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 داء البیئيدعم األ استعمال معلومات المحاسبة اإلداریة البیئیة في

 دراسة تطبیقیة في معمل سمنت الكوفة

Use of environmental management accounting information 
in support of environmental performance/ Applied Study in 

AL Kufa Cement Plant 
 1و ابراھیم انور ابراھیم الخزرجي أ.د عباس نوار كحیط الموسوي 

 االدارة واالقتصاد/ جامعة واسط
 / جامعة القادسیة اإلدارة واإلقتصاد .1

 المستلخص

ھمیتھا  ألداء البیئي نظراً مات المحاسبة اإلداریة البیئیة كأداة دعم األاستعمال معلوتقییم لى  الدراسة إھدفت ھذهِ 

 فقد ئمة, لھذا الغرضتخاذ القرارات البیئیة المال, والتي تساعد في إتقدیم معلومات بیئیة بشقیھا المادي والماليفي 

على ة البیئیة لتقییم قدرة المحاسبة اإلداری )النجف ( حالة في معمل سمنت الكوفة فيالتم اعتماد اسلوب دراسة 

جات التي توصلت الیھا اھم االستنتومن أ الھا في دعم األداء البیئي.ة والمالیة وأستعمنتاج المعلومات البیئیة المادیإ

المادیة والمالیة ة ن النظام المحاسبي المستعمل في الوحدة االقتصادیة عینة البحث ال ینتج معلومات بیئیالدراسة, أ

ارة البیئیة, لذا فإن م اإلدتخاذ القرارات في مجال نظتیاجات إحیقدم معلومات بیئیة شاملة تلبي إثم ال یمكن أن  نْ ومِ 

مادیة والمالیة الحل مشكلة توفیر معلومات بیئیة  إلى استعمال معلومات المحاسبة اإلداریة البیئیة یمكن أن یؤدي

بة اإلداریة البیئیة في مكانیة تقدیم أنموذج مقترح للمحاسإداء البیئي, كما بینت النتائج  ثم قدرتھا على دعم األنْ ومِ 

داء البیئي لتلك الوحدات. ة العراقیة الذي یساعد في دعم األاالقتصادیالوحدات 

Abstract 

    This study aimed to evaluate the use of environmental management accounting 

information as an environmental performance support tool Given their importance 

Provide environmental information, both Physical and financial, which helps in making 

appropriate environmental decisions, For this purpose, a case study was adopted at Kufa 

Cement Plant in Najaf To assess the capacity of environmental management accounting 

Submit Physical and financial environmental information and their use in supporting 

environmental performance, One of the most important conclusions of the study, The 

accounting system used in the economic unit is the sample of the research Do not 

provide environmental information, both material and financial, And therefore can not 

provide comprehensive environmental information to meet decision-making needs in 

the area of environmental management systems, Therefore, the use of environmental 

 من رسالة ماجستیر للباحث الثاني. جزء مستل 1
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management accounting information can solve the problem of providing environmental 

information both physically and financially and thus its ability to support environmental 

performance, The results also indicated the possibility of presenting a proposed model 

for environmental management accounting in the Iraqi economic units, which helps in 

supporting the environmental performance of these units. 

 المقدمة

واالقتصادي لممارسة  ,التطور االجتماعي نْ ن التأثیرات البیئیة الناجمة مِ مما الشك فیھ أ     

 نْ عَ توفیر معلومات جدیة لحاجة وجود  لىإاالقتصادیة إلنشطتھا االقتصادیة أدى الوحدات 

قرارت المالئمة المتعلقة إلتخاذ ال داء البیئي أجل قیاس وتقییم األنْ مِ  التكالیف البیئیةو ,التأثیرات

تقع على عاتق الوحدات االقتصادیة مسؤولیة وضع إذ خطر التلوث,  نْ بأنشطة حمایة البیئة مِ 

ورقابة التأثیرات البیئیة خالل مراحل العملیة  ,التكالیف البیئیةدارة  أجل إنْ الخطط البیئیة مِ 

ھذا المنطلق  نْ مِ  .ولیةداء البیئي المعتمدة على مقاییس دَ  خالل استعمال مؤشرات األنْ التصنیعیة مِ 

التأثیرات َعْن المحاسبة اإلداریة البیئیة كنظام یعمل على توفیر المعلومات المادیة والمالیة  ظھرت

دارة في تحسین الجودة مساعدة اإلو والطاقة ,والمیاه ,رفع كفاءة استعمال المواد جل أنْ الییئیة مِ 

 یئي واالقتصادي.دائھا الب, ورفع كفاءتھا وتحسین أالبیئیة

استعمال معلومات المحاسبة اإلداریة البیئیة لتقییم  الدراسة ت ھذهِ جاء فقد ما تقدمعلى  بناءً      

خالل دراسة حالة في معمل سمنت  نْ مِ  داء البیئي في الوحدات االقتصادیة العراقیةاألداة دعم كأ

بھدف توفیر معلومات بیئیة مادیة ومالیة مفیدة في ترشید القرارات في مجال  )النجف(الكوفة في 

 نظم اإلدارة البیئیة.
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 المبحث االول
 سابقةمنھجیة البحث ودراسات  

 مشكلة البحث: اوالً 
متمثلة في معمل سمنت الكوفة االقتصادیة العراقیة مشكلة التي تواجھ الوحدات الیمكن صیاغة     

ف البیئیة والتكالی ,التأثیرات عتبارلتقلیدیة إلدارة التكالیف دون األخذ باإلنظم االبكونھا تعتمد على 
ً المتعلقة بالعملیات اإل  .المتعلقة باإلدارة البیئیةترشید القرارات اإلداریة في  نتاجیة مما ینعكس سلبا

 ً  تساؤالت البحث: ثانیا
 الباحث یسعى السیاق ھذا في تثار أن یمكن تساؤالت مةَ ن ثَ  على ما تقدم من مشكلة البحث, فإبناءً     

 : كاآلتي وھي البحث، ھذا خالل نْ مِ  ھاعن االجابةُ 
 ما ھي طبیعة المحاسبة اإلداریة البیئیة؟ .1
 ؟داء البیئيیة البیئیة في دعم األكیف تساھم المحاسبة اإلدار .2
واستعمال  ,ھمیة المحاسبة اإلداریة البیئیةك الوحدات االقتصادیة العراقیة ألدراما مستوى إ .3

 ؟داء البیئيدعم األفي معلوماتھا 
واستعمال  ,في الوحدات االقتصادیة العراقیة مكانیة تطبیق المحاسبة اإلداریة البیئیةما مدى إ .4

 ؟داء البیئياألدعم في معلوماتھا 
 ً  ف البحثاھد: أثالثا
ً  یھدف البحث فإن المطروحة، والتساؤالت البحث مشكلة ضوء في       تطبیق مدى لتحدید اساسا

المالئمة  المعلومات توفیرِ  في منھا فادةواإل اإلداریة البیئیة للمحاسبةِ  العراقیة االقتصادیة الوحدات
 :اآلتیة ھدافاأل لتحقیق السعي  ذلكَ نْ عَ  فضالً  ,دائھا البیئيأدعم في 
 المحاسبة اإلداریة البیئیة.دراسة وتحلیل طبیعة  .1
 .داء البیئي للوحدات االقتصادیةاسبة اإلداریة البیئیة في دعم األالمحدراسة وتحلیل مساھمة  .2
 ھمیة المحاسبة اإلداریة البیئیة.ك الوحدات االقتصادیة العراقیة ألدراإدراسة وتحلیل مستوى  .3
نموذج مقترح لتطبیق المحاسبة اإلداریة البیئیة في الوحدات أدراسة مدى إمكانیة وضع  .4

 االقتصادیة العراقیة.
داء البیئي للوحدات داریة البیئیة في دعم األمكانیة توظیف معلومات المحاسبة اإلدراسة مدى ا .5

 .االقتصادیة العراقیة
 ً  فرضیة البحث: رابعا

 :اآلتیة ساساأل فرضیات إلى البحث یستند    
 في الوحدات االقتصادیة العراقیة. مقترح للمحاسبة اإلداریة البیئیة جأنموذتقدیم مكانیة إ .1

داء البیئي للوحدات االقتصادیة اسبة اإلداریة البیئیة في دعم األمكانیة توظیف معلومات المحإ .2

 العراقیة.

 ً  ھمیة البحثأ: خامسا

داء البیئي بتقییم األ ھتمامواإل البیئیة داریةاإل المحاسبة موضوع حداثة نْ مِ  البحث ھمیةأ تنبع     

 نْ والحفاظ على البیئة من التأثیرات البیئیة السلبیة التي تنتج عَ  ,جل حمایة أنْ للوحدات االقتصادیة مِ 

ھم الجوانب  خالل التعرف على أنْ مِ  مزاولة الوحدات االقتصادیة إلنشطتھا االقتصادیة, وذلكَ 
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م الوحدات االقتصادیة العراقیة ھتما ذلَك معرفة مدى إنْ عَ  بة اإلداریة البیئیة, فضالً النظریة للمحاس

 . البیئيدائھا دعم أھمیة المحاسبة اإلداریة البیئیة إلستعمال معلوماتھا في أل

 ً  منھج البحث: سادسا

 ريالنظ بالجان راضإستع فـي ياالستقرائالمنھج  على عتمادإلا سیتم البحث أھداف لتحقیق     

 إلى التوصل بغیـة البحـث بموضـوع العالقة ذات اتواألدبی ,المصادر راءاستق خالل نْ مِ  ثللبح

 فلوص التحلیلي الوصفي جالمنھعتماد ایضا على واإل, ثالبح ارأفك تدعم ةنظری استنتاجـات

 االقتصادیة العراقیة الوحـدة نْ عَ  ةالمیدانی ةالدراس من علیھا ولالحص سیتـم التي ومعالجتھا البیانات

 لمحاسبةل العراقیة االقتصادیـة الوحـدات استعمـال واقع على التعرفجل  أنْ مِ  – البحـث محل -

 مقتـرح أنمـوذج تقدیـم بھـدف يالتجریب جالمنھعتماد على اإل  َعْن ذلكَ , فضالً ةلبیئیا اإلداریة

 .ةالعراقی ةالصناعی ةاالقتصادی ةالبیئ فـي ةالبیئی اإلداریة المحاسبة لتطبیـق

 ً  سابقةدراسات : سابعا

 اإلداریة المحاسبة أستعمال مواضیع تناولت التي الدراسات من العدید المحاسبیة دبیاتاأل دمتقَ      

 لى الدراسة الحالیة كاآلتي:ه الفقرة بعرض نتائج الدراسات األقرب إلذا سنكتفي في ھذ, البیئیة

 )UNDSD: 2001( دراسة .1

 "Environmental Management Accounting Procedures and 

Principles" 

مم البیئیة التي وضعتھا األ اإلداریة المحاسبة ومبادئ جراءاتإلى بیان إ الدراسة ھذهِ  ھدفت     

 تكلفة یتضمن نموذجاأل ھذا, البیئیة التكالیف لتحدید أنموذج وضع على الدراسة ركزت إذ, المتحدة

 ذلَك نْ عَ  فضالً  ,البیئیة والوقایة اإلدارة وتكالیف) موادال خسائر( منتجةال غیر للوحدات المخرجات

ً  والتطویر البحث وتكالیف ,واالنبعاثات المخلفات معالجة تكالیف تحدید یرادات اإل منھا مطروحا

 المحاسبة طرائق إن :الدراسة لیھاإ توصلت التي اجاتتاالستن ھمأ نْ مِ و .بیئیة وفورات ةیوأ البیئیة

 االقتصادیة الوحدة إدارة تزوید على قدرتھا في قاصرة التقلیدیة التكالیف ومحاسبة المالیة

 نْ عَ ناھیَك , عمالاأل نظمةمُ  ستدامةبإ المتعلقة القرارات تخاذإ في والضروریة ,الالزمة بالمعلومات

 القرارات تخاذإ فيتساعد  معلومات توفیر على یعمل البیئیة التكالیف لتحدید أنموذج عمل نأ

 والمقارنة ,للرقابة ضروریة تعد التي بیئیة مؤشرات توفیر, والبیئیة بالقضایاالتي تتعلق  الالزمة

 .االقتصادیة لوحداتا في المرجعیة

220



                                                                      2018نة الثالثة     الس    2المجلد الثاني   العدد    Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلیة الكوت الجامعة    
ISSN: 2414 – 7419                                                                                                                                    

 المحاسبة تقنیات باستخدام البیئیة الكلف لتحدید أنموذج وضع")  2009 ,هللا عبد( دراسة .2

 "الدورة مصفى – الوسط لمصافي العامة الشركة في تطبیقي بحث/   البیئیة اإلداریة

 التكلفة وتحدید ، عام بشكل البیئیة داریةاإل المحاسبة تحدید مفھوم إن ھدف ھذِه الدراسة ھو

معالجة  تكلفةو البیئیة، الوقایة تكلفةمثل تحدید  بأستعمال منھجیة المحاسبة اإلداریة البیئیة البیئیة

حیاتھا,  دورة تتبع خالل نْ مِ  للمنتجات ةالبیئیات التأثیر تقویم ذلكَ  نْ عَ  فضالً  المخلفات وغیرھا.

 التأثیرات البیئیة وتقییم ,لتقویم الحیاة دورة الدراسة على استعمال تقنیة تكلفة إذ ركزت ھذهِ 

 لتحدید المخرجاتو المدخالت تحلیل واستعمال تقنیة ,حیاتھا دورة تتبع خالل نْ مِ  للمنتجات

تاجات التي توصلت الیھا ھم االستنومن أ اإلنتاجیة. الوحدات من وحدة كل فيالمخلفات 

 التقلیدیة داریةاإل المحاسبة خفاقإ بسبب البیئیة اإلداریة المحاسبة الى الحاجة ظھرت الدراسة:

 غیر الصناعیة المصاریف في حساب تخصیصھا یتم والتي البیئیة، التكالیف نْ عَ  التحاسب في

 تلكَ  لدتوَ  التي األنشطة أو المنتجاتو العملیات، لىإ مباشرة تخصیصھا من بدالً  المباشرة

المتعلقة اإلداریة  تخاذ القراراتفي إ البیئیة داریةاإل ستعمل معلومات المحاسبةالتكالیف, إذ تُ 

 األداء تقویمو البیئیة، دارةاإل نظم وأدامة تنفیذو تطویر، ,مثل المھمة البیئیة بالتأثیرات والعواقب

 فقط ال توفر البیئیة داریةاإل إذ إن المحاسبة ,وغیرھا والخدمات ,المنتجاتو للعملیات، البیئي

ً أ توفر ولكنھا داریةاإل األنشطة تلكَ  لتقویمَعْن التكالیف  بیانات  التدفق نْ عَ  معلومات یضا

 والتي) میاهوال طاقة،وال التشغیلیة، الموادو المساعدة، الموادو المستعملة، األولیة للمواد( المادي

 الوسط مصافي شركة  ذلكَ نْ عَ  فضالً  الھدر. مواطن وتحدید التأثیرات البیئیة، تقویم في ساعدتُ 

 مستقل بشكل البیئیة التكالیف مع تتعامل ال العراقیة الشركات بقیة شأن شأنھا الدورة مصفى /

 التكالیف، ھذهِ  أھمیة من یقلل ممـا ، المباشرة غیر الصناعیة المصاریفتدرجھا ضمن  بل

 الُمنتج. تسعیر مجال في وال سیما ، الشركة قرارات على یؤثر ثَمَّ  نْ ومِ 

 )(VinayagamoorthIi et al., 2012 دراسة .3

 "Environmental manaement accounting – A Decision making tools:" 

 ,الوحدات االقتصادیة في الھندنشطة البیئیة التي تقوم بھا  الدراسة إلى معرفة األھدفت ھذهِ      

ھم  ذلَك بیان أنْ عَ  والتي تساعد في تحدید التكالیف الخفیة في حساب المصاریف العامة, فضالً 

ھمة إلتخاذ القرارات عد مستعمل لتقییم التكالیف البیئیة والتي تُ تقنیات المحاسبة اإلداریة البیئیة التي تُ 

المحاسبة اإلداریة البیئیة  ت التي توصلت الیھا الدراسة:تاجاھم االستن أنْ مِ و في منظمة األعمال.

سبة اإلداریة البیئیة أنتشرت ن مفھوم المحاإلى أكما استنتجت الدراسة  ند,عد أداة جدیدة نسبیاً في الھتُ 

التلوث, كما لم تعد بند التكالیف  نَ مِ  للوقایة الدفع نتیجة ضغط الحكومات وبرامج وربا وذلكَ في أ
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كما استنتجت الدراسة والتي یمكن تجمیعھا مع بنود تكالیف اخرى,  ,ود التكالیف الثانویةبیئیة من بن

لى المساعدة الخارجیة في إیجاد وتحسین ممارسات حدات االقتصادیة في الھند تحتاج إن الوإلى أ

 المحاسبة اإلداریة البیئیة.

 والتكالیف البیئیة اإلداریة المحاسبة اسالیب تطبیق مدى"  )2016جاف واخرون,  دراسة (:  .4

 "العراق كردستان اقلیم في السمنت شركات في میدانیة دراسة –البیئي للتحسن البیئیة

(اقلیم كردستان)  في سمنتاإل شركة تطبیق مدى على الضوءإن ھدف ھذِه الدراسة ھو تسلیط      

 الشركات ھذهِ  مسایرة مكانیةإ مدىذلَك معرفة  نْ عَ  فضالً , البیئیة داریةاإل المحاسبة ألسالیب

 ,البیئیة التكالیف وتحدید ,بقیاس الشركات قیام ومدى, البیئة مجال في الحدیثة التكنلوجیا للتطورات

 استعمال على الدراسة ركزتإذ , الشركة في الداخلياالستعمال  ألغراض عنھا والمحاسبة

استعمل  وقد ,الدراسة فرضیات اختبار لغرض للدراسة الالزمة البیانات لجمع كوسیلة ستبانةاإل

 التي اجاتتاالستن ھمأ نْ مِ و .العینة فرادأ جاباتإ لتحدید المتدرج الخماسي) Likert( مقیاس

 المحاسبة مجال في متخصصة إدارات البحث عینة الشركة لدى ال توجد الدراسة: الیھا توصلت

وِمْن  الشركة في المحاسبة معلومات نظام قصور لىإ مما یؤدي البیئیة والتكالیف البیئیة اإلداریة

 قبل نْ مِ  البیئیة والتكالیف البیئیة اإلداریة المحاسبة والبیانات ,المعلومات نتائج تتبع مكانیةإ عدمثم 

 شركات تطبیق عدم أن الدراسة أستنتجتكما الصدد,  بھذا المناسبة القرارات تخاذإل دارةاإل

 كوادر توفر عدم بسبب البیئیة والتكالیف البیئیة اإلداریة لمحاسبةل )كردستان قلیم(أ سمنتاإل

 ,قیاس تكلفة رتفاعإ جةحُ  یعطي مما البیئیة والتكالیف داریةاإل المحاسبة مجال في متخصصة

 .الشركة قبل نْ مِ  البیئیة التكالیف وتحلیل

 ن الدراسة الحالیة تتمیز كاآلتي:بعد استعراض الدراسات السابقة فإ    

 حدیث كتوجھ البیئیة اإلداریة المحاسبة موضوع تناولت التي والعربیة ,المحلیة الدراساتقلة  .1

 داء البیئي للوحدات االقتصادیة.تقییم األ في

 مباشر بشكل تتناول عملیة مأ كانت نظریة عربیة وأ محلیة دراسة یجادإ من الباحث یتمكن لم .2

داء البیئي في الوحدات االقتصادیة في تقییم األ البیئیة اإلداریة المحاسبة استعمال معلومات من

 العراقیة.

 ,واالجتماعیة ,االقتصادیة بیئتھا ,مختلفة بلدان في جریتأ االجنبیة الدراسات غالبیةإن  .3

 جراءإ دون مطلق بشكل نتائجھا على عتمادإلا یمكن الإذ , العراقیة البیئة نْ عَ  تختلف والسیاسیة

 .المحلي للواقع فعلیة دراسة
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 الثاني المبحث

 ستعمالھاا داریة البیئیة ومنافعمدخل إلى مفھوم وتطور المحاسبة اإل 

 ومفھومھا داریة البیئیةتطور المحاسبة اإل نْ نظرة عامة عَ : اوالً 

 ستھالكبا إلرتباطھا نظراً ھتمام عالمي أ ةُ محطئیأصبحت المشكالت البیخیرین في العقدین األ     
اث نبعكان إل كذلكَ ووالطاقة مما أدى إلى استنفادھا،  ,والمیاه ,الصناعیة للمواد لوحدات االقتصادیةا

الناتجة من ممارسة  والتربة ,في المیاهوتولد المخلفات الصلبة والسائلة  ,الغازات السامة في الھواء
 .)Namakonzi & Inanga, 2014: 6(ضارة على البیئة  تأثیرات الوحدات إلنشطتھا تلكَ 

تأثیر أنشطتھا على  مشكالت وصعوبات بسبب تواجھ الوحدات االقتصادیةبناًء على ما تقدم      
 تلكَ  نْ الناتجة عَ لتكالیف الكبیرة لتلَك الوحدات دراك إعدم في  المشكالت ھم تلكَ البیئة, إذ تبرز أ

ن وذلَك أل التقلیدیةعند استعمال تقنیات المحاسبة اإلداریة التكالیف  , إذ یصعب تتبع تلكَ التأثیرات
ھذا المنطلق جاءت المحاسبة اإلداریة  نْ مِ  عامة.التكالیف تكون عادةً مخفیة في الحسابات ال تلكَ 

ِمْن أجل  والتكالیف البیئیة ,التأثیرات نْ ) التي تزود بالمعلومات المالیة والمادیة عَ EMAالبیئیة (
تبین , إذ واقتصادیة بطریقة ینتج عنھا منافع بیئیةدارتھا ِمْن إ مدیري الوحدات االقتصادیةمساعدة 

إدارة القضایا  فيمالئمة جل توفیر معلومات  أنْ باإلدارة البیئیة مِ  المحاسبة اإلداریة ربط إمكانیة نْ مِ 
 نْ مِ  )EMAزدادت البحوث االكادیمیة والتطبیقیة نحو استعمال () إ1990( في عام لذلكَ  ,البیئیة

الوالیات المتحدة االمریكیة من إعداد  قامت وكالة الحمایة البیئیة في, كما البیئيداء إدارة األجل أ
جتماعات والمنشورات من الخبراء اإلبلورت إذ , )EMA(عتماد على برنامج رسمي لتشجع اإل

تطویر وتنفیذ المتعلقة بفكار التنمیة المستدامة العدید من األ مم المتحدة/ شعبةین في األالمعنی
)EMA ,( ًالوحدات االقتصادیة في اكثر من نَ الكثیر مِ   ذلكَ نْ عَ  فضال )دولة بدأت في تعزیز 30 (

داریة البیئیة منھا (وكالة حمایة البیئیة , وبدأت بنشر الوثائق األرشادیة للمحاسبة اإل)EMA(وتنفیذ 
ومیة دائرة القو ,1997منظمة بیئة كندا و ,1996دارین في كندا وجمعیة المحاسبین اإل, 1995

 مم المتحدة/التنمیةومنظمة األ, 1999الجودة البیئیة في الوالیات المتحدة االمریكیة  نْ للدفاع عَ 
رشادات متاحة والتي ت ھناك إكان ذلكَ  نْ عَ  فضالً   ,)2003مانیة , وزارة البیئة األل2001المستدامة 

منھا (معھد  ,عداد التقاریر أجل المحاسبة المالیة وإنْ لھا عالقة بمواضیع التكالیف البیئیة مِ 
منظمة االمم المتحدة/مؤتمر التجارة والتنمیة و, 1996المحاسبین القانونین في انكلترا وویلز 

ب المحاسبة من كت اً ھذا ونجد عدد, و)2003و 2001وربیة في بروكسل والمفوضیة األ, 1999
واسع, كل ھذه الكتب والوثائق  داریة البیئیة الممتازة التي قد انتشرت بشكلالبیئیة والمحاسبة اإل
 ,Jasch &  Savage );( داریة البیئیةتطبیق المحاسبة اإللى حد كبیر لفھم اإلرشادیة ساھمت إ

2008: 321 )Chang, 2007: 33-34( ; )Doorasamy, 2014: 36-37(. 

 نْ مِ  الكبیر ھتمامواسع نتیجة األ بشكل تطورت قد البیئیة داریةاإل المحاسبة نأ تبین مما سبق     
 ,مھمة بیئیة معلومات, وذلَك بسبب قدرتھا في توفیر الدول من والعدید االقتصادیة الوحدات قبل

إلى تحسین األداء في نھایة  , كل ھذا سیؤديوالتكالیف البیئیة التأثیرات تخفیض في ستعملتُ  التيو
 .للوحدات االقتصادیة االقتصاديالبیئي و
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 ً  وأھدافھا اإلداریة البیئیة: تعریف المحاسبة ثانیا

منظمات وال, والمھنیین ,الباحثین نْ بناًء على مفھوم المحاسبة اإلداریة البیئیة طرح عدد مِ      
 ).1) سیتم توضیحھا في الجدول رقم (EMAیما یخص(مختلفة ف المھنیة وجھات نظر وتعریفات

 تعریفات المحاسبة االداریة البیئیة )1الجدول (
 التركیز التعریف المصدر ت

1  )ICAA , 2003: 10(  یة ھي جزء فرعي من بة اإلداریة البیئ المحاس�������
المح��اس�������ب��ة البیئی��ة, فھي ع��ادةً توفر معلوم��ات 

تخ����اذ القرارات داخ����ل الوح����دة س�������تعم����ل في إتُ 
ن تس�����تعمل  ذلَك یمكن أنْ عَ  االقتص�����ادیة, فض�����الً 

 عداد التقاریر الخارجیة.اتھا في إمعلوم

عداد البیئیة تقوم بإ المحاس�������بة اإلداریة
تخاذ عمل في إالتقاریر الداخلیة التي تست

اعداد التقاریر   ذلكَ نْ عَ  القرارات فض����الً 
 الخارجیة.

2 (IFAC, 2005: 19) البیئي داءاأل إدارة ھي البیئیة االداریة المحاس����بة 
 النظم وتحس�������ین تطویر خالل نْ مِ  واالقتص�������ادي

 ھذا, البیئة في والمتعلقة المحاس�����بیة جراءاتواإل
 الوحدات بعض في والتدقیق التقاریر یش������مل قدو

 االداریة المحاس����بة تتض����من وعادةً , االقتص����ادیة
 مح��اس�������ب��ةو, الحی��اة دورة تك��الیف على البیئی��ة

 الخطط وعم����ل, المن����افع تقییم, الكلی����ة تك����الیف
 لإلدارة البیئیة. االستراتیجیة

بة اإلداریة تس�����تعمل معلومات المحاس�����
داء ال���ب���ی���ئ���ي إدارة األال���ب���ی���ئ���ی����ة ف���ي 

 واالقتصادي للوحدة االقتتصادیة.

5 (Alkisher, 2013: 26) دواتاأل ىح��دأ ع��دتُ  البیئی��ة االداری��ة المح��اس�������ب��ة 
 نظ��امو,  نظفاأل نت��اجاإل تنفی��ذ دعم في الف��اعل��ة

 للوح��دة  البیئی��ة التق��اریر تطویرو, البیئی��ة دارةاإل
 البیئیة. مؤشرات واختیار االقتصادیة

مح��اس�������ب��ة اإلداری��ة البیئی��ة المعلوم��ات 
دارة اإلنظف, ونظتم ت����دعم اإلنت����اج األ

 البیئیة وغیرھا.

     

 البیئیة داریةاإل المحاسبة إن القول یمكن السابقة التعریفات دراسة خالل نْ على ما تقدم مِ  بناءً       
المادي والمالي ستعمل في القیاس تُ  ما عادةً  التيوبالبیئة,  متعلقة محاسبیة وإجراءات نظام ھي

مدیري  یستعملھا القرارت الداخلیة, ھذهِ  القرارات دعم اجل نْ مِ  للتأثیرات والتكالیف البیئیة,
تخفیض التأثیرات ل ةفرص إیجاد جلأ نْ مِ األستراتیجیات البیئیة  تنفیذ الوحدات االقتصادیة في

كل ھذا سیؤدي إلى تحسین األداء البیئي واالقتصادي وِمْن ثم تحقیق التتمیة .والتكالیف البیئیة,
 جزءً " بأنھا )EMAالبیئیة ( االداریة المحاسبة تعریف یمكن الباحث نظر وجھة ومنالمستدامة, 

تتعلق  المالیة التي بالمعلومات متمثلة البیئیة المعلومات وتحلیل ,بتحدید تقوم التي المحاسبة نَ مِ 
 ,والمیاه, المواد التي تتعلق بتدفقات) الكمیة( المادیة والمعلومات البیئیة, یراداتواإل بالتكالیف
 تنفیذ في المدیرین تفید والتي  البیئیة التأثیرات ذات الداخلیة القرارات دعم جلأ نْ مِ  والطاقة

 ".المستدامة التنمیة وتحقیق البیئیة ستراتیجیاتاأل

         خالل ما یلي نْ داریة البیئیة مِ یمكن تحدید أھداف استعمال المحاسبة اإلمن الجدیر بالذكر      
)Jalil et al., 2016: 56( ;  )Doorasamy, 2014: 38 (: 

 ذلَك إعداد التقاریر نْ عَ  قدم مدى واسع من المعلومات البیئیة عن أنشطة التلوث البیئي, فضالً تُ  .1
 الحالة البیئیة. نْ واصحاب المصالح المعنیین عَ لى إدارة الوحدة االقتصادیة الداخلیة إ

المتعلقة بالتأثیرات المعلومات المادیة (الكمیة) والمالیة  نْ قدم التقاریر الداخلیة بجودة عالیة عَ تُ  .2
 والتكالیف البیئیة إلى الوحدة االقتصادیة, والتي تُستعمل في اتخاذ القرارات البیئیة المالئمة.
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 والطاقة. المواد تكالیف ودراسة, وحساب, وجمع, تحدید .3
لى إ مادیةال و مالیةال بیئیة معلوماتمما سبق یتبین أن ھدف المحاسبة اإلداریة البیئیة ھو توفیر    

 .ِمْن أجل إتخاذ القرارات البیئیة المالئمة الوحدات االقتصادیةمدیري 
 ً  طار المحاسبة اإلداریة البیئیة: إثالثا

, )EMAالبیئیة ( اإلداریة بالمحاسبة المتعلقة مصطلحاتال في دقة ال توجد أنھ الواضح نَ مِ      
 معلوماتالطاراً للمحاسبة اإلداریة البیئیة یوضح فیھ إ ) Schaltegger et alقدم (  نتیجة لذلكَ 

وتقنیاتھا األساسیة بالعالقة مع  ,)MEMA(, ومعلومات البیئیة المالیة )PEMA( البیئیة المادیة
 ):Doorasamy, 2014: 48) (1( رقمالشكل  في ن ونوع المعلومات المطلوبة مبینةعامل الزم

 اطار المحاسبة اإلداریة البیئیة )1( رقمالشكل 

Source: Schaltegger et al., (2004), “An Integrative Framework of  Environmental 
Management Accounting Consolidating the Different Approaches  of EMA into a 
Common Framework and Terminology”, Environmental management accounting: 
informational and institutional developments, p31. 

تخاذ في إ المدیرین قبل نْ مِ  ستعملتُ  التيالمادیة, و البیئیة والمعلوماتالمالیة,  البیئیة المعلومات .1
أنشطة الوحدة  نْ البیئیة وتخفیض التكالیف البیئیة الناتجة عَ  التأثیرات من الحد القرارات بشأن

 .االقتصادیة
تعزیز مكانة الوحدة  في ھمیتھاالقرارات المالئمة نظرا أل صنع أو الماضي داءاأل قیاس .2

 .على المدى البعیداالقتصادیة 
قرارات الو ,ستراتیجیةالتي تتعلق بوضع الخطط األ قراراتالمثل  القرارت بین زالتمی .3

 .تشغیلیةال
 بشكل نشائھاأ یتم التي المعلومات منھا المطلوبة البیئیة اإلداریة المحاسبة معلومات تعیین .4

 متكررة. غیر محددة غراضأل موجھھ)المخصصة (ال معلومات أو المتكررة للقراراتدوري 
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 الثالثالمبحث 
 داء البیئيالمحاسبة اإلداریة البیئیة وأھمیتھا في دعم األ

 داء البیئياأل وتعریف مفھوم: اوالً 

 التأثیرات استعمال ألن, فقط البیئیة التأثیرات على یقتصر ال عام بشكل البیئي األداء مفھوم إن     
 لذا. واحد بعدٍ  في األبعاد المتعدد المفھوم لذلك النظرة یقید المحاسبة في البیئي لألداء كبدیل البیئیة
 ونموذج, األستراتیجیة الدوائر ونموذج, النظم ونموذج, الھدف كنموذج الكفاءة نماذج استعمال یجب
 عدة على یشتمل البیئي األداء فإن النماذج ھذه ضوء في إذ, البیئي األداء لتعریف التنافسیة القیمة

 نتائج على یركز الھدف نموذج إن إذ, الخارجیة مقابل الداخلیة, العملیات مقابل النتائج: ھي بعادأ
 قرارات في البیئي البعد وضع على ركزیُ  النظام نموذج ماأ, البیئیة للممارسات المالیة التأثیرات

 القیم تعكس التنافسیة والمیزة ستراتیجیةاأل الدوائر نموذج حین في, والعملیات المنتج تحسین
 الوحدات نظر وجھة على الداخلیة القیمة تركز إذ, االقتصادیة للوحدات والخارجیة ,الداخلیة

 البیئیة والحمایة ستدامةاإل نظر وجھة على الخارجیة القیمة تركز بینما, البیئي داءلأل االقتصادیة
 ).322, 2011, تھامي(

ً )  IS0 14001( للتقییس العالمیة المنظمة قدمت تقدم ما على بناءً       "  بأنھ البیئي لألداء تعریفا
 البیئي داءاأل المنظمة تلكَ  رفتعَ  كما", البیئیة لمظاھرھا المؤسسة إلدارة سةُمقا نتائج نْ عَ  عبارة
 خالل نْ مِ  االقتصادیة الوحدة إدارة علیھا تتحصل التي النتائج " بأنھ) ISO 14031(  معیار حسب

 نْ عَ  الناتجة األضرار نْ مِ  البیئة حمایة في البیئیة اإلدارة كفاءة إلى یشیر بذلك فھو ,البیئة مع تعاملھا
 المنظمة بھا تقوم التي والعملیات األنشطة كل البیئي باألداء یقصد كما االقتصادیة الموارد ستغاللأ

 أنشطتھا نْ عَ  الناتجة واالجتماعیة ,البیئیة األضرار منع شأنھا نْ مِ  اختیاري أو إجباري بشكل سواء
, 2011, ودھیمي بروش( ;) 61, 2014, وساھل بكوش" (منھا التخفیفُ  على والعمل اإلنتاجیة

656.( 

 نْ االنشطة البیئیة التي تقوم بھا الوحدات االقتصادیة مِ  :داء البیئي ھيمما سبق یتبین إن على األ    
البیئیة لقضایا باالمتعلقة تخاذ القرارات  خالل إنْ و تقلیل التأثیرات الضارة على البیئة مِ أجل منع أ

مما یساھم في تحسین صورة الوحدة االقتصادیة وتحقیق مزایا  اتنتاج المنتجفي عملیة تصمیم وإ
 تنافسیة.

 ً  داء البیئيتقییم األ وتعریف مفھوم: ثانیا

ین یجل تلبیة اصحاب المصلحة المعن أنْ دائھا البیئي مِ تحتاج الوحدات االقتصادیة إلى تقییم أ     
سالیب  األدوات واألنْ داء البیئي مِ عد تقییم األیُ  و خارجھا, لذلكَ في داخل الوحدة االقتصادیة أ سواء

داء بقة األخالل مطا نْ داء البیئي مِ المتعلقة بشأن تحسین وتطویر األالفاعلة بھدف دعم القرارات 
 ).205 :2008 علي,(  ;) 45, 2013الفعلي مع المعاییر والمؤشرات البیئیة المخططة ( زھواني, 

ً  قدمت) ISO 14031( للتقییس العالمیة المنظمة فإن تقدم ما على بناءً        البیئي األداء لتقییم تعریفا
, وجمع, مؤشرات باختیار للمؤسسة البیئي األداء بخصوص اإلدارة قرارات لتسھیل منھج"     بانھ

 المعلومات وتوصیل تقاریر وإعداد, البیئي األداء لمقاییس وفقا المعلومات وتقییم, بیانات وتحلیل
 البیئي داءاأل تقییم تعریف تم  ذلكَ نْ عَ  فضالً ", المنھج تطویر السنة نھایة وفي ,الدوري والفحص
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تحدید, وقیاس, وتحلیل تكالیف ومنافع األنشطة البیئیة بھدف دعم وترشید القرارات البیئیة "  بانھ
 ).126: 2015( لعبیدي,  ;) 225: 2015(علي وجمیلة,            "المالئمة

, داء البیئي مھم في صنع القرارات المتعلقة بتحسین وتطویر المنتجمما سبق یتبین أن تقییم األ      
لتعكس مدى  للوحدات االقتصادیة في قیاس وتقییم األداء البیئي داء البیئيإذ تساعد مؤشرات األ

 كفاءتھا وفاعلیتھا البیئیة.

 ً  داء البیئياألدعم : عالقة معلومات المحاسبة اإلداریة البیئیة في ثالثا

 المصالح أصحاب رغبات تلبیة أجل ِمنْ  البیئي أدائھا تقییم إلى االقتصادیة الوحدات تحتاج     
 نظم إلى تلَك الوحدات تجھتا إذ خارجھا، أو الوحدة داخل نْ أكانوا مِ  سواءً  البیئة شؤونالب المعنیین
 في بدأت كما األداء، ھذا وتقییم ورقابة إلدارة كأدوات البیئیة اإلداریة والمحاسبة البیئیة اإلدارة

 األداء قیاس مؤشرات تحدید في تھالمساعد العالمیة المھنیة الھیئات قدمتھا التي المعاییر استعمال
لمدیري الوحدات  تسمح البیئیة اإلداریة المحاسبة نظام یوفرھا التي المعلومات إنلذلَك ف البیئي،

 إذ, الجید البیئي لألداء المالیة والقیمة ,الطبیعیة للموارد االقتصادیة القیمة رؤیةاالقتصادیة ِمْن 
 تخاذإ عملیة ِمنْ  وتحسین ,البیئیة الكفاءة تحسین في البیئیة اإلداریة المحاسبة معلومات ستعملتُ 

 خالل نْ مِ  وذلكَ  ،المتسقة المعلومات نظم أو اإلستراتیجیةالقرارات  على المعتمدة اإلداریة القرارات
 ,البیئي األداء تحسین أجل نْ مِ  محددة أھداف وضع البیئیة، التكالیف تقییم :منھا متعددة طرائق

 البیئیة االستثمارات تقییمو بیئیا، المفضل والشراء المنتجات تسعیر على تساعد بیانات تقدیمو
  ذلكَ نْ عَ  فضالً , البیئیة وغیرھا األنشطة تحدید على تساعد بیانات تقدیمو ،)والتكلفة العائد تحلیل(
 وبین المؤشرات تلك بین الترابط تحقیق جلأ نْ مِ  المتوازن داءألا بطاقة في البیئیة المؤشرات دراجإ

 تعمل المتوازن داءألا بطاقة في البیئي داءألا مؤشرات دراجإ نإ إذ, ككل االقتصادیة الوحدة رسالة
 وحلول شاملة نظرة تقدیم جلأ نْ مِ  المطلوبة بالمعلومات العلیا واالدارة المالي المدیر تجھیز على
 الوحدة ضمن البیئي داءألا مؤشرات مقارنة إن إذ, القرارات متخذي لىإ البیئیة كالتللمش

 احتماالت وتشخیص الضعف نقاط عن یكشف اخرى اقتصادیة وحدة مع وأ نفسھا االقتصادیة
 ).155-164: 2015, لعبیدي(  المرجعیة بالمقارنة تسمى والتي التحسین

 المبحث الثالث
 الجانب التطبیقي 

بمعمل دات االقتصادیة العراقیة متمثلة یتمثل الجانب التطبیقي للبحث بدراسة حالة في الوح     
معلومات المحاسبة اإلداریة دراك المعمل إلھمیة ) بھدف اختبار مدى إالنجف( سمنت الكوفة في

ومات بیئیة بھدف تقدیم معل وضع أنموذج مقترح للمحاسبة اإلداریة البیئیة  ذلكَ نْ عَ  البیئیة, فضالً 
 ساس من اختیار الباحث معمل سمنت الكوفة إذ إن الھدف األ, داء البیئيمادیة ومالیة تدعم األ

 سباب االتیة:لأل
َجراء واالجتماعیة من  ,مجاالت البیئیةالاً على ئبفة عسمنت في معمل سمنت كوإلعد صناعة اتُ  .1

االنبعاثات تؤثر على  و ,مخلفاتال نَ الكثیر مِ التصنیعیة خالل مراحل عملیاتھا  ما تنتجھُ 

 والھدر بالطاقة والمواد. ,والمیاه ,والھواء ,المجاالت البیئیة المختلفة منھا التربة
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ال سیما  التلوث البیئي اتعوھتمامات بموضأللدیھا بعض ا )محل البحث( الوحدة االقتصادیة .2
 ھذهِ  نْ جل التخلص مِ أ نْ صرف مبالغ مِ  و )2010(تأھیل مرسبات الغبار عام قیامھا بمبادرة 

 و جبریة.ألترسبات سواء أكانت بصورة طوعیة ا
 بقیة التكالیف وذلكَ  نْ ال تقوم بفصل التكالیف البیئیة عَ  )محل البحث ( الوحدة االقتصادیة .3

 ,مكانیات لتتبع التكالیف البیئیةم المحاسبي الموحد الذي ال یوفر إإلعتمادھا على النظا
 ً مر الذي یتطلب ألا, بالقضایا البیئیةالمتعلقة قرارات العلى  والمحاسبة عنھا وھذا یؤثر سلبا

ع فادیة العراقیة بھدف رنموذج لتطبیق المحاسبة اإلداریة البیئیة في الوحدات االقتصأاقتراح 
 .داء البیئيألمستوى ا

بعد ال سیما حاضر منافسة شدیدة وظروف صعبة الفي الوقت سمنت الكوفة إیواجھ معمل  .4
جیدة مما یتطلب بذل الجھود النوعیة السمنت ذات إلدخول منتجات عربیة و عالمیة من ا

المنتج یحافظ على تجعل دخال تصامیم إخالل  نْ الالزمة في ھیكلیة مراحل تصمیم المنتج مِ 
      خصائصھ وبأقل تكلفة ممكنة.

 المادیة نموذج مقترح للمحاسبة اإلداریة البیئیةأ: اوالً 

تنتج المحاسبة اإلداریة البیئیة المادیة معلومات بیئیة مادیة لنشاطات الوحدة االقتصادیة, إذ      
تتبع جمیع المدخالت والمخرجات المادیة المرتبطة بالعملیات التصنیعیة في معمل تساعد في 

یجب معرفة المدخالت  , لذلكَ داء البیئيدعم األستعمالھا في اة عنھا وكوفة لضمان المحاسبالسمنت إ
المدخالت  تكون ھذهِ تإذ  ,سمنت الكوفةإوالمخرجات المادیة الخاصة بالعملیة التصنیعیة في معمل 

 :كاآلتي) 2( رقم الجدول في العناصر یمكن توضیحھا نَ مجموعة مِ  نْ لمخرجات المادیة مِ وا
 .المدخالت والمخرجات المادیة عبر معمل سمنت الكوفة )2الجدول رقم (

 المخرجات السلعیة المدخالت المادیة

 انتاج االسمنت العادي والمقاوم حجر الكلس (مواد اولیة)

 انتاج الكلنكر (منتج عرضي) تراب الطین (مواد اولیة)

 المخرجات غیر سلعیة تراب الحدید(مواد اولیة)

 الترسبات (المخلفات الصلبة) رمل (مواد اولیة)

 الغبار جبس (مواد اولیة)

 ثاني اوكسید كاربون مواد التعئبة والتغلیف

 ثاني اوكسید الكبریت طاقة نفط اسود

 اول اوكسید كاربون طاقة كھربائیة

 الرصاص المیاه

 .سمنت الكوفةإباإلعتماد على المقابالت الشخصیة مع المختصین في معمل  انمن أعداد الباحثالمصدر: 

یمكن تحدید كمیات المدخالت والمخرجات المادیة باإلعتماد على أنموذج التدفق بعد ذلَك      

 للسنوات) 2-4(موضح في الشكل رقم  كما لمعمل سمنت كوفة ِمْن قبل الباحثان المادي المقترح

 :كاآلتي  على التوالي )2016-2014(
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 )2014( أنموذج التدفق المادي لمعمل سمنت الكوفة لسنة )2الشكل رقم(

 المصدر: من إعداد الباحثان
 2015لمعمل سمنت الكوفة لسنة انموذج التدفق المادي  )3الشكل رقم (

 المصدر: من إعداد الباحثان
 2016انموذج التدفق المادي لمعمل سمنت الكوفة لسنة  )4رقم (الشكل 

 .انالمصدر: من اعداد الباحث
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لیة وكمیة ة المواد االوكمیأحتساب تم  )4) والشكل رقم (3والشكل رقم ( )2في الشكل رقم (     
 نْ عَ  لیة فضالً المواد االو نتاج وكمیة المیاه الداخلة في مرحلة طحنإلسود المستعمل في األالنفط ا

تقاریر  نْ دھا مِ ما كمیة الطاقة الكھربائیة تم تحدیأ .نتاجإلمن تقاریر اسمنت المنتج إلكمیة ا ذلكَ 
بة تحدیدھا من تقاریر الشع محطة الكھربائیة الخاصة بالمعمل, وبخصوص كمیة الترسبات تم

كمیات الغبار ما أ .من تقاریر قسم التعئبة والتغلیف البیئیة, وكمیة مواد التعئبة والتغلیف المستھلكة
ة اإلداریة حدى تقنیات المحاسبأعد التي تُ تدفق المواد  محاسبةخالل استعمال  نْ مِ أحتسابھا تم 

  )2014(ار لسنة تقاریر اإلنتاج, إذ تم احتساب كمیات الغبعتماد على إلاِمْن خالل البیئیة المادیة 
 لكل مرحلة كاآلتي:

 مرحلة طحن المواد االولیة 
 1 0.03كمیة الغبار = كمیة المواد االولیة في المرحلة* 

                =1329959 *0.03 

 طن 39899=                

 مرحلة الحرق
 3كمیة الترسبات – 0.082كمیة الغبار= كمیة المعجون الداخل الى الفرن * 

               =1290060 *0.08 – 55649 

 طن 47556=              

 مرحلة طحن مادة السمنت
 0.03كمیة الغبار = (كمیة كلنكر + كمیة جبس) * 

              ) =738583 +18028  * (0.03 

 طن 22698=                

 ثةثالمجموع كمیات الغبار = كمیة الغبار للمرحلة االولى + كمیة غبار للمرحلة ثانیة + كمیة غبار للمرحلة ال

 طن 110153=  22698+  47556+  39899=  2014مجموع كمیات الغبار لسنة 

 اما كمیات مواد تعئبة وتغلیف المستھلكة تم احتسابھا كاآلتي:

 مرحلة التعئبة والتغلیف

یتم حرقھا لال یوجد غبار في ھذه المرحلة, لكن یوجد كمیة اكیاس تالفة تخضع الى لجنة حرق      
 نْ د المتخلف مِ كمیات الرما  ذلكَ نْ عَ  التأثیر البیئي الناتج عن تصاعد الدخان فضالً مما یؤدي الى 

 عملیة االحتراق بدالً من االستفادة منھا في عملیات اخرى.
 0.003كمیة مواد تعئبة وتغلیف تالفة = كمیة مواد تعئبة وتغلیف * 

                                          =12799900  *0.03 
 كیس 38400=                                          

 
 

                                                           
 ھي نسبة مواد المفقودة في مرحلة طحن المواد االولیة 0.03نسبة  1
 ھي نسبة مواد مفقودة في مرحلة الحرق متضمنة ترسبات وغبار ذات االثر البیئي 0.08نسبة  2
 تم تحدید كمیة الترسبات من تقاریر الشعبة البیئیة 3
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 2014كمیات المدخالت والمخرجات مادیة لسنة  )3الجدول رقم (
 المخرجات السلعیة المدخالت المادیة

 الكمیات البیان الكمیات البیان

 طن 639995 أنتاج االسمنت طن 1000688 حجر الكلس

الكلنكر (منتج انتاج  طن 194378 تراب الطین

 عرضي)

 طن مرسل للبیع 93918

 المخرجات غیر سلعیة طن 49537 تراب الحدید

 الكمیات البیان طن 85356 رمل

 طن 55649 الترسبات  طن 18028 جبس

 طن 110153 الغبار كیس 12799900 مواد التعئبة والتغلیف

مواد تعئبة وتغلیف  لتر 139290579 طاقة نفط اسود

 مستھلكة

 كیس 38400

ال یمكن احتسابھ لعدم  ثاني اوكسید كاربون كیلو واط 7030000 طاقة كھربائیة

 توفر جھاز لقیاسھ

ال یمكن احتسابھ لعدم  ثاني اوكسید كبریت متر مكعب 1800000 المیاه

 توفر جھاز لقیاسھ

ال یمكن احتسابھ لعدم  اول اوكسید كاربون _ _

 توفر جھاز لقیاسھ

یمكن احتسابھ لعدم ال  الرصاصغاز  _ _

 توفر جھاز لقیاسھ

 )2نموذج التدفق المادي في الشكل رقم (أباإلعتماد على  انالمصدر: من اعداد الباحث

ل مرحلة من مراحل عملیة تصنیع تم أحتساب كمیات الغبار خالل ك )2015(اما في سنة      
 سمنت كاآلتي:إلا

 مرحلة طحن المواد االولیة
 0.03المواد االولیة في المرحلة* كمیة الغبار = كمیة 

                =1616107  *0.03 
 طن 48483=                

 مرحلة الحرق
 كمیة الترسبات – 0.08كمیة الغبار = كمیة المعجون الداخل الى الفرن * 

               =125410- 74950 
 طن 50460=               

 مرحلة طحن مادة االسمنت
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 0.03ار = (كمیة كلنكر + كمیة جبس) * كمیة الغب
                =818821  *0.03 
 طن 24565=               

 مجموع كمیات الغبار = كمیة الغبار للمرحلة االولى + كمیة غبار للمرحلة ثانیة + كمیة غبار للمرحلة الثالثة
 طن 123508=  24565+  50460+  48483=  2015مجموع كمیة الغبار لسنة 

 مرحلة التعئبة والتغلیف
قھا وجد كمیة اكیاس تالفة تخضع الى لجنة حرق لیتم حرتیوجد غبار في ھذه المرحلة, لكن  ال     

كمیات الرماد المتخلف من   ذلكَ نْ عَ  الناتج عن تصاعد الدخان فضالً  مما یؤدي الى التأثیر البیئي
خرى بدالً من االستفادة منھا في عملیات عملیة االحتراق بدالً من االستفادة منھا في عملیات ا

 اخرى.
 0.003كمیة االكیاس التالفة = كمیة مواد تعئبة وتغلیف * 

                          =12378840  *0.003 
 كیس 37137=                          

 )2015(كمیات المدخالت والمخرجات المادیة لمعمل سمنت كوفة لسنة  )4الجدول رقم (
 المخرجات السلعیة المدخالت المادیة

 الكمیات البیان الكمیات البیان

 طن 618942 أنتاج االسمنت طن 1204763 حجر الكلس

انتاج الكلنكر (منتج  طن 307612 تراب الطین
 عرضي)

 طن مرسل للبیع 175314

 المخرجات غیر سلعیة طن 53863 تراب الحدید

 الكمیات البیان طن 49869 رمل

 طن 74950 الترسبات  طن 19820 جبس

 طن 123508 الغبار كیس 12378840 مواد التعئبة والتغلیف

مواد تعئبة وتغلیف  لتر 156603260 طاقة نفط اسود
 مستھلكة

 كیس 37137

الیمكن احتسابھ لعدم توفر  ثاني اوكسید كاربون كیلو واط 5088000 طاقة كھربائیة
 جھاز لقیاسھ

الیمكن احتسابھ لعدم توفر  ثاني اوكسید كبریت مكعبمتر  1800000 المیاه
 جھاز لقیاسھ

الیمكن احتسابھ لعدم توفر  اول اوكسید كاربون _ _
 جھاز لقیاسھ

الیمكن احتسابھ لعدم توفر  الرصاصغاز  _ _
 جھاز لقیاسھ

 )3شكل رقم (التدفق المادي في النموذج أباإلعتماد على  انالمصدر: من اعداد الباحث 
ل مرحلة من مراحل عملیة تم أحتساب كمیات الغبار خالل ك )2016 ( في سنة  ذلكَ نْ عَ  فضالً      

 سمنت كاآلتي:إلتصنیع ا
 مرحلة طحن المواد االولیة

 0.03كمیة الغبار = كمیة المواد االولیة في المرحلة* 
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                =1616107  *0.03 
 طن 48483=                

 مرحلة الحرق
 كمیة الترسبات – 0.08كمیة الغبار = كمیة المعجون الداخل الى الفرن * 

               =125410- 74950 
 طن 50460=               

 مرحلة طحن مادة االسمنت
 0.03كمیة الغبار =  (كمیة كلنكر + كمیة جبس) * 

                =818821  *0.03 
 طن 24565=               

 عئبة والتغلیفمرحلة الت
ال یوجد غبار في ھذه المرحلة, لكن یوجد كمیة اكیاس تالفة تخضع الى لجنة حرق لیتم حرقھا       

مما یؤدي الى التأثیر البیئي الناتج عن تصاعد الدخان فضال عن كمیات الرماد المتخلف من عملیة 
 االحتراق بدالً من االستفادة منھا في عملیات اخرى.

 0.003لتالفة = كمیة مواد تعئبة وتغلیف * كمیة االكیاس ا
                            =12378840  *0.003 
 كیس 37137=                            

 .)2016(كمیات المدخالت والمخرجات المادیة لمعمل سمنت كوفة لسنة  )5الجدول رقم (
 المخرجات السلعیة المدخالت المادیة

 الكمیات البیان الكمیات البیان

 طن 945794 أنتاج االسمنت طن 1427451 حجر الكلس

انتاج الكلنكر (منتج  طن 286211 تراب الطین
 عرضي)

 طن مرسل للبیع 85491

 المخرجات غیر سلعیة طن 44614 تراب الحدید

 الكمیات البیان طن 110578 رمل

 طن 100750 الترسبات  طن 31461 جبس

 طن 132243 الغبار كیس 18915880 مواد التعئبة والتغلیف

مواد تعئبة وتغلیف  لتر 181963000 طاقة نفط اسود
 مستھلكة

 كیس 56748

الیمكن احتسابھ لعدم توفر  ثاني اوكسید كاربون كیلو واط 8030000 طاقة كھربائیة
 جھاز لقیاسھ

الیمكن احتسابھ لعدم توفر  ثاني اوكسید كبریت متر مكعب 1800000 المیاه
 لقیاسھ جھاز

الیمكن احتسابھ لعدم توفر  اول اوكسید كاربون _ _
 جھاز لقیاسھ

الیمكن احتسابھ لعدم توفر  الرصاصغاز  _ _
 جھاز لقیاسھ

 .)4شكل رقم (النموذج التدفق المادي في أباإلعتماد على  انالمصدر: من اعداد الباحث

233



 انور ابراھیم الخزرجي أ.د عباس نوار كحیط الموسوي و ابراھیم .............استعمال معلومات المحاسبة اإلداریة البیئیة 

 

, )محل البحث(كمیات المدخالت والمخرجات المادیة في الوحدة االقتصادیة  أحتساب بعد أن تم     

               للسنوات) 6نتاج ونسبة المخلفات ذات التأثیر البیئي المبینة في الجدول رقم (إلنسبة ا أحتساب یتم

 وفق المعادلة االتیة: على التوالي)  20162014 - (
 كمیة االنتاج والمخلفات  نسبة االنتاج = كمیة االنتاج /     

 نسبة المخلفات = كمیة المخلفات (الغبار والترسبات) / كمیة االنتاج والمخلفات     

 .نسب اإلنتاج ونسب المخلفات لمعمل سمنت الكوفة )6الجدول رقم (
كمیة االنتاج  السنوات

 بالطن

      كمیة المخلفات

( الغبار 

والترسبات) 

 بالطن

كمیة االنتاج 

 والمخلفات بالطن

نسب المخلفات ذات  نسبة اإلنتاج

 البیئيالتأثیر 

2014 639995 165802 805797 79.5% 20.5% 

2015 618942 198458 817400 75.73% 24.27% 

2016 945794 232993 1178787 80.3% 19.7% 

 )4) والشكل رقم (3والشكل رقم ( ) 2(شكل رقم النموذج التدفق المادي في أباإلعتماد على  انالمصدر: من اعداد الباحث

 بھدف أحتساب المخلفات ذات التأثیر البیئي ونسب اإلنتاج نسبأحتساب  تم )6( جدول رقمالفي      

 الخاصة النظام و ,والمیاه ,الكھربائیة والطاقة ,االولیة المخلفات ذات التأثیر البیئي للمواد تكالیف

ً  المخلفات المذكورة تكالیف تعد إذ, اإلنتاجیة والخدمات اإلنتاجیة بالمراكز  بیئیة وذلكَ  تكالیف انفا

 المجاالت من وغیرھا والمناخ ة,والترب ,والمیاه ,الھواء على بیئيتأثیر  ذات المخلفات ھذهِ  نأل

  .البیئیة

 ً  أنموذج المحاسبة اإلداریة البیئیة المالیة: ثانیا

الوحدة االقتصادیة,  طةنشأبمتعلقة تنتج المحاسبة اإلداریة البیئیة المالیة معلومات بیئیة مالیة      

محاسبة تقنیة إذ یتم احتساب التكالیف البیئیة لنشاط الوحدة االقتصادیة(محل البحث) بإلعتماد على 

تم تحدید تكالیف اإلنتاج , إذ یالتي تُعد احدى تقنیات المحاسبة اإلداریة البیئیة تكالیف تدفق المواد

وتكالیف  ,وتكالیف رقابة ومعالجة ذات التأثیر البیئي ,للمواد ذات التأثیر البیئي وتكالیف المخلفات

 كاآلتي: )2014-2016( للسنوات )7دارة البیئیة في الجدول رقم (إلالوقایة وا
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 .)2014 -2016 البیئي لسنوات(المخلفات ذات التأثیر  تكالیف نتاج واإل تكالیف )7الجدول رقم (
 تكالیف المخلفات ذات التأثیر البیئي تكالیف االنتاج البیان

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
تكالیف المواد 
االولیة عدا 

 الجبس

5356947416 4668033109 5733155419 1381351220 1496014308 1406515090 

تكالیف  
 الجبس

278674167 88406579 93506871 8618789 2734224 2891965 

تكالیف مواد 
التعئبة 
 والتغلیف

2276466210 3003197319 4524065214 6846939 9036702 13613035 

تكالیف الطاقة 
 الكھربائیة

3400206216 8735959548 6720219380 876782735 2799706038 1648671504 

 2023880 897990 871250 8249620 2802010 3378750 تكالیف المیاه

تكالیف النظام 
 لمراكز االنتاج

20890295841 21659810874 27546867686 828708370 716038710 1117771327 

تكالیف النظام 
لمراكز خدمات 

 االنتاج

12673007865 8376108433 9751607433 3267882531 2684380717 2392361973 

تكالیف النفط 
 االسود

_ _ _ 13329803818 15193166544 19404481663 

تكالیف رقابة 
ومعالجة االثر 

البیئي 
 (التلوث)

_ _ _ 946823311 1053032075 1266078720 

تكالیف الوقایة 
 واالدارة البیئیة

_ _ _ 911550425 868282425 976086260 

 28230495417 24823289733 21559239388 54377671623 46534317872 44878976465 االجمالي

 المادیة البیئیة عتماد على معلومات المحاسبة اإلداریةإلبا انالمصدر: من اعداد الباحث

تكالیف اإلنتاج وتكالیف المخلفات ذات التأثیر البیئي للمواد أحتساب یتم  )7( في الجدول رقم     
ونسب المخلفات المحددة في الجدول رقم  ,نسب اإلنتاج على عتمادإخالل  نْ االولیة ماعدا الجبس مِ 

نسب باإلعتماد على  ھاما بخصوص تكالیف المواد االولیة الخاصة بالجبس, ال یتم احتسابأ, )6(
ن مادة الجبس تضاف في أل ) وذلكَ 6في الجدول رقم ( المخلفات ذات التاثیرالبیئي الكلیة للمعمل

یتم احتساب تكالیف المواد  سمنت, لذلكَ إللصناعة ا ملیة التصنیعیة الخاصةالع نْ المرحلة الثالثة مِ 
تكالیف  أحتساب تم  ذلكَ نْ عَ  فضالً  .المرحلة نسبة المخلفات تلكَ باإلعتماد على االولیة للجبس على 

عتماد على نسب اإلنتاج إخالل  نْ اإلنتاج وتكالیف المخلفات ذات التاثیرالبیئي للطاقة الكھربائیة مِ 
تكالیف ال تُعد ِمنَ  سودألتكالیف طاقة النفط اأما  .)6في الجدول رقم ( ونسب المخلفات المحددة

 نَ االنبعاثات الغازیة مِ تولد سود مسؤولة بصورة مباشرة على ألن طاقة النفط االبیئیة وذلَك أل
كما تم أحتساب  .الیف مخلفات  ذات التأثیر البیئي% تك100عد تكالیف النفط االسود تُ  المعمل, لذلكَ 

عتماد على نسب اإلنتاج ونسب إخالل  نْ اإلنتاج وتكالیف المخلفات ذات التأثیرالبیئي للمیاه مِ  تكالیف
وتكالیف المخلفات ذات , تكالیف االنتاج . بخصوص)6المخلفات المحددة في الجدول رقم (
بة عتماد على نسبة االنتاج ونسإخالل  نْ مِ  تم أحتسابھا االتاثیرالبیئي لنظام المراكز االنتاجیة

المركز االنتاجي الخاص بالمعمل معتمداً على أنموذج التدفق المادي للوحدة  المخلفات ذلكَ 
تكالیف اإلنتاج وتكالیف المخلفات ذات التأثیر البیئي في حین تم أحتساب االقتصادیة محل البحث, 

المحددة في عتماد على نسب اإلنتاج ونسب المخلفات إخالل  نْ مراكز خدمات اإلنتاج مِ  لنظام
تكالیف اإلنتاج وتكالیف المخلفات ذات التاثیرالبیئي أحتساب تم فضالً َعْن ذلَك  .)6الجدول رقم (

كمیة مواد التعئبة والتغلیف لعتماد على نسبة االنتاج و المخلفات إخالل  نْ للمواد التعئبة والتغلیف مِ 
ما بخصوص تكالیف رقابة أ .بحثادي للوحدة االقتصادیة محل الالمحددة في أنموذج التدفق الم

ومعالجة التاثیرالبیئي للوحدة االقتصادیة محل البحث تم احتسابھا باإلعتماد على تقاریر تكالیف 
إلندماج شعبة الترسبات ضمن المركز االنتاجي المذكور  المركز االنتاجي الخاص باالفران نظراً 
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 المعنیة برقابة ومعالجة التأثیر البیئي), فضالً  انفاً, إذ تم فصل تكالیف شعبة الترسبات (كونھا الشعبة
باالعتماد على  )محل البحث(دارة البیئیة للوحدة االقتصادیة إلحتساب تكالیف الوقایة واأتم   ذلكَ نْ عَ 

دارة نظراً إلندماج الشعئبة البیئیة إلواتقاریر تكالیف المركز االنتاجي الخدمي الخاص بالورش 
تحدید تم وبھذا  .ن المراكز الخدمیة المذكورة انفاالمدني والطبابة ضم والسالمة المھنیة والدفاع

جل توفیر معلومات  أنْ مِ لمعمل إسمنت الكوفة أثیر البیئي نتاج وتكالیف المخلفات ذات التإلتكالیف ا
مكانیة "إتنص التي ساس األ ھذا ما یثبت صحة فرضیة, قراراتھالى اإلدارة وترشید بیئیة مالیة إ

 ".أنموذج مقترح للمحاسبة اإلداریة البیئیة في الوحدات االقتصادیة العراقیةتقدیم 
 ً  لمعمل سمنت الكوفة : توظیف معلومات المحاسبة اإلداریة البیئیة في دعم اإلداء البیئيثالثا
المادیة والمالیة في تقییم التاثیرات والتكالیف یمكن توظیف معلومات المحاسبة اإلداریة البیئیة     

 ) كاآلتي:9) والجدول رقم (8سمنت الكوفة كما مبین في الجدول رقم (إالبیئیة لمعمل 
 .تقییم معلومات المحاسبة اإلداریة البیئیة المادیة لمعمل سمنت الكوفة )8الجدول رقم(

نسبة الزیادة في  كمیة الغبار السنوات
 /كمیة الغبار

 لطنبا

نسبة الزیادة في  كمیة الترسبات
 /كمیة الترسبات

 بالطن

 /كمیة النفط االسود
 بالتر

نسبة الزیادة 
في كمیة النفط 

 االسود

2014 110153  _ 55649  _ 139290579 _ 

2015 123508 12% 74950 35% 156603260 12.4% 

2016 132243 20% 100750 81% 181963000 30.6% 

 الباحثانالمصدر: من اعداد 
 تقییم معلومات المحاسبة اإلداریة البیئیة المالیة لمعمل سمنت الكوفة )9الجدول رقم (

نسبة الزیادة في التكالیف المخلفات ذات التأثیر  تكالیف المخلفات ذات التاثیر البیئي السنوات
 البیئي

2014 21559239388 _ 

2015 24823289733 15% 

2016 28230495417 30.9% 

 انالمصدر: من اعداد الباحث

 نْ عَ ) %12( بنسبة )2015( سنة في ازدادت قد الغبار كمیات نأ) 8( رقم یتبین من الجدول     
 كمیاتاما , )2014( سنة نْ عَ ) %20( بنسبة )2016( سنة في الغبار كمیة وزیادة, )2014( سنة

  ذلكَ نْ عَ  , فضالً ) 2014( سنة عن )%35( بمعدلازدادت   )2015( سنة في الصلبة المخلفات
) زیادة 8كما بین الجدول رقم (, )2014( سنة نْ عَ  )%81( بمعدل )2016( سنة فيزیادتھا 

, في حین إزدادت )2014( سنة نْ عَ  )%12.4( بمعدل )2015( سود في سنةأستھالك كمیة النفط األ
, إذ یعود سبب الزیادة في )2014( سنة نْ عَ  )%30.6( بمعدل )2016(  سود في سنةكمیة نفط األ

 الوحدة اتباع عدم سود ھوفي إستھالك كمیة النفط األكمیة المخلفات ذات التاثیر البیئي والزیادة 
 ھاعملیات نْ عَ  الناتجة المخلفات كمیة تزاید لمنع الوقایة اجراءات )البحث محل( االقتصادیة
 ھدافأ ضمن البیئیة ستراتیجیاتاأل وأ ھداف بسبب ضعف االھتمام بأدراج األوذلكَ  التصنیعیة

) یتبین زیادة تكالیف المخلفات ذات التأثیر البیئي 9اما في الجدول رقم ( .ككل االقتصادیة الوحدة
التكالیف في  زیادة تلكَ فضالً عن ذلَك , )2014( مقارنة مع سنة )%15( بمعدل )2015( في سنة

یف المخلفات ذات زیادة تكالإذ یعود سبب , )2014( سنة نْ عَ  )%30.9( بمعدل )2016( سنة
والتي ممكن أن تُستعمل معلومات بیئیة توفیر لى عدم وجود نظام محاسبي قادر على التأثیر البیئي إ

مكانیة توظیف " إ, وھذا ما یثبت صحة الفرضیة التي تنص البیئیة المالئمة قراراتالتخاذ في إ
 .داء البیئي للوحدات االقتصادیة العراقیة"األاسبة اإلداریة البیئیة في دعم معلومات المح
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 المبحث الرابع

 اجات والتوصیاتتاالستن 

 : االستنتاجاتاوالً 
) منھجا إلدارة المعلومات البیئیة لدعم القرارات الداخلیة EMAتعد المحاسبة اإلداریة البیئیة ( .1

 بالقضایا البیئیة.المتعلقة 
المتعلقة مالیة بیئیة مادیة و معلومات) في توفیر EMAساعد المحاسبة اإلداریة البیئیة (تُ  .2

 داء البیئي.دعم األالتأثیرات والتكالیف البیئیة لنشاط الوحدة االقتصادیة واثر ذلك على ب
سمنت الكوفة إلنشطتھا التصنیعیة إمتمثلة بمعمل  )محل البحث(ان ممارسة الوحدة االقتصادیة  .3

  .بمختلف انواعھالفات واإلنبعاثات یولد العدید من المخ
داء البیئي من خالل قدرتھ دعم األ انموذج مقترح للمحاسبة اإلداریة البیئیة فيوضع امكانیة  .4

 على توفیر معلومات بیئیة بشقیھا المادي والمالي في الوحدات االقتصادیة العراقیة.
االقتصادیة  إمكانیة توظیف معلومات المحاسبة اإلداریة البیئیة في دعم األداء البیئي للوحدة .5

(محل البحث), إذ تبین زیادة كمیة المخلفات الصلبة وكمیة الغبار المنبعث في الھواء في سنتي 
), فضالً عن ذلك زیادة تكالیف المخلفات ذات تأثیر البیئي في سنتي 2016) و (2015(
 ).2016) و (2015(
 ً  : التوصیاتثانیا

المحاسبة اإلداریة البیئیة نظرا إلھمیة ھذا نشر البحوث والدراسات الحالة المتعلق بموضوع  .1
 .الحقل والذي لم یلق االھتمام المناسب وال سیما على الصعید المحلي والعربي

ھمیة المحاسبة اإلداریة البیئیة كتوجھ حدیث ومھم واستعمال أالمحاسب اإلداري ب ةزیادة توعی .2
 .ت اتخاذ القراراتتقنیاتھا في توفیر المعلومات البیئیة التي تستعمل في عملیا

تطویر األستراتیجیات البیئیة المتبعة في معمل إسمنت الكوفة ِمْن أجل تخفیض تأثیراتھا  .3
 وتكالیفھا البیئیة.

لما  منت الكوفة, وذلكَ سإنموذج المقترح للمحاسبة اإلداریة البیئیة في معمل األاالستفادة من  .4
 داء البیئي.في دعم األ معلومات بیئیة مادیة ومالیة واستعمالھا نْ مِ یوفره 
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 .2016"، التقاریر السنویة، "معمل سمنت الكوفة  .4
 .2016"، تقاریر شعبة التكالیف، "معمل سمنت الكوفة  .5
 .2016شعبة الترسبات, ، معمل سمنت الكوفة .6
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