘خػ٤ش حُٔٞىح٤ٗش .

 حُظؼَف ػ٠ِ حٗٞحع حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٝٓؼَكٚ ٤ًل٤ش حالكٜخف ػٜ٘خ ك٢ حُظوخ٣ٍَ حُٔخ٤ُش  (2

  ٛيف حُيٍحٓش

ٓلخٓزش حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش طْٜٔ ك٢ طل٤ٖٔ ؿٞىس حُظوخ٣ٍَ حُٔخ٤ُش ٖٓ هالٍ طٞك٤َ ٓؼِٞٓخص ػٖ  (1

 طٌخ٤ُق حُ٘خطـش ػٖ حػخىس حُظي٣َٝ .

 حألىحء ػٖ حُٔؼِٞٓخص ُظٞكَ حُز٤ج٢ حُٔلخٓز٢ رخإلكٜخف طٔخػي حُز٤ج٤ش حُظٌخ٤ُق ٓلخٓزش حٕ (2

 ُِٞكيحص حالهظٜخى٣ش حُٜ٘خػ٤ش . حُز٤ج٢

 حَٟحٍ رظول٤ٞ حُٔظؼِوش حُز٤ج٤شحُظٌخ٤ُق  ػٖ حُز٤ج٤ش طٞكَ ٓؼِٞٓخص حُظٌخ٤ُق حٕ ٓلخٓزش (3

 حُٜ٘خػ٤ش . حُٔوِلخص

 حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 

 2 حُيٍحٓش .(2018  ,ٝحٟق رٖ)ػٔخٍ ٝ

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش حػَ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ طٌخ٤ُق حُـٞىس رخُٔئٓٔخص حُٜ٘خػ٤ش حُـِحث٣َش / ىٍحٓش كخُش ٝال٣ش رٌَٔس 

 حُظؼَف ػ٠ِ حُظٌخ٤ُق حُز٤جش رخُٔ٘٘آص حُٜ٘خػ٤ش حُـِحث٣َش ك٢ ٝال٣ش رٌَٔس . (1

 .  حُظؼَف ػ٠ِ طٌخ٤ُق حُـٞىس ك٢ حُٔ٘٘آص حُٜ٘خػ٤ش حُـِحث٣َش ك٢ ٝال٣ٚ رٌَٔس (2

ٓؼَكٚ حُؼالهش ر٤ٖ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ك٢ حُٔ٘٘آص حُٜ٘خػ٤ش  حُـِحث٣َش ًٔظـ٤َ ٓٔظوَ ٝطٌخ٤ُق  (3

 . حُـٞىس ًٔظـ٤َ طخرغ

 ٛيف حُيٍحٓش

 ٛ٘خى طٌخ٤ُق ر٤ج٤ش رخُٔ٘٘آص حُٜ٘خػ٤ش ٓلَ حُيٍحٓش حُٔظٔؼِش رظٌخ٤ُق حُٔ٘غ ٝحُظو٤٤ْ ٝحُلَ٘ . (1

ٖٓ هالٍ طي٣ٍذ  رخُٔ٘٘آص حُٜ٘خػ٤ش حُـِحث٣َشٝؿٞى ػالهش ر٤ٖ طٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٝطٌخ٤ُق حُٔ٘غ  (2

 . حُؼخ٤ِٖٓ ٝطل٤ٖٔ حالٗظخؽ رخٓظَٔحٍ

حُٔظٔؼِش  ٝؿٞى ػالهش ر٤ٖ طٌخ٤ُق  حُز٤ج٤ش ٝ طٌخ٤ُق حُظو٤٤ْ رخُٔ٘٘آص حُٜ٘خػ٤ش حُـِحث٣َش (3

 . ٓوظِلش كظَحص ك٢ حُٔ٘ظٞؽ كلٚ ٝ حُلي٣ؼش ٝحُظلظ٤ٖ حالهظزخٍ ٓؼيحص ظٞكَر

 حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 
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 3 حُيٍحٓش .(2019)حرَح٤ْٛ, 

أػَ ه٤خّ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ ط٤َٗي حُوَحٍحص حالىح٣ٍش / ىٍحٓش ٤ٓيح٤ٗش ػ٠ِ ػ٤٘ش ٖٓ حًَُ٘خص 

. )ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ( حُٜ٘خػ٤ش رٞال٣ش حُو١َّٞ  

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش

 .ٜخط٢٤ِٔ ح٠ُٞء ػ٠ِ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٝٓؼَكٚ حٗٞحػ (1

 . حُز٤ج٤ش ٝألىحء حُؼ٤ِٔخص ٝحُٔ٘ظـخص ٝطؼ٤ٜٔ٘خ ريهٚحُظَٞٛ ُٔلّٜٞ حك٠َ ُِظٌخ٤ُق  (2

 شػ٘خ٣ش حالىحٍس رخُز٤ج ٓيًٌُٟي خُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٝرك٢ حُؼ٘خ٣ش  ُٞكيحص حالهظٜخى٣شٓؼَكٚ ىٝحكغ ح (3

ٛيف 

 حُيٍحٓش

ه٤خّ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ك٢ حُٞكيحص حالهظٜخى٣ش ٣ْٜٔ ك٢ كٔخ٣ش حُز٤جش ٖٓ حُظِٞع ٝح٠٣خ ٓ٘غ  (1

 حُظِٞع .

 ه٤خّ حالىحٍس رخُؼ٘خ٣ش رو٤خّ حُظٌخ٤ُق ٣ٔخػي ك٢ طو٣ٞش حُؼالهخص رخُيحهَ ٝحُوخٍؽ .حٕ  (2

 ه٤خّ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٣ٔخػي ك٢ طلو٤ن حالٍرخف . (3

  اهم االستنتاجات 

 اعداد الباحث .

-:دراسات عربية حكؿ مكضكع ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ   :2.2.2.1 

:يمكف تكضيح بعض الدراسات العربية المتعمقة بمكضكع ستراتجيية األداء اإلنتاجي األنظؼ  خالؿ الجدكؿ االتي      

 (4جدكؿ رقـ )
 دراسات عربية حكؿ مكضكع ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ 

 ص حُز٤خٕ طلخ٤َٛ حُيٍحٓش

 1 حُيٍحٓش (.2017, )َُٜٗحى

حألٗظق  ك٢ ط٤ْٜٔ حُٔ٘ظـخص حُٔٔظيحٓش / ىٍحٓش كخُش ُٔئٓٔش ىٍٝ حٓظويحّ طٌِ٘ٞؿ٤خ حالٗظخؽ 

 .)ٍٓخُش ٓخؿٔظ٤َ(حٌُز٤َس  ٛ٘خػش حالٓٔ٘ض ػ٤ٖ

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش

حُٜ٘خػ٤ش ٓلَ حُيٍحٓش ك٢ حُٞكيحص حالهظٜخى٣ش ٓؼَكٚ حٓظويحّ طٌُ٘ٞٞؿ٤خص حالٗظخؽ حألٗظق ك٢  (1

 . ط٤ْٜٔ ٓ٘ظـخص ٓٔظيحٓٚ

  .حُٔٔظيحٓش  ٝاظٜخٍ ىٍٝٛخ حٌُز٤َ ك٢ ٝهخ٣ش حُز٤جش ٝٛلش حالٗٔخٕٓيٟ ٓلّٜٞ حُٔ٘ظـخص  ط٤ٟٞق (2

  ٛيف حُيٍحٓش

٤ِش ٝحُط٣َن حالًؼَ ًلخءس ك٢ ط٘ـ٤َ حُؼ٤ِٔخص ػطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حالٗظخؽ حألٗظق حألِٓٞد حالًؼَ كخ يطؼ (1

 حُٜ٘خػ٤ش ٖٓ حُ٘خك٤ش حُز٤ج٤ش ُظلو٤ن حالٓظيحٓش .

ٖٓ  طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حالٗظخؽ حألٗظق ك٢ حُٔ٘٘آص حالهظٜخى٣ش ك٢ ػ٤ِٔش ط٤ْٜٔ حُٔ٘ظـخص حٓظؼٔخٍ (2

ح٤َُٗي  ٝحالٓظؼٔخٍاُحكش حالٗزؼخػخص ٝٓخ ٣ٜلزٜخ ٖٓ طٌخ٤ُق هخ٤ٗٞٗش  ٖٓ هالٍحُ٘خك٤ش حُز٤ج٤ش 

 ُِٔٞحى ,حٌَُٜرخء ,حُـخُ ,حُٔخء, ٝحػخىس طي٣َٝ حُزؼٞ ٓؼَ ح٤ُٔخٙ .

  حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 

 2 حُيٍحٓش (.2018هَٕٝ,)حُو٘خد ٝأ

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش .)رلغ ٍٓ٘٘ٞ(حُو٠َحء حُظٌِ٘ٞؿ٤خ حٓخ٤ُذ ًؤكي حألٗظق حالٗظخؽ طز٢٘ هيٓش ك٢ حُز٤ج٤ش حُٔلخٓزش

 حالٗظخؽ حألٗظق رٞؿٞى حال ال ٣ظلون ٝح١ٌُ حُٔٔظيحٓش حُظ٤ٔ٘ش ػ٠ِ ح٠ُٞء ط٢٤ِٔ ا٠ُ حُيٍحٓش طٜيف

 حُز٤ج٤ش حُٔلخٓزش ػ٠ِ حُظ٤ًَِ ٓغ ُٚ حٌُٔٞٗش ٝحالٓخ٤ُذ حُظٌِ٘ٞؿ٤خ حُو٠َحء حهظٜخى٣خص ٝٓ٘خه٘ش

 حألٗظق . حالٗظخؽ حِٓٞد ُظطز٤ن خ  ىحػٔ خ  ٗظخٓرٞٛلٜخ 

 ٛيف حُيٍحٓش

 . ٝحكيس ُؼِٔش ٝؿٜخٕ حاله٠َ ٝحالٗظخؽ حألٗظق حالٗظخؽ (1

 . حُٜل١َ حُظِٞع أُٔزي ٝحٍُٞٛٞ حُز٤جش ُلٔخ٣ش ٗخٓال   ٓيهال   ٣ؼط٢ حألٗظق حالٗظخؽ حِٓٞد حٕ (2

 . حُز٤ج٢ حُٔلخٓز٢ حُ٘ظخّ ػ٠ِ ًز٤َ رٌَ٘ ٣ؼظٔي حألٗظق حالٗظخؽ حِٓٞد طلؼ٤َ  حٕ (3

  حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 

 3 حُيٍحٓش (.  2020حُٜخّ ,)

ىٍٝ حٓظَحط٤ـ٤ش حالٗظخؽ حألٗظق ك٢ طل٤ٖٔ حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ك٢ حُٔئٓٔش حُٜ٘خػ٤ش / ىٍحٓش ٤ٓيح٤ٗش 

 . )ح١َٝكش ىًظٍٞحٙ( ُزؼٞ ٜٓخٗغ حُلي٣ي ٝحُِٜذ ك٢ حُـِحثَ

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش

حُٜ٘خػ٤ش حُـِحث٣َش ٖٓ هالٍ ططز٤ن ُِٞكيحص حالهظٜخى٣ش  ىػْ ٓظَحط٤ـ٤ش حالٗظخؽ حألٗظق (1

 طٌُ٘ٞٞؿ٤خطٚ حُٔوظِلش .

طل٤ٖٔ حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ,  ك٢ حإلٗظخؿ٢ حألٗظق حألىحء ط٤ٟٞق حُيٍٝ حُلخػَ ُٔظَحط٤ـ٤ش (2

 ًُٝي رخالػظٔخى ػ٠ِ طٌُ٘ٞٞؿ٤خطٚ حُٔوظِلش .

  حٛيحف حُيٍحٓش
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 ٣ؼي ٓلّٜٞ حالٗظخؽ حألٗظق ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ ٍحكوض ظٍٜٞ ٓلّٜٞ حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش . (1

ٖٝٛٞٓ حالٓزخد ٍٝحء طؤهَ  تحُؼٖٔ ٓلّٜٞ هخ١ ٢حٕ حالػظوخى رخٕ حالٗظخؽ حألٗظق ؿخُ (2

 ك٢  طز٢٘ ٓلّٜٞ حالٗظخؽ حألٗظق . صخءٗحُظ٢ حُٞكيحص حالهظٜخى٣ش 

ؼ٤ِٔش حُظ٢ طيهَ ك٢ حُحال٤ُٝش حُيحهِش  حُٔٞحىحُز٤ج٤ش ػ٘ي حهظ٤خٍ  ُـٞحٗذَٓحػخس ح٣ظْ  (3

 . ٓلَ حُيٍحٓش حإلٗظخؿ٤ش رخُٜٔخٗغ

 حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 

 اعداد الباحث .

-:دراسات اجنبية .3.2.1 
-:دراسات اجنبية حكؿ مكضكع تحميؿ التكاليؼ البيئية :   1.3.2.1 

يمكف توضيح بعض الدراسات االجنبية  المتعمقة بموضوع تحميؿ التكاليؼ البيئية مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي:        
 (5جدوؿ رقـ )

 دراسات اجنبية حوؿ موضوع التكاليؼ البيئية 
 ص حُز٤خٕ طلخ٤َٛ حُيٍحٓش

(Can, et.al, 2013.) 1 حُيٍحٓش 

 طؤػ٤َ حُظٌِلش حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أىحء حًَُ٘خص: ىٍحٓش ًَُ٘خص حُ٘ل٢ ك٢ ٝال٣خص ىُظخ ح٤ُ٘ـَ ك٢ ٤ٗـ١َ٤
The Impact of Environmental Cost on Corporate Performance: A Study Of Oil 

Companies in Niger Delta States of Nigeria 

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش

 ح٤ُ٘ـَ ىُظخ ٝال٣خص ك٢ حُ٘ل٢ ًَٗخص أىحء ػ٠ِ حُز٤ج٤ش حُظٌِلش طؤػ٤َ ك٢ حُظلو٤ن ٛٞ حُيٍحٓش ٖٓ حُؼخّ حُٜيف

 :٣ؤط٢ ٓخ اػزخص ك٢ حألٛيحف طظٔؼَ , حُظلي٣ي ٝؿٚ ػ٠ِ ٤ٗـ٣َ٤خ ك٢

 .طَطز٢ طٌخ٤ُق ٛلش ٝٓالٓش حُٔٞظل٤ٖ ٝأىحء حًَُ٘ش رٌَ٘ ًز٤َ (1

 ٝػ٤و خ .طَطز٢ طٌخ٤ُق اىحٍس حُ٘لخ٣خص ٝأىحء حًَُ٘ش حٍطزخ١ خ  (2

 حٛيحف حُيٍحٓش

حُظؼ٠٣ٞخص  طول٤ٞ ٖٓ هالٍ ك٢ حُٞكيحص حالهظٜخى٣ش ٌٓٔ٘ش هي طٌٕٞ أىحس حٕ حالٓظيحٓش (1

 .حُ٘لط٤ش  ًَُِ٘خص ح٤٠ُٔلش ُِٔـظٔؼخص حُٔيكٞػش ٝحُؼوٞرخص ٝحُـَحٓخص

حًَُ٘خص ك٢  أىحء ػ٠ِحػَص طٌخ٤ُق, ٛلش ٝٓالٓش حُٔٞظل٤ٖ, حىحٍس حُ٘لخ٣خص طؤػ٤َح ًز٤َح   (2

 ٤ٗـ٣َ٤خ ك٢ حُ٘ل٢ هطخع

 ك٢ حُز٤ج٤ش حُظٌخ٤ُق إٔ حُ٘ظخثؾ حػزظض حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ك٢ حُٞكيحص حالهظٜخى٣ش, طل٤َِ رؼي (3

 حُٞكيحص حالهظٜخى٣ش . أىحء ػ٠ِ ًز٤َ طؤػ٤َ حُٞكيحص ُٜخ

  حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 

(Norman, 2015). 2 حُيٍحٓش 

  . ك٢ ًَٗش ط٤ٜ٘غ حُٔؼيحص حُٜ٘خػ٤ش ك٢ حٗـِظَح /حُظٌِلش ٝحالػخٍ حُز٤ج٤ش ك٢ حُظ٤ٜ٘غ / ىٍحٓش كخُش

Cost and Environmental Impacts in Manufacturing: A Study Approach 

حُيٍحٓش ػ٘ٞحٕ   

 حُظ٤ٜ٘غ . ًَٗش ك٢ أؿ٣َض كخُش ىٍحٓش ػ٠ِ ر٘خء   ٝحُظٌخ٤ُق حالٓظيحٓش ر٤ٖ حُظيحهَ ٓخ طل٤َِ (1

 ٓغ حُظٌخ٤ُق . ٣ٝوخٍٜٗخ حُظ٤ٜ٘غ رؼ٤ِٔش حُز٤ج٤ش حُظؤػ٤َ حؿِذ كيٝع ٌٓخٕ حُظل٤َِ ٣ليى حٕ ٌٛح (2

  .ٝحُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ُظو٤َِ حألػخٍ حُزي٣ِش ٝحُؼ٤ِٔخص حُٔٔخٍحص طٞك٤َ طٜيف ا٠ُ حُيٍحٓش حٕ ٌٛٙ (3

 حٛيحف حُيٍحٓش

 إٔ ٓؼظْ حُظؤػ٤َ حُز٤ج٢ حُظ٢ طٔززٜخ حُٞكيحص حالهظٜخى٣ش  طٌٕٞ هالٍ َٓكِش حُٔٞحى حُٔٞحى (1

ٌُُي ٣ـذ ػ٠ِ حُٞكيحص حالهظٜخى٣ش حُظ٢ طَؿذ رظول٤ٞ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٝحالػَ حُز٤ج٢  حال٤ُٝش 

  . حٕ ط٢ُٞ حٛظٔخٓخ  ًز٤َح  رخُٔٞحى حال٤ُٝش

 . حٕ حُظل٤ٔ٘خص ػ٠ِ ػ٤ِٔش حالٗظخؽ حُلخ٤ُش ٣ٌٖٔ إٔ طئى١ ُظؤػ٤َحص ر٤ج٤ش  أهَ (2

خ أٓٞحٍ حٕ طل٤ٖٔ حُؼ٤ِٔش حإلٗظخؿ٤ش ُٖ ٣ٔخػي كو٢ ك٢ حُللخظ ػ٠ِ ًًٞز (3 ٘خ ٗظ٤ل خ رَ ٤ٓٞكَ أ٠٣ 

 حًَُ٘خص.

  حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 

  .انجبحث اعذاد
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-:دراسات اجنبية حكؿ مكضكع ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ  .2.3.2.1 

يمكف توضيح بعض الدراسات االجنبية  المتعمقة بموضوع ستراتجيية األداء اإلنتاجي األنظؼ مف خبلؿ    
 الجدوؿ االتي:

 ( 6رقـ) جدوؿ

 دراسات اجنبية حوؿ موضوع ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ
 ص حُز٤خٕ طلخ٤َٛ حُيٍحٓش

(Siaminwe, et. al, 2005). 1 حُيٍحٓش 

 . اٗظخؽ أٗظق ك٢ ُحٓز٤خحُو٤ٞى ح٤ُٔخ٤ٓش ٝحُظ٘ـ٤ِ٤ش ُظ٘ل٤ٌ 

Policy And Operational Constraints For The Implementation 

Of Cleaner Production In Zambia . 

  ػ٘ٞحٕ حُيٍحٓش

طلي٣ي ٓٔظٟٞ حُٞػ٢ رخالٗظخؽ حألٗظق ر٤ٖ ٓوظِق حُـٜخص حُلخػِش ك٢  (1

 حُٜ٘خػش ٝحًُٞخالص حُل٤ٌٓٞش ٝحُٔ٘ظٔخص ؿ٤َ حُل٤ٌٓٞش 

 طو٤٘خص حالٗظخؽ حألٗظق.  ٝحٓظؼٔخٍطلي٣ي حُؼٞحثن حُظ٢ طؼَهَ طز٢٘  (2

طلي٣ي حأل١َ حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ٝحألىٝحص حالهظٜخى٣ش ٝحُلٞحكِ حألهَٟ حُظ٢ ٖٓ   (3

 طو٤٘خص حالٗظخؽ حألٗظق. ٝحٓظؼٔخٍٗؤٜٗخ إٔ ط٘ـغ ػ٠ِ حهظ٤خٍ 

  حٛيحف حُيٍحٓش 

ٟج٤ِش أٝ  ه٤خٍحص حالٗظخؽ حألٗظق حُظ٢ طٔظٞؿذ حٓظؼٔخٍحص ٍأٓٔخ٤ُش (1

 ٓؼيٝٓش ٣ظْ طز٤ٜ٘خ ٝط٘ل٤ٌٛخ رزٔخ١ش. 

 حالٗظخؽ حألٗظق ٣ئى١ رٌَ٘ ػخّ  ُظل٤ٖٔ حإلٗظخؿ٤ش.  (2

 ٣لٖٔ حٓظؼٔخٍ أىٝحص حإلىحٍس حُز٤ج٤ش ٓـخالص حالٗظخؽ حألٗظق ك٢ حُٜ٘خػش.  (3

  حْٛ حالٓظ٘ظخؿخص 

(Doorasamy, 2014). 2 حُيٍحٓش 

  .ًَ٘ش ط٤ٜ٘غ حٍُٞمرحٓظويحّ ٓلخٓزش حإلىحٍس حُز٤ج٤ش ُظلو٤ن ك٢ كٞحثي اٗظخؽ حألٗظق 

Use Environmental Management Accounting To Investigate 

The Benefits Of Cleaner Production In A paper 

Manufacturing Company. 

حُيٍحٓش ػ٘ٞحٕ   

أىحس رٞٛلٜخ (    (EMEٓلخٓزش حالىحٍس حُز٤ج٤ش ُٜيف ٖٓ حُيٍحٓش ٛٞ حٓظويحّح

ُظلي٣ي حإلٌٓخٗخص ٝحُلٞحثي حُز٤ج٤ش ٝحالهظٜخى٣ش الػظٔخى طو٤٘خص حالٗظخؽ حألٗظق 

 . ٝحُظو٤٘خص ك٢ ًَٗش حُظ٤ٜ٘غ

  حٛيحف حُيٍحٓش

 إٔ ػ٤ِٔش اٗظخؽ حُزوخٍ ؿ٤َ كؼخُش ٝهي أػَ ًُي ِٓز خ ػ٠ِػ٠ِ أًيص حُيٍحٓش  (1

 ٝحالهظٜخى١ ًَُِ٘ش .حألىحء حُز٤ج٢ 

حُ٘لخ٣خص ك٢ ٌَٗ ٍٓخى حَُٔؿَ ٢ٛ هٔخٍس ًَُِ٘ش ,ٌٓ٘ ًُي حُل٤ٖ طو٣َز خ  (2

 ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش.ٖٓ % (ٖٓ حُٔٞحى  ٣20ظْ كوي )

حالٓظ٘ظخؿخص  حْٛ   

(Doorasamy, 2016). 3 حُيٍحٓش 

(ُظلي٣ي كٞحثي حٌُلخءس حُز٤ج٤ش MFCA) حٓظويحّ ٓلخٓزش طٌخ٤ُق طيكن حُٔٞحى

 . حألٗظق ك٢ حٍُٞم ٝحُِذ ٓ٘ظٔش حُظ٤ٜ٘غٝحالٗظخؽ 

Using Material Flow Cost Accounting (MFCA) To Identify 

Benefitsof Eco-Efficiency And Cleaner Production In A paper 

And Pulp Manufacturing Organization. 

حُيٍحٓش ػ٘ٞحٕ   
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 . حألٗظق حالٗظخؽ ططز٤ن ىٕٝ طلٍٞ حُظ٢ حُؼٞحثن ٝحٌُٔ٘الص طلي٣ي (1

 رظو٤٘ش ٓوخٍٗش حألٗظق ٖٓ هالٍ حػظٔخى طو٤٘ش حالٗظخؽ حُٔظٞهؼش حُلٞحثي اظٜخٍ (2

 . ٝحُؼخ٣ٞٗش حأل٤ُٝش حألىر٤خص ػ٠ِ ٖٓ هالٍ حالػظٔخى حألٗزٞد ٜٗخ٣ش

طل٤ٖٔ ػ٤ِٔش حالٗظخؽ ٖٓ هالٍ طو٤َِ حالػخٍ حُز٤ج٤ش ؿ٤َ حَُٔؿٞرش ٝحٓظزيحٍ  (3

 ش .حُٔٞحى ح٠ُخٍس رٔٞحى ٛي٣وش ُِز٤ج

 ٛيف حُيٍحٓش

 حُٞكيحص حالهظٜخى٣ش طٔخٍٜٓخ حُظ٢ حُز٤ج٤ش حألٗ٘طش حٓظ٘ظـض حُيٍحٓش رؤٕ (1

 .ُِٞكيحص حالهظٜخى٣ش  حُز٤ج٢ حألىحء ػ٠ِ ا٣ـخر٢ أػَ ُٜخ ٣ٌٕٞ

 حُظ٘خك٤ٔش حُويٍس ُٚ طؤػ٤َ ػ٠ِ  حُز٤ج٢ حألىحء حُٔٔظٟٞ إٔ حُيٍحٓش ح٠ُ ط٤َ٘ (2

 .ُٜخ حُٔ٘خكٔش رخُٜ٘خػخص ٓوخٍٗش ُِٞكيس حالهظٜخى٣ش 

 ط٘خك٤ٔش ح٤ُِٔس طلون ُِٞكيحص حالهظٜخى٣ش حٕ ٣ٌٖٔ ػ٠ِ أٗٚ حُيٍحٓشص حًي (3

 .حُز٤ج٢  ألىحثٜخ طل٤ٜٔ٘خ هالٍ ٖٓ

حالٓظ٘ظخؿخص  حْٛ  

 اعداد الباحث .
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 -:  (Analysis of Previous Studies)تحميؿ الدراسات السابقة  4.2.1:

الحالي فيمكف تحميؿ ىذه  لبحثالدراسات السابقة التي ذات صمة بموضوع ا بعد االنتياء مف استعراض     
مف مدل االفادة  بينيا وبيف البحث الحالي وايضا بياف التشابو كاالختالؼ الدراسات، مف خبلؿ توضيح اوجو

 -: الدراسات السابقة لمعرفة موقع البحث الحالي منيا وكاالتي 

 Explain the Similarities )البحث الحالي كالدراسات السابقةالتشابو بيف أكجو بياف  :1.4.2.1

Between Current Research and Previous Studies):-  

لجيود التي تقوـ بيا معرفة ا إلى سعت في معايشتيا (2012 ،)ناصر كالخفاؼاف البحث الحالي و دراسة  (1
 .  لحماية البيئة اضافة لذلؾ الجيود المحمية الوحدات االقتصاديةاغمب 

التعمؽ العممي لمفيوـ محاسبة التكاليؼ ومعرفو مدى فعاليتيا في توفير الى  (2016)عمي، ىدفت دراسة (2
 .وىذا ما تناولتيا الدراسة الحالية  المعمومات المبلئمة

في دعـ القدرة  ميـً  عمى اف المحاسبة البيئية ليا دورٌ  (2018)عزيز، اتفؽ البحث الحالي مع دراسة  (3
مية لمعمميات التشغيمية في عفي رفع الكفاءة والفا ىاماً  التي تمعب دوراً منشآت االعماؿ التنافسية في 

 . الصناعية الوحدات االقتصادية
العاممة لمفيـو  ةاإلنتاجي الوحدات االقتصاديةلتعرؼ عمى ادراؾ إلى ا (2016 ،)مجيد كشاكردراسة  ىدفت (4

 ما اوضحتو الدراسة الحالية . وىذا اإلنتاجي األنظؼاألداء ستراتيجية 
األداء االلتزاـ في ستراتيجية ب في الوحدات االقتصادية اً اف ىناؾ تفاوتب (2017)حنظؿ،  تناولت دراسة (5

  .ستراتيجية وىذا ما تسعى الييا الدراسة الحالية لمعرفة مدى تطبيؽ  اإلنتاجي األنظؼ
 لو األنظؼ االنتاج اىتماـ الوحدات االقتصادية بمبادئاف عمى  ( 2018،)السماؾ كالرحاكمأكدت دراسة  (6

 وىذا ما تناولتو الدراسة الحالية . لمعامميف المينية والسبلمة الصحة بتحقيؽ أىمية
محاسبة التكاليؼ البيئية تسيـ في تحسيف جودة التقارير  افبالى تأكيد  (2017)عمر، دراسة  تتوصم (7

 . وىذا ستتناولو الدراسة الحالية تكاليؼ الناتجة عف اعادة التدويرالالمالية مف خبلؿ توفير معمومات عف 
تقديـ الحموؿ لبعض مشكبلت بالى اىميتيا في المساىمة ( 2018 ،)عمار كبف كاضحاشارت دراسة  (8

 . ي حسابيا لتكاليؼ البيئية وىو ما تناولو البحث الحاليف الوحدات االقتصادية
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( عمى اف قياس التكاليؼ البيئية في الوحدات االقتصادية  2019) ابراىيـ، اتفؽ البحث الحالي مع دراسة  (9
 . منع التموث كذلؾيساعد االدارة في عممية اتخاذ القرارات وحماية البيئة مف التموث و 

االقتصادية  في الوحداتتكنولوجيا االنتاج األنظؼ  استعماؿ أفعمى  (2017)شيرزاد، دراسة  اكدت  (10
االنبعاثات وما يصحبيا مف تكاليؼ قانونية  إزالةالبيئية مف خبلؿ بما ينسجـ مع تصميـ المنتجات يسيـ ب

 مثؿ المياه . يابعض الماء، واعادة تدوير الغاز، الكيرباء، واالستعماؿ الرشيد لممواد،
اإلنتاجي  تقنية ستراتيجية األداء تطبيؽ اف )2018الخشاب كأخركف، اتفؽ البحث الحالي مع دراسة )  (11

 . مف خبلؿ تخفيض التموثات البيئيةاألنظؼ يعطي مدخبًل شامبًل لحماية البيئة 
الثمف  يف االنتاج األنظؼ غالأاف االعتقاد ب (2020)الياـ، دراسة لاكد البحث الحالي تأييده لبلستنتاج   (12

 . مف االسباب وراء تأخر الوحدات االقتصادية في تبني مفيـو االنتاج األنظؼ وىذا مفيوـ خاطئ وىو
 واعية لمعالجة جوىرة القضية  اً باف ىناؾ جيود,Can, et.al)  2013)اتفؽ البحث الحالي مع دراسة   (13

مكانية تأثير التكاليؼ البيئية عمى أدا  ء الوحدات االقتصادية .البيئية و توفر إطار لمدراسة وا 
  اف تطبيؽ االنتاج األنظؼ يؤدي بشكؿ ب ((Siaminwe, et.al, 2005اكد البحث الحالي تأييد لدراسة   (14

 تحسيف االنتاج وزيادة كفاءة األداء البيئي . الىعاـ 
 تكوف االقتصادية الوحدات تسببيا التي ةالبيئي اتالتأثير  معظـ أف ((Norman, 2015بينت دراسة   (15

 البيئية التكاليؼ بتخفيض ترغب التي االقتصادية الوحدات عمى يجب لذلؾ االولية، المواد مرحمة خبلؿ
 .تأثيرا المواد االوليةالبحث الحالي حيث سيتناوؿ  االولية بالمواد كبيراً  اىتماماً  تولي اف البيئي واالثر

تقنيات االنتاج األنظؼ تقمؿ مف  استعماؿالى اف تنفيذ ( Doorasamy, M,2014)توصمت دراسة   (16
نيا كميات أقؿ مف النفايات أو في بعض األحياف ال نفايات عمى عمدخبلت المواد الخاـ مما ينتجع 

سيؤدي في النياية لتحسيف األداء البيئي وزيادة األداء االقتصادي وىذه مايتفؽ تماما مع البحث  إذاإلطبلؽ 
 الحالي . 

تحسيف عممية االنتاج مف خبلؿ تقميؿ االثار البيئية غير إلى  ((Doorasamy,2016ىدفت دراسة  (17
 . وىذا يتفؽ مع البحث الحالي المرغوبة واستبداؿ المواد الضارة بمواد صديقة لمبيئة
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 Explain the Difference )االختالؼ بيف البحث الحالي كالدراسات السابقةاكجو بياف 2.4.2.1:   

Between the Current Research and Previous studies) :-  

 -التي يمكف توضيحيا مف خبلؿ االتي :و اف البحث الحالي يتميز عف الدراسة السابقة بمجوعة مف النقاط     

األداء اإلنتاجي  ةاألنشطة وبيف ستراتيجي أساساف البحث الحالي ربط بيف تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى  (1
وتطبيؽ ستراتيجيات األداء اإلنتاجي  التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطةتقسيـ األنظؼ مف خبلؿ 

وتناوؿ فؤاد االنتاج األنظؼ والمعوقات التي تحوؿ  الفاعمية، اإلنتاجية، االقتصادية، األنظؼ الكفاءة،
 . دوف تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ في الوحدات االقتصادي 

ستراتيجيو  وبياف أثرىا عمىؿ التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة اف البحث الحالي تضمف تحمي (2
مف خبلؿ تحميؿ التكاليؼ داخؿ الوحدة االقتصادية مف خبلؿ تقسيـ وتبويب األداء اإلنتاجي األنظؼ 

التكاليؼ البيئية كبل حسب النشاط االنسب لو ليتـ التحديد الدقيؽ لكؿ قسـ مف اقساـ التكاليؼ البيئية 
األنشطة غير المنتجة، نشاط ازالة الترسبات، نشاط السيطرة عمى التموث واالنبعاثات الغازية،  باستعماؿ

المختمفة والعمؿ عمى  ألقسامياحيث تساعد ىذه األنشطة لمعرفة ما تـ تحميؿ التكاليؼ نشاط الوقاية، 
لتي تساعد في اإلنتاجي األنظؼ ا األداء تخفيض ىذه التكاليؼ البيئية مف خبلؿ تطبيؽ ستراتيجية

 اتمؤشرات الستراتيجي باستعمالياومنع عممية التموث وخمؽ انتاج انظؼ  اليؼكترات الو تحقيؽ وف
 .إذ لـ يتطرؽ الباحث الى ذلؾ الفاعمية، اإلنتاجية، االقتصادية، الكفاءة،

 The Extent of Benefit From the Previous)مدل االفادة مف الدراسة السابقة : 3.4.2.1 

Study):-  

 -: اآلتيةيمكف بياف مجاؿ االفادة مف الدراسات السابقة مف خبلؿ النقاط    

فمقد تـ  ، معرفياً  ةواضح اصبحت التيلمواضيع اتجنب  عمىالدراسات السابقة الباحث  لقد ساعدت (1
عمى المواضيع والمسائؿ التي لـ تأخذىا الدراسات السابقة بشي مف التفصيؿ امثاؿ تحميؿ  لتركيزا

غير المنتجة، نشاط ازالة الترسبات، نشاط السيطرة عمى التموث التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة 
األنظؼ مف خبلؿ  اإلنتاجيوبياف أثرىا عمى ستراتيجيو األداء  واالنبعاثات الغازية، نشاط الوقاية

 .الفاعمية، اإلنتاجية االقتصادية، الكفاءة،مؤشرات 
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في اغناء الجانب النظري لمبحث الحالي، ولقد ساعدت في  أستعمؿكانت الدراسات السابقة مصدرًا  (2
اغناء البحث الحالي في االفكار والمعمومات التي لـ يتيسر لمباحث درايتيا اال مف خبلؿ االطبلع عمى 

 استعمالياالفرصة لمباحث مف اجؿ  تات، فقد اصبحت الدراسات السابقة تمثؿ مراجع اتاحالدراس هىذ
  .في بحثو الحالي

مف حيث االىداؼ واألىمية وايضا  لمدراسات السابقة وحقؽ معيا تكامبلً  البحث الحالي مكمبلً  تبرعي (3
 العممية . رصانتو االستنتاجات التي تـ التوصؿ الييا، مما قوى مف مكانة البحث الحالي وكذلؾ
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 ثانًالالفصل 

للتكالٌؾ البٌئٌة على أساس  المفاهٌمًاالطار 

األنشطة وأثرها على ستراتٌجٌة األداء اإلنتاجً 

 األنظؾ

المرتكزات المعرفٌة للتكالٌؾ البٌئٌة المبحث االول : 

 وتحلٌلها على أساس األنشطة

 ستراتٌجٌة األداء اإلنتاجً األنظؾ المبحث الثانً :

 مدخل مفاهٌمً –

المبحث الثالث: العالقة بٌن التكالٌؾ البٌئٌة على 

 أساس األنشطة وستراتٌجٌة األداء اإلنتاجً األنظؾ
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  المبحث االكؿ
 المرتكزات المعرفية لمتكاليؼ البيئية كتحميميا عمى اساس االنشطة 

 تمييد:     

حموؿ الإليجاد  بدراسة المشكبلت البيئة، الميتميفالسنوات القميمة الماضية عناية الكثير مف  لوحظ في  
التقميؿ مف حدة خطورتيا، فكاف لؤلمـ المتحدة  عمى المشكبلت او التي مف خبلليا يمكف التغمبو مناسبة ال
حرص فائؽ مف خبلؿ برنامج االمـ عمى مشكبلت التموث البيئي  حازت إذ ،في ىذا الصدد بارزً  رٌ دو 

 حماية الفعالة لتساعد في اإليجابية الحموؿ ومحاولة ايجاد البيئة وأبحاث بدراسات ييتـ الذي لمبيئة،المتحدة 
وخبلؿ ىذا البحث سنتناوؿ مفيوـ البيئة، مفيوـ وانواع واثار التموث البيئي،  التموث البيئي مف األرض كوكب

مفيوـ واىمية واىداؼ وتبويبات التكاليؼ البيئية، اسباب دراسة التكاليؼ البيئية، مفيوـ محاسبة التكاليؼ 
ة، اساليب تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى اساس االنشطة، خطوات تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى اساس االنشط

 عمى اساس االنشطة، القياس المحاسبي لمتكاليؼ البيئية، االفصاح عف التكاليؼ البيئية.

-:( Concept of Environment ) البيئة تعريؼ  :1.1.2 
اف التموث  إذ، العالـدوؿ  مختمؼ واجيايمشكبلت التموث البيئي مف اىـ مشكبلت العصر التي  دتع      

وحياة  عناصر البيئة وبالتالي سيحدث  تأثير عمى الموارد الطبيعية البيئي سيؤدي الى اختبلؿ التوازف بيف
 ( .                                                   23:2012)نور الديف،االنساف 

 الفيزيائي، والكيميائي، المحيط ذلؾ نيابأفقد عرؼ الجبوري البيئة تعريفات عديدة عف البيئة وقد وردت 
 عبلقات بينيما تترابط إذباإلنساف،  تحيط التي الطبيعية والموارد الحيو الكائنات مف والبيولوجي، المكوف

 بانو (، ويعرؼ عودة النظاـ البيئي206:2016العاـ )الجبوري، الطبيعيالنظاـ البيئي  تشكؿ مكتممة متداخمة
يكوف لكؿ منيا خصالو مميزة لذاتو، ويكوف و ، عيفتوجد في مجاؿ مالتي مف الكائنات والمكونات  مجموعة

 بأنياعرفت البيئة  "و ، (2017 :24 ، عودةبينيا مجموعة مف التفاعبلت تترتب جميعيا في أداء متكامؿ )
فاف ىذا المجاؿ قد يتسع  ، وعميةالوسيط او المجاؿ المكاني الذي يعيش فيو االنساف ويتأثر بو ويؤثر فيو

جميع البدائؿ الحيوية  بأنياعرفت  "وايضاً  .البيت الذي يسكف فيو ةرقع ىصغيرة واحدة ال تتعد ليشمؿ منطقة
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غير مباشرة  اـوغير الحيوية المؤثرة عمى الكائف الحي سواء كانت ىذه التأثيرات كانت بطريقو مباشرة 
 .( 16:2019)ابراىيـ، 

مجموع االشياء التي تمتؼ حولنا والتي تؤثر عمى وجود الكائنات الحية  البيئة عمى انياوينظر الباحث الى  
  الكائنات انفسيـ. التربة، المعادف، المناخ، دة عمى سطح االرض التي تتضمف الماء، اليواء،و الموج

 

 -(:Concept of Environmental Pollution)  التمكث البيئي تعريؼ2.1.2 : 
 لممصادر منظـال يرغَ  االستعماؿ وكذلؾ االىتماـ قمة بسبب البيئية رتدىو  مف كثيراً  العالـ عانىلقد     

 الصناعية المدف وفي، التنمية تدىور بسبب وذلؾ النامية البمداف في بالخصوص التدىور ىذا وتجمى الطبيعية،
 االمر يتقيد ولـ ،(49 :2017 ،الموسوي) لمبيئية الحاصمةرض اال الى النظر بدوف التصنيع بسبب المتقدمة

 وانيارىا وبحارىا بمحيطاتيا (المائية البيئة تموث ليشمؿ تخطاىا التربة فقط( بؿ(لؤلرض البيئي التدىور عمى
وايضا  البقاء عميو يعتمد والذي العصرية الطبيعية الموارد مف يعد الذي اليواء تموث ف ذلؾع فضبلً  (يراتياوبح
 .2:2019))حسيف،  الكائنات جميع وجود
 غير او مباشر بشكؿ ويؤثر الغذاء او التربة او الماء أو اليواء بأنظمة خمؿ أي مف ينشأ اف التموث البيئي   

 يسبب مما اقتصادية ممتمكات مف يايف وبما البيئة عمى وكذاؾ اميفي االضرار ويمحؽ الحية الكائنات عمى مباشر
اختبلؿ االتزاف القائـ بيف مكونات النظاـ البيئي  بأنو" :التمكث عرؼو( 19: 2012 النجا، أبو) المختمفة الخسائر

 (1:2019بسبب التغيرات المستحدثة لينتج عنيا مرض او ضرر او وفاة لئلنساف") زغموؿ،
  اليومية وفعالياتو االنساف، بفعؿ الحية بالكائنات تحيط التي البيئة في اختبلؿ بأنو التمكث البيئيوكذلؾ عرؼ    
  إلى اختبللو مما يؤدي الحي الكائف فيو يعيش الذي المكاف مع تتناغـ ال التي الموارد بعض لظيور  يؤدي مما
 ضافة أو لزيادة بالضرورة تؤدي التي اإلنسانية بآنو الفعالياتجبار التمكث البيئي  كعرؼ (4 : 2009الحيالي، (

 او رفاىيتو او صحتو او االنساف حياة تعرض التي المواد او الطاقة ىذه تعمؿ اذ لمبيئة، جديدة طاقة مواد،
 .( 52:2011جبار،) مباشر غير أو مباشر شكؿ في كاف سواء لمخطر معيشتو او الطبيعية مصادره

 وايضا باقي االنساف حياة تيدد قد عمى البيئة ضارة تغيرات وقوع ىو البيئي التمكث اف الباحث يرى سبؽ مما   
 . التنمية عممية تعيؽ ونتائج خطارأ الى يؤدي إذ االقتصادية الموارد عمى سمباً  ويؤثر ذلؾ الحية الكائنات
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 -:Types Environmental of Pollution)) نكاع التمكث البيئي: ا1.2.1.2
حيث مصدر التموث البيئي نجد أنو ينقسـ  حسب مصدره فمفْ  عديد مف األنواعِ ال عمىينقسـ التموث البيئي    
 ( 15:2012، )الرشيدي، (45:2004)المرزوقي، اآلتي: عمى
الطبيعة مثؿ الزالزؿ  تفرضو إذخارج عف إرادة اإلنساف، يكوف  : اف ىذه التموثطبيعي التموث ال (1

لمحاصيؿ ا، اضافة إلى ذلؾ القوارض التي تقوـ في إتبلؼ اإلعصاراتوالبراكيف والفيضانات و  والعواصؼ
 الزراعية. 

بفعؿ اإلنساف نفسو، وقد يكوف ىذا نتيجة لسعيو لتحقيقو  وىذه التموث :صناعي أو المستحدث التموث  ال (2
، وىذا ما يسمى "باألىداؼ السممية"، أو يكوف نتيجة لمصراعات البشرية حياتولمرفاىية وتطوير وسائؿ 

 ."الحروب" وىو ما يسمى "باألىداؼ غير السممية" 
ف العمميات الصناعية تكوف ف أخطر انواع التموث البيئي ألاف النوع الثاني مف التموث م ويمكف القوؿ

 باستمرار دوف اىتماميا الوحدات االقتصادية الصناعية في تخفيض او معالجة التموث. 

 -:(Effects and Risks of Environmental Pollution) البيئي التمكث كمخاطر ثارا2.2.1.2 :
 ىذه تسببو لما النامية والدوؿ الصناعية الدوؿ قبؿ مف كبيراً  اىتماماً  حازت البيئي التموث ظاىرة اف       
 فيقمؿ دخاف غازات ومف  المصانع مداخف مف يصدر بما ، واجتماعية اقتصادية تمشكبل عدة مف الظاىرة

 .المياه تموث إلى تؤدي معالجة غير ومياه نفايات مف األنيار في منو التخمص تـ وما اليواء جودة مف
  (2017 :  26 ،عودة) :االتي مف أىمياوالتي  كثيرة اقتصادية ثارآ إحداث البيئة إلى تموث يؤدىو 

  .العبلجيةو  الوقاية نفقات وزيادة التموث أمراض بسبب العامؿ طاقةإنتاجية  انخفاض (1
التنمية  خطط تطبيؽ يعيؽ مما الخ.. الغابات،المياه و و  التربة مثؿ االقتصادية المصادر تدمير (2

 .االقتصادي النمو وانخفاض المتاحة االقتصادية مصادرىا كفاءة وايضا انخفاض لمدولة، االقتصادية
 ( 2016 :527،عمي) -:يأتي ما أىميا مفكثيرة  اجتماعية اثار حداثإ يؤدي إلى  البيئي التموث اف كما   
 السرطاف مف اخطر االمراض التي يسببيا التموث .، ويعد مرض العامة بالصحةة متعمق اً أضرار يسبب  (1
 . العالـ دوؿ مف الكثير في الجو حرارة درجة ارتفعت اذ يتغير المناخ و حرارية تغييرات حدوث (2
 النباتية الحياة مف مظاىر بعض وىبلؾ المياه تصفية صعوبة منيا مختمفة بيئية مشاكؿ تسبب في (3

 . طويمة لفترة في التربة الصناعية المكونات لدواـ وذلؾ
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 -:Concept of Environmental Costs)) البيئية التكاليؼتعريؼ : 3.1.2
 تتحمميا التي التضحية االقتصادية عاـ بشكؿ وتعني المحاسبية، المفاىيـ مف يعد التكاليؼ مفيـو إف     
 المقررة يريلممعا طبقا وتستعمؿ االقتصادية أىداؼ الوحدة لتحقيؽ او منفعة خدمة لقاء االقتصادية الوحدة
 او المتخذة اإلجراءات تكاليؼ ثؿمت فأنيا البيئية التكاليؼ اما نقدية، وحدات خبلؿ مف قياسيا ويمكف

 فضبل بيئيًا، مسؤولة بطريقة االقتصادية الوحدة نشاط عمى تترتب التي البيئية اآلثار إلدارة اتخاذىا المطموب
 البيئية التكاليؼ اف إذ االقتصادية، لموحدة البيئية والمتطمبات األىداؼ تستدعييا إلى األخرى التكاليؼ عف
 البيئي الدمار واصبلح وتخفيض تفادي اجؿ مف المتخذة الخطوات تكاليؼ المتضمنة البيئية النفقات تمثؿ
 لتشمؿ التكاليؼ ىذه وتتسع ، الطبيعية الموارد عمى المحافظة او االقتصادية الوحدة ممارسات عف الناتج
 السطحية المياه عمى والمحافظة اليواء، عمى والمحافظة منيا، والتخمص النفايات تجنب عمى االنفاؽ
لمبيئة  وصديقة اً تموث اقؿ تكوف اولية ومواد منتجات عف والبحث الضوضاء، وتخفيض والجوفية
 .(54:2011)جبار،

 األضرار إصبلح أو تقميؿ أو لمنع الوحدة االقتصادية تتكبدىا التي النفقات نياأب البيئية لقد عرفت التكاليؼ 
 .Stanciu, et البيئية المخاطر وتقميؿ لموحدة االقتصادية البيئية مف التأثيرات لمحد بالبيئة، تمحؽ التي

al.,2011:275))، التكاليؼ عناصر بكافة المتضمنة "التكاليؼ عمى انيا البيئية عرؼ التكاليؼ وىناؾ مف 
 التدوير اعادة الى تكمفة اضافة المتاحة والطاقة االقتصادية والموارد الخدمات في الفاقد بتقميؿ الخاصة
 التكاليؼ اف بمعنى لمبيئة، صديقة المنتجات تكمفة جانب الى ىذا السائمة( والغازية و )الصمبة لممخمفات
 المتاحة االقتصادية بالموارد المتصمة التكاليؼ وقياس وذلؾ بسبب قياميا بتحديد ايجابي مردود ذات البيئية

التكاليؼ الداخمية  نياأب (Keit)( وتـ تعريؼ التكاليؼ البيئية مف قبؿ 2016 :530، عمي) "والمستخدمة
والخارجية التي تتعمؽ باألضرار البيئية والحماية، وانيا تشمؿ معالجة النفايات واالنبعاثات والوقاية منيا 

تشمؿ كافة التكاليؼ التي يكوف ليا تأثير مالي مباشر عمى الوحدة االقتصادية واألفراد والمجتمع والبيئة لمنع و 
 . ((Keit, 2011:12واكتشاؼ واإلببلغ عف كافة التأثيرات البيئية 

 االقتصادية الوحدة ىاتتكبد تيال النفقات مقدار عف عبارة بانيا (البيئية التكاليؼالخفاؼ( ناصر و وعرفة )   
البيئية  لتكاليؼا مفيـو ضوء وفي ) وتحسيف االداء االنتاجي في الوحدة االقتصادية البيئة حماية مف اجؿ 

 ( 2012 : 70الخفاؼ،ناصر و ) :االتي تراعي أف االقتصادية الوحدةفاف عمى 
 .لمبيئةًا عمى تموث اقؿ تالآ استعماؿخبلؿ  مف البيئي التموث عمى القضاء في المساىمة  -1
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 . المواردىذه  استنفاذ طريؽ تقميؿ عف الطبيعية الموارد عمى المحافظة -2
 الوحدةب المحيطة البيئية ومصادر المناطؽ عمى الحفاظ في واالشتراؾ البيئة حماية عمى العمؿ -3

 .البيئي المجاؿ في العاممة االجتماعية لممنظمات المساعدات وتقديـ االقتصادية
 التي ال المناسبة الطرؽ اختيار مف خبلؿ بالبيئة المضرة الصناعية النفايات مف مف اجؿ التخمص العمؿ -4

 . التكاليؼ مف الكثيراالقتصادية  الوحدة لتحمؿ  يؤدي قد ذلؾ أف إال ،البيئة بإيذاء تسبب
اف ىذه التكاليؼ تتطمب محاسبة أكثر  إذ( اف ىناؾ صعوبة في تحديد التكاليؼ البيئية، Seligويرى ) 
 ،تكاليؼ إدارة الوحدات االقتصادية مدمجة معلكنيا تكوف   و في معظـ الحاالت توجد ىذه التكاليؼ تفصيبلً 

Selig, et.al., 2012, 335)). 
 تقميؿ أو لمنع االقتصادية الوحدة تتحمميا التي المصروفات إجمالي تمثؿ التكاليؼ البيئية ويمكف القوؿ اف   
 ) .Antohe,2014:168) & Rakosبالبيئة تمحقو انشطتيا الذي الضرر تعويض أو
 سبيؿ في الوحدة االقتصاديةتنفقيا  التي االقتصادية التضحيات )) بأنيا البيئية التكاليؼ الباحث يعرؼ   

 . ا انشطتيا  الصناعية((يالبيئي التي تحدثالتموث  آثار مف وحمايتيا البيئة الحفاظ عمى

  -:(Importance of Environmental Costs)اىمية التكاليؼ البيئية 4.1.2 :

االطراؼ  قمؽل تمبيةالواليات المتحدة األمريكية ب( 1992التكاليؼ البيئية عاـ ) ةموضوع محاسب أبد      
تمؾ األىمية مف اإلدارة البيئية، لذلؾ تـ ب وليإف موضوع منع تموث البيئي لـ يكف ينظر أ دالخارجية التي تع

الحقيقة فالتكاليؼ البيئية وفيميا بالشكؿ التاـ والدمج في عمميات صنع،  ةتبني محاسب تشجيع االىتماـ عمى
ؼ يلاكتالبيئية تمثؿ جزء مف تكمفو التشغيؿ" واف المعمومات المرتبطة بال التكاليؼوىي "اف  ةاصبحت واضح
 ةتحديد تكمف ةفي دق ـأف المعمومات االخرى لمكمؼ سواء في عممية صنع القرارات أنيا شأش ةالبيئية ىي ميم

التكاليؼ البيئية في بعض الكتابات عمى انيا المحاسبة الخضراء(  ةج والعممية، ويشار الى محاسبو المنت
 .  388:2019))طالب،

،)طيوب،  (210:2011-211)الحمداني، -: تياف التكاليؼ البيئية تبرز اىميتيا مف خبلؿ اال      
 (39:2019،)البلمي،  (36:2016

 . القرارات لمتخذي المبلئمة عنيا والمعمومات التقارير القياـ بتوفير البيئية التكاليؼ اىميةاف مف  -1
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 في القرار متخذي يساعد الذي المبلئـ بالشكؿ وتبويبيا تحديدىابه القدر  في تتمثؿ البيئية لتكاليؼااف  -2
 . الصحيح والمبلئـ  في الشكؿ إدارتيا إمكانية مفاالقتصادية  الوحدات

الوحدة ائج ػئية سيسيـ في تحسيف نتػف التكاليؼ البيػيانات عػمينيا لبػتضعند  القوائـ الماليةاف  -3
ممي مف الزاوية االجتماعية الف الكفاءة االقتصادية لـ ػالع ػواقع ف الػويجعميا اكثر تعبيرا عاالقتصادية 
االداء الخاص بالوحدة بؿ يجب اف تؤخذ بنظر االعتبار  ةالوحيد لمحكـ عمى كفاء تعد المعيار

 . االنشطة البيئية ليا
مف القدر االكبر إلعطاء  لمشاكؿ البيئية واالجتماعية التي تسببيا الوحدات االقتصاديةااف ازدياد  -4

 تتبلءـاف اال ف ليس عمييا فقط إف ،وجدت نفسيا في موقؼ خاص بيانات التكاليؼ البيئيةفي  الىتماـا
مع الظروؼ البيئية واالجتماعية المتوفرة ولكنيا أيقنت اف عمييا االستجابة لبلحتياجات االجتماعية 

 .ة حتى تتحاشى اي عقوبات او اجراءات قانوني
البيئية واالجتماعية،  كبلتاف الوحدة االقتصادية ال يمكف ليا اف تنمو و تستمر في المجتمع  بالمش -5

تؤثر عمى المجتمع فأنيا كأي عضو يتأثر بو وبمشاكمو ايضا، بحيث فاذا كانت الوحدة االقتصادية 
يمكف اف تؤدي الى اعاقة استمراره وليذا فاف ىذه الوحدات استوعبت اف مصمحتيا  المشكبلتاف ىذه 

 . كبلتوالمساىمة في تحقيؽ الرفاىية لممجتمع واف تمبي بعض احتياجاتو وتسيـ في حؿ مش
 

والتي  التي يمكف اف تحققيا الفوائد كبيرة تتضح مف خبلؿأىمية ليا ة يلمتكاليؼ البيئ اف كيمكف القكؿ
تتمثؿ بتحسيف االداء البيئي واالنتاجي مف خبلؿ استعماليا لممواد االولية ومصادر الطاقة التي تكوف غير 

ح لنجاتؤدي  ضاواي ،البيئة في الحفاظ عمى تساعدو ة يالنواحي البيئ مف، واىتماميا بالمحاسبة مضرة
 واستمرارية الوحدة االقتصادية.

  -(:Environmental cost) Objectives ofاىداؼ التكاليؼ البيئية 5.1.2 :

 مف مجموعة إلنجاز مةيوس إنما و ذاتو، حد في ىدفا يعد ال واالفصاح عنيا ةيالبيئ التكاليؼ احتساب إف    
 (31:2014،)حناف،(,26:2017)عمر، )Tiwari, 2011:70) -:أتيي اموىي  األىداؼ

 : اآلتي عمى الوحدة االقتصادية لتساعد ،البيئة عمى لحفاظالى ا تيدؼ البيئية التكاليؼاف  (1
 .ألخرى فترة مف التكاليؼ ىذه تغيرو  لتطور وحدات االقتصاديةال متابعة - أ
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 .) منو العائد وتعظيـ زياده أي (البيئة التكاليؼ وكفاءة عميةاف تحقيؽل القرارات اتخاذ - ب
 وتسعير الكمفة ضبط يدؼب والمنتجات العمميات وكفاءة عميةافو البيئية  التكاليؼ ومتابعة القرارات صنع (2

 . المنتجات
 التطور وتصميـ ألسناد الخفية البيئية االثار لتشمؿ العمميات ـيوتقي راالستثما وتحسيف  تحميؿ وتوسيع (3

 .  البيئية لئلدارة العاـ النظاـ
لوحدات االقتصادية مف دراسة التأثير السمبي لمعمميات التشغيمية عمى البيئة ا تمكفْ  التكاليؼ البيئيةاف  (4

 .وميزانيتيا وتأثيرىا عمى الربحية واكتشاؼ طرؽ جديدة لمحد مف اآلثار البيئية السمبية
عف أوجو القصور في مناىج المحاسبة  نةيجب مراجعة اإلدارة لمتكاليؼ البيئية بشكؿ دوري لئلبا (5

 .وتمكيف الوحدة االقتصادية مف قياس اإليرادات مةالمستعم
عند االستثمار في أسيـ الوحدات االقتصادية، فإف المعمومات البيئية تجعؿ متخذي قرار التوريد يستثمروف  (6

  .ذات كفاءة عالية في مكافحة التموثالتي تكوف في المجاالت 
ومات عف طبيعة النشاط والتشريعات البيئية يوفر اإلفصاح عف التكاليؼ البيئية لموحدات االقتصادية معم (7

والنفقات الرأسمالية التقديرية واآلثار الفعمية لبلمتثاؿ لتمؾ األنظمة والتكمفة المقترنة بيا وتأثيرىا عمى 
 .المركز المالي وعوائد االسيـ والسيولة 

 -:Environmental Costs)  (Classifieation ofالبيئية  التكاليؼ تكبيبات  6.1.2:
المضّرة بالبيئة،  مخمفاتال ينتج عف ذلؾ االنتاجية، ياتنشطا بممارسة الوحدات االقتصادية قياـ عند      

 لذلؾ تقوـ ىذه الوحدات بأنفاؽ التكاليؼ البيئية مف َأجؿ الحد مف ىذِه المخمفات وحماية البيئة مف التموث
 ( & Kafkova,  Hojna 2015:4)  -:ويمكف توضيح اىـ تبويبات التكاليؼ البيئية مف خبلؿ االتي

 Classification of Costs According to the) التكمفة حدكث لمسببات كفقا التكاليؼ تبكيب :أكالن 

Causes of Cost Occurrence) :- 

المضرة  المؤثرات حّدة مف لمتخفيض الوحدة االقتصادية تنفقيا التكاليؼ التي ىيو  : الرأسمالية التكاليؼ  -1
المموث او اآلالت  انبعاث اليواء عمى سبيؿ المثاؿ المضّرة البيئية االنبعاثات كمعالجة البيئة، عمى

او لتخفيض االنبعاثات البيئية الضارة  البيئي التموث معالجة في الستعماليا شراؤىا يتـ التي والمعدات
 . 8:2017 ))مصطفى،



 حُٔؼَك٤ش ُِظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٝطل٤ِِٜخ ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش .......... حُلَٜ حُؼخ٢ٗ : حُٔزلغ حالٍٝ / حَُٔطٌِحص

 

 27 

 البيئة عمى لمحفاظ الوحدة االقتصادية تتحمميا التي التكاليؼ كافة وىي  :الجارية البيئية التكاليؼ -2
 مالية لسنة منيا االنتفاع ويتـ، والماء اليواء معالجة نظاـ تكمفة مثؿ البيئة لحماية تشغيؿ النظاـ كتكاليؼ
 لينتج بيئيةػال االيرادات يفػوب  البيئية بيف المصاريؼ المقارنة يمكف و الدخؿ قائمة في تظير والتي واحدة
 اعادة ـػت منتجات عػبي ايراد البيئي رادػػاإلي المناسبة، يمثؿ القرارات اتخاذ فيتـ البيئي جزػػالع او رادػػػػػػػاالي

 . (21:2019،االنتاج )ابراىيـ  مخمفات مف تدويرىا

 -:(Classification of Costs According to Activities) لألنشطة كفقا التكاليؼ تبكيب : ثانيان 

 :يمكف تبوَيب التكاليؼ البيئية وفقا لؤلنَشطة الى االتي    

 جميع عف الناتجة التكاليؼ وىي (Costs of Prevention Activities) : المنع أنشطة تكاليؼ (1
 آلثار تؤدى أف يمكف التي األسباب إزالة أو تخفيض لغرض الوحدة االقتصادية بيا تقـو التي األنشطة

 ال بحيث اإلنتاجية، العمميات تصميـ إعادة تكمفة في التكاليؼ ىذه تنحصرو  المستقبؿ، في سمبية بيئية
  او صمبةغازية  مخمفات أي اإلنتاجية العممية عف ينتج وال بالبيئة ضارة أو سامة خاـ مواد استعماؿ يتـ
 .( 54:2014،حمد) المنشود البيئي األماف لتحقيؽ بالبيئة ضارة أو سائمة أو

 التي األنشطة عف الناجمة التكاليؼ وىى (Costs of control activities) :الرقابة أنشطة تكاليؼ (2
 بالوحدة االقتصادية وتضـ التموث مصادر كافة في والتحكـ الرقابة لغرض الوحدة االقتصادية تزاوليا
 خفض أنشطة، و لمبيئة الصديقة اإلنتاجية الطرؽ استخداـ أنشطة، و لمبيئة صديقة مواد استعماؿ أنشطة

 .  40:2018)،)عمار وبف واضح مصادر التموث
  (Costs of Inventory and Measurement Activities ):-كالقياس الحصر أنشطة تكاليؼ (3
 المحتممة الموارد ومتابعة قياس لغرض الوحدة االقتصادية تزاوليا التي األنشطة عف الناتجة التكاليؼ وىى   

 (55:2014، حمد) -: االتية  األنشطة وتتضمف البيئية لؤلضرار
 الوحدة االقتصادية. داخؿ المستخدمة المواد في التموث لمستويات المتابعة أنشطة - أ
 التشغيؿ. عف الناتجة المخمفات في التموث لمستويات المتابعة أنشطة - ب
 البيئية. المراجعة لعمميات المتابعة أنشطة - ت
 .المختمفة البيئية واألجيزة الوحدة االقتصادية  بيف العبلقة المتابعة أنشطة - ث
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 بأنيا تعرؼ (Costs of Environmental Failure Activities ) :البيئي الفشؿ أنشطة تكاليؼ (4
 حدثت التي البيئية األضرار إزالة لغرض الوحدة االقتصادية تزاوليا التي األنشطة عف الناتجة التكاليؼ
 اإلنتاجية المخمفات معالجة تكاليؼ ،وتتضمف يالماضب منعيا في االقتصاديةالوحدة  فشؿ نتيجة بالتأكيد
 مخالفة عمى المترتبة الغراماتكذلؾ و  صمبة، ـأ غازية ـأ ةسائم المخمفات ىذه أكانت سواء بالبيئة الضارة
 (.7:2017مبلح،  (البيئية لمتنظيمات االقتصادية ةالوحد

 Classification of Costs According to their)بالمنتجات الرتباطيا كفقا التكاليؼ تبكيب ثالثا :

Relevance to Products):- 
 يمكف تبويب التكاليؼ البيئية وفقا الرتباطيا بالمنتجات وكما موضح باالتي :   
 التكاليؼ وىي :Regular Costs and Operating Costs )) التشغيؿ كتكاليؼ العادية التكاليؼ (1

تكاليؼ التشغيؿ، التدريب، الطاقة،  المعدات، ،الخاـ المواد وتشمؿ بالمنتجات مباشر بشكؿ المقترنة
 باستعماؿ المنتجات، عمى التقميدي بالشكؿ التكاليؼ ىذه وتحمؿ ،العماؿ، المباني استخداـ تكاليؼ
 . (71:2012 الخفاؼ،ناصر و ) المباشر العمؿ ساعات عمى تعتمد تحميؿ معدالت

 والتشريعات لمقوانيف بالخضوع متعمقةالالتكاليؼ  وهً (:( Explicit Costs الصريحة التكاليؼ (2
 تكاليؼومنيا  بيئية تكاليؼ انيا عمىفي الوحدات االقتصادية  المحاسبي لمنظاـ وفقاً  وتصنؼ الحكومية
 عند القياـ تموث اقؿ مدخبلت واستعماؿ المصانع دخاف عنو يصدر الذي الجوي التموث معالجة

 وصيانة معدات تركيب الجو وتكاليؼ في ةالمموث االنبعاث مف الحد لتساعد فياإلنتاجية  بالعمميات
 (.7مصدر سابؽ : )مبلمح، التموث مراقبة

األحداث المستقبمية والتي مف في ىي التكاليؼ المرتبطة  (:Potential Costs ) المحتممة التكاليؼ (3
العقوبات، االصابات الشخصية، الحوادث  ،الغرامات المتوقع اف تدرج ضمف فئة أحكاـ المخاطر مثؿ

)عمار وبف واضح ،  لمممتمكات التدمير، التصحيحية عف اإلجراءات الناتجة المالية والتسوياتالبيئية،  
40:2018). 

 الحكومية لمتشريعات بالخضوع الخاصة الحكومية التكاليؼ هًو: ( Legal Costs ) القانكنية التكاليؼ  (4
 .(11:2009)مطاوع، االختباراتالفحص،  ، التدريب،التصاريحنفقات االعبلـ،  ،التقارير وتشمؿ

 تأثير لياوالتي  أخرى حسابات تتضمف التكاليؼ التي هًو (Implicit Costs) : الضمنية التكاليؼ  (5
 حسابات في وتظير ايضا والورؽوالصمب  والحديد  الكيمائية في الصناعاتالسيما و  التكاليؼ إجمالي عمى
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 الخفاؼ،ناصر و ) البيئية الطارئة التكاليؼ ومنيا مباشرة غير مصروفات صناعية ضمفمف أخرى 
71:2012 ). 

 ( Drury, 2012: 562-563) - ( التكاليؼ البيئية كما في تصنيفات الجودة كاالتي:Druryويصنؼ )   
لتجنب إنتاج المموثات و  المطبقةاألنشطة  وتشمؿ تكاليؼ (: (Prevention costs تكاليؼ الوقاية - أ

 .مكف أف يمحؽ  بالبيئةمالذي  األنقاض
العمميات إذا كانت  فيما لتعييفالتي يتـ تكبدىا  التكاليؼ تمؾ (:Discovery cost ) تكمفة االكتشاؼ - ب

 .معايير البيئية مع تتماشىاألنشطة  المنتجات أواو 
 تنتجعندما ىذه التكاليؼ تحدث  :(Costs of Internal Failure) تكاليؼ الفشؿ الداخمي - ت

     .بعد بالبيئةنفايات ولـ يتـ إطبلقيا المموثات  األنشطة
وىي التكاليؼ التي تحدث في حاؿ : (Costs of External Failure) تكاليؼ الفشؿ الخارجي - ث

 وحدة االقتصادية. الحدوث اضرار في المجتمع وتترتب عمييا تعويضات وغرامات تتحمميا 
 

 مجمكعة بتطبيؽ تقيدىا نتيجة التكاليؼ بنكد الكحدة االقتصادية مف تتحممو ما اف يمكف القكؿ مما سبؽ
 التكاليؼ عمييا اسـ أطمؽ كالتيالبيئي،  التمكث اضرار مف البيئة حفاظ شأنيا مف التي األنشطة مف

 اضافة البيئة قكانيف َتنسؽ التي المعايير مع االنسجاـ أجؿ مف الكحدات االقتصادية تتحمميا التي البيئية،
لألنشطة افضؿ  كفقا، اف تبكيب التكاليؼ البيئية إلى انتاج انظؼ كالكصكؿ تحسيف االنتاج إلى ذلؾ

 ف ىذه التكبيبات االقرب لتصنيؼ التكاليؼ البيئية في الكحدة االقتصادية مكضع البحث . أل التبكيبات 
 

 Reasons and Motives for Studying)البيئية  التكاليؼ دراسة كدكافع أسباب7.1.2 :

Environmental Costs):- 

تواجو  زالت وال الرقابية األجيزة مف لمكثير بالنسبة محدودة زالت ال البيئة عمى الرقابة في التجارب أف     
 المعمومات الى بيئية، وايضا محاسبة إلى المجاؿ في ىذا فتقارالا بينيا مف التيالصعوبات  مف العديد

 مف مجموعة ىناؾ أف.البيئية المشاريع ألداء التدقيؽ وظيفة غياب والى البيئة، ومنفعة بتكاليؼ المرتبطة
)الصوفي واخروف،  -:باالتي وىذه العوامؿ تتمثؿ البيئية بالتكاليؼ االىتماـ وجوب عف أسفرت التي العوامؿ

220:2012 ) 
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 موجودات مف كؿ عمى رئيساً  تأثيراً  تؤثر لتيوا البيئية باألنشطة المتعمقة المعمومات مف لعديدىناؾ ا  (1
 . والتزاماتيا ونفقاتوالوحدات االقتصادية  
 والتقصير الموـ توجيوتـ فقد  ،البيئية باألنشطة المتعمقة المعمومات عمى المالية القوائـ شموؿ عدـ (2

 .المعمومات المحاسبية يعمملمست إلضبلليا لممحاسبة
في  ديفي والذي القومي الصعيد عمى البيئي التموث لتكاليؼ تقرير تأسيس في ممساىمةل الحاجة (3

 جراءإالمتفاوتة والقياـ ب األنشطة عف الناتج لمتموث المتابعة مف لتمكف المقاييس عمى الحصوؿ
 .التخصصية الدراسات البلزمة

 Concept of Activity-Based Cost)االنشطة  اساس عمى التكاليؼ محاسبة مفيـك8.1.2 :

Accounting):- 
 في أسيمت التي التطورات افضؿ مف تعد واحدة (ABC) النشاط اساس عمى التكاليؼ محاسبة اف      

 بأنيا تعرف وقد الخدمة، او لممنتوج دقة اكثر اليؼلتك التوصؿ بيدؼ التكاليؼ الوصوؿ الى دقة احتساب
 إلى تمؾاألنشطة  تكاليؼ أو تخصيص التوجو وثـ اً رئيسي اً كمفوي اً ىدفبوصفيا  األنشطة عمى يركز اسموب
 عمى التكاليؼ محاسبة فمسفة اف، (Horngren, et.al.,2015:158) كالمنتجات األخرى الكمفة أىداؼ
 لحساب التكاليؼ اساس الوحدة االقتصادية بيا تقـو التي االنشطة اف مفادىا فكرة االنشطة تعتمد عمى اساس
 افو  الموارد المتاحة، تستيمؾ االنشطة افبحيث ) التكاليؼ واىداؼ والموارد، االنشطة،) تحديد خبلؿ مف

 تكاليؼ وبعد ذلؾ تحميؿمعينة  انشطة الى تنسب التكاليؼاف  يجب التاليبو  االنشطة تستيمؾ التكمفة اىداؼ
 -:االتي (3) الشكؿ فيمبيف  وكما التكاليؼ، اىداؼ الى االنشطة

 (ABC)فمسفة  (3شكؿ )

 ك٢ ABC حالٗ٘طش حٓخّ ػ٠ِ حُظٌخ٤ُق ٗظخّ ىٍٝ طو٤٤ْ(. 2016) .حجٍت حًزح انحسُبوي ,عقٍم,  عجٍذ عهً قٍصر ,انفزهً

  (37) انعذد – (3) و (33). يجهخ انغري نهعهوو االقزصبدٌخ واالدارٌخ, انسُخ حُٜ٘خػ٤ش حًَُ٘خص ك٢ حُز٤ج٤ش حُظٌخ٤ُق حىحٍس
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التي التقميدية  اليؼفي التخمص مف مشكبلت التك االدارة عمى اساس االنشطة يساعدمحاسبة التكاليؼ اف    
تحديدىا مباشرة  يمكفال التي لتكاليؼ اىذه يعني ضرورة تخصيص و  ،بالتقسيـ غير الدقيؽ لمتكاليؼتعرؼ 
مف تخصيص التكاليؼ لكؿ نشاط  مف خبلؿ ةاالنشطاساس عمى باستعماؿ محاسبة التكاليؼ  ،جو لممنت

واف اسموب ، ج اواف المنتجات يتـ تخصيصيا حسب درجو استفادتيا المرتقبة مف ذلؾ النشاطو المنت انشطة
يتـ التجميع في مجمعات لمتكمفة ومف ثـ يتـ  إذ ةمباشر الاالنشطة يتكوف مف مرحمتيف لتقسيـ الكمؼ غير 

 .(Horngren, et.al.,2009:223)تحديدىا عمى المنتجات النيائية معتمدة عمى مجمعات الكمفة 

 Steps Analysis Activity-Based)  عمى اساس االنشطة البيئية التكاليؼتحميؿ خطكات 9.1.2 :

Environmental Cost):- 
الوحدات  يايػالتي تواج تالمشكبل ىـمف ا دتع البيئيةمشكمة تخصيص وتحميؿ التكاليؼ اف       

الطرؽ  تستعمؿتزاؿ  ال االقتصاديةعظـ الوحدات اف إنجد  إذ، اً جذري تتطمب حبلً  التزاؿوالتي  االقتصادية
جعميا الموجو ليا نتقادات الا ةكثر نظـ التكاليؼ التقميدية و بمقصور لوبالنظر  تحميؿ ىذه التكاليؼ،بالتقميدية 

الترشيد  ليدؼتقنيات حديثة  لتصبح األنظمةتـ تطوير ىذه فقد ، لذلؾ الوحدات االقتصاديةدية في ػمج غير
ىذا  فاستمـز، السميمة اإلداريةاتخاذ القرارات ب واإلضافية مباشرةالالتكاليؼ غير  وبالخصوصالتكاليؼ ب

 Activity Based) (ABC )األنشطة اليؼ عمى أساسىو نظاـ التكو بتكار نظاـ جديد الالتطور 
Costing ), فيعمى يد الباحث (1987)كاف أوؿ ظيور ليذا النظاـ في سنة  فقد   (Cooper & Kaplan) 

نظاـ يؤدي ػىذا ال فألمراكز الكمفة كمجمعات لمتكمفة، عمى  االسموبيعتمد ىذا األمريكية و المتحدة  بالواليات
اتخاذ  بيدؼ لػئلدارةمفيدة المعمومات الير ػاعد عمى توفػرة مما يسػمباشالير ػغ لمتكاليؼدقيؽ التخصيص مل

 البيئية تطبيؽ تحميؿ التكاليؼخطوات (.ويمكف توضيح 7:2012)مجيد وشاكر،  الصحيحة اإلداريةالقرارات 
  (Drury, 2012:257)  -:عمى اساس االنشطة مف خبلؿ االتي

 -:Analyzing Environmental Costs)) تحميؿ التكاليؼ البيئية 1-
االتحاد الدولي لممحاسبيف اف عممية تحميؿ التكاليؼ البيئية في الوحدة االقتصادية يتـ وفؽ تصنيؼ    

(IFAC) بعد ما يتـ تحديد التكاليؼ البيئية، يقوـ االتحاد الدولي لممحاسبيف (IFAC)  بتصنيؼ التكاليؼ
، تكاليؼ )السمعية(البيئية الى مجموعة تصنيفات داخؿ الوحدة االقتصادية وىي )تكاليؼ الوحدات المنتجة

 التموث عمى السيطرة تكاليؼ، تكاليؼ ازالة الترسبات)المخمفات الصمبة(، )غير السمعية(الوحدات غير المنتجة
   (IFAC, 2005:54) .(البحث والتطوير، وتكاليؼ اخرىالغازية، تكاليؼ الوقاية، تكاليؼ  واالنبعاثات



 حُٔؼَك٤ش ُِظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٝطل٤ِِٜخ ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش .......... حُلَٜ حُؼخ٢ٗ : حُٔزلغ حالٍٝ / حَُٔطٌِحص

 

 32 

  Identifying Activities ):-)االنشطة  تحديد -2
 مف تعد ،الوحدة االقتصادية داخؿ التكاليؼ البيئية باستيبلؾ تقـو التي االنشطة تحديد اف عممية    

 تجميعل عممية االنشطة تمثؿ اف إذ ،االنشطة اساسِ  عمى البيئية التكاليؼفي تحميؿ  الميمة الخطوات
 :Horngren, 2015 ).) الخدمات تقديـ او السمع انتاج عممية تستقضييا التي العمؿ واجبات او الوحدات

172  
 
 Assigning Costs to Activity Cost ) النشاط تكاليؼ مراكز الى التكاليؼ تخصيص  -3

:Centers) - 

يستيمكيا  التي التكاليؼ البيئية تخصيص وتتبع  يتـداخؿ الوحدة االقتصادية  األنشطة تحديدما يتـ  بعد   
 البيئيةالتكاليؼ  مقدار تحديدل ىو ىذه العممية مف اليدؼاف  ،منفصؿ وبشكؿ محددة مدة خبلؿ نشاط كؿ
نجد اف بعض التكاليؼ البيئية يتـ تخصيصيا  إذ، ةاالنشط ىذه كؿ مف عمى الوحدات االقتصادية تنفقيا التي

الى نشاطيا دوف الحاجة الى موجيات التكمفة، في حيف اف بعض التكاليؼ البيئية تشترؾ فييا العديد مف 
)الفتمي والحسناوي، االنشطة مما نحتاج الى موجيات الكمفة لتحديد التكاليؼ البيئية لكؿ نشاط 

276:2016).  

 -:(Identifying the Cost Drivers for Activities )لألنشطة  الكمفة مكجيات تحديد-4
 لكافة لمتكاليؼ البيئية موجو تحديد يتـ اف يتوجب نشاطال كزامر  لكافة التكاليؼ البيئية تخصيص لغرض   
 بنظر يماب خذاأل يجب فارئيس فعامبل ىناؾيوجد  المناسب الكمفة موجو اختيار عندف ،نشاطال كزامر 

 Drury, 2012:257) ) : وىما االعتبار
 .نشاطال تكاليؼ مجمع كافة في لمتكاليؼ البيئيةًا جيد اً تفسير  يوفر افْ يجب  -ا   
 .المنتجات مع والقياسلمتحديد  قاببلً يكوف و  نسبياً  سيبلً  عمى البيانات الحصوؿ يكوف اف يجب - ت
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 Assigning the Cost of the Activities to) المنتجاتى عم االنشطة تكاليؼ تحميؿ -5

Products) :- 
 موجيات جمع خبلؿ مفىذا يكوف و  ،لكؿ نشاطالبيئية  التكاليؼ تحميؿ فييا يتـاألخيرة التي  المرحمة دتع   
 مفوذلؾ  ،التكاليؼ البيئية مف الواحدة الوحدة تكمفةنصيب  تحديد ليتـ نشاط،ال كزامر  البيئية لكافة اليؼالتك

 وحدةكؿ  تكمفة ثـ القياـ بجمع ،وحداتو عددل مجموعال عمى النشاط ذلؾ التكاليؼ البيئية جميع قسمة خبلؿ
 "الواحد اليدؼ تكمفةل بعدىا نصؿل معيف مع كمفة النشاط مف التكاليؼ البيئية بنشاط خاصة ةموج كؿ مف

 مباشرةال غير البيئية التكاليؼ مف نصيبيا أخرى معنىب أي ،كيااستيبلتـ  التي األنشطة مف "المنتجة الوحدة
   ( . 276:2016)الفتمي والحسناوي، 

 Techniques for Analyzing)عمى اساس االنشطة  البيئية التكاليؼ تحميؿ أساليب10.1.2 : 

Environmental Costs Based on Activities):- 

 عمى فرضت التيوالبيئية  القانونية لمضغوطات تمبية البيئية قد تطورت التكاليؼ تحميؿ اف أساليب      
 أف اضافة لذلؾ ،البيئي التموث بمعالجة مساىمتيا طبيعة عف باإلفصاح تجبرىا والتي االقتصادية الوحدات

 التكاليؼ تحميؿل تدعو طريقة وتوجد ىناؾ. كبيرة مالية باستثمارات تتمثؿ األحياف كثير مف وفي التكاليؼ ىذه
  االتي:وفؽ  البيئية
 العناصر ىذه تشكمو وما لمتموث ىي المسبب الرئيس المواد لكوف المواد لعناصر األىمػية منح يتـ حيث   

 تكاليؼ اف ذلؾ عمى االىـ المثاؿاف و ، الصناعات بأغمب التصنيع تكاليؼ إلجمالي نسبة عالية مف تكاليؼ
 التكاليؼ ؿيويمكف تحم. ( 32:2008،عبد) غازياً  انبعاثا أو تموثا األمر فاقدًا او تصبح بنياية المواد شراء
  (:201832،الشحماني)،   ( IFAC, 2005:39-40) -:اآلتي  إلى البيئية

 (Materials Costs of Product Outputs): ( )السمعية المنتجات مف لممخرجات المكاد تكاليؼ -1
 إذ وتغميفيا تعبئتيا يتـ لمنتجات تحوليا يتـ التي والمياه المواد مثؿ الطبيعية الموارد شراء تكاليؼ تشمؿ
 تعبئة مواد منتوج،) سمعية لمخرجات المطاؼ بنياية تتحوؿ التي المواد شراء بتكاليؼ المجموعة ىذه تتمثؿ

 بفاعمية تدير لكي االقتصادية الوحدة تغادر عندما محتممة بيئية تأثيرات ذات المواد ىذه اف (وتغميؼ
 مف اكثر فاعمية يوذ سمية اقؿ ببديؿ لممنتوج السمية المحتويات باستبداؿ تقوـو  لمنتجاتيا البيئية التأثيرات
 ماأو  حياتو بدورة سمية مواد او غازية عنو انبعاثات تنجـ الذي المنتوج ذلؾ عمى مثاؿ الكمفوية، الناحية

 .عمره نياية في  منو التخمص يتـ فأ ىابعد
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 Materials Costs of Non-Product)السمعية(  )غير المنتجة غير لممخرجات المكاد تكاليؼ -2

Outputs):- المادية المخرجات مف كمية اكبر تشكؿ ما عادة المنتجة مخرجاتال اف مف الرغـ عمى 
 كبيراً  يكوف اف يمكف التصنيع عممية في واالنبعاثات النفايات بػػػ يتمثؿ الناتج فاف التصنيع، عممية مف
 االقتصادية الوحدة تغادر مدخبلتيا فاف اً مادي اً منتج تقدـ ال التي العمميات فاف وعميو  ،بيئياً  ومكمفا جداً 

 الى المحولة المواد مدخبلت شراء تكاليؼ التكاليؼ، مف الفئة ىذا تشمؿ اذ منتجة غير مخرجاتبوصفيا 
 ذات بانيا التكاليؼ ىذه تعد والمنظمات الييئات مف الكثير اف مف الرغـ وعمى منتجة غير منتجات
 البيئية التأثيرات ادارة عمى االقتصادية الوحدات تساعد ألنيا بيئية عبلقة ذات فيي الكفاءة في عبلقة

 االولية المواد معالجة تكاليؼ ايضا المجموعة ىذه تتضمفو  وفاعمية بكفاءة واالنبعاثات لمفضبلت
 المعدات اندثار مف نسبة التكاليؼ ىذه تشكؿو  وانبعاثات، لفضبلت فييا تتحوؿ التي لممرحمة والمساعدة
  واالنبعاثات . الفضبلت بتوليد لممساعدة تستعمؿ التي العمؿ وتكاليؼ

 Costs of Controlling Pollution and) الغازم كاالنبعاث التمكث عمى السيطرة ؼاليكت -3

Gaseous Emissions):- التموثات مف والتخمص المعاممةو المعالجة  التكاليؼ تشمؿ اف ىذه 
 استجابة المرتبطة التكاليؼ وأي ،البيئية باألضرار الخاصة التعويضات والتكاليؼ الغازية واالنبعاثات

، مثاؿ التكاليؼ البيئية التي تصرؼ عمى اندثارات مرسبات الغبار وكذلؾ الزيوت التموث عمى لمرقابة
 .الت التشغيؿآلوالشحوـ 

ىذه التكاليؼ تشمؿ المبالغ التي تصرؼ مف اجؿ اف  -( :Descaling cost) تكاليؼ ازالة الترسبات -4
الترسبات الصمبة الموجودة داخؿ غرفة الترسبات مثؿ المبالغ التي تصرؼ لممتعيد الخارجي مقابؿ  ةلااز 

 ىذه الترسبات مف الوحدات االقتصادية . إلزالةالتعاقد 
 Prevention Costs and Other ) األخرل البيئية اإلدارة كتكاليؼ الكقاية تكاليؼ  -5

Environmental Management Costs):-  مثبلً  تشمؿ الوقاية البيئية اإلدارة أنشطة تكاليؼ اف 
يتـ التعاقد معيـ مف اجؿ ازالة الغبار  فالعماؿ الذي ،التي تستعمؿ لموقاية مف التموثات البيئية الموادعدد 

 . البيئي التخطيط أنظمة تكاليؼ ،المتساقط داخؿ الوحدة االقتصادية
 -:Other Costs of Less Material Significance )) اقؿ مادية اىمية ذات اخرل تكاليؼ -6
 معمومات لدى ىنالؾ توجد ال الغالب وفي ،القياس صعبة والخارجية الداخمية التكاليؼ وىي تشمؿ   

 بالمسؤولية متعمقةتكوف  التكاليؼ تمؾ مثؿ اف مؤثرة، تكوف فأ المحتمؿ مف إذالوحدات االقتصادية، 
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 المتعمقة الطبيعية، والتكاليؼ الموارد بأضرار المرتبطة القانونية اإلحكاـ مف اً جزءبوصفيا  القانونية
مثؿ  الخارجية والتكاليؼ الناتجة عف التموث، االمراض بسبب لفترات طويمةالعماؿ  مثؿ تغيب باإلنتاجية
 -:وًٌكٍ روضٍح اسبنٍت رحهٍم انزكبنٍف انجٍئٍخ كًب ثبنجذول االرً , المجتمع عمى الخارجية التأثيرات

 

 (7جدوؿ )
 ((IFAC ؿ "وفقا عمى اساس االنشطة البيئية التكاليؼ تحميؿ اساليب

 حُلوَ حُز٤ج٢                                   
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          حُٔ٘ظـش ُِٔوَؿخص ٔٞحىحُطٌخ٤ُق  .1

 حُٔٞحى حأل٤ُٝش ٝحُٔٔخػيس ·          

 ٓٞحى حُظؼزجش ·          

 حُٔخء ·          

ؿ٤َ ُِٔوَؿخص ٔٞحى حُطٌخ٤ُق  .2

 حُٔ٘ظـش
         

 حُٔٞحى حأل٤ُٝش ٝحُٔٔخػيس ·          

 ٓٞحى حُظؼزجش ·          

 حُٔٞحى حُظ٘ـ٤ِ٤ش ·          

 حُٔخء ·          

 حُطخهش ·          

          طٌخ٤ُق حُحُش حُظَٓزخص .3

          طٌخ٤ُق ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُظِٞع .4

 حٗيػخٍ حُٔؼيحص ·          

 َٓٞحى حُظ٘ـ٤ ·          

 حُٔخء ٝحُطخهش ·          

 هيٓخص هخٍؿ٤ش ·          

  ح٠َُحثذٜٓخ٣ٍق·          

طٌخ٤ُق حُٞهخ٣ش ٝطٌخ٤ُق حإلىحٍس  .5

 حُز٤ج٤ش
         

 حٗيػخٍ حُٔؼيحص ·          

 َٓٞحى حُظ٘ـ٤ ·          

 هيٓخص هخٍؿ٤ش ·          

 َٟحه·          

Source: International Federation of Accountants (IFAC), Environmental Management 

Accounting, New York: August 2005,p55. 
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وربطيا  البيئية التكاليؼ عف واإلفصاح التحميؿ أساليب مف ىذه النوع مثؿ استعماؿ فأ ويمكف القوؿ   
لوحدة االقتصادية لرفع كفاءة المنتوج ا عف بستراتيجية االداء االنتاجي االنظؼ يعطي صورة واضحة وفعمية

 والقوانيف االقتصادية لممتطمبات ةالوحد استجابة استعماؿ الموارد المتاحة بكفاءة وفاعمية وبياف عف طريؽ
  .البيئية

 

 -: (Accounting Measurement )القياس المحاسبي 11.1.2 :

 اصحاب االطراؼ تزويد ىدفيا االقتصادية لممعمومات اً نظام ىادوع لممحاسبة النظرة تغيير عمى ترتب     
 االفصاح مع يشكؿ واصبح المحاسبي القياس وظيفة اىمية مف زادت المبلئمة البيانات في المصمحة
 ىو المحاسبي القياس اف عممية االقتصادية، الوحدة في المعمومات نظاـ دعائـ مف دعامتيف المحاسبي
 ونظرا ،معينة فترة خبلؿ تغيرات مف عمييا وما يطرأ الممكية وحقوؽ المطموبات او الموجودات لعناصر القياس
 الوحدات االقتصادية تحقيقياإلى  تسعى التي المجتمع لحاجات االستجابة بمجاؿ كبيرً  دورٌ  القياس لو ألف

 عدـ مف تعاني الوحدات االقتصادية أغمبية اف والمبلئمة، اذ المػناسبة القرارات اتخاذ بمجاؿ منيا واالنتفاع
الوحدات  تمؾ تمكف البيئية، التي التكاليؼ عف القياس آليات ديلتحد الممزمة والدولية المحمية المعايير وجود

 مف تتمكف لكي ، ايتحممت التي واالضرار التكاليؼ مقدار لتعكس البيئية المالية البيانات اعداد مف االقتصادية
  .(66:2015لعبيدي،االجتماعية ) الرفاىية بتحقيؽ دورىا توضيح

 -:Concept of Accounting Measurement)القياس المحاسبي )  تعريؼ11.1.2 .1: 

 الفروض صحة اختبار أليمكف فبدونو العممي البحث عناصر مف عنصراً  المحاسبي القياس ديع      
 اىمية المحاسبية المعمومات تكتسب لذلؾ ونتيجة المحاسبة ركائز مف اساسية ركيزة يعد كذلؾ والنتائج،
 المحاسبة في المحاسبي القياس فأل ،(62:2014القرار)حناف، اتخاذ وبعممية المالي المجتمع في خاصة
 ال يدخؿ قياسو عف المحاسبة ما تعجز الف نظرا المحاسبية العمميات مراحؿ مف حسما األكثر المرحمة يمثؿ
إلى  المحاسبة تسعى والتي المتعددة ألنشطتيا االقتصادية الوحدة بأداء المرتبطة المعمومات نطاؽ ضمف

 وتقديميا لعرضيا تمييدا كمي أـ نقدي بشكؿ ذلؾ كاف سواء بعضيا مع تفاعميا ونتيجة حدوثيا عف تعبيرال
)الذىبي  بيـ الخاصة القرارات بترشيد المعمومات في استعماليا بتمؾ لمميتميف يتيح شكؿ في

 بالشكؿ ما لحد اختمفت واف متعددة تعريفات المحاسبي القياس مجاؿ في الباحثوف قدـ لذا، (7:2009ومحمد،
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 التكاليؼ عناصر لكافة القيـ تحديدنو بأالمحاسبي القياس (الشحادة)عرؼ  فقد بالمضموف تتفؽ انيا اال
  283:2010))الشحادة، المعينة والبيئيةاالجتماعية  الوحدات االقتصادية بالمسؤوليات التزاـ عف المتولدة

مجرد تعبير عف األحداث والظواىر الكمية والحقائؽ محددة عف الوحدة  بأنوالقياس المحاسبي "وكما عرؼ 
 (.(Sief,2014:362المالية واالقتصادية، وعرضيا بشكؿ مفيد وواضح "

 ثـ لمسبباتيا طبقاً  التكاليؼ إجمالي بتبويب القياـثـ  لمتكاليؼ الكمي تحديد خبلؿ مف التكاليؼ قياس يتـو    
ينبغي القياـ  كذلؾ التكاليؼ، عنيا ينجـ التي اإلدارية القرارات والقياـ بتحميؿ ،تكاليؼمل التقارير نظـ اعداد
الوحدة  ايتحقق التي االقتصادية بالمنافع مباشرال غير ـأ المباشر بالشكؿ ترتبط كانت إذا التكاليؼ ةمبرسم

الوحدة  تمتمكيا التي األخرى الموجودات قدرة العمؿ عمى زيادة خبلؿ مف المستقبؿ في االقتصادية 
 .(8:2009)الذىبي ومحمد،  كفاءتيا تحسيف أو االقتصادية

 Accounting Measurement of)البيئية لمتكاليؼ المحاسبي القياس11.1.2 .2:

Environmental Costs)  :- 
 المراد البيئية األنشطة طبيعةب البيئي التموث لتكاليؼ المحاسبي القياس في األساسية الصعوبة تكمف    

 الصعوبة تكمفذلؾ ك، احياناً  تجاىميال المحاسب يدفع مما ليا، نقدية قيـ تحديد الصعوبة مف انو إذ قياسيا،
 أعماؿ قطاعات جميع ضمف وتدخؿ جدًا، واسع نطاؽ عمى تتنشر انيا إذ األنشطة، هىذ نطاؽ تحديد يف

 عمـب لمباحثيف كافية مبررات تكف لـ التكاليؼ البيئيةالصعوبة في تحديد  هىذ أف اال تقريباً  الوحدة االقتصادية
 عمى لزاما فكاف أخرى، الى سنة مف متسارعة زيادة في وانياسيما ال ،التكاليؼ هىذ مثؿ لتجاىؿ المحاسبة
 قياس عممية جراءإل (،81:2004)المرزوقي، قبؿ مف مفيومة يرو تط بعد القياس بعممية القياـ المحاسب
عبد ) :التكاليؼ مف نوعيف بيف التمييز المحاسب عمىف المحاسبية، بالبيانات ومعالجتيا البيئية التكاليؼ

  (12:2016 ،المجيد
 الحصوؿ أجؿ مف تصرؼ التي سماليةأالر  تكاليؼ البند ىذا تحت ويدرج  :التمكث مف الحد تكاليؼ -1

 في المستعممة اآلالت تسببيا التي المموثات مف لحدفي ا ياتستعمم التي األجيزةالمعدات و عمى 
 .اإلنتاج

 الذي التموث ثارآ إلزاحة الوحدة االقتصاديةتنفقيا  التي التكاليؼ ويقصد بيا : التمكث ازالة تكاليؼ -2
 عمى تصرؼ التي مثؿ التكاليؼ اإلنتاج، عمميات خبلؿ الجارية الصناعية األنشطة بسببحدث 
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زاحة التعقيـ  عمى عبئاً  تشكؿ  قدالتكاليؼ  واف ىذه الحقًا، ياوالعمؿ عمى معالجت اإلنتاج نفايات وا 
الذي  التكاليؼ مف األوؿ النوع واف ىذه التكاليؼ عمى خبلؼ فييا، صرفت التي المرحمة دخؿ

  . المتفاوتة المحاسبية الفترات عمى تصرؼ تخصيصيا
 : أتيي ام، وىي ىناؾ مجموعة مف الطرؽ لقياس التكاليؼ البيئية محاسبياً توجد و   

 One-Content Quantitative Measurement ) الكاحد المضمكف ذك الكمي قياسال طريقة اكال:

Method):- 
 المقياس بصدد مساريف بيف ما التفريؽ ويتـ بمقياس موحد كمياً  االشياء قياس ىمعىذه الطريقة  تقوـ      
 ( 72:2012)ناصر والخفاؼ،:كاالتي ماىو  البيئية ياتمالعم قياس في يستعمؿ الذي الموحد
 أو المنفعة لدرجة القياس محاولة عمى يعتمد الذي : االجتماعية المنفعة كحدة باستعماؿ القياس (1

 . اجتماعية منفعة وحدات تسمى منفعة وحدات بصورة كميا االشباع
 اجؿ ومف نقدية، بوحدات البيئية االثار قياس عمى يعتمد الذي : النقد كحدة باستعماؿ القياس (2

 : االتية الطرؽ استعماؿ يتـ البيئية لؤلثار النقدي القياس صعوبة عمى التغمب
 تكوف اف يتوقع التي ةمالبدي ىرالظوا ريقدت ىمعتعتمد ىذه الطريقة  : البديؿ التقييـ طريقة   - أ

 . القياس محؿلمظاىر  التضحيات او المنافع نفسل بالتقريب
 عف التعبير مف خبلؿ المبحوثيف لدى قدرةال ىمع تعتمداف ىذه الطريقة  : االستقصاء طريقة - ب

 .نقدية صورة في البيئية التأثيرات
 إلصبلح البلزمة المبالغ اساس ىمع المضار تقديرالطريقة  بيذهِ  يتـ : التصحيح تكمفة طريقة - ت

 .الضرر

  (Multidimensional Measurement Method ): -االبعاد متعدد القياس طريقة ثانيا:

 تبايفال تعكس وماتممع توفرل فةممختال مقاييسالو  باألساليب االشياء قياس إلى ستنداف ىذه الطريقة ت      
  131:2017): ) موسى واخروف،اآلتية االساليب ويشمؿ االشياء خصائصو  االبعاد تعددالو 

 : االتية القياس اساليب يشمؿوىذا االسموب  : االبعاد متعدد كمي قياس كبماس (1
 .االشياء ترتيبفي  يقـوو  : الترتيبي القياس اساليب - أ



 حُٔؼَك٤ش ُِظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٝطل٤ِِٜخ ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش .......... حُلَٜ حُؼخ٢ٗ : حُٔزلغ حالٍٝ / حَُٔطٌِحص

 

 39 

 قانوناً  المقررة رالمعايي عف االنحراؼ لتحديد يستعمؿ ىذه االسموب : يمالفاص القياس اساليب - ب
 . البيئية ياتمالعم لفاعمية

 . ة البيئي نتائجال لقياس ىذه االسموبيستعمؿ  : النسبي القياس اساليب - ت
 ف.معي حدثل رىمظاال او خصائصمل التوصيؼ ىمع يقـواف ىذه االسموب  : الكصفي القياس كبماس (2
 او موحد، بمقياس كمياً  االشياء قياس ىمع يرتكز الواحد المضموف يذ الكمي القياس طريقة اف يتضحو    
البيئية  التكاليؼ اف كما مباشرة غيرال يقةطر الب تقاس فأنيا نقدياً  مقياسيا ةمولمشك النقد وحدة باستعماؿ قياسال

  .  الوصفي يالقياس و االبعاد متعدد القياسمدخؿ  خبلؿ مف تقاس

 -(:  (Disclosure of Environmental Costs االفصاح عف التكاليؼ البيئية:1.212.
احد المبادئ  أفو  الحديثة، التصنيع بيئة في ميمةركيزة  ديع ةالبيئيالتكاليؼ  عف اإلفصاح اف      

 الموجودة البيئة في تؤدييا التي البيئية لمقضايا االقتصادية واعيةالوحدات  كانت إذا في ما المحاسبية يوضح 
لتساعد الوحدات االقتصادية  المالية، القوائـ يممعلمست اً ميم اً مقياس البيئي األداء عف اإلفصاح يمثؿو  بيا،

 المالية والتأثيراتة، يالبيئ اإلدارة تجاه الوحدات ىذه ومجيودات تحدثيا، التي البيئية التغيرات عمى في الوقوؼ
  .(160:2018)عزيز،  االخرى الجية مف عمييا المترتبة

                                                                  -:(Concept of Environmental Disclosure)   مفيـك االفصاح البيئي1.12.1.2: 
 المالية البيانات مف توفرىا البلـز المعمومات عفوحدوده  اإلفصاح مفيـو حوؿ النظر وجيات تعددت      

البيانات  إعدادب عبلقة ذات التي تكوفاالطراؼ  اختبلؼ حيثمف  أساسا االختبلؼ ىذه يأتي إذ المنشورة،
 مف نظرة ومع ،ىذهالبيانات  دقؽي مف نظرة عف تختمؼ التي االقتصادية الوحدات إدارة وىي المنشورة المالية

نو بأ، وعرؼ االفصاح وغيرىـ المحمميف افراد المجتمع مف المستثمريف، سواء كاف البيانات يستعمؿ تمؾ
التي بنشاطاتيا  المتفاوتة بجوانبو المجتمع االقتصادية إعبلـ الوحدة بواسطتو تتمكف التي الطريقة أو األسموب
 ذلؾ لتحقيؽ المناسبة ألداةا ليا الممحقة والتقارير المالية القوائـ تعد إذ البيئي، المضموف ذات تكوف
 التي المعمومات بنود مجموعة بانو البيئي األداء عف المحاسبي اإلفصاحوكما عرؼ  (،29:2017)عمر،
 الماضي الحاضر في عمييا المترتبة المالية كاآلثار االقتصادية، لموحدة البيئية اإلدارة أنشطةو  بأداء تتعمؽ

، وكما عرؼ عزيز (13:2009ومحمد،  )الذىبي المحاسبي االفصاح  انواع مف العديد توجد إذ والمستقؿ
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 بالقوائـ االقتصادية لموحدة البيئية باألنشطة الخاصة والمعمومات لمبيانات عرضبانو  البيئي االفصاح
 عند المحاسبة والمعمومات البيانات تعمميمس مياـ مف يسيؿ مما بيا المرفقة والتوضيحات الدورية والتقارير
 . (160:2018)عزيز،  بيا القرارات المرتبطة اتخاذ والترشيد عند البيئي لؤلداء تقيميـ

 القوائـمف خبلؿ  البيئية باألنشطة المرتبطة لممعمومات استعراض ىوه البيئي اإلفصاحيمكف القوؿ اف و   
اتخاذ  لغرض المالية لممعمومات المستخدميف ميمة مفيسيؿ  اف ىذا االستعراض إذ الدورية، والتقارير

 .الرشيدة لقراراتا
 -: االتيوفؽ الجدوؿ  يتـ اعداد التقارير المالية لئلفصاح عف التكاليؼ البيئية إذ

 (8جدوؿ)
 اعداد التقارير المالية لئلفصاح عف التكاليؼ البيئية

 على البٌئة والتأثٌراتالتعرؾ على انشطة الوحدة ومنتجاتها  نبذه عن الوحدة االقتصادٌة

حُظؼَف ػ٠ِ حالػظزخٍحص حُز٤ج٤ش حُؼخّ ٝحُوخٛش ػ٘ي ططز٤ن ػ٤ِٔش حُظ٘ـ٤َ ح١ٌُ طظز٘خٛخ  واالهداؾ البٌئٌةالسٌاسات 

 حُٞكيس حالهظٜخى٣ش.

 . ٓ٘خه٘ش ٤ًق حىحٍس حُظٌخ٤ُق ٢ٌُ ٣ظْ طلو٤ن حٛيحف ٤ٓٝخٓخص حُز٤جش التحلٌل االداري للتكالٌؾ البٌئٌة

حُز٤ج٢ ٝطل٤َِ  ُألىحءٝٛق طويّ حُٞكيس ػٖ ٣َ١ن حُٔوخ٤٣ْ ٝحُٔئَٗحص حَُث٤ٔش  تحلٌل االداء البٌئً

 . حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش حُٔئػَ ػ٠ِ حالٗ٘طش حَُٔطزطش رخُٞكيس حالهظٜخى٣ش

 . ٝؿٞى ٓؼِٞٓخص طٔخػي حُٔٔظوي٤ٖٓ رظلْٜ ٓخ ٣يٍٝ كٍٞ حُٞكيس حالهظٜخى٣ش مفردات خاصة اختٌارٌة 

 . حَُأ١ حُٔٔظوَ ُالػظٔخى ػ٠ِ ؿِأ حٝ ًَ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣لظ٣ٜٞخ حُظو٣ََ حُز٤ج٢ طؤ٤٣ي رأي طرؾ ثالث اختٌاري

ٓٔخٛٔش  ٓ٘خكغ حالكٜخف ػٖ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش )ىٍحٓش ططز٤و٤ش ػ٠ِ حًَُ٘خص حُٜ٘خػ٤ش , 2007: انقطبط, يٍُر جًعخ, انًصذر

 . 55,ص وانزًوٌم , يُشورح انجبيعخ االساليٍخ  غزحرسبنخ يبجسزٍر فً انًحبسجخ  .( حُٔيٍؿش ك٢ ٓٞم حُٔخٍ حُلِٔط٢٘٤

 (                                                      75:2007)القطاط،   -يتضح مف الجدوؿ أعبله االتي :
 متمقي واعبلـ لمتعميـ االساس الحجر دتع الذي االقتصادية الوحدة عف نبذة ىوَ  االطار مف لجزء االكؿا

 التقرير.
بالبيئية.  عبلقاتو ادارة في التنظيـ فييا يبيف البيئية واالىداؼ السياسات العمؿ ىوَ  االطار مف الثاني الجزء 

 اداء التكاليؼ البيئية ومتابعة بإدارة يقوـ إذ لمتكاليؼ لمبيئية االداري ىَو التحميؿ االطار مف الثالث الجزء
لؤلداء التكاليؼ  بالمتابعة المواضيع اىـ اذ اف عمييا، التعرؼ تـ التي المواضيع عمى االدارة رد ويوضح كيفية

 يمكف البيئية تموث عمى الوحدة االقتصادية الخاصة بنشاط النتائج كانت فاذا المتابعة،  تمؾ استمرار ىو البيئية
 النتائج تمؾ اف إذ الحقائؽ، عف باإلفصاح الرغبة الوحدات االقتصادية لدييا معظـ اف السيما لمتقرير احتواىا

في  باالحتفاظ ترغب اف اغمب الوحدات االقتصادية االسباب، مف وغيرىا المنافسة ألسباب عنيا االفصاح يتـ
 مباشر . غير بشكؿ الوحدات االقتصادية ايذاء مف دوف سرية تصبح لكي النتائج
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 اىدافيا الى االستراتيجية وصوؿ االدارة كيفية يوضح العمؿ باطار البيئي االداء بتحميؿ الخاص الجزء الرابع
 .  بذلؾ الصمة ذات العممية والجوانب والتشغيمية المالية البيانات باستعماؿ

تفسر  التي المفردات معنى إيضاح مف خبلؿ االختياري، وضع يأخذ باالطار كالسادس كالجزء الخامس
 لمقّراء .                                                                                     معروفة غير ال تكوف والتي المصطمحات

 Benefits of Disclosure of Environmental): فكائد االفصاح عف التكاليؼ البيئية 12.1.2 .2

Costs):- 

، (Sief,2014:362)، ( 31:2008،عبد) ة باالتيالبيئي عف التكاليؼ اإلفصاح فوائد تمخيص ويمكف     
 -: (87:2014)حناف،

 أفضؿ تحديد عمى الصناعية الوحدة االقتصادية قدرة تدعيـ في ةالبيئي عف التكاليؼ اإلفصاح يسيـ (1
 .الطاقات و الموارد استعماؿ ترشيد و البيئية، التكاليؼ تخفيض خبلليا مف يمكف التي الفرص

 . المتشابية لمصناعات البيئية اثار عف الدراسات ال جراء جيدة بيانات قاعدة فيكوّ   (2
 . المموثة الفضبلت وتكويف بالمصادر ةالمتعمق المشكبلت عمى التعرؼفي  يساعد  (3
 ميزة عمى الحصوؿ مف يمكنيا الصناعية، لموحدة االقتصادية البيئي باألداء الصمة ذات المعمومات توفر  (4

 وفضبلت العمميات مواد التعبئة والتغميؼ التالفة الغبار المتطاير، عف الناتج لتخفيض األثر البيئي تنافسية
 .اإلنتاجية

 في الصناعية المؤسسات تساعد معمومات توفير في البيئية التأثيرات عف المحاسبي اإلفصاح يسيـ (5
 . المثمى البيئية التكمفة بأخذ لممنتوجات الحقيقي التسعير

 .البيئة حماية مزايا تفسرىا لبيئيةا التكاليؼ إف ليـ يثبت ما إلى القرار يحتاجوفي اف صانع (6
 

اف االفصاح عف التأثيرات البيئية تساعد الوحدة االقتصادية في التسعير الحقيقي لممنتوج  ويمكف القوؿ
 وتخفيض التكاليؼ البيئية مف خبلؿ تخفيض التأثيرات البيئية وازالة التموث .

 
اكؿ ػـ تنػػبحث سيتػػة في ىذا المػػاس االنشطػػيئية عمى اسػػاليؼ البػػة لمتكػػكزات المعرفيػػاؿ المرتػػد اكمػػكبع  

االداء االنتاجي االنظؼ ككما مكضح بالمبحث القادـ . ستراتيجية
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 المبحث الثانً 

 مدخل مفاهٌمً –ستراتٌجٌة األداء اإلنتاجً األنظؾ 

 تمهٌد :

مع ذلؾ فأف معظـ الوحدات االقتصادية  ،كفاءة اإلنتاج اف النفايات واالنبعاثات ىي داللة عمى عدـ      
( بدافع الموائح البيئية الشديدة وضغوط السوؽ، فأنيا ال تزاؿ غير جاىزة  (ISO14001 حاصمة عمى شيادةال

 لمتطور السمبية التأثيرات خطورة اف، اإلنتاجي األنظؼ ستراتيجية األداءمتحوؿ نحو ل ةالعمميات اإلنتاجي لتغير
 بنظر البيئي الجانب تأخذ ال وأساليب لتقنيات االقتصادية الوحدات استعماؿ عند تزداد البيئة عمى الصناعي

 وستراتيجي كبيرٍ  تحدٍ  أماـ نفسيا االقتصادية الوحدات دارةإ وجدت اإلنتاجية، اذ بعممياتيا القياـ االعتبار عند
 المنتجات بتقديـ االستمرارية وتحقيؽ جية، مف المموثة االنبعاثات مف لمحد نظيفة ممارسات تبني يستوجب

 اذ انيا البيئي، الفكر اساسية فيصفة  تعد األنظؼ اإلنتاجي اف ستراتيجية األداءف، ليذا أخرى جية مف
 النفاياتو  يص االنبعاثاتملتق يؤدي مااإلنتاجية م ياتمالعم خبلؿ لمواردا استعماؿ في الكفاءة ىمع كزتتر 
 ااإلنتاجي األنظؼ نقمة أبعد مف إدارة النفايات فإنيوتعد ستراتيجية األداء  ،وثاتالمم مف ايعن يترتب وما
 . تعامؿ مع مصادر المشكبلت  بداًل مف اثار المشكمةت

األداء اإلنتاجي األنظؼ واىمية ستراتيجية األداء  مف مفيوـ ستراتيجية وخبلؿ ىذا المبحث سنتناوؿ كبلً      
 اإلنتاجي األنظؼ واىداؼ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ وفوائد ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ

ومعوقات  ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼوخطوات تطبيؽ  ستراتيجيات األداء اإلنتاجي األنظؼوتقنيات 
 كاالتي . تراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼسالتحويؿ لتطبيؽ 

 Concept of a Cleaner Production) اإلنتاجي األنظؼ ستراتيجية األداء تعريؼ:   1.2.2
Performance Strategy):- 

 التنفيذ بأنو  (UNEP) لمبيئة المتحدة ـاألم جمعية قبؿ مف األنظؼ اإلنتاجي ستراتيجية األداء تعرف     
 الكفاءة لرفع اإلنتاجية والعمميات والخدماتالمنتجات  ىعمة كاممالمت الوقايةو  لستراتيجية البيئية المستمر

 (Nilsson, el .at., 2007:17) ،والبيئة عمى صحة االنساف وتقميؿ مف المخاطر صاديةاالقت
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 Implementation of the Cleaner) االداء االنتاجي االنظؼ ستراتيجية ؽيطبت :  2.2.2 
Production Performance Strategy) : 

 عمى النحو االتي: ستراتيجية االداء االنتاجي االنظؼيمكف تطبيؽ 
 تسيـ ستراتيجية  (Applied in Production Processes):-يطبؽ في العمميات اإلنتاجية -1

 االنبعاثات كافة كمية طاقة وتقميؿالو  الخاـ موادال عمى المحافظة في األنظؼ اإلنتاجياألداء 
 ( .             Möhr-Swart, 2008:118اثناء عممية االنتاج )السامة  المواد وسميتيا وازالة والنفايات

 تقميؿ تأثيراتييدؼ االنتاج األنظؼ الى  - (Focus on Products) :المنتجات عمى ركزتال -2
اج استخر  عمميةمف  تبدأ التي المنتجات حياة خبلؿ دورة والصحية والسبلمة لممنتجات الضارةالبيئية 
  .Chewe,2007:7))التخمص منيا نيائيا الى اف يتـوالتي تستمر  التصنيع واالستعماؿو  الخاـ المواد

يتضمف استعماؿ المنيج الوقائي لحؿ و  -:Focus on Services) ) عمى الخدمات التركيز -3
  المواد في شكؿ المنتجاتواختيار أفضؿ مدخبلت  مشكبلت التصميـ ولتحسيف تدبير االنتاج،

 . (460:2017،المعتاؿ)عبد     
 Focusing on Training and Advanced)التركيز عمى التدريب كالتكنمكجيا المتطكرة  -4

Technology):-  

وتحسيف  المتقدمة  والمعارؼ التدريب مف خبلؿ اتطبيقي يتـ األنظؼ اإلنتاجياف ستراتيجية األداء     
 اف ىناؾ إذ، (460:2017،المعتاؿ)عبد  البشرية والمواقؼ  السموؾ تغيير العادات وكذلؾ و  التكنولوجيا

 الكفاءة مثؿ (Cleaner production) cp في ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ تشترؾ أخرى مفاىيـ
المصدر  مف التموث او النفايات تقميؿ او إزالة عمى المشترؾ والتركيز النفايات وتقميؿ التموث ومنع البيئية
جراءات تطورات عمى تحتوي األنظؼ اإلنتاجي ستراتيجية األداء إف ذلؾ ومع، تتولد عندما  منيج لتقييـ وا 
 ذلؾ، إلى باإلضافة، التموث مشكبلت لحؿ تيدؼ عممية خبلؿ مف وتطورىا النفايات توليد وأسباب التموث
 بوضوح إدارة محدد نظاـ عمىCP(Cleaner Production ) األنظؼ  األداء اإلنتاجي ستراتيجية تحتوي
بوصفو  األنظؼ لئلنتاج النظر ينبغي فبل  البيئي، و االقتصادي لػؤلداء المستمر التحسيف يتضمف والذي

قيمة  اذ اً منتوج عدت النفايات فإف السياؽ ىذا في ايضا، االقتصاد عتباراتاب يتعمؽ ألنو فقط بيئية ستراتيجية
 . (Chewe,2007:19) اقتصادية
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ستراتيجية وقائية لتخفيض تأثيرات اإلنتاج والمنتجات  بانيااإلنتاجي األنظؼ ستراتيجية األداء  وقد عرفت   
      تتأثر بقوة بعمميا وسياستيا والتيالتي تتحكـ بعمميات اإلنتاج ة ىي الوحدة االقتصادي، اذ اف عمى البيئة

(Hens, et.al., 2018:3)إلدارة فمسفة اعمى اني اإلنتاجي األنظؼستراتيجية األداء ت عرفو  ، كما 
 كافة في والطاقو  االولية الموادد و الموار  استعماؿ في لكفاءةا تحقيؽ عمى التي تركز في عمميا العمميات
 عمى محتويات لمحفاظ توليدىا مصدر مف وايضا االنبعاثات النفايات توليد تقميؿ اجؿ مف اإلنتاج مراحؿ
، (91:2017،)حنظؿ مخاطر مف)المموثات االنبعاثات، النفايات، (تحممو مما اإلنساف صحةو الطبيعية  البيئة

الفرؽ بيف االنتاج األنظؼ الحديث والطريقة التقميدية في معالجة التموثات  (Doorasamy)وقد اوضح 
 تمشكبلالاإلنتاج األنظؼ ىو طريؽ لئلدارة البيئية التي مف خبلليا يتـ التركيز عمى بوصؼ اف والمخمفات 

في الوحدة  األداء البيئي لممنتجات والخدمات والعمميات مف اجؿ تحسيفمف األعراض  البيئية عوضاً 
بعد الحدث،  ما داف التحكـ بالتموث التقميدي ىو نيج يركز عمى نيج )التفاعؿ والعبلج( وىو يع االقتصادية،

يتـ ىذه التقدير مف خبلؿ  إذ تستند إلى )التوقع والمنع(، ةتقنية استباقي دعمى عكس االنتاج األنظؼ فإنو يع
( مف كافة النفايات واالنبعاثات مف عمميات الصناعية يمكف  (70%اف إذ استعماؿ تقنية اإلجراءات السميمة،

 . ((Doorasamy,2016:266 منعيا مف المصدر
 ياتلعمم والسمبي اآلثار تحاشىتل ومكتممة متواصمة ستراتيجية ىي ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼف    

 في أقساـ مبادراتالو  اإلجراءات تشمؿ إذ ة،الصحو  البيئة عمى األخرى عممياتال مف بيا يرتبط وما اإلنتاج
لستراتيجية  االجراءات والتطبيؽ العممي عمى العامميف تدريبك وخارجيا االقتصادية ةوحدال في التكنولوجيا

 نتائج بتنفيذ والقياـ األنظؼ اإلنتاجي ستراتيجية األداء لتطبيؽ شاممة خطة وضعو  ،األنظؼ األداء اإلنتاجي
ًا وأخير  البيئية والمراجعة الذاتي المراقبة بعمميات والدراسات والقياـ جو المنت هحيا تثميف بدراسات العمميات ىذه
 وحدةال في األنظؼ اإلنتاجي ستراتيجية األداء تطبيؽ ائجنت ومراقبة وخارجيا وحدةال في المعمومة نشر

 كثرالا األنظؼ إلنتاجا مف تعاريؼ تعاريؼال حيث يعتبر ىذه ،(Eras-Cabello:5,2016) االقتصادية
  االتي : شكؿال في التعريؼ وكما موضح ،تداوالً 
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 ( 4شكؿ )
 األداء اإلنتاجي األنظؼ تعريؼ ستراتيجية

 ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق
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Chewe, Victor, 2007, “LegIslation of cleaner production in south Africa”, Research report 

submitted to the Faculty of Engineering and the Built Environment, University of the 

Witwatersrand p 8,  . ثزصرف انجبحث 

البيئية قبؿ ظيورىا ومتى اف يتـ تعييف االختيارات المرتبطة  تلمشكبلااف المنيج الوقائي لمعالجة      
 الفعالةاف مثؿ ىذا المنيج قد يعالج بصيغتو ، والخدمات والتصميـ والنقؿ وغير ذلؾبالمواد الخاـ والعمميات 

 عبلمة لعدـ كفاءة دبسبب اف التموث ال يؤدي فقط لتدىور البيئة ولكنو أيًضا يع الطبيعية الموارد تعديؿ
 (Chewe,2007:8) . العمميات اإلنتاجية أو اإلداريةوفاعمية 

ٓظَحط٤ـ٤ش   

 حُٔ٘ظـخص  حُويٓخص   حُؼ٤ِٔخص حإلٗظخؿ٤ش

 ك٢ حٓظؼٔخٍ حُٔٞحٍى حٌُلخءسُظل٤ٖٔ 

حُظٌخ٤ُق ٝطل٤ٖٔ ه٤ٔش حُٞكيس  ٤ٞولطٝ حُز٤ج٢ حألىحءطل٤ٖٔ 

 حالهظٜخى٣ش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حُِرٕٞ ٝحُٔـظٔغ رٌَ٘ ػخّ .

رقهٍم انضبئع 

 يٍ انطبقخ

تبديل مواد 

 الخام

تخفيض 

مصادر 

 التلوث

تصميم 

المنتجات 
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 االقتصادية الكحدة تتبعيا متكاممة ستراتيجية ىي األنظؼ ستراتيجية األداء االنتاج بأف كيمكف القكؿ   
 التكمفة منخفضة تقنية مف متفاكتة تككف كالتي األنظؼ األداء اإلنتاجي لتقنيات استعماليا خالؿ مف

 منخفضة . بيئية تأثيرات ذات لمبيئة صديؽ منتكج انتاج اجؿ مف التكمفة مرتفعة لتقنية
 

 Importance of the strategy of Cleaner) األنظؼ اإلنتاجي األداءستراتيجية  أىمية3.2.2:

productivity performance) :-  
 اإلنتاجي األداءستراتيجية  تطبيؽ الوحدات االقتصادية عمى وجبت التي األسباب مف العديد ىناؾ      
 توفيرو  الخاـ مموادواالستعماؿ االمثؿ ل العمميات،  تحسيفاف ىذِه الستراتيجية ليا اىمية في  إذ ،األنظؼ
 وسبلمة الصحة بتحسيفالقياـ و  السامة، النفايات لمعالجة الحاجة مف قمؿتو  التنافسية، قدرتيا وزيادة الطاقة،

مف وجية نظر الزبوف الوحدة االقتصادية  صورة حسفكذلؾ تو  اإلنتاجية، تحسيف إلى يؤدي مما العامميف،
 األنظؼ اإلنتاجي األداءستراتيجية  أىمية مما يدؿ عمى اف التكاليؼ والقياـ بتخفيض ،بشكؿ عاـوالمجتمع 

 أكثر ستكوف انيا إذ االجتماعية، البيئيةالحياة  في أىمية بؿ اف ليا االقتصادية الناحية مف تكوففقط  ليست
 . (32:2012)الجبوري، نجاحاً 

اإلنتاجي األنظؼ مف قبؿ الوحدات االقتصادية عمى وجو العموـ  األداءستراتيجية لتحدد األىمية توبالتالي    
 -:تي باآل ، وكما موضح والصناعية خصوصاً 

 Achieving Efficiency Using Natural)المكارد الطبيعية كالطاقة باستعماؿبمكغ الكفاءة  -1

Resources and Energy) :-  

لموارد ا استعماؿتخفيض اإلسراؼ في يتـ بموغ الكفاءة باستعماؿ الموارد الطبيعية والطاقة مف خبلؿ      
الطبيعية، والقياـ بعممية إعادة التدوير المخمفات لتكوف بعد ذلؾ سيطرة عمى المموثات البيئية، وبما يسيـ في 

البيئة، اما بالنسبة لترشيد االستيبلؾ لمطاقة  القتصادية والمحافظة عمىا التنميةتحقيؽ النجاح المزدوج في 
، فضبًل عف استعمالياوالتقميؿ مف الضائع منيا دوف التضحية بأوقات  الكفاءةفإف الموضوع يتعمؽ بزيادة 
 .(136:2018والرحاوي،  ) السماؾوبيف التقصير  االستعماؿالموازنة ما بيف اإلسراؼ في 

 



 ٓيهَ ٓلخ٢ٔ٤ٛ ................ -حُلَٜ حُؼخ٢ٗ : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ / ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق 

 

 
 

47 

 Reducing Negative Impacts on the) حة اإلنسافتقميؿ اآلثار السمبية عمى البيئة كص -2

Environment and Human Health):- 

 

مف خبلؿ الحد او التخفيض مف االثار الخطرة الناتجة يتـ تقميؿ االثار السمبية عمى البيئة وصحة االنساف     
األداء اإلنتاجي األنظؼ بجعؿ التقدـ  عف طرح النفايات والمخمفات الى البيئة، ومساىمات ستراتيجية

  (.32:2012)الجبوري،االقتصادي والصناعي اداة فاعمة في تحسيف صحة الفرد وضماف لو بيئة نظيفة 
 -(:(Realizing Economic Benefits  تحقيؽ المنافع االقتصادية -3

عمى انيا سمعة اقتصادية قابمة لبلنتياء، مما  الػى مواردىا الطبيعيةيوـ ػعالـ الػال ير مف دوؿػالكث تنظر    
اإلنتاجي األنظؼ في ممارساتيا لمحماية عمى مواردىا ستراتيجية األداء  دفع الوحدات االقتصادية لتبني

و  ) السماؾ ذلؾ نتيجةمف خبلؿ الترشيد الستيبلؾ الموارد بما يحقؽ الفوائد االقتصادية والبيئية  ةالطبيعي
 . (136:2018الرحاوي، 

اف استعماؿ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ ليا اىمية كبيرة في الوحدة االقتصادية اذ  ويمكف القوؿ   
تسيـ في تخفيض التموث البيئي وتحسيف العمميات اإلنتاجية مف خبلؿ استعماليا لممواد االولية بكفاءة 

 وفاعمية والحفاظ عمى صحة االنساف والمجتمع .
 

 Objectives of the Strategy of Cleaner) األنظؼ اإلنتاجي األداءستراتيجية  أىداؼ: 2.2.4

Production Performance)  :- 
 عمى ىو الحصوؿ االقتصادية الوحدات في األنظؼ األداء اإلنتاجي لستراتيجية الرئيس اليدؼ اف    

 ستراتيجية األداء اإلنتاجي فإف ىذا عمى وعبلوة منخفضة، بتكاليؼ البيئة وتحسيف الكبيرة المالية الوفورات
،)كافي  (Chewe,2007:15)أىميا االتي  أخرى أىدافاً  تحقؽ لموحدة االقتصادية أف شأنيا مف األنظؼ
    -: )sy.org-www.malae(،  ( 32:2017، )الشاوي، (514:2017وطالـ، 
        

 . االنساف صحة والحفاظ عمى البيئة  (1
 . االمثؿ ممستوىل والطاقة الطبيعية الموارد استعماؿ ترشيد (2
 . منيا والخطرة السامة وبالخصوص االدنى لمحد تخفيضيا او واالنبعاثات النفايات تحاشي (3

http://www.malae-sy.org/
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 حصة اكبر الى التوصؿمف اجؿ  مفيدة مواد الى البيئية في السيئ ذات الضرر المواد القياـ بتحويؿ (4
 سوقية.

 تحسيف اجؿ مف لمسمع ةالجود تحقيؽ وكذلؾ، والربح واالنتاجة الجود مف مستوياتالاعمى  تحقيؽ (5
 .الربحية

وجوديف في موقع مالبيئية مف اجؿ الحفاظ عمى سبلمة العامميف ال لممخاطر الوحدات االقتصادية تجنب (6
 العمؿ .

 . األداء اإلنتاجي األنظؼ تقدير اآلثار االقتصادية المتوقعة لتطبيؽ ستراتيجية (7
بشكؿ مستمر  المستعممة التكنولوجيا وتحديث وخطط التشغيؿالصناعية  العمميات في المتواصؿ التعديؿ (8

  .ومراجعة القضايا الناشئة الخاصة باإلنتاج األنظؼ
  . والكيمياويات والطاقة الخاـ المواد واستعادة تدويرىا بإعادة والقياـوتصنيفيا  المخمفات فصؿ  (9
 . تحديد العمميات والفعاليات التي تتوعد ترويج اإلنتاج األنظؼ  (10
 والسامة والمضرة بالبيئة . الخطرة الموادعدـ استعماؿ   (11
 .النفايات ال دنى مستوى ممكف تقميؿ او  الحد خبلؿ مف الكفاءة تحقيؽ اعمى مستوى مف  (12
 ىيكمة عادةإل األنظؼ اإلنتاجي األداء ستراتيجيةل تطبيقيا خبلؿ مف تسعى الوحدات االقتصادية إف   

 السبلمة وتأميف استعماليا عف الناشئة المخاطر وتقميؿ الموارد عمى المحافظةينسجـ مع  بما الصناعة
 الموارد تمؾ استيبلؾ ترشيد مف خبلؿ يةالربح تحسيف اضافة الى ذلؾ العمؿ قعامو  فيلمعامميف 

 . ( 32:2017الشاوي،)
االنساف، الوحدة  ابعاد ةثبلث ا مف خبلؿستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ يمكف تحديدىاليدؼ مف  أف   

عمى صحة االنساف، التقميؿ مف النفايات واالنبعاثات، مف خبلؿ  ظلحفاإلى ااالقتصادية، المجتمع، اذ تيدؼ 
اد المواد االولية التي تكوف استعماؿ المواد االولية التي تكوف اقؿ تأثيرًا عمى صحة االنساف والبيئية واستبع

سامة وخطيرة، وتحقيؽ اعمى مستوى لمكفاءة والفاعمية داخؿ الوحدة االقتصادية مف خبلؿ الحد مف التموثات، 
 باإلضافة لزيادة الحصة السوقية لموحدة االقتصادية. 

 
 



 ٓيهَ ٓلخ٢ٔ٤ٛ ................ -حُلَٜ حُؼخ٢ٗ : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ / ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق 

 

 
 

49 

 Benefits of the strategy of Cleaner )اإلنتاجي األنظؼ ستراتيجية األداء فكائد 5:.2.2

productivity performance) :- 

 مف يعود بالفائدة ،المتاحة األفضؿ لمموارد ستعماؿاألنظؼ واال اإلنتاجيستراتيجية األداء  اف اتباع      
 التاليبو  واحد، آف في اإلنتاج كمفةو  المخمفات تقميؿ خبلؿ مفعمى حد سواء  االقتصاديةو البيئية  الجوانب
أف  المتوقع مف األنظؼ اإلنتاجي ستراتيجية األداء اف إذاإلنتاج،  عف الناجـ البيئي التموث تخفيض في يسيـ

األداء  لتحسيف ضافةباإل البيئة، وحماية الطويؿ، االمد عمى اإلنساني بالبعد إيجابية تأثيرات اكوف لين
 بيا التموث حدث معدالتاف  .لمحياة األفضؿ النوعية توفير في تسيـ التي لموحدة االقتصادية اإلنتاجي
 األنظؼ اإلنتاجي األداء ستراتيجيات بتطبيؽ القياـبعد  المختمفة الصناعية القطاعات في كبير انخفاض

ذ ،(516:2017)كافي وطالـ،   دػػعن منيا لجزء تدويرػالأو  اتػػالنفاي لتدوير نتيجة اضػػاالنخف ىذا دثػػح وا 
المعدات،  وصيانة ،توالمعدا التصنيع تكنولوجيا وتطويرالتشغيؿ،  عمميات مصادرىا، وتحسيف تولدىا مف
 أخرى بمواد الخاـ المواد تبدؿ او اف الجيد، والتدبير وتتبعيا، النفايات ومراقبة المواد، وتداوؿ اآللي، والتحكـ

 ةػػالثانوي اتػػلممنتج اءةػػػكف ثرػػاألك اؿػػػمػاالستعو  طورة،ػػخ ؿػػاق وفػػػػتك اوؿ ػػاق اتػػبكمي اياتػنف جػػتػػتن
 .(220:2011)قدوري،

 -:تياالقتصادية كاآل دةاإلنتاجي األنظؼ عند تطبيقيا في الوحستراتيجية األداء فوائد  ويمكف توضيح   

 (19:2017شيرزاد،Doorasamy 268:2016)  (( ، )73:2012)النعمة وحمودي، 
 مموادل مف خبلؿ االستعماؿ االمثؿالطاقة و  المواد األوليةالمتمثمة بتخفيض تكاليؼ عمميات اإلنتاج  -1

المستعممة، واستعماؿ التقنيات الحديثة التي  لتقميؿ مف االنبعاثات والمخمفات ىذه الموادوالطاقة  االولية
زيادة االرباح، مف و  تخفيض التكاليؼ تزيد مف قدرة التنافس لموحدة االقتصادية الذي بدورة يؤدي الى

 -:تيخبلؿ اآل
 .المخمفات في معالجة البلزمة الطاقة استيبلؾ كميات تخفيض - أ
 .المخمفات في معالجة البلزمة العاممة األيديالتقميص مف  - ب
 .المخمفات في معالجة المطموبة الكيميائيات ةتخفيض كمي - ت
 .في دفف او طمر النفايات  ةالمخصص المناطؽ التقميص مف - ث

 .لمبيئة صديقةتكوف  بأخرى المموثة الخاـ استبداؿ المواد -2
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اف تقميؿ اآلثار الضارة خبلؿ دوراف اإلنتاج ابتداًء مف استعماؿ ىذه اآللية لمحماية عمى المواد االولية  -3
 مف المخمفات. اواالنتياء بالتخمص، مما ال يصمح مف إعادة استعمالو وتدويرى

 األثار لياتكوف  التي المموثات مخاطر مف ىذه البيئة وجعميا خالية خبلؿ تأميف  مف العمؿ بيئة تحسيف -4
 .اإلنساف صحة عمى السمبية

 التطورات العالمية لمقياـ بتحديث طرؽ اإلنتاج باستعماؿ التقنيات الجديدة .واكبة م -5
 العامميفوكذلؾ صحة  ،االقتصادية مف وجيو نظر الزبوف والمجتمع بشكؿ عاـ ةتحسيف صورة الوحد -6

 بأىداؼ الوحدات االقتصادية المعاصرة. ةوسبلمتيـ ومعنوياتيـ، حتى اصبحت حماية البيئية مرتبط
 

 Techniques of Strategies for Cleaner): تقنيات ستراتيجيات األداء اإلنتاجي األنظؼ 2.26.

Production Performance):- 

االقتصادية الصناعية المختمفة قد حدث ليا انخفاض كبير بعد  ةاف معدالت التموث الصادرة عف الوحد      
اف ىذا االنخفاض قد حدث نتيجة لتدوير النفايات أو  إذاف تـ تطبيؽ ستراتيجيات األداء اإلنتاجي األنظؼ، 

تدوير الجزء منيا عند تولدىا مف مواردىا، وتحسيف عمميات التشغيؿ، والتطوير لتكنولوجيا التصنيع 
 إذوالتدبير الجيد، وصيانة المعدات،  وتداوؿ المواد، والتحكـ اآللي، ومراقبة النفايات وتتبعيا، والمعدات، 

 واالستعماؿأو تكوف بكميات أقؿ،  ةتستبدؿ بالمواد الخاـ المواد األخرى التي تنتج نفايات تكوف أقؿ خطور 
اإلنتاجي  ستراتيجية األداء متعددة لتطبيؽ تقنياتاألكثر كفاءة لممنتجات الثانوية، وعمومًا فيناؾ 

  -:تقنيات ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ  التالييوضح الشكؿ ، و (49:2018)الخشاب،النظيؼ
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 (5شكؿ )
 تقنيات ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ

 

 

Source: Doorasamy, Mishelle, (2014), “Using Environmental Management Accounting to 

Investigate Benefits of Cleaner Production”, Durban University of Technology, p 80 ٍثزصرف ي

 .انجبحث 
 واالقتصادية والفنية المالية الوفرات عمى الحصوؿ في تيدؼ األنظؼ اإلنتاجي ستراتيجية األداء فكرة اف    

تقنيات ستراتيجية األداء لح يي توضأتوفي ما ي اقؿ، مف خبلؿ استعماليا لمتقنيات بتكمفو البيئية وتحسينات
 -:اإلنتاجي األنظؼ 

ىي طريقة لقياس تقدـ بيع (:(Analytical Strategy When Selling ستراتيجية التحميؿ عند البيع (1
يـ ىذا التحميؿ بتحديد نقاط الضعؼ وماىي تأثيرات المنتوج عمى يس إذالمنتوج عمى مدار فترة زمنية 

البيئة عند االستعماؿ واجراء التغيرات عمى المكائف والمعدات لمحد مف انبعاثات التموثات حتى تتمكف 
 -:تشمؿ عممية التحميؿ االتي  إذالوحدة االقتصادية مف تحسيف االنتاج، 

 

ستراتيجية األداء 
 اإلنتاجي األنظف

ستراتيجية اعادة 
 التدوير

انتاج منتجات 
 ثانوية

داخل الوحدة 
 االقتصادية

ستراتيجية 
 التعديل للمنتوج

ستراتيجية 
التحليل عند 

 البيع

تغيير 
 االجراءات

استبدال مواد 
 الخام

التحكم في 
العمليات 
 اإلنتاجية

 تغير التكنلوجيا
تعديل او 

 استبدال المعدات 

تحسين االدارة 
 الداخلية
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اف اإلدارة الجيدة تعمؿ عمى  (:(Improve Internal Management اإلدارة الداخمية تحسيف  - أ
تشغيؿ أنظمة اإلنتاج بأحسف الوسائؿ مف أجؿ الممارسات واإلجراءات الداخمية والمتمثمة بعزؿ 

 . 1:2011)،جماؿ) جدولة اإلنتاجو النظافة الجيدة و منع تسرب المواد و الفضبلت 
وىي تشمؿ تغير االجراءات داخؿ الوحدة  (Change procedures) : تغيير االجراءات - ب

 -:االقتصادية مف خبلؿ االتي 
  المعدات اك استبداؿتعديؿ (Modification or replacement of equipment:)     

مْف أجؿ التشغيؿ بكفاءة أعمى  ة او استبداليا بمعدات جديدةوتشمؿ تعديؿ معدات اإلنتاج الحالي
      الضارَة وتوليد النفايات، بحيث تكوف معدات محسنة وتخفيض معدالت االنبعاثات

(IVAM,2008:11) . 
 التكنكلكجيا تغيير : (Technology Change)  ِلممعدات تعديبلت ءاجرا الى التغيرات تيدؼ ىذه 

 تػغيراتال بيف ما تػتراوح يمكف اف التػغيرات هِ ىذ إذ إف والمموثات، النفايات انبثاؽ مف لمحد المكائفو 
 رأسمالية عمييا تكاليؼ َتترتب والتػي العمميات تبديؿ منخفضة او بتكاليؼ تنفيذىا التي يمكفْ  البسيطة
 . ( 81:2018)درويش، كثيرة

 ات اإلنتاجية التحكـ في العممي(Control of production processes):  ويتـ مف خبلؿ تعديؿ
إجراءات التشغيؿ مثؿ التدفؽ، الجرعات، الضغط ..... إلخ، مف أجؿ تشغػيؿ العمميات بشكْؿ أكثر 

 (IVAM,2008:11) .كفاءة وبأقػؿ معػدالت لتوليد النفايات واالنبعاثات الضارة 
  الخاـ استبداؿ مكاد (Replacement of Raw Materials) : متعددة توجد بالصناعة مجاالت

لتقوـ باستبداؿ مدخبلت المواد الخطرة وغير المتجػددة بمواد أخرى تكوف أقؿ خطورة او مواد متجددة 
 موادصحية، اذ إف استبداؿ  اً ، واف عمميات االستبداؿ ىذه تشمؿ أسباب61:2012))الياـ، اخرى

بداًل عنيا، وايضا  رى التي تكوف غير مسرطنةخػمعينة يمكف أْف تسبب السرطاف واستعماؿ المواد األ
التي تكوف  لموادااؿ ػاوية عمى الرصاص و واستعماؿ مواد أخرى آمنة، وعدـ االستعمػح اً زيوتتشمؿ 

فات المائية ظػ، واستعماؿ المنعمى البيئية واستبداليا بمواد صديقة لمبيئية تأثيرسامة وخطرة وذات 
اؿ البدائؿ لممركبات المستنزفة لطبقة بداًل عف المنظفات المبنية عمى المذيبات العضوية، واستعم

 . Doorasamy)2014,:28) األوزوف
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وىي التغيرات التي  (Modification Strategy for the Product ): ممنتكجل ستراتيجية التعديؿ (2
 "منو "التخمصتقع عمى خصائص المنتوج مف اجؿ تقميؿ اآلثار البيئية لو في أثناء أو بعد استغبللو 

 التأثيرات تقميؿل يؤدي ، وبماةميمػتصو الفنية  تركيبتو المنتوج إلعادة التغيرات ىذه فرػتس أف بحيث يمكف
ويتـ تطبيؽ ستراتيجية الصيانة االستباقية مف قبؿ الوحدات االقتصادية  ،صيانتو دورة طيمة عمى البيئية

 بتركيبة التغيراتتشمؿ  التغيرات ىذه وافلمراقبة األسباب الجذرية الضطرابات المعدات وتصحيحيا، 
التصميـ البيئي  و المنتوج  ةمعولي في التغيراتو المنتوج  استبداؿو الجودة  بمواصفات التغيراتو المنتوج 

  . (34:2015، العبد الالت) تمديد عمر المنتوجو 
موارد، إذ بوصفيا تعني استعماؿ النفايات ذاتيا  :(Recycling Strategy )إعادة التدكيرستراتيجية  (3

تقدـ منافع اقتصادية فقط بؿ منافع بيئية ايضا مف خبلؿ تقميص االعتػماد عمى المواد االولية، اف  إنيا ال
مثؿ ىذا التقنية يمكف اف تخفض مف المموثات وتوفر الطاقة وتقمؿ مف الضغوطات عمى التنوع االحيائي 

لتدوير يأخذ شكميف (، كما إف اعادة ا89:2016، العواديوتخفض مف اثار التغيرات بالمناخ العالمي)
 الثاني والشكؿاالوؿ التدوير الداخمي وىو التدوير إلعادة االستعماؿ داخؿ الوحدة االقتصادية مف جية، 

 التخمي وتـ الزبوف او المستيمؾ مف استعماليا تـ التي المنتجات عمى يتـ إذ ثانوية، منتجات انتاج ىو
مف الجية جديدة  استعماالت ذات مفيدة أخرى منتجات وانتاج تدويرىا فيتـ مخمفات واصبحت عنيا

ة ػػتتطمب إجراء دراسات مختمفة والتي تتعمؽ بتقنيو  إف ىذِه العممية تقابؿ مشكبلت بيئية شائكة إذ، األخرى
مؾ السمع ػػات تػػمع ومواصفػػميع السػادة تجػػات إعػػريفيا وشبكػػواؽ تصػػيرىا وأسػػادة تدوػػإع
ف ىذه (.201260:،الياـ)  ,Haynh, 2009) -:كبَرً العممية تستمـز مجموعة إجراءات عامة وىي وا 

129) 
 تطوير عممية جمع وتصنيؼ المواد البلزمة مف اجؿ إعادة التدوير. - أ
 وضع الخطط البلزمة والسياسات إلعادة تدوير النفايات الخطرة. - ب
 تحسيف السمع المعاد تدويرىا وتحقيؽ االستعماؿ األمثؿ. - ت
 الدعـ المالي الذي يساعد بإعادة تدوير لمنفايات.  - ث
 توفير المساحات مف األراضي البلزمة إلعادة التدوير. - ج
وىكذا فإف تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ يقتضي بالمعرفة التامة لطريقة اإلنتاج والتكنولوجيا     

ا اإلنتاجية في تشخيص كافة المشكبلت التي مف المستعممة وتقدير استعماليا والمموثات الناجمة عف عممياتي
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في نجاح خطط التنمية المستدامة عمى استعماؿ  يعتمد ذلؾ اعتماًدا رئيساً  إذالممكف حدوثيا والقياـ بعبلجيا، 
               SDالتنمية المستدامة، وتعرؼ (12:2011)قاسـ، واإلدارة البيئية السميمة يةئالوقاالستراتيجيات 

( (Sustainable Development:   تطوير يمبي حوائج الحاضريف مف دوف المساس بمقدرة األجياؿ ىي
 . (Möhr-Swart,2008:112)في سياؽ الوحدات االقتصادية  القادمة عمى مقابمة احتياجاتيـ الخاصة

ستراتيجية  السيمااألنظؼ  اإلنتاجي األداء ستراتيجية مف تطبيؽ تقنيات تحقيقيا المنتظر الفكائد اف   
 المكاد استرداد تشمؿ كالتي كالخارجي الداخمي كمحيطيا االقتصادية الكحدة كامؿ تشمؿ التحميؿ عند البيع

 الكحدة كتكجيو كالطاقة، المياه استيالؾ كترشيد الطبيعية، المكارد عمى كالحفاظ ىدرىا، عممية مف بدال
 البيئية . بالقكانيف بااللتزاـ االقتصادية

 Steps to Implement a Strategy) اإلنتاجي األنظؼ ستراتيجية األداء : خطكات تطبيؽ2.27.

Cleaner Productivity Performance):- 

والنفايات  االنبعاثات الغازية المضرة بالبيئةمف  تخمص او الحدالساعية لم ادارة الوحدة االقتصاديةتطمب ت   
والتي تتكيؼ بمفيـو ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ  مواردىا استعماؿالتموث الصناعي وبموغ الكفاءة في و 

 -: والتي يمكف توضيحيا مف خبلؿ االتي  خطوات بيذا االتجاهمف ال مجموعةاعتماد  لزوـ
 
 -Planning and Organizing ) :) التخطيط كالتنظيـ -1
 لتنفيػذ الوحػدة االقتصػاديةمػف قبػؿ إدارة  االزمػةالمبلئمػة وتحديػد المػوارد وضع الخطط في ىذه المرحمة يتـ      

إلػى  التوصػؿمعالجتيػا مػف اجػؿ ل وتحديد الطرؽ المناسبةالبيئية  تالمشكبل اىـ عمميات اإلنتاج والوقوؼ عمى
ـ المتحدة األمرنامج ب وصريح في واضح نطاؽ، وىذا يتـ عبر ( 2Nilsson, el. at., 2007: 7أنظؼ)بيئة 

االتيػػة    يغطػػي المجػػاالت اف ىػػذا البرنػػامج  إذ( United Nation Environmental Programالبيئيػػة )
                      :( 67:2018)درويش،

عمى تطبيؽ ستراتيجية  مف خبلؿ التدريب ميارة عالية اذ يكوف عمؿ فريؽ قياـ االدارة العميا بإنشاء (3
 .األداء اإلنتاجي األنظؼ

تحديد اىداؼ البرنامج ونطاقة وأنشطتو ووضع خطة لعممية تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ  (2
  .لمعرفة فعالية أدائيا وذلؾ اإلنتاجي األنظؼ ستراتيجية األداء لخطط المتواصؿالتقييـ و 
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 -:(Feasibility Study ) دراسة الجدكل  -2
الوحػػػػدات  واضػػػػحة عػػػػف صػػػػورة تقػػػػديـاإلنتػػػػاجي األنظػػػػؼ ىػػػػو  سػػػػتراتيجية األداء اسػػػػتعماؿإف اليػػػػدؼ مػػػػف    

اذ اف ستراتيجية األداء اإلنتاجي  ،اقتصاديا التي تكوف مفيدةالتقنيات الحديثة االقتصادية فيما يتعمؽ باستعماؿ 
 ذلػؾ حافظة عمييػا، فضػبل عػفػيئة الطبيعيػة والمػػالبػالعػػناية بمػف خػبلؿ  عائػدال ىتحقيؽ اعم الى يدؼت األنظؼ

 ىابغػػػض النظػػػػر عػػػف أسػػػػعار  يـحاجػػػػات زبػػػػائف رغبػػػاتيـملبيئيػػػػة تمبػػػي  ميػػػزةذات تكػػػػوف  التػػػي منتجػػػػاتلم ىػػػاير توف
(Berkel , 2000, 13.) 
 
 -(:(Evaluation التقييـ -3

 اذ بالبيئػة، تأثيرىػا مدى ومعرفة وعممياتيا االقتصادية الوحدة انشطة عمى لوقوؼإلى ا الخطوة ىذه تيدؼ   
 مػػف ىػػذه االسػػاس اليػػدؼ اف االقتصػػادية، إذ لموحػػدة والفاعميػػة والكفػػاءة البيئػػي األداء وتقيػػيـ البيانػػات جمػػع يػػتـ

 ووضػع النفايػات واالنبعاثػات الضػارة، مػف لمحػد والتشػغيمية الماديػة الوحدة االقتصادية أوضاع تقييـ ىو الخطوة
 واعتمػػاد والتفتػػيش والمراقبػػةوعممياتيػػا  االقتصػػادية الوحػػدة وصػػؼ الخطػػوة ىػػذه وتضػػـ التصػػحيحية، االجػػراءات
 ( .67:2018االقتصادية )درويش، األنظؼ االنتاج بخيارات التركيز
 المسػػػتعممة المػػػوارد قيػػػاس وانشػػػطتيا، االقتصػػػادية الوحػػػدة عػػػف الكميػػػة المعمومػػػات جميػػػع ىػػػذه الخطػػػوة وتمثػػػؿ

 فػػػرص وتحديػػػد الحمػػوؿ ايجػػػاد ومحاولػػػة ومعوقاتيػػا اسػػػبابيا وتحديػػد اإلنتاجيػػػة، العمميػػػة عػػف الناتجػػػة والمخمفػػات
لؤلنشػػػطة  البيئػػي األداء ولتحسػػػيف النفايػػات انتػػػاج تجنػػبإلػػى  تيػػػدؼ التػػي األنظػػػؼ اإلنتػػاجي األداء سػػتراتيجية
 . (40:2020 )السمطاني،

 
 -(:Environmental Problems Review ) البيئية تمراجعة المشكال -4

وكػذلؾ تقيػيـ األنظػؼ  سػتراتيجية األداء اإلنتػاجيل التحضػيرية المجيػوداتالمزيػد مػف  تقػدـالمرحمػة  هفي ىػذ   
البيئيػػػة،  مشػػػكبلتيػػػتـ مراجعػػػة  إذ، وحػػػدة االقتصػػػاديةعمػػػى مسػػػتوى ال تنفيػػػذىاالمحتمػػػؿ االمكانيػػػات التػػػي مػػػف 
، أو مػف وأثارىالممظاىر البيئية  متواضععممية المراجعة تأخذ تقييـ ف أل ،توليد النفايات والتعرؼ عمى تكاليؼ

 اسػػتيبلؾ الطاقػػةو  المػػواد األوليػػة اسػػتعماؿيػػا دراسػػة بيػػتـ و ميػػة المراجعػػة البيئيػػة تكػػوف واسػػعة عم المحتمػػؿ أف
Berkel, 2000: 13)). 
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 Impediments to an) اإلنتاج األنظؼ ستراتيجية األداء : معكقات التحكيؿ لتطبيؽ2.28.

Application Strategy Cleaner Productivity Performance):- 

 العممية وتطبيقات فاف األنظؼ، ينتاجاإل األداء ستراتيجية اعتماد يحرزىا التي المنافع مف الرغـ عمى    
 نوجزىا وسوؼ ،الوحدات االقتصادية ليا اعتماد إمكانية مف ستحد التي المعوقات مف الكثير ارت الىأش

 (51:2018)الخشاب،- : باآلتي
 -:Information Obstacles ))المعكقات المعمكماتية: (1
مف المعوقات االساسية التي تؤثر عمى التحوؿ الى ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ ىي معوقات    

 -:تيالمعمومات التي تتمثؿ باآل
مف المعوقات الرئيسة التي  -: Lack of Information Available) ) نقص المعمكمات المتاحة - أ

والمعمومات،  األداء اإلنتاجي األنظؼ ىي عدـ توفير الخبرات البلزمة ستؤثر سمًبا عمى تطبيؽ ستراتيجية
ىذه الستراتيجية وتحسيف المزايا التنافسية لموحدة  عمى الرغـ مف الفوائد المتوقعة واإلمكانيات لتطبيؽ

لمعمومات، مما ااالقتصادية، إال أنو في العديد مف الحاالت ال يمكنيا استغبلؿ ىذه الفرص بسبب نقص 
بخمؽ اإلحساس ليذه المخاطرة لتطبيؽ ىذه التكنولوجيات  ةؤدى لنقص المعمومات عف التكنولوجيا النظيفي

كما اف الوحدات االقتصادية تعاني مف النقصاف لمواردىا واإلمكانيات اإلدارية والتنظيمية ، والشؾ تجاىيا
المفاىيـ و باستيعاب المصطمحات  البلزمة لتطبيؽ أفضؿ الممارسات البيئية، وأف اغمبيا قد يجد الصعوبات

 ( .18:2011بفكرة اإلنتاج األنظؼ )قاسـ،
 Behavioral Obstacles (Opposition to) (االدارة )معارضة المعكقات السمككية - ب

Management):- األداء اإلنتاجي األنظؼ معارضة االدارة والمتمثمة  مف معوقات تطبيؽ ستراتيجية
 القائمة الستراتيجيات عف َتميزىا التي بالوعي المحدود ليذِه االدارة بأىمية تطبيؽ ىذِه الستراتيجية وفوائدىا

 التي العوائؽ مف الوعي لدى العامميف يعد نقص أخرى جية إنتاجو، مف بعد التػموث معػالجة مبدأ عمى
 (.52:2020الوحدات االقتصادية )الياـ،  في األنظؼ اإلنتاجياألداء ستراتيجية  تطبيؽ تواجو
االقتصادية يشكؿ فرصة ىامة وتكوف ذات  ةاألداء اإلنتاجي األنظؼ في الوحد ةاف تطبيؽ ستراتيجي   

تؤخذ بالحسباف في الوحدات  أف أف يؤخذ بيا، فاف الخطوات المذكورة كانت بالفعؿ يجب جبصمة ي
االقتصادية مف اجؿ تطبيؽ ىذه االستراتيجية لتقمؿ مف االثار البيئية والمخاطر التي تؤثر عمى البيئة 

  . (2016:7Eras-Cabello,وصحة االنساف )



 ٓيهَ ٓلخ٢ٔ٤ٛ ................ -حُلَٜ حُؼخ٢ٗ : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ / ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق 

 

 
 

57 

 -(:(Financial Obstacles  الماليةالمعكقات  (2
 التموث منع اف اال األنظؼ لستراتيجية األداء اإلنتاجي الممكنة الفوائد واالمكانيات مف عمى الرغـ   

 كذلؾ اف ،الداخمي التمويؿفي  يتعمؽ بما المعقدة او الحقيقية كثير مف العوائؽ تعارضو بالوحدات االقتصادية
 اىتماـ لعدـ يؤدي القصير المدى في المنتجات بيع مف المتحقؽ العائد عف االستثماري المشروع تكمفة ارتفاع
 يمكفو  ، 158:2016) )مجيد وشاكر،األنظؼ  اإلنتاجي األداء ستراتيجية في باالستثمار االقتصادية الوحدة

 موضح باآلتيكما و  األنظؼ اإلنتاجي ستراتيجية األداء تطبيؽ مف دوف الداخمية ةالمالي المعوقات تشمؿ اف

 (52:2018)الخشاب، -:
ستراتيجية تكوف ذات تكاليؼ عالية مما يصعب توفير االمواؿ لتطبيؽ  والعموالت االستثمار قروض - أ

  األداء اإلنتاجي األنظؼ.
 ومصادر البنوؾبعض اف  إذ  المتوفرة التمويؿ في مصادر  الجيؿ او التمويؿ اليات غياب او قصور - ب

 البيئية. االىداؼ ذات تكوف التي واالستثمارات القروض ترفض ربما أو تشجع ال قد التمويؿ
 لطبيعتو نتيجة مالية مخاطرة األنظؼ األداء اإلنتاجي بستراتيجية االستثمار بأف الخاطئ االعتقاد - ت

 . المجربة، مما يصعب في الحصوؿ عمى االمواؿ غير الحديثة
 البنوؾ. اىتماـ تثير ال صغيرة ما تكوف غالبا البيئية في مواضيع الخاصة اف االستثمارات - ث

 وأف األنظؼ اإلنتاجي ستراتيجية األداءفي  االستثمار قيود احد الداخمي التمويؿ توفير عمى إف القدرة     
الوحدات  منيا تعاني المشكبلت واف ىذه رَ اخ معوقا تمثؿ الخارجي التمويؿ عمى في الحصوؿ صعوبة

 التمويؿ اليات وتغيب التمويؿ عمى في سبيؿ الحصوؿ والمتوسطة االقتصادية الصغيرة
 أعادة مف أكثر المخمفات منع الى يشير األنظؼ االنتاج اف مف ، وبالرغـ(201118:)قاسـ،المناسبة
البيئية، وفي  االدارة الستراتيجية نشيطاً  عنصرا تشكؿ اف يايمكن األنشطة ىذه فأف عادة تدويرىاإ او استعماليا

مف خبلؿ  المتخمفة المواد استعماؿ واعادة تدوير عممية لنواتج االسواؽ خمؽ المطموب مفيكوف  الصدد ىذا
في ربحية  والزيادة المخمفات تخفيضإلى  التي تؤديستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ  استعماؿ عمى العمؿ

االسواؽ  ايجاد مف تحد التي األساسية مف العوائؽ دالتي تع االساسية واف مف المحددات الوحدة االقتصادية،
ونوعيات  الكمياتعف  بيانات وجود بعدـ متمثؿ تدويرىا المعاد المواد مف المصنعة المنتجات تصريؼ في

 (.158 :2016)مجيد وشاكر،  ليا اسواؽ فتح المراد المخمفات
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 -(:(Economic Obstacles  االقتصادية المعكقات (3

 تطوير ىذه العممياتواف  ،التقميدية اإلنتاجتمعب دورًا بارزًا في صبلبة عمميات  االقتصاديةاف القيود       
 العممية اإلنتاجية تحتاجووحسب ما يتطمب استثمارات رأسمالية ىائمة ألجراء التغييرات التقنية المستعممة، 

 ال وربمالموحدة االقتصادية والتي تتضمف العديد مف خطوات اإلنتاج، مما يمنح عوائد كافية في االستثمارات، 
 اذا والمردود" "الكمفة االقتصادية الناحية مف ثيرةم األنظؼ اإلنتاجي األداء ستراتيجية في االستثمارات تكوف

وعميو يمكف اف تشمؿ المعوقات ، (Moors, el.at., 2005: 663) اخرى استثمارية بفرص ما قورنت
 (2016:7Eras-Cabello,) -:االقتصادية ما يأتي 

 غياب آليات التمويؿ. - أ
 في شؤوف البيئة.ضعؼ الثقة في المعرفة والمقدرة االقتصادية بالنسبة لممختصيف  - ب
 مصادر التمويؿ المتاحة.بالجيؿ  - ت
 .اف االستثمارات المرتبطة بمواضيع بيئية محددة ال تثير اىتماـ البنوؾ    - ث
 .األنظؼ اإلنتاجي ممارسات ستراتيجية األداء لتطبيؽ البيئية واالقتصادية المعرفة نقص - ج
 

 Related to laws and regulatory)المعكقات المتعمقة بالقكانيف كالحكاجز التنظيمية  (4
barriers Obstacles):- 

 التنمية ناحية مف األنظؼ اإلنتاجي األداء ستراتيجية عمى بالتركيز االقتصادية الوحدة سياسة اف ضعؼ    
او  لقوانيفا والبيئية حاؿ دوف تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ، وكذلؾ عدـ تطبيؽ الصناعية

منح  تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ، مف خبلؿعدـ التي ليا الدور االبرز في و  القصور بيا
بعض االمتيازات مثؿ االعفاءات الضريبية وتخفيض العقوبات لالوحدة االقتصادية المطبقة لمستراتيجية 

(Tsang, 2009 :6) 
 
 - (Technical Obstacles ) :المعكقات الفنية (5
االقتصادية القائمة  ةاالقتصادية إلى المعرفة الفنية لتقدير أوجو القصور الموجودة بالوحد ةقد تفتقر الوحد   

وربما ال يكوف لدييا أيًضا  لعمميات االنتاج، التحسيفو التي تيدر الموارد وفرص التطوير  ممارساتاللتحديد 
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 اإلنتاجية واألساليب القواعد غياب اإلنتاجي األنظؼ، مثؿستراتيجية األداء المطموبة لتنفيذ  التكنولوجيا
 األجيزةو التقنيات  إدخاؿ عمى المقدرة وعدـ معقداً  األنظؼ ياإلنتاج ستراتيجية األداء تطبيؽ يعد اذ الحديثة
وىذه المشكمة قد  ،(39:2015، العبد الالت) المعرفة الفنية ـفي حالة عد العالية اإلمكانيات ذات الحديثة

تفتقر إلى الموارد الفنية لموحدات االقتصادية  التي تكوف األكثر وضوًحا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة،
 (2011224:،قدوري) -:االتي المعوقات الفنية األكبر، وتشمؿ

 

 لموحدة المصممة واالمكانيات الخاصة االحتياجات لتغطي ومحدودة قميمة الفنية المعمومات . أ
 األنظؼ اإلنتاجي األداء بستراتيجية يتعمؽ بما ذاتيا  االقتصادية

 .ونظامية سميمة ةوصيان انتاج وأساليب قواعد غياب . ب
، إذ انيا تحتاج الى مراجعة وتدقيؽ شامميف لكؿ ةقد تكوف ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ معقد . ت

 العمميات في الوحدة االقتصادية .
 

 ستراتيجية األداء تشجيع الكحدة االقتصادية لتبني باتجاه تدفع دكافع ىناؾ أف تقدـ مما يتضح    
 ىذه أف إال بيئتيا في الكحدة االقتصادية مكقؼ عمى ايجابية مف انعكاسات لما لو األنظؼ اإلنتاجي
 مف تحد كالمالية كالتنظيمية كالفنية كاالقتصادية مف المعكقات المعمكماتية مجمكعة قد تكاجييا المحفزات
 مف البد بؿ المعكقات ليذه الكحدة االقتصادية تخضع فأ يعني ىذا ال كلكف الجانب بيذا تكجياتيا

 الكفاءة كالفاعمية عمى التركيز عبر اقتصادية كفكرات تحقيؽ تبغي كانت ما إذا المعالجة ليذه المعكقات،
 ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ. اعتماد خالؿ مف المكارد استعماؿ في
 

األداء اإلنتاجي األنظؼ في ىذا المبحث، وكذلؾ تناولنا  وبعد اكماؿ المرتكزات المعرفية لستراتيجية   
المرتكزات المعرفية لمتكاليؼ البيئية عمى اساس األنشطة في المبحث السابؽ، سيتـ الربط بيف التكاليؼ 
عمى اساس األنشطة وستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ وكما موضح بالمبحث القادـ .
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 المبحث الثالث
 العالقة بيف التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة كستراتيجبة األداء اإلنتاجي األنظؼ 

 فييا الكثير شجع مما فييا تعمؿ التي البيئة اىمية االقتصادية الوحدات ادركت الماضية السنوات خبلؿ     
ىذه  بدأت أذ اعباء التكاليؼ البيئية، مف والتخفيؼ البيئة عمى الحفاظ اجؿ مف ستراتيجيات تطبيؽ عمى

 التقنيات لبعض استعماليا خبلؿ واالنبعاثات المخمفات مف البيئة عمى المحافظة العمؿ عمى الوحدات
  األنظؼ . اإلنتاجي األداء ستراتيجية وبالخصوص البيئية والستراتيجيات

العبلقة بيف ، عبلقة االنتاج األنظؼ بنظاـ التكاليؼ البيئية مناقشة المبحث ىذا في فسيتـ ذلؾ عمى بناء   
اسبة التكاليؼ البيئية باستراتيجيات األداء عبلقة مح ،التكاليؼ البيئية وستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ

 .االنتاج األنظؼ

 

 Relationship of)لتكاليؼ البيئيةبااإلنتاجي األنظؼ ستراتيجية األداء : عالقة 1.3.2

Cleaner Production Performance With Strategic Environmental Costs):- 

تطوير التكاليؼ البيئية والمعمومات في اإلنتاجي األنظؼ يعد األساس  ستراتيجية األداء اف تطبيؽ      
معيار نظاـ  ديع االقتصادية ةاإلنتاجي األنظؼ بعمميات الوحدستراتيجية األداء اف تنفيذ اجراءات  إذالبيئية، 

التي اعتمدتيا االنتاج األنظؼ يعد مف المداخؿ ستراتيجية األداء اف تنفيذ ف، لذلؾ  (Iso9000) عاـالدارة اإل
  (Wairon, et.al., 2018:2) -:تياآل محاسبة التكاليؼ البيئية مف خبلؿ

 . بالعمؿ لتحسيف األداء البيئي العامميفاشراؾ كافة  -1
 الوحدة االقتصادية . ةالعمؿ عمى وضع الخطط البيئية مف ضمف موازن -2
 تعريؼ المسؤوليات البيئية ووصفيا. -3
 .التعريؼ بإجراءات العممية التصنيعية  -4
 . وضع الخطط لممصنع وعممية الشراء واالنتاج واالستيبلؾ وغيرىاب العمؿ -5
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يمثؿ  إذاإلنتاجي األنظؼ والتكاليؼ البيئية ىي عبلقة قوية، ستراتيجية األداء اف العبلقة ما بيف      
في الوحدة  اإلنتاجي األنظؼ ستراتيجية األداء تطبيؽ ةالتكاليؼ البيئية القاعدة األساسية لتشجيع نشر فكر 

التكاليؼ تخفيض اإلنتاجي األنظؼ مف المقومات األساسية ل ستراتيجية األداء تطبيؽ يعتبر، االقتصادية
البيئية، اذ اف ترابط كبل المفيوميف يؤدي الى التحسيف المستمر، وتحسيف بيئة العمؿ، والتوافؽ مع القوانيف 

، تخفيض او الحد ؽ التنمية المستدامة، وتوفير بدائؿ واختراعات واالبداعات التكنموجيةوالتشريعات، وتحقي
 لموحدة االقتصادية مما يساعد بإيجاد المنافع البيئية واالقتصادية مف االنبعاثات والنفايات،

اإلنتاجي األنظؼ يتـ ابتداء مف فترة وضع السياسة ستراتيجية األداء اف ادخاؿ و  ،( 31:2012،الجبوري)
اإلنتاجي األنظؼ، ثـ األداء  ستراتيجيةالتكاليؼ البيئية مف خبلؿ التزاـ االدارة العميا بتطبيؽ ب الخاصةالبيئية 

يتـ إدراج منيج االنتاج األنظؼ في بند اىداؼ و يتبع بعد مرحمة السياسة البيئية مرحمة وضع الخطط، 
ستراتيجية األداء تقـو فاليؼ البيئية وبند مناىج االدارة البيئية، اما بالنسبة لمرحمة التنفيذ والتشغيؿ مناىج التك

في العممية، اضافة الى ذلؾ تحديد كافة الموارد المالية والبشرية البلزمة  يابإدخاؿ تطبيقاتاإلنتاجي األنظؼ 
 التالي الشكؿو (. 80:2012اىيمي ومجاىدي، اإلنتاجي األنظؼ )بر  ستراتيجية األداء والضرورية بتطبيؽ
 -:اإلنتاجي األنظؼ والتكاليؼ لمبيئية ستراتيجية األداء يبيف العبلقة بيف
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 (6شكؿ )

 اإلنتاجي األنظؼ والتكاليؼ البيئية ستراتيجية األداء لعبلقة بيفا
 

 
  

 

 

 

 

 

 

  

  

كدعـ  ليو لزيادة فاعمية ممارسات االدارة البيئية آبرنامج االنتاج ك (.2012 .)مجاىدي، فتاح .براىيمي، شراؼ : المصدر
،  1، دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاتو بالشمؼ، مجمة اداء المؤسسات الجزائرية، عدد  األداء البيئي  لممؤسسة

 .  80ص

اف استعماؿ  إذالشكؿ اعبله يمثؿ العبلقة بيف ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ والتكاليؼ البيئية     

األداء اإلنتاجي األنظؼ في الوحدات االقتصادية تساعد في تحسيف األداء البيئي مف خبلؿ  ستراتيجية

كونيا ستراتيجية يمكف لفحص وتحميؿ التكاليؼ البيئية بواسطة ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ 

 ومنافع اقتصادية واجتماعية . فوائد تطبيقيا في الوحدات االقتصادية وتحقؽ

/ األنظؾاالنتاج 

 تقنٌة امنا بٌئٌا

 

اسة ٌالس

 البٌئٌة

 

 تنفٌذ التخطٌط

 التنفٌذ والتشؽٌل

 

 الفحص

تحلٌل 

 التكالٌؾ

 التحسٌن المستمر
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تكاليؼ بيئية مرتفعة لقياميا بإدارة المموثات واالنبعاثات التي تحدث بسبب  الوحدات االقتصادية تتحمؿ    

، مما يتطمب وجود ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ مف اجؿ تقميؿ اتالوحد ىذه العمميات اإلنتاجية داخؿ

ـ توضيح ستراتيجية األداء اإلنتاجي سيتو ىذِه التكاليؼ البيئية مف خبلؿ تخفيض او ازالة المموثات البيئية، 

 (216:2011)قدوري، -:األنظؼ كما موضح بالفقرة االتية

 Cleaner Production Performance)اإلنتاجي األنظؼ  األداء : ستراتيجية1.1.3.2

Strategy):- 

نيا خطط االدارة العميا ألجؿ تحقيؽ التوافؽ بيف أاإلنتاجي األنظؼ عمى األداء ستراتيجية  ينظر الى      
يمكف تعريؼ الستراتيجية عمى انيا خطة طويمة و وغاياتيا،  الرئيسيةاىداؼ الوحدات االقتصادية ونتائجيا 

تصادية وما بيف انشطتيا االجؿ توضػع ألجؿ تحقيؽ التوافؽ بيف االىداؼ والسياسات الخاصة بالوحدة االق
خطط االستراتيجية وفقا لمتحميؿ الدقيؽ لمموقؼ الحالي والخاص في الوحدات اليتـ تييئة و  الرئيسة،

االقتصادية ومواردىا المالية والبشرية وسياساتيا المتبعة مف اجؿ دعميا في تحقيؽ اىدافيا، وعميو اف 
دية مف اجؿ تعتمدىا الوحدة االقتصاالتي االستراتيجيات البيئية تعد مجموعة مف الخطط واالجراءات 

تركز  ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼاف ، ( 63:2018تخفيض التأثيرات البيئية لعممياتيا )الخزرجي،
ف ىذا سيؤدي وا  ، في الوحدات االقتصاديةعمى التكاليؼ البيئية ضمف الممارسات المحاسبية والنظـ القائمة 

وير قدراتيا التنافسية لموحدات االقتصادية، وتعزيز محفاظ عمى البيئية ومف ثـ تطلالنياية الى االستجابة في 
تضح ا وقد ،الثقة ألصحاب المصالح، اضافة الى زيادة الربحية لتمؾ الوحدات االقتصادية في االجؿ الطويؿ

 والنتائج, النتائج لظيور المستعمبلت عمى تغييرات جراءإب القياـ ىي األنظؼاإلنتاجي  األداء باف ستراتيجية
 مدراء الوحدات االقتصادية بمرور أدرؾ لقد، االستعماؿ حسب استيبلكية اوانتاجية سمعًا  تكوف قد ىنا

 لتخفيؼ التطوعية المبادرات تطبيؽ عمى منيـ الكثير التكاليؼ البيئة، وقد شجع أىمية الماضية العقود
 عمؿ ستراتيجيات لتطور نتيجة بؿ فقط عاؿ بيئي حساسإ وجود ال تعنيالنتيجة  هىذ اف ،عمييا االعباء
 فيو تمبي التي بالوقت القانونية بالتشريعات المرتبطة التغيرات مع الصناعة تتفاعؿ بحيث ،شاممةو  متكاممة

وفاعمية  كفاءة الطريقة االكثر األنظؼ اإلنتاجي األداء ستراتيجيةوتغير   الوحدات االقتصادية، احتياجات
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نتاج الخدمات وتقديـ الصناعية العمميات بتشغيؿوانتاجية وكفاية  التي يمكف اف تمبي حاجات  المنتجات وا 
 . (216:2011)قدوري، ورغبات الزبائف

في الوحدة اإلنتاجي األنظؼ ستراتيجية األداء األساس في تطبيؽ  دوجد ىناؾ خمس ستراتيجيات تعتو   
  -:االقتصادية، وىي كاالتي 

 -(:(Economic Strategy  ستراتيجية االقتصادية 1.1.1.3.2 :

 موارد في تقميؿتساعد الوحدات االقتصادية  حموؿ ىو تقديـ  (Economic)اف مفيوـ االقتصادية      
                    الموارد ليذه االمثؿ االستعماؿمف خبلؿ استخداـ طريقة  التكاليؼ خفضو الطاقة 

االرتباط بيف األداء  بعبلقةتيتـ  البيئية صادية(، اف ستراتيجية االقت405:2018، الخشاب واخروف)
مف األداء االقتصادي مف خبلؿ  ةتحقيؽ مرحمة مقبولإلى تسعى  إذاالقتصادي واثار التكاليؼ البيئية، 

ساىـ في الحد ستراتيجية تال ىذه اف إذ ،مرغوبة المصاحبة لياالاقؿ النتائج البيئية غير  تحقيؽإلى السعي 
                        مواد صديقة لمبيئية باستعماؿمف المواد الضارة بالبيئية  مف التموث البيئي والتخمص

 ((Schaltegger, et. al., 2008: 8،  االقتصادية البيئة ستراتيجية اسباب تبني التالييبيف الشكؿ و . 
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 (7شكؿ )
 االقتصادية البيئية  ستراتيجية اسباب تبني

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

“Managerial Accounting”  :  Hansen, Don R., & Mowen, Maryanne M., 2007, Sorce
Thompson South-Western, a part of The Thompson Corporation, United States of America, 8tH 

Edition, p 779. 
اف مف اسباب تبني ستراتيجية االقتصادية البيئية ىي تخفيض تكمفة راس الماؿ الداخؿ في العممية     

اإلنتاجية مف خبلؿ اختيار الموارد الطبيعية التي تكوف ذات تأثيرات بيئية منخفضة، وتحسيف أداء العامميف 
المواد التي تكوف صديقة لمبيئة بدؿ في الوحدة االقتصادية ليسيـ ذلؾ في تحسيف وزيادة االنتاج، واختيار 

المواد الضارة ليا مما يسيـ بتخفيض التكاليؼ البيئية داخؿ الوحدة االقتصادية، اف ستراتيجية االقتصادية 
 البيئية تسيـ بتحسيف األداء البيئي مف خبلؿ تقميؿ المموثات وزيادة االنتاج. 

يض فتخ عمىانتاج اكبر قدر مف السمع والخدمات مع المحافظة تبيف ة ياالقتصادية البيئستراتيجية ف إ   
ف أعمى االقتصادية البيئية بشكؿ أساس ستراتيجية تؤكد  السابؽمف خبلؿ الشكؿ و تأثيرات البيئة السمبية، 

الوحدات االقتصادية يمكنيا إنتاج المزيد مف السمع والخدمات مع تقميؿ التأثيرات البيئية السمبية والتخفيض 

 ٓظَحط٤ـ٤ش

 حالهظٜخى٣ش حُز٤جش 

 

طول٤ٞ طٌِلش 

 ٍحّ حُٔخٍ

طل٤ٖٔ حىحء 

حُٔٞظل٤ٖ ٓٔخ 

٣ٔخػي ك٢ ٣ُخىس 

 شحإلٗظخؿ٤

 طول٤ٞ حُظٌخ٤ُق

 حُز٤ج٤ش

 

ح٣ـخى كَٙ ؿي٣يس 

 ُِظل٤ٖٔ حُز٤ج٢

طلو٤ن حُٔ٘خكغ حالؿظٔخػ٤ش رٌَ٘ ًز٤َ ٖٓ 

ٍٛٞٙ حُٞكيس حالهظٜخى٣ش هالٍ طل٤ٖٔ 

 ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حُِرخثٖ ٝحُٔـظٔغ

 ٛي٣وش ُِز٤ج٤ش١ِذ حُِرخثٖ ُٔٞحى 
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ستراتيجية  تسيـ بيا امور ميمة ةتكاليؼ  استيبلكيا، مف خبلؿ ىذا المفيوـ  يتضح اف ىناؾ ثبلثمف 
 -:وىي كآالتي  التكاليؼ البيئية داخؿ الوحدات االقتصاديةوتحسيف  زيادة كفاءة في  االقتصادية البيئية 

Hansen & Mowen , 2007: 779)) 

 .متكامؿتحسيف التكاليؼ البيئية واالقتصادي بشكؿ  .1
 اف تحسيف التكاليؼ البيئية يعزز مف القدرة التنافسية داخؿ الوحدة االقتصادية.  .2
 االقتصادية البيئية تكوف مكممة ومساندة لمتنمية المستدامة. .3
ستراتيجية اإلنتاجي األنظؼ تعمؿ عمى تنفيذ استراتيجيات الكفاءة البيئية و  ستراتيجية األداءاف      

ف اجؿ تحسيف التكاليؼ البيئية واالقتصادية ومف ثـ تحقيؽ انتاج الخدمات والسمع داخؿ االقتصادية البيئية م
لتقميؿ االثار البيئية  الستراتيجياتالوحدات االقتصادية باقؿ التكاليؼ وبأفضؿ جودة مف خبلؿ سعي ىذه 

 ( .405:2018واخروف،  الخشابالضارة ومنع اسراؼ التكاليؼ )

يجية االقتصادية البيئية ىي ستراتيجية لقياس العالقة بيف األداء االقتصادم ستراتالاف  كيمكف القكؿ   
كالتكاليؼ البيئية لتخفيض التكاليؼ البيئية الى ادنى حد ممكف اف استعماؿ ستراتيجية االقتصادية البيئية 

كحدة ستساعد في تحسيف التكاليؼ البيئية كاالقتصادية كتحقيؽ افضؿ انتاج لمخدمات كالسمع داخؿ ال
 االقتصادية مف خالؿ استعماؿ المكارد الطبيعية التي تككف صديقة لمبيئة بدؿ المكاد الضارة بالبيئة
حصكؿ الكحدة االقتصادية عمى المكارد الالزمة ليا بأقؿ الكمؼ كاحسف المكاصفات بيدؼ تحقيؽ تخفيض 

 . الكمؼ كتعظيـ المنفعة كالتي تتعمؽ بالمدخالت في النظاـ 

 -: (Efficiency Strategy) الكفاءة : ستراتيجية1.3.22 .1.

تحقيؽ مف اجؿ  استخداما أمثؿ مواردىا استخداـعمى  الوحدة االقتصاديةتعرؼ الكفاءة عمى انيا قدرة     
 (Environmental Efficiency Strategy) البيئية الكفاءة ستراتيجية او الكفاءة ستراتيجيةتعرؼ ف، يااىداف
لحد مف االضرار البيئية المرتبطة إلى االتي تسعى و اإلنتاجي األنظؼ األداء  ةستراتيجياحدى انواع  بأنيا

تخفيض التأثيرات البيئية لمنتجات إلى بإنتاج كؿ منتوج خبلؿ دورة حياتو، اف ستراتيجية الكفاءة البيئية تيدؼ 
ثيرات جانبية بيئية التي تكوف تحقيؽ المستوى المعيف مف النتائج االقتصادية مع أقؿ تألالوحدة االقتصادية، 

  . (220:2012 التمي،و )الزيدي  غير مرغوب بيا
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اف ستراتيجية الكفاءة البيئية تركز عمى الحد اك التخمص مف التأثيرات البيئة لممنتكج  كيمكف القكؿ   
الكفاءة البيئية في الكحدة االقتصادية ستسيـ في تخفيض   اف استعماؿ ستراتيجية إذدكرة حياتو،  ءاثنا

االستخداـ اك ازالة التكاليؼ البيئة كزيادة ربحية الكحدة االقتصادية كتحسيف األداء البيئي، مف خالؿ 
االمثؿ لممكارد االقتصادية كىي ترتبط بالخطط كالسياسات كىي تتعمؽ بالعمميات أك المعالجات في النظاـ 

  يف المدخالت كالمخرجات (.)العالقة ب
 

 -:  (Effectiveness Strategy )الفاعمية ستراتيجية : 1.3.2 .3.1

الصحيحة،  األعماؿ بأداء يعرفياىناؾ مف و  ،ياألىداف لوحدة االقتصاديةا تحقيؽ مدى الفاعميةبيقصد      
 وبياف والموجبة السالبة النحرافاتا عف والكشؼ المخططة والمناىج المقررة االىداؼ مع اف الفعالية تتفؽو 

 (ES)ميةعالفا ستراتيجيةتعد و  ،(60:2011) دباغية، المستقبؿفي  تكرارىا وعدـ مقترحات وتقديـ يااسباب
 عمى بالتركيز تقـوأنيا  أي اليدؼ، تحقيؽ درجةوتعني  اإلنتاجي األنظؼاألداء احدى ستراتيجيات 

 فاعمية مدى قياس اوالمناسب،  بالوقت المطموبة والنوعية لمكميةمف خبلؿ تركيزىا المتحققة  المخرجات
 درجة حيثمف  باألىداؼ أو المخرجات تتعمؽ في الفعالية اف ستراتيجية ،ايأىداف بتحقيؽ الوحدة االقتصادية

 تحقيؽ مدى إلى ميةعالفا تشير ستراتيجية إذ (، 155:2013، ) زوليخة ونوعاً  كماً  تحقيؽال ومستوى
ائج ػػالنت ىذه ةػػأمثم ومف د،ػػالجي كؿػبالش دارتياا  و  الموارد استعماؿ خبلؿمف  المرغوبة (النتائج أي)األىداؼ 

العامميف واف محاسبة التكاليؼ البيئية تسعى التخاذ  رضا وتحقيؽ األسواؽ، في عػػالتوس اح،ػػاالرب يؽػػتحق
 . ( 21:2010،)تبيدي المناسبيفالقرارات بالوقت المناسب في عممية اختيار المواد والطاقة 

نيا تركز في عمميا عمى الجوانب التقنية بأاف ستراتيجية الفاعمية تشبو ستراتيجية االقتصادية البيئية     
وستراتيجية تركز عمى مسارات تدفؽ المواد واشكاؿ الطاقة مف خبلؿ وضعيا االبتكارات )االختراعات(، و 

عمميا عمى افضؿ العبلقة بيف المدخبلت في نيا ال تركز بأالكفاءة  تختمؼ عف ستراتيجية الفاعمية
لتحقيؽ اليدؼ المنشود  اً والمخرجات، وانما تعمؿ عمى استبداؿ المواد الضارة بالبيئية بمواد تكوف اقؿ ضرر 

ىما:  مستويف عمى يجب اف يشمؿ الفاعمية قياس ، اف(Burritt, 2010: 67االقتصادية ) دةداخؿ الوح
   ( 21:2010،)تبيدي
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 ىذا اف المخططة االىداؼ تحقيؽ عمى االقتصادية الوحدة قدرة اي :الداخمي اإلنتاجي المستكل -1
 فقط . الداخمية الفاعمية عف يعبر المستوي

 مما باالنتفاع المستفيديف اقناع عمى االقتصادية الوحدة قدرة اي :الخارجي التسكيقي المستكم -2
  انتاج . مف االقتصادية الوحدة وتقدم

 
أىدافيا مف خبلؿ تخفيض المواد  تحقيؽ عمى الوحدة االقتصادية تعتمد في الفاعمية اف قياس ستراتيجية    

وخارج  الضارة او السامة او استبداليا بمواد صديقة لمبيئة لتساعد عمى تخفيض التأثيرات البيئية داخؿ
فالوحدة  المحددة، األىداؼ تحقيؽ بمدى ستقا الفاعمية ستراتيجية أف يعني وىذا الوحدة االقتصادية،

 .63:2011))دباغية،  ةفعال غير أىدافيا تحقؽ ال الذي والوحدة فعالة أىدافيا تحقؽ االقتصادية التي
 
الفاعمية ىي قدرة الكحدة االقتصادية عمى تحقيؽ اكبر قدر ممكف  مفيـك ستراتيجية أف كيمكف القكؿ    

مف االىداؼ باقؿ التكاليؼ الممكنة، اف استعماؿ ستراتيجية الفاعمية ستسيـ في تحقيؽ اىداؼ الكحدة 
لتحقيؽ  ان تككف اقؿ ضرر  اخرل البيئية بمكادفي عمؿ عمى استبداؿ المكاد الضارة ال االقتصادية مف خالؿ

، أم لمنشكد داخؿ الكحدات االقتصادية لمحصكؿ نتائج تككف غير مضرة كذات انتاجية عاليةا األىداؼ
 .مدل تحقيؽ الكحدة االقتصادية لألىداؼ المخططة فيي ترتبط باألىداؼ كتتعمؽ بالمخرجات

 -: (Productivity Strategy )ستراتيجية اإلنتاجية  1.3.2 .4.1:

 ممكنة، نتيجة بأحسف الموارد باستغبلؿ االدارة كفاءة عف تعبر االقتصادية الوحدة في اإلنتاجية اف    
)عبد عرؼيممكف،  شكؿ بأفضؿ الوحدة االقتصادية لمواردىا استعماؿ تعني اإلنتاجية زيادة اف وبالتالي
 ناحية مف المخرجات بيف ماالكمي  لمقياس تكوف قابمة التي النسبية العبلقةبانيا  اإلنتاجية الستار(

 حجـقيمة او  بيف العبلقة بجوىرىا تعني( PS) اإلنتاجية ستراتيجيةاذ اف  ،اخرى ناحية مف والمدخبلت
 اإلنتاجية تعني ستراتيجية أدؽ وبصورة اإلنتاجية بالعممية المستعممة اإلنتاجية العوامؿ قيمة أو وحجـ االنتاج
 المدخبلت عمى المخرجات بمعنى أي االولية(المدخبلت )المواد و  (المنتوج (المخرجات بيف ماالنسبة  ىي

 .(8:2009)عبد الستار، 
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 تحقؽ لكي الممكنة الكسائؿ بأفضؿ المكارد اف مفيـك ستراتيجية اإلنتاجية يعني استعماؿ كيمكف القكؿ   
اإلنتاجية في الكحدة  الممكنة، اف استخداـ ستراتيجية التكاليؼ باقؿ كالخدمات السمع مف كمية أكبر

االقتصادية ستسيـ في معرفة مسار االنتاج داخؿ الكحدة االقتصادية مف خالؿ قياس كميات المدخالت 
كالمخرجات كمعرفة اذ كاف ىناؾ اختالؼ في العممية اإلنتاجية كتصحيح االختالؼ مف قبؿ ادارة الكحدة 

 االقتصادية .

 -: ( Sufficiency Strategy) الكفاية ستراتيجية1.3.2 .5.1: 

والعمميات، وستراتيجية  المنتجات حث عفلمب التطمع فمًا عوض الحالية المواقؼ احتواء الكفاية تعني    
وانيا في الغالب  البيئي، مسؤولية السموؾ تقوـ بتبني ألنيا، طبيعتيا في سموكية ستراتيجية ىي( SS)الكفاية 
لؤلفراد،  البيئي وعيال تمثؿ أنيا بمعنى الوحدة االقتصادية، بفمسفة مرتبطةوليس  األفراد بفمسفة مرتبطة تكوف

التمي )  األنظؼ اإلنتاجياألداء ستراتيجية  أىداؼتحقيؽ تطبيؽ بنا عمى ذلؾ اف ستراتيجية الكفاية تتبنى 
 ( . 220:2012الزيدي،و 

تفكير المعرفي لمعامميف كخبراتيـ السمككية مرتبطة ب اف ستراتيجية الكفاية ىي ستراتيجية كيمكف القكؿ   
المكتسبة كمدل كعييـ لألداء البيئي، مف الضركرم استعماؿ ستراتيجية الكفاية داخؿ الكحدة االقتصادية، 

مرتبطة بالعممية اإلنتاجية بشكؿ مباشر، كانما مرتبطة بفمسفة االفراد مف  تاف ىذِه الستراتيجية ليس إذ
ى تكعية االفراد في ضركرة تطبيؽ األداء البيئي كستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ خالؿ العمؿ عم

 سيسيـ في تحسيف العممية اإلنتاجية كتحقيؽ اىداؼ الكحدة االقتصادية .
 

عالقة محاسبة التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة بستراتيجيات األداء اإلنتاجي األنظؼ : 2.3.2
(Relationship of Environmental Cost Accounting to CP Performance 

Strategies):- 

، اذا باشرت الوحدة االقتصاديةعمييا في اداره  عتماديمكف اال ةالتكاليؼ البيئية اداة ميم ةتعد محاسب    
محاسبة التكاليؼ  استعماؿاالمـ المتحدة / شعبة برامج البيئية بتثقيؼ وتشجيع الوحدات االقتصادية عمى 

، وتحسيف االدارة البيئية، مف خبلؿ ةاإلنتاجي العممية تصحيحو تحسيف عمى البيئية، الف معموماتيا تساعد 
(، اضافة الى الكفؤةتزويد محاسبة التكاليؼ البيئية بتقارير عف التكاليؼ البيئة والتأثيرات و )المخرجات غير 
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ارة البيئية بأساليب منسقو لمرقابة عمى تمؾ التكاليؼ والتأثيرات سواء ذلؾ تزويد محاسبة التكاليؼ البيئية واالد
تحديد المنافع لؤلعماؿ في التكاليؼ البيئية  ةالطويؿ، وايضا تساعد محاسب القصير او ىكانت في المد

، األنظؼاإلنتاجي  ستراتيجية األداءالكفؤة بيئيا ،اذا تساعد في تصحيح البدائؿ بيف المشاريع البيئة الحالية و 
اإلنتاجي  ستراتيجية األداء مف خبلؿ قدرتيا بجمع المعمومات المطموبة وتفسيرىا وتقويميا بشأف تنفيذ

يمكف تحديد العبلقة ما بيف محاسبو التكاليؼ البيئية  إذ( (Doorasamy, 2015: 237-238األنظؼ  
     : اآلتي مف خبلؿ اإلنتاجي األنظؼ األداء وستراتيجيات

بستراتيجية االقتصادية  عمى أساس األنشطة عالقة محاسبة التكاليؼ البيئية:2.3.2.1
(Relationship of Environmental Cost Accounting to an Economic Strategy):- 

ما بيف مؤشرات األداء االقتصادية ومؤشرات األداء  العبلقةاف ستراتيجية االقتصادية البيئية تقيس      
ف ستراتيجية االقتصادية البيئية تقـو بقياس العبلقة ما بيف األداء االقتصادي والتأثيرات البيئة فإالبيئية، لذلؾ 
 (Schaltegger, et. al, 2008: 9) : االتيةوفؽ المعادلة 

( )    
   ايجاد القيـ االقتصادية (مجمؿ الربح )  

   التأثيرات البيئية المضافة كمية ( المخمفات واالنبعاثات)   
  االقتصادية البيئية 

تساعد محاسبة و ستراتيجية االقتصادية البيئية تستمـز معمومات بيئية واقتصادية،  إف ىالتجدر االشارة و  
ومحاسبة  بالمعمومات المادية والمالية )محاسبة التكاليؼ البيئية المادية التكاليؼ البيئية بتزويد االدارة

، اف قياس االقتصادية البيئية داخؿ الوحدة االقتصادية تعتمد عمى نتائج ستراتيجية التكاليؼ البيئية النقدية(
لنفط االسود اإلنتاجي األنظؼ الذي تـ تطبيقو عمى المواد االولية، كميات الغبار والترسبات، ااألداء 

اإلنتاجي األنظؼ عمى ستراتيجية األداء اف تطبيؽ  إذوالزيوت والمواد النفطية االخرى، والطاقة الكيربائية، 
مع النسب قبؿ تطبيؽ االنتاج األنظؼ  العناصر المذكورة يسيـ بتخفيض تمؾ العناصر بنسب معينة قياساً 

ع مف كفاءة االقتصادية البيئية مف خبلؿ المعادالت ترف لئلنتاجالتخفيض لمعناصر الرئيسة  اىذ هالذي بدور 
 (:67:2018)الخزرجي، االتية

 (1.........)حُز٤ج٢( حُظؤػ٤َحالهظٜخى٣ش حُز٤ج٤ش = ح٣َحى حُٔز٤ؼخص /حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ) طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص حٝ 
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كمفة المخمفات قبؿ اإلنتاجي األنظؼ  األداء ةيتكاليؼ المخمفات ذات التأثير البيئي لمكحدات الغير منتجة بعد تنفيذ ستراتيج
 (2...............)المنتجة بعد التطبيؽكمية الكحدات غير *  كمية الكحدات غير المنتجة قبؿ التطبيؽ/  التطبيؽ

 

اإلنتاجي األنظؼ =  تكاليؼ  األداء ةيبعد تنفيذ ستراتيج إلزالة الترسبات الصمبةتكاليؼ المخمفات ذات التأثير البيئي 
اإلنتاجي األنظؼ / كمية مخمفات )الغبار  األداء المخمفات ذات التأثير البيئي إلزالة مرسبات الغبار قبؿ تنفيذ ستراتيجية

األداء اإلنتاجي األنظؼ * كمية مخمفات )الغبار كالترسبات(  بعد تنفيذ ستراتيجية األداء كالترسبات(  قبؿ تنفيذ ستراتيجية 
 (3..............)اإلنتاجي األنظؼ

 

اإلنتاجي األنظؼ =   األداء ةيتكاليؼ المخمفات ذات التأثير البيئي لمسيطرة عمى التمكث كاالنبعاث الغازم بعد تنفيذ ستراتيج
اإلنتاجي األنظؼ / األداء تكاليؼ المخمفات ذات التأثير البيئي لمسيطرة عمى التمكث كاالنبعاث الغازم قبؿ تنفيذ ستراتيجية 

اإلنتاجي األنظؼ* كمية مخمفات )الغبار كالترسبات(  بعد  األداء ترسبات(  قبؿ تنفيذ ستراتيجيةكمية مخمفات )الغبار كال
 (4..............)اإلنتاجي األنظؼاألداء تنفيذ ستراتيجية 

 
 اإلنتاجي األنظؼ =  تكاليؼ المخمفات ذات األداء ةيتكاليؼ المخمفات ذات التأثير البيئي لمكقاية بعد تنفيذ ستراتيج 

اإلنتاجي األنظؼ / كمية مخمفات )الغبار كالترسبات(  قبؿ تنفيذ  األداء التأثير البيئي لمكقاية قبؿ تنفيذ ستراتيجية
اإلنتاجي  األداء اإلنتاجي األنظؼ * كمية مخمفات )الغبار كالترسبات(  بعد تنفيذ ستراتيجية األداء  ستراتيجية

 (5.......)األنظؼ

لتحديد مقدار االقتصادية البيئية في الوحدة االقتصادية محؿ البحث بعد ماتـ  تستعمؿاف المعادالت اعبله   
اإلنتاجي األنظؼ وكذلؾ التخفيض مف األداء تخفيض عناصر المدخبلت مف خبلؿ تطبيؽ ستراتيجية 

صناعة بسبب عدـ تشغيؿ او تقادـ اجيزة ال الوحدة االقتصاديةكميات الغبار والترسبات التي تسببيا 
حيث تـ اختيار ىذه المعادالت كونيا االقرب  رسبات الغبار التي تساعد في التخفيؼ مف الغبار المتطايرم

 .في تخفيض كميات وتكاليؼ المخمفات
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بستراتيجية الكفاءة  عمى أساس األنشطة عالقة محاسبة التكاليؼ البيئية: 2.3.2.2
(Relationship of Environmental Cost Accounting to Efficiency Strategy):- 

الكفاءة البيئية تشير الى العبلقة ما بيف المخرجات المطموبة والتأثيرات البيئية، حيث يتـ قياس الكفاءة اف   
 :( 35:2020،السمطاني)البيئية وفؽ المعادلة االتية

( )     
  المخرجات المطموبة(كمية االنتاج) 

 التأثيرات البيئية (كمية  المخمفات واالنبعاثات)
   الكفاءة البيئية 

ستراتيجية الكفاءة بقياس التكاليؼ البيئية لموحدات االقتصادية، وعميو عند تطبيؽ ستراتيجية  تستعمؿاذا     
نيا تستمـز المعمومات عف التدفؽ المادي لممواد، فمذلؾ فاف محاسبة التكاليؼ البيئية تقوـ إالكفاءة البيئية ف

 .  بتزويد لتمؾ المعمومات

اف الكفاءة البيئية داخؿ الوحدة االقتصادية التي يمكف قياسيا تعتمد عمى كمية االنتاج والمخمفات البيئية     
مف التأثيرات البيئية )كمية المخمفات  اً اإلنتاجي األنظؼ التي تطمب تخفيضاألداء فعند تطبيؽ ستراتيجية 

وبالتالي تحسيف األداء البيئي وزيادة  الوحدة االقتصاديةيمكف تخفيض التأثيرات البيئية داخؿ و واالنبعاثات(، 
  (: (Schaltegger, et. al., 2008: 9المقدرة اإلنتاجية، خبلؿ استخداـ المعادلة االتية 

( )    
   كمية مخمفات الغبار والترسبات

  كمية  االنتاج 
  كمية الغبار والترسبات بعد  تطبيؽ ستراتيجية  األداء  االنتاج األنظؼ 

ساعد ادارة الوحدة االقتصادية مف تخفيض التأثيرات البيئية )مف كمية يالمعادلة أعبله  استعماؿاف    
 المخمفات واالنبعاثات( وبالتالي تحسيف األداء البيئي وزيادة االنتاج .

الكيربائية اف استيبلؾ المواد االولية والنفط االسود والمواد النفطية االخرى والزيوت والشحوـ والطاقة     
مف خبلؿ  المستعممةفي الوحدة االقتصادية بكميات كثيرا يتطمب تخفيض ىذه المواد الرئيسة  المستعممة

 ,Nowak & Cichy)اإلنتاجي األنظؼ مف خبلؿ استخداـ المعادالت االتية األداء تطبيؽ ستراتيجية 

2008: 13 ): 
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( )      
دالموا االونٍخ                        

  كًٍخ  االَزبج 
 يقذار  رخفٍض  كًٍخ المواد االولية   

     مقدار الطاقة الكيربائية        ..…….…………
  كمية  االنتاج 

 (9)مقدار تخفيض  كمية الطاقة  الكيربائية  

 
 Relationship) بستراتيجية الفاعميةعمى أساس األنشطة : عالقة محاسبة التكاليؼ البيئية 3.2.3.2 

of Environmental Cost Accounting to Effectiveness Strategy):- 

 المطموبة والنوعية لكميةا عمى مف خبلؿ تركيزىاالمتحققة  المخرجات ستراتيجية الفاعمية عمى تركز    
الجيد، وتعني  بالشكؿ وأدارتيا الموارد استعماؿ خبلؿمف  المرغوبة النتائج تحقيؽ، اي المناسب بالوقت
نظاـ االنتاج والمنتجات مف خبلؿ استبداؿ المواد التي تكوف ضارة بالبيئة بمواد اخرى تكوف صديقة تحسيف 

استعماؿ المواد ب انيا تقوـ لمبيئة، أي انيا ال تقوـ بتخفيض استعماؿ المواد االولية ومصادر الطاقة، بؿ
 :Schaltegger et. al., 2008فيض التكاليؼ البيئية )خالبيئة مف اجؿ تباالولية التي تكوف غير مضرة 

 نسبي مفيـو وىو ،والمرغوبة المخططة االىداؼ تحقؽ مدى الى يشير الفاعمية ستراتيجية مفيـواف  (، 13
ويعبر عف  ،المخططة االىداؼ الى لتخفيض التموثات البيئية المتحققة االىداؼ قياس نسبةو خبلل مف يتـ

 ( 62:2011دباغية،)االتي:  ستراتيجية الفاعمية بالمعادلة
االىداؼ المتحققة
االىداؼ  المخططة

 (10..................) ستراتيجية الفاعمية 

 (67:2018)الخزرجي،  -: االتي مف خبلؿالوحدة االقتصادية ستراتيجية الفاعمية تساعد  إذ 
 قياس كميات المواد والطاقة المستعممة . -1
 باستبداؿ الخاصةالقرارات  أتخاذ اف ىذه المعمومات تساعد في إذلمواد المستعممة، قياس تأثير ا -2

 لمبيئة . ةوصديق اً بيئي اً المواد الضارة بمواد اخرى تكوف اقؿ تأثير 
اف استعماؿ الطرؽ الحديثية في الوحدة االقتصادية يسيـ بتخفيض التكاليؼ اذ تعد عممية طحف المواد 

وقد مف الطرؽ الحديثة والتي تستعمميا اغمب دوؿ العالـ  دالجافة والتي تع واالولية باستعماؿ الطريقة شب
اليابانية واؼ اؿ  اندوااأللمانية وشركة  بالسويسعممت بيا شركات متقدمة في صناعة االسمنت كشركة 



 حُلَٜ حُؼخ٢ٗ : حُٔزلغ حُؼخُغ / حُؼالهش ر٤ٖ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ٝٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء حإلٗظخؿ٢ حالٗظق...

 

 
 

74 

 ( بعممية انتاج المعجوف13%يتـ اضافة قميؿ مف المياه بنسبة ) ةالدنماركية، والطريقة شبة الجافسميث 
اف ىذه الطريقة ستوفر لممعمؿ الكثير مف الفوائد منيا تخفيض كميات المياه المستخدمة وبالتالي 
تخفيض مف تكاليؼ عمميات الصيانة والزيوت وكذلؾ تخفيض االندثار المترتب عمى المكائف المستعممة 

فضبلت المياه  بدفع المياه، وكذلؾ تخفيض التموثات الناتجة مف فضبلت المياه الثقيمة الناتجة مف
 . )  (https://mawdoo3.comواالتربة وايضا انعداـ مياه التركيد الموجود في المعمؿ

 

 Relationship of) عالقة محاسبة التكاليؼ البيئية بستراتيجية اإلنتاجية:  .4 2.3.2

Environmental Cost Accounting to Productivity Strategy) :- 

 المستعممة اإلنتاجية العوامؿ قيـو  االنتاج حجـقيمة او  العبلقة بيف تعني اإلنتاجية ستراتيجيةاف     

 والعمميات المنتجات تحديد االقتصادية مف ةالوحد تمكف البيئية التكاليؼ اإلنتاجية، اذ اف محاسبة بالعممية

 ستراتيجية لتطبيؽ الزمني يتالتوق تحديد عمىايضا  تساعدو بيئية،  تكاليؼ عنيا ينجـ التي واألنشطة

سيـ في العمميات تاف ستراتيجية اإلنتاجية  إذ ،البيئة لتحسيف المتيسرة الفرص واستغبلؿ ،البلزمة اإلنتاجية

عمى البيئية مف خبلؿ تحميؿ التكاليؼ البيئية  اً اإلنتاجية المختمفة لخمؽ منتوج يكوف اكثر فائدة واقؿ تأثير 

 اتخاذ ي الىيؤد بنود القوائـ المالية ضمف البيئية التكاليؼ بنود اف ادراج، وتبوبييا الى اقساميا المختمفة

اإلنتاجية ىي  اف ستراتيجية (،11:2018)سحيـ،  سميمة ومعمومات أسس عمى المختمفة اإلدارية القرارات

الوحدة االقتصادية خبلؿ فترة زمنية معينة، اذ في مقياس العبلقة بيف كؿ مف المخرجات وبيف المدخبلت 

 -:( 11:2008يمكف حساب ستراتيجية اإلنتاجية مف خبلؿ المعادلة االتية)الزىرة، 

     المخرجات  
خبلتدالم   

 (11...........)  اإلنتاجية  

 (11:2018) سحيـ،  : -اف التكاليؼ البيئية تساعد ستراتيجية اإلنتاجية مف خبلؿ االتي 
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 اإلنتاج، أثناء الفاقدمقبولة ومعالجة الغير  إلنبعاثاتا معدالت ومعالجة البيئية الجودة مستويات رفع - أ
 . واالجتماعية القانونية وااللتزاـ بالتشريعات

 األنظؼ االستعماؿ نتيجة اإلنتاج انخفاض تكاليؼ مع التسويقي لؤلداء التنافسية القدرة زيادة - ب
 اإلنتاجية . لممدخبلت

 أو السامة بدال لمموادالتي تكوف مفيدة  اآلمنة المواد استعماؿمف خبلؿ  التموثات معدالت انخفاض - ت
 لمبيئة . المموثة

 
 Relationship) الكفاية بستراتيجية عمى أساس األنشطة عالقة محاسبة التكاليؼ البيئية: 2.3.2 .5

of Environmental Cost Accounting to the Sufficiency Strategy) :- 

وال تركز عمى  لؤلفراد العامميف في الوحدة االقتصاديةستراتيجية الكفاية تركز عمى العوامؿ السموكية    
ف محاسبة التكاليؼ البيئية فإلؾ اسموب  التقنيات عمى عكس مف استراتيجية الكفاءة والفاعمية واإلنتاجية، لذ

 (:68:2018)الخزرجي ، -: االتي تنفيذ ستراتيجية الكفاية مف خبلؿو تساعد في دعـ 

 . في الوحدة االقتصادية جو البيئية لعممية تصنيع المنت قياس األثار .1
ومعرفة المواد االكثر ضرر بالبيئية، مف اجؿ  واد االولية )المدخبلت(مملقياس األثار البيئية  .2

 استبداليا والتقميؿ مف اسراؼ التكاليؼ البيئية . 
  االقتصادية لكؿ منتوج مع معمومات المنتوج البديؿ .الوحدة ب الخاصة البيئية المعمومات ةمقارن -3

تحسيف في يرة اإلنتاجي األنظؼ ليا اىمية كباألداء تطبيؽ ستراتيجية  إفمما سبؽ يمكف القوؿ    
فأنيا تتطمب الى  ستراتيجيةال ىذه األداء البيئي واالقتصادي داخؿ الوحدات االقتصادية، وعند تطبيؽ

توفير المعمومات البيئية الواجبة لتطبيؽ تمؾ عمى ة، وذلؾ بسبب قدراتيا يوجود محاسبة التكاليؼ البيئ
اإلنتاجي األنظؼ مف اجؿ  األداء ستراتيجيةتطبيؽ إلى الستراتيجية، فالوحدات االقتصادية تسعى 

لتأثيرات البيئية والتكاليؼ البيئية وازالة االثار الضارة عمى االنساف والحيواف والحصوؿ مف االتخفيض 
وفي الفصؿ القادـ سنقوـ بتطبيؽ ىذه المفاىيـ منتجات ذات كفاءة وفاعمية عالية واثار جانبية مخفضة .

 البحث . في الوحدة االقتصادية عينة
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 ثالثالالفصل 

 الدراسة التطبٌقٌة 

التعرؾ بطبٌعٌة الوحدة االقتصادٌة المبحث االول : 

 معمل اسمنت الكوفة -عٌنة البحث

تحلٌل التكالٌؾ البٌئٌة على أساس :  المبحث الثانً

 فً معمل اسمنت الكوفة األنشطة

المبحث الثالث: استعمال التكالٌؾ البٌئٌة على أساس 

ألنشطة فً تنفٌذ ستراتٌجٌة األداء اإلنتاجً األنظؾ 

 فً معمل اسمنت الكوفة
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 المبحث االكؿ 
 معمؿ اسمنت الككفة –التعريؼ بطبيعة الكحدة االقتصادية 

بمعمؿ اسمنت الكوفة،  والمػتمثمةالبحث  عينةدة االقتصادية ػالوح بطبيعةالى التعرؼ المبحث  اييدؼ ىذ    
التعرؼ عمى طبيعة المعمؿ واالقساـ التي تسيـ في عممية انتاج االسمنت، وشعبة  المبحث اىذ سيتناوؿو 

تحديد التكاليؼ البيئية المرتبطة ليا ارتباط وثيؽ في التي الترسبات التي تمثؿ الجانب البيئي لممعمؿ و 
  . بموضوع البحث الحالي

  الككفة إسمنت نبذة تعريفية عف معمؿ1.1,3: 
مف اىـ شركات وزارة  وىيمعامؿ الشركة العامة لصناعة االسمنت الجنوبية  احدمعمؿ اسمنت الكوفة يعد    

     االسمنت العاديو  المقاوـ كاإلسمنت بأنواعواالسمنت  بإنتاجالصناعة والمعادف العراقية المختصة 
 اذبالكامؿ،  لمدولة ممكيتيا ذاتي تعود تمويؿ إنتاجية ذات معمؿ اسمنت الكوفة وحدة دويعاالسمنت الحراري، و 

وتبمغ  نماركيةاالد الشركة قبؿ مف 1977 سنة في تأسيسو تـو  واإلداري المالي باالستقبلؿ المعمؿ يتمتع
كـ جنوب  7)/ قضاء الكوفة / منطقة البراكية عمى بعد )االشرؼ ( كـ، ويقع في محافظة النجؼ (5 تومساح

في  تتصف التي الرطبةويعمؿ بالطريقة  ( الؼ طف سنويا،1781000مركز المدينة، وبطاقة تصميمية تبمغ )

ومف  وبأربع خطوط انتاجية، ،بعض مف المعامؿ بيا تعمؿ التي مع الطريقة الجافة مقارنة آثارها انخفاض
 جػودة اذ  جو المنت ىذا ويكوفالكبريتيػة  لؤلمبلح المقاـو االسمنتو  االسمنت العادي، اىـ منتجات المعمؿ

 وكذلؾ القطاع الخاصو  الحكومي القطاع مف المستمر شكؿبو عمي الطمب الرتفاع في المقابؿ ادت عالية
السوؽ  انفتاح أبرزىا مفوالتي (  (2003احداث بعدعراؽ ال شيدىا التي التغيرات مف وبالرغـ ،والزبائف التجار

 مف العراقية المنتجات عمى سمباً  انعكس فقد المنافسة،  مستوىفي  والزيادة العالمية، االسواؽِ  عمى راقيالع
 تصؿ لـمتذبذبة  بكميات ولكف باإلنتاج استمر اسمنت الكوفة قد معمؿ منتجات أف إذ ،عمييا الطمب ناحية

 ،لو خطط ما تجاوز لدرجة باإلنتاج ارتفاع حصوؿ شيد الذي  (2017)عاـ سوى المخطط اإلنتاج لمستوى
 ينتج اإلسمنت مف المعمؿ جو منت فأل، المعمؿ جو منت بيا يتمتع التي العالية لجودةا في ذلؾ الى يرجع السببو 

 وزارةُ  اقرتيا التي الجودة لمتطمبات فضبًل عف تطبيقة،  (1984)لسنة 5 رقـ العراقية المواصفة بحسب
  19/8/2010 في تاريخ االولى عراقيةال لمجودة شيادتيف عمى المعمؿ حصؿ كما والمعادف، الصناعة

 ، مع11011موجب االمر االداري ب 25/11/2013، والثانية في تاريخ 6001االمر االداري  موجبب
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 الجػياز / االنتمائي والتعاوف التخػطيط وزارة عف الصادر (ISO 9001) اآليزو لمواصفات المعمؿ استيفاء
 الطاقةالتالي  الجدول ويوضح. ات المعمؿمنتج جودة عمى يدؿ النوعية، وىذا والسيطرة لمتقييس المركزي

 لمعمل سمنت الكوفة كاالتي : و الفعلي المخطط واالنتاج المتاحة والطاقة التصميمية

 (9جدكؿ )

 ( 2020ك 2019 لػػ)بالطف()اسمنت الككفة  لمعمؿ كالفعمي المخططة كاالنتاج المتاحة كالطاقة التصميمية الطاقة
 

حُطخهش  حُٔ٘ش 

 حُظ٤ٔ٤ٜٔش

حُطخهش 

 حُٔظخكش 

حالٗظخؽ 

 حُٔوط٢

حالٗظخؽ 

 حُلؼ٢ِ

 ٗٔزش حالٗظخؽ حُلؼ٢ِ ح٠ُ 

حُطخهش 

 حُظ٤ٔ٤ٜٔش

حُطخهش 

 حُٔظخكش

حالٗظخؽ 

  حُٔوط٢

2019 1,781,000 950,000 820,000 812,055 46% 85% 99% 

2020 1,781,000 950,000 820,000 744,723 42% 78% 91% 

 : حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص  هْٔ حالٗظخؽ . حُٜٔيٍ

اف الطاقة  الطاقة التصميمية والطاقة المتاحة واالنتاج المخطط واالنتاج الفعمي، وضحالجدوؿ اعبله ي   
اما  الوحدة االقتصادية عمى انتاج اعمى كميات االنتاج اذا سخرت امكانياتيا وطاقاتيا،ىي قدرة التصميمية 

الطاقة المتاحة انيا تمثؿ عدد الوحدات التي يمكف اف يتـ انجازىا فعبًل وفقًا لتوفر األعداد المحددة مف 
ة في االداء االنتاجي، اما العامميف والمواد والمعدات اخذيف بعيف االعتبار حاالت التمؼ والتأخيرات الضروري

االنتاج االنتاج المخطط ىو التخطيط لعممية تصنيع الوحدات االنتاجية في الوحدة االقتصادية، وكذلؾ اف 
االنتاج الفعمي الى بمغت نسبة  إذ  الفعمي ىو ما انتجتو الوحدة االقتصادية فعميا اي كمية االنتاج الفعمي،

 2020))سمنت الكوفة، اما في سنة اذ تمثؿ نسبة جيدة في معمؿ %( ا99) 2019 لسنة  االنتاج المخطط
، اذا يرجع ىذا التذبذب الى توقؼ المعمؿ (2019)%( قياسًا مع سنة (91فقد انخفضت نسبة االنتاج الى 
 لعدة شيور بسبب جائحة كورونا.

 -:الييكؿ التنظيمي لمعمؿ اسمنت الككفة 2.1.3: 

يتكوف الييكؿ التنظيمي في معمؿ اسمنت الكوفة مف مجموعة مف االقساـ والشعب التي تقوـ بأداء    
 مياتحقيؽ اىداؼ المعمؿ كإلى الشعب و تيدؼ جميع االقساـ  إذاعماليا وفؽ الصبلحيات الممنوحة ليا، 

 يبيف الييكؿ التنظيمي لمعمؿ اسمنت الكوفة وكاالتي : التاليوالشكؿ 
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 الهيكل التنظيمي لمعمل اسمنت الكوفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في معمؿ سمنت الككفة . دارة المكارد البشريةإ قسـ

 

 المدٌر العام 

 المعاون

 مدٌر المعمل

 قسم الجودة
 السكرتارٌة

حُ٘ؼذ     

.حُٔز٤ؼخص  1

      .حُظـ٤ِٜ 2

. حُظيه٤ن 3

 حُيحه٢ِ

 

 قسم  التسوٌق 

الشعب          

      .التدقٌق  1

.التحلٌل والقٌاس  2

 .التوثٌق والتحسٌن3

هْٔ      

٤ٛخٗش 

 حٌَُٜرخء

هْٔ        

ٓلطش       

ط٤ُٞي     

ءحٌَُٜرخ  

هْٔ    

ح٤ُٜخٗش 

 ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش

هْٔ   

حُ٘ئٕٝ 

 حُل٤٘ش

    هْٔ

 حُٔخ٤ُش

مدٌر 

 االنتاج

هْٔ    

 حُٔوخُغ

هْٔ    

حُ٘ئٕٝ 

 حُوخ٤ٗٞٗش

هْٔ       

حُ٘ئٕٝ 

 حالىح٣ٍش

هْٔ     

حُ٘ئٕٝ 

شحُظـخ٣ٍ  

هْٔ     

حَُهخرش 

 حُيحه٤ِش

هْٔ    

 حُٔوخُٕ

هْٔ    

ح٤ُٔطَس 

 حُ٘ٞػ٤ش

ُ٘ؼذ   ا

.حُٔٞحى 1

حالكظ٤خ٤١ش 

ٝح٤ُٔطَس    

ػ٠ِ       

حُو٣ِٖ 

.حُٔلَٝهخص 2

ٝح٣ُِٞص 

 ٝحٌَُٔحد

حُ٘ؼذ 

.حُظيه٤ن  1

حُٔخ٢ُ 

ٝحَُٝحطذ 

ٝحالؿٍٞ  

طيه٤ن 

.كٔخرخص 2

حُٔوخُٕ 

 ٝحُٔز٤ؼخص

حُ٘ؼذ          

.حىحٍس    1  

حالكَحى 

.حُظي٣ٍذ 2

.حالكٜخء 3

.حُؼالهخص 4

ٝحالػالّ 

.حُويٓخص 5

ٝحٍُِحػش 

.حالٍٝحم 6

.حُلٔخ٣ش 7  

ؼذ حُ٘

.حالٓالى 1

.حُؼوٞى 2

.حُيػخ3١ٝ  

حُ٘ؼذ 

.حالٗظخؿ٤ش 1

.ح٤ُٜخٗش 2

ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش 

.ح٤ُٜخٗش 3

حٌَُٜرخث٤ش 

.حٌُٔخٍس 4

 حُ٘ٞػ٤ش

حُ٘ؼذ 

.حُٔوظزَ 1

حُل٣ِ٤خث٢ 

.حُٔوظزَ 2

ح٤ٔ٤ٌُخ١ٝ 

.ٓوظزَ 3

حالٗظخؽ   

.ٓوظزَ 4

حُللٚ   

 حال٢ُ

ُ٘ؼذ ا

.حُويٓخص 1

حٌَُٜرخث٤ش 

.حٍُٕٞ 2

حالٌُظ٤َٗٝش 

.حٍُٕٞ 3

 حٌَُٜرخث٤ش

حُ٘ؼذ  

.حُظلظ٤ٖ 1

ٝحُللٚ 

حُٜ٘ي٢ٓ 

.حالػٔخٍ  2

حُٔي٤ٗش    

.حُزلغ 3

ٝحُظط٣َٞ 

.حُلخٓزش 4

.حُٔالٓش 5

ُِؼخ٤ِٖٓ    

 ٝحُز٤جش

٘ؼذ        حُ  

.حُٔ٘ظ٣َخص 1 

. حُؼوٞى    2   

    

حُ٘ؼذ 

.حٌَُٜرخء 1

.حالٗظخؽ 2

.ح٤ٌُٔخ٤ٗي  3

.حالؿِٜس  4

 ٝح٤ُٔطَس

حُ٘ؼذ       

.٤ٛخٗش 1

ح٠ُخؿطخص 

.٤ٛخٗش       2

ح٤ُٔخٙ          

.حٍُٕٞ   3

ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش 

.حُٔخكزخص 4  

٘ؼذ    حُ

.حُلٔخرخص  1

حُٔخ٤ُش         

.حُٔوخُٕ 2

ٝحُٔٞؿٞىحص 

.حَُٝحطذ  3

 ٝحالؿٍٞ

 

 هْٔ حُظؼزجش هْٔ ١ٞحك٤ٖ حالٓٔ٘ض هْٔ حالكَحٕ هْٔ ١ٞحك٤ٖ حُٔٞحى هْٔ حُ٘خهَ حُٔطخ٢١

           حُ٘ؼذ             

. حالٗظخؽ           1  

.ح٤ُٜخٗش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش 2

.ح٤ُٜخٗش حٌَُٜرخث٤ش3  

حُ٘ؼذ                            

. حالٗظخؽ                       1 

        .ح٤ُٜخٗش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش2 

      .ح٤ُٜخٗش حٌَُٜرخث٤ش3    

. ٓلطش ح٤ُٔخٙ حُوخٍؿ٤ش4    

حُ٘ؼذ                           

. حالٗظخؽ                     1 

         .ح٤ُٜخٗش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش2

        .ح٤ُٜخٗش حٌَُٜرخث٤ش3

. حَُٔٓزخص                 4

. حَُٔحؿَ                    5

. ر٘خء حالكَحٕ             6     

         حُ٘ؼذ            

. حالٗظخؽ          1

.ح٤ُٜخٗش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش 2

.ح٤ُٜخٗش حٌَُٜرخث٤ش3  

حُ٘ؼذ                     

. حالٗظخؽ             1

.ح٤ُٜخٗش ح٤ٌُٔخ٤ٌ٤ٗش 2

.ح٤ُٜخٗش حٌَُٜرخث٤ش3  

حُ٘ؼذ                      

. ٤ِٓحٕ حُظَحد         1

. ٤ِٓحٕ حُظؼزجش          2

حالٗظخؽ . طوط3٢٤   
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  -:في معمؿ سمنت الككفة  اإلسمنت إنتاجالمشاركة في  االقساـ3.1.3:
وألجؿ  ،) ساندة (خدمية أقساـ اآلخر ياوبعض إنتاجية يوجد داخؿ المعمؿ عدة اقساـ بعض منيا اقساـ    

فيـ طبيعة المخمفات والنفايات الناشئة عند صناعة االسمنت البد مف معرفة الطرائؽ المستعممة باإلنتاج  
 -:باآلتي موضح وكماوالمراحؿ االنتاجية لصناعة االسمنت 

 حإلٗظخؿ٤ش حالهٔخّ 1- 
 : -  اآلتي مف خبلؿ اإلسمنت بإنتاج تسيـ التي اإلنتاجية االقساـيمكف توضيح    
 مف بالتراب يجيزو يتـ تجييز المعمؿ بالمواد مف المقالع الخاصة بو،  : األكلية المكاد استخراج - أ

 وينقؿ الى المعمؿ لغرض الغسؿ، الحمؿ سيارات بواسطة الواقعة في منطقة الكفؿ التراب مقالع
 وتكسيرهالنجؼ  بحر بمنطقة المعمؿ عف كـ ٢٢ تبعد التي الحجر مقالع مف بالحجر المعمؿ ويجيز
 .اإلسمنت بصناعة االساس تعدّ  التي الكسارات بواسطة

  .تدخؿ المواد الخاـ الى كسارات خاصة ليتـ تكسيرىا و تنعيمياتكسير كخمط المكاد الخاـ :  - ب
 المخصصة لممخازف المطاطي الناقؿ بواسطة نقمو يتـ الكمس حجر تكسير بعد - :المطاطي الناقؿ - ت

 . ليتـ تخزينيا عمى شكؿ اكواـ في مناطؽ الخزف المناسبة لمحجر
يستمر طحف و تنقؿ المواد الخاـ مف المخازف الرئيسة الى طواحيف المعمقات،  -: طحف المكاد االكلية - ث

المعمؽ الى اف تصؿ لدرجة النعومة المطموبة بعد ذلؾ يضاؼ لممزيج مياه ليكوف سائبًل كثيؼ القواـ 
 . العجينةيسمى 

يتـ حرؽ الناتج في أفراف معدنية دوارة، اذ ينتج عف ىذه العممية كريات صغيرة الحجـ  -: الفرف - ج
  .يتـ تبريدىا وخزنيا فيما بعدو سوداء تسمى الكمنكر، 

بعدما يتـ تبريد الكمنكر ينقؿ الى قسـ طاحونة االسػمنت وخمطيا مع النسبة   -:طاحكنو االسمنت  - ح
ج مادة االسمنت، اذ يتـ نقميا بواسطة الناقؿ اليوائي) فولر( الى يتـ طحنيا لينتو المعينة مف الجبس، 
  .سايموات االسمنت

 بشكؿ فؿ او بشكؿ مكيس . الزبائفالمصنوع الى  لئلسمنتتتـ التعبئة   -: التعبئة - خ

 -:) الساندة الخدمية االقساـ 2-
 :كاآلتي وىي اإلنتاجية لؤلقساـ  الدعـ بتقديـ تسيـ خدمية اقساـ الكوفة يتضمف عدة اسمنت معمؿاف     
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 مف الجيات الصادرة والقرارات القوانيف االنظمة تطبيؽ عمى المحافظة يتولىالقسـ  اف ىذا : االدارة قسـ -أ
 المصمحة يحقؽ بما تنفيذىا يضمف بشكؿ بالمعمؿ البشرية الموارد قسـ مف الصادرة وكذلؾ ،العميا اإلدارية

 و الحماية االقساـ، وتوفير بيف الموظفيفالعامة لكافة المستفيديف والعامميف والموظفيف داخؿ المعمؿ، وتنقؿ 
 . وغيرىا الحراسة

 تختص واالخرى الكيربائية الصيانةب تختص االولى، شعبتيف يتكوف مف القسـ اف ىذا :الصيانة قسـ -ب
 شعبة يضـ القسـ اف بالصيانة، اضافة الى التأخير عدـ مع المعمؿ اقساـ لجميع الميكانيكية الصيانةب

 تركيب اضافة الى ، اإلنتاجية العمميات تحتاجيا التي االجزاء بعض تصنيع ىي ميمتيا تكوفو الورش، 
 . الجديدة والمعدات االجيزة

 الكيربائية،  الطاقة استمرار ضماف ميمة اف ىذا القسـ يتولى  :الكيربائية الطاقة تكليد محطة قسـ -ت
 .المعمؿ اقساـ ولجميع العمؿ عف الوطنية الكيرباءطاقة  توقؼ حالةب

 -: ك٢ ٓؼَٔ ٓٔ٘ض حٌُٞكش حإلٓٔ٘ض اٗظخؽ : َٓحك4.1.3َ

 : كاآلتيىي  إنتاجية مراحؿ ةعدّ بالكوفة  اسمنت بمعمؿ اإلسمنت منتوج يمر   
 كاف عف سواء األولية المواد تييئة ـيت المرحمة ىذه في :- مرحمة استخراج المكاد االكلية : االكلى المرحمة
، الكمس حجر  مف تشمؿ كبلً  وىي األولية المواد عمى الحصوؿفي سبيؿ  غيرىا او التفجير عممية طريؽ

 لمخازف تنقؿ ثـ كسارات سـ بواسطة 10 حوالي حجميا لقطع تكسيرىا ويتـ ،الجبس وتراب الطيف، وحجر
 . المطاطي الناقؿ عف طريؽ المعمؿ في داخؿ  األولية المواد

 حجرب األولية المتمثمة المواد طحف عممية المرحمة ىذه في تتـ -:مرحمة طحف المكاد االكلية :الثانية المرحمة
 ،( 7%ورمؿ بنسبة )(، 3%، وتراب الحديد بنسبة )  (15%)وتراب الطيف بنسبة  ،75%)بنسبة )  الكمس

 الرطبة الطريقة يستخدـ الكوفة إسمنت معمؿ اف الغرض، وبما ليذا الخاصة الطواحيف استعماؿ مف خبلؿ
 الطيف مادة إنتاج بعدىاليتـ  العممية ليذه مخصصة ضخمة بأحواض الماء اضافة يتـ إذاإلسمنت  بإنتاج
 . المرحمة ليذه المخرجات دتع التي

 درجةفي  حرقو عممية لتبدأ االفراف إلى الطيف مادةنقؿ  المرحمة ىذه في يتـ- مرحمة الحرؽ:: الثالثة المرحمة
 التي تكوف وىي ،الكمنكر مادة إنتاجبعدىا  ليتـ) مئوية درجة1400  -  1500 حرارة عالية قد تصؿ الى )
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 ألنيا جدا ميمة تعد العممية ىذه واف ،وتبريدىا الحبيبات ىذهِ  تجفيؼ بعدىا يتـ ،صغيرة حبيبات شكؿ عمى
 .الكمنكر تركيبة عمى مؤثرة

بنسبة  الكمنكر مادة مزج عمميةتتـ  المرحمة ىذه في اف  :- الرابعة: مرحمة طحف مادة االسمنت المرحمة
 المقاوـ اإلسمنت في التصمب سرعة تقميؿ لغرض معاً  طحنيما ليتـ (3%) ةبنسب الجبس حجر مع( %97)

 .استعمالو اثناء واالسمنت العادي
 يتـ ثـ ومف ،بالسايموات اإلسمنت يتـ خزف المرحمة ىذه في - ة : مرحمة تعبئة االسمنت:الخامس المرحمة
 . تسويقو ليتـ األكياس استعماؿ دوف فؿ سمنتبوصفيا ا مباشرة نقمو يتـ اف أو مخصصة أكياس في تعبئتو
 -: االتيويمكف توضيح  مراحؿ انتاج االسمنت في معمؿ اسمنت الكوفة مف خبلؿ الشكؿ    

 (9شكؿ )
 مراحؿ صناعة االسمنت)الطريقة الرطبة والجافة( 

  
, حًٗٔٞؽ ٓوظَف ُِٔلخٓزش ػٖ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ ٝكن حُٔؼخ٤٣َ حُٔلخٓز٤ش حُي٤ُٝش 2018ٍّٗٞ هخْٓ ه٤ِلش,  حُ٘لٔخ٢ٗ, 

 . 99ك٢ ٓوَؿخص حُ٘ظخّ حُٔلخٓز٢ حُٔٞكي, ٙ  ٝحٗؼٌخٓٚ
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 -: الككفة سمنت لمعمؿ البيئي النشاط في المرتبطة الترسبات شعبة عمؿ طبيعة5.1.3: 
مربع،  متر 145 تقدر بػػػػ بمساحة الكوفة اسمنت معمؿ داخؿ إف شعبة الترسبات ىي شعبة خدمية تقع   

 تسمى الكيربائية التي الفبلتر وفؽ عمى وترسيبو في الغبار المحمؿ اليواء معالجة الى تيدؼ
 الفبلتر)االكتروستاتيكية( المرسبات، تتكوف داخؿ الغبار ترسيب عمى )االكتروستاتيكية(، إذ تعمؿ الفبلتر

 مف مجموعة كؿ اذ تتألؼ كيربائية، مطارؽ مف ومجموعتيف الميكانيكية المطارؽ مف ( مجاميع4مف)
 لمقطب ( لوحاً 5255و) السالب لمقطب معدنياً  لوحاً  (5255) مف الفبلتر تتكوف اضافة لذلؾ مطرقة، خمسيف
  غرؼ . اربع مرسب كؿ واَف داخؿ مرسبات اربعة مف بالمعمؿ المرسبات عدد ففضبًل ع الموجب،
 عمى فولت كيمو (85) حتى والمستمرة العالية الجيود تطبيؽ عمى بعمميا االكتروستاتيكية الفبلتر وتعتمد
 المتوازية واإللكترونات الفمتر، جسـ تكّوف المتوازية العمودية والصفائح الموجب واف القطب الفمتر، قطبي

 درجة تخفيض بعدما يتـ الفمتر الى في الغبار المحممة الغازات ادخاؿ يتـو  السالب، القطػب ىي لمصفائح
 لمفمتر الغازات دخوؿ يتـ خاصة، لكي بخاخات مف خبلؿ ( بار40) بضغط المضغوط الماء بواسطة حرارتيا
 وتنجذب لمقطب الموجبة او السالبة القطبيةفي  الغبار ذرات تتأيف ولكي الفمتر عمؿ ظروؼ او شروط ضمف

 ىذا قبؿ مف لقطيا يتـ السالب او الموجب لمقطب انجذابيا وبعدما يتـ االلكترودات، او الصفائح اي المخالؼ
 ينزؿ ثـ الطارؽ، او الطرؽ نظاـ وىو في الفمتر الخاص التنظيؼ نظاـ بواسطة دوريا تنظيفيا القطب، ويتـ

اف  الغبار، لمرسبات الفمتر إلخراجو الحمزوني الناقؿ او حمزوف الى ثـ الفمتر بأسفؿ البنكر لداخؿ الغبار ىذا
المرسبات، حيث يوجد  داخؿ وترسيبيا اليواء مع المتطايرة مف الغبار الجزيئات فييا فصؿ يتـ الطريقة ىذه

لمغبار تساعد مف تقميؿ الغبار المتطاير مف خبلؿ تجميع ىذا الغبار في غرؼ  مرسبات ةفي المعمؿ اربع
كانت المرسبة االولى تعمؿ  إذاسفؿ المرسبات ، وتطرؽ مسؤوؿ الشعبة الى مدى كفاءة ىذه المرسبات 

 %( اما نسبة1-5الغبار المتطاير بنسبة ) اف مديرية بيئة النجؼ تسمح بػ إذ( وىي نسبة جيدة 80%بمعدؿ )
( اذ يتبيف اف التموث البيئي مف 10%التمؼ او اليدر التكنموجي الذي تـ تحديده مف قبؿ مسؤوؿ الشعبة بػ )

%( وىذا يرجع لتقادـ الوحدات االنتاجية وكذلؾ قمة 5الغبار المتطاير مف المرسبة تمثؿ النسبة المتبقية وىي )
( وىي نسبة منخفضة جدا بعد 40%الثانية فقد تـ تقدير نسبة الكفاءة بػػػ ) الصيانة .اما بالنسبة لممرسبة

( وىي 45%( ىدر التكنموجيا اذ يتبقى التموث البيئي بنسبة )(10%%( مف قبؿ مديرية البيئة و 5احتساب )
بالنسبة نسبة عالية جدا تتطمب تدخؿ ادارة المعمؿ مف خبلؿ الصيانة لتقميؿ مف التموث البيئي الصادر، اما 
 ترسيبلممرسبة الثالثة فيي متوقفة والمرسبة الرابعة تجري فييا عممية الصيانة، اَف ىذِه المرسبات تقوـ ب
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الترسبات)التراب  ىذه بنقؿ يقوـ خارجي متعيد مع الترسيب ثـ تقوـ ادارة المعمؿ بالتعاقد غرؼ الغبار داخؿ
 اخرى . في مجاالت منيا االستفادة فم بدال العمؿ عف موقع بعيدة في أماكف وطمرىا المرسب(

 
 -:معمؿ اسمنت الككفةفي نظاـ التكاليؼ  6.1.3:

بعد اطبلع الباحث عمى النظاـ المستعمؿ في معمؿ اسمنت الكوفة، وجد اف النظاـ المستعمؿ لمتكاليؼ     
 -:الحسابات اآلتيةيتـ تبويب عناصر التكاليؼ بمعمؿ اسمنت الكوفة الى و ىَو النظاـ المحاسبي الموحد، 

معمؿ اسمنت الكوفة لمعامميف واالجراء  عوما يدفالرواتب واالجور : ىذا الحساب يشمؿ كؿ  31حػػ/ 
 العامميف في االقساـ كافة .

ىذا الحساب يشمؿ كافة التكاليؼ المباشرة وغير المباشرة سواًء االقساـ المستمزمات السمعية :  32حػػ/
 معمؿ اسمنت الكوفة .االنتاجية اـ الخدمية داخؿ 

المستمزمات الخدمية :ىذا الحساب يشمؿ كؿ كمؼ الخدمات إلنجاز االنشطة في المعمؿ، مثؿ   33حػػ/
 الدعاية واالعبلف ، والصيانة ...... وغيرىا .

فوائد وايجارات االراضي : ىذا الحساب يشمؿ كؿ ما يدفعو المعمؿ لجيات اخرى لغرض  36حػػ/
 ياجات المعمؿ .استخداـ االراضي الحت

مثؿ السيارات والمباني    االندثارات : ىذا الحساب يشمؿ كؿ االقساط السنوية لمموجودات الثابتة  37حػػ/ 
 يتـ تحديد المبالغ وفؽ قوانيف معينة .و واآلالت وغيرىا 

المصروفات التحويمية : ىذا الحساب يشمؿ كافة المبالغ التي يتحمميا معمؿ اسمنت الكوفة  38حػػ/
 يا بأنشطة المعمؿ .دوف ارتباط لآلخريف
الرسمالية. ويتـ  و  العرضية المصروفات االخرى: ىذا الحساب يشمؿ كافة مبالغ الخسائر 39حػػ/ 

( الواحد لسنتي ) ( مف 2020و2019 احتساب التكاليؼ الخاصة بإنتاج الطف االسمنت )العادي والمقاـو
 خبلؿ الجدوؿ االتي: 
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 (10جدكؿ)
 2020 ك2019 الكاحد مف االسمنت العادم كاالسمنت المقاكـ في معمؿ سمنت الككفة لسنتي كمفة الطف

 حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ حالٓٔ٘ض حُؼخى١ًِلش  

 حُظـ٤َ % 2020 2019 %حُظـ٤َ 2020 2019

 %12 27957 31676 %39 18026 29533 حُٔٞحى حُٔزخَٗس

 %7 18263 17103 %7 18263 17103 حالؿٍٞ حُٔزخَٗس

 %4 50657 52528 %4 50657 52528 ّ. ٙ. ؽ. ّ ـ حُ

 %4 96,877 10,1307 12% 86,946 99,164 طٌِلش حُطٖ حُٞحكي

 ( .2(ٝ)1ِٓلن ) حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ حُز٤خٗخص حُٔظخكش ك٢ ٗؼزٚ حُظٌخ٤ُق ك٢ حُٔؼَٔ ػ٤٘ش حُزلغ.

 -:يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ اعبله      
( بنسبة 2019( بالمقارنة مع سنة )2020مف االسمنت العادي لسنة ) انخفاض كمفة الطف الواحد -1

 (2020)( نتيجية انخفاض االنتاج في سنة %39%( بسبب انخفاض كمفة المواد المباشرة بنسبة )12)
بسبب توقؼ المعمؿ عف االنتاج عدة شيور بسبب ازمة كورونا وتوقؼ اغمب االنتاج في معمؿ سمنت 

انخفاض و االسمنت،  االساس بصناعة دتكاليؼ النفط االسود الذي يعاض اضافة الى انخف ،الكوفة
 انخفاض المواد االحتياطية ومواد التعبئة والتغميؼ( نتيجة %4التكاليؼ الصناعية الغير مباشرة بنسبة )

كمفة االجور  ارتفاعكما لوحظ في المعمؿ التي تسببت بتخفيض التكاليؼ الصناعية غير المباشرة، 
 %( نتيجة زيادة عدد الموظفيف في المعمؿ . 7( بنسبة )2019المباشرة بالمقارنة مع )

%( 4( بنسبة )2019( بالمقارنة مع سنة )2020انخفاض كمفة الطف الواحد مف االسمنت المقاوـ لسنة ) -2
( بسبب 2020%( نتيجية انخفاض االنتاج في سنة )12بسبب انخفاض كمفة المواد المباشرة بنسبة )

توقؼ المعمؿ عف االنتاج عدة شيور بسبب ازمة كورونا وتوقؼ اغمب االنتاج في معمؿ سمنت الكوفة، 
االسمنت، وانخفاض التكاليؼ  االساس بصناعة دتكاليؼ النفط االسود الذي يعاضافة الى انخفاض 

التعبئة والتغميؼ في المعمؿ %( نتيجة انخفاض المواد االحتياطية ومواد 4الصناعية الغير مباشرة بنسبة )
التي تسببت بتخفيض التكاليؼ الصناعية غير المباشرة، كما لوحظ ارتفاع كمفة االجور المباشرة بالمقارنة 

    %( نتيجة الزيادة في رواتب الموظفيف مف عبلوات وترفيعات .7( بنسبة )2019مع )
بعد ما تـ التعرؼ عمى طبيعة المعمؿ عينو البحث والتعرؼ عمى النظاـ المحاسبي المستعمؿ في احتساب    

التكاليؼ وكذلؾ االقساـ االنتاجية والخدمية الموجودة فيو، وايضا تـ التعرؼ عمى كمفة الطف الواحد لئلسمنت 
، ومف خبلؿ التعرؼ عمى طبيعية عمؿ معمؿ اسمنت ا لكوفة والزيارة لؤلقساـ المعنية العادي والمقاـو

ال توجد ىناؾ وسائؿ او اجراءات مستعممة في احتساب التكاليؼ  ونػأباحتساب تكاليؼ المعمؿ وجد الباحث ب
البيئية داخؿ المعمؿ، حيث اقتصر العمؿ عمى النظاـ المحاسبي الموحد فقط، لذلؾ سيتناوؿ الباحث خبلؿ 

 .تساب التكاليؼ البيئية التي تكوف ضمف التكاليؼ االخرىالمبحث القادـ الطرؽ المستعممة في اح
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 المبحث الثاني
 تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة في معمؿ اسمنت الككفة 

بعد ما تـ التعرؼ عمى طبيعية معمؿ اسمنت الكوفة في المبحث السابؽ، سوؼ يتناوؿ ىذا المبحث    
كوف ليا تأثير بيئي مرتبط في العمميات الصناعية، وبعد ذلؾ يتـ التطرؽ الى يالجوانب المادية التي 

 الستراتيجيات التي يتبعيا معمؿ اسمنت الكوفة في الحفاظ عمى البيئية .
 

 -العراقية: االسمنت لمعامؿ البيئة كمتطمبات البيئي : التصنيؼ1.2.3

 اف 2011 لعاـ( 3) المرقمة وتنفيذىا السبلمة المشاريع ومتابعة نشاءالعراقية إل البيئة تعميماتإلى  استناداً    
  :اآلتية التعميمات اتباع انشاؤىا يتطمب التي( أ) الصنؼ وضمف بيئياً  مموثة انياب تصنؼ االسمنت معامؿ

 وعف متر، كيمو( 8)بػػ البمدية حدود عف تبعد بمسافة تشيدىا يتطمب االسمنت معامؿ انشاء عند -1
 . لئلنشاء المناسب الموقع اختيار الى ، اضافة( 5) عف ال تقؿ بمسافة السكنية المجمعات

 كيمومتر واحد. عف ال تقؿ بمسافة العامة الطريؽ محرمات عف المعمؿ  يبعد اف -2
 . السائمة المخمفات معالجة في لمنظاـ مطابقتيا خبلؿ مف المائية الموارد عمى المحافظة -3
 وطمرىا ونقميا منيا يجب التخمص المصنع داخؿ اإلنتاجية العمميات مف الناتجة الصمبة المخمفات -4

 . الصحي الطمر بمناطؽ
 . االقؿ عمى بحزاميف الخضرة دائمة األشجارب المعمؿ احاطة  -5
 ال اذ الغاز، انبعاث تقميؿ وسائؿ وكذلؾ المراحؿ كافة في الغبار مرسبات عمى يحتوي اف يجب المعمؿ  -6

 وفي المعمؿ مف الخارجية الحدود في مكعب متر / ممغـ( 150) عف بالمداخف لمغبار التركيز يتجاوز
 القراءة . تسجيؿ بوقت الريح اتجاه

 -: االسمنت صناعة مف الناتج البيئي التمكث2.2.3: 
 بسبب وذلؾ )أ( الصنؼ مف بيئي تأثير ذات تكوف التي الصناعات مف تعد االسمنت صناعة اف      
 غازيًا، اـ سائبلً  اـ صمباً  التموث ىذا أكاف االنتاج، سواءً  عممية خبلؿ تطرحيا التي لممموثات الكبير الحجـ

 -: باآلتي التصنيع عممية مف الناتجة المموثات تصنيؼ يمكفو 
 الخاـ والمواد االفراف بأتربة يتمثؿ اذا المعمؿ داخؿ المخمفات أىـ مف النوع يعد ىذا:  الصمبة المخمفات -1

 ينتج اكواـ، وكذلؾ شكؿ عمى خزنيا يتـ التي الترسبات الى اضافة الكمنكر، ومخمفات المعجوف إلنتاج
 . صناعة االسمنت مراحؿ مف مرحمة كؿ في كبيرة بكميات متطاير غبار عنيا
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 تقنية استعماؿ او المياه لتصريؼ صناعية تصاريؼ فييا وجدتال  المعامؿ اغمب:  السائمة المخمفات  -2
 مف التصنيع عممية مف الزائدة المياه تصريؼ ـتي حيث اخرى، عمميات في الستعماليا التدوير اعادة
 المجاري شبكات عف بعيدة تكوف المعامؿ غمب اف اذا التعفييف، او تركيد احواض في تجميعيا خبلؿ

 . اذ يتـ نقؿ المخمفات بواسطة الحوضيات الموجودة  النظامية
 حرؽ مف الناشئة باالنبعاثات يتمثؿ االوؿ المخمفات مف نوعيفعمى  النوع ىذه مؿتيش:  الغازية المخمفات -3

 والنوع والكبريت، النتروجيف واكاسيد الكاربوف اكاسيد المموثات ومف االفراف، داخؿ في بأنواعو الوقود
 والتغميؼ . والتعبئة الكمنكر وطحف االولية لممواد والطحف التكسير عمميات مف ينتج عف الثاني

 -المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاالنبعاثات الغازية :: 3.2.3
ف ىذهِ المموثات ليا تأثير        تتكوف الكثير مف المموثات اثناء عممية التصنيع في معمؿ اسمنت الكوفة، وا 

تحمؿ تكاليؼ اضافية، ولو إف المعمؿ لعمى المجتمع والبيئية المحيطة بموقع العمؿ، االمر الذي يؤدي 
واد االولية بالشكؿ الصحيح واستعماؿ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ التي تساعد عمى استعمؿ الم

 -معمؿ اسمنت الكوفة مف خبلؿ االتي :بالتخفيؼ مف التكاليؼ االضافية، ويمكف توضيح المموثات البيئية 
 :كاالتي في ثبلث مراحؿيتـ و ينتج في كؿ مرحمة مف مراحؿ االنتاج، المتطاير الغبار : اف  الغبار المتطاير

( مف المواد االولية الداخمة لمطواحيف إلنتاج 4 .0مرحمة طحف المواد االولية : قدرت نسبة الغبار) - أ
المعجوف، ويتـ تحديد النسبة مف خبلؿ تقارير االنتاج، اذ تمثؿ ىذه النسبة الفاقد البيئي خبلؿ مرحمة 

 طحف المواد االولية.
ممعجوف الداخمة ل( مف نسبة المعجوف اثناء الحرؽ 8 .0رسبات بنسبة )مرحمة الحرؽ: ينتج الغبار وت - ب

 تـ تحديد الكمية مف خبلؿ شعبة الترسبات  .فبالعممية إلنتاج الكمنكر، اما بالنسبة لممخمفات الصمبة 
والجبس  ( مف كميات الكمنكر 3 .0مرحمة طحف مادة االسمنت : ينتج الغبار في ىذه المرحمة بنسبة ) - ت

سيتـ احتساب  إذالداخمة لطواحيف االسمنت، وتمثؿ ىذه النسبة الفاقد البيئي مف خبلؿ تقارير االنتاج، 
 (.13ىذِه النسب في جدوؿ رقـ )

 استعماؿ التقنيات المحاسبية لفصؿ كتحديد التكاليؼ البيئية  4.2.3:
 -تحميؿ المدخالت كالمخرجات لمعمؿ اسمنت الككفة:1.4.2.3: 

 جميع  بتتبع تستعمؿ إذ االقتصادية، الوحدة لنشاطات بيئية معمومات البيئية التكاليؼ محاسبة تنتج
 يجب اذا عنيا، المحاسبة لضماف الكوفة اسمنت بمعمؿ التصنيعية بالعمميات المتصمة والمخرجات المدخبلت

 المدخبلت تتكوف إذ الكوفة، اسمنت بمعمؿ التصنيعية بالعممية المرتبطة والمخرجات المدخبلت معرفة اوالً 
                                                                            :-مف خبلؿ الجدوؿ االتي توضيحيا يمكف عديدة عناصر مف والمخرجات
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 (33جذول )

 الكوفةالمدخبلت والمخرجات في معمؿ اسمنت 

 . هْٔ حالٗظخؽحُـيٍٝ طْ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ ٖٓ هالٍ  طلخ٤َٛ
 

 

 )المنتجات السلعٌة ( المخرجات السلعٌة المدخالت المادٌة

 2020 2019 حُز٤خٕ  2020 2019 البٌان

 حٌُِق ح٤ٌُٔش ١ٖ حٌُِق ١ٖ ح٤ٌُٔش حٌُِق ح٤ٌُٔش حٌُِق  ح٤ٌُٔش

حٗظخؽ  7257451968 950924 9590952636 ١ٖ 941397 حجر الكلس 

 حالٓٔ٘ض 

812055  50392885080 744723 55606232241 

 )حُٔ٘ظـخص ؿ٤َ حُِٔؼش ( حُٔوَؿخص حُـ٤َ ِٓؼ٤ش 1244596032 163076 23162937588 ١ٖ 227351 تراب الطٌن 

 حٌُِق ح٤ٌُٔش حٌُِق  ح٤ٌُٔش حُز٤خٕ 194913648 25539 237635100 ١ٖ 23325 تراب الحدٌد

 732533204 95739 1043826952  102154 حُـزخٍ 488364048 63989 505416492 ١ٖ 49609 رمل 

 139696250 64975 141629100 65874    حُظَٓزخص 167379080 21670 396416410 38405ٖ١ جبس 

طاقة 

 الكهرباء

6947000 

 ٤ًِٞ ٝح١

6262598880 4536000 

 ٤ًِٞ ٝح١

ٓٞحى طؼزجش  4297282206

 ٝطـ٤ِق طخُلش

32791 ْ٤ً 9845498 27759 6828714 

طاقة النفط 

 االسود

121862500 

 ُظَ

13250290891 105312400 11393429371 - -    

ٓظَ  1700000 مٌاه

 ٌٓؼذ

 

236465250 1200000 

 ٓظَ ٌٓؼذ

192431339 - - 57105544891   

مواد تعبئة 

 وتؽلٌؾ

10930390 

ْ٤ً 

3462831644 9253081 2348529756 - -    
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معرفة المدخبلت  ألفاف الجدوؿ اعبله يمثؿ المدخبلت والمخرجات المستعممة في المعمؿ عينة البحث،  
األساسية والمخرجات ومعرفة فرؽ التكاليؼ بينيما في المعمؿ، سيسيـ بشكؿ كبير في تحديد التكاليؼ البيئية 

. 
 البد بالمعمؿ عينة البحث، االسمنت بصناعة المرتبطة التصنيع لعممية والمخرجات المدخبلت تحديد بعد   
التعرؼ عمى كميات وتكاليؼ المواد االولية الداخمة  مف خبلؿالبيئي،  التأثير ذات المخمفات كمية تحديد مف

كميات وكمفة االنتاج  التالي الجدوؿ يوضحو في صناعة االسمنت في كؿ مرحمة مف مراحؿ انتاج االسمنت، 
 -:لكؿ مرحمة مف مراحؿ االنتاج وكاالتي

 (12جدوؿ)

 (2020و  2019 االنتاج خبلؿ مراحؿ االنتاج المختمفة في معمؿ اسمنت الكوفة لسنتي) تكاليؼكميات و 
             

 د
 حُٔ٘ٞحص         

 حُظلخ٤َٛ

 ٚ٘ٓ2019  ٚ٘ٓ2020 

 % )حُي٣٘خٍ( ًِلش % (١ٖح٤ٌُٔش) %  )حُي٣٘خٍ( ًِلش % (ٖح٤ٌُٔش )١

َٓكِش ١لٖ  1

 حُٔٞحى حال٤ُٝش :

)كـَ حٌُِْ, 

طَحد حُط٤ٖ, 

 طَحد كي٣ي,

)ٍَٓ 

1241682 %31 12650256216 30.3% 1203528 31.9% 9185325696 28% 

 َٓكِش حُلَم: 2

 حُٔؼـٕٞ
1192015 30% 23976189710 57.4% 1155387 30.6% 19805643954 60.5% 

َٓكِش ١لٖ ٓخىس  3

 حالٓٔ٘ض :

 ()حٌٌَُِ٘, حُـزْ
766681 19% 102735254 003% 671424 17.8% 61771008 005% 

 َٓكِش حُظؼزجش : 4

ٓٞحى طؼزجش 

 ٝطـ٤ِق

829408 20% 4980595040 %12 743896 %19.7 3658480528 11% 

 %100 32711221186 %100 3774235 %100 41709776220 %100 4029786 حُٔـٔٞع 

 ك٢ ٓؼَٔ حٓٔ٘ض حٌُٞكش . حُظٌخ٤ُقحػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ حُز٤خٗخص حُٔظخكش ك٢ ٗؼزش 

في صناعة االسمنت، وكذلؾ مقدار التكاليؼ  ةاف الجدوؿ اعبله يوضح كميات المواد االولية المستعمم    
التي ينفقيا معمؿ سمنت الكوفة مف اجؿ صناعة االسمنت، اذ بمغ مجموع التكاليؼ التي ينفقيا المعمؿ 

%( والمتمثمة 57.4وبمغت اعمى نسبة مف التكاليؼ في مرحمة طحف المعجوف)دينار ( 41709776220)
( بمغ مجموع 2020(، وكذلؾ سنة )2019%( لسنة)30.3) بكميات النفط االسود، ومرحمة طحف المواد

وكانت اعمى نسبة مف مجموع التكاليؼ ىي نسبة مرحمة الحرؽ بمغت  دينار (32711221186التكاليؼ )
حيث  نبلحظ اف كمفة انتاج %(، 28%( ومرحمة طحف المواد االولية بمغت نسبتيا مف التكاليؼ )60.5)
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( اذ 2020( دينار كمفة الطف الواحد لسنة )8666( و)2019لسنة ) ( دينار10350الطف الواحد بمغت )
( دينار نتيجة انخفاض كمفة المواد االولية 1684( بمقدار )2020نبلحظ انخفاض كمفة الطف الواحد لسنة )
اف عممية تحديد ومعرفة مقدار التكاليؼ المستعممة في صناعة وكذلؾ انخفاض تكاليؼ النفط االسود، 

د الباحث في عممية تحديد التكاليؼ البيئية مف خبلؿ مقارنة المدخبلت األساسية المتمثمة تساع االسمنت
بالمواد االولية ومصادر الطاقة مع مخرجات المعمؿ األساسية لمعرفة التكاليؼ البيئية التي تصرؼ مف اجؿ 

سيتـ التحاسب عف  إذ تحسيف المنظر او ازالة المخمفات او السيطرة عمى التموثات في المعمؿ عينة البحث،
الغبار المتطاير لو تأثيرات سمبية  ألفكمية الغبار المتطاير وفؽ نسب تـ تحدييا مف خبلؿ تقارير االنتاج، 

 محاسبة استعماؿ خبلؿ كميات الغبار المتطاير مف احتساب تـ اذ عمى البيئية وصحة المجتمع معًا،
 )والتراب المرسب لسنتي الغبار المتطاير كمية تـ احتساباالنتاج،  تقارير عمى باالعتماد البيئية التكاليؼ
 :كما بالجدوؿ اآلتي مرحمة ولكؿ( 2020و2019
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 (13جدوؿ)
 2020)و2019 كميات وكمؼ الغبار المتطاير والتراب المرسب لمعمؿ سمنت الكوفة لسنتي )

 ػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص هْٔ حالٗظخؽ .حػيحى حُزخكغ رخال

 
                                                           

1
 ٖ حُٔٞحى حال٤ُٝش .ل١ ءحُظٌخ٤ُق حػ٘خ ٖٓ ٔلوٞىسحُٗٔزش  0.04طٔؼَ حُ٘ٔزش  
2
 حُٔؼـٕٞ إلٗظخؽ حٌٌَُِ٘ .كَم  ءحُظٌخ٤ُق حػ٘خ ٖٓ ٔلوٞىسحُٗٔزش  0.08طٔؼَ حُ٘ٔزش  
3
 .ٝحُـزْ إلٗظخؽ حالٓٔ٘ض  ٗٔزش حُٔلوٞى ٖٓ ١لٖ حٌٌَُِ٘ 0.03طٔؼَ حُ٘ٔزش  
4
 حٕ ٤ًٔش حُظَحد حَُٔٓذ طْ طلي٣ٜخ ٖٓ هالٍ ٗؼزش حُظَٓزخص . 

 

             

 ص

 حُٔ٘ٞحص     

 

 

 

 

 حُظلخ٤َٛ

 ٚ٘ٓ2019  ٚ٘ٓ2020 

ٗٔزش حُظٌخ٤ُق  (٤ًٖٔ١ش )

 حُز٤ج٤ش

حُـزخٍ ٤ًٔش 

 حُٔظطخ٣َ

 )ٖ١( 

حُـزخٍ  ًِلش

حُٔظطخ٣َ 

 )حُي٣٘خٍ(

ًِلش حُطٖ 

حُٞحكي ٖٓ 

 حُـزخٍ حُٔظطخ٣َ

 )ى٣٘خٍ(

ٗٔزش حُظٌخ٤ُق  (٤ًٖٔ١ش )

 حُز٤ج٤ش

٤ًٔش حُـزخٍ 

 حُٔظطخ٣َ

)ٖ١( 

حُـزخٍ  ًِلش

حُٔظطخ٣َ 

 )حُي٣٘خٍ(

ًِلش حُطٖ 

حُٞحكي ٖٓ 

 حُـزخٍ حُٔظطخ٣َ

 )ى٣٘خٍ(

َٓكِش ١لٖ  1

 حال٤ُٝش :حُٔٞحى 

 كـَ حٌُِْ

 طَحد حُط٤ٖ

 طَحد كي٣ي

ٍَٓ 

1241683 %4 
1

 49667 506007396 623 1203528 04% 48141 367412112 493 

 َٓكِش حُلَم: 2

 حُٔؼـٕٞ
1192015 8 %

2
 29487 300413556 370 1155387 08% 27455 209536560 281 

َٓكِش ١لٖ ٓخىس  3

 حالٓٔ٘ض :

 حٌٌَُِ٘

 حُـزْ

766681 3 %
3
 23000 237406000 292 671424 03% 20143 155584532 209 

ٓـٔٞع حُـزخٍ  

 حُٔظطخ٤٣َ
  102154 1043826952 1285   95739 732533204 983 

   حُظَحد حَُٔٓذ  4
4
65874 141629100 174   64975 139696250 188 

 حُـزخٍ ٓـٔٞع  

 ٝحُظَحد حَُٔٓذ

  168028 1185456052 1459   160714 872229254 1171 
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اف الجدوؿ السابؽ يمثؿ التكاليؼ البيئية المتمثؿ بالغبار المتطاير الناتج مف عممية انتاج االسمنت في    
يمكف تمخيص كميات الغبار المتطاير بمعمؿ اسمنت الكوفة مف خبلؿ و معمؿ الكوفة، والتراب المرسب، 

  الجدوؿ االتي :
 (14جدوؿ)

  ( 2020- 2019كمية الغبار المنبعث بمعمؿ اسمنت الكوفة )

حُٔ٘ش                                    2020 2019 حُز٤خٕ     

 ١ٖ 95739 ١ٖ 102154 حُٔظطخ٣َ ٤ًٔش حُـزخٍ

 732533204 1043826952 حُٔظطخ٣َ حُـزخٍ ًِلش

 744723 812055 ٤ًٔش حالٗظخؽ

 71672096408 82159116560 ًِلش حالٗظخؽ

 %12.9 %12.6 ٗٔزش ٤ًٔش حُـزخٍ حُٔظطخ٣َ ح٠ُ ٤ًٔش حالٗظخؽ 

 %0.010 %0.013 ٗٔزش ًِلش حُـزخٍ حُٔظطخ٣َ ح٠ُ ًِلش حالٗظخؽ

 (.13طوخ٣ٍَ حالٗظخؽ ٝؿيٍٝ ) حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص                          

بمغت  إذيبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ اعبله ارتفاع نسب كمية الغبار المتطاير مقارنة مع كمية االنتاج،     
قد  (2020) (، وكذلؾ في سنة(2019( خبلؿ سنة 12.6%نسبة كمية الغبار المتطاير الى كمية االنتاج )

االنتاج، اذ يبلحظ ارتفاع في ( مف نسبة كمية 12.9%بمغت نسبة كمية الغبار المتطاير الى كمية االنتاج )
، مما يفسر اف نتيجة تأكؿ المرسبات وعدـ شراء مرسبات جديدة نسبة كميات الغبار المتطاير في كؿ سنة

المعمؿ عينة البحث لـ يقـ بتخفيض كمية الغبار المتطاير خبلؿ العممية التصنيعية فضبل عف عدـ تحسيف 
يوضح   التاليواد االولية المسببة لمتموث البيئي في االنتاج، والشكؿ ، وكذلؾ زيادة استعماؿ الملو األداء البيئي

 مقدار كمفة االنتاج وكمفة الغبار المتطاير لممعمؿ عينة البحث وكاالتي :
( ٌَٗ10 ) 

 (- 2020 2019حُـزخٍ حُٔظطخ٣َ ُٔ٘ظ٢ )ًِٝق حالٗظخؽ  ًِق

 
 مف اعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير االنتاج .                                                                           

0
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  2019 2020 

 كلفة الغبار 

 كلفة االنتاج
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قد بمغ  (2019) يبلحظ مف خبلؿ الشكؿ السابؽ اف مجموع تكاليؼ الغبار المتطاير لسنة     
يتحمميا معمؿ اسمنت الكوفة، اي يتحمؿ الطف دينار اذا تمثؿ ىذه تكاليؼ بيئية باىظة  (1043826952)

قد بمغ مجموع تكاليؼ ف( 2020( دينار مف تكاليؼ الغبار المتطاير، اما سنة )1285الواحد تكاليؼ بيئية )
( لمطف الواحد، اذا يبلحظ اف التكاليؼ البيئية المتمثمة 984دينار بكمفة ) (732533204)الغبار المتطاير 

 .مرتبطة باإلنتاج  بالغبار المتطاير تكوف

يعتبراف مف المموثات  افبعد االنتياء مف تحديد كمية الغبار المتطاير وكمية التراب المرسب )المذ    
لتموثات الناجمة مف النفط االسود والزيوت والشحـو والمواد النفطية ا تأتياألساسية في المعمؿ عينة البحث(، 

ىا بشكؿ مباشر اال مف خبلؿ تحديد نسب االنتاج ونسب المخمفات البيئية التي تكوف ديمكف تحدي االخرى فبل
 -: (124:2018،الشحماني)اآلتيةالمعادالت في ذات تأثير بيئي وكما 

 ٤ًٔش حالٗظخؽ / ٤ًٔش حالٗظخؽ ٝ حُٔوِلخص  = ٗٔزش حالٗظخؽ   

 ٤ًٔش حالٗظخؽ ٝحُٔوِلخص٤ًٔش حُٔوِلخص ) حُـزخٍ ٝحُظَحد حَُٔٓذ(/  =  ٗٔزش حُٔوِلخص  

 االتي :وكانت النتائج ك    

 (15جدوؿ )  
 ( 2020- 2019نسبة االنتاج والمخمفات لمعمؿ اسمنت الكوفة)

 حُٔ٘ش        

 حُز٤خٕ       

2019 2020 

 744723 812055 (1.....)٤ًٔش حالٗظخؽ 

 160714 168028 (2....))حُـزخٍ ٝحُظَحد حَُٔٓذ ( ٤ًٔش حُٔوِلخص

 905437 980083 (3......)ٓـٔٞع ٤ًٔش حالٗظخؽ ٝحُٔوِلخص

 %82 %83 1/3...................ٗٔزش حالٗظخؽ

 %18 %17 2/3...............ٗٔزش حُٔوِلخص

 ( .14,)(13) ٤ٖحػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ حُـيُٝ
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%( اي 17( ىي )2019اف نسبة المخمفات في المعمؿ عينة البحث لسنة ) لسابؽالجدوؿ ا يبلحظ مف    
%(  مف مجموع تكاليؼ 17نسبة )باف المواد التي تستعمؿ في صناعة االسمنت تمثؿ التكاليؼ البيئية 

(  اف نسبة 2020مع كميات االنتاج، وكذلؾ في سنة ) جدا قياساً  ةىذِه التكاليؼ البيئية مرتفع ألفاالنتاج 
اف ارتفاع التكاليؼ البيئية ىو بسبب عدـ تطبيؽ تقنيات حديثة تسيـ بتخفيض ،%(18اليؼ البيئية )التك

بعد تحديد نسب االنتاج ونسب المخمفات لمعمؿ اسمنت  التكاليؼ البيئية واالعتماد عمى الطرؽ القديمة،
 . الكوفة، سيتـ تحديد مبالغ المخمفات البيئية

 -البيئية :فصؿ كتحديد التكاليؼ 2.4.2.3: 
بعد تحديد كمية المدخبلت في معمؿ سمنت الكوفة والتي مف خبلليا تـ تحديد كميات المخمفات البيئية،    

تصنيفات مف  ةوكذلؾ تـ تحديد التكاليؼ البيئية لممخمفات البيئية، سيتـ تصنيؼ ىذه التكاليؼ البيئية ألربع
يؼ الوحدات غير المنتجة، تكاليؼ ازالة التكاليؼ البيئية داخؿ معمؿ اسمنت الكوفة وىي )تكال

الغازية، تكاليؼ الوقاية( سوؼ نتطرؽ  واالنبعاثات التموث عمى السيطرة تكاليؼالترسبات)المخمفات الصمبة(، 
 الى احتساب كؿ نوع بالتفصيؿ وكاالتي :

 -تكاليؼ الكحدات غير المنتجة : .1
داخؿ معمؿ اسمنت الكوفة  المتطاير وىَو المموث الرئيسمنت اف ىذه التكاليؼ البيئية خاصة بغبار االس   

 -تي :يأ امكو ويمكف تحميمو لمكوناتو األساسية 

  : تكاليؼ المدخالت المادية- 
الجزء الرئيس في  داف تدفؽ تكاليؼ المدخبلت المادية التي تمثؿ المواد األساسية لصناعة االسمنت، والتي تع

ىذه المواد الغبار المتطاير والمخمفات الصمبة اضافة لمواد التعبئة والتغميؼ ينتج مف و تحديد التكاليؼ البيئية، 
يتطمب تحميؿ ىذا الغبار الى مكوناتو و ، االساسي في المعمؿمموث الالمستيمكة، وبما اف غبار االسمنت ىو 

تساب التكاليؼ الرئيسة، بعد ما تـ تحديد كمية الغبار المرسب والغبار المتطاير في كؿ مرحمة وىذا يتطمب اح
 البيئية االولية والتكاليؼ لممواد البيئية البيئية، اذ ينتج عف المدخبلت المادية تكاليؼ بيئية متمثمة بػػالتكاليؼ

 -:النفطية، ويتـ احتسابيا كاالتي  المواد مف البيئية والتغميؼ والتكاليؼ التعبئة لمواد
مف  احتساب التكاليؼ البيئية لممواد االولية تتضمف كبلً اف احتساب التكاليؼ البيئية لممكاد االكلية:  - أ

 -: التكاليؼ البيئية مف المواد االولية الرئيسة، والتكاليؼ البيئية مف المواد الثانوية وكاالتي 
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عرض التكاليؼ تاف ىذا االسموب مف التحديد يتطمب اف التكاليؼ البيئية مف المكاد االكلية الرئيسة:  .1
والطاقة منفصمتيف عف التكاليؼ البيئية مف المواد االولية، لذلؾ سوؼ نقوـ بتحميؿ تكاليؼ البيئية مف الماء 

ىذه المواد االولية وفصؿ مقدار تكاليؼ الماء والطاقة مف خبلؿ تحديد كمية المدخبلت والمخرجات 
 -:ناه دؿ اوباالعتماد عمى تكاليؼ المواد االولية المستخرجػة مف تقارير االنتاج  وكما موضح بالجدو 

 (16جدوؿ )

 ( )المبالغ بالدينار(  2020- 2019)مرحمتيف طحف المواد االولية والحرؽ تحديد التكاليؼ البيئية 
 حُٔ٘ش

 

 

 

 

 حُز٤خٕ

2019 2020 

ٓـٔٞع ٤ًٔخص 

حُٔٞحى ؿزخٍ 

حال٤ُٝش 

 حَُث٤ٔ٤ش

 (2+1)َٓكِش 

 ًِلش ١ٖ 

حُـزخٍ 

 حُٔظطخ٣َ 

حُـزخٍ طٌخ٤ُق 

 حُٔظطخ٣َ

ًِلش ١ٖ 

حالٓٔ٘ض 

ٖٓ ًِلش  

حُـزخٍ 

 حُٔظطخ٣َ

ٓـٔٞع 

 ٤ًٔخص ؿزخٍ

حُٔٞحى 

 حال٤ُٝش 

 حَُث٤ٔ٤ش

ًِلش 

حُطٖ 

 حُٞحكي

حُـزخٍ طٌخ٤ُق 

 حُٔظطخ٣َ

ًِلش ١ٖ 

حالٓٔ٘ض 

ٖٓ ًِلش 

حُـزخٍ 

 حُٔظطخ٣َ

حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش 

حُٔٞحى ٖٓ 

 حال٤ُٝش حَُث٤ٔش

79154 ٖ١ 10188 
*

   806420952 993 75596 7632 

ٖ١ 

576948672 775 

 .(13حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى  ػ٠ِ حُـيٍٝ )

اف الجدوؿ اعبله يمثؿ التكاليؼ البيئية مف المواد االولية المتمثمة) بالمرحمة االولى مرحمة طحف المواد    
المرحمتيف قد بمغ مجموع التكاليؼ  بلحظ مجموع الغبار المتطاير في ىذهِ يحرؽ المعجوف( اذا  ةاالولية ومرحم

قد ف( 2020(، اما في سنة )2019( لمطف الواحد في سنة )993( دينار اي بمقدار )806420952البيئية )
، اذ يرجع سبب ارتفاع الغبار ( لمطف الواحد775( دينار بمبمغ )576948672كمفة الغبار المتطاير ) تبمغ

كفاءة المرسبات، كذلؾ اف ارتفاع الغبار المتطاير مف مرحمة حرؽ  المتطاير مف طحف المواد االولية ىو عدـ
، اذ يعد اذ يعد النفط مف اكثر المموثات في المعمؿ ةالمعجوف ىو استعماؿ النفط االسود بكميات كبير 

  . استعماؿ الغاز الطبيعي مف الستراتيجيات الميمة داخؿ المعمؿ لتقميؿ التموث
ة مف المواد االولية الرئيسة سيتـ تحميؿ ىذه التكاليؼ البيئية )كمفة الغبار بعد تحديد التكاليؼ البيئي   

 المتطاير( لمكوناتيا االخرى التي تشمؿ تكاليؼ المواد االولية وتكاليؼ المياه والطاقة وكاالتي :
تـ احتساب تكاليؼ غبار االسمنت مف الماء مف التكاليؼ البيئية لممواد الرئيسة مف خبلؿ الماء :  - أ

 الجدوؿ االتي :
 

                                                           
*
 . ظٌخ٤ُقطْ طلي٣ي ًِلش حُطٖ ٖٓ هالٍ ٗؼزش حُ 
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 (17جدوؿ )

()المبالغ 2020و 2019احتساب تكاليؼ غبار االسمنت مف الماء مف التكاليؼ البيئية لممواد الرئيسة لسنتي)
 بالدينار( 

 حُٔ٘ش                                     

 حُز٤خٕ 

2019 

 )ى٣٘خٍ(

2020 

 )ى٣٘خٍ(

 146458839 165600000       حُٔلطش ك٢ ُِؼخ٤ِٖٓ ح٣ُٞ٘ٔش حَُٝحطذ

 30243000 55135750  ح٤ُٔخٙ ٟن ٓؼيحص ٤ٛخٗش +  

 5329500 5329500    ح٤ُٔخٙ ٟن ٓؼيحص حٗيػخٍ+  

 10400000 10400000 ٝح٠ُن ح٤ُٔخٙ طٜل٤ش ٓلطش حٗيػخٍ  +

 192431339 236465250 حؿٔخٍ ًِق حُٔخء )رخُي٣٘خٍ (                 = 

 840462 914209 ٝحُـزخٍ( )رخُطٖ( كـْ حالٗظخؽ ) حُظخّ ÷ 

 228.960 258.655 حُٔخء )رخُي٣٘خٍ( ٖٓ حالٓٔ٘ض ١ٖ ًِلش= 

 75596 79154 ٤ًٔش ؿزخٍ حُٔٞحى حال٤ُٝش حَُث٤ٔ٤ش )١ٖ(× 

 17308460 20473577   )رخُي٣٘خٍ( حُٔخء ٖٓ حالٓٔ٘ض ؿزخٍ = ًِلش

 23 25 ًِلش ١ٖ حالٓٔ٘ض ٖٓ ًِلش ؿزخٍ حالٓٔ٘ض )ى٣٘خٍ(

 اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات شعبة الصيانة .  

الجدوؿ اعبله تـ تحديد المبالغ المصروفة عمى كمية المياه االجمالية المستعممة في عممية طحف المواد    
اف ىذه المبالغ تتضمف تكاليؼ بيئية، فقد تـ تحديد مبمغ التكاليؼ البيئية المتمثؿ بكمفة غبار  إذاالولية، 
( دينار لمطف لواحد، 25( دينار وبكمفة )20473577( بكمفة اجمالية )2019ت مف الماء لسنة )االسمن

( اف اجمالي التكاليؼ البيئية مف غبار االسمنت مف الماء بمغت الكمفة االجمالية 2020وكذلؾ في سنة )
( 2020لسنة ) نبلحظ انخفاض التكاليؼ البيئية ( دينار لمطف الواحد،23( دينار وبتكمفة )17308460)

 ،اذا يتبيف ارتفاع التكاليؼ البيئية في المعمؿ عينة البحث مف المياه بسبب توقؼ المعمؿ عف العمؿ،
اذا يتطمب بسبب اعتماد المعمؿ عينة البحث عمى الطريقة الرطبة التي تستدعي كميات كبيرة مف المياه، 

استعماؿ  ااستعماؿ طريقة اخرى يكوف فيياالمر استعماؿ ستراتيجية مف اجؿ تقميؿ الصرؼ في المياه او 
المياه بنسبة بسيطة، مف خبلؿ احتساب كمفة الطف الواحد مف غبار االسمنت مف الماء وضربيا بكمية 

 الغبار المتطاير مف المواد االولية .
حيا ييمكف توض المستعممة إلنتاج االسمنت الطاقة مف االسمنت الغبار كمفة احتساب افالطاقة :  - ب

 : -اآلتي ؿالجدو خبلؿ 
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 ( 18جدكؿ )
 2020)ك 2019 كمفة الغبار مف الطاقة لسنتي )

 حُٔ٘ش                                     

 حُز٤خٕ

2019 

 

2020 

 

 4297282206 6262598880   (ى٣٘خٍ  حُطخهش ) ٜٓخ٣ٍق أؿٔخ٢ُ

 840462 914209 كـْ حالٗظخؽ ) حُظخّ ٝحُـزخٍ( )رخُطٖ(÷  

 5113.440 6850 )رخُي٣٘خٍ( حُطخهشٖٓ  حالٓٔ٘ض١ٖ  = ًِلش 

 75596 79154 ًِلش ؿزخٍ حُٔٞحى حال٤ُٝش حَُث٤ٔ٤ش )١ٖ(× 

 386555610 542204900 (       ى٣٘خٍ ) حُطخهش ٖٓ حالٓٔ٘ض ؿزخٍ ًِلش= 

 519 668 (       ى٣٘خٍ ) حالٓٔ٘ض ؿزخٍ ًِلشًِلش ١ٖ حالٓٔ٘ض ٖٓ 

 .حُظٌخ٤ُقحػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ٗؼزش          

اذا  ،( دينار6262598880اف اجمالي مصاريؼ الكيرباء التي تـ تحديدىا مف ميزاف المراجعة بمغت )    
التي تدخؿ بإنتاج المنتوج ومصاريؼ الكيرباء التي حممت تكاليفيا عمى  تمثؿ اجمالي مصاريؼ الكيرباء

تـ تحديد التكاليؼ البيئية المتمثمة بكمفة غبار االسمنت مف و ، البحث الغبار المتطاير داخؿ المعمؿ عينة
(، اما في سنة 2019( دينار لمطف الواحد لسنة )668( دينار وبكمفة )542204900الطاقة بكمفة اجمالية )

حيث ( لمطف الواحد، 519( دينار وبكمفة )386555610تـ تحديد التكاليؼ البيئية بكمفة اجمالية )ف( 2020)
اذ نبلحظ ارتفاع نا، و ( نتيجة توقؼ المعمؿ بسبب جائحة كور 2020اف انخفاض تكاليؼ البيئة لمطاقة لسنة )

تسيـ في التي تكوف اقؿ تأثيرات بيئية  الغازية حيث اف استعماؿ الطاقة التكاليؼ البيئية مف مصاريؼ الطاقة
البيئية المتمثمة بتكاليؼ الغبار المتطاير مف بعد ما تـ تحميؿ التكاليؼ و  ،الحد مف الصرؼ الزائد في الطاقة

المواد االولية الى غبار االسمنت مف المياه والطاقة فاف التكاليؼ البيئية المتبقية تمثؿ تكاليؼ غبار االسمنت 
 مف المواد االولية وكما في الجدوؿ االتي :

 (19جدوؿ )
 لمرحمتي الطحف والحرؽ (2020 و (2019  تحميؿ التكاليؼ البيئية مف المواد االولية لمكوناتيا لسنتي

 حُٔ٘ش

 حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش

2019 

 (حُٔزخُؾ رخُي٣٘خٍ)

2020 

 (حُٔزخُؾ رخُي٣٘خٍ)

 173084602 243742475 ؿزخٍ حالٓٔ٘ض ٖٓ حُٔٞحى حال٤ُٝش

 17308460 20473577 ؿزخٍ حالٓٔ٘ض ٖٓ حُٔخء

 386555610 542204900 ؿزخٍ حالٓٔ٘ض ٖٓ حُطخهش

طٌخ٤ُق حُـزخٍ حُٔظطخ٣َ ٓـٔٞع 

 ٖٓ حُٔٞحى حال٤ُٝش حَُث٤ٔ٤ش

806420952 576948672 

 . (18( ٝ )17)ـيحٍٝ حُحػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ              
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تحميؿ تكاليؼ الغبار المتطاير مف المواد االولية الرئيسة الى مكوناتو اذ نبلحظ  السابؽالجدوؿ  يوضح   
 ةاف الزيادة تعود الى كثر  ،( دينار806420952( فد بمغ )2019مجموع تكاليؼ الغبار المتطاير لسنة )
ايضا اف ( دينار والمستعممة في طحف المواد االولية، و 542204900استعماؿ الطاقة الكيربائية اذ بمغت )
( دينار اذا يتطمب االمر استعماؿ مواد اولية تكوف اقؿ 243742475الغبار المتطاير مف المواد االولية بمغ )

( 576948672اذ بمغت ) ة( كانت تكاليؼ الغبار المتطاير ايضا مرتفع2020لمغبار، وفي عاـ ) اً انبعاث
بتحسيف الطاقة  قاـمعمؿ سمنت الكوفة قد  ألف( 2019ولكنيا انخفضت بنسبة جيدة عف سنة )دينار 

 معمؿ توقؼ عدة شيور بسبب جائحة كورنا.الالكيربائية مف خبلؿ صيانة المحطة الكيربائية اضافة الى اف 
 -تكاليؼ المكاد البيئية الثانكية : -1
المرحمة الثالثة يتـ تحديد التكاليؼ البيئية مف المواد االولية الثانوية مف خبلؿ تحديد كمية المخمفات في    

 -:مف انتاج االسمنت وكما موضح في الجدوؿ االتي 
 

 (20جدوؿ )
 (  2020- 2019التكاليؼ البيئية مف المواد االولية الثانوية لسنتي )

 حُٔ٘ش          

 

 

 

 حُز٤خٕ

2019 2020 

٤ًٔش 

حُٔوِلخص 

)ٖ١( 

 

ٓؼَ 

 ًِلش 

 )حُطٖ (

طٌخ٤ُق 

 حُٔوِلخص

 )ى٣٘خٍ(

 

ًِلش 

حُطٖ ٖٓ 

طٌخ٤ُق 

 حُٔوِلخص

 )ى٣٘خٍ(

٤ًٔش 

حُٔوِلخص 

)ٖ١( 

 

 ٓؼَ ًِلش 

  

 )حُطٖ(

طٌخ٤ُق 

 حُٔوِلخص

 )ى٣٘خٍ(

 

ًِلش حُطٖ 

ٖٓ طٌخ٤ُق 

 حُٔوِلخص

 )ى٣٘خٍ(

حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش  

ٖٓ حُٔٞحى 

حُؼخ٣ٞٗش  

 )حُـزْ(

23000 10322 237406000 292 20143 

  

7724 155584532 209 

حُٔٞحى حُِٜزش 

)ٓوِلخص 

 (حَُٔٓزخص

65874 2150 141629100 174 64975  2150 139696250 188 

ٓٞحى حُظخٓش 

حُٜ٘غ )حٓٔ٘ض 

 ٓلوٞى(

4730 62056 293524880 361 3600  74667 268801200 361 

 .ٗؼزش حُظٌخ٤ُق حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ 
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( قد بمغت 2019اف التكاليؼ البيئية مف المواد الثانوية لسنة ) السابؽيبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ 
( بمغت التكاليؼ البيئية مف المواد الثانوية 2020، وكذلؾ في سنة )دينار (237406000)
بسبب ارتفاع تكاليؼ  بلحظ ارتفاع التكاليؼ البيئية في المعمؿ عينة البحثي( دينار اذ 155584532)

دينار لسنة  (141629100)بمغت  ، اما التكاليؼ البيئية مف المخمفات الصمبةالمواد الداخمة بعممية االنتاج
حظ انخفاض كمية التراب المرسب ؿ اذ نبل (2020دينار لسنة) (139696250)( وايضا بمغت 2019)

نبلحظ ارتفاع كمفة الطف الواحد نتيجة انخفاض االنتاج  حيث ،بسبب عدـ وجود مرسبات جديدة 2020
وكذلؾ ( 2019) ارتفاع تكاليؼ البيئية لسنة اف ،وكميات التراب المرسب بارتفاع لتزيد حصة الطف الواحد

 تخفيض نسبة المخمفات الصمبةو  األداء اإلنتاجي األنظؼ عدـ اتباع ستراتيجية بسبب( 2020)سنة 
بمغت  الصنع )االسمنت المفقود( ة، اف المواد التامواستعماؿ المواد االولية االقؿ تموث لمبيئية

مف  دافيع ( اذ2020دينار لسنة ) (268801200)( وايضا بمغت 2019دينار لسنة) (293524880)
تؤثر كونو مادة صغيرة نسبيًا لالمموثات الخطيرة داخؿ المعمؿ عينة البحث وعمى المناطؽ السكنية المجاورة 

 الجياز التنفسي اضافة لممبالغ الكبيرة التي يتحمميا المعمؿ . عمى
 -التغميؼ :تحديد التكاليؼ البيئية لمكاد التعبئة ك   - ب
تـ تحديد التكاليؼ البيئية لمواد التعبئة والتغميؼ في معمؿ اسمنت الكوفة مف خبلؿ تحديد كميات التعبئة    

والتغميؼ وكمية االكياس التالفة التي تـ حرقيا  وتحديد الكمفة االجمالية لمواد التعبئة والتغميؼ التالفة وتحديد 
 -: وكما موضح بالجدوؿ اآلتينصيب طف االسمنت الواحد مف ىذه التكاليؼ البيئية 

 (  2020، 2019لسنتي) *التكاليؼ البيئية لمواد التعبة والتغميؼ( 21جدوؿ)
          

 حُٔ٘ش  

 

 حُز٤خٕ

2019 2020 

ػيى حال٤ًخّ 

حٍُٞه٤ش 

)حُؼخى١ 

 (                    ٝحُٔوخّٝ

ػيى 

حال٤ًخّ 

 حُظخُلش

)ْ٤ً( 

ًِلش 

حال٤ًخّ 

 حُظخُلش

 )ى٣٘خٍ(

ًِلش ١ٖ 

حالٓٔ٘ض ٖٓ 

حال٤ًخّ 

 حُظخُلش 

 ػيى حال٤ًخّ

حٍُٞه٤ش 

)حُؼخى١ 

 (    ٝحُٔوخّٝ

ػيى حال٤ًخّ 

 حُظخُلش

)ْ٤ً( 

ًِلش 

حال٤ًخّ 

 حُظخُلش

 )ى٣٘خٍ(

ًِلش ١ٖ 

حالٓٔ٘ض ٖٓ 

حال٤ًخّ 

 حُظخُلش

ٓٞحى حُظؼزش 

 9 6828714 27759 9253081 12 9845498 32791 10930390 ٝحُظـ٤ِق حُظخُلش  

 حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ هْٔ حُظؼزجش ٝحُظـ٤ِق . حػيحى

في المعمؿ عينة البحث  يتـ حرؽ االكياس التالفة إذ، وتكمفتياالجدوؿ اعبله عدد االكياس التالفة يوضح      
     يؼ بيئية بمبمغ ػبلحظ اف المعمؿ يتحمؿ تكاليمما يسبب الغبار المتطاير نتيجة الحرؽ، اذ 

                                                           
*
 ٖٓ هالٍ هْٔ حُظؼزجش ٝحُظـ٤ِق. حُظخُلش  ٝحُِٔٔهشطْ طلي٣ي ٤ًٔخص حال٤ًخّ  
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مف مواد التعبئة  بيئيةالتكاليؼ بمغت ال (2020) ذلؾ في سنةػ، وك2019))لسنة ديػنار ( 9845498)
بلحظ ارتفاع مبالغ التكاليؼ البيئية وكذلؾ الغبار المتطاير نتيجة ػاذ ن ( دينار،6828714بمبمغ ) والتغميؼ

( 2019اذ يرجع بالسبب ارتفاع كمية االنتاج سنة ) (،2020( اكثر مف سنة)2019لسنة ) حرؽ االكياس
، اذ البد مف وجدود تقنية تسيـ في الحد مف الغبار المتطاير الذي يرتفع معيا عدد االكياس الممزقة والتالفة

 نتيجة لحرؽ االكياس التالفة.
   -تحديد التكاليؼ البيئية مف المكاد النفطية : - ت

اف معمؿ اسمنت الكوفة يستعمؿ الطاقة بكميات كبيرة سواء كانت الطاقة الكيربائية او المولدات داخؿ     
ف مف مصادر الطاقة المستعممة، ايوجد ىناؾ نوعو مصادر الطاقة مف اشد مصادر المخمفات،  دتعو المعمؿ، 
                                   -تي: يأ اموىما 

ية واشد خطرًا عمى مف اكثر االنواع المسببة لمتموث واالنبعاثات الغاز  دالذي يعالسكد : النكع االكؿ/ النفط ا
عمى الكبريت، اذ يستعمؿ النفط االسود في عممية االنتاج مف خبلؿ حرؽ المعجوف إلنتاج  المجتمع الحتوائو

 . واالفضؿ استعماؿ الغازي الطبيعي الذي اقؿ تموث المكوف الرئيس لئلسمنت دمادة الكمنكر التي تع
 : لمسيارات التي تستعمؿ لنقؿ المواد مف  اً وقودبوصفيا والتي تستعمؿ النكع الثاني/ الزيكت كالشحـك
تستعمؿ االسس المناسبة في عممية تحديد التكاليؼ البيئية مف خبلؿ نسبة و الطواحيف الى االفراف وبالعكس، 

و  (2019) %( لسنة17( والتي قدرت بػػػ )15االنتاج التي تـ احتسابيا بالجدوؿ ) المخمفات الى نسبة
تـ تحديد مبالغ و ، يتـ تحديد التكاليؼ البيئية داخؿ معمؿ اسمنت الكوفة، 2020)%( بالنسبة لسنة )(18

مبالغ النفط االسود والمواد النفطية االخرى والزيوت والشحوـ مف خبلؿ شعبة التكاليؼ، سيتـ احتساب 
مف النفط االسود والزيوت والمواد النفطية االخرى مف خبلؿ  2020)و 2019 التكاليؼ البيئية لسنتي )

 :(124:2018)الشحماني ، المعادلة االتية 

طٌخ٤ُق ٓوِلخص حُ٘ل٢  حالٓٞى ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟ ٝح٣ُِٞص ٝحُ٘لّٞ = طٌخ٤ُق حُ٘ل٢ حالٓٞى ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟ 

  صٗٔزش حُٔوِلخ ٝحُ٘لّٞ * ٝح٣ُِٞص

خبلؿ المعادلة أعبله يمكف تحديد التكاليؼ البيئية الخاصة النفط االسود والمواد النفطية االخرى والزيوت    
 -:والشحوـ في معمؿ اسمنت الكوفة، وكما مبيف في الجدوؿ االتي 
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 (22جدوؿ )

  2020)و 2019التكاليؼ البيئية مف المواد النفطية والزيوت والشحوـ لسنتي )
            

 حُٔ٘ش

 

  حُز٤خٕ

2019 2020 

طٌخ٤ُق حُٔٞحى 

 حُ٘لط٤ش

 )ى٣٘خٍ(

ٗٔزش 

 حُٔوِلخص

ًِلش ٓوِلخص 

 حُٔٞحى حُ٘لط٤ش

 )ى٣٘خٍ(

ًِلش ١ٖ 

حالٓٔ٘ض 

ٖٓ ًِلش 

ٓوِلخص 

حُٔٞحى 

 حُ٘لط٤ش

طٌخ٤ُق حُٔٞحى 

 حُ٘لط٤ش

 )ى٣٘خٍ(

ٗٔزش 

 حُٔوِلخص

ًِلش ٓوِلخص 

 حُٔٞحى حُ٘لط٤ش

 )ى٣٘خٍ(

ًِلش ١ٖ 

حالٓٔ٘ض ٖٓ 

ًِلش ٓوِلخص 

حُٔٞحى 

 حُ٘لط٤ش

حُ٘ل٢ 

 حالٓٞى

13250290891 17% 2252549451 2774 11393429371 %18 2050817286 2754 

٣ُٞص 

 ٝٗلّٞ

1601504419 %17 272255751 355 1254837617 18% 225870771 303 

 3057 4306688057 %18 12648266988 3129 2524805202 17% 14851795310 حُٔـٔٞع

 حُظٌخ٤ُق.حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ٗؼزش 

تـ تحديد كميات النفط  إذمف التكاليؼ البيئية داخؿ معمؿ اسمنت الكوفة،  اً يوضح الجدوؿ اعبله جزء   
االسود المستعممة في عممية االنتاج مف خبلؿ تقارير االنتاج، واما المواد النفطية االخرى والزيوت والشحوـ 

البيئية مف النفط بلحظ اف مبالغ التكاليؼ ي إذالمستعممة فقد تـ تحديد مبمغيا مف خبلؿ شعبة التكاليؼ، 
ثر مصادر تموث وانبعاثات الغازات خبلؿ حرؽ المواد االولية إلنتاج النفط االسود مف اك ألفاالسود مرتفعة 

مف المموثات البيئية  دتعوالتي لمسيارات  اً وقودو اف المواد النفطية االخرى التي تستعمؿ  مادة الكمنكر، وكذلؾ
ـ اآلالت وايضا الزيوت والشحو  تشغيؿبسبب المخمفات التي تتركيا بسبب احتراؽ المواد النفطية عند 

وكذلؾ اآلالت والمعدات  المستعممةتتمثؿ بوقود ودىوف السيارات والتي داخؿ معمؿ اسمنت الكوفة  المستعممة
 ( يتحمؿ الطف الواحد مف التكاليؼ البيئية2019في سنة ) وبلحظ انيو معمؿ، التسبب مخمفات بيئية يتحمميا 
( اف طف 2020، وكذلؾ في سنة )جداً  ( دينار وىذا مبالغ عاؿٍ 3129مبمغ ) مف المواد النفطية والزيوت

بلحظ ارتفاع تكاليؼ الطف الواحد مف ي( دينار، اذ 3057االسمنت يتحمؿ مبالغ مف التكاليؼ البيئية )
بسبب عدـ اتباع المعمؿ  (2020( قياسًا مع سنة )2019مف المواد النفطية والزيوت لسنة ) التكاليؼ البيئية

ة في عممية حرؽ المواد إلنتاج الكمنكر التي تكوف أقؿ انبعاث لمغازات عينة البحث الطرؽ الحديثة المستعمم
 والغبار .
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 -:( الصمبة الغبار)المخمفات تكاليؼ ازالة مرسبات -2
 الكوفة اسمنت معمؿ اف اذا الصمبة، المخمفات او الغبار ترسبات تنتج الكمنكر إلنتاج الحرؽ مرحمة في      
 ألجؿ بالمرسبات اليواء مع المتطايرة الجزيئات او الغبار ترسيب اجؿ مف االكتروستايكية جياز يستعمؿ
 بعيدة ألماكف المخمفات ىذه بنقؿ يقوـ خارجي متعيد مع التعاقد خبلؿ مف الحؽ وقت في منيا التخمص

مف شعبة الترسبات  المرسبات كمية عمى الحصوؿ تـو  اخرى، اغراض في استعماليا مف بدالً  بدفنيا ليقوـ
 -: اآلتي الجدوؿ في مبيف كما الكوفة اسمنت معمؿ في البيئيةوالشعبة 

 (23جدوؿ )

 ()بالطف( 2020، 2019كمية المخمفات )التراب المرسب( )
 حُٔ٘ش               

 حُز٤خٕ

2019 2020 

  64975  65874 ٤ًٔش حُٔوِلخص حُِٜزش

 حُظَٓزخص ٝحُ٘ؼزش حُز٤ج٤ش .حػيحى  حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص ٗؼزش                    

نبلحظ اف كميات المرسب في حالة تزايد في كؿ مرة عند حرؽ المعجوف إلنتاج الكمنكر نبلحظ ارتفاع    
%( مف كمية 10تـ تقدير كميات التراب المرسب بػػػ )و الكميات بشكؿ كبير قياسًا مع المدخؿ مف المعجوف، 

يقوـ المعمؿ و مف خبلؿ المقاء مع مسؤوؿ شعبة الترسبات والشعبة البيئية في معمؿ اسمنت الكوفة،  الكمنكر
يتـ احتساب و دينار  * (2000)بمغ كمفة نقؿ طف الواحد مف المرسب ت إذبالتعاقد مع متعيد لنقؿ ىذا المرسب 

 -التكاليؼ البيئية مف التراب المرسب كاالتي :

 

 2000ب = كمية المرسب * كمفة ازالة التراب المرس

 حيث تـ تحديد مبمغ ازالة تموث مخمفات التراب المرسب كما في الجدوؿ اآلتي :  
 
 

                                                           
*
 .ٓزِؾ حُحُش ١ٖ حُظَحد حَُٔٓذ ٖٓ هالٍ ٗؼزش حُظٌخ٤ُق ٝحُظ٢ طيكغ ُِٔوخٍٝ ٓوخرَ حُحُش حُظَٓزخص طْ حُلٍٜٞ ػ٠ِ  
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 (24جدوؿ )
 ( 2020، 2019كمؼ ازالة التراب المرسب لسنتي )

 حُٔ٘ش                                                 

 حُز٤خٕ

2019 2020 

 64975 65874 ٤ًٔش حُظَحد حَُٔٓذ )١ٖ(

 2000 2000 ًِلش حُحُش ٓوِلخص حُطٖ حُٞحكي× 

 129950000 131748000 )رخُي٣٘خٍ( إلُحُش حُظَحد حَُٔٓذ  حٌُِلش حالؿٔخ٤ُش= 

 744723 812055 ٤ًٔش حالٗظخؽ÷ 

ًِلش ١ٖ حالٓٔ٘ض ٖٓ ًِلش حُحُش حُظَحد حَُٔٓذ 

 )ى٣٘خٍ(
162 174 

 حُظَٓزخص .حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ٗؼزش      

سمنت الكوفة لسنتي ااف المبالغ في الجدوؿ اعبله تمثؿ التكاليؼ بيئية مف التراب المرسب داخؿ معمؿ    
( اف كمفة طف 2019بلحظ ارتفاع كميات التراب المرسب داخؿ المعمؿ ففي سنة )ي( اذ  2020 2019,)

( اف كمفة طف االسمنت مف 2020سنة )( دينار مف كمفة ازالة التراب المرسب، وايضا 162االسمنت بمغت )
بلحظ اف التراب المرسب في حالة تزايد داخؿ المعمؿ مما يو  ،( دينار174كمفة ازالة التراب المرسب بمغت )

تسيـ في الحد مف ارتفاع  كاستبداؿ المواد االولية المسببة لمغبار والتي يتطمب االمر استعماؿ طرؽ حديثة
خفض مف كمؼ ازالة ىذه الغبار )التراب المرسب( وبالتالي الحصوؿ عمى مبالغ الغبار المتطاير الذي بدورة ي

او االستفادة مف التراب المرسب في صناعة الكاشي بدؿ التعاقد مع  كبيرة وكذلؾ تحسيف األداء البيئي
مقابؿ نقؿ  المقاوؿ الذي يقوـ بنقؿ التراب ودفنو مف دوف االستفادة منو، اضافة الى المبالغ التي تدفع لممقاوؿ

 التراب المرسب .

 -:ةالغازي اتكاالنبعاث التمكث عمى السيطرة تكاليؼ -3
وبكمفة ، (2019)دينار لسنة (  (535076545بمغت تكاليؼ السيطرة عمى التموث واالنبعاث الغازي   
 عمى تـ توزيعيا اذ ،بيئي حقؿ مف أكثر اف ىذه التكاليؼ تخص إذ(، 2020( دينار لسنة )479347061)

 -:تياآل وكما موضح في الجدوؿ عائدتييا البيئية بحسب الحقوؿ
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 (25جدوؿ)
 )المبالغ بالدينار(2020)ك 2019لسنتي)  البيئية الحقكؿ عمى الغازية كاالنبعاثات التمكث عمى السيطرة تكاليؼ تكزيع

 .  ظٌخ٤ُقحُٜٔيٍ حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ٗؼزش حُ  

 

 

 حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش

2019 2020 

ًِلش ١ٖ  حُٔـٔٞع حُٔخء حُٜٞحء

حالٓٔ٘ض  ٖٓ 

طٌخ٤ُق 

 ح٤ُٔطَس

 ػ٠ِ حُظِٞع

ًِلش ١ٖ  حُٔـٔٞع حُٔخء حُٜٞحء

حالٓٔ٘ض  ٖٓ 

 طٌخ٤ُق

 ح٤ُٔطَس

 ػ٠ِ حُظِٞع

         حالٗيػخٍحص:

 76 56211917  56211917 67 54553546  54553546 حٗيػخٍ َٓٓزخص حُـزخٍ

 2 1718000 1718000  2 1608000 1608000  حٗيػخٍ ٓؼيحص ٟن ٝٓلذ ٤ٓخٙ حُل٠الص

حٗيػخٍ ٤ٓخٍحص ٓلذ ٤ٓخٙ حُل٠الص ٝٗوَ 

 حُٔوِلخص

 2803656 2803656 4  2923656 2923656 4 

 103 76743488  76743488 93 75743388  75743388 حٗيػخٍ حر٤٘ش حَُٔٓزش

 185 137597061 4641656 132955405 166 134708590 4411656 130296934 ٓـٔٞع حالٗيػخٍحص

 1 880000 440000 440000 1 900000 900000  ٓٞحى ط٘ـ٤َ ) ٓ٘ظلخص الُحُض طِٞع ح٤ُٔخٙ(

 1 950000 950000  1 1050750 1050750  ٝهٞى ٤ٓخٍحص ٓلذ حُل٠الص(ٓخء ١ٝخهش :) 

         حهَٟ:

طٌخ٤ُق ٤ٛخٗش )حُٔؼيحص , ٤ٓٝخٍحص ٓلذ ٤ٓخٙ 

 حُل٠الص , ٤ٛٝخٗش َٓٓزخص حُـزخٍ  

 157961455 157961455 195  99864250 99864250 134 

 145 108000000  108000000 133 108400000  108400000 ٍٝحطذ حُؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ َٓٓزخص حُـزخٍ

 177 132055750  132055750 163 132055750  132055750 ٍٝطذ حُؼخ٤ِٖٓ ػ٠ِ ٤ٛخٗش حَُٔٓزخص 

 456 339920000 99864250 240055750 491 398417205 157961455 240455750 ٓـٔٞع حالهَٟ

 644 479347061 105895906 373451155 659 535076545 164323861 370752684 حُٔـٔٞع
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بأف مجموع التكاليؼ التي تنفؽ مف اجؿ السيطرة عمى التموث واالنبعاث  نجد مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ   
 (659) ( دينار اي اف كمفة الطف الواحد مف االسمنت يتحمؿ535076545الغازي قد بمغت بشكؿ اجمالي )

، وايضا سنة ة البحث( مف اجؿ السيطرة عمى التموثات واالنبعاثات في المعمؿ عين2019دينار لسنة )
( دينار لمطف الواحد، اذا يبلحظ اف 644( دينار وبكمفة )479347061( بمغت الكمفة االجمالية )2020)

المبالغ التي يستعمميا المعمؿ عينة البحث متقاربة في كؿ سنة دوف مراعاة حالة الزيادة في عممية التموثات 
( 2020( وكذلؾ سنة )2019لسنة ) دينار (134708590) مغقد ب االندثار اف مبمغ إذواالنبعاثات الغازية، 

يمثؿ  ، اف ىذا المبمغ( دينار مف تكاليؼ السيطرة عمى التموث واالنبعاثات الغازية137597061بمبمغ )
 عاً متواض مبمغال اىذ داذ يع مف اجؿ حماية البيئة، البيئي المجاؿ في المبمغ الذي ينفقو معمؿ اسمنت الكوفة

 مع ة مبمغ االندثارمقارن عندوكذلؾ  ،المعمؿ عينة البحث بو سيـي الذي البيئي التموثمع  المقارنة عند
بالمقاوؿ مف اجؿ التخمص مف التراب  باالستعانة مثؿتت التي الخارجية الخدمات المبالغ التي تصرؼ مقابؿ

التراب دوف  ابدفف ىذالمرسب الذي يقوـ بنقؿ التراب المرسب مف داخؿ المعمؿ الى اماكف بعيدة ليقوـ 
بمغت التكاليؼ التي تدفع  إذاالستفادة منو في عممية تصنيع جديدة مثؿ دخولو بعممية صناعة الكاشي، 

( وبمبمغ 2019( دينار لسنة )131748000لمخدمات الخارجية مف اجؿ ازالة التراب المرسب )
لمعالجة التموثات البيئية وتقميؿ  مصاريؼ بيئية د(، اف ىذه المبالغ تع2020دينار لسنة )( 129950000)

لو استعمؿ المعمؿ عينة البحث التقنيات و نسبة االضرار وليست تعمؿ في الحد مف التموثات واالنبعاثات، 
  تصرؼ مف اجؿ الحماية مف التموثات.  مف أفالحديثة لتمثمت ىذه المبالغ لتكوف ايرادات لممعمؿ بداًل 

 
  -:الكقايةتكاليؼ  -3
داخؿ معمؿ اسمنت الكوفة تتمثؿ بالمبالغ التي تصرؼ مف اجؿ تحسيف المنظر البيئي  الوقاية تكاليؼاف    

داخؿ المعمؿ اذ يتـ التعاقد مع عماؿ مف خارج المعمؿ مف اجؿ تنظيؼ المخمفات البيئية، اضافة الى اجور 
لغ تصرؼ مف اجؿ كافة ىذه المبا ألفالفبلحيف في المعمؿ عينة البحث ورواتب الموظفيف في المختبرات 

 في مبيف وكما ،بالتساوي البيئية الحقوؿ عمى ةمشتركبصورة  الوقايةتكاليؼ  توزيع تـو  داخؿ المعمؿ، الوقاية
 -:اآلتي  (2020و 2019يف)الجدول
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 (26جدوؿ)
 ( )المبالغ بالدينار(2019) ةالبيئية عمى الحقوؿ البيئية لسن الوقايةجدوؿ توزيع تكاليؼ 

 الػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص ٗؼزش حُظٌخ٤ُق .خحػيحى حُزخكغ ر

 

 

 

 حُلوٍٞ حُز٤ج٤ش

 حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش

2019 

حُظ٘ٞع  ح٠ُٟٞخء ح٤ُٔخٙ ُـٞك٤ش حُٔخء حُٜٞحء

 حالك٤خث٢

ًِلش ١ٖ  حُٔـٔٞع حُظَرش

 حالٓٔ٘ض

         ٓٞحى ط٘ـ٤َ ١ٝخهش ُِٔوظزَ :

 0.37 300000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 ٓٞحى ط٘ـ٤َ 

 0.92 750000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 ١خهش ًَٜرخث٤ش

 1.2 1050000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 ط٘ـ٤َٓـٔٞع  ٓٞحى 

 245 199320510 33220085 33220085 33220085 33220085 33220085 33220085 ػيى ٝهخث٤ش :

هيٓخص هخٍؿ٤ش : ػٔخٍ طْ طؤؿ٤َْٛ 

 ُِظ٘ظ٤ق

    25200000  25200000 31 

         حهَٟ:

ٍٝحطذ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ كلٜٞحص 

 حُٔوظزَحص حُز٤ج٤ش
15819334 15819334 15819334 15819334 15819334 15819334 94916000 117 

 8 6519000 1086500 1086500 1086500 1086500 1086500 1086500 ٤ٛخٗش ٌٓظذ حػخع ٝٓؼيحص حُٔوظزَحص

 21 17280000 2880000 2880000 2880000 2880000 2880000 2880000 ٍٝحطذ ٝحؿٍٞ حُلالك٤ٖ

 146 118715000 19785834 19785834 19785834 19785834 19785834 19785830 ٓـٔٞع  حالهَٟ

 423 344285510 53180919 78380919 53180919 53180919 53180919 53180915  حُٞهخ٣شحُٔـٔٞع ح٢ٌُِ ُظٌخ٤ُق 
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 (27جدوؿ)
 ( )المبالغ بالدينار(2020) ةالبيئية عمى الحقوؿ البيئية لسن الوقايةجدوؿ توزيع تكاليؼ 

 

 حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص ٗؼزش حُظٌخ٤ُق.

 حُلوٍٞ حُز٤ج٤ش

 

 حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش

2020 

حُظ٘ٞع  ح٠ُٟٞخء ح٤ُٔخٙ ُـٞك٤ش حُٔخء حُٜٞحء

 حالك٤خث٢

ًِلش ١ٖ  حُٔـٔٞع حُظَرش

 حالٓٔ٘ض

         ٓٞحى ط٘ـ٤َ ١ٝخهش ُِٔوظزَ: 

 0.40 300000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 ٓٞحى ط٘ـ٤َ 

 0.94 700000 116667 116667 116667 116667 116667 116667 ١خهش ًَٜرخث٤ش

 1.34 1000000 166667 166667 166666 166666 166667 166667 ّ. ؽ ٓٞحى حُظ٘ـ٤َ

 254 189349328 31558222 31558222 31558221 31558221 31558221 31558221 ّ. ؽ ػيى ٝهخث٤ش :

 34 25200000  25200000     ّ. ؽ هيٓخص هخٍؿ٤ش

         حهَٟ :

ٍٝحطذ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ كلٜٞحص حُٔوظزَحص 

 حُز٤ج٤ش
16136000 16136000 16136000 16136000 16136000 16136000 96816000 130 

 10 7618000 1269667 1269667 1269667 1269667 1269667 1269667 ٤ٛخٗش ٌٓظذ حػخع ٝٓؼيحص حُٔوظزَحص

 23 17280000 2880000 2880000 2880000 2880000 2880000 2880000 ٍٝحطذ ٝحؿٍٞ حُلالك٤ٖ

 163 121714000 20285667 20285667 20285667 20285667 20285666 20285666 ّ. ؽ حالهَٟ

 452 337263328 52010556 77210556 52010554 52010554 52010554 52010554 حُٔـٔٞع
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( دينار لسنة 344285510بمغت ) الوقاية( السابؽ اف مجموع تكاليؼ 26يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ)   
 الوقايةاذ تمثمت تكاليؼ البيئية داخؿ المعمؿ عينة البحث،  ( التي تصرؼ مف اجؿ معالجة التموثات2019)

في المعمؿ مف اجؿ اجراء الحد مف التموثات البيئية او التقميؿ مف اثارىا باستخداـ االجيزة المختبرية 
باكتشاؼ االنبعاثات الغازية والغبار والعمؿ عمى معالجتيا مف خبلؿ االستعماؿ األنظؼ لممواد االولية التي 

المعمؿ عينة البحث في عممية الوقاية عمى العماؿ الذيف تـ التعاقد معيـ  اقتصر إذـ في عممية االنتاج، تسي
دينار مف اجؿ عممية التنظيؼ إلزالة التموثات  فقد تـ الحصوؿ عمى المبالغ مف شعبة  (25200000)بمبمغ 

ليس مف اجؿ تخفيض التكاليؼ البيئية  الوقايةالرواتب، وكذلؾ استعماؿ المبالغ في سبيؿ الحصوؿ عمى عدد 
وانما مف اجؿ حماية العامميف مف التأثيرات البيئية وقد تـ الحصوؿ عمى البيانات مف خبلؿ شعبة التكاليؼ،  

 والمبالغ االخرى قد تـ توزيعيا عمى الحقوؿ البيئية االخرى .
 (2020لسنة ) ( دينار337263328) الوقايةمجموع تكاليؼ  اف ( السابؽ27يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ )   

نفاقو في المعمؿ مف اجؿ حماية البيئية او ازالة التموثات البيئية، اي اف طف إ تـ اموىذه المبالغ تمثؿ 
( دينار لمطف في سنة 452( وتكاليؼ وقائية )2019( دينار لسنة )423االسمنت يتحمؿ تكاليؼ وقاية )

مما يدؿ  (2019عف سنة ) (2020في ) الوقايةبلحظ ارتفاع كمفة الطف الواحد مف تكاليؼ ياذا  ،(2020)
نفاؽ االمواؿ مف اجؿ معالجة التموثات البيئية وليس في العمؿ عمى إعمى اف المعمؿ عينة البحث يقوـ ب

لجة او الحد واف ىذه التموثات تأخذ باالزدياد في كؿ سنة دوف معا التخمص او القضاء عمى مصادر التموث
 .مف مصادر التموثات واالنبعاثات

 

 -: اجمالي التكاليؼ البيئية كفؽ الحقكؿ البيئية:5.2.3

والجدوؿ  دينار (5024741687( والبالغة )2019( التكاليؼ البيئية لسنة )28) يوضح الجدوؿ   
داخؿ معمؿ اسمنت الكوفة دينار ( 4371107814) والبالغة 2020)) ة(اجمالي التكاليؼ البيئية لسن29)
 -:تية آل( ا29و) (28تـ توزيع التكاليؼ البيئية عمى الحقوؿ البيئة ووفقا لمجداوؿ)و 
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 (28ؿيٍٝ )

 ()حُٔزخُؾ رخُي٣٘خ2019ٍُٔ٘ش ٝطلي٣ي كٜش حُطٖ حُٞحكي ٖٓ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش  ػ٠ِ حُلوٍٞ حُز٤ج٤ش  حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤شط٣ُٞغ 

 ػ٠ِ حُـيحٍٝ حػالٙ حُظ٢ طْ حُظَٞٛ ح٤ُٜخ ك٢ ػ٤ِٔش طلي٣ي ٝكَٜ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش.حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى 

 ًِلش حُطٖ حُٞحكي حُٔـٔٞع حُظ٘ٞع حالك٤خث٢ ح٠ُٟٞخء حُظَرش ح٤ُٔخٙ حُـٞك٤ش  حُٔخء حُٜٞحء حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش حُلوَ حُز٤ج٢

         طٌخ٤ُق حُٔٞحى حُـ٤َ ٓ٘ظـش -1

 300 243742475      243742475 .حُٔٞحى حال٤ُٝش حَُث٤ٔش

 25 20473577      20473577 .ح٤ُٔخٙ

 668 542204900      542204900 .حُطخهش 

 292 237406000      237406000 .حُٔٞحى حال٤ُٝش حُؼخ٣ٞٗش 

 174 141629100   141629100    حُٔوِلخص.حُٔٞحى حُِٜزش 

 361 293524880   293524880    . حٓٔ٘ض ٓلوٞى

 12 9845498      9845498 . ٓٞحى حُظؼزجش ٝحُظـ٤ِق

 277 2252549451      2252549451 .طٌخ٤ُق حُ٘ل٢ حالٓٞى

 335 272255751  90751917 90751917   90751917 .طٌخ٤ُق ح٣ُِٞص ٝحُ٘لّٞ

 4943 4013631632  90751917 525905897   3396973818 ـ٤َ ٓ٘ظـشحُٓـٔٞع حُٔٞحى 

 162 131748000   131748000    طٌخ٤ُق حُحُش حُظَٓزخص-2

         طٌخ٤ُق ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُظِٞع -3

 166 134708590     4411656 130296934 .حالٗيػخٍحص

 1 900000     900000  .ٓٞحى ط٘ـ٤َ

 1 1050750     1050750  ١ٝخهش.ٓخء 

 490 398417205     157961455 240455750 . حهَٟ

 659 535076545     164323861 370752684 ٓـٔٞع طٌخ٤ُق ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُظِٞع

         طٌخ٤ُق حُٞهخ٣ش-4

 1 1050000 175000 175000 175000 175000 175000 175000 .ٓٞحى ط٘ـ٤َ ١ٝخهش ُِٔوظزَ 

 245 199320510 33220085 33220085 33220085 33220085 33220085 33220085 ٝهخث٤ش ػيى

 31 25200000 25200000      .هيٓخص هخٍؿ٤ش

 146 118715000 19785834 19785834 19785834 19785834 19785834 19785830 .حهَٟ

 424 344285510 78380919 53180919 53180919 53180919 53180919 53180915 ّ.ؽ حُٞهخ٣ش

 6188 5024741687 78380919 143932836 710834816 53180919 217504780 3820907417 حُٔـٔٞع
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 ( 29جدكؿ)
 بالدينار()المبالغ 2020تكزيع التكاليؼ البيئية عمى الحقكؿ البيئية كتحديد حصة الطف الكاحد مف التكاليؼ البيئية لسنة  

 حُلوَ حُز٤ج٢                              

          حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش

 ًِلش حُطٖ حُٞحكي  حُٔـٔٞع حُظ٘ٞع حالك٤خث٢ ح٠ُٟٞخء حُظَرش ح٤ُٔخٙ حُـٞك٤ش  حُٔخء حُٜٞحء

         طٌخ٤ُق حُٔٞحى حُـ٤َ ٓ٘ظـش -1

 232 173084602      173084602 .حُٔٞحى حال٤ُٝش حَُث٤ٔش

 23 17308460      17308460 .ح٤ُٔخٙ

 519 386555610      386555610 .حُطخهش 

 209 155584532      155584532 .حُٔٞحى حال٤ُٝش حُؼخ٣ٞٗش 

 188 139696250   139696250    .حُٔٞحى حُِٜزش حُٔوِلخص

 361 268801200   268801200    ٓلوٞى . حٓٔ٘ض

 9 6828714      6828714 . ٓٞحى حُظؼزجش ٝحُظـ٤ِق

 2754 2050817286      2050817286 .طٌخ٤ُق حُ٘ل٢ حالٓٞى

 303 225870771  75290257 75290257   75290257 .طٌخ٤ُق ح٣ُِٞص ٝحُ٘لّٞ

 4598 3424547425  75290257 483737707   2865469461 ٓـٔٞع طٌخ٤ُق  حُٔٞحى ؿ٤َ حُٔ٘ظـش

 174 129950000   129950000    طٌخ٤ُق حُحُش حُظَٓزخص-2

         طٌخ٤ُق ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُظِٞع -3

 185 137597061     4641656 132955405 .حالٗيػخٍحص

 1 880000     440000 440000 .ٓٞحى ط٘ـ٤َ

 1 950000     950000  .ٓخء ١ٝخهش

 456 339920000     99864250 240055750 . حهَٟ

 644 479347061     105895906 373451155 حُظِٞع طٌخ٤ُق ح٤ُٔطَس ػ٠ِٓـٔٞع 

         طٌخ٤ُق حُٞهخ٣ش-4

 1 1000000 166667 166667 166666 166666 166667 166667 .ٓٞحى ط٘ـ٤َ ١ٝخهش ُِٔوظزَ 

 254 189349328 31558222 31558222 31558221 31558221 31558221 31558221 ػيى ٝهخث٤ش

 34 25200000 25200000      .هيٓخص هخٍؿ٤ش

 163 121714000 20285667 20285667 20285667 20285667 20285666 20285666 .حهَٟ

 453 337263328 77210556 52010556 52010554 52010554 52010554 52010554 ٓـٔٞع طٌخ٤ُق حُٞهخ٣ش

 5869 4371107814 77210556 127300813 665748261 52010554 157906460 3290931170 حُٔـٔٞع

 حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ حُـيحٍٝ حػالٙ حُظ٢ طْ حُظَٞٛ ح٤ُٜخ ك٢ ػ٤ِٔش طلي٣ي ٝكَٜ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش.    
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( دينار لسنة 5024741687( السابؽ اف التكاليؼ البيئية بمغت )28يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ )    
( دينار وتكاليؼ ازالة 4013631632منتجة بمغت )الكانت تفاصيميا اف الوحدات غير  إذ، (2019)

 دينار (535076545وتكاليؼ السيطرة عمى التموث بمغت ) دينار (131748000الترسبات بمغت )
بلحظ اف اعمى التكاليؼ البيئية ىي التي تنفؽ عمى ويدينار،  (344285510بمغت ) الوقايةوتكاليؼ 
طحف المواد االولية اضافة الى  ءير المنتجة بسبب كثرة الغبار المتطاير مف المواد الولية اثناالوحدات غ

كميات النفط االسود التي تستعمؿ لحرؽ العجينة إلنتاج الكمنكر اذ يعد النفط االسود مف اشد انواع المموثات 
 . خطراً 
( دينار لسنة 4371107814غت )اف التكاليؼ البيئية بم السابؽ (29يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ )   
( دينار وتكاليؼ ازالة 3424547425منتجة بمغت )الكانت تفاصيميا اف الوحدات غير و (، 2020)

 دينار (479347061وتكاليؼ السيطرة عمى التموث بمغت ) دينار (129950000الترسبات بمغت )
اف مبالغ التكاليؼ البيئية التي تصرؼ عمى الوحدات غير و دينار، ( 337263328بمغت ) الوقايةوتكاليؼ 

لبيئة وكذلؾ تحمؿ المعمؿ تكاليؼ باىظة، اكثر مف االمنتجة المتمثمة بالغبار المتطاير والذي يسبب تموث 
اف ىذه التكاليؼ تسيـ في معالجة التموثات وليس الوقاية مف  إذمبالغ تكاليؼ السيطرة عمى التموث واالنبعاث 

 ف تكوف تنصيب مرسبات جديدة التي تخفض كمية الغبار المتطاير .أات كالتموث
يتحمؿ طف االسمنت مف التكاليؼ  إذ ،ارتفاع التكاليؼ البيئية داخؿ معمؿ سمنت الكوفةمما سبؽ يبلحظ و  

( دينار مف التكاليؼ البيئية 5869( وكذلؾ بمغت كمفة طف االسمنت )2019( دينار لسنة )6188البيئية )
(، اف طف االسمنت في كبل السنتيف يتحمؿ مبالغ مالية مرتفعة نسبيًا تستعمؿ ىذه التكاليؼ 2020) لسنة

لو استعمؿ المعمؿ عينة البحث و البيئية مف اجؿ معالجة المخمفات وليست مف اجؿ منع ىذه التموثات، 
لغ مالية اضافية تسيـ في الطرؽ الصناعية الحديثة والمواد التي تكوف أقؿ تأثير عمى البيئية لحصؿ عمى مبا

 زيادة ربحية المعمؿ، وكذلؾ تقميؿ التأثيرات البيئية عمى المجتمع.
بعد االنتياء مف تحديد التكاليؼ البيئية داخؿ المعمؿ وتوزيع التكاليؼ البيئية عمى الحقوؿ البيئية الخاصة   

البيئية عمى أساس األنشطة  لكؿ عنصر مف عناصر التكاليؼ البيئية، سنتطرؽ لطرؽ تحميؿ ىذه التكاليؼ
 الموجودة داخؿ معمؿ الكوفة. 
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 -داخؿ معمؿ اسمنت الككفة: عمى أساس األنشطة تحميؿ التكاليؼ البيئية: 2.36.
لمعمؿ سمنت الكوفة، سنستعرض عناصر التكاليؼ البيئية بعد االنتياء مف عممية تحديد التكاليؼ البيئية    

  -( كما موضح بالجدوؿ اآلتي:2020,2019لسنتي )
 (30جدوؿ )

 (2020,2019عناصر التكاليؼ البيئية لسنتي ) 

 (.29()28حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ حُـي٤ُٖٝ )

 االتي : مف خبلؿ الجدوؿ اعبله يبلحظ   

( 2019( دينار لمطف الواحد قياسا مع سنة )345) ػػػػ( ب2020البيئية غير المنتجة لسنو ) انخفاض التكاليؼ
نتيجة انخفاض تكاليؼ االنتاج الذي بدورة ادى الى انخفاض التكاليؼ البيئية معو، وكذلؾ اف تكاليؼ ازالة 

خبلؿ زيادة كفاءة ( دينار نتيجة ازدياد التراب المرسب مف 12ارتفعت بمبمغ ) (2020الترسبات لسنة )
 ة( قد انخفضت عف سن2020) ةالمرسبات، واف تكاليؼ السيطرة عمى التموث واالنبعاث الغازي لسن

المستعممة لتخفيض الغبار وكذلؾ قمة  األجيزة تأكؿلمطف الواحد بسبب دينار ( 185( بمبمغ )2019)
لمطف دينار ( 29( ارتفعت بمبمغ )2020التقنيات المستعمؿ في تخفيض التموثات ،اما تكاليؼ الوقاية لسنة )

والغبار الواحد بسبب عدـ استعماؿ التقنيات الحديثة لمنع التموث واستعماؿ المبالغ مف اجؿ ازالة التموثات 
اف االنتاج داخؿ المعمؿ عينو البحث قد اشتمؿ  منع التموثات.لوليس المتساقط داخؿ معمؿ اسمنت الكوفة 

، عمى نوعيف ىما انتاج االسمنت  اف التكاليؼ البيئية الموجودة في الجدوؿ  إذالعادي وانتاج االسمنت المقاـو
( واف ىذه التكاليؼ البيئية 2020( و)(2019( قد تـ تحديدىا مف بيانات معمؿ اسمنت الكوفة لسنة 29)

ة لتحديد سيتطرؽ الباحث الى عممية فصؿ التكاليؼ البيئو تشمؿ المنتوجيف معًا )االسمنت العادي، والمقاوـ(، 
، (2020)( لسنة 32(، وكذلؾ الجدوؿ )2019( لسنة )13نصيب كؿ منتوج مف التكاليؼ البيئية في جدوؿ )

 حُٔ٘ٞحص 

 

 حُظلخ٤َٛ

2019 2020 

حؿٔخ٢ُ حُظٌخ٤ُق 

 حُز٤ج٤ش

حُ٘ٔزش 

 حُٔج٣ٞش

كٜش حُطٖ 

حُٞحكي ٖٓ 

 حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش

حؿٔخ٢ُ حُظٌخ٤ُق 

 حُز٤ج٤ش

حُ٘ٔزش 

 حُٔج٣ٞش

كٜش حُطٖ 

حُٞحكي ٖٓ 

 حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش

حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ؿ٤َ -1

 ٔ٘ظـشحُ
4013631632 79% 4943 3424547425 78% 4598 

 174 %02 129950000 162 %03 131748000 طٌخ٤ُق حُحُش حُظَٓزخص-2

طٌخ٤ُق ح٤ُٔطَس ػ٠ِ -3

 حُظِٞع ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ
535076545 11% 659 479347061 11% 644 

 453 %08 337263328 424 %07 344285510 طٌخ٤ُق حُٞهخ٣ش-4

 5869 100% 4371107814 6188 %100 5024741687 ٓـٔٞع حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش
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مف تكاليؼ ولو  تـ فقدة لكؿ منتوجولغرض تحديد نصيب كؿ منتوج مف التكاليؼ البيئية لغرض تحديد ما 
 األداء اإلنتاجي األنظؼ مف خبلؿ استبداؿ المواد الضارة بالبيئة ال استعمؿ معمؿ اسمنت الكوفة ستراتيجية

تـ اختيار األساس لتوزيع التكاليؼ البيئية حسب المواد و ىناؾ تكاليؼ منتجة لموحدة االقتصادية،  تصبح
لمباشرة الداخمة في العممية البيئية، فتـ اختيار أساس توزيع التكاليؼ البيئية غير المنتجة عمى أساس المواد ا

ىذه التكاليؼ البيئية مرتبطا بشكؿ أساس بالمواد المباشرة، اما أساس توزيع تكاليؼ ازالة الترسبات فتـ  ألف
اختيار أساس ساعة تشغيؿ المكائف كوف التراب المرسب مرتبط بتشغيؿ المكائف، وكذلؾ اف أساس توزيع 

فتـ اختيار  الوقايةالعمؿ، واف أساس توزيع السيطرة عمى التموث واالنبعاث الغازي فقد تـ اختيار ساعات 
( والجدوؿ 2019( لسنة )31أساس تكمفة المواد غير المباشرة، اذ سنبيف ىذا التحميؿ مف خبلؿ الجدوؿ رقـ )

 كاالتي :2020) ( لسنة )32)

 (13جدوؿ )

 )المبالغ بالدينار(2019 تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة لسنة 

 

ص
ـخ
٘ظ
ُٔ
ح

 

ٓزخُؾ حُظٌخ٤ُق  حألٗ٘طش

 حُز٤ج٤ش

حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش حُوخٛش  أٓخّ حُظ٣ُٞغ

 رٌَ ٓ٘ظٞؽ 

 

ّٝ
وخ
ُٔ
 ح
ض
٘ٔ
ٓ
ال
 ح
ؽ
ٞ
٘ظ
ٓ

 

 

ًِلش حُٔٞحى  4013631632 ٔ٘ظـشحُحُز٤ج٤ش ؿ٤َ  حألٗ٘طش-1

 حُٔزخَٗس

18333482493 

20910601063 
3518973225 

ٓخػخص ط٘ـ٤َ  131748000 حُحُش حُظَٓزخص ٗ٘خ١-2

 حٌُٔخثٖ

13785 

14695 
123589396 

ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُظِٞع  ٗ٘خ١-3

 ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ

ٓخػخص حُؼَٔ  535076545

 حُٔزخَٗس

1764 

1880 
502061184 

طٌِلش حُٔٞحى  344285510 حُٞهخ٣ش ٗ٘خ١-4

 حُـ٤َ ٓزخَٗس 

33084867180 

35268717161 
322967244 

 4467591049   5024741687 حُٔـٔٞع

 

  
  
 

١
خى
ُؼ
 ح
ض
٘ٔ
ٓ
ال
 ح
ؽ
ٞ
٘ظ
ٓ

 

ًِلش حُٔٞحى  4013631632 ٔ٘ظـشحُحُز٤ج٤ش ؿ٤َ  حألٗ٘طش-1

 حُٔزخَٗس

2577118570 

20910601063 
494658407 

ٓخػخص ط٘ـ٤َ  131748000 حُحُش حُظَٓزخص ٗ٘خ١-2

 حٌُٔخثٖ

910 

14695 
8158604 

ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُظِٞع  ٗ٘خ١-3

 ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ

حُؼَٔ ٓخػخص  535076545

 حُٔزخَٗس

116 

1880 
33015361 

طٌِلش حُٔٞحى  344285510 حُٞهخ٣ش ٗ٘خ١-4

 حُـ٤َ ٓزخَٗس 

2183849981 

35268717161 
21318266 

 557150638   5024741687 حُٔـٔٞع 

 .(30رخُـيٍٝ ٍهْ )حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص حُظ٢ طْ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ 
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 ( 32جدوؿ )
 )المبالغ بالدينار(2020تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة لسنة 

 

ص
ـخ
٘ظ
ُٔ
 ح

ٓزخُؾ حُظٌخ٤ُق  حألٗ٘طش

 حُز٤ج٤ش

حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش  أٓخّ حُظ٣ُٞغ

 حُوخٛش رٌَ ٓ٘ظٞؽ

  
ّٝ
وخ
ُٔ
 ح
ض
٘ٔ
ٓ
ال
 ح
ؽ
ٞ
٘ظ
ٓ

 

ؿ٤َ  حُٞكيحص حألٗ٘طش-1

 ٔ٘ظـشحُ

ًِلش حُٔٞحى  3424547425

 حُٔزخَٗس

17926900707 

18202012107 
3372787651 

ٓخػخص ط٘ـ٤َ  129950000 حُحُش حُظَٓزخص ٗ٘خ١-2

 حٌُٔخثٖ

12147 

12980 
121610374 

ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُظِٞع  ٗ٘خ١-3

 ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ

ٓخػخص حُؼَٔ  479347061

 حُٔزخَٗس

1554 

1661 
448467991 

طٌِلش حُٔٞحى  337263328 حُٞهخ٣ش ٗ٘خ١-4

 حُـ٤َ ٓزخَٗس 

31200752172 

33339453836 
315628131 

 4258494147   4371107814 حُٔـٔٞع

 

 
١
خى
ُؼ
 ح
ض
٘ٔ
ٓ
ال
 ح
ؽ
ٞ
٘ظ
ٓ

 

ًِلش حُٔٞحى  3424547425 ٔ٘ظـشحُحُز٤ج٤ش ؿ٤َ  حألٗ٘طش-1

 حُٔزخَٗس

275111400 

18202012107 
51759774 

ٓخػخص ط٘ـ٤َ  129950000 حُحُش حُظَٓزخص ٗ٘خ١-2

 حٌُٔخثٖ

833 

12980 
8339626 

ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُظِٞع  ٗ٘خ١-3

 ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ

ٓخػخص حُؼَٔ  479347061

 حُٔزخَٗس

107 

1661 
30879070 

طٌِلش حُٔٞحى  337263328 حُٞهخ٣ش ٗ٘خ١-4

 حُـ٤َ ٓزخَٗس 

2138701664 

33339453836 
21635197 

 112613667   4371107814 حُٔـٔٞع

 .(30رخُـيٍٝ ٍهْ )حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص حُظ٢ طْ حُلٍٜٞ ػ٤ِٜخ 

حظ اف يبل( 2019توزيع التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة ففي سنة ) يوضحافاف الجدوليف اعبله    
عناصر مف التكاليؼ البيئية تـ توزيعا  ة( دينار كانت متمثمة بأربع5024741687مجموع التكاليؼ البيئية )

بمغت  إذعمى أساس األنشطة الموجودة في المعمؿ عينة البحث والمتمثؿ باإلسمنت المقاوـ واالسمنت العادي 
يشمؿ االسمنت  المعمؿ اغمب انتاج ألف( دينار مف التكاليؼ البيئية 4467591049كمفة االسمنت المقاوـ )

، وبمغت كمفة االسمنت ، وايضا (2019لسنة ) ( دينار مف التكاليؼ البيئية557150638العادي ) المقاـو
بمغت كمفة االسمنت المقاـو و ( دينار 4371107814( بمغت كمفة التكاليؼ البيئية )2020سنة )

( دينار مف التكاليؼ 112613667االسمنت العادي ) ة( دينار مف التكاليؼ البيئية وكمف4258494147)
اغمب انتاج المعمؿ ىو مف  ألف، يبلحظ اف مبمغ التكاليؼ البيئية مرتفع بالنسبة لئلسمنت المقاوـ البيئية

 .االسمنت المقاوـ
يمكف تمثؿ المنتجات و توزيع التكاليؼ البيئة عمى أساس األنشطة  الذي تـ فيووبعد ما تـ معرفة األساس    

 -:في معمؿ اسمنت الكوفة مف خبلؿ الجدوؿ االتي
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 ( 33جدكؿ)
 (2020ك 2019 تكزيع التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة ككمفة طف االسمنت مف التكاليؼ البيئية لسنتي )

 حُٔخروش .( 32(ٝ)31ي٤ُٖٝ)ػ٠ِ حُز٤خٗخص ٝحُٔؼِٞٓخص حُظ٢ طْ حُظَٞٛ ح٤ُٜخ هالٍ حُـ رخالػظٔخىحػيحى حُزخكغ 

 -:يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ اعبله      
 بمبمغ( 2019( بالمقارنة مع سنة )2020لسنة ) المقاـومطف الواحد مف االسمنت ل التكاليؼ البيئية ارتفاع -1

 نتيجةدينار لمطف ( 219) التكاليؼ البيئية الغير منتجة بمبمغ ارتفاعبسبب  دينار لمطف الواحد (245)
استعماؿ المواد االولية التي تسبب التموث دوف استعماؿ الطرؽ الحديثة مثؿ تغيير طريقة خمط المواد مف 
الطريقة الرطبة التي تسبب مخمفات بيئية الى الطريقة شبة الجافة والتي يستعمؿ فييا المياه بنسبة 

الترسبات ارتفعت بمبمغ  منخفضة تساىـ بتخفيؼ الغبار وتخفيض كميات المموثة، وكذلؾ تكاليؼ ازالة
دينار لمطف الواحد نتيجة صيانة المرسبات التي ساىت بتخفيض الغبار المتطاير وزيادة كميات  (13)

التراب المرسب الذي لـ يستغؿ المعمؿ ىذا التراب وانما يتعاقد مع مقاوؿ مف اجؿ ازالة ىذا التراب مف 
انخفاض ( يبلحظ 2020ة عمى التموث لسنة )تكاليؼ السيطر  اخبلؿ نقؿ الى مكاف الطمر الصحي، ام

( دينار لمطف المصروفة مف اجؿ السيطرة عمى التموث واالنبعاثات والمتمثمة بشراء 11التكاليؼ بممغ )
( دينار 29تكاليؼ الوقاية ارتفعت بمبمغ) مرسبات او اجيزة حديثة مف اجؿ تقميؿ الغبار والغازات، وكذلؾ

مثمة بالمبالغ التي تصرؼ مف اجؿ ازالة التموثات البيئية وليس مف اجؿ ( والمت2020لمطف الواحد لسنة )
 انعداـ التموثات او تخفيضو مف مصدرة.

 حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ طلخ٤َٛ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش

ًِلش حُظـ٤َ رخُطٖ  2020 2019

 حُٞحكي )ى٣٘خٍ(
ًِلش حُظـ٤َ رخُطٖ  2020 2019

 حُٞحكي )ى٣٘خٍ(

حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ؿ٤َ -1

 ٔ٘ظـشحُ
3518973225 3372787651   494658407 51759774  

ًِلش حُطٖ حُٞحكي ٖٓ 

 حُٔ٘ظـش حُظٌخ٤ُق ؿ٤َ
4620 4839 219 9839 1083 (8756) 

طٌخ٤ُق حُحُش -2

 حُظَٓزخص
123589396 121610374  8158604 8339626  

ًِلش حُطٖ ٖٓ طٌخ٤ُق 

 حُحُش حُظَٓزخص
162 175 13 162 175 13 

طٌخ٤ُق ح٤ُٔطَس ػ٠ِ -3

 حُظِٞع ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ
502061184 448467991  33015361 30879070  

ًِلش حُطٖ حُٞحكي ٖٓ 

 ٤ُٔطَسحطٌخ٤ُق 
659 643  (16) 657 646 (11) 

  21635197 21318266  315628131 322967244 طٌخ٤ُق حُٞهخ٣ش-4

ًِلش حُطٖ حُٞحكي ٖٓ 

 طٌخ٤ُق حُٞهخ٣ش
424 453 29 424 453 29 

  112613667 557150638  4258494147 4467591049 حُٔـٔٞع

  47778 50275  696950 761780 ٤ًٔش حالٗظخؽ
 ٓٔ٘ض الح ًِلش ١ٖ

5865 6110 245 11082 2357 
(8725) 



      ..............حُلَٜ حُؼخُغ : حُٔزلغ حُؼخ٢ٗ / طل٤َِ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ٓؼَٔ حٓٔ٘ض حٌُٞكش 
 

 115 

( 2019( بالمقارنة مع سنة )2020انخفاض التكاليؼ البيئية لمطف الواحد مف االسمنت العادي لسنة ) -2
( دينار 8756ر منتجة بمبمغ )( دينار لمطف الواحد بسبب انخفاض التكاليؼ البيئية الغي5525بمبمغ )

 لئلسمنت العادي نتيجة( 2020لمطف نتيجة انخفاض المواد االولية نتيجية انخفاض االنتاج في سنة )
توقؼ المعمؿ بسبب جائحة كورنا وكذلؾ انخفاض انتاج االسمنت العادي في المعمؿ، وكذلؾ تكاليؼ 

( دينار لمطف الواحد نتيجة صيانة المرسبات التي ساىت بتخفيض 13ازالة الترسبات ارتفعت بمبمغ )
ا يتعاقد مع مقاوؿ الغبار المتطاير وزيادة كميات التراب المرسب الذي لـ يستغؿ المعمؿ ىذا التراب وانم

مف اجؿ ازالة ىذا التراب مف خبلؿ نقؿ الى مكاف الطمر الصحي، اما تكاليؼ السيطرة عمى التموث لسنة 
( دينار لمطف المصروفة مف اجؿ السيطرة عمى التموث 16( يبلحظ انخفاض التكاليؼ بممغ )2020)

تكاليؼ  يؿ الغبار والغازات، وكذلؾواالنبعاثات والمتمثمة بشراء مرسبات او اجيزة حديثة مف اجؿ تقم
( والمتمثمة بالمبالغ التي تصرؼ مف اجؿ ازالة 2020( دينار لمطف الواحد لسنة )29الوقاية ارتفعت بمبمغ)

 التموثات البيئية وليس مف اجؿ انعداـ التموثات او تخفيضو مف مصدرة.
 
 ػػػ( قدرت ب(2019سبؽ اف معمؿ اسمنت الكوفة تكبد تكاليؼ بيئية اجمالية لسنة ويتضح مما   

( لطف 11082( لمطف لواحد مف االسمنت المقاوـ وبكمفة )5865دينار وبكمفة ) (5024741687)
( لمطف 6110دينار وبكمفة ) (4371107814) ػػب التكاليؼ البيئية قدرت (2020)وسنة  ،االسمنت العادي

اف التكاليؼ البيئية حممت عمى منتوج  إذ ,( لطف االسمنت العادي2357الواحد مف االسمنت المقاوـ ومبمغ )
 تاالسمنت المقاوـ ومنتوج االسمنت العادي، اذ نبلحظ بانو كمما زاد عدد االنتاج بالمعمؿ عينة البحث زاد

يمكف لممعمؿ استغبلليا بصورة صحيحة و ىذه التكاليؼ كانت مبالغيا كبيرة جدًا  ألفمعيا التكاليؼ البيئية، 
مف خبلؿ تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ لممساعدة في تقميؿ او منع مف ىذه التكاليؼ الزائدة وىذا 

 .مف خبلؿ تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ اآلتيما سنتناولو بالمبحث 
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 الثالث المبحث
استعماؿ التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة في تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ في معمؿ 

 اسمنت الككفة 
 في تنفيذ الكوفة اسمنت معمؿفي  البيئية التكاليؼ محاسبة معمومات استعماؿ ستـىذا المبحث  في   

 األنظؼ الفرعية لئلنتاج الستراتيجيات تنفيذ عمى التركيز خبلؿ مف األنظؼ، اإلنتاجي ستراتيجية األداء
 مف والفاعمية اإلنتاجية ستراتيجية وكذلؾ البيئية، االقتصادية وستراتيجية البيئية، بستراتيجية الكفاءة  المتمثمة
 . البيئي التموث وتقميؿ االنتاج لتحسيف االستراتيجيات ىذه تطبيؽ اجؿ
 

 - :البيئية الكفاءة : ستراتيجية1.3.3
 مف الكوفة اسمنت معمؿ في البيئية الكفاءة ستراتيجيو في تنفيذ البيئية التكاليؼ محاسبة معمومات تستعمؿ   
ستراتيجية األداء  تنفيذ وبعد األنظؼ اإلنتاجي تنفيذ ستراتيجية األداء قبؿ البيئية الكفاءة مقدار قياس اجؿ

 - : االتية المعادلة استعماؿ خبلؿ مفالتالي  الجدوؿ في موضح وكما األنظؼ اإلنتاجي
 (6......) حٌُلخءس حُز٤ج٤ش = ٤ًٔش حالٗظخؽ / ٤ًٔش حُٔوِلخص ًحص حُظؤػ٤َ حُز٤ج٢

 (34) جدوؿ
 (2020,2019األداء اإلنتاجي األنظؼ لسنتي) قبؿ تنفيذ ستراتيجية البيئية الكفاءة

حُٔ٘ش   

 حُز٤خٕ                             

2019 2020 

 االسمنت العادي االسمنت المقاوم  االسمنت العادي االسمنت المقاوم 

 47778 696950 50275 761780 ٤ًٔش حالٗظخؽ )رخُطٖ(

 10310 150404 10403 157625 ٤ًٔش حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص )رخُطٖ(÷   

 4.6 4.6 4.8 4.8 =   حٌُلخءس حُز٤ج٤ش

 .باالعتماد عمى تقرير االنتاجاعداد الباحث 

( اذ بمغت 2019مف الجدوؿ اعبله يتبيف اف اعمى كفاءة بيئية في معمؿ سمنت الكوفة تحققت في سنة )  
كمية االنتاج وانخفاض كميات ( ويرجع السبب الى ارتفاع 4.8الكفاءة البيئية لئلسمنت العادي والمقاوـ )

( 2019بلحظ اف افضؿ كفاءة بيئية في عاـ )ي إذ(، 2020( لسنة )4.6المخمفات، وبمغت الكفاءة البيئية)
مؾ السنة اضافة الى ذلؾ اف معمؿ اسمنت الكوفة قد توقؼ تبسبب زيادة االنتاج وانخفاض المخمفات في 

سيتـ مقارنة ىذه و  قمة االنتاج في ىذا العاـ، إلى ادى ( بسبب جائحة كورونا مما2020عدة شيور في سنة )
فعند مقارنة كمية الغبار  النسبة مع نسبة الكفاءة البيئية بعد تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ،
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اإلنتاجي األنظؼ مف خبلؿ المعادالت ستراتيجية األداء والترسبات المتولد في معمؿ اسمنت الكوفة وتطبيؽ 
 -االتية:

 (7..)= ٤ًٔش ٓوِلخص حُـزخٍ / ٤ًٔش حالٗظخؽ   2019ُٔ٘ش  حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء طول٤ٞ ٤ًٔش حُـزخٍ رؼي ططز٤ن 

                                                                            =  102154/812055    =13% 

  (7.....)= ٤ًٔش حُظَٓزخص / ٤ًٔش حالٗظخؽ 2019ُٔ٘ش  حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحءطول٤ٞ ٤ًٔش حُظَٓزخص رؼي ططز٤ن 

65874 =                                                                                 /812055    =08% 

 (7...)= ٤ًٔش ٓوِلخص حُـزخٍ / ٤ًٔش حالٗظخؽ   2020ُٔ٘ش  حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء طول٤ٞ ٤ًٔش حُـزخٍ رؼي ططز٤ن

                                                                            =  95739/744723    =13% 

 (7..)..= ٤ًٔش حُظَٓزخص / ٤ًٔش حالٗظخؽ  2020ُٔ٘ش  حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحءطول٤ٞ ٤ًٔش حُظَٓزخص رؼي ططز٤ن 

64975 =                                                                                 /744723    =09% 

( لمنتوج االسمنت المقاوـ والعادي، وايضا 2019%( لسنة )13اف كمية الغبار ستنخفض بنسبة ) يتبيف    
%( لئلسمنت 08ستنخفض بنسبة )فإنيا %(، اما كمية الترسبات 13( سينخفض الغبار بنسبة )2020سنة )
العادي و  %( لئلسمنت المقاوـ09( سنتخفض بنسبة )2020(، وكذلؾ سنة )2019العادي لسنة)و  المقاوـ

 -:تيوكما موضح بالجدوؿ اآل
 (35) جدوؿ

 (2020ك 2019 لسنتي )األنظؼ  االنتاج ستراتيجية تنفيذ كبعد قبؿ  الككفة اسمنت معمؿ كترسبات غبار كمية
 حُٔ٘ٞحص

 

 ز٤خٕ                                                         حُ

2019 2020 

االسمنت 
 المقاوم 

االسمنت 
 العادي

االسمنت 
 المقاوم 

االسمنت 
 العادي

 6142 89597 6324 95830 حإلٗظخؿ٢ حألٗظقحألىحء ٤ًٔش حُـزخٍ هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش 

 5344 77949 5502 83372 حالٗظخؽ حألٗظق حألىحء ٤ًٔش حُـزخٍ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش

 4168 60807 4078 61796 حالٗظخؽ حألٗظقحألىحء ٤ًٔش حُظَٓزخص هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش 

 3793 55334 3752 56852 حالٗظخؽ حألٗظقحألىحء ٤ًٔش حُظَٓزخص رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش 

 10310 150404 10402 157626 حالٗظخؽ حألٗظق حألىحء ٤ًٔش حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش

 9137 133283 9254 140224 حالٗظخؽ حألٗظق حألىحء ٤ًٔش حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش

 حألىحء ٓؼيٍ طول٤ٞ ٤ًٔش حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش

 حالٗظخؽ حألٗظق
11% 11% 12% 12% 

 .ٗؼزش حُظَٓزخصر٤خٗخص  حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ 
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اف تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ عمى كميات الغبار  السابؽيتبيف مف خبلؿ الجدوؿ و    
كمية الغبار المتطاير ( سوؼ تنخفض 2019بلحظ اف سنة )ي إذوالترسبات ستنخفض بنسب عالية 

كمية الغبار  خفضن%( ت11%( مف التكاليؼ البيئية لئلسمنت المقاوـ وايضا بنسبة )11)بمعدؿ والترسبات 
كمية الغبار  ( ستنخفض2020العادي، وفي سنة ) لئلسمنت المتطاير والترسبات مف التكاليؼ البيئية

يؼ البيئية %( مف التكال12%( وبنسبة )12التكاليؼ لمبيئية لئلسمنت المقاـو بنسبة ) المتطاير والترسبات مف
في كمية التكاليؼ البيئية التي بدورىا ستقمؿ مف التموث البيئي  اً لئلسمنت العادي، اذ تمثؿ ىذه النسبة انخفاض

وتحسيف االنتاج داخؿ معمؿ اسمنت الكوفة عند مقارنتيا مع كميات غبار وترسبات قبؿ تطبيؽ ستراتيجية 
ادة الكفاءة البيئية لمعمؿ اسمنت الكوفة وتحسيف األداء األداء اإلنتاجي األنظؼ، مما يؤدي ىذا التخفيؼ لزي

زيادة االنتاج ورفع كفاءة وسمعة المعمؿ اإلنتاجية و  تخفيض التموثات الى تقميؿ التكاليؼ سيؤديو البيئي، 
بلحظ ارتفاع معدؿ الكفاءة يوالبيئية، مف خبلؿ تخفيض كميات الغبار والترسبات بالنسبة المذكورة اعبله، اذ 

نتيجة تخفيض كمية الغبار المتطاير اإلنتاجي األنظؼ  األداء ية لمعمؿ اسمنت بعد تنفيذ ستراتيجيةالبيئ
 : تيكما مبيف بالجدوؿ اآلوالتراب المرسب و 

 (36) جدوؿ
 (,2020 2019األنظؼ لسنتي ) لئلنتاج التنفيذ وبعد قبؿ الكوفة اسمنت معمؿ في البيئية الكفاءة

 ٔ٘شحُ                   

 حُظلخ٤َٛ

2019 2020 

 االسمنت العادي االسمنت المقاوم  االسمنت العادي االسمنت المقاوم 

 ٤ًٔش حالٗظخؽ
761780 50275 696950 47773 

٤ًٔش حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص هزَ ط٘ل٤ٌ 

 حألٗظق حإلٗظخؿ٢حألىحء ٓظَحط٤ـ٤ش 
157626 10402 150404 10310 

٤ًٔش حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص رؼي ط٘ل٤ٌ 

 حإلٗظخؿ٢ حألٗظقحألىحء ٓظَحط٤ـ٤ش 
140224 9254 133283 9137 

حٌُلخءس حُز٤ج٤ش هزَ ط٘ل٤ٌ 

 حإلٗظخؿ٢ حألٗظق حألىحء ٓظَحط٤ـ٤ش
4.8 4.8 4.6 4.6 

حٌُلخءس حُز٤ج٤ش رؼي ط٘ل٤ٌ 

 حإلٗظخؿ٢ حألٗظقحألىحء ٓظَحط٤ـ٤ش 
5.4 5.4 5.2 5.2 

 (.35حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ حُـيٍٝ )
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ستراتيجية األداء سواء كاف قبؿ تنفيذ  مقدار الكفاءة البيئية داخؿ معمؿ اسمنت الكوفة يبيف السابؽالجدوؿ    
التي تـ احتسابيا مف خبلؿ تقسيـ كمية  ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ وبعد تنفيذااإلنتاجي األنظؼ 

اء اإلنتاجي األنظؼ في المعمؿ عينة البحث االنتاج عمى كميات الغبار والترسبات، أف تطبيؽ ستراتيجية األد
( كاف مؤشر الكفاءة 2019، فخبلؿ سنة )سيساعد في رفع مقدار الكفاءة بعد تخفيض كمية الغبار والترسبات

 نتيجية (0.6)( اي تحسف بنسبو 5.4( ولكف بعد تطبيؽ ىذه الستراتيجية اصبح مؤشر الكفاءة )4.8البيئية )
االمر الذي يشير الى تحسيف األداء البيئي ليذه السنة  %(11)انخفاض كمية الغبار والترسبات بنسبة 

وىذا يدؿ عمى اف تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ عمى كميات الغبار والترسبات يساعد  (2019)
التكاليؼ البيئية والزيادة في  في رفع الكفاءة البيئية داخؿ معمؿ سمنت الكوفة التي بدورىا تسيـ بتخفيض

( قبؿ تطبيؽ 4.6( كاف مؤشر الكفاءة )2020المقدرة اإلنتاجية وتحسيف األداء البيئي، وكذلؾ في سنة )
( اذ تحسف 5.2ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ ولكف اصبح مؤشر الكفاءة بعد تطبيؽ ستراتيجية األداء)

بلحظ انخفاض مقدار الكفاءة البيئية في يو  ،%(12)بات بنسبة نتيجة انخفاض الغبار والترس (0.6)بنسبة
نتيجة  ( اذا يرجع السبب الى زيادة المخمفات البيئية في المعمؿ عينة البحث2019( عف سنة )2020سنة )

استمرار المعمؿ دوف استعماؿ التقنيات الحديثة مف اجؿ تخفيض او ازالة المخمفات كذلؾ استعماؿ المواد 
كثر تطاير لمغبار واستعماؿ المياه بنسب عالية مف اجؿ خمط المواد االولية دوف االعتماد عمى االولية اال

 .الطريقة شبة الجاؼ التي تمتاز بنخفاض كميات المياه وكذلؾ الغبار المتطاير

 -  :االسكد كالنفط كالطاقة االكلية المكاد : استيالؾ1.1.3.3

 والطاقة االولية المواد االسمنت انتاج عممية في األساس واالىـ بالدرجة يستيمؾ الكوفة اسمنت معمؿ اف    
بيئية نتيجة حرؽ المعجوف بكميات كبيرة مف النفط واحتوائو  مخمفات تسبب المواد هىذ اف إذ االسود والنفط

االولية التي تقوـ بنقؿ المواد العجبلت  ياعمى مواد سمية تتطاير في اليواء اضافة الى الزيوت التي تستعمم
 محاسبة وتتطمب األنظؼ، األداء اإلنتاجي ستراتيجية باتباع يقـ لـ المعمؿ ألف عديدة وما تتركيا مف عوادـ

الكيربائية في  والطاقة االسود والزيوت النفط وطاقة االولية المواد استيبلؾ بياف عمى التعرؼ البيئية التكاليؼ
  :-االتي الجدوؿ في مبيف صناعة االسمنت وكما

 



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ
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 (37) جدوؿ
والطاقة الكيربائية قبؿ تنفيذ  والزيوت والمواد النفطية االسود النفط و االولية المواد استيبلؾ كميات وتكاليؼ

 (2020,2019ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ لسنتي )
 

 حُٔ٘ٞحص

 

 

 حُٔ٘ش                                حُز٤خٕ

2019 2020 

 حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ

 حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش  حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش 

حُٔٞحى 

 حال٤ُٝش
1167881 11898359094 73802 751897122 1130428 8627426496 73100 557899200 

حُ٘ل٢ 

 حالٓٞى
114317891 12429954369 7544609 820336522 98556748 10662555877 6755652 730873494 

ح٣ُِٞص 

ٝٓٞحى 

 ٗلط٤ش 

3004708 1502353949 198301 99150470 2348683 1174341436 160992 80496181 

حُطخهش 
 حٌَُٜرخث٤ش 

6516905 5874847360 430095 387720800 5617915 6212612300 385085 425848522 

 1795117397  26676936109  2059104914  31705514772  حُٔـٔٞع

 . ظٌخ٤ُقحػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص ٗؼزش حُ

 ةبكميات كبير  كاف (2019) ةاستيبلؾ كمية المواد االولية في سن افخبلؿ الجدوؿ اعبله  يتبيف مف    
( توقؼ عف العمؿ لفترات طويمة بسبب جائحة كورنا، اذا 2020) سنةاالنتاج في  ألف( 2020قياسًا بسنة )

( دينار وبمغت تكاليؼ اإلسمنت العادي 11898359094تكاليؼ المواد االولية لئلسمنت المقاـو )بمغت 
( دينار 8627426496( وايضا بمغت تكاليؼ المواد االولية )2019( دينار لسنة )751897122)

اف عممية  إذ (2020)( دينار لسنة 557899200لئلسمنت المقاوـ وبمبمغ تكاليؼ اإلسمنت العادي )
( يعد مف اىـ ت خفيض االستيبلؾ مف المواد األولية الداخمة بصناعة االسمنت بنوعية )العادي والمقاـو

االىداؼ لتطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ في معمؿ اسمنت الكوفة الذي بدورة يحقؽ كفاءة االنتاج 
استيبلؾ المواد االولية مف خبلؿ  تخفيض كميةإلى وتحسيف األداء البيئي، اذ اف معمؿ اسمنت الكوفة يسعى 

 -االستفادة مف مخرجات المواد االولية وتحويميا لئلنتاج بعد تطبيؽ المعادلة االتية :

                                      %                       15=    1241683/100=          100=   حُٔٞحى حال٤ُٝش /      ٓويحٍ طول٤ٞ ٤ًٔش حُٔٞحى حال٤ُٝش

 ٤ًٔ812055ش حالٗظخؽ                                    (             8).........  2019ُٔ٘ش 



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ
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تمثؿ تخفيض التكاليؼ مف المواد االولية بعد تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي  لسابقةاف المعادلة ا   
(، 2020( لسنة )16%وتخفيض تكاليؼ المواد االولية بنسبة ) (2019( لسنة )15%األنظؼ بنسبة )
األنظؼ في المعمؿ  تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي وبعد قبؿ االولية وتكاليؼ المواد كميات ويمكف توضح

  : -عينة البحث في الجدوؿ اآلتي
 (38) جدوؿ

 (2020,2019)  لسنتي األنظؼ اإلنتاجي األداء ستراتيجية كبعد تنفيذ قبؿ االكلية المكاد استيالؾ كمية كتكاليؼ
 حُٔ٘ٞحص

 

 

 حُٔ٘ش                                      حُز٤خٕ 

2019 2020 

 حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ

 حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش  حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش 

حُٔٞحى 

حال٤ُٝش هزَ 

ط٘ل٤ٌ 

ٓظَحط٤ـ٤ش 

 حألىحء 

1167881 11898359094 73802 751897122 1130428 8627426496 73100 557899200 

حُٔٞحى 

حال٤ُٝش رؼي 

ط٘ل٤ٌ 

ٓظَحط٤ـ٤ش 

 حألىحء 

992699 10113605230 62732 639112554 949560 7247038257 61404 468635328 

 (.37حُـيٍٝ )حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ 

%( 15بنسبة )( 2019) سنة في انخفضت االولية قد المواد كميات اف يبلحظ اعبله الجدوؿ خبلؿ مفو    
بعد تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ اذ يعد تخفيض المواد االولية مف االىداؼ الرئيسة والميمة 

االنتاج مف خبلؿ السيطرة او التقميؿ مف الفاقد  كميات اكبر مف لستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ لتحقيؽ
( 16%) بنسبة االولية انخفضت المواد كميات اف ايضا( 2020) سنة في كذلؾ )المواد المتطايرة والغبار(،

 الكوفة.    اسمنت معمؿ داخؿ تمثؿ نسبة تخفيض جيدة إذمف المواد االولية 
 في االساسية المواد مف النفط ألف الكوفة اسمنت معمؿ في االسود النفط كميات استيبلؾ بخصوص اما   

المعمؿ عينة البحث  ويتحمؿ االستعماؿ عند سيئة بيئية اً اثار  يخمؼ والذي كبيرة وبكميات االسمنت صناعة
 سنة في انو يبلحظف األنظؼ، اإلنتاجي ستراتيجية األداء ىذا المعمؿ اتباع عدـ ظؿ في اضافية بيئية تكاليؼ

كميات  استيبلؾ تـ ايضاً ( 2020) سنة في وكذلؾ كبيرة كميات االسود النفط استيبلؾ بمغ قد( 2019)
 االىداؼ مف يعد االسود النفط تخفيض التكاليؼ البيئية التي يسببيا فإف لذلؾ االسود، النفط مف كبيرة



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ
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 مف الحد بخصوص مع الميندسيف في المعمؿ االستشارة وبعد األنظؼ، اإلنتاجي األداء لستراتيجية االساسية
 البيئي  األداء لتحسيف اً يعد ىدف ةمف ىذِه الكمي %(10)ف تخفيض نسبة أاالسود وقد تبيف  النفط استيبلؾ

  : -بالجدوؿ االتي موضح وكما
 

 (39) جدوؿ
 (2020,2019لسنتي ) األنظؼ اإلنتاجي األداء ةستراتيجي كبعد تنفيذ قبؿ االسكد النفط كتكاليؼ استيالؾ كمية

 حُٔ٘ٞحص

 

 حُٔ٘ش                                             حُز٤خٕ

2019 2020 

 حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ

 حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش  حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش 

حُ٘ل٢ حالٓٞى 

هزَ ط٘ل٤ٌ 

 ٓظَحط٤ـ٤ش

   حألىحء

114317891 

 

 

12429954369 7544609 820336522 98556748 10662555877 6755652 730873494 

حُ٘ل٢ حالٓٞى 

رؼي ط٘ل٤ٌ 

 ٓظَحط٤ـ٤ش 

 حألىحء

102886101 11186958932 6790148 738302870 88701073 9596300289 6080087 657786145 

 (.37حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ حُـيٍٝ )

( 11186958932( الى )2019يبلحظ انخفاض تكاليؼ النفط االسود لسنة )مف خبلؿ الجدوؿ اعبله    
( انخفضت التكاليؼ 2020( دينار لئلسمنت العادي، وايضا سنة )738302870دينار لئلسمنت المقاوـ و)

( دينار لئلسمنت العادي بعد 657786145( دينار لئلسمنت المقاوـ و)9596300289لمنفط االسود الى )
اذا اف ىذا التخفيض يسيـ في التقميؿ مف انبعاثات الدخاف التي  ،ية األداء اإلنتاجي األنظؼتطبيؽ ستراتيج

يسببيا النفط االسود نتيجة االحتراؽ، اف معمؿ اسمنت الكوفة يستعمؿ النفط االسود بكميات كبيرة  في عممية 
مف االساسيات لئلنتاج  دتعاف عممية تخفيض كميات النفط  إذانتاج االسمنت بنوعيو )المقاوـ والعادي(، 

مف خبلؿ استعماؿ الغاز الطبيعي الذي يكوف اقؿ  األنظؼ داخؿ معمؿ اسمنت الكوفة لتقميؿ عممية التموث
، وكذلؾ بالنسبة لكميات الزيوت والمواد النفطية االخرى المستعممة في معمؿ اسمنت الكوفة انبعاثات لمغازات

لمسيارات او الزيوت والشحوـ  اً نة البحث والتي تستعمؿ وقودقد تستعمؿ بكميات كبيرة داخؿ المعمؿ عي
مف الممكف التغيير في طريقة عمؿ اآلالت والمعدات القديمة  إذالمستخدمة في تبريد اآلالت والمعدات 



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ
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اإلنتاجي األنظؼ، وبعد االستشارة مع الميندسيف ستراتيجية األداء واستعماؿ اخرى جديدة يساعد في تطبيؽ 
 ػستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ مف اجؿ تحسيف األداء البيئي فقد قدرت نسبة التخفيض ب بشأف تطبيؽ

 -%( كما موضحو بالجدوؿ االتي :10)
 (40جدوؿ)

 (2020,2019كمية وتكاليؼ الزيوت والمواد النفطية االخرى قبؿ وبعد ستراتيجة االنتاج األنظؼ لسنتي )
 

 حُٔ٘ٞحص

 

 حُٔ٘ش                            حُز٤خٕ

2019 2020 

 حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ

 حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش 

ح٣ُِٞص 

ٝحُٔٞحى 

حُ٘لط٤ش 

حالهَٟ هزَ 

ط٘ل٤ٌ 

 ٓظَحط٤ـ٤ش

  حألىحء

3004708 1502353949 198301 99150470 2348683 1174341436 160992 80496181 

ح٣ُِٞص 

ٝحُٔٞحى 

حُ٘لط٤ش 

حالهَٟ رؼي 

ط٘ل٤ٌ 

 ٓظَحط٤ـ٤ش

  حألىحء

2704237 1352118554 178471 89235423 2113815 1056907292 144893 72446563 

 (.37حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ حُـيٍٝ )

بلحظ عند تطبيؽ ستراتيجية األداء ي إذالزيوت والمواد النفطية االخرى  كمية وكمفة وضحالجدوؿ اعبله ي   
( 2704237االسمنت المقاوـ الى ) مف خفض كمية الزيوت والمواد النفطية االخرىنستأنو اإلنتاجي األنظؼ 

كمية الزيوت اف ( 2020وكذلؾ سنة ) ،(2019( لتر لسنة )178471)الى لتر وكمية االسمنت العادي 
( 2113815بمغت ) لئلسمنت المقاوـ بعد تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ النفطية االخرى والمواد
( لتر اذ يتبيف 144893) لئلسمنت المقاوـ بمغت كمية الزيوت والمواد النفطية االخرىوكذلؾ اف  ،لتر

سنة  ألف( 2019( قياسًا مع سنة )2020انخفاض كميات الزيوت والمواد النفطية االخرى في سنة )
( توقؼ االنتاج لعدة شيور بسبب جائحة كورنا، اف عممية تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ 2020)

تسيـ في تحسيف  ةعمى مبالغ الزيوت والمواد النفطية االخرى في معمؿ اسمنت الكوفة قد تحقؽ مبالغ كبير 
 األداء اإلنتاجي والبيئي .



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ
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 عاـ في الكيرباء استيبلؾ انخفاض يبلحظف الكوفة اسمنت معمؿ في الكيربائية الطاقة بخصوص اما   
بسبب احداث  التوقؼ عممية مف لمكثير تعرض( 2020) سنة المعمؿ في ألف( 2019) بسنو قياساً ( 2020)

األداء اإلنتاجي األنظؼ  فعند تطبيؽ ستراتيجية  كورونا التي مَر بيا العالـ بشكؿ عاـ والعراؽ بشكؿ خاص،
 -لتخفيض كميات الطاقة الكيربائية نستخدـ المعادلة االتية :

                                                                                                                                                                 %                                          9=     6947000/100 =        100 /  =   ٓويحٍ حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش  ٓويحٍ طول٤ٞ ٤ًٔش حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش

 812055                               ٤ًٔش حالٗظخؽ                         (            9) 2019……ُٔ٘ش 

 معمؿ في2020 %( لسنة 08وبمعدؿ ) 2019%( لسنة 09الكيربائية بمعدؿ ) الطاقة تخفيض يمكفو   
  : االتي بالجدوؿ موضح دوف التأثير عمى عممية االنتاج كما الكوفة اسمنت

 (41) جدكؿ
 (2020,2019لسنتي) التنفيذ كبعد األنظؼ األداء اإلنتاجي ستراتيجية تنفيذ قبؿ الكيرباء كتكاليؼ استيالؾ كمية

                             ٞحصحُٔ٘

 

 

 حُز٤خٕ

2019 2020 

 حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ

 حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش  حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش 

حٌَُٜرخث٤ش  حُطخهش

هزَ ط٘ل٤ٌ 

حألىحء ٓظَحط٤ـ٤ش 

 حألٗظقحالٗظخؽ 

6516905 5874847360 430095 387720800 5617915 6212612300 385085 425848522 

حٌَُٜرخث٤ش  حُطخهش

رؼي ط٘ل٤ٌ 

  حألىحء ٓظَحط٤ـ٤ش

5930384 5346111098 391386 352825928 5168482 5715603316 354278 391780640 

 (.37حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ حُـيٍٝ )

اذ بمغت تكاليؼ الطاقة  اعبله يبلحظ اف المعمؿ يستعمؿ الطاقة بتكاليؼ عالية جداً  مف خبلؿ الجدوؿ   
وتكاليؼ  دينار (5874847360المقاوـ  ) لئلسمنتاألنظؼ  يالكيربائية قبؿ تنفيذ ستراتيجية األداء االنتاج

لسنة دينار ( 387720800العادي ) لئلسمنتاألنظؼ  يالطاقة الكيربائية قبؿ تنفيذ ستراتيجية األداء االنتاج
المقاـو  لئلسمنتاألنظؼ  ي(، وايضا تكاليؼ الطاقة الكيربائية قبؿ تنفيذ ستراتيجية األداء االنتاج2019)
 لئلسمنتاألنظؼ  ي( دينار، وتكاليؼ الطاقة الكيربائية قبؿ تنفيذ ستراتيجية األداء االنتاج6212612300)

( قياسًا مع سنة 2020حظ ارتفاع تكاليؼ الطاقة لسنة )بلي( اذ 2020( دينار لسنة )425848522العادي )
التكاليؼ اخذت باالرتفاع في كؿ سنة بسبب عدـ وجود و ، ( عمى الرغـ مف توقؼ المعمؿ عدة شيور2019)

تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي  اف، يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ اعبله ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ
 يإلنتاجا ستراتيجية األداء نت الكوفة فاف كمية الطاقة الكيربائية ستخفض بعد تنفيذمعمؿ اسم فياألنظؼ 



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ
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األداء اإلنتاجي األنظؼ وكذلؾ  اذ اف تخفيض الطاقة الكيربائية تعد مف االىداؼ الميمة لستراتيجة ،األنظؼ
التحسيف في اداء العمؿ وزيادة االنتاج في المعمؿ عينة البحث. بعد االنتياء مف تحديد تكاليؼ المواد االولية 

يمكف تمخيص الجداوؿ و والنفط االسود والزيوت والطاقة قبؿ وبعد تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ، 
 -:السابقة في الجدوؿ االتي 

 (42جدوؿ )
 (2019,2020استعماؿ التكاليؼ البيئية قبؿ وبعد تنفيذ ستراتيجية الكفاءة لسنتي )

 حُٔ٘ٞحص

 

 

 حُز٤خٕ 

2019 2020 

 حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ

 حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش  حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش 

ططز٤ن  هزَ

 ٓظَحط٤ـ٤ش 

 حُٔٞحى حال٤ُٝش

 حُ٘ل٢ حالٓٞى

 ح٣ُِٞص 

 حُطخهش 

 

1167881 

114317891 

3004708 

6516905 

 

 

 

11898359094 

12429954369 
 

1502353949 

5874847360 

 

 

 

73802 
 

7544609 
 

198301 
 

430095 

 

 

 

751897122 
 

820336522 
 

99150470 
 

387720800 

 

 

 

1130428 
 

98556748 
 

2348683 
 

5617915 

 

 

 

8627426496 
 

10662555877 
 

1174341436 
 

6212612300 

 

 

 

73100 
 

6755652 
 

160992 
 

385085 

 

 

 

557899200 
 

730873494 
 

80496181 
 

425848522 

 1795117397  26676936109  2059104914  31705514772  حُٔـٔٞع

ططز٤ن رؼي 

 ٓظَحط٤ـ٤ش 

 

 حُٔٞحى حال٤ُٝش

 حُ٘ل٢ حالٓٞى

 

 ح٣ُِٞص 

 حُطخهش 

 

 

 

992699 
 

102886101 

2704237 
 

5930384 

 

 

 

10113605230 

11186958932 
 

1352118554 
 

5346111098 

 

 

 

62732 
 

6790148 
 

178471 
 

391386 

 

 

 

639112554 
 

738302870 
 

89235423 
 

352825928 

 

 

 

949560 
 

88701073 

2113815 
 

5168482 

 

 

 

7247038257 
 

9596300289 

1056907292 
 

5715603316 

 

 

 

61404 
 

6080087 

144893 
 

354278 

 

 

 

468635328 
 

657786145 

72446563 
 

391780640 

 1590648676  23615849154  1819476775  27998793814  حُٔـٔٞع

 (.43()40()39()38هى انجذاول )عاعذاد انجبحث ثبالعزًبد 

ىذه المواد  ألفاف الجدوؿ اعبله يوضح مقدار كميات ومبالغ المواد االولية والنفط االسود والزيوت والطاقة    
اف  إذمصدرًا لمتموث والمخمفات البيئية في ظؿ عدـ اتباع ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ،  داالولية تع

األداء اإلنتاجي األنظؼ تساعد في  تقميؿ التموثات وزيادة انتاجية  تخفيض ىذه المواد واستعماؿ ستراتيجية
االنتاج في سنة  ألف( 2020( تمثمت بارتفاع كمياتيا مقارنة مع سنة )2019المعمؿ عينة البحث، اف سنة )

 مرتفعا نسبيا مما يحتاج الى مواد اولية اكثر في عممية صناعة االسمنت .كاف ( 2019)



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ
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 -اإلنتاجية: ستراتيجية في تنفيذ البيئية التكاليؼ سبةمحا : استعماؿ2.3.3

 اىداؼ التي تعد احدى اإلنتاجية ستراتيجية في تنفيذ تساعد البيئية التكاليؼ محاسبة اف معمومات   
 االنتاج تنفيذ قبؿ اإلنتاجية مقدار اجؿ قياس مف الكوفة اسمنت في معمؿ األنظؼ اإلنتاجي ستراتيجية األداء

األنظؼ في معمؿ اسمنت الكوفة ويمكف احتساب اإلنتاجية في المعمؿ عينة  االنتاج تنفيذ وبعد األنظؼ
 -البحث مف خبلؿ المعادلة االتية :

     المخرجات  
خبلتدالم   

 (11........) اإلنتاجية  

 -بعد ما تـ تحديد معادلة اإلنتاجية في المعمؿ عينة البحث يمكف توضيحيا مف خبلؿ الجدوؿ االتي:
 (43جدوؿ )

 (2020,2019القدرة اإلنتاجية قبؿ تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ لسنة )
 حُٔ٘ٞحص

 

 

 حُز٤خٕ                     

2019 2020 

 حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ

 حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش  حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش 

 حُٔوَؿخص:

حالٓٔ٘ض 

حُٔ٘ظؾ, 

حُظَٓزخص , 

 حُـزخٍ

919405 78285083480 60678 5058821325 830233 68561974436 58083 4210138944 

 حُٔيهالص:

)كـَ, 

طَحد 

ػخى١, 

ٍَٓ, طَحد 

كي٣ي, 

ؿزْ


 

1167881 11898359094 73802 751897122 1130428 8627426496 73100 557899200 

 %75 %79 %78 %75 %73 %82 %66 %79 حإلٗظخؿ٤ش

 .ك٢ ٓؼَٔ حٓٔ٘ض حٌُٞكش ٣ٍَ حالٗظخؽخحػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ طو

يوضح الجدوؿ اعبله نسبة اإلنتاجية في معمؿ اسمنت الكوفة قبؿ تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي    
تبيف انخفاض نسبة االنتاج قياسا مع كميات المواد االولية الداخمة في عممية انتاج االسمنت  إذ ،األنظؼ

%( لئلسمنت العادي وىي 82%( لئلسمنت المقاوـ وبمعدؿ )79( بمعدؿ )2019تمثمت نسبة انتاج سنة )و 
بنسبة %( لئلسمنت المقاوـ و 75( بمعدؿ )2020، وكذلؾ في سنو )المدخبلتنسبة منخفضة قياسا مع 

                                                           
 . الرمل ٌدخل فقط فً صناعة االسمنت المقاوم 
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ومع كميات  (2019) ة( منخفضة نسبيا قياسا مع سن2020اف نسب سنة ) إذ%( لئلسمنت العادي 79)
التموث البيئي واالنبعاثات الغبار والتراب المراسب يأخذ باالزدياد في كؿ سنة مما  ألف مدخبلت المواد االولية

، اذ البد مف جية األداء اإلنتاجي األنظؼاتباع ستراتي ـيسبب ارتفاع التكاليؼ وانخفاض اإلنتاجية في ظؿ عد
طريقة لزيادة نسبة اإلنتاجية والتقميؿ مف اليدر بالمواد االولية في المعمؿ عينة البحث ىذ ما سنتناولو مف 

 خبلؿ تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ كما موضح بالجدوؿ االتي :

 (44جدوؿ )

 (2020,2019األداء اإلنتاجي األنظؼ لسنتي ) القدرة اإلنتاجية بعد تنفيذ ستراتيجية
 حُٔ٘ٞحص

 

 حُز٤خٕ                

2019 2020 

 حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ

 حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش  حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش 

 حُٔوَؿخص:

حالٓٔ٘ض 

حُٔ٘ظؾ, 

حُظَٓزخص , 

 حُـزخٍ

902004 78145272196 59529 5049591276 847354 68232300018 56910 4202611616 

 حُٔيهالص:

)كـَ, 

طَحد 

ػخى١, 

ٍَٓ, طَحد 

كي٣ي, 

 ؿزْ(

992699 10113605230 62732 639112554 949560 7247038257 61404 468635328 

 %90 %93 %94 %89 %79 %95 %77 %91 حإلٗظخؿ٤ش

 ٣ٍَ حالٗظخؽ.خر٤خٗخص طوحػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ 

يوضح الجدوؿ اعبله نسبة اإلنتاجية لمعمؿ اسمنت الكوفة بعد تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ،    
بمغ اعمى مقدرة  إذيبلحظ اف نسبة اإلنتاجية قد ارتفعت قياسًا مع نسبة اإلنتاجية قبؿ تنفيذ ىذه االستراتيجية، و 

%( لئلسمنت العادي وىي 95%( لئلسمنت المقاوـ وبمعدؿ )91اذ بمغت بمعدؿ ) (2019)انتاجية في سنة 
( بمغت نسبة اإلنتاجية 2020وكذلؾ في سنة )، في معمؿ اسمنت الكوفة زيادة االنتاجتمثؿ مقدار  ةنسبة جيد

       ،                                %( لئلسمنت العادي93%( لئلسمنت المقاـو وبنسبة )89بمعدؿ )
قد تـ تخفيض المخرجات )تخفيض الغبار والتراب المرسب( مف خبلؿ االعتماد عمى لسابؽ في الجدوؿ او 



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ
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( مف المواد االولية، النفط، الزيوت ،الطاقةتخفيض ) مف خبلؿ(، اما تخفيض المدخبلت 36جدوؿ رقـ )
 (  .42خبلؿ االعتماد عمى بيانات جدوؿ رقـ )

يمكف المقارنة بيف القدرة اإلنتاجية قبؿ تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ وبعد تنفيذىا وكما و     
 -:موضح بالجدوؿ االتي 

 (45جدوؿ )

 (2020,2019القدرة اإلنتاجية قبؿ وبعد تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ لسنتي )
 حُٔ٘ٞحص

 

 حُز٤خٕ                

2019 2020 

 حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ

 حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش  حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش 

هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء   حإلٗظخؿ٤ش

 حإلٗظخؿ٢ حألٗظق
79% 66% 82% 73% 75% 78% 79% 75% 

رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء   حإلٗظخؿ٤ش

 حإلٗظخؿ٢ حألٗظق
91% 77% 95% 79% 89% 94% 93% 90% 

 (44()43حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ حُـي٤ُٖٝ )

بمغ مقدار  إذاف الجدوؿ اعبله يوضح نسبة اإلنتاجية قبؿ وبعد تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ،     
وبنسبة زيادة  ،لئلسمنت المقاوـ%( 12) بعد تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ الزيادة باإلنتاجيةكمية 

لسنة  ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ تنفيذ( لئلسمنت العادي قياسا مع نسبة اإلنتاجية قبؿ %13)
بعد تنفيذ ستراتيجية األداء  اإلنتاجية كمية ( بمغت نسبة الزيادة بنسبة2020، وكذلؾ في سنة )(2019)

( 2019يبلحظ اف سنة ) اذ%( لئلسمنت العادي، 14بنسبة )( لئلسمنت المقاوـ و 14%) اإلنتاجي األنظؼ
بسبب ازدياد المخمفات البيئية في كؿ سنة دوف تنفيذ  (2020كانت نسبة اإلنتاجية افضؿ قياسًا مع سنة )

التموث سيـ في تخفيض تستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ  تنفيذ، اف ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ
وتحسيف األداء البيئي وزيادة المقدرة  والزيوت والنفط االسود والطاقة المواد االولية سببوي تذالبيئي ال
  .اإلنتاجية

 

 



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ
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 -:الفاعمية  استراتيجية بتنفيذ البيئية التكاليؼ محاسبة : استعماؿ3.3.3

األداء اإلنتاجي األنظؼ التي يمكف استعماليا مف اجؿ  اف ستراتيجية الفاعمية ىي احدى اىداؼ ستراتيجية   
بمواد اخرى تكوف  في البيئة مضرةتحسيف نظاـ االنتاج والمنتجات مف خبلؿ استبداؿ المواد التي تكوف 

وزيادة  التكاليؼ البيئية ساعد في تخفيضي في البيئية غير الضارةاستعماؿ المواد االولية  اذ افصديقة لمبيئة، 
استعماؿ الغاز في معمؿ اسمنت الكوفة سيساعد في تخفيض  أفاالنتاج وانخفاض او انعداـ التموث البيئي، 

المعمؿ يستعمؿ كميات كبيرة مف النفط االسود في عممية حرؽ الكمنكر اضافة الى اف  ألفالتكاليؼ البيئية 
مؿ كميات كبيرة مف المياه في عممية المزج إلنتاج المواد االولية عند دخوليا الى طواحيف المواد االولية تستع

المعمؿ يتبع الطريقة الرطبة في حيف اذا استعمؿ المعمؿ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ  ألفالمعجوف 
مف الطرؽ الحديثة والتي تستعمميا  دفي عممية طحف المواد االولية باستعماؿ الطريقة شبة الجافة والتي تع

ىذه و ( في عممية انتاج المعجوف اف 13%يتـ اضافة قميؿ مف المياه بنسبة ) والتي فيياـ اغمب دوؿ العال
الطريقة ستوفر لممعمؿ الكثير مف الفوائد منيا تخفيض كميات المياه المستخدمة وبالتالي تخفيض مف تكاليؼ 

عممة في دفع المياه، عمميات الصيانة والزيوت والشحوـ وكذلؾ تخفيض االندثار المترتب عمى المكائف المست
وكذلؾ تخفيض او انعداـ التموثات الناتجة مف فضبلت المياه الثقيمة الناتجة مف فضبلت المياه واالتربة 

 -وايضا انعداـ مياه التركيد الموجود في المعمؿ وكما موضح بالجدوؿ  االتي :
 (46جدوؿ)

 (2020,2019جي األنظؼ لسنتي )كمية وتكاليؼ المياه قبؿ و بعد تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتا
 حُٔ٘ٞحص 

                        

 حُز٤خٕ  

2019 2020 

 حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ

 حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش  حٌُِلش ٤ًٔش حٌُِلش ٤ًٔش 

ٓوِلخص ح٤ُٔخٙ 

 هزَ ط٘ل٤ٌ

ٓظَحط٤ـ٤ش 

 حألىحء حإلٗظخؿ٢

594752 
 

17950319  105248 2523258 1544155 
 

17046854  105845 261606 

ح٤ُٔخٙ ٓوِلخص 

 رؼي ط٘ل٤ٌ

ٓظَحط٤ـ٤ش 

 حألىحء حإلٗظخؿ٢

207318 
 

2333541 13682  328024 184096 
 

2216091 12619  34009 

 ٣ٍَ حالٗظخؽ .خحػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص طو



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ
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المياه المستعممة في عممية خمط المواد االولية  كمفةيبلحظ انخفاض كميات و  السابؽالجدوؿ خبلؿ مف    
داخؿ المعمؿ عينة البحث نتيجة تطبيؽ ستراتيجة األداء اإلنتاجي األنظؼ التي تؤدي الى التحسيف البيئي 

( 17950319ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ ) نفيذقبؿ ت مخمفات المياهكانت تكاليؼ و داخؿ المعمؿ، 
لئلسمنت العادي ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ  نفيذقبؿ ت مخمفات المياهوتكاليؼ  المقاوـدينار لئلسمنت 

ستراتيجية األداء اإلنتاجي  نفيذقبؿ ت مخمفات المياهتكاليؼ بمغت وكذلؾ  ،(2019لسنة ) دينار (2523258)
ستراتيجية األداء اإلنتاجي  نفيذقبؿ ت مخمفات المياه( دينار لئلسمنت المقاوـ وتكاليؼ 17046854األنظؼ )
(، فعند تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ 2020لسنة ) لئلسمنت العادي ( دينار261606األنظؼ )

ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ، اف طريقة  نفيذقبؿ ت مخمفات المياهيبلحظ انخفاض كميات وتكاليؼ 
مية وتكاليؼ المياه البيئية يتـ مف خبلؿ استعماؿ الطريقة الشائعة في الوحدات المتبعة في تخفيض ك

( مف خبلؿ اتباع الطريفة شبة الجافة التي يستعمؿ المياه بيا 87%) بػػػػاالقتصادية بتخفيض نسبة المياه 
خمفات المياه الى انخفاض نسبة م ه( اف ىذا االنخفاض في تكاليؼ يؤدي بدور 13%)بػػػػػ بنسبة قميمة قدرت 

 بنفس النسبة .

 
 - :البيئية االقتصادية ستراتيجية تنفيذ في البيئية التكاليؼ محاسبة استعماؿ : 4.3.3

 اتستراتيجي احدى كونيال البيئية االقتصادية ستراتيجية في تنفيذ البيئية التكاليؼ محاسبة معمومات تساعد  
 ايراد معرفة مف فبلبد وألجؿ تنفيذ ىذِه الستراتيجية الكوفة، اسمنت معمؿ في األنظؼ اإلنتاجي األداء

 الجدوؿ في موضح وكما البيئية االقتصادية ستراتيجية تنفيذ قبؿ لممعمؿ عينة البحث الربح ومجمؿ المبيعات
 -: االتي

 

 

 

 



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ

 

 131 

 (47جدوؿ )
 (2020,2019ايراد المبيعات ومجمؿ الربح في معمؿ اسمنت الكوفة لسنتي )

                               

 حُٔ٘ش

  حُز٤خٕ 

2019 2020 

 االسمنت المقاوم 

 )دٌنار(

االسمنت العادي 
 )دٌنار(

االسمنت المقاوم 
 )دٌنار(

االسمنت العادي 
 )دٌنار(

 3248564000 52039165650 3267875000 47273019680 ح٣َحى حُٔز٤ؼخص

 4153671258 67518425150 498547010 77173646460 طٌخ٤ُق حالٗظخؽ

طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 حُظخػ٤َ حُز٤ج٢
4467591049 557150638 4258494147 112613667 

طٌِلش حُز٠خػش حُٔزخػش

 81641237509)) (1055697648) 71776919297)) 4266284925)) 

 ٓـَٔ حَُرق حٝ حُؤخٍس

 

34368217829)-) 2212177352 (-19737753647) 1017720925)-) 

ٗٔزش ٓـَٔ حَُرق حٝ 

 حُؤخٍس ح٠ُ حُٔز٤ؼخص
73)%) 68% %38)) %31)) 

 حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص ٗؼزش حُظٌخ٤ُق .

( عمى الرغـ مف ارتفاع 2019مف خبلؿ الجدوؿ اعبله يبلحظ اف ايراد المبيعات انخفض في سنة )   
انخفاض سعر بيع طف االسمنت الواحد في معمؿ اسمنت الكوفة يرجع السبب الى و  ،كميات االنتاج المباعة

( 2018( دينار لئلسمنت المقاوـ في سنة )70581كاف ) اف( دينار لئلسمنت المقاـو بعد 62056الى )
، وكذلؾ المناسفة الشديدة مع الشركات دينار (65000) اذ بمغ  العادياالسمنت طف  بيع وانخفاض سعر

تراجع في ايرادات المعمؿ، لم ادىوعدـ اتباع ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ  االخرى المنتجة لئلسمنت
( دينار وسعر طف 74667( اذ بمغ سعر طف االسمنت المقاوـ )2020ليعود ارتفاع االسعار في سنة )

( في ارتفاع ايراوآ ،( دينار68000االسمنت العادي) دات سيـ ارتفاع سعر بيع طف االسمنت )العادي والمقاـو
تكاليؼ االنتاج لئلسمنت  تبمغ فقد (2019)(، اما بالنسبة لتكاليؼ االنتاج لسنة 2020المعمؿ لسنة )

ويرجع السبب الى ارتفاع  ،قياسًا مع مبمغ االيرادات ( دينار وىي مبالغ مرتفعة77173646460المقاوـ )
اما االسمنت العادي فقد بمغت  ،ي االنتاجكمفة انتاج الطف الواحد نتيجة ارتفاع كميات المواد االولية الداخمة ف

داخؿ المعمؿ عينة البحث،  اً ( دينار وىي نسبة جيدة قياسا مع االيراد وتحقؽ ارباح498547010التكاليؼ )
( دينار وتكاليؼ االسمنت 67518425150( بمغت تكاليؼ االسمنت المقاوـ )2020وايضا في سنة )

ىنالؾ نسبة مرتفعة مف تكاليؼ و  ،مع االيرادات نةً عالية مقار ( دينار وىي تكاليؼ 4153671258العادي )
                                                           

 . ًِلش حُز٠خػش حُٔزخػش = طٌخ٤ُق حالٗظخؽ + طٌخ٤ُق حُٔوِلخص 



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ
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( تمثمت بارتفاع تكاليؼ االنتاج لئلسمنت المقاوـ اذ يرجع ىذا االرتفاع الى عدـ 2019اف سنة ) إذاالنتاج، 
األداء اإلنتاجي األنظؼ، وكذلؾ كمفة المخمفات ذات التأثير البيئي كانت مرتفَع، وفي عاـ  تبني ستراتيجية

يرجع عدـ تبني الستراتيجية  إذف ىناؾ ارتفاع في تكاليؼ انتاج االسمنت )المقاوـ والعادي( ا( ك 2020)
جية األداء اإلنتاجي األنظؼ البيئية السيما ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ، ولكي يبيف الباحث دور ستراتي

الباحث بتحديد الكفاءة االقتصادية البيئية داخؿ معمؿ اسمنت الكوفة  لذلؾ قاـ اوالفوائد المتحققة مف تنفيذى
 -المعادلة االتية : باستعماؿ( 48اإلنتاجي األنظؼ مف خبلؿ الجدوؿ)األداء قبؿ تنفيذ ستراتيجية 

 (48جدوؿ )
 ((2020,2019الكفاءة االقتصادية البيئية قبؿ تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ لسنة 

                              حُٔ٘ش                   

  حُز٤خٕ

2019 2020 

 االسمنت المقاوم 

 )دٌنار(

االسمنت العادي 
 )دٌنار(

االسمنت العادي  االسمنت المقاوم )دٌنار(
 )دٌنار(

 3248564000 52039165650 3267875000 47273019680 ح٣َحى حُٔز٤ؼخص

طٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ÷

حُٔوِلخص ًحص حُظؤػ٤َ 

 حُز٤ج٢

4467591049 557150638 4258494147 112613667 

 28.84 12.2 5.86 10.58 حالهظٜخى٣ش حُز٤جش =

 . حُظٌخ٤ُقحػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص ٗؼزش 

 (.212)( اذ بمغت 2020مف خبلؿ الجدوؿ أعبله يتبيف ارتفاع الكفاءة البيئية االقتصادية في سنة )   
( 10.58( التي بمغت )2019( لئلسمنت العادي قياسا مع نسبة سنة )28.84لئلسمنت المقاوـ وبنسبة )
النسب مع نسب كفاءة االقتصادية  هسيتـ مقارنة ىذو ( لئلسمنت العادي، 5.86لئلسمنت المقاوـ وبنسبة )

يتبيف اف الكفاءة البيئية تأخذ و البيئية بعد تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ في معمؿ اسمنت الكوفة، 
ية األداء اإلنتاجي األنظؼ، اذ يتـ تخفيض باالرتفاع كمما تـ تخفيض التكاليؼ البيئية باستعماؿ ستراتيج

يؼ المخمفات ذات التأثير البيئية( مف خبلؿ االعتماد عمى نتائج التخفيض التي تمت التكاليؼ البيئية )تكال
( و 42عمى المواد االولية والنفط االسود والزيوت والمواد النفطية االخرى والطاقة الكيربائية في جدوؿ )

 -:(، مف خبلؿ المعادالت االتية 36بات في جدوؿ )كميات الغبار والترس

 (1.........)حُز٤ج٢( حُظؤػ٤َ/حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ) طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص حالهظٜخى٣ش حُز٤ج٤ش = ح٣َحى حُٔز٤ؼخص  



  حٌُٞكش حُلَٜ حُؼخُغ: حُٔزلغ حُؼخُغ/حٓظؼٔخٍ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ حألٗ٘طش ك٢ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حالىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق ك٢ ٓؼَٔ
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طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص  حإلٗظخؿ٢ حألٗظق = حألىحء ش ٤حُز٤ج٢ ُِٔٞحى حال٤ُٝش رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق / ٤ًٔش حُٔٞحى حال٤ُٝش هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش َحُز٤ج٢ ُِٔٞحى حال٤ُٝش هز حُظؤػ٤َ

 (2............)حإلٗظخؿ٢ حألٗظق حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق * ٤ًٔش حُٔٞحى حال٤ُٝش رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش

طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص  =  حإلٗظخؿ٢ حألٗظق حألىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ُِ٘ل٢ حالٓٞىحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 حألىحء هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤شُِ٘ل٢ حالٓٞى حإلٗظخؿ٢ حألٗظق / ٤ًٔش  حألىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش َهز ُِ٘ل٢ حالٓٞىحُظخػ٤َ حُز٤ج٢ 

 (2.........)حإلٗظخؿ٢ حألٗظق حألىحء رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حُ٘ل٢ حالٓٞى حإلٗظخؿ٢ حألٗظق * ٤ًٔش 

طٌخ٤ُق  =  حإلٗظخؿ٢ حألٗظق  حألىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ٣ُِِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟحُز٤ج٢  ػ٤َحُظؤطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

٤ًٔش ح٣ُِٞص حإلٗظخؿ٢ حألٗظق /  حألىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش َهز  ٣ُِِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َحُٔوِلخص ًحص 

رؼي   ٤ًٔش ح٣ُِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟحإلٗظخؿ٢ حألٗظق * حألىحء ٓظَحط٤ـ٤شهزَ ط٘ل٤ٌ حالٓٞى  ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟ

 (2..........)حإلٗظخؿ٢ حألٗظق حألىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش

طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص  حإلٗظخؿ٢ حألٗظق = حألىحء ش ٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ  ُِطخهش حٌَُٜرخث٤شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

هزَ ط٘ل٤ٌ  حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش ٤ًٔشحإلٗظخؿ٢ حألٗظق / حألىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش َهز ُِ٘ل٢ حالٓٞى  ُِطخهش حٌَُٜرخث٤شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َ

 (2...........)حإلٗظخؿ٢ حألٗظق حألىحء رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش  حُطخهش حٌَُٜرخث٤شحإلٗظخؿ٢ حألٗظق * ٤ًٔش  حألىحء ٓظَحط٤ـ٤ش

طٌخ٤ُق حُٔوِلخص  حإلٗظخؿ٢ حألٗظق = حألىحء ش ٤َٓٓزخص حُـزخٍ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ إلُحُشحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

هزَ  ٤ًٔش ٓوِلخص )حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص( حإلٗظخؿ٢ حألٗظق /  حألىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش ََٓٓزخص حُـزخٍ هز إلُحُشحُز٤ج٢  حُظؤػ٤ًَحص 

حإلٗظخؿ٢ حألىحء رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش   ٤ًٔش ٓوِلخص )حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص(ق * حإلٗظخؿ٢ حألٗظحألىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش 

 (3....)حألٗظق

 حإلٗظخؿ٢ حألٗظق =  حألىحء ش٤ِٔ٤طَس ػ٠ِ حُظِٞع ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـُحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

حإلٗظخؿ٢ حألٗظق /  حألىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش َحُظِٞع ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ هز٤ِٔطَس ػ٠ِ ُحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

رؼي ط٘ل٤ٌ   ٤ًٔش ٓوِلخص )حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص(حإلٗظخؿ٢ حألٗظق* حألىحء هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش  ٤ًٔش ٓوِلخص )حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص( 

 (4........)حإلٗظخؿ٢ حألٗظقحألىحء ٓظَحط٤ـ٤ش 

 حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص  =  حإلٗظخؿ٢ حألٗظق حألىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ُِٞهخ٣شحُز٤ج٢  ؤػ٤َحُظطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص  

 حألىحء هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش ٤ًٔش ٓوِلخص )حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص( حإلٗظخؿ٢ حألٗظق / حألىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش  َهز ُِٞهخ٣شحُز٤ج٢ 

 (5......)حإلٗظخؿ٢ حألٗظقحألىحء  رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش   ٝحُظَٓزخص(٤ًٔش ٓوِلخص )حُـزخٍ حإلٗظخؿ٢ حألٗظق * 

اإلنتاجي ستراتيجية األداء مفات البيئية بعد تنفيذ خالمتكاليؼ احتساب  ه يتـمف خبلؿ المعادالت اعبلو 
 -الجدوؿ االتي : ( وكما موضح في(3))تـ تطبيؽ المعادالت اعبله في الممحؽ رقـ  األنظؼ
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 (49جدوؿ)
 (2020,2019األداء اإلنتاجي األنظؼ لسنة ) تكاليؼ المخمفات ذات التأثير البيئي قبؿ وبعد تنفيذ ستراتيجية

 

 حُٔ٘ٞحص

 

 

 حُظلخ٤َٛ

طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص حُظؤػ٤َ حُز٤ج٢ هزَ 

 حإلٗظخؿ٢ حألٗظق  حألىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـش

2019 

طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص حُظؤػ٤َ 

حألىحء  حُز٤ج٢ هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـش 

 2020 حإلٗظخؿ٢ حألٗظق

ُز٤ج٢ طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص حُظؤػ٤َ ح

حإلٗظخؿ٢  حألىحء رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـش

 2019حألٗظق

طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص حُظؤػ٤َ 

 حُز٤ج٢ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـش 

 2020حإلٗظخؿ٢ حألٗظقحألىحء 

حالٓٔ٘ض  حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ حالٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ

 حُؼخى١

حالٓٔ٘ض  حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ

 حُؼخى١

حالٓٔ٘ض 

 حُٔوخّٝ

حالٓٔ٘ض 

 حُؼخى١

 4172798 271909411 50404348 358572151 4967617 323701517 59298949 421849526 حُٔٞحى حال٤ُٝشٓوِلخص طٌخ٤ُق 

 27897076 1817838478 249853088 1777441399 30996750 2019820536 277614546 1974934905 حُ٘ل٢ حالٓٞى ٓوِلخص طٌخ٤ُق

 3072503 200211223 30198662 214831515 3413888 222456883 33554050 238701701 ح٣ُِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟ  ٓوِلخص طٌخ٤ُق 

 5375127 350256044 60809610 432596812 5842533 380713077 66823824 475381076 حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش ٓوِلخصطٌخ٤ُق 

 34009 2216091 328024 2333541 261606 17046854 2523258 17950319 ح٤ُٔخٙ ٓوِلخص طٌخ٤ُق

 7390801 107767051 7258193 109945056 8339626 121610374 8158604 123589396 طٌخ٤ُق حُحُش َٓٓزخص حُـزخٍ

 27365864 397417351 29371674 446633344 30879070 448467991 33015361 502061184 طٌخ٤ُق ح٤ُٔطَس ػ٠ِ حُظِٞع ٝحالٗزؼخع

 19173695 279699105 1896510 287311477 21635197 315628131 21318266 322967244 طٌخ٤ُق حُٞهخ٣ش

 2111417 137584833 17455021 124174079 2111417 137584833 17455021 124174079 طٌخ٤ُق حُظَٓزخص

 4062752 264738448 36175355 257349525 4062752 264738448 36175355 257349525 طٌخ٤ُق ٓٞحى طٔش حُٜ٘غ )ٓٔ٘ض ٓلوٞى(

 103211 6725503 1213404 8632094 103211 6725503 1213404 8632094 ٓٞحى طؼزجش ٝطـ٤ِق

 100759253 3836363538 484963889 4019820993 112613667 4258494145 557150638 4467591049 حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ٓـٔٞع

 رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص ٗؼزش حُظٌخ٤ُق .حػيحى حُزخكغ 
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اف التكاليؼ البيئية قد انخفضت بعد تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي  لسابؽيبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ ا     
( دينار بكمفة 4467591049( اف التكاليؼ البيئية لئلسمنت المقاوـ بمغت )2019األنظؼ ففي سنة )

( دينار 4019820993( دينار لمطف الواحد ولكف بعد تطبيؽ الستراتيجية اصبحت التكاليؼ البيئية )5865)
( دينار إليرادات المعمؿ وبمغت تكاليؼ 447770056( دينار لمطف الواحد اذ وفرت مبمغ )5277بكمفة )

( دينار لمطف الواحد وبعد 11082( دينار وبكمفة )557150638االسمنت العادي قبؿ تطبيؽ الستراتيجية )
( لمطف 9646) ( دينار التكاليؼ البيئية لئلسمنت العادي وبكمفة484963889تطبيؽ الستراتيجية اصبحت )

( كانت التكاليؼ البيئية 2020إليرادات المعمؿ، وفي سنة )دينار ( 72186749الواحد اي وفرت مبمغ )
( دينار قبؿ تطبيؽ ستراتيجية األداء 6110( دينار وبكمفة لمطف الواحد )4258494145لئلسمنت المقاوـ )

( دينار 5505( دينار التكاليؼ البيئية لئلسمنت المقاوـ وبكمفة )3836363538اإلنتاجي األنظؼ لتصبح )
لممعمؿ عينة  اً ( دينار ايراد422130607مبمغ التخفيض ) ديع إذلمطف المقاـو بعد تطبيؽ الستراتيجية 

( دينار لمطف الواحد 2357( دينار وبكمفة )112613667البحث وبمغت التكاليؼ البيئية لئلسمنت العادي )
( دينار التكاليؼ 100759253مف االسمنت العادي وبعد تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ بمغت )

( دينار إليراد 11854414اي انيا اضافة )( دينار 2109البيئية لئلسمنت العادي وبكمفة لمطف الواحد )
 . المعمؿ عينة البحث

يتبيف اف انخفاض كميات المخمفات ذات التأثير البيئي مف خبلؿ تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي    
انخفاض التكاليؼ البيئية التي صرفت مف اجؿ تقميؿ ى لاادى  هاألنظؼ في معمؿ اسمنت الكوفة الذي بدور 

كفاءة الادى ىذا االنخفاض الى زيادة و اإلنتاجي األنظؼ،  األداء البيئية قبؿ تطبيؽ ستراتيجية مف التموثات
 -االقتصادية وكما موضح بالجدوؿ االتي :

 (50جدوؿ )
 ((2020,2019الكفاءة االقتصادية البيئية بعد تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ لسنة 

                      حُٔ٘ش                           

 حُز٤خٕ 

2019 2020 

 حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ 

 )ى٣٘خٍ(

حالٓٔ٘ض حُؼخى١ 

 )ى٣٘خٍ(

حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ 

 )ى٣٘خٍ(

حالٓٔ٘ض حُؼخى١ 

 )ى٣٘خٍ(

 3248564000 52039165650 3267875000 47273019680 ح٣َحى حُٔز٤ؼخص

طٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش حُٔوِلخص ًحص ÷

 حُظؤػ٤َ حُز٤ج٢
4019820993 484963889 3836363538 100759253 

 32.24 13.56 6.73 11.75 =ًلخءس حالهظٜخى٣ش حُز٤جش

 .(49حُـيٍٝ )حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ ر٤خٗخص 
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كفاءة االقتصادية في المعمؿ نتيجة استعماؿ ستراتيجية األداء المف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يبلحظ ارتفاع    
يمكف اف يبلحظ ىذا االنخفاض عند مقارنة كفاءة االقتصادية البيئية قبؿ وبعد تنفيذ و اإلنتاجي األنظؼ، 

 -ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ وكما موضح بالجدوؿ االتي :
 (51جدوؿ)

 (2020,2019الكفاءة االقتصادية البيئية قبؿ وبعد تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ لسنتي )
حُٔ٘ش                                                 

 حُز٤خٕ 

2019 2020 

 حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ 

 )ى٣٘خٍ(

حالٓٔ٘ض حُؼخى١ 

 )ى٣٘خٍ(

حالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ 

 )ى٣٘خٍ(

حالٓٔ٘ض حُؼخى١ 

 )ى٣٘خٍ(

هزَ ط٘ل٤ٌ  ًلخءس حالهظٜخى٣ش حُز٤جش

 ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق
10.58 5.86 12.2 28.84 

رؼي ط٘ل٤ٌ  حالهظٜخى٣ش حُز٤جشًلخءس 

 ٓظَحط٤ـ٤ش حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق
11.75 6.73 13.56 32.24 

 ( .50()48حػيحى حُزخكغ رخالػظٔخى ػ٠ِ حُـي٤ُٖٝ )

( ارتفعت نسبة الكفاءة االقتصادية البيئية الى 2019نو في سنة )يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ اعبله ا   
( قبؿ تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ، وارتفعت 10.58كانت )( لئلسمنت المقاـو بعد اف 11.75)

( قبؿ تنفيذ ستراتيجية 5.86( لئلسمنت العادي بعد اف كانت )6.73نسبة الكفاءة االقتصادية البيئية الى )
 (13.56( ارتفعت نسبة الكفاءة االقتصادية البيئية الى )2020األداء اإلنتاجي األنظؼ، وكذلؾ في سنة )

( قبؿ تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ، وارتفعت نسبة الكفاءة 12.2لئلسمنت المقاوـ بعد اف كانت )
( قبؿ تنفيذ ستراتيجية األداء 28.84( لئلسمنت العادي بعد اف كانت )32.24االقتصادية البيئية الى )

تحسيف األداء البيئي لبيئية سوؼ تؤدي الى اإلنتاجي األنظؼ، واف ىذه الزيادة في مقدار الكفاءة االقتصادية ا
مف خبلؿ تقميؿ التموثات والمخمفات في المعمؿ عينة البحث وكذلؾ تحسيف األداء االقتصادي مف خبلؿ زيادة 

تطبيؽ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ تسيـ في زيادة االيرادات بعد معالجة الصرؼ عمى  ألفااليرادات 
 المخمفات البيئية .

لتحميؿ التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة، االمر الذي يساعد إدارة  ةيتضح مما سبؽ إف ىناؾ امكاني   
األداء اإلنتاجي األنظؼ مف خبلؿ مؤشرات الكفاءة البيئية والكفاءة  المعمؿ عينة البحث في تنفيذ ستراتيجية

قياس الفاعمية واإلنتاجية باالعتماد عمى التكاليؼ البيئية التي تـ تحدييا، وىذ  فضبًل عفاالقتصادية البيئية 
ُٞكيحص ٔخػي ح٣ٕ أ٣ٌٖٔ  حألٗ٘طش إ طل٤َِ حُظٌخ٤ُق حُز٤ج٤ش ػ٠ِ أٓخّ))ما يؤيد صحة الفرضية الثانية 

.(حالهظٜخى٣ش ك٢ طل٤ٖٔ حألىحء حإلٗظخؿ٢ حألٗظق
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 االكؿ المبحث
 االستنتاجات 

 :- وكاالتي  والعممي النظري الجانب في الباحث الييا توصؿ التي االستنتاجات اىـ يتناوؿ المبحث ىذا   
 

 استنتاجات الجانب النظرم:.1.1.4 :

 جيود عف الباحث ونتائج جيود لتمييز وذلؾ النظري الجانب استنتاجات لقد تـ التوصؿ الى مجموعة مف   
 -: االتي خبلؿ مف النظري الجانب استنتاجات عرض يمكف إذ االخريف، ونتائج

يمكف تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى أساس االنشطة وتقديـ المعمومات لئلدارة التخاذ القرارات في  (1
 تخفيض التكاليؼ البيئية وتحسيف االداء البيئي .

تكاليؼ بيئية غير منتجة وتكاليؼ ازالة  عمى يمكف تقسيـ التكاليؼ البيئية عمى اساس االنشطة (2
 سبات وتكاليؼ السيطرة عمى التموث واالنبعاث الغازي وتكاليؼ الوقاية .التر 

مف خبلؿ تقسيـ التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة تبيف اف تكاليؼ البيئية غير المنتجة اكثر  (3
 التكاليؼ تأثيرًا عمى الوحدة االقتصادية .

 األداء اإلنتاجي األنظؼ .توجد عبلقة بيف التكاليؼ البيئية عمى أساس االنشطة وستراتيجية  (4
يمكف استعماؿ ستراتيجات األداء اإلنتاجي األنظؼ المتمثمة بالكفاءة والفاعمية واالنتاجية واالقتصادية  (5

 في تحسيف االداء البيئي في الوحدة االقتصادية .
ء يمكف تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى اساس االنشطة في الوحدة االقتصادية وتطبيؽ ستراتيجية االدا (6

 االنتاجي االنظؼ مف اجؿ تخفيض التموثات البيئية .
 اذا فاعمية كفاءة أكثر وتكوف االقتصادية، الوحدة في االنظؼ االنتاجي االداء ستراتيجية تطبيؽ يمكف (7

 االنشطة . اساس عمى تحميؿ التكاليؼ البيئية ما يتـ بعد البيئية، التكاليؼ عمى تطبيقيا تـ
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 استنتاجات الجانب العممي:. 2.1.4:

حوؿ  يفتقر الى المعموماتو اف معمؿ اسمنت الكوفة يطبؽ النظاـ المحاسبي الموحد بتبويب حساباتو،  (1
 تبصورة كبيرة، اذ يعتمد المعمؿ عمى اجراءات وتقسيما تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى اساس االنشطة

 لقياس الزمة معمومات توفير عمى قادر غير المحاسبي النظاـ اف، حيث النظاـ المحاسبي الموحد
 أسمنت معمؿ يتفقيا التي الكبيرة المبالغ مف الرغـ عمى االنشطة اساس عمى البيئية التكاليؼ وتحميؿ
 واالجراءات القرارات عف الناشئة البيئية المخمفات إلزالة او السمبية االثار أنتشار منع سبيؿ في الكوفة
 .بالبيئة المضرة

 اف المعمومات التي توفرىا شعبة الترسبات والشعبة البيئية الخاصة في المعمؿ تكوف معمومات عامة  (2
 . ال توفر معمومات عف التكاليؼ البيئية انيا عف تموث اليواء نتيجة الغبار المتصاعد، بمعنى

الداخمية تتمثؿ التأثيرات و داخمية وخارجية سمبية، بيئية اف معمؿ اسمنت الكوفة يكوف لو تأثيرات  (3
تشمؿ فاما التأثيرات الخارجية  ،تأثيرات عمى العامميف في المعمؿ نتيجة االتربة والغبار المتطايرالب

 التأثيرات السمبية عمى المجتمع السكني الف موقع العمؿ في منطقة زراعية.
وكذلؾ عدـ  لـ يتبع معمؿ اسمنت الكوفة اي تقنية تستعمؿ لتخفيض او الحد مف التكاليؼ البيئية، (4

 .اتباع اي طريقة لفصؿ التكاليؼ البيئية
التكاليؼ البيئية مع الحسابات االخرى مما جعؿ ىنالؾ صعوبة  بصرؼيقوـ  معمؿ اسمنت الكوفةاف  (5

 في التحاسب عنيا .
 يمكف قياس التكاليؼ البيئية عمى اساس االنشطة واالفصاح عنيا في معمؿ اسمنت الكوفة . (6
يتطمب خطوات  معمؿ اسمنت الكوفةاف خطوات تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى اساس االنشطة في  (7

 تكاليؼ مراكز الى التكاليؼ تخصيصو  االنشطة تحديداساسية والتي تتمثؿ بتحميؿ التكاليؼ البيئية و 
 . المنتجاتى عم االنشطة تكاليؼ لؤلنشطة وتحميؿ الكمفة موجيات تحديدو  النشاط

 خبلؿ مف االداء البيئي تحسيف في الميمة الستراتيجيات مف تعد األنظؼ اإلنتاجي األداء ستراتيجية (8
 مف والترشيد الطبيعة لموارد االمثؿ واالستخداـ بالبيئة الضارة واالنبعاثات المموثات تخفيض او الحد

 طريقة تعد إذ ةاإلنتاجي العممية فيمعمؿ اسمنت الكوفة  في تطبيقيا ويمكف الكيربائية الطاقة استيبلؾ
 . البيئية التكاليؼ تخفيض لتحقيؽ عممية

 البيئية المتطمبات تحقيؽ في معمؿ اسمنت الكوفة تساعد األنظؼ األداء اإلنتاجي ستراتيجية اف (9
 صديقة تكوف التي الطبيعية الموارد استعماؿ خبلؿ مف البيئية التكاليؼ وتخفيض المنتوج وتحسيف
 . الجيدة لمموارد باستعماليا البيئية التأثيرات وتقميؿ المنتوج بتحسيف وصؿ حمقة تكوف انيا اي لمبيئة،

 



 ....................................... ٢ٗ / حُظ٤ٛٞخصحُلَٜ حَُحرغ : حُٔزلغ حُؼخ

 

 139 

 المبحث الثاني
 التكصيات 

يتناوؿ ىذا المبحث التوصيات التي توصؿ الييا مف قبؿ الباحث استنادًا الى االستنتاجات التي تـ عرضيا    
 -:بالمبحث االوؿ مف ىذا الفصؿ وكاالتي 

 :.التكصيات1.2.4:
قياـ االدارة بتوفير معمومات عف تحميؿ التكاليؼ البيئية عمى أساس األنشطة مف خبلؿ قياس التكاليؼ  (1

 ورقابتيا . 
تخفيض التأثيرات البيئية التي يسببيا معمؿ اسمنت الكوفة التي يكوف ليا تأثير سمبي عمى العامميف  (2

 تمنع مف انتشار الغبار، وتوفير والمجتمع السكني مف خبلؿ شراء المرسبات والفبلتر الحديثة التي
 عمى والسيطرة لقياس تعمؿ متكاممة كوادر وتأىيؿ بالبيئة المضرة الغازية االنبعاثات لقياس االجيزة

 .المضرة بالبيئة  االنبعاثات
 التي المتاحة وموارده وامكانيتو قدراتو مع تتفؽ التي الستراتيجية باختيار الكوفة اسمنت معمؿ قياـ (3

 التي األنظؼ اإلنتاجي األداء ستراتيجية اختيار يمكفو  التكاليؼ، وتخفيض البيئي األداء بتحسيف تسيـ
 منتجاتو . مع تتبلءـ

اتباع محاسبة التكاليؼ البيئية لتحديد وقياس التكاليؼ البيئية في معمؿ اسمنت الكوفة مف اجؿ فصؿ  (4
 التكاليؼ البيئية عف التكاليؼ االخرى .

 اً ضرر  أقؿ انبعاثات التكاليؼ البيئية في معمؿ اسمنت الكوفة فبل بد مف توفير اجيزة ذاتنظرا الرتفاع  (5
 بأقساـ الحديثة والمعدات اآلالت باإلنتاج وتنصيب كفاءة اعمى وتحقيؽ الطاقة مف اقؿ اً واستيبلك
  قميمة . بيئية تأثيرات ذات بحيث تكوف المعمؿ

كونيا تسيـ بزيادة نسبة الكفاءة لالكفاءة البيئية في معمؿ اسمنت الكوفة  ضرورة استعماؿ ستراتيجية (6
 البيئية وتحسيف األداء البيئي وتخفيض كميات المخمفات داخؿ المعمؿ .

اإلنتاجية تسيـ بزيادة كميات االنتاج مف خبلؿ تخفيض كميات الغبار والترسبات  اف تطبيؽ ستراتيجية  (7
 مف المواد االولية وزيادة االنتاج .
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يمكف تحسيف الفاعمية في معمؿ اسمنت الكوفة مف خبلؿ استبداؿ المواد التي تكوف ذات تأثير بيئي   (8
 االنتاج التي تسبب انبعاثات او تموثات . او تغيير الطرؽ المستعممة في عممية اً بمواد بيئية اقؿ تأثير 

يمكف زيادة الكفاءة االقتصادية وتخفيض التأثيرات البيئية وزيادة االنتاج في معمؿ اسمنت الكوفة مف   (9
 خبلؿ االعتماد عمى ستراتيجية األداء االنتاج األنظؼ .

الكوفة  اسمنت معمؿ مف اجؿ تنفيذ ستراتيجية األداء اإلنتاجي األنظؼ وتحسيف األداء البيئي في (10
 : االتي المعمؿ عمى ينبغي

 . لممنتوج قيمة ال تضيؼ التي المواد استبعاد خبلؿ مف البيئية التكاليؼ تخفيض - أ
 اإلنتاجي األداء ستراتيجية لتبني والموظفيف المختصيف الميندسيف مف العامميف وتحفيز الدعـ تقديـ - ب

 .األنظؼ
 بتقميؿ األنظؼ اإلنتاجي األداء ستراتيجية وتطبيؽ المعمؿ منتوج عمى بيئية تعديبلت ادخاؿ - ت

 . اإلنتاجية عممياتيا عف الناجمة والمخمفات المموثات
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كالمراجع المصادرقائمة   
 المراجع

 القرآف الكريـ . 
:ػػالمصادر العربية ػػاكال:  

 .القكانيف كالتقارير كالكثائؽ الرسمية:أ: 
 2020,2019 لسنة ،"البحث والتطوير" ،سمنت الكوفةامعمؿ  (1
 2020,2019لسنة  "، الحسابات الختامية" ،سمنت الكوفةامعمؿ  (2
 2020,2019 لسنة "،الشعبة البيئية" ،سمنت الكوفةامعمؿ  (3
 2020,2019لسنة  ،" تقارير االنتاج، "سمنت الكوفةامعمؿ  (4
 2020,2019 لسنة "،شعبة الترسبات، "سمنت الكوفةامعمؿ  (5
  2020,2019لسنة ،"شعبة التكاليؼ" ،سمنت الكوفةامعمؿ  (6
 2020,2019 لسنة "،قسـ الصيانة، "سمنت الكوفةامعمؿ  (7

 ـــالكتب:ب: 

الطبعة االولى، المكتبة االكاديمية لمنشر،  "مخاطر التموث البيئي"،، (2012)أبو النجا، حمدي  (1
 القاىرة، مصر.

  .دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع، عماف  "البيئية مشكبلت وحموؿ"،(، 2019حسيف، عادؿ الشيخ ) (2
 .، العراؽبغداد مطبعة ، بغداد،البيئي التموث محاسبة .(2009)ناحي. وليد الحيالي، (3
لمنشر، الرياض،   المريخ دار البيئة"، سمـو" ،(1994) أحمد صادؽ ،الديف، طو الدينشارى، عز (4

 المممكة العربية السعودية.
 دار الكتب بالقاىرة، مصر. التموث البيئي مشكبلت وحموؿ"،(، "2019زغموؿ، راشد عبد الفتاح ) (5
 استراتيجية االنتاج االنظؼ مف منظور تقنيات النانو كمدخؿ لتفعيؿ(، "2011خالد مصطفى )قاسـ،  (6

جامعة الدوؿ العربية ، كمية االدارة والتكنولوجيا /االكاديمية  التنمية المستدامة في الصناعة العربية"،
  مصر. –الدار الجامعة، االسكندرية العربية لمعمـو والتكنولوجيا والنقؿ البحري، 

"، كمية التجارة بنيف، جامعة "المحاسبة عف التكاليؼ البيئية(، 2009مطاوع، مطاوع السعيد السيد ) (7
 مصر. –االزىر 
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 :الدكريات البحكث ك-ت

(، "برنامج االنتاج كاليو لزيادة فاعمية ممارسات االدارة 2012براىيمي، شراؼ، مجاىدي، فتاح )  (1
مجمة اداء البيئية و دعـ االداء البيئي  لممؤسسة/ دراسة حالة مؤسسة االسمنت ومشتقاتو بالشمؼ"، 

   . (1(، العدد )1، المجمد)المؤسسات الجزائرية
، "تفعيؿ دور إدارة الكمفة اإلستراتيجية في 2012)التمي ، خالد غازي عبود، الزيدي، مثنى فالح بدر ) (2

 .(93العدد)(، 35المجمد) ،مجمة اإلدارة واالقتصاد دعـ تقنية اإلنتاج األنظؼ"،
(،" تحميؿ البيانات المحاسبية عف االداء البيئي وأثرة في حماية البيئية 2011)جبار، ناظـ شعبلف  (3

 .(4(، العدد)13، المجمد) واالقتصادية مجمة القادسية لمعمـو األدرية ووقايتيا مف التموث"،
،" تحميؿ العبلقات (2016الجبوري، جميمة حمراف نامس، كحيط، عباس نوار، ايوب، لقماف محمد )  (4

، واالدارية االقتصادية لمعمـو الكوت مجمة لموحدات االقتصادية"،بيف االفصاح البيئي واالداء المالي 
 . (21 )العدد (،1المجمد) ،واسط جامعة/ واالقتصاد اإلدارة كمية عف

 ( ، الكويت .139، الييئة العاـ لمبيئة ، العدد )مجمة بيئتنا(،" االنتاج النظيؼ"، 2011جماؿ، دالؿ )  (5
 نموذج مقترح"،  ، "التحديات التي تواجو قياس التكاليؼ البيئية2011)الحمداني، خميؿ ابراىيـ رجب ) (6

 . منشور في المعيد التقني الموصؿ ، العراؽ، نوفمبر 23 و 22 يومي ورقمة بجامعة المنعقد المؤتمر
"التكامؿ بيف عمميات  االنتاج االنظؼ وعمميات سمسمة التجييز  (،2017حنظؿ، قاسـ احمد )  (7

مجمة العكسي في الشركات الصناعية / رؤية تطبيقية في شركة اليبلؿ الصناعية في محافظة بغداد"، 
 (.39(، العدد)3المجمد)، تكريت لمعمـو االدارية واالقتصادية

 في البيئية المحاسبة(،"  2018الخشاب، عمر غالب، حمودي، ىشاـ عمر، اوراس، محمود جاسـ ) (8
،  مجمة جامعة جييافالخضراء"،  التكنموجيا اقتصاديات اساليب كأحد االنظؼ االنتاج تبني خدمة

 (.2العمـو االدارية والمالية، اربيؿ، العدد )
 شركة في المحاسبية المعمومات نظـ وفاعمية كفاءة عمى البيئية العوامؿ أثر" ،(2011) محمد دباغيو، (9

 ،(35) المجمد ،واالقتصاد اإلدارة مجمة ،"األردنية التأميف شركات في تحميمية دراسة: التأميف
  . (90)العدد
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البيئية (،" القياس المحاسبي لمتأثيرات 2009موفؽ عبد الحسيف ) ،محمد ،الذىبي، عمي ناجي سعيد (10
   .(33 -1ص ) ص ،(2، العدد)(8) المجمد ، مجمة دراسات محاسبية ومالية  واإلفصاح عنيا"،

 مجمة الدراسات والبحوث (، "فعالية األنظمة التربوية و مؤشرات قياسيا"،2013زوليخة ، طوطاوي ) (11
 .(1(، العدد)1، المجمد)االجتماعية

،"القياس المحاسبي لمتكاليؼ البيئية دراسة تطبيقية لشركة الزاوية  2018 )سحيـ، مريـ مصباح .) (12
 (.6، العدد)مجمة دراسات االنساف و المجتمعلتكرير النفط"، 

" التكامؿ بيف عمميات ،(2018السماؾ، بشار عز الديف سعيد، الرحاوي، سوزاف محمود محمد ) (13
االنتاج االنظؼ وعمميات سمسمة التجييز العكسي في الشركات الصناعية / رؤية تطبيقية في شركة 

، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ مجمة تنمية الرافديفاليبلؿ الصناعية في محافظة بغداد"، 
 (  . 37( ، العدد)120،المجمد)

(،" دور إدارة معايير اإلنتاج النظيؼ في تقميؿ المخاطر 7201الشاوي، ىاني فاضؿ جمعو ) (14
(  اليابانية، بحث استطبلعي آلراء عينة مف فنيي Jidokaاالقتصادية والبيئية والصحية وفقا لفمسفة) 

 (.45(، العدد)12، المجمد)مجمة العمـو االقتصاديةشركة غاز البصرة،" 
القياس المحاسبي لتكاليؼ األداء البيئي لمشركة السورية ،"  (2010الشحادة، عبد الرزاؽ قاسـ )  (15

مجمة جامعة دمشؽ لمعموـ االقتصادية العامة لؤلسمدة وتأثيره في قدرتيا التنافسية في مجاؿ الجودة،" 
 (.1( ، العدد)26، المجمد)والقانونية

أىمية التكاليؼ ،"( 2012جياد ) ،الصوفي، فارس جميؿ حسيف، القطيش، حسف فميح مفمح، قراقيش (16
واإلفصاح البيئي في ترشيد القرارات اإلدارية في الشركات الصناعية المساىمة العامة المدرجة في 

 . (29المجمد، العدد) ،مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية الجامعةبورصة عماف"، 
(،" أثر تطبيؽ نظاـ التكاليؼ عمى اساس النشاط في تخفيض التكاليؼ 2019) صباح طالب، عباس (17

دراسة تطبيقية في الشركة العامة لصناعة البطاريات معمؿ بابؿ،"  - 14001البيئية وفقا لمعيار ايزو 
 (.(120العدد( 42المجمد) ،واالقتصاد االدارة مجمة

خبلؿ معيار العائد دراسة حالة في الشركة (،" تقويـ كفاءة االداء مف 2009رجاء رشيد )عبد الستار،  (18
 . (19، المجمد، العدد )جامعةالمجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية  "،العامة لصناعة البطاريات
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(،" دور المحاسبة القومية الخضراء في دعـ تقنية اإلنتاج األنظؼ في 2017عزه أحمد ) ،عبد المتعاؿ (19
  .  (1(، العدد)1المجمد)، المحاسبية لمبحوثمجمة اإلسكندرية  منظمات األعماؿ"،

(،" القياس واإلفصاح المحاسبي البيئي وأثرىما عمى 2016عبد المجيد، محمد سيد عبدالوىاب )  (20
 . (22(، العدد )6، جامعة النيميف، المجمد)مجمة الدراسات العميا الحسابات القومية"،

مجمة (،" تحميؿ التكاليؼ البيئية في الشركة العامة لئلسمنت الشمالية"، 2008عبد، أحساف ذياب ) (21
 .(71، المجمد، العدد)االدارة واالقتصاد

دور اإلفصاح المحاسبي عف التكاليؼ البيئية في الشركات الصناعية ،" (2018. )عزيز، عزيز محمد (22
مجمة المثنى  "،لؤلوراؽ الماليةالعراقية دراسة تطبيقية عمى بعض الشركات المدرجة في سوؽ بغداد 

 .(1(،اإلصدار)8،المجمد )لمعمـو اإلدارية 
(،" التكاليؼ البيئية ودورىا في تحسيف المعمومات المحاسبية المقدمة 2016عمي، عادؿ حسيف ) (23

 .(8(، العدد)1، المجمد)مجمة الدنانير التخاذ القرارات دراسة ميدانية في الشركات الصناعية/االنبار"،
(،" اثر التكاليؼ البيئية عمى تكاليؼ الجودة 2018بف عيشي، بف واضح، الياشمي ) عمار، (24

 مجمة الدراسات االقتصادية المعاصرةبالمؤسسات الصناعية الجزائرية / دراسة حالة والية بسكرة"، 
 .(5(، العدد )19،المجمد)

 عمى التكاليؼ نظاـ دور تقييـ(،" 2016) حبيب حمزة الحسناوي، عقيؿ، عبيد عمي قيصر ،الفتمي (25
مجمة الغري لمعموـ ، الصناعية الشركات في البيئية التكاليؼ ادارة في ABC االنشطة اساس

 .(37(،العدد)1، المجمد )االقتصادية واالدارية
مجمة مركز (،" حماية البيئة في الصناعة: االنتاج االنظؼ فرصة أـ ضرورة"، 2011قدوري، سحر ) (26

 .(34، المجمد، العدد )العربية والدوليةالمستنصرية لمدراسات 
(،"االنتاج االنظؼ كاستراتيجية لدعـ نظـ االدارة البيئية لتحقيؽ 2017كافي، فريد، طالـ، عمي  ) (27

 .(5، المجمد، العدد )مجمة ميبلؼ لمبحوث والدراساتالتنمية المستدامة دراسة حالة فرتياؿ بعناية "، 
(،" العبلقة بيف التسويؽ االخضر واستراتيجية 2016مجيد، امجد حميد، شاكر، عصاـ محمد رضا)  (28

مجمة كمية االدارة االنتاج االنظؼ / دراسة استطبلعية آلراء عينة في معمؿ سمنت كرببلء"، 
 ( .1(، العدد)8، المجمد )واالقتصاد لمدراسات االقتصادية واالدارية والمالية
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، "القياس المحاسبي لمتكاليؼ البيئية واإلفصاح عنيا كمدخؿ لتحقيؽ 2017)مصطفى، عوادي )  (29
ديسمبر   7,6الميزة التنافسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية"، المؤتمر المنعقد يومي 

 ، الجزائر.منشور في كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير
زىير احمد عمي   ,عبدالرحيـ ادـ، امبدي، عبد الرحمف البكري منصور، احمدموسى، ياسيف  (30

(،" أثر قياس التكاليؼ البيئية عمى جودة المعمومات المحاسبية" دراسة ميدانية عمى عينة مف 2017)
 (.39(، العدد)18، المجمد)"، مجمة العموـ واالقتصاديةالشركات الصناعية في السوداف

 (،" اىمية القياس المحاسبي لمتكاليؼ البيئية ودورىا 2012، الخفاؼ، ىيثـ ىاشـ ) ناصر، طو عميوي  (31
في تفعيؿ جودة المعمومات المحاسبية التخاذ القرارات / دراسة استطبلعية آلراء عينة مف المنشآت 

 .(92(، العدد)35، المجمد)مجمة االدارة واالقتصادالصناعية بمدينة الموصؿ"، 
،"اإلنتاج األنظؼ منيج عمؿ لمتقميؿ مف التموث  (2012)النعمة، عادؿ ذاكر، حمودي، وجداف حسف (32

  مجمة تنمية الرافديف،الصناعي بالتطبيؽ عمى الشركة الوطنية لصناعة األثاث المنزلي بالموصؿ"، 
 .(107( ، العدد)34كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ، المجمد)

 ػػكاالطاريح:الرسائؿ  ث:
أثر قياس التكاليؼ البيئية عمى ترشيد القرارات االدارية / ، "2019)ابراىيـ، ابكر محمد عبداهلل )  (1

في  منشورة "، رسالة ماجستيردراسة ميدانية عمى عينة مف الشركات الصناعية بوالية الخرطوـ
 ، كمية الدراسات العميا، جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا. التكاليؼ والمحاسبة االدارية

 دراسة األداء وفاعمية كفاءة عمى االستراتيجية االدارة أثر" ،(2010) نور محمد حنفي محمد تبيدي،  (2
 ، االدارية العموـ مدرسة ، األعماؿ أدارة في منشورة دكتوراه أطروحة ،"السودانية االتصاالت قطاع
 الخرطـو . جامعة

 :التمية استراتيجية دعـ في االنظؼ االنتاج تقنيات دور" ،(2012) محمد ابراىيـ محمدالجبوري،  (3
غير  ماجستير رسالة  "،الديف في صبلح  المنظفات لكيمياويات العربية الشركة في دراسة ميدانية

 .الموصؿ جامعة اد،صواالقت االدارة ، ،كميةفي االدارة الصناعية منشورة
 البيئي األداء كفاءة رفع في عنيا واإلفصاح البيئية التكاليؼ قياس أثر"(، (2014حمد، منى عبداهلل  (4

 منشورة، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ.  في عمـو المحاسبة منشورة رسالة ماجستير "،تطبيقية دراسة
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 في المؤسسات عنيا واإلفصاح البيئية لمتأثيرات المحاسبي القياس، "(2014) سياؼ سعيدي حناف، (5
 غير ماجستير ، رسالة"قسنطينة - SCHB- بوزياف حامة اإلسمنت مؤسسة حالة دراسة الصناعية
 الجزائر. قسنطينة، التسيير، جامعة وعموـ االقتصادية العموـ كمية التسيير، عموـ فيمنشورة 

استعماؿ تقنيات المحاسبة االدارية البيئية في تنفيذ   " (، 2018الخزرجي، ابراىيـ انور ابراىيـ ) (6
رسالة  "،/ دراسة تطبيقية في معمؿ اسمنت الكوفةتحقيؽ المزايا التنافسية لاستراتيجية االنتاج االنظؼ 

 جامعة القادسية. كمية االدارة واالقتصاد،، في عموـ المحاسبة منشورة غير ماجستير
 االنظؼ االنتاج أسموب تعزيز في الصيانة سياسات دور" ،(2018) محمد غالب عمر الخشاب، (7

غير  عالي دبموـ بحث ،"الغازية الموصؿ كيرباء محطة في العامميف مف عينة آلراء استطبلعية دراسة
 الموصؿ. جامعة واالقتصاد، االدارة كمية الصناعية، االدارة فيمنشور 

األنظؼ ودورىا في التوازف البيئي مف خبلؿ استراتيجيات اإلنتاج (، " 2018) إلياس درويش، رعد (8
 المياه إنتاج مصانع مف عدد في المديريف آلراء تحميمية المعرفة البيئية ونظاـ إدارة الجيدة الذكية دراسة

، كمية اإلدارة في ادارة االعماؿ منشورةغير  "، أطروحة دكتوراهالعراؽ إقميـ كردستاف في المعدنية
 السميمانية.واالقتصاد، جامعة 

"، المسؤولية المدنية الناشئة عف تموث البيئة دراسة مقارنة، "(2012)الرشيدي، وليد عايد عوض  (9
 في القانوف الخاص، كمية الحقوؽ، جامعة الشرؽ االوسط. منشورة رسالة ماجستير

انتاجية العمؿ دراسة مقارنة بيف مؤسسة عمومية ومؤسسة خاصة "(، 2008الزىرة، غربي فاطمة ) (10
 رسالة ماجستير"، 2006-2002دراسة حالة مؤسسة الزجاج العمومية واالجر خاصة خبلؿ فترة 

، كمية العمـو االقتصادية وعمـ التسيير، جامعة حسيبة بف بوعمي _الشمؼ في العمـو االقتصادية منشورة
 في  الجزائر.

تكمفة االنتاج االنظؼ ودوره في تحسيف جودة المنتج (، "2020شيماء عدناف محمد )السمطاني،  (11
، كمية االدارة  في عموـ المحاسبة منشورةغير  "، رسالة ماجستيروتحقيؽ الميزة التنافسية المستدامة

 واالقتصاد، جامعة بغداد.
التكاليؼ البيئية عمى وفؽ "انموذج مقترح لممحاسبة عف (، 2018نورس قاسـ خميفة ) الشحماني، (12

رسالة ماجستير غير  المعايير المحاسبية الدولية وانعكاسو في مخرجات النظاـ المحاسبي الموحد"،
 منشورة في عمـو المحاسبة، كمية االدارة واالقتصاد، جامعة واسط .
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مستدامة / "دور استخداـ تكنموجيا االنتاج االنظؼ في تصميـ المنتجات ال(، 2017شيرزاد، بوراس )  (13
، كمية في عموـ التسيير منشورة "، رسالة ماجستيردراسة حالة لمؤسسة صناعة االسمنت عيف الكبيرة

 المسيمة ، الجزائر. -العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة محمد بوضياؼ
الصناعية دراسة "مساىمة التكاليؼ البيئية في تحسيف األداء البيئي لممؤسسة  (، (2016طيوب، عمي  (14

، في عمـو التسيير منشورة رسالة ماجستير "،استطبلعية بمجموعة مف المؤسسات الصناعية الجزائرية
 الجزائر. المسيمة، -جامعة محمد بوضياؼ كمية العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير،

  ISO 14001لنظاـ االدارة البيئية"تحديد العوامؿ المؤثرة ، 2015)) خميفة عمي العبد البلت، خميفة (15
بوجود ثقافة الجودة واالنتاج االنظؼ متغيرات وسيطة عمى االداء البيئي: دراسة حالة عمى شركة 

 جامعة ،، كمية االعماؿفي ادارة االعماؿ منشورةغير  "، رسالة ماجستيرالمثالية لمصناعات الكيماوية
 االردف . -عماف األوسط الشرؽ

"محاسبة التكاليؼ البيئية ودورىا في جودة التقارير المالية (،  2017عمر، عمر عبداهلل احمد )  (16
"، رسالة /دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية بالمنطقة الصناعية الخرطوـ بحري في السوداف

ف لمعمـو ، كمية الدراسات العميا، جامعة السودافي التكاليؼ والمحاسبة االداريةمنشورة  ماجستير
  والتكنولوجيا .

المرونة االنتاجية ودورىا في تحقيؽ فمسفة االنتاج االنظؼ وفؽ "(، 2016العوادي، أمير غانـ وادي ) (17
مدخؿ السموؾ االجتماعي لمشركات دراسة تطبيقية آلراء عينة مف العامميف في الشركات العامة 

، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة في عمـو ادارة االعماؿ منشورةغير  ، اطروحة دكتوراهلمسمنت العراقي"
 كرببلء.

"المسؤولية المدنية عف أضرار التموث البيئي لشركات تكرير النفط  (، (2017عودة، حساـ عبيس (18
 كمية القانوف، جامعة القادسية . ،في القانوف الخاص منشورة ، رسالة ماجستيروالغاز الطبيعي"

منافع االفصاح عف التكاليؼ البيئية )دراسة تطبيقية عمى الشركات (، "(2007القطاط، منير جمعة  (19
في المحاسبة  منشورة رسالة ماجستير"، الصناعية المساىمة المدرجة في سوؽ الماؿ الفمسطيني

 غزة . –، كمية التجارة، الجامعة االسبلمية والتمويؿ
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ة وتكاليؼ الجودة عمى  وفؽ معايير تكامؿ التكاليؼ البيئي" (،2019) البلمي، منار عمي صاحب (20
في عمـو  منشورة غير "، رسالة ماجستيرمحاسبة االستدامة لتعزيز التخطيط االستراتيجي المستدامة

 ، جامعة واسط.كمية االدارة واالقتصاد ،المحاسبة
 المالية القوائـ في عنيا واالفصاح البيئية لمتكاليؼ المحاسبي القياس" ،(2015) مياوات لعبيدي، (21

 دكتوراه اطروحة ،"الجزائر في الصناعية المؤسسات مف مجموعة حالة دراسة البيئي االداء لتحسيف
 خيضر محمد جامعة التسيير، وعموـ والتجارية االقتصادية العموـ التسيير، كمية عمـو في منشورة
 . الجزائر بسكرة،

دراسة وتحميؿ التكاليؼ البيئية وأىميتيا في ترشيد القرارات "،  2004)) عباس مياالمرزوقي (22  ،

، كمية االقتصاد واإلدارة، جامعة الممؾ عبد في عموـ المحاسبة منشورةغير  رسالة ماجستيراإلدارية ،" 
 .، السعوديةالعزيز

شركة بناء االفصاح المحاسبي بالتكاليؼ البيئية في القوائـ المالية دراسة حالة (، "2017مبلح، اماؿ )  (23
كمية ، في العموـ التجارية "، رسالة ماجستير منشورةBATICIM اليياكؿ المعدنية المصنعة أـ البواقي

 العمـو االقتصادية والعمـو التجارية وعمـو التسيير، جامعة اـ البواقي في الجزائر.
 لمرفاىية المحاسبية واالبعاد البيئية المسؤولية بيف "العبلقة(، 2017الموسوي، عبلء حسف يوسؼ ) (24

، كمية في عموـ المحاسبة منشورةغير  "، رسالة ماجستيرالشركة قيمة تعظيـ عمى واثرىا االجتماعية
 االدارة واالقتصاد، جامعة القادسية .

جبر ضرر التموث البيئة دراسة تحميمية مقارنة في ظؿ احكاـ القانوف (، "2012نور الديف، يوسفي ) (25
، كمية الحقوؽ والعمـو في القانوف الخاص منشورةغير "، اطروحة دكتوراه البيئيةالمدني والتشريعات 

 السياسية، جامعة محمد خضير بسكرة .
 الصناعية التنمية تحقيؽوطرؽ اإلنتاج المستداـ في  تكنولوجياتدور "(، 2012الياـ، بوحبيمة ) (26

العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو ، كمية في عمـو التسيير  منشورةرسالة ماجستير "، المستدامة
 الجزائر . ،التسيير، جامعة فرحات عباس سطيؼ

"دور استراتيجية االنتاج االنظؼ في تحسيف القدرة التنافسية في المؤسسة (، 2020الياـ، بوحبيمة ) (27
في  منشورة "، اطروحة دكتوراهالصناعية / دراسة ميدانية لبعض مصانع الحديد والصمب في الجزائر

، كمية العموـ االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، جامعة فرحات عباس سطيؼ في موـ التسييرع
 الجزائر .
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  املالحق      



 حُٔالكن..................

 

 
 

I 

 (1ِٓلن )

 2019ًِلش حُطٖ حُٞحكي ٖٓ حالٓٔ٘ض حُؼخى١ ٝحالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ ك٢ ٓؼَٔ حٓٔ٘ض حٌُٞكش ُٔ٘ش  

 اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات شعبة التكاليؼ .

 

 

 التفاصيل

 ًِلش حالًٌَِ٘ مبلػ ال

 العادي

 ()ى/١ٖ (%(90

 ًِلش حالٓٔ٘ض

 العادي

 ى/١ٖ() %(10)

 المقاوم ًِلش حالًٌَِ٘

 ()ى/١ٖ (%(90

 ًِلش حالٓٔ٘ض

 المقاوم

 )ى/١ٖ( %(10)

كلفة الطن 

 االسمنت العادي

كلفة الطن 

االسمنت 

 ٢ًِ ؿِء المقاوم

 31676 29533 2406 29270 5126 24407 20910601063  المواد المباشرة:

        6058805753 .خامات و مواد اولٌة

        13250290891 مباشر .نفط اسود

        1601504419 . زٌوت ومواد نفطٌة مباشرة

 17103 17103 1414 15689 1414 15689 11483098970  رواتب واجور:

        11483098970 .رواتب واجور مباشرة

 52528 52528 4343 48185 4343 48185 35268717161  م. ص. غ. م:

        11363043143 .رواتب واجور غ .م

        5952812782 .ادوات احتٌاطٌة

        3462831644 . مواد تعبئة وتؽلٌؾ

        398641023 .مواد متنوعة وعدد

        6262598880 .كهرباء وماء

        3738280890 .مصارٌؾ خدمٌة

        4090508799 .اندثارات ومصارٌؾ اخرى

 101307 99164 8163 93144 10883 88281 67662417193 67662417193 مجموع الكلؾ



 حُٔالكن..................

 

 
 

II 

 2020ًِلش حُطٖ حُٞحكي ٖٓ حالٓٔ٘ض حُؼخى١ ٝحالٓٔ٘ض حُٔوخّٝ ك٢ ٓؼَٔ حٓٔ٘ض حٌُٞكش ُٔ٘ش ( 2ِٓلن )

 اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات شعبة التكاليؼ .

 

 

 التفاصيل

 ًِلش حالًٌَِ٘ مبلػ ال

 العادي

 ()ى/١ٖ (%(90

 ًِلش حالٓٔ٘ض

 العادي

 ى/١ٖ() %(10)

 ًِلش حالًٌَِ٘

 المقاوم

 ()ى/١ٖ (%(90

 ًِلش حالٓٔ٘ض

 المقاوم

 )ى/١ٖ( %(10)

كلفة الطن 

 االسمنت العادي

كلفة الطن 

االسمنت 

 ٢ًِ ؿِء المقاوم

 27957 18026 2572 25385 576 17450 18202012107  المواد المباشرة:

        5553745119 .خامات و مواد اولٌة

        11393429371 مباشر .نفط اسود

        1254837617 . زٌوت ومواد نفطٌة مباشرة

 18263 18263 1614 16649 1614 16649 12019751846  رواتب واجور:

        12019751846 .رواتب واجور مباشرة

 50657 50657 4477 46180 4477 46180 33339453836  م. ص. غ. م:

        11118788153 .رواتب واجور غ .م

        4683545922 .ادوات احتٌاطٌة

        2348529756 . مواد تعبئة وتؽلٌؾ

        378698655 .مواد متنوعة وعدد

        6638715950 .كهرباء وماء

        3766966855 .مصارٌؾ خدمٌة

        4404208545 .اندثارات ومصارٌؾ اخرى

 96877 86946 8663 88214 6667 80279 63561217789 63561217789 مجموع الكلؾ



 حُٔالكن..................

 

 III 

تـ احتساب كمفة انتاج الطف لئلسمنت )العادي والمقاـو ( لسنتي السابقيف اف مف خبلؿ الجدوليف 
 ، مف خبلؿ استخداـ المعادلة االتية : 2020,2019))

 ًِلش حُطٖ حُٞحكي ُإلٓٔ٘ض حُٔوخّٝ ٝحُؼخى١ =ًِلش حالًٌَِ٘ + ًِلش حالٓٔ٘ض             

 ٤ًٔش حالٓٔ٘ض ÷  0.10% ×100+ ٓزِؾ حُلٔخد ٤ًٔش حالًٌَِ٘÷  0.90% × 100ٓزِؾ حُلٔخد  =           

 ( كبالرً :2019فزى احزسبة انطٍ انواحذ نإلسًُذ ) انًقبوو وانعبدي( نسُخ )

 0.10× 18333482493+  563717÷  0.90× 18333482493ًِلش حُطٖ حُٞحكي حُٔوخّٝ ٖٓ حُٔٞحى حُٔزخَٗس   =  

÷761780  

                                                                  =29270 +2406 =31676      

   0.10× 2577118570+  95030÷  0.90× 2577118570ًِلش حُطٖ حُٞحكي  حُؼخى١ ٖٓ حُٔٞحى  حُٔزخَٗس    =   

÷50275 

                                                                  =24407 +5126  =29533 

   0.10× 11483098970+  658747÷  0.90×    11483098970ًِلش حُطٖ حُٞحكي )ُِٔوخّٝ ٝحُؼخى١( ٖٓ حالؿٍٞ =

÷81205  

15689  =+1414 =17103 

 0.10× 35268717161+  658747÷  0.90× 35268717161= ٖٓ ّ. ٙ .ؽ .ّ   )ُِٔوخّٝ ٝحُؼخى١(ًِلش حُطٖ حُٞحكي 

÷812055  

             =48185+4343 =52528     

 ( كاالتي : 2020وتـ احتساب الطف الواحد لئلسمنت) المقاـو والعادي( لسنة )

 0.10× 17926900707+  635573÷  0.90× 17926900707ًِلش حُطٖ حُٞحكي حُٔوخّٝ ٖٓ حُٔٞحى حُٔزخَٗس =

÷696950 

         =25385 +2572 =27957 

  47773÷ 0.10× 275111400+  14181÷  0.90×  275111400ًِلش حُطٖ حُٞحكي حُؼخى١ ٖٓ حُٔٞحى حُٔزخَٗس =      

          =17450 +576 =18026 

 0.10× 12019751846+  649754÷  0.90×  12019751846حالؿٍٞ   = ًِٖٓلش حُطٖ حُٞحكي )ُِٔوخّٝ ٝحُؼخى١( 

÷744723 

             =16649+1614 =18263 

 0.10× 3333945383+  649754÷  0.90×  33339453836= ّ. ٙ .ؽ .ًِّلش حُطٖ حُٞحكي )ُِٔوخّٝ ٝحُؼخى١( ٖٓ 

÷744723 

           =46180+4477 =50657
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 IV 

 (3ممحؽ رقـ )
 تكاليؼ المخمفات ذات التأثير البيئيالمعادالت المستعممة لتخفيض 

طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص  حالٗظق =  ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤حُز٤ج٢ ُِٔٞحى حال٤ُٝش رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 حالىحء ٓظَحط٤ـ٤شحالٗظق / ٤ًٔش حُٔٞحى حال٤ُٝش هزَ ط٘ل٤ٌ  ٢حالٗظخؿ حالىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش َحُز٤ج٢ ُِٔٞحى حال٤ُٝش هز حُظؤػ٤َ

 . حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء حالٗظق * ٤ًٔش حُٔٞحى حال٤ُٝش رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش ٢حالٗظخؿ

=  2019ُإلٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤حُز٤ج٢ ُِٔٞحى حال٤ُٝش رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

421849526   ÷1167881 ×992699  =358572151 

= 2019ُإلٓٔ٘ض حُؼخى١  حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤حُز٤ج٢ ُِٔٞحى حال٤ُٝش رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

59298949   ÷73802 ×62732   =50404348 

=  2020ُإلٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤حُز٤ج٢ ُِٔٞحى حال٤ُٝش رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

323701517   ÷1130428×949560 =271909411  

= 2020ُإلٓٔ٘ض حُؼخى١  حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤حُز٤ج٢ ُِٔٞحى حال٤ُٝش رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

4967617   ÷73100×61404   =4172798 

طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص  =  حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ حالٓٞىُِ٘ل٢ حُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 حالىحء هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤شُِ٘ل٢ حالٓٞى حالٗظق / ٤ًٔش  ٢حالٗظخؿ حالىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش َهز ُِ٘ل٢ حالٓٞىحُظخػ٤َ حُز٤ج٢ 

 . حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش حُ٘ل٢ حالٓٞى حالٗظق * ٤ًٔش  ٢حالٗظخؿ

 =  2019ُإلٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ُِ٘ل٢ حالٓٞىحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

1974934905÷114317891×102886101  =1777441399 

 =  2019ُإلٓٔ٘ض حُؼخى١  حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ُِ٘ل٢ حالٓٞىحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

277614546÷7544609×6790148  =249853088 

 =  2020ُإلٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ُِ٘ل٢ حالٓٞىحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

2019820536÷98556748 ×88701073  =1817838478 

 = 2020ُإلٓٔ٘ض حُؼخى١ حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ُِ٘ل٢ حالٓٞىحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

30996750÷6755652 ×6080087  =27897076 

 ٤ًٔش =  حالٗظق  ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ٣ُِِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

٤ًٔش ح٣ُِٞص حالٗظق /  ٢حالٗظخؿ حالىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش َهز  ٣ُِِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َحُٔوِلخص ًحص 

رؼي   ٤ًٔش ح٣ُِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟحالٗظق * ٢حالٗظخؿ حالىحء هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤شحالٓٞى  ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟ

 .حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش

ُإلٓٔ٘ض  حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ٣ُِِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 214831515= 2704237× 3004708÷ 238701701 =   2019حُٔوخّٝ 

ُإلٓٔ٘ض  حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ٣ُِِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 30198662= 178471× 198301÷ 33554050 =   2019حُؼخى١ 
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 V 

ُإلٓٔ٘ض  حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ٣ُِِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 200211223= 2113815× 2348683÷  222456883=   2020حُٔوخّٝ 

ُإلٓٔ٘ض  حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـش ٣ُِِٞص ٝحُٔٞحى حُ٘لط٤ش حالهَٟحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 3072503= 144893× 160992÷  3413888=   2020حُؼخى١ 

طٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص  حالٗظق =  ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ  ُِطخهش حٌَُٜرخث٤شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

هزَ ط٘ل٤ٌ  حُطخهش حٌَُٜرخث٤ش ٤ًٔشحالٗظق / ٢حالٗظخؿ حالىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش َهز ُِ٘ل٢ حالٓٞى  ُِطخهش حٌَُٜرخث٤شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َ

 .حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش  حُطخهش حٌَُٜرخث٤شحالٗظق * ٤ًٔش  ٢حالٗظخؿ حالىحء ٓظَحط٤ـ٤ش

 2019ُإلٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ  ُِطخهش حٌَُٜرخث٤شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 =475381076 ÷6516905  ×5930384 =432596812 

=  2019ُإلٓٔ٘ض حُؼخى١  حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ  ُِطخهش حٌَُٜرخث٤شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

66823824 ÷430095  ×391386 =60809610 

 2020ُإلٓٔ٘ض حُٔوخّٝ  حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ  ُِطخهش حٌَُٜرخث٤شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 =380713077 ÷5617915  ×5168482 =350256044 

=  2020ُإلٓٔ٘ض حُؼخى١  حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ  ُِطخهش حٌَُٜرخث٤شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

5842533 ÷385085  ×354278 =5375127 

 

طٌخ٤ُق حُٔوِلخص  حالٗظق =  ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤َٓٓزخص حُـزخٍ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ إلُحُشحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

هزَ  ٤ًٔش ٓوِلخص )حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص( حالٗظق /  ٢حالٗظخؿ حالىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش ََٓٓزخص حُـزخٍ هز إلُحُشحُز٤ج٢  حُظؤػ٤ًَحص 

 .حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش   ٤ًٔش ٓوِلخص )حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص(حالٗظق *  ٢حالٗظخؿحالىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش 
ُإلٓٔ٘ض  حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤َٓٓزخص حُـزخٍ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ إلُحُشحُز٤ج٢  حُظؤػ٤ٌَخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص ط

 109945056=140224×157626÷123589396 =  2019حُٔوخّٝ
ُإلٓٔ٘ض حُؼخى١  حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤َٓٓزخص حُـزخٍ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ إلُحُشحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

2019  = 8158604÷10402×9254=7258193 
ُإلٓٔ٘ض  حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤َٓٓزخص حُـزخٍ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ إلُحُشحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 107767051=133283×150404÷121610374 =  2020حُٔوخّٝ
ُإلٓٔ٘ض حُؼخى١  حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ش ٤حُـزخٍ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ َٓٓزخص إلُحُشحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

2020  =8339626 ÷10310×9137=7390801 

 حالٗظق =  ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤ِٔ٤طَس ػ٠ِ حُظِٞع ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـُحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

حالٗظق /  ٢حالٗظخؿ حالىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش ٤َِٔطَس ػ٠ِ حُظِٞع ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ هزُحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

رؼي ط٘ل٤ٌ   ٤ًٔش ٓوِلخص )حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص(حالٗظق*  ٢حالٗظخؿحالىحء هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش  ٤ًٔش ٓوِلخص )حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص( 

 .حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء ٓظَحط٤ـ٤ش 



 انًالحق.....................
 

 VI 

حالٗظق  ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤ِٔ٤طَس ػ٠ِ حُظِٞع ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـُحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 446633344=140224×157626÷502061184 =  2019ُإلٓٔ٘ض حُٔوخّٝ
حالٗظق  ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤ِٔ٤طَس ػ٠ِ حُظِٞع ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـُحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 29371674=9254×10402÷ 33015361=  2019ُإلٓٔ٘ض حُؼخى١ 
حالٗظق  ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤ِٔ٤طَس ػ٠ِ حُظِٞع ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـُحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 397417351=133283×150404÷448467991 =  2020ُإلٓٔ٘ض حُٔوخّٝ
حالٗظق  ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤ِٔ٤طَس ػ٠ِ حُظِٞع ٝحالٗزؼخع حُـخ١ُ رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـُحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

 27365864=9137×10310÷ 30879070=  2020ُإلٓٔ٘ض حُؼخى١ 

 حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص  =  حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ُِٞهخ٣شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص  

 حالىحء هزَ ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش ٤ًٔش ٓوِلخص )حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص( حالٗظق /  ٢حالٗظخؿحالىحء ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش  َهز ُِٞهخ٣شحُز٤ج٢ 

 .حالٗظق ٢حالٗظخؿحالىحء  رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ٤ش   ٤ًٔش ٓوِلخص )حُـزخٍ ٝحُظَٓزخص(حالٗظق *  ٢حالٗظخؿ

 =  2019ُإلٓٔ٘ض حُٔوخّٝ حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـش ُِٞهخ٣شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َص ًحص طٌخ٤ُق حُٔوِلخ

322967244÷157626×140224=287311477 
 =  2019ُالٓٔ٘ض حُؼخى١  حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ُِٞهخ٣شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

21318266÷10402×9254=1896510 
 =  2020ُإلٓٔ٘ض حُٔوخّٝ حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ُِٞهخ٣شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

315628131÷150404×133283=279699105 
 =  2020ُإلٓٔ٘ض حُؼخى١  حالٗظق ٢حالٗظخؿ حالىحء ش٤رؼي ط٘ل٤ٌ ٓظَحط٤ـ ُِٞهخ٣شحُز٤ج٢  حُظؤػ٤َطٌخ٤ُق حُٔوِلخص ًحص 

21635197÷10310×9137=19173695 
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Abstract 

   The aim of this research is to study and analyze environmental costs on the basis 

of activities through analyzing environmental costs and explaining its role in 

improving production performance in light of the cleaner productive performance 

strategy, and in order to achieve the goal of the research,  researcher relied  the 

deductive approach in writing the theoretical framework for research based on 

Arabic and foreign books and theses, as well as foreign and Arab research, 

periodicals and articles related to the research topic, As for the applied side, it was 

done through the inductive approach of the  a set of means such as financial 

statements and personal interview with specialists and engineers, Add addition 

coexistence of field in the Kufa cement lab to implement the research. The product 

of resistant cement and ordinary cement was chosen in order to calculate and 

analyze the environmental costs of each product from In order to improve the 

environmental performance, Where environmental performance of the  lab was 

evaluated by calculating and analyzing the environmental costs on  lab. 

   The study reached a set of conclusions: the most important of which is that there 

is a clear shortcoming in the unified accounting system by not Recognition and 

disclosure environmental costs If he combines environmental costs with other 

accounts, which makes it difficult to account  for them As well as the inability to 

analyze environmental costs based on activities, in addition to the lack Using 

modern accounting techniques to reduce environmental costs. 

   The study recommended that the economic unit be obliged to pay attention to 

environmental cost accounting, develop the skills of accountants and increase their 

awareness of environmental cost accounting through their participation in training 

courses related to environmental costs issues. As well as Develop the skill of 

accountants in preparing financial statements and identifying the requirements of 

environmental disclosure and accounting for environmental costs in order to 

develop the accounting system used in the  research sample lab, with modern 

accounting developments and the disclosure of environmental costs in the 

accounting system, Based on what it came with international accounting standards, 

in addition to the need to implement the strategy of cleaner production 

performance, which contributes to reducing environmental costs, improving 

environmental performance and reducing production costs.
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