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لمحاسبة اإلداریة البیئیة االستراتیجیات البیئیة لدراسة وتحلیل 
 الالال  في الوحدات االقتصادیة العراقیة

Studying and Analyzing Environmental Strategies of 
Environmental Management Accounting in Iraqi Economic Units 

 رسل عادل ناجي التمیميو عباس نوار كحیط الموسوي  أ.د.
 قسم المحاسبة/كلیة اإلدارة واالقتصاد/ جامعة واسط

 المستخلص
لمحاسبة ا معلومات استعمال ألھمیةِ  العراقیةِ  الصناعیةِ الوحدات االقتصادیة  غفالِ إمشكلة البحث في  تتمثل    

وحدات ق الیمدى تطب تحدیدِ وھدف البحث إلى بالبیئة، المرتبطِة  االستراتیجیةِ  القراراتِ  في دعمِ البیئیة اإلداریة 
 الالزمةِ  المالئمةِ  المعلوماتِ  ھا في توفیرِ نْ فادة مِ ة واإلالبیئیّ  اإلداریةِ  المحاسبةِ  الصناعیة العراقیة ألسالیبِ  االقتصادیة

 . واستند البحث إلى الفرضیتین االساس األتیة:ةذات التأثیرات البیئیّ  االستراتیجیةِ  القراراتِ  لدعمِ 
 ستراتیجیةِ اال القراراتِ  ِلدَعمِ  المالئمةِ  المعلومـاتِ  في تَوفیرِ  عدالمحاسبة اإلداریة البیئیة یُسا أستعمالَ أنَّ " .1

 ."البیئیة
           القرارت اتخاذ ِعندَ ة المحاسبة اإلداریة البیئیّ مات معلو الصناعیة العراقیة وحدات االقتصادیةال تستعمل ال" .2

 ."االستراتیجیة البیئیة
وألجل تحقیق ھدف البحث واختبار فرضیاتھ تَّم اختیار مصنع نسیج وحیاكة واسط كمحل للبحث، وتَّم تقییم      

إنَّ نطاق َن االستنتاجاِت كان أھمھا: واقع االستراتیجیات البیئیّة المتبعة فیھ، إذْ تَّم التوصل إلى مجموعٍة مِ 
الَمعَلومات المتعلقة بالوحدةِ االقتصادیِة التي تشملھا المحاسبة اإلداریة البیئیّة أوسع بكثیر ِمَن الَمعَلوماِت التي 

مصنُع نسیج فضالً َعْن إتباع لمالئمة المالیة والمادیة. تشملھا المحاسبة اإلداریة، إذْ أنَّھا تشمل كالً ِمَن الَمعَلومات ا
وحیاكة واسط استراتیجیة نھایة االنبوب لمعالجِة المخلفاِت السائلة والتي والتي ھي ِمْن أضعِف االستراتیجیاِت 

 الممكن تطبیقھا.
Abstract 

     The research problem stands on the assumption that industrial economic entity in Iraq 
are ignorant of the importance of using Environmental Management Accounting 
information for supporting strategic decisions related to environment. The research aims to 
determine to what extent that Iraqi economic and industrial entities are applying 
Environmental Management Accounting methods, and are utilizing them in providing the 
adequate information for supporting the strategic decisions that have effects on the 
environment. The research based on the following primary hypotheses: 
1. “Utilizing Environmental Management Accounting assist in providing adequate

information for supporting strategic decisions that affect the environment”.
2. “The Iraqi economic and industrial entities do not use Environmental Management

Accounting information when taking strategic decisions that affect the environment”.

     In order to achieve the goal of this study and test its hypotheses, Wasit state Co. for 
textile industries was selected as a case study. As well as, an assessment to the followed 
environmental was done. A group of conclusions can be drawn. The foremost points are: 
the range of information related to the economic entity that are included in Environmental 
Management Accounting much more wider than the information included by the 
Managerial Accounting, as it include both physical and financial information. In addition, 
Wasit state Co. for textile industries followed End-Of-Pipe strategy to treat it waste and 
emission, which conceded the weakest strategy to follow. 
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 المبحث األول
 منھجیة البحثالمقدمة  

ظھـرْت المحاسبة اإلداریة البیئیّة كفـرعٍ جدیٍد في المحاسبـة یھدف إلى التكامـِل بیَن أفضل ممارسـات المحاسبة      

بیَن أفضـل األفكار والممارسـات البیئیّة، إذْ تعمـل المحاسبة اإلداریة البیئیّة على قیـاِس اإلداریة وتقنیـاتھا و

المعلومـاِت البیئیِّة المادیِة والمالیـِة ِمْن خالِل تقسیِمھـا على نوعیـن (محاسبة إداریة بیئیّة مادیـة، ومحاسبة إداریة 

المـوارِد والمیـاه والطاقـة، وتخفیـض مخاطـر التأثیـرات البیئیّة وِمْن  بیئیّة مالیـة) بھدِف زیـادةِ كفـاءةِ استعمـاالتِ 

ً واالستفادة ِمْنھا في زیادةِ الكفـاءة البیئیّـة للوحـدةِ االقتصادیة ، وتطبیـق 1ثَمَّ اإلبالغ َعْن ھذِه المعلومـات داخلیا

ـِة المختلفة التي تتبعھا الوحـدة االقتصادیة تأثیراً فاعـالً االستراتیجیـات البیئیّـة الفاعلة، إذْ أنَّ لالستراتیجیـاِت البیئیّ 

في تحدیـِد عالقتِھـا بالبیئة، إذْ یَتُمُّ ِمْن خالِلھا بیان أّي التقنیـات والطرائـق اإلداریـة یمكـُن استعمالھـا ودمجھـا فـي 

 ئـِة المحیطة.العملیـاِت الیومیـِة لكـي تصبـح تـلَك الوحـدةُ االقتصادیةُ مراعیةً للبی

  Research Problem  2مشكلة البحث :1-1

لمحاسبة ا معلومات استعمال ألھمیةِ  العراقیةِ  الصناعیةِ الوحدات االقتصادیة  غفالِ إتتمثُل مشكلة البحث في      

وفي ضوء ھذِه المشكلة یمكن صیاغة التساؤوالت  .المرتبطِة بالبیئة االستراتیجیةِ  القراراتِ  في دعمِ البیئیة اإلداریة 

 اآلتیة:

 االستراتیجیةِ  اإلداریةِ  القراراتِ  دعمِ  في مجالِ مساھماتھا  ة؟ وماالبیئیّ  اإلداریةِ  ما المقصود بالمحاسبةِ  .1

 ؟ةالبیئی

في  البیئیّة اإلداریةِ  المحاسبةِ معلومات  الصناعیة العراقیة ألھمیةِ  وحدات االقتصادیةما مستوى إدراك ال .2

 على البیئة؟ في المحافظةِ  اعدالتي تس االستراتیجیةِ  القراراتِ  دعمِ 

  Research Objectives   أھداف البحث :1-2

ً لتحدیدِ  یھدفُ  والتساؤالت المطروحة، فإنَّ البحثَ  البحثِ  مشكلةِ  في ضوءِ       وحدات مدى تطبیق ال اساسا

 الالزمةِ  المالئمةِ  المعلوماتِ  ھا في توفیرِ نْ فادة مِ ة واإلالبیئیّ  اإلداریةِ  المحاسبةِ  الصناعیة العراقیة ألسالیبِ  االقتصادیة

 .ةذات التأثیرات البیئیّ  االستراتیجیةِ  القراراتِ  لدعمِ 

 Research  Importance    أھمیة البحث :1-3

یستمـدُ البحـُث أھمیتـھُ ِمـْن أھمیـِة المحاسبـِة اإلداریـِة البیئیـِّة كتوجـٍھ حدیـٍث في المحاسبـِة اإلداریـِة وحاجـِة      

الوحـداِت االقتصادیـِة بشكـٍل عـام، والعراقیـة ِمْنھـا بشكـٍل خاص، إلى تطویـِر أسالیـٍب وتقنیـاٍت توفـُر المعلومـات 

مـة التخـاِذ القراراِت اإلداریـِة االستراتیجیـِة ِمـْن خـالِل تضمیـِن آثارھـا البیئیـّة فـي نماذجِ اتخـاِذ المالئمـة الالز

القراراِت وعـدِم االكتفـاِء بالجوانـِب المالیـِة فقـط، وذلك نظـراً لمـا تعانیـھ البیئـة ِمـْن مشكـالٍت عـدةٍ سـواء أكانـْت 

 خارجیـة. بیئیّـة داخلیـة أم بیئیّـة

                                           
المسمیات سیتم استعمال مصطلح "الوحدة االقتصادیة" للداللة على المؤسسات والشركات بأنوعھا المختلفة ألغراِض توحید  1

 والمصطلحات المستعملة بالبحث.
 سیتم أعتماد ترقیم الفقرات الرئیسة للداللة على (مبحث، فقرة رئیسة) على مدى البحث. 2
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  Research  Hypotheses     : فرضیات البحث1-4

 :ةاألساس اآلتی تینإلى الفرضی یستندُ البحثُ      

 ستراتیجیةِ اال القراراتِ  ِلدَعمِ  المالئمةِ  المعلومـاتِ  في تَوفیرِ  عدالمحاسبة اإلداریة البیئیة یُسا أستعمالَ  إنَّ " .3
 ."ذات التأثیرات البیئیة

 اتخاذ ِعندَ ة المحاسبة اإلداریة البیئیّ معلومات  الصناعیة العراقیة وحدات االقتصادیةال تستعمل ال" .4

 ."البیئیةذات التأثیرات االستراتیجیة القرارت 

 Research  Method    منھج البحث :1-5

 :المناھج اآلتیةاعتماد  مّ أھداف البحث سیتُ  لتحقیقِ      

ات ذات ـالمصادر واألدبی استقـراء خاللِ  نْ ـث مِ ـري للبحـب النظـالجاناستعـراض ي ـف االستقرائـيج ـالمنھ .1

 .بغیـة التوصل إلى استنتاجـاٍت نظریـٍة تدعم أفكـار البحـث ثـالبح وعِ ـالعالقة بموض

 نْ عَ  ةِ ـالمیدانی ةِ ـالدراس ِمنَ ول علیھا ـالحص مّ ـالبیانات التي سیتُ  ةِ ـمعالجو لوصـفِ  التحلیليالوصفي ج ـالمنھ .2

ة بغیة التعرف على واقعِ استعمـال الوحـدات االقتصادیـة الصناعیـ - ثـالبح محل -الوحـدةِ االقتصادیِة 

 .واالستراتیجیات البیئیة الحدیثة في مجـاِل المحاسبة اإلداریة البیئیّـةالعراقیة لألسالیب 

  The Study Population and Appointed  محل تطبیقھو ثحبمجتمع ال :1-6

وذلك  ،كمجتمع للبحث العراقیةِ  الصناعیةِ  وحداِت االقتصادیةِ استھداف القطاع الصناعي العراقي متمثالً بال مّ تَ      

خالِل ما یطرحھ ِمْن  ِمنْ  ھ الكبیرة على البیئةِ للبلد، فضالً َعْن تأثیراتِ  االقتصادیةِ  ھذا القطاع في التنمیةِ  ألھمیةِ 

ھذا القطاع وصعوبة تغطیتھ ِمْن  شكالھا وعناصرھا، ولكبرِ أ بمختلفِ  على البیئةِ  تؤثرُ  مختلفةٍ  صناعیةٍ  مخلفاتٍ 

على المستوى  ةِ البیئیّ  ھِ البحث نظراً لتأثیراتِ  محالً لتطبیقِ  مصنع نسیج وحیاكة واسطاختیار  مّ فقد تَ  ،ھذا البحث خاللِ 

 استحداثِ  َعْن طریقِ  االستراتیجي البیئيّ  تتمثل باالستثمارِ  مصنعة لدى الووجود توجھات بیئیّ  ،الداخلي والخارجي

 عَدُّ ا المصنع یُ ھذ أنَّ  واسطِ  تقاریر دائرة البیئة في محافظةِ  أظھرتْ  إذْ . مصنعة في الالبیئیّ  للمعالجةِ متكاملة وحدة 

 في المحافظة. وحداِت االقتصادیِة الصناعیةِ ال مجموعِ  ینِ كبر ِمْن بَ األ الُملَوثَ 

            Data Collection Method البیانات: أسلوب جمع 1-7
أعتمد الباحثان على نتاجاِت الُكتّاِب والباحثین التي تَّم جمعھا ِمَن المصادِر العربیة واألجنبیة المختلفة المتمثلة      

ِمْنھا على شبكِة بالكتِب والمجالِت والرسائِل واألطاریحِ العلمیِة والبحوِث ذات الصلة بموضوع البحث وما منشور 
المعلوماِت الدولیِة (األنترنت)، كما تَّم إعتماد جمیع البیانات والمعلومات المرتبطة بموضوعِ البحِث الحالي والتي 

 المصنع وتأثیراتھ البیئیّة. واستراتیجیات أمكن الحصول علیھا لتقییِم واقع عملیات
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 المبحث الثاني
 بیئیّةال اإلداریةِ  المحاسبةِ ب ااالستراتیجیات البیئیّة وعالقتھ

في مساعدةِ المدیرین على اتخاِذ القراراِت المتعلقِة  المحاسبة اإلداریة البیئیةسیتناول ھذا المبحث أھمیة      
بالمحاسبة اإلداریة  التعریفاالستراتیجیات البیئیّة المختلفة وتنفیذھا، إذْ َسَیتُِم تطبیق  بالقضایا البیئیِّة ِمْن خاللِ 

وھو ما یمثل تجمع بینھما التوصل إلى العالقِة التي إدارج استراتیجیاتھا البیئیّة والبیئیّة أوالً وِمْن ثَّم سیَتُّم البیئیة 
 جوھر ھذا البحث وكاآلتي:

  : نشأة المحاسبة اإلداریة البیئیّة وتطورھا2-1
The Rise and Development of Environmental Management Accounting   

 ِمنَ  ومنافع) محط اھتمام وقلق متزاید ِمْن قبِل العدیدِ  وإیراداتٍ  یتعلق بِھا ِمْن تكالیفٍ  القضایا البیئیّة (وما دُّ تُعَ      

إذْ لم یكن ھناك دَوٌر فاعٌل وواضٌح للمحاسبِة  ).Weigand & Philip, 2012: 1في جمیعِ أنحاِء العالم ( البلدانِ 

في َمعَالجة ھذِه القضایا البیئیّة في سبعینیاِت القرن العشرین، حتى بدایة الثمانینیات ِمْن القرِن نفسھ ِعْندَما تَّم ربط 

ھذِه القضایا، وفي المدةِ  البیئة أو اإلدارة البیئیّة بالمحاسبِة اإلداریِة وظھرْت إمكانیات المحاسبة اإلداریة في إدارةِ 

نفسھا تَّم إصدار العدید ِمَن التشریعاِت البیئیّة في أمریكا وكندا وبریطانیا التي كان لھا التأثیر الكبیر على المحاسبِة 

). ویمكن َعدُّ ھذا نقطةَ االنطالق في نشأةِ وتطوِر Chang, 2007: 33-34البیئیِّة واإلبالغِ المالّي (

). إذْ كانْت مرحلة التسعینیات ِمْن القرِن الماضي، EMA) (Alkisher, 2013: 16یِة البیئیّة (المحاسبة ِاإلدار

 ,Changالمرحلة األكثر وضوحاً في تطبیِق المحاسبة اإلداریة ِعْندَ اإلستجابة لھذِه القضایا وإدارة األداء البیئّي (

 Iacobار یحتویھا ھـذا التطبیق، فقـد أشي سلبیاِت التن التغاضي َعـْن الیمك . وعلى الرغِم ِمْن ذلك، ال)34 :2007

& Taicu  إلى عدِم قدرةِ المحاسبة اإلداریة على التمییِز والتعرف على أھمیة ھـذِه القضایا البیئیّة وذلك بسبب

 ):Iacob & Taicu, 2012: 21( اآلتي

 یِة.تُعَدُّ التكالیف البیئیّة غالباً غیر مھمة بالنسبِة للمحاسبِة اإلدار .1

 ال یمكن ِمْن خالل المحاسبة اإلداریة التعرف على أنواع َمعَینة ِمِن التكالیِف البیئیِّة ومراقبتھا. .2

 ِعْندَ القرارات االستثماریة، التؤخذ التكالیف البیئیّة في الحسبان دائماً. .3

نتیجةً ِلذلك، ظھرْت الحاجةُ إلى استعماِل المحاسبِة اإلداریِة البیئیِّة ِمْن أجِل َمعَالجِة أوجھ القصور في المحاسبِة      

اإلداریِة ِعْندَ تعاملھا َمَع األنشطِة والقراراِت اإلداریِة المرتبطِة بالتكالیف ِالبیئیِّة أو التي ِمَن الممكن أْن تتضمَن 

). وفي القرِن الواحِد والعشرین بدأت المحاسبة اإلداریة Möhr-Swart, 2008: 168-169كبیرة (عواقب بیئیّة 

البیئیّة تحظى بإھتماٍم متزایٍد ِمن قِبِل الوحداِت االقتصادیِة َمَع زیادة إدراك ھذِه الوحدات بأنَّ األداء البیئي الضعیف 

 .)Chang & Deegan, 2010: 3(                          یؤدي إلى عواقٍب مالیة كبیرة لھا 

ِمّما سبق یَتََبیَُن إنَّ المحاسبةَ اإلداریةَ البیئیّة َمرْت بمراحَل تطوٍر متسارعٍة ومتقاربٍة نظراً لزیادةِ االھتمام      

ً مقارنةً َمَع بالقضایا البیئیّة والحاجة الماسة إلى إدارةٍ بیئیٍّة فاعلٍة فعلى الرغِم ِمْن َكونھا حقالً ناشئاً وصغی راً نسبیا

المحاسبِة اإلداریِة، إال أنَّ نطاق المعلومات المتعلقة بالوحدِة االقتصادیِة التي تشملھا أوسع بكثیر ِمَن المعلوماِت التي 

ات تشملھا المحاسبة اإلداریة، إذْ أنَّھا تشمل كالً ِمَن المعلومات المالئمة المالیة والمادیة، فضالً َعْن تقدیمھا معلوم

َعْن التكالیف البیئیّة، وِمْن خالل ھذِه المعلومات سیَتُّم تخفیض التأثیرات البیئیّة السلبیة للوحدةِ االقتصادیة والحد ِمَن 

 المخاطِر البیئیِّة وِمْن ثَّم تحسین النتائج االقتصادیة الخاصة بالوحدة.
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 : مفھوم المحاسبة اإلداریة البیئیّة وتعریفھا2-2
Concept & Definition of Environmental Management Accounting  

) حین بینَّ أنَّ المحاسبة اإلداریة البیئیّة ھي 1996في عام ( Birkinكانْت أولى اإلشاراِت إلى ھذا المفھوم ِمْن قِبَل 

نوعیة  "تطویٌر مباشٌر للمحاسبِة اإلداریة" إذْ یمكن للمحاسبین اإلداریین تطبیق خبراتھم ومھاراتھم لتحسینِ 

المعلومات المتعلقة بالبیئِة في عملیِة اتخاذ القرارات المتعلقة بتقییِم االستثمارات، وإعداد الموازنات الرأسمالیة، 

) إلى أنَّھا تُْعنَى 1998فقد أشارا في عام ( Bennett & Jamesأّما  ).Tsui, 2014: 7واإلدارة االستراتیجیة (

بَجمعِ البیانات المتعلقة بالبیئِة (ِمْن أدنى المستویات) والتي یَتُّم تحویلھا ِمْن خالِل التقنیاِت والعملیات (المستوى 

 ).Sendroiu et al., 2006: 81(                 المتوسط) إلى معلوماٍت مفیدة للمدیرین (المستویات العلیا)

اإلدارة البیئّیة في المنظمات ) دراسة بعنوان "IFAC)، قَدّم االتحادُ الدولي للمحاسبین (1998ایضاً في عام (     

" نوقش فیھا دور المحاسبین اإلداریین في اإلدارة البیئیّة للوحدات االقتصادیة وأھمیة دور المحاسبة اإلداریة –

). كما قَدََّمْت ھذِه الدراسة أول تعریف للمحاسبِة اإلداریِة Sylph, 2006: 10خبراتھم في تعزیز التنمیة المستدامة (

البیئیِّة على إنَّھا "إدارة األداء البیئي واالقتصادي ِمْن خالِل تطویِر الممارساِت والنظِم المحاسبیِة المالئمة ذات 

ت، وتتضمن اإلدارة البیئیّة عادةً تكالیف الصلة بالبیئة وتنفیِذھا، وھذا قد یشمل اإلبالغ والتدقیق في بعض الشركا

 :Deegan, 2002دورة الحیاة، محاسبة التكالیف الكاملة، تقییم الفوائد، والتخطیط االستراتیجي لإلدارة البیئیّة" (

8-9.( 

ام ) في عUNDSDبَْعدَ ذلَك قاَم فریُق عمٍل متخصٍص تابعٍ لشعبِة التنمیِة المستدامِة في االمِم المتحدة (     

) على أنَّھا EMA" تَّم فیھا تعریف (المحاسبة اإلداریة البیئیّة: سیاسات وروابط) بتقدیم دراسة بعنوان "2001(

"تحدیدُ وَجمُع وتقدیُر وتحلیُل وإعدادُ التقاریر الداخلیة، واستعمال معلومات التدفق المادي (المواد، الماء، الطاقة)، 

 ,UNمات المالیة األخرى إلتخاذ القرارات التقلیدیة والبیئیّة داخل المنظمة" (ومعلومات التكالیف البیئیّة، والمعلو

2001: 12.( 

) كوثیقة توجیھ 2005) دلیالً َعْن المحاسبة اإلداریة البیئیّة عام (IFACقَدّم بعدَ ذلك اإلتحاد الدولي للمحاسبین (     

ِل تقدیم إطار عام ومجموعة ِمَن التعاریف تكون شاملة إلى دولیة یھدُف إلى الحِد ِمْن بعِض اإلرباِك الدولي ِمْن خال

حٍد ما ومتسقةً قدَر اإلمكاِن َمَع أُطِر المحاسبِة البیئیِّة الموجودةِ والمستعملِة بصورةٍ واسعٍة والتي یجب أْن تتكیف 

)EMA) َمعَھا (Sylph, 2006: 10) َمَع إضافة 1998). فَتَّم ذكُر التعریِف نفسھ الذي أُدرَج في دراسة عام (

) عام UNDSDالتعریف الذي نشره فریق العمل المتخصص التابع لشعبة التنمیة المستدامة في األمم المتحدة (

" الذي ینص على أنَّھا "تحدید وَجمع المحاسبة اإلداریة البیئیّة: إجراءات ومبادئ) في الدراسِة الَمعَْنونة "2001(

 اِت إلتخاِذ القرارات الداخلیة:وتحلیل واستعمال نوعین ِمَن المعلوم

 معلومات مادیة َعْن استعماالِت، تدفقات وتوجھات الطاقة، والماء، والمواد (بما في ذلك المخلفات). .1

 ).IFAC, 2005: 10معلومات مالیة َعْن التكالیِف المرتبطِة بالبیئِة، واألرباحِ والتوفیراِت" ( .2

ا "أداةٌ تساعدُ الشركاِت على إدارةِ األداِء البیئي واإلبالغ َعْن ) على أنَّھ2007في عام ( Changعّرفَھا      

). بینما عّرفھا Chang, 2007: 36المعلوماِت البیئیِّة ألصحاب المصالح سواء أكانوا داخلیین أم خارجیین" (
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Debnath et al. ) مجتَمعَة، ِمْن  ) على أنَّھا "نظام یتألف ِمْن الطرائق واألسالیب التي یمكن استعمالھا2011عام

 Debnathأجِل توفیر المعلومات لإلدارة التي یمكن أْن تكون مفیدة ِعْندَ إتخاذ القرارات الداخلیة الحساسة للبیئة" (

et al., 2011: 45) تَّم تعریفھا ِمْن قبِل 2015). وفي عام (jinadu et al.  على أنَّھا "إدارة األداء البیئي ِمْن خالِل

 Jinadu etلمعلوماِت البیئیِّة لزیادةِ كفاءةِ استعماِل المواِد، وتخفیِض التأثیراِت والتكالیِف البیئیّة" (االستفادة ِمَن ا

al., 2015: 587.( 

ق بین 1998) في عام ( (IFACِمْن دراسِة التعاریف السابقة یَتََبیُن أن� اإلتحاد الدولي للمحاسبین      ) لم یُفَّرِ

) 2005للمحاسبِة اإلداریِة البیئیّة، فعلى الرغِم ِمْن ذكرِه للتعریِف مرةٍ أخرى في دلیِل عام ( الجوانب المالیة والمادیة

) الذي سلط الضوء على الجانبین المالي والمادي لھا بیاناً 2001) في عام (UNDSDإال أنَّھُ أدرج َمعَھُ تعریف (

عَظِم التعاریِف على أھمیِة استعمال المحاسبة اإلداریة ِمنھُ بأھمیة ھذا التمییز، كما ِمَن الممكن مالحظة إجماعِ مَ 

تحدید وتجمیع وتحلیل البیئیّة بعملیِة إتخاِذ القراراِت الداخلیة، وِمْن ھذا یمكن صیاغِة التعریِف اآلتي لھا على أنَّھا "

ات الداخلیة ذات التأثیرات وأستعمال واإلبالغ َعْن معلوماِت الوحدة االقتصادیة المالیة والمادیة ِعْنَد إتخاذ القرار

 ". البیئیّة ِمْن أجِل زیادِة الكفاءِة البیئیِّة واالقتصادیِة للوحدِة وتحقیق التنمیة المستدامة

 : أنواع المعلومات المتعلقة بالمحاسبة اإلداریة البیئیّة2-3

Types of Information Included Under EMA 
 على النوعین اآلتیین:یمكن تقسیم المحاسبة اإلداریة البیئیّة 

 المحـاسبـة  اإلداریـة  البـیـئـّیـة المـادیـة .1
 )PEMA(Physical Environmental Management Accounting   

یمكُن تعریُف المعلوماِت البیئیِّة المادیِة على أنَّھا المعلوماُت المتعلقِة بتدفِق الطاقة، والمیاه، والمواد،      

اخرى ھي التأثیرات البیئیّة ألعماِل الوحدةِ االقتصادیِة (بوحداٍت مادیٍة) مثل كمیِة المیاِه والمخلفات، أو بعبارةٍ 

 ,Mokhtarكمیِة المواِد المستعملة، وكمیِة الطاقِة المستھلكة ( العذبِة الكلیِة المستھلكة، حجِم المخلفاِت المتولدة،

ھذِه بوحداٍت مادیٍة مثل الكیلوغرام، والمتِر المكعِب أو الجول،  ). إذْ یَتُّم التعبیر َعْن التأثیراِت البیئیّةِ 61 :2015

على سبیل المثال كیلو غرام ِمَن المواد لكّل زبون تمْت خدمتھُ أو جول ِمَن الطاقة المستھلكة لكّل وحدة منتجة 

)Wahyuni, 2009: 26.( 

على الوحـدةِ االقتصادیـِة محاولةُ تَتَبُـعِ جمیـعِ  ففي ظـّل الجانِب المـادي للمحاسبـِة اإلداریـِة البیئیِّة یجـبُ      

المدخـالِت والمخرجـات المادیـة للتأكـِد مـْن أنَّ كمیـاًت كبیـرةً ِمـَن الطاقـة، والمیـاه، والمـواد األخـرى یَتُّم 

أْن تصبح في النھایِة  المحاسبـةُ َعْنھـا، باإلعتمـاِد علـى افتراٍض أساس وھو أنَّ جمیـع المدخـالت المادیـة یجـبُ 

). ویطلُق على المخرجاِت Kotzee, 2014: 30مخرجاٍت إّما على شكـِل منتجاٍت مادیٍة أو مخلفاٍت أو انبعاثات (

"، وفي Non-Product Output (NPO) –التي ال تكون على شكِل منتجاٍت مادیٍة بـ "المخرجات غیر الُمنِتجة 

والطاقة لكن ال تصنع آیّة منتجات مادیة مثل الوحـدات الخدمیـة فـإنَّ جمیـع الوحداِت التي تستعمل المواد 

)، وعمومـاً یُطلق مصطلـُح المنتجـاِت غیـَر المادیـِة NPOالمخرجـات بھـذِه الحالـة ستكـون منتجـاٍت غیـَر مادیـٍة (

 ).Jasch & Savage, 2008: 327بشكـٍل متـرادٍف َمـَع "المـخلفـات واالنـبعاثـات" (

) اآلتي األنواع األساس للمعلوماِت المادیِة المتعلقِة بالمحاسبِة اإلداریِة البیئیِّة المادیِّة كما تَّم 1یُبَیُن الجدول رقم (     

 ):IFACبیانھا ِمْن قبِل االتحاِد الدولي للمحاسبین (
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 إلداریة البیئیّةالمتعلقة بالمحاسبة ا أنواع المدخالت والمخرجات المادیة )1الجدول رقم (

 مدخالت المواد مخرجات اإلنتاج
 مساعدة  الو الخاممواد ال تغلیف )  التعبئة والمنتجات ( بضمنھا 

 مواد التعبئة والتغلیف  منتجات عرضیة ( بضمنھا تعبئة وتغلیف ) 
 بضاعـــة   نبعاثات)إو مخلفاتمخرجات غیر سلعیة (

 مواد تشغیلیة  صلبــة   مخلفات
 مـــاء   خطـرة   مخلفات

 طاقــة    میاه الصرف
 ـــــــــ ھـواء النبعاثات إ

Source: International Federation of Accounting, (2005), “Environmental Management Accounting – 
International Guidance Document”, P.33. 

 المحـاسبـة اإلداریــة البیئیّة المـالیــة .2
Monetary Environmental Management Accounting (MEMA) 

ھي نظاٌم فرعٌي ِمَن المحاسبِة البیئیِّة یتعامُل َمَع التأثیراِت المالیة لألداء البیئّي فقط، إذْ أنَّھا تتیح لإلدارة التقییم      
). وتتعلق Ambe, 2011: 23األفضل للجوانب المالیة للمنتجات والمشاریع ِعْندَ إتخاذ القرارات التجاریة (

المعلومات البیئیّة المالیة بالتكالیِف واإلیراداِت البیئیّة التي تشمل تكالیف التحكم بالمخلفاِت واالنبعاثات، وتكالیف 
البحث والتطویر البیئّي، والمبیعات ِمَن الخردة والمخلفات، ودعم إعادة التدویر والحوافز الضریبیة على المعداِت 

). كما تختلف طریقة عرض التكالیف البیئیّة بیَن الوحدات االقتصادیة، إذْ Mokhtar, 2015: 61الخضراء (
 ).Kotzee, 2014: 31یتوقف ھذا كثیراً على وجھة نظرھم بشأِن القضایا البیئیّة وأھدافھم االقتصادیة والبیئیّة (

ِمْن فئاِت التكالیِف المتعلقِة بالبیئِة، وكما ھو ) جدوالً یتضمن مجموعة IFACَوَضَع االتحاد الدولي للمحاسبین (     
 ) اآلتي:2موضح بالجدول رقم (

 فئات التكالیف المرتبطة بالبیئة )2الجدول رقم (

 مكوناتھا فئات التكالیف ت
تكالیف المواد للمخرجاِت ِمَن  أ.

 المنتجات
تشمل تكالیف شراء الموارد الطبیعیة مثل المیاه والمواد التي یَتُّم تحویلھا إلى   

 منتجات أو منتجات عرضیھ یَتُّم تعبئتھا وتغلیفھا.
تكالیف المواد للمخرجاِت غیر  ب.

 المنتِجة
تكالیف الطاقة والمیاه والمواد  -وفي بعض االحیان َمعَالجة  -تتضمن شراء   

 التي تصبح منتجات غیر منتِجة ( مخلفات وإنبعاثات).
تكالیف السیطرة على  ج.

 المخلفات واإلنبعاثات
وَمَعالجة والتخلص ِمَن المخلفاِت واإلنبعاثاِت، تكالیف  تشمل تكالیف المناولة  

 والتعویض المتعلقة باألضرار البیئیّة.الَمَعالجة 

تكالیف المنع وتكالیف اإلدارة  د.
 البیئیّة األخرى

تشمل تكالیف انشطة اإلدارة البیئیّة الوقائیة مثل مشاریع االنتاج األنظف، كما   
تشمل تكالیف أنشطة اإلدارة البیئیّة األخرى مثل التخطیط البیئي، والقیاس 

 البیئي، والتواصل البیئي.
 تشمل تكالیف مشاریع البحث والتطویر المتعلقة بالقضایا البیئیّة.   تكالیف البحث والتطویر ھـ.

تشمل كّالً ِمَن التكالیِف الداخلیِة والخارجیِة المتعلقة بالقضایا غیر الملموسة    تكالیف غیر ملموسة و.
مثَل التشریعات المستقبلیة، واإلنتاجیة، وصورة الوحدة االقتصادیة، والعالقات 

 َمَع أصحاِب المصالح.
Source: International Federation of Accounting, (2005), “Environmental Management Accounting – 
International Guidance Document”, P.38. 

ً تكالیف "      ، مثل تكالیف َمعَالجة میاه الصرف أو 1"نھایة األنبوبإذْ تُعَدُّ أكثر التكالیف البیئیّة المذكورة آنفا
َن الممكِن أْن یولد التركیز علیھا ِمْن قبِل سیاساِت تكالیف الَمعَالجة والتعویض المتعلقة باألضراِر البیئیّة، التي مِ 

اإلدارة البیئیّة عوائد على المدى القصیر ولكنَّھا ستكون ُمْكِلفَةً على المدى الطویل ألنّھا تتجاھل استھالك الموارد 
 ).Nipa, 2006: 39داخل الوحدة االقتصادیة (

                                           
تمثل تكالیف نھایة األنبوب التكالیف التي تصرف لمعالجة المخلفات وتیارات التلوث في نھایة العملیة االنتاجیة، مثل تكالیف إضافة  1

 إجراءات التنظیف اآلخرى.المرشحات أو 

7



 اإلداریة البیئیة ..........               أ.د. عباس نوار كحیط الموسوي و رسل عادل التمیميدراسة وتحلیل االستراتیجیات البیئیة للمحاسبة 

المادیة بالمفھوِم وطریقِة الوصول إلیھا ِمْن خالِل منتجاِت وخدماِت وعموماً، تتشابھُ المعلومات البیئیّة المالیة و     
 ).Mokhtar, 2015: 61الوحدةِ االقتصادیِة، لكنھا تختلف بالطریقِة التي یَتُّم فیھا عرضھا وتقدیمھا (

داریِة البیئیِّة المالیِة سیشكُل ِمّما تقدم یتبین أنَّ تكامل كّل ِمَن المحاسبِة اإلداریِة البیئیِّة المادیِة والمحاسبِة اإل     
 اإلطار الشامل للمحاسبِة اإلداریِة البیئیّة، وھو ما سیكون محور الفقرة القادمة.

 Comprehensive Framework for EMA  للمحاسبة اإلداریة البیئیّة شامل: اإلطار ال2-4
) إطاراً شامالً للمحاسبِة اإلداریِة البیئیِّة یشتمل على نوعي المحاسبة 2002في عام ( .Burritt et alقَـدََم      

 ):Burritt et al., 2002: 47-48المادیة والمالیة) مكون ِمْن ثالثِة أبعاد، كاآلتـي ((اإلداریة 
 إذا كانْت المدة الزمنیة في الماضي أو في المستقبل. :Time Frameإطار زمني  .1
 إذا كانـْت المـدة الزمنیـة قصیـرةً أو طـویلةً األجل. :Length of Time Frameطول المـدة الزمنیة  .2
إذا كان تكرار َجمع المعلومات  : Routineness of Information Gatheringروتینیة َجمع المعلومات .3

 ) اآلتي ھذا األطار.1خاص أو روتیني. ویوضُح الشكل رقم (
 )EMAشامل مقترح للمحاسبة اإلداریة البیئیّة ( إطار )1الشكل رقم (

   )EMAالمحاسبة اإلداریة البیئیّة (
المادیة  البیئیّةالمحاسبة اإلداریة 

)PEMA( 
 البیئیّةالمحاسبة اإلداریة  

 )MEMAالمالیة (
  

تركیز طویل 
 األجل

تركیز طویل  تركیز قصیر األجل
 األجل

تركیز 
 قصیر األجل

  

 َعنْ المحاسبة 
 البیئیّةالتأثیرات 

الطبیعیة)  أو(
 .الرأسمالیة

محاسبة تدفق الطاقة 
والماء (التأثیرات 
قصیرة األجل على 

 والمواقعِ  المنتجاتِ 
والمستویات  واالقسامِ 

 للوحدة البیئیّة
 ).االقتصادیة

النفقات 
واإلیرادات 

الناتجة بسبب 
 البیئة.

محاسبة 
التكالیف 

 (مثل البیئیّة
التكالیف 
المتغیرة، 
والتكالیف 

ممتصة، ال
والتكالیف 
 على أساِس 
 االنشطة).

ات
وم

معل
 

 ً ریا
دو

دة 
ول

م
 

ضي
لما

ة ل
جھ

مو
مخازن دورة  

 الحیاة
التقییم الالحق 

للمشاریع 
االستثماریة 

 البیئیّة.

التقییم الالحق للتأثیرات 
القصیرة األجل  البیئیّة

 (للمواقع والمنتجات).

دورة الحیاة 
 البیئیّة

والتكلفة 
 المستھدفة.

التقییم الالحق 
للقرارات 
المرتبطة 
بالتكالیف 

 .البیئیّة

ات
وم

معل
 

صة
خا

 

التخطیط البیئي 
المادي طویل 

 .االجل
إعداد الموازنات المادیة 

 .التشغیلیة

 

التخطیط البیئي 
المالي طویل 

 .األجل

إعداد 
الموازنات 

المالیة 
 التشغیلیة
إعداد 

الموازانات 
المالیة 
 .الرأسمالیة

ات
وم

معل
 

 ً ریا
دو

دة 
ول

م
 

بل
ستق

للم
ة 

جھ
مو

تقییم المشاریع  
المادیة 

 االستثماریة.
التأثیرات البیئیّة 

 المالئمة.
تقییم المشاریع 

المالیة 

 االستثماریة.

التكالیف 

البیئیّة 

ت  المالئمة.
وما

معل
صة

خا
 

 
Source: Schaltegger et al., (2000), “Environmental Management Accounting – Overview and Main 
Approaches”, Center for Sustainability Management (CSM), P.14.  
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ِمْن خالِل ھذا اإلطار الشامل یمكن تطبیق وتعیین العدید ِمَن التقنیاِت المختلفِة المرتبطِة بالمحاسبِة اإلداریِة      

أو محاسبة التكالیف البیئیّة، إذْ یمكن إلدارة الوحدة االقتصادیة اختیار التقنیة  LCA(1دورة الحیاة ( البیئیِّة مثل تقییم

 ).Johnson, 2004: 3المناسبة بناًء على احتیاجاتھا ِمَن المعلوماِت (

 : االستراتیجیات البیئیّة ومحركاتھا األساسیة2-5
Environmental Strategy and Their Main Drivers 

تُعَدُّ االستراتیجیات البیئیّة للوحدةِ االقتصادیِة النمط أو االسلوب الذي تتعبھ تلَك الوحدة َمَع مروِر الزمِن إلدارةِ      

 العالقِة التي بینھا وبین البیئة الطبیعیة، إذْ یقسم األداء البیئي للوحدِة االقتصادیِة على:

 (الھیاكل التنظیمیة، والعالقات َمَع أصحاب  المصالح).، مثل Process Measures –مقاییٍس للعملیات  .1

 ، مثل (االمتثال للتشریعات، والتأثیرات البیئیّة).Outcome Measures –مقاییس النتائج  .2

وتشیر االستراتیجیات البیئیّة إلى مقاییس النتائج التي تكون بشكِل إجراءاٍت تتخذھا الوحدة االقتصادیة ِمْن أجِل      

للتشریعاِت أو تلك التي تتخذھا طوعاً لتخفیِض التأثیراِت البیئیّة لعملیاتِھا بشكٍل أكثر، أّما مقاییس العلمیات، االمتثال 

مثل الھیكل التنظیمي للوحدةِ االقتصادیة، فتُعَدُّ كمكوناٍت لإلطاِر التنظیمي الذي یَتُّم فیِھ تشكیل التفسیرات اإلداریة 

 -Sharma, 2000: 682ي النھایِة على اختیاِر الوحدةِ الستراتیجیاتِھا البیئیّة (للقضایا البیئیّة والذي سیؤثر ف

683.( 

فاالستراتیجیات البیئیّة تعمل على تغییِر الممارسات اإلداریة والنظم القائمة في الوحدةِ االقتصادیِة ِمْن خالِل      

 ,IMAیِر ثقافِة الوحدةِ وسیاساتِھا المتبعة (تضمینھا وتركیزھا على القضایا البیئیّة، وھي بھذا تساعد على تغی

) أنَّ االستراتیجیات Hart, 1995) نقالً َعْن (Sharma & Vredendurg, 1998: 730). كما یذكر (2 :1995

البیئیّة المبتكرة ستؤدي إلى تطویِر قدراِت الوحدةِ االقتصادیِة التي ِمَن الممكِن أْن تعزَز قدرتھا التنافسیة، وأنَّ 

جابة الوحدات االقتصادیة لدعواِت حمایِة البیئِة ھو مجال جدید للمنافسِة فیما بینھا یمكُن ِمْن خالِلِھ عرض است

 قدرات الوحدة ومواردھا.

ِمْن خالِل دراسِة وتحلیِل ما سبق، َیتَبَیُن أنَّ االستراتیجیةَ البیئیةَ تمثُل الخطَط والمساراَت التي تختارھا الوحدات      

دیة كإستجابة منھا للضغوطاِت البیئیّة ولتحسیِن عالقتھا َمَع البیئة ألنَّ الصورةَ الجیدةَ التي تقدمھا الوحدة االقتصا

االقتصادیة لزبائنِھا تساعدُ في زیادةِ رضاھم ووالئھم وھو ما یؤدي إلى زیادةِ أرباِحھا وحصتِھا السوقیة، كما إنَّ 

بھا لتلبیِة المتطلباِت البیئیِّة مّمكن أْن تتحول إلى نتائجٍ مربحٍة وأْن تساعدَ  عمیاَت إعادة التصنیع والتصمیم التي تقوم

في الترویجِ لتلَك المنتجات ألنَّ عدَم االمتثال للتشریعاِت والنظِم الرقابیِة ُمَكِلُف للغایِة فالذھاب باتجاِه االنتاج 

ضرار البیئیّة سیقیھا الكثیر ِمَن التكالیِف التي األخضر واالبتعاد َعْن خطر التعرض وتحمل مسؤولیة الحوادث واال

 ھي في غنى َعْنھا.

وِمَن الجدیر بالذكر أنَّ ھناك مجموعة ِمَن المحركاِت االساس لالستراتیجیاِت البیئیِّة التي ساعدْت في تطوِرھا      

 ):Earnhart et al., 2011: 4- 11وظھوِرھا یمكن إیجازھا باآلتي (

للخصائِص الداخلیة للوحدة االقتصادیة (مثل  :Internal Characteristicsالخصائص الداخلیة  .1

التكنلوجیا، وحجم الوحدة وھیكلھا الداخلي، والثقافة، واالستراتیجیة العامة) تأثیر كبیر على استراتیجیتِھا 

                                           
 سیَتُّم التطرق إلى ھذِه التقنیة في المبحث الثالث َمْن ھذا الفصل كإحدى تقنیات المحاسبة اإلداریة البیئیة. 1
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ى الخیاراِت البیئیّة، إذْ تكون ھذِه الخصائص جمیعھا ثابتة على المدى القصیر وذات تأثیر وتقیید كبیر عل

اإلداریِة البیئیِّة للوحدةِ االقتصادیة، أّما على المدى الطویل فھي بطبیعِة الحال مّمكن تغییرھا بما یتناسب َمَع 

 .الوضع األمثِل للوحدةِ االقتصادیة في وضعٍ معین

المنتجات  تؤثر االسواق على االستراتیجیاِت البیئیِّة للوحدةِ االقتصادیِة، فإنتاجِ  :Marketsاألسواق   .2

 الصدیقة للبیئِة وبیِعھا یُعَدُّ نمواً لألعماِل، إذْ یمكن تقسیم األسواق على:

 .Output Market"1 –"أسواق المخرجات  .أ 

 .Input Market"2 –"أسواق المدخالت  .ب 

فبالنسبة إلى أسواِق المخرجاِت یختلُف الطلُب على المنتجاِت الخضراِء بَیَن األسواق الناشئة واألسواق في  

البلداِن المتقدمِة ألنَّ الوحدات االقتصادیة في االسواِق المتقدمِة ِمَن المرجحِ أْن تولي مزیداً ِمَن األھتماِم بالبیئِة 

بلداِن الناشئِة والتي تعاني ِمْن محدودیة الطلب على ھذِه المنتجات، أّما فیما مقارنةً بالوحداِت االقتصادیِة في ال

) تأثیراً كبیراً في دفعِ الوحداِت Green Investorsیتعلُق بأسواِق المدخالت فإنَّ للمستثمرین الُخضْر (

ٍت اقتصادیٍة مسؤولة االقتصادیِة إلى تبني الممارسات الصدیقة للبیئِة ِمْن خالِل رغبتھم بشراِء أسھم وحدا

 بیئیّاً.

التشریعات الحكومیة أو التھدید بھا تُعَدُّ محركاً أساس للكثیِر ِمَن االستراتیجیاِت  :Governmentالحكومات  .3

البیئیِّة في البلداِن ذات القوانین البیئیّة النافذة التي یكون االمتثال لھا جزءاً مھماً ِمَن اإلدارة البیئیّة، وھذا یحدث 

ا یكون ھناك قدرة تنظیمیة متمثلة بموظفي القطاع العام المثقفین والتسجیل والرصد الكافي للمعلومات عندم

َعْن اإلنبعاثات والظروف البیئیّة المحیطة فضالً َعْن الرغبة الكافیة لدى المفتشین في فرِض العقوبات ِعندما 

 ونات مفقوداً ستفقد القوانین البیئیّة فاعلیتھا.یجدون المخالفات البیئیّة، أّما إذا كان أیاً ِمْن ھذِه المك

ضغط المجتمع المدني أو كما یسمى "المنظمات المدنیة" ذو أھمیة كبیرة،  :Civil Societyالمجتمع المدني  .4

) نفوذاً كبیراً في صیاغِة NGOsفَمَع ظھور شبكة المعلومات (االنترنت) أكتسبْت المنظمات غیر الحكومیة (

لبیئیّة للوحداِت االقتصادیِة، فِمْن أجِل تفادي حمالت ھذِه المنظمات ِضدَ الوحدة االقتصادیة، االستراتیجیات ا

تعمل الوحدات على اإلفصاحِ بمصداقیٍة َعْن جودةِ منتجاتھا الصدیقِة للبیئِة إلى الزبائِن الذین یكونون على 

 .استعداٍد لدفعِ مبالغٍ أكثَر للحصوِل على المنتجاِت الخضراء

     Types of Environmental Strategies  : أنواع االستراتیجات البیئیّة 2-6
تشیُر االستراتیجیاُت البیئیّةُ إلى اإلتجاھاِت طویلِة األجِل التي على الوحداِت االقتصادیِة إتخاذھا، والتي تتراوح      

طوعیة التي تقوم بِھا ھذِه الوحدات للحِد ِمَن بیَن األنشطة الممتثلة للتشریعاِت والنظِم البیئیِّة وبیَن الممارسات ال

التأثیراِت البیئیِّة لعملیاِتھا، وحسب إطالع الباحثة تَّم تصنیف االستراتیجیات البیئیّة للوحدةِ االقتصادیِة ِمْن قِبِل بعِض 

نظراً ألھمیة الموضوع الُكتّاب إلى تصنیفاٍت مختلفٍة تماماً في بعِض األحیاِن ومتشابھٍة إلى حٍد ما في حیٍن آخر، و

 كونھُ یمثل جوھر البحث الحالي سیَتُّم إدارج ھذِه التصنیفات َمَع اإلشارة إلى أصحابِھا وكاآلتي:

 

                                           
 األسواق التي یتم فیھا تبادل المنتجات والخدمات. 1
 الخدمات.األسواق التي یتم فیھا استعمال الموارد المتاحة إلنتاجِ المنتجاِت وتبادل  2
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 ):Curcio & Wolf, 1996: 24 - 25تصنیف ( .1

 Environmentally Proactive Orاستراتیجیة استباقیة أو استراتیجیة مسؤولة بیئیّاً  .أ 

Responsible Strategy : استراتیجیة تحوي برامج ایجابیة جوھریة (مثل استعمال وتشجیع إعادة ھي

التدویر، واستعمال مصادر بدیلة للطاقة، والحد ِمَن المخلفات، وغیرھا)، وعادةً ما یكون لدى الوحدات 

 االقتصادیة التي تَتَبِع ھذِه االستراتیجیة سجل خالي ِمَن االنتھاكات التشریعیة االساسیة.

ً استراتیجیة  .ب  یكون لدى الوحدة  :Environmentally Ambiguous Strategyغامضة بیئیّا

االقتصادیة التي تطبق ھذِه االستراتیجیة سجل مختلط فبعض برامجھا ایجابیة (مثل استعمال إعادة التدویر 

خالفـات وتشجیعھ، والحد ِمَن المخلفات، وغیرھا)، وبعضھا اآلخر غیر ِإیجابیة (مثل الحـوادث البیئیّة، والم

 التشریعیـة، والغـرامات، والشكـاوى، وغیـرھا).

ً  .ج  یكون لدى الوحدة  :Environmentally Irresponsible Strategyاستراتیجیة غیر مسؤولة بیئیّا

االقتصادیة التي تطبقھا سجل مليء باالنتھاكاِت  التشریعیِة الكبیرة (مثل حصول حوادث كبرى ضارة بالبیئة، 

 یِد ضد السیاسات البیئة السلیمة).وتأریخ ِمَن التحش

 :Raar, 2004: 9(1) و (Boer et al., 1998: 30 - 34تصنیف ( .2

بموجِب ھذِه االستراتیجیة تنتُج الوحدة االقتصادیة  :End of Pipe Strategyاستراتیجیة نھایة األنبوب  .أ 

المخلفات أو الملوثات وِمْن ثَّم تعمل على إیجاِد وسیلٍة لتنظیفِھا مثل (أجھزة تنقیة الغازات في المداخن، 

اِت ووسائل معالجة المیاه، ومرشحات الكاربون لتنقیة الھواء)، إذْ یمكن َعدُّ ھذِه االستراتیجیة ِمَن االستراتیجی

غیر المربحة ألنَّھا تضیف تكالیف على قائمة الدخل دون أْن یقابلھا أیة أرباح تعویضیة فھي أستنزاف واضح 

ً ِمَن التغییراِت على عملیاِت الوحدة االقتصادیة،  لألرباح، إال أنَّھا في الوقت نفِسھ تتطلب قدراً بسیطا

 المخلفات لحِل مشكالتھم. فالمدیرون یحتاجون إلى إضافِة أطراف خارجیة فقط إلزالة

بسبِب تكالیف المعالجة المرتفعة  :Process Improvements Strategyاستراتیجیة تحسین العملیات  .ب 

في استراتیجیِة نھایِة األنبوِب بدأت الوحدات االقتصادیة بتطبیِق استراتیجة تحسین العملیات التي تبحُث 

ً للحِد ِمْن إنتاِجھا أو إعتماد عملیات إنتاجیة ال الوحدةُ ِمْن خالِلھا َعْن طرائٍق إلعادةِ تدو یِر المخلفات داخلیا

تولد أیّة مخلفات، إذْ تَُمكن ھذِه االستراتیجیة المدیرین ِمْن زیادةِ األرباحِ وتخفیِض التلوِث مقارنةً باستراتیجیِة 

 نھایِة األنبوِب التي تقلُل األرباح فقط.

ھي االستراتیجیة المثلى لتعظیِم قیمة : Pollution Prevention Strategyاستراتیجیة منع التلوث  .ج 

األنشطة المرتبطة بالبیئِة تتمثل بالتجنب التام للتلوث ِمْن خالِل عدم إنتاجھ ِمَن المقاِم األول، َمَع ھذِه 

یِة كما االستراتیجیة ستتجنب الوحدة االقتصادیة المشكالت جمیعھا التي ممكن أْن تحدَث َمَع السلطاِت التشریع

 ھامة في األرباح.    أنَّھا في كثیٍر ِمَن االحیاِن تعمُل على تولیِد تحسیناتٍ 

 ):Tilley, 1999: 3 - 5تصنیف ( .3

تتبُع بعُض الوحداِت االقتصادیِة استراتیجة مقاومٍة  :Resistant Strategyاستراتیجیة مقاومة  .أ 

و متعمدة للحِد ِمْن تأثیراتھا البیئیّة ألنَّھا ال تؤِمن لضغوطاِت تحسین أداءھا البیئي، فال تتخذ أّي جھود واعیة أ

 بحاجتھا لذلك أو لیست على اطالع بمدى تأثیر أنشطتھا على البیئة.

                                           
 ستعتمد الباحثة على ھذا التصنیف في الجانب العملي ِمَن الرسالة ِعْندَ تقییم االستراتیجیات البیئیة للوحدة االقتصادیة محل البحث. 1
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تستجیب بعض الوحدات لضغوطاِت تحسین أدائھا البیئي ِمْن  :Reactive Strategyاستراتیجیة متفاعلة  .ب 

وتطبیق طرائق تكنلوجیة وكلفویة واإلعتماد على تكنلوجیا نھایة خالِل االمتثال بالحِد األدنى ِمَن التشریعاِت 

 األنبوب، وأغلب الوحدات التي تستجیب للضغوطات البیئیّة بھذا الشكل تقع ضمن فئة الوحدات الصغیرة.

تتبع الوحدات االقتصادیة استراتیجیة استباقیة َمْن خالِل بذل  :Proactive Strategyاستراتیجیة أستباقیة  .ج 

متعمد وأكثر إیجابیة للحِد ِمَن تأثیراتِھا البیئیّة، إذْ تقوم تلَك الوحداُت بتحسیناٍت دائمٍة ومستمرةٍ إلدائِھا  مجھود

البیئي ولكن ال یَتُّم دمج ھذِه التحسیانات عادةً َمَع إدارةِ أعماِل الوحدة، فعلى الرغِم ِمْن أنَّ أكثَر الحلول تكون 

 أْن تنطوَي على استطالعٍ شامٍل لجمیعِ ممارساِت ونظِم األعمال.مبتكرة، لكن ِمْن غیِر المرجحِ 

ھي استراتیجیة مبتكرة أو  :Sustainable or Ecological Strategyاستراتیجیة مستدامة أو بیئیّة  .د 

جذریة بالنسبة للوحدة االقتصادیة ألنَّھا تنطوي على إعادة التفكیر بشكٍل أساٍس في جمیع جوانِب أعمال 

 ذْ تتطلُب التكامل الشامل للبیئِة َمَع إدارةِ أعماِل الوحدةِ وھو منھج بیئّي عمیٌق لإلدارةِ البیئیّة.الوحدة، إ

 ):Čater et al., 2009: 58 - 59تصنیف ( .4

یَتُّم ِمْن خالِلھا مناقشة كیفیة  :Functional Environmental Strategyاستراتیجیة بیئیّة وظیفیة  .أ 

في الخطِط طویلِة األجِل المرتبطِة بوظائِف الوحدةِ االقتصادیِة مثل الشراء تضمین األھتمامات البیئیّة 

 واالنتاج والتسویق.

: تشمل إدارة أنشطة سلسلة  1Purchasing Environmental Strategyاستراتیجیة بیئیّة للمشتریات .ب 

 ستنزاِف الموارد.التورید طویلة األجل بھدِف تحفیز إعادة التدویر، وإعادة االستعمال، والحد ِمْن ا

ِمْن أجِل أْن تكوَن الوحدةُ  :Production Environmental Strategyاستراتیجیة بیئیّة لالنتاج  .ج 

ً علیھا أْن تتناوَل مسائل أساس تتعلُق بقراراِت االنتاجِ مثل تخطیط المنتجات، والقدرة  االقتصادیةُ فاعلةً بیئیا

التلوث، والعملیات التصمیمة، فضالً َعْن إدارة القوى العاملة  على التخطیِط والجدولِة، وسیاسة الوقایة ِمنَ 

 وإدارة المخزون والجودة.

: تَُضّم جمیع األنشطة المصممة Marketing Environmental Strategyاستراتیجیة بیئیّة تسویقیة  .د 

األنشطة ستؤدي إلى  لتسھیل أي تبادل یھدف إلى تلبیة أحتیاجات أو رغبات االنسان، َمَع التأكید على أْن ھذهِ 

حدوِث أصغِر التأثیراِت السلبیِة المحتملِة على البیئِة الطبیعیة، وبطبیعة الحال سیقدم التسویق البیئّي میزةً 

 غیر الخضراء.البیئیّة على المنتجاِت  تنافسیة؛ ألنَّ الزبائن سیفضلون المنتجات

ھي االستراتیجیة التي تعتمدھا  :Personnel Environmental Strategyاستراتیجیة بیئیّة للموظفین  .ه 

الوحدة االقتصادیة لتدریِب العاملین وبناء الوعي لدیھم حول القضایا البیئیّة والتي تساعدُ المدیرین على زیادةِ 

، مشاركِة الموظفین باألنشطِة المرتبطِة بنظِم اإلدارةِ البیئیّة، إذْ أنَّ اإلدارة البیئیّة للموارِد البشریِة مھمة جداً 

فِمْن خالِل التعلیم وزیادة وعي الموظفین تصبح الوحدات االقتصادیة أكثر مراعاة للبیئِة في عملیاتِھا 

 وانشطتِھا التجاریة.

 

 

 

                                           
ِن مصادِر المخلفات، ترتبط ھذِه االستراتیجیة بالمشتریاِت الخضراِء التي تَّم تعریفھا على انَّھا األنشطة الشرائیة الواعیة للبیئِة التي تقلل مَ  1

 وتعمل على تعزیِز إعادة التدویر، واستصالح المدخالت المشتراة ِمْن دون التأثیر على االداِء المطلوب ِمَن المخرجات.
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 ):Reynolds & Tilt, 2013: 5 - 6تصنیف ( .5

أیة ال تتطلُب ھذِه االستراتیجیة أي دعم ِمْن قبِل اإلدارة أو : Reactive Strategyاستراتیجیة متفاعلة  .أ 

مشراكة في القضایا البیئیّة، فالوحدات االقتصادیة التي تطبق ھذِه االستراتیجیة ال تُعَیُّن أي مدیر بیئّي وال 

 توفر التدریب البیئي للموظفین وال تتحمل مسؤولیة إعداد التقاریر البیئیّة.

ِمْن إشتراِك اإلدارةِ العلیا تتطلُب ھذِه االستراتیجیة الحد األدنى  :Defensive Strategyاستراتیجة دفاعیة  .ب 

والموظفین بالقضایا البیئة فضالً َعْن التدریب القلیل للموظفین، فالوحدات االقتصادیة التي تتبع ھذِه 

االستراتیجیة تتعامل َمَع القضایا البیئیّة ِعْندَ الضرورة فقط أو تستجیب بصورةٍ مبسطٍة للقوانیِن والتشریعاِت 

 البیئیّة.

تتطلُب مشاركةُ بعِض اإلدارات العلیا والموظفین في  :Accommodative Strategyكیفة استراتیجیة مت .ج 

 القضایا البیئیّة َمَع إنشاِء قسٍم خاٍص لإلدارةِ البیئیِّة وتقدیم تقاریر داخلیة بیئیّة َمَع تقاریِر خارجیِة محدودة.

اتیجیاِت السابقة تتطلب االستراتیجیة على النقیِض ِمَن االستر: Proactive Strategyاستراتیجیة أستباقیة  .د 

االستباقیة التأیید والتدخل القوي لإلدارةِ العلیا في القضایا البیئیّة، إذْ تنظُر الوحدات االقتصادیة التي تطبق ھذِه 

ِب االستراتیجیة إلى اإلدارةِ البیئیِّة على أنَّھا وظیفةٌ ھامةٌ ومنفصلة، فتعمُل على تشجیعِ الموظفین على التدری

 للمشاركِة في الممارساِت البیئیِّة وإعداِد التقاریِر البیئیِّة سواء أكانْت داخلیة أم خارجیة.

 : عالقة البرامج واالستراتیجیات البیئیّة بالمحاسبة اإلداریة البیئیّة2-7
The Relationship between Programs and ES with EMA 

أنواعٍ مختلفٍة ِمَن االستراتیجیاِت إلى أنواعٍ مختلفٍة ِمْن نظِم المعلوماِت  تحتاج الوحدات االقتصادیة التي تطبقِ      

اإلداریِة آلجِل تحسین أدائھا، فقد أظھرت بعض الدراسات التطبیقیة أنَّ التوافق السلیم بین االستراتیجیة المطبقة 

اِء الوحدةِ االقتصادیِة بشكٍل ملحوظ، كما ونظام المعلومات اإلداریة َمَع األھداِف االستراتیجیِة سیؤدي إلى تحسیِن أد

أنَّ تطبیَق نظام المعلومات االستراتیجیة یمكن أْن یكوَن لھُ تأثیر كبیر على نجاحِ األعماِل ِمْن خالِل تشكیل 

صادیة استراتیجیة الوحدة االقتصادیة وأخذ التأثیر الھام في تطبیقھا، ولتنفیِذ االستراتیجیة البیئیّة تحتاج الوحدة االقت

إلى إجراِء العدیِد ِمَن الخطوات مثل دمج المعلومات البیئیّة في نظِم المعلوماِت المالیِة واإلداریِة ودمج التأثیرات 

البیئیّة الحالیة والمستقبلیة (التكالیف واألرباح) في عملیـاِت صنعِ القـرار، إذْ أنَّ لنظـاِم المحاسبـِة اإلداریـِة البیئیِّة 

اً فـي التطبیـِق الناجـحِ لالستراتیجاِت البیئیِّة َمْن خـالِل استعمـاِل المعلومـاِت التـي یقدمھـا فـي دعـِم تـلَك تأثیراً كبیـر

 ).Guo, 2008: 435- 436االستـراتیجـیـات (

مات ) أنَّ المحاسبةَ اإلداریةَ البیئیّة تساعدُ في تقدیِم المعلوReynolds & Tilt, 2013: 10- 11إذْ یرى (     

االستراتیجیاِت البیئیّة، فِمْن أجِل تطویِر القراراِت المرتبطِة ب البیئیّة التي تلبي احتیاجات المدیرین إلتخاذِ 

االستراتیجیات البیئیّة وتنفیذھا تحتاج اإلدارة العلیا إلى معلوماٍت مالئمٍة للتخطیِط والتنسیِق والسیطرةِ والتي غالباً 

) والمعلوماِت PEMAالمحاسبِة اإلداریِة البیئیِّة التي تَُضّم كال� ِمَن المعلوماِت المادیة ( ما َیتُّم توفیرھا ِمْن قبلِ 

 ) حول التكالیف البیئیّة، وتصمیم المنتجات وانتاجھا، واألداء البیئي.MEMAالمالیة (

كحلقِة وصٍل بَیَن  ) أنَّ المحاسبةَ اإلداریةَ البیئیةَ یمكن أْن تكونَ Gunarathen, 2014: 55كما یرى (     

االستراتیجیة البیئیّة والتقریر البیئي للوحدةِ االقتصادیة، بعبارةٍ أخرى تستعمل المحاسبة اإلداریة البیئیّة كأداة لدعِم 

القرارات ِعْند تبني االستراتیجیات البیئیّة المختلفة، فإذا ما تَّم التشابك الدقیق بین االستراتیجیات البیئیّة وبین 

ة اإلداریة البیئیّة فإّنِ العدید ِمَن المنافعِ ستتحُق للوحدةِ االقتصادیِة، كما سیَتُّم تحدید العدید ِمْن العوامِل مثل المحاسب

13



 اإلداریة البیئیة ..........               أ.د. عباس نوار كحیط الموسوي و رسل عادل التمیميدراسة وتحلیل االستراتیجیات البیئیة للمحاسبة 

طبیعة المنتجات والعملیات، والھیكل التنظیمي للوحدة، والظروف البیئیّة ومدى وفرة الموارد االقتصادیة، والشكل 

 للتطبیق الناجح للمحاسبة اإلداریة البیئیّة واالستراتیجیات البیئّیة.) اآلتي یمثل اإلطار الشامل 2رقم (

 
) فیرى أنَّ االستراتیجة البیئیّة تشكُل عامالً مھماً جداً لنجاح تبني وتطبیق Alkisher, 2013: 147 - 148أّما (     

 وھما: واستعمال المحاسبة اإلداریة البیئّیة في الوحدة االقتصادیة ِمْن خالِل منظورین،
المنظور األول ھو أنَّ المحاسبة اإلداریة البیئیّة جزء ِمْن نظاِم اإلدارةِ البیئیِّة الذي یضمن االستعمال الفاعل  .1

والكفوء للموارِد االقتصادیة ِمْن قبِل المدیرین ألجِل تحقیِق أھداف الوحدة االقتصادیة، وإنَّ االستراتیجة البیئیّة 
ً في إنشاء نظام اإلدارة البیئیّة نظراً لدورھا المحوریّة في تحدیِد الوسائل الالزمة لتحقیِق  تمثل عامالً رئیسا

أھداف الوحدة االقتصادیة، ونتیجةً لھذا سیكون لالستراتیجیِة البیئیّة تأثیر قوي على اعتماد وتنفیذ المحاسبة 
 اإلداریة البیئیّة.

ً للمحاسبِة اإلداریِة التقلیدیِة، وأَنَّ المنظور الثاني ھو أنَّ المحاسبة اإلداریة البیئیّة تم  .2 ثل تطوراً حدیثا
لالستراتیجیِة البیئیِّة للوحداِت االقتصادیِة تأثیراً كبیراً على إعتماِد وتنفیِذ االبتكاراِت واالفكاِر والممارساِت 

 البیئیِّة الجدیدة.
لبیئّي في البیئِة الطبیعیِة تأثیراً كبیراً ) أنَّ لعدِم االستقرار اChange & Deegane, 2013, 3 – 4كما یرى (     

على االستراتیجیاِت البیئیِّة والنظِم اإلداریة، وإنَّ لالستراتیجیاِت البیئیِّة تأثیراٍت معتدلةً على نظِم المحاسبِة اإلداریِة 
توفیِر المعلوماِت والحِد  فالتغیر في االستراتیجاِت البیئیِّة سیؤدي إلى التغییِر في النظِم المحاسبیِة اإلداریِة لغرِض 

) یوضح 3ِمَن عدِم االستقراِر البیئي وھذا ما سیكون عامالً ھاماً في إعتماِد المحاسبِة اإلداریِة البیئیِّة ، والشكل رقم (
 ذلك.

 EMAتأثیر االستراتیجیات البیئیّة على تطبیق  )3الشكل (

 
Source: Change & Deegen, (2013), “Exploring Factors /influencing Environmental Management 
Accounting Adoption at RMIT University”, The Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in 
Accounting Conference (APIRA), No (005), P.4. 

علیھ، وِمّما تقدم ِمْن مباحٍث في ھذا الفصل النظري، ترى الباحثة أھمیةً كبیرةً لمعلوماِت المحاسبِة اإلداریة      
ِمْن خالِل تقدیم المعلومات المالیة والمعلومات  االستراتیجیاِت البیئیِّة للوحدةِ االقتصادیةِ یئیّة في دعِم وترشیِد الب

المادیة ّعْن األداء البیئي والمالي (التكالیف البیئیّة، المنافع البیئیّة) وَعْن المنتجات البیئیّة، إذْ أصبحْت المحاسبة 
تعمال الفاعل والكفوء اإلداریة البیئیّة جزءاً ِمْن نظاِم اإلدارةِ البیئیِّة في الوحداِت االقتصادیة الذي یضمن االس

وتحقیق التنمیة المستدامة، وھذا ما یثبت صحة الفرضیة االساسیة  المحافظة على البیئةِ  للموارِد االقتصادیة بھدفِ 
 ِلَدعمِ  المالئمةِ  المعلومـاتِ  في تَوفیرِ  عدالمحاسبة اإلداریة البیئیة یُسا أستعمالَ  إنَّ األولى للبحث التي تنّص على "

ولكن قد یكون ھذا افتراضاً نظریاً صعب التكھن بنتائِجھ دون القیام "، ذات التأثیرات البیئیة ستراتیجیةِ اال القراراتِ 
 .المبحِث القادمبالدراسِة العملیِة والتي ستشكل محور النقاش في 

 عدم االستقرار
 البیئيّ 

 البیئیّة االستراتیجیات

التغیرات في نظم 
 المعلومات
 المحاسبیة

 تتضمن معالجة المعلومات
 وقیاس األداء 

 تبني

EMA 
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 المبحث الثالث

 تقییم والبرامج واالستراتیجیات البیئیّة في الوحدة االقتصادیة محل البحث
المبحِث التطرق إلى األدبیات المحاسبیة المرتبطة بالمحاسبة اإلداریة البیئیة واستراتیجیاتھا البیئیة في  أْن تَمّ  بَْعدَ      

االستراتیجیات البیئیّة التي یتَّبِعُھا مصنُع نسیجِ وحیاكة واسط في سبیِل  السابق، سیَتُّم تخصیص ھذا المبحث لتقییمِ 

 التأثیراِت الضارةِ لعملیاتھ.  المحافظِة على البیئِة ومنعِ 

      1: وحدة معالجة المیاه الصناعیة والثقیلة3-1

ھي مشروع خدمّي بیئّي یقع ضمن موقع مصنع نسیج وحیاكة واسط، یھدف إلى معالجِة المیاه المصرفة ِمْن      

معامِل المصنعِ والعمِل ضمَن المحددات البیئیّة والترشید في استعماالِت المیاه، تَّم المباشرة بالعمِل فیِھ في تأریخ 

) أثنى عشر ملیار 12000000000بكلفٍة أجمالیٍة بلغت ( 2013وعلى مدى ثالثة أعوام حتى عام  4/10/2010

متر  7200 –متر مكعب/ساعة  300) متر مربع وطاقة تصمیمیة قدرھا (22000دینار ومساحة كلیة مقام علیھا (

 ).4مكعب/ یوم)، وكما مبین بالشكل رقم (

 وحدة معالجة المیاه الصناعیة والثقیلة )4الشكل رقم (

 

تصریِف المیاِه الصناعیِة ومیاِه الصرِف الصحي ِمْن خالِل اعتمادِه على مبدأ الدوائر المغلقة  یعمُل المشروُع على 

)Close System:وتتم المعالجة بثالث طرائق ھي ،( 

 .Physical Treatmentمعالجة فیزیاویة  .1

 . Chemical Treatmentمعالجة كیمیاویة .2

 . Biological Treatmentمعالجة بایلوجیة .3

                                           
 مصنع نسیج وحیاكة واسط، مشروع محطة تصفیة المیاه الصناعیة والثقیلة. 1
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إذْ تتَّم معالجة المیاه المصرفة بنوعیھا الصناعي والصحي معالجة كاملة للحِد ِمْن تأثیراِت التلوِث النھري في      

حاِل تصریفھا إلیھ، وكذلَك مراعاة الجانب االقتصادي في معدالِت استھالِك المیاه إذْ یمكن االستفادة ِمَن المیاِه 

صنعِ في العدیِد ِمَن األغراِض كالتبریِد والتسخیِن للحصوِل على البخاِر الذي المعالجة والتي ستدّور إلى معامِل الم

یدخل بشكٍل أساٍس في العملیِة اإلنتاجیة، وكذلَك االستفادة ِمَن المیاِه في سقي المساحات الخضراء داخل أقسام 

 المصنع.

تي تصرف إلیھا میاه المجاري الخاصة بمعامِل إذْ تتم عملیةُ المعالجة ِمْن خالِل ضخ المیاه ِمْن محطِة الضخ ال     

ً أنَّ شبكة المجاري ھي ِمَن النوعِ المركب (میاه صناعیة ومیاه ثقیلة)، إلى محطِة التجمیعِ والضخِ  المصنع، علما

تترسب إلى شبكِة  التي تُعَدُّ المرحلة األولى ِمَن المشروعِ، فیَتُّم فیھا إزالة المواد الطافیة فضالً َعْن إزالِة الدھوِن التي

المجاري، وتصل بعدَ ذلَك المیاه إلى حوِض الترسیِب االبتدائي إلزالة المواد القابلة للترسیِب فضالً َعْن إزالة 

)، وِمْن ثُّم تصُل المیاه إلى حوِض المعادلِة والموازنِة لمعادلِة BOD%) ِمْن الحاجِة البایلوجیة لألوكسجین (30(

 -6ال تؤثر على عمِل مرحلة المعالجة البایلوجیة والتي تعمل ضمن إطار یتراوح ِمْن (لكي  PHالدقِة الحامضیة 

)، ثُّم یَتُّم ضخ المیاه إلى أحواِض المعالجة البایلوجیة لتوفیِر األوكسجین الالزم والغذاء المطلوب لنمِو األحیاِء 9

المیاه بعدَ ذلك إلى حوض الترسیب النھائي  ثُّم تصل BODالمجھریِة لكي َیتُّم تحلیل المواد العضویة وتخفیض ال 

لغرِض ضمان إزالة العكورة وإزالة المواد العالقة لتصِل المیاه بعدھا إلى حوض التعقیم الذي َیتُّم فیھ إزالة األحیاء 

تتألف التي  ROالمجھریة وقتلھا التي تؤثر على المراحِل القادمِة في المشروع، ثُّم تضخ المیاه إلى منظومة التحلیة 

ِمْن خالِل الفحم المنشط والعكورة وجرع الكلور  Adsorptionِمْن خزاناٍت حدیدیٍة یَتُّم َعْن طریقھا إزالة السطحیة 

لتتجمعِ المیاِه بعدھا في  TDSالموجودة، ثُّم تدخُل المیاه بَعدَ ذلك إلى فالتِر منظومِة التحلیِة إلزالة المواد الصلبة 

والمعالجة والتي تَُضخُّ مرة أخرى إلى مصانعِ المعمل وإلى موقعِ المشروع ألغراِض  حوِض خزِن المیاه المصرفة

 السقي وغیرھا ِمَن االستعماالت اآلخرى.

فِمَن الجدیر بالذكِر أنھ توجد في أحواض الترسیب بنوعیھا األولي والنھائي قاشطات میكانیكیة لغرِض قشط      

%) ِمْن 50) الذي یَتُّم فیِھ إرجاع (RasSas Tankِض الخمیرة النشطة (األطیان والحمأة المنشطة لتصِل إلى حو

ھذِه المواد إلى حوض التھویة لغرض تنشیط البكتریا، والقسم اآلخر یضخ إلى حوِض المكثف والتي تصل إلى 

 المكبِس الحزامي لغرِض تجفیف الحمأة المنشطة ونقلھا خارج موقع المصنع.

ع ضمن المواصفات المطلوبة ِمْن حیِث البنایِة والخدماِت واألجھزِة المختبریة، إذْ یُعَدُّ لقد تَّم إنشاء المشرو     

أنشاء المختبرات ِمَن األموِر المھمِة لمراقبِة أداِء العمِل ومعالجِة االنحرافاِت التي تحدُث خالل المسار التكنولوجي، 

 تي:وِمَن الفحوصات التي یَتُّم إجراؤھا في المختبراِت ھي اآل

 .BODفحص الحاجة البایلوجیة لألوكسجین  .1

 .CODفحص الحاجة الكیمیاویة لألوكسجین  .2

 .TDSفحص المواد الصلبة الذائبة  .3

 .Turbidityفحص العكورة  .4

 .PHفحص الدقة الحامضیة  .5

 .Hardnessفحص العسرة  .6

 الكلوریدات).فحص العناصر والمركبات الملوثة مثل (الكروم، الكبریتات، الفوسفات، الحدید،  .7
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فضالً َعْن إجراء فحوصات كافة أنواع المیاه مثل (ماء الشرب، والماء الصناعي، ومیاه التحلیة) وإمكانیة      

 استغالل المختبرات إلجراِء فحوصاٍت شاملة لمختلِف األنشطة للدوائِر المعنیة في المحافظة.

 صنع نسیج وحیاكة واسط: تقییم البرامج واالستراتیجیات البیئیّة الخارجیة لم3-2

تتمثُل االستراتیجیات البیئیّة الخارجیة لمصنعِ نسیجِ وحیاكِة واسط بِما یَضعھُ المصنع ِمْن خطٍط واجراءاٍت      

لحمایِة البیئِة الخارجیة ِمَن الملوثاِت التي یطرحھا نتیجةً لممارسِة أنشطتِھ التصنیعیة، وتتمثل ھذِه الملوثات بالدرجِة 

تُطرح في نھِر دجلة  2013ا یطرحھُ المصنُع ِمْن میاٍه صناعیٍة ومیاٍه ثقیلة، إذْ كانْت ھذِه المیاه لغایِة عام األساس بم

بشكٍل مباشر دون معالجات، ُمَسبِبَةً مشكالٍت بیئیةً كثیرةً لألنساِن واألحیاِء المائیة، ِمّما دفَع المصنع إلى وضعِ 

ةً لمعالجِة ھذِه المشكالت، تمثلْت بإنشاِء وحدة بیئیة لمعالجِة المیاِه الصناعیِة استراتیجیٍة بیئیة تُعَدُّ خطوةً كبیر

 والثقیلة.

بَعدَ االنتھاء ِمْن أعماِل البناِء الخاصِة  2013فقد بدأت وحدة معالجة المیاه الصناعیة والثقیلة بالعمِل منذ عام       

متر مكعب) في الیوِم الواحد،  300تصمیمیٍة بلغْت ( ) متر مربع وبطاقةٍ 22000بھا بمساحٍة إجمالیٍة قدرھا (

) اآلتي الذي یمثل المسار التكنولوجي 35وتتكون عملیات المعالجة فیھا ِمْن ِعدَّة مراحل كما مبینة في الشكل رقم (

 لھذِه المحطة.

(مثل التخثیر، والترسیب، واالمتصاص على  طرائق فیزیائیةإذْ تتضمن عملیة معالجة المیاه الصناعیة والثقیلة      

(مثل  طرائق كیمیائیةالكاربوِن المنشط، والحمأة البیولوجیة، فضالً َعْن التناضحِ العكسي والترشیح) كما تتضمن 

التخفیض، وطرائق المزج، والتبادل األیوني، والتعادل، واألكسدة الكیمیائیة َمَع األشعِة فوِق البنفسجیة، وكاشف 

وطرائق )، وعملیات األكسدة المتقدمة مثل الضوئیة والكھرومغناطیسیة واألشعاع المؤین) Fentonن الفنتو

تختلف باالعتماِد على وجوِد أو عدِم وجوِد األوكسجین (مثل الحمأة البیولوجیة، ومفاعل الدفعة  بیولوجیة

 المتسلسلة).

معالجة البیولوجیة، كما یَتُّم في معظِم األحیاِن الجمع بیِن المعالجة یَتُّم تنفیذُ المعالجة الفیزیائیة والكیمیائیة قبل ال     

الفیزیائیة والكیمیاویة َمَع المعالجة البیولوجیة، ِلتتكون مجموعة ِمَن العملیاِت كالترشیحِ والمعادلِة ومراقبِة درجِة 

الثانوي والتھویِة التي تعمل مجتمعةً على الحموضِة وتخزیِن المواِد الكیمیائیِة والخلِط والتخثیِر والترسیِب األولي و

 الحِد بشكٍل عام ِمْن مستویاِت التلوِث  إلى أقِل ِمْن المعاییِر المسموحِ بھا.
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 )5الشكل رقم (

 : التفاصیل التقنیة وطبیعة االستراتیجیة البیئیّة لوحدة معالجة المیاه3-3

للتفاصیِل التقنیِة المرتبطة بعملیاِت تصفیِة المیاه الصناعیة والثقیلة الخاصة بمصنعِ نسیج اآلتي توضیٌح       

 وحیاكة واسط والتي تمثل االستراتیجیة البیئیّة التي یتبعھا المصنع للتخلِص ِمَن المخلفاِت السائلة: 

18
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 Lift Stationمحطة التجمیع والضخ  .1

یَتُّم تجمیُع المیاه المصرفة ِمْن معامِل المصنعِ في خزاٍن مزوٍد بأربعِة مضخاٍت مجھزةٍ بمعداِت (تشغیل/      

توقف)، تعمُل بواسطِة أجھزةِ تحسٍس حسب مستوى السائل في خزاِن التجمیعِ وبما یضمن السیطرة على التذبذباِت 

 Force –ّم ضخھا عبر أنبوب ضغط یدعى "القوة الرئیسیة في كمیِة جریاِن المیاِه الصناعیِة والثقیلِة التي یَتُ 

Main." 

 :Screeningالترشیح  .2

أوُل عملیةُ معالجة لمیاِه المخلفاِت الصناعیة والثقیلة ھي التشریح بالمشبِك المعدني الخشن، إذْ تَتُّم عملیةُ الترشیُح      

فتیت األجسام الكبیرة أیضاً، وھي عملیة مھمة الخشن بصورةٍ اساسیٍة، وفي بعِض الحاالِت یجري معھا عملیة ت

 وضروریة لتحسیِن عمل وحداِت المعالجِة الالحقة والمحافظة علیھا.

 :Primary Settling Tankحوض الترسیب االبتدائي  .3

أنَّ الغرض األساس ِمَن الترسیب االبتدائي ھو إزالة المواد العضویة القابلة للترسیِب واألجسام الصلبة العالقة، إذْ      

%) ِمَن الحاجة 35 – 25%) ِمَن العوالق الصلبة وتقلیل (60 – 40%) ِمَن األجسام الصلبة و(95 – 90تَتُّم إزالة (

لَّ سرعة جریان المخلفات السائلة في ھذِه الوحدة إلى قدم واحد في الدقیقة ، لكي تَقِ BODالبیولوجیة لالوكسجین 

 فتطفو األجساُم األخف وزناً ِمَن الماِء وتترسُب األجسام ذات الوزن الثقیل.

 :Equalization and Neutralization Tankحوض التسویة والمعادلة  .4

إنَّ وظیفة ھذا الحوض ھي التخلص ِمَن الجریاِن االضطرابي للمخلفاِت السائلِة ومنع حدوث جریان أعلى ِمَن      

الطاقِة التصمیمیِة للمحطة، والذي ِمَن الممكِن أْن یؤدي إلى تقلیِل كفاءةِ وجدارةِ المعالجة، كما تَتُّم عملیة معادلة 

) منخفضة لمعادلِة PHْن طریِق ضخِ مواٍد قاعدیٍة إذا كانْت نسبة () المخلفات السائلة عَ PHمستوى حموضة (

 ).PHالحموضِة أو العكس َعْن طریِق ضخ مواد حامضیة لتقلیِل مستوى ال (

 :Aeration Tankحوض التھویة  .5
الموجودة في إنَّ ھذا الحوض ضروريٌّ لتوفیِر زمن لخلط المواد المنشطة للحمأة (المواد العضویة القابلة للتحلل)      

ساعة)،  4 – 2میاِه المخلفاِت لضماِن حصوِل الخلِط َمَع الھواء، إذْ یكون زمُن مكوِث میاه المخلفات في ھذا الحوض (
ویتطلب في بعض األحیان تشغیل نظام خلط میكانیكي بأذرع مزج متحركة لمزج الھواء َمَع الحمأة المنشطة بوقٍت 

 اكنة (میتة).أسرع، وكذلك ضمان عدم وجود أماكن س

 :Secondary Settling Tankحوض الترسیب الثاني  .6
ساعات) ِمَن الوقِت لعزِل األصباغِ والملوناِت الصناعیِة ِمَن میاِه  4 – 2یوفر حوض الترسیب الثانوي (     

المخلفات، إذْ یشبھ ھذا الحوض في البنیِة والتشغیِل حوض الترسیب االبتدائي ولكن یحتاج إلى وقٍت أطول؛ ألنَّ 

 األصباغ والملونات الصناعیة تكون أخف وزناً فتترسب بوقٍت اطول.

 

 :Return Activated Sludge Tankعائدة حوض الحمأة المنشطة ال .7

یَتُّم عزُل جزء ِمْن میاِه المخلفاِت السائلِة ذات الحمأة المنشطة المتبقیة عالیة التركیز في حوض الترسیب الثانوي،      

عمل وتوجھ إلى حوض الحمأة المنشطة العائدة  في بدایِة حوِض التھویِة كي َیتُّم ضخ الھواء المضغوط علیھا والذي ی
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على عزِل المخلفاِت العالقِة بالماِء على شكِل رغوةٍ كثیفة تطفو في أعلى الحوِض تعزل بواسطِة قاشطات، وتُْنقَُل على 

 حزاٍم إلى حوِض التجفیف، أّما المیاه المصفاة فتنقل إلى حوِض التعقیم.

 :Thickener Tankحوض التثخین  .8

یَتُّم في حوِض التثخیِن زیادِة تراكیِز المواد الصلبة الموجودة في المیاه ذات الكثافة العالیة َعْن طریِق إضافة      

)؛ لغرِض تجفیف الفضالت ونقلھا إلى Belt Bressالبولیمر، وِمْن ثَّم تَُضخُّ عبر مضخات إلى المكبِس الحزامي (

كسماد عضوي یمكن االستفادة ِمْنھُ لالغراِض الزراعیِة، أّما المحتوى المائي اماكن التجمیع المعدة لھا الستعمالھا 

فیَتُّم ضخة مرة أخرى إلى محطاِت الضخِ في بدایِة المشروع، ویشبھ ھذا الحوض ِمْن ناحیة التصمیم حوض 

 الترسیب االبتدائي.

 :Supernatant Tankحوض المیاه الطافیة  .9

السطحِ ِمَن الحوِض السابِق إلى المعالجِة تاركةً المخلفات الصلبة لكي یَتُمَّ إعادة تدویرھا تعاد المیاهُ الطافیةُ على      

 .ومعالجتھا والسیطرة على الحِد االقصى ِمَن الوقِت لوجوِد الحمأةِ المعادة

 : Belt Filter Pressحزام التصفیة بالضغط  .10

قل إلى حزاِم التصفیِة بالضغِط ألستخراج الرطوبِة ِمْنھ، وآلیة عمل إنَّ الَخبََث المعزوَل ِمَن العملیاِت السابقِة ین     

ھذِه الوحدة ھي وضع الَخبَِث بَیَن حزامین مسامیّین تحت شدّ معین، ویَتُّم تدویر الحزامین بَیَن اسطوانات دوارة 

 لعصِر الخبث واستخراج الماء.

 :Disinfection Tankحوض التعقیم   .11

لیِة التعقیِم لیَس حمایة محطات تجھیز المیاه، وإنما للمحافظِة على الصحِة بشكٍل عام، إذْ یَتُّم إنَّ الغرض ِمْن عم     

معالجة المیاه بالكلور لتقلیِل عدِد الكائناِت في میاِه الصرِف الصحي لمستویاٍت منخفضٍة بما فیِھ الكفایة ألجِل ضماِن 

 تصریف ھذِه المیاه. أنَّ الكائنات الحیة المسببة لألمراِض تنعدم ِعْندَ 

 :Odors Removal Systemنظام إزالة الروائح  .12

تُعَدُّ الروائُح مصدر اھتمام كبیر في عملیات معالجة المیاه، وتنتج تلَك الروائح ِمَن الغازاِت المنبعثِة ِمْن تحلِل      

المخلفات مكشوفة وباألخص إذا كانْت المواِد العضویِة التي ُممكن أْن تطلق إلى الجِو في أیّة مرحلة تكون فیھا میاه 

 جاریة، إذْ تجري عملیة إزالة الروائح َعْن طریِق األكسدة الكیمیاویة للتخلِص منھا.

 :Reverse Osmosis System (RO)منظومة التناضح العكسي   .13

) َعْن طریِق ملیغرام/ لتر 200یستعمل إلزالِة كّل الملوثات متناھیة الصغر تقریباً والحصول على مستوى (     

 استعمال تقنیة األغشیة السلیلوزیة المعدة لھذا الغرض.

 :Water Storage Tankحوض خزن المیاه   .14

) في حوٍض تحت األرض مزود بمضخاٍت ROیَتُّم تخزین المیاه المنقاة والمعالجة بنظاِم التناضح العكسي (     

كِة والنسیج، وكذلك ألرواِء المساحاِت الخضراِء داخل المصنع غاطسٍة تَُضخَّ الماء إلى نظاِم التبریِد في معمِل الحیا

 ویضخ الماء الزائد إلى نھِر دجلة.
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 :Electricity Power Plantمحطة الطاقة الكھربائیة   .15

تتكون ھذِه المحطة ِمْن غرفِة المحوالِت الرئیسة َمَع الدوائِر الكھربائیة، ومفاتیح المغذیات الرئیسة ِمَن الشبكِة      

 كیلو فولط/ أمبیر)، وخزان الوقود المثبت خارج الغرفة. 550الدولیِة للكھرباء َمَع مولد (

) یبین مواصفات الماء الخارج ِمَن المصنعِ قبل وبعد معالجتھ فضالً َعْن الكمیات المسموح بِھا 3الجدول رقم (     
 .2001لسنة  2حسب قانون حمایة البیئیة رقم 

 میاه المصنع قبل وبعد المعالجة مواصفات )3الجدول رقم (

 عناصر الملوثات ت

الكمیة قبل 

المعالجة 

 (ملغ/لتر)

الكمیة بعد المعالجة 

 (ملغ/ لتر)

النسب المسموح بھا 

 (ملغ/ لتر)

1.  Cr (Chromium) 0.09 0.06 0.1 

2.  Cu (Copper) 0.06 0.02 0.2 

3.  Pb (Lead) 0.04 0.02 0.01 

4.  Fe+2/+3 0.28 0.19 0.2 

5.  Cd (Cadmium) 0.066 0.060 0.01 

6.  So4 396 389 400 

7.  N (Nitrate) 10.4 4.9 10 

8.  Po4 (Phosphate) 0.16 0.08 0.3 

9.  ALKALINITY 216 200 200 

10.  PH 8.9 8.6 6 – 9.5 

11.  SUSPENDED SOLID 42 19 60 

12.  C.O.D 170 77 100 

13.  B.O.D 90 19 >40 

14.  T.D.S 1050 985 1000 

 وحیاكة واسط، مشروع محطة تصفیة المیاه الصناعیة والثقیلة.مصنع نسیج  المصدر:
ً بھدِف حمایة البیئة       ِمّما تقدم یَتََبیَُن أنَّ الوحدة االقتصادیة محل البحث قد تبنْت استراتیجیة بیئیّة متطورة تقنیا

ة، إذ تندرج ھذِه االستراتیجیة الخارجیة ِمْن أضراِر التلوث التي تحدث نتیجة لقیامھا بأنشطتھا التشغیلیة األعتیادی
) ألنَّھا تعمل على معالجِة المخلفاِت في نھایِة العملیِة التصنیعیِة قبل طرحھا بشكٍل نھایة األنبوبضمن استراتیجیة (

نھائي إلى خارجِ المصنع، األمر الذي یؤشر على الوحدة االقتصادیة محل البحث عدم استعمالھا األسالیب 
لمحاسبِة اإلداریِة البیئیِّة ذات العالقة بالتأثیراِت البیئیِّة ِعْندَ إعداد نماذج القرارات اإلداریة، وھذا والتقنیات الحدیثة ل

 الصناعیة العراقیة وحدات االقتصادیةال تستعمل ال""مایثبت صحة الفرضیة األساس الثانیة للبحث التي تنص 
، إذْ كاَن ِمَن األجدِر "االستراتیجیة ذات التأثیرات البیئیةرت القرا اتخاذ ة ِعندَ المحاسبة اإلداریة البیئیّ معلومات 

) بوصفھا تعمل على َمنعِ حدوِث التلوِث البیئّي ِمْن بدایِة المنعبمصنعِ نسیجِ وحیاكِة واسط إعتماد استراتیجیة (
فضالً َعْن تحسیِن  العملیة التصنیعیة بإعتماِد أسالیٍب وتقنیاِت تصنیعٍ متطورة تمنع حصول التلوث ِمَن األساس

 وتطویِر أسالیب وتقنیات التصنیع في الوقِت نفسھ.

االستراتیجیات البیئیّة الھادفة لحمایِة البیئة لدى الوحدة االقتصادیة لیاً ضعف في ختام ھذا المبحث، یتضُح ج     

أضعف االستراتیجات محل البحث سواء بأستثناِء إنشاء وحدة معالجة المیاه الصناعیة والثقیلة التي تقع ضمن 

الممكن اتبّعاھا وھي استراتیجیة (نھایة األنبوب) لِما تتضمنھ ھذِه االستراتیجیة ِمْن سلبیاٍت وانتقاداٍت كان ِمَن 

 المفترض تجاوزھا لو تَّم االعتماد على المعلومات التي توفرھا المحاسبة اإلداریة البیئیّة.
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 المبحث الرابع

 االستنتاجات والتوصیات 
 االستنتاجات :4-1

إنَّ نطاق الَمعَلومات المتعلقة بالوحدةِ االقتصادیِة التي تشملھا المحاسبة اإلداریة البیئیّة أوسع بكثیر ِمَن  .1

الَمعَلوماِت التي تشملھا المحاسبة اإلداریة، إذْ أنَّھا تشمل كالً ِمَن الَمعَلومات المالئمة المالیة والمادیة، فضالً 

 ٍت َعْن التكالیِف البیئیّة.َعْن تقدیمھا َمعَلوما

یُشكل التكامل بین كّل ِمَن المحاسبِة اإلداریِة البیئیِّة المادیة والمحاسبة اإلداریة البیئیّة المالیة اإلطار الشامل  .2

 للمحاسبِة اإلداریِة البیئیّة.

ة ِمْنھا للضغوطاِت تمثُل االستراتیجیة البیئیّة الخطط والمسارات التي تختارھا الوحدات االقتصادیة كأستجاب .3

البیئیّة ولتحسیِن عالقتھا َمَع البیئة ألنَّ الصورة الجیدة التي تقدمھا الوحدة لزبائنِھا تساعد في زیادةِ رضاھم 

 ووالئھم.

االستراتیجیاِت البیئیِّة للوحدةِ یئیّة في دعِم وترشیِد أھمیةً كبیرةً لمعلوماِت المحاسبِة اإلداریة البھناك  .4

ْن خالِل تقدیم المعلومات المالیة والمعلومات المادیة ّعْن األداء البیئي والمالي (التكالیف البیئیّة، االقتصادیِة مِ 

 .المنافع البیئیّة) وَعْن المنتجات البیئیّة

تَتُّم معالجة المخلفات السائلة الناتجة ِمَن العملیاِت التصنیعِة الخاصِة بمصنعِ نسیجِ وحیاكِة واسط بوحدٍة  .5

أنشئْت لھذا الغرض، والتي تُعَدْ استراتیجیة بیئیّة ھادفة لحمایِة البیئة، وال یَتُّم أجراء أیّة معالجات متخصصٍة 

 للمخلفاِت الصلبِة أو الغازیِة الناتجِة ِمَن العملیات.

االنبوب االستراتیجیة التي یتبعھا مصنُع نسیج وحیاكة واسط لمعالجِة المخلفاِت السائلة تُعَدُّ استراتیجیة نھایة  .6

 والتي ھي ِمْن أضعِف االستراتیجیاِت الممكن تطبیقھا.

 : التوصیات4-2

زیادةُ الوعي بموضوعِ المحاسبِة اإلداریِة البیئیِّة َعْن طریِق نشر البحوث ودراسات الحالة ألنَّھُ حقٌل حدیٌث  .1

 نسیباً لم یَْلَق االھتمام المناسب، والسیما على المستوى المحلي والعربي.

تطویُر مھاراِت المحاسِب اإلداري، وزیادة توعیتھ بالمحاسبِة اإلداریِة البیئیِّة كتوّجٍھ حدیٍث ومھم في المحاسبة  .2

 واستعمال معلوماتھا في عملیات إتخاذ القرارات.

دیھا إعادةُ تحلیل التكالیف ِمْن وجھ نظر المحاسبة اإلداریة البیئیّة، وھو ما سیساعد على تحدید المنتجات التي ل .3

 تكالیف بیئیّة مرتفعة لم یَتُّم تحدیدھا ِمْن قبِل نظم التكالیف التقلیدیة ألنھا كانْت مخفیة.

توعیةُ اإلدارة العیا والعاملین بأھمیِة تطبیق المحاسبة اإلداریة البیئیّة في مصنعِ نسیجِ وحیاكِة واسط للتوصِل  .4

أكانْت معلومات مادیة أم مالیة والتي ِمْن شأنھا  إلى المعلوماِت الصحیحِة َعْن العملیات االنتاجیة سواء

 المساعدة في تقییِم القرارات المستقبلیة المتخذة.

العمل على تنفیِذ أفضِل البرامج واالستراتیجیات البیئیّة المتمثلة بأستراتیجیة المنع بدالً ِمَن االستراتیجیِة  .5

 سلبیاٍت ال تواكب التطورات التكنلوجیة الحدیثة.الحالیة (استراتیجیة نھایة األنبوب)؛ ِلما تحملھُ ِمْن 
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