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تفعيل دور إدارة الكلفة اإلستراتيجية في دعم
تقنية اإلنتاج األنظف
أ.م.د.خالد غازي عبود التمي
المستخلص





م .مثنى فالح بدر الزيدي

دفع اهتمام الشركات بقضايا البيئة والتنمية المستدامة الى تبني اساليب وتقنيات تسهمم فهي ال هد مه
االثارالضههارة النشهههتما علههى البيئههة  ،وظمههرت تقنيههات االنتههاج االنظههف فههي هههلا المجههال التههي تو ههف بانمهها
اسههتراتيجية تمههدف الههى ةيههادة الكفهاءة البيئيههة و تخفههيا الكلههف البيئيههة عه هريههف تخفههيا التلههو وبالتههالي
تعظيم قيمة المنشاة بيئيا.
يفتههرا النمههولج المعا ههر الدارة التكلفههة االسههتراتيجية ا البعههد االقت ههاده لو ههدن يمكه ا ي قههف
التمية للمنشاءة في بيئة االعمال المعا رة  ،وا هلا النمهولج فهي شهكلل ال هالي اليمكه ا يسهمم فهي تهوفير
المعلومههات الممئمههة لههدعم تهبيههف تقنيههة االنتههاج االنظههف البفالههل تههاثير البعههد البيئههي واالجتمههاعي فههي ت قيههف
االهداف االستراتيجية .وا توسعة النمولج ال الي ليتضم ههلن االبعهاد يتهلهب ا هدا تاييهرات جوهريهة فهي
تقنيات واساليب ادارة التكلفة االستراتيجية لتوفير الدعم الكامهل لتهبيهف تقنيهة االنتهاج االنظهف وبيها تاثراتمها
م النا ية االقت ادية على اداء المنشاة .
وم هلن المنهلف فا الب يسعى الى تفعيل دور ادارة التكلفة االستراتيجية في دعهم تقنيهة االنتهاج
االنظف م خمل مناقشة االسهتراتيجيات الرئيسهة لمنتهاج االنظهف وانعكاسهاتما علهى الهدور المتوقهع ا تؤديهل
ادارة الكلفة االستراتيجية في دعمما وللك م خمل نمهولج مقتهر  .وقهد خلهص الب ه الهى جملهة مه النتهائ
اهمما ا اعتماد استراتيجية الكفاءة البيئية االقت ادية ( )Eco-Efficiencyمدخم لتهبيف االنتاج االنظهف
سوف ينعكس على فلسفة تقنيات دارة التكلفة االستراتيجية وادواتمها فهي دعهم البعهد البيئهي كاسهبيقية تنافسهية
رئيسة  .وفهي ضهوء للهك يو هي الب ه الشهركات العراقيهة بتبنهي تقنيهة االنتهاج االنظهف وتبنهي اسهاليب ادارة
التكلفة التي تدعم هلن التقنية.

Abstract
Interesting in environmental issues and sustainable
development lead the companies to adopt methods and
techniques contribute to the reduction of bad results of
its activities on the environment, and cleaner production
techniques appeared in this area which is described as a
strategy aimed to increasing environmental efficiency and
reduce costs of environmental by reducing pollution and
thus maximize the value of the company environmentally.
The contemporary cost management strategy model
assumes the that the economic dimension alone can deliver
the excellence of company in today business environment,
and that this model in its present form can not
contribute to the provision of appropriate information to
support the application technique cleaner production for
discounted the impact of environmental and social in
achieving strategic goals. And that the expansion of the
current model to include these dimensions requires
fundamental changes in the techniques and methods of cost
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management strategy to provide full support for the
application of cleaner production technology and the
statement of it s effect in economic terms on the
performance of the company.
From this standpoint, the research seeks to
activate the role of strategic cost management in support
of cleaner production technology through the discussion
of the main strategies for cleaner production and its
impact on the expected role of strategic cost management
to play in the
of support it.
Through the proposed
model. The research most important results that the
adoption of environmental-economic efficiency strategy
(Eco-Efficiency) input to the application of cleaner
production will be reflected on the philosophy of
strategic cost management techniques and tools in support
of
the
environmental
dimension
as
a
competitive
advantege. In light of this research recommends that
Iraqi
companies
should
adopt
cleaner
production
technology and the adoption of cost management techniqes
that support this technology.

مقدمة الب

:

ت ظى أسبقية البيئة باهتمام كبيهر كح هدا األسهبقيات التنافسهية فهي ظهل التنميهة المسهتدامة يه ا هب ت
م ور اهتمام كل أ اب الم الح ومنمم الةبائ والمنظمات بير ال كومية والمستثمري  .مما دفهع الشهركات
الههى تبنههي االسههاليب والتقنيههات التههي تههدعم االهتمههام بالبيئههة بو ههفما ا ههد جوانههب التنميههة المسههتدامة .و تقنيههة
االنتاج االنظف بو فما تقنية بيئية تؤده دورا مؤثرا فهي دعهم ميهةة أو أسهبقية البيئهة  ،وإلبهراا دعهم ههلن
التقنية فا األمر يتهلب بيانات ومعلومات لات توجل بيئي تدعم وتساند اإلدارة في مجاالت التخهيه والرقابهة
واتخال القرارات وال يمك لألساليب التقليدية في م اسبة التكاليف والم اسبة واإلدارية أ تلبي تلك ال اجة ،
للا كا على إدارات المنشات ال ناعية استخدام أدوات إدارة التكلفة اإلستراتيجية لت قيهف تلهك المتهلبهات فهي
ظل مهالب أ اب الم الح كافة المتجمة ن و ماية وت سي البيئة واستخداماتما .

مشكلة الب

:

يمك إثارة عدة تساؤالت تدعم أو تبعد مشكلة الب وهي -:
 هل يمك تهبيف تقنية اإلنتاج األنظف بنجها فهي ظهل دور م هدود جهدا ألسهاليب او أدوات إدارة التكلفهةاإلستراتيجية ؟
 ماهي أهم مجاالت دعم أو تفعيل تقنية اإلنتاج األنظف والتي تقدمما أدوات إدارة التكلفة اإلستراتيجية ؟ ماهي دود مساهمة تقنيات اإلنتاج األنظف في دعم متهلبات التنمية المستدامة ؟ هل هناك جوانب ق ور او م ددات على دور أدوات إدارة التكلفهة اإلسهتراتيجية فهي دعهم تقنيهة اإلنتهاجاألنظف ؟
 هههل هنههاك تفضههيمت إلسههتراتيجية معينههة ل نتههاج األنظههف ودعمههل فههي عمقتمهها بههةدوات إدارة التكلفههةاإلستراتيجية ؟

أهمية الب

:

تنبع أهمية الب م تناول ِل لموضوع دي في البيئة ال ناعية في العراف فاإلنتاج األنظف هو تقنية
إنتاجية ديثة لم تهبف في الهبمد بعهد وربهمها بموضهوع أخهر ههو م اسهبي تكهاليفي واسهتراتيجي وههو أدوات
إدارة التكلفة الهله اليقهل ظهل فهي التهبيهف عه األول  ،فاألهميهة العلميهة للموضهوع كبيهرة وت ظهى باأل هالة
والجدية واألهمية العلمية هي م اولة البا ثا عرا مقتر ات تدعم التهبيف العملهي تهى ولهو بشهكل جةئهي
وعلى مرا ل في ال ناعة العراقية لات البيئة المتةخرة نسبيا.

أهداف الب
يمدف الب

:
إلى -:
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 بيا دور أدوات إدارة التكلفة اإلستراتيجية في دعم تقنية اإلنتاج األنظف .
 مجاالت الق ور والم ددات في دور أدوات إدارة التكلفة في دعم تقنية اإلنتاج األنظف.
 تفعيل دور أدوات إدارة التكلفة في دعم تقنية اإلنتاج األنظف م خمل نمولج مقتر .

:

فرضية الب

يقوم الب على فرضية رئيسية مفادها -:
يتهلب تفعيل دور ادوات ادارة التكلفهة االسهتراتيجية فهي تقنيهة االنتهاج االنظهف توسهعة النمهولج ال هالي الدارة
التكلفة ليتضم البعد البيئي في كافة المجاالت.

منم الب

:

نظرا ال الب يعال مشكلة نظرية في المقام االول  ،لللك ولت قيف اهداف الب واختبهار فرضهيتل
سوف يعتمهد البا ه علهى المهنم الو هفي مه خهمل االههمع علهى الكتهب والمقهاالت والدراسهات لات ال هلة
بموضوع الب  ،وفي ضوء للك ف الب سوف يقسم الى الى المبا االتية:
المب األول  -:دور اإلنتاج األنظف في دعم التنمية المستدامة .
المب الثاني  -:الم ددات الرئيسية إلدارة التكلفة االستراتيجية في دعم اإلنتاج األنظف.
المب الثال  -:استراتيجيات إدارة التكاليف لدعم تقنية اإلنتاج األنظف .

المب األول
دور اإلنتاج األنظف في دعم التنمية المستدامة
أوال :التنمية المستدامة والتنمية النظيفة
تمدف التنمية المستدامة إلى وضع األسس ل الة م التواة بي اإلنسا والبيئهة بوجهل عهام ويعهود
الت ريح بمثل هلا التواة في عمقة اإلنسا بالبيئة إلى السبعينات م القر الماضي عندما ظمهرت دراسهات
وتقهارير نههاده رومها ههول ال فههاظ علهى المههوارد الهبيعيههة القابلهة للنضههوب  ،وال فههاظ علهى البيئههة والتواةنههات
الجوهرية في األنظمة البيئية (( )Ecosystemsالسنبل. )6 ،1002،
كمها شهمدت نمايهة الثمانينههات الم اولهة الشهميرة ل هيابة تعريههف مقبهول لمفمهوم التنميهة المسههتدامة
الله كا المدف منل وضع ل إلشكالية التواة بي اإلنسا والبيئهة وقهد جهاء للهك فهي التقريهر المنبثهف عه
اللجنة العالمية للتنميهة والبيئهة ( )WCEDبرئاسهة النرويجيهة ( )Groharlem Brundtlandوللهك فهي
عام  2891والله تم توظيفل في السنوات الم قة في اإلعمنات والمواثيف الدولية  ،ومثل جهر األسهاس فهي
النظام العالمي المعا ر للمناخ مع أ تقرير( )Brundtlandأورد تعريفها مقتضهبا للتنميهة المسهتدامة مفهادن
" أنمههها التنميهههة التهههي تلبهههي ا تياجهههات األجيهههال ال اليهههة دو التهههةثير علهههى قهههدرة األجيهههال القادمهههة فهههي تنميهههة
ا تياجاتما" (السبيعي)22 ،1001،
وفي تسعينات القر الماضي اخلت إشكالية التاير المناخي واال تباس ال راره وآثارن تتسم بمممح
خا ة تملي أسلوبا خا ا في معالجة هلن المشكلة األمر الله تمثل في ظمور آلية التنمية النظيفة مع التسهليم
بمسؤولية اإلنسا ع التركة ال الي للااةات الدفيئة وتاير المناخ وقد جرا النص على آليهة التنميهة النظيفهة
فههي برتوكههول كيوتههو  2881فههي إهههار مهها سههمي بامليههات المرنههة التههي تسههعى إلههى قيههام الههدول الكبههرا بتنفيههل
مشاريع تؤده إلى خفا قيقي في اإلنبعاثات م الااةات الدفيئة (السبيعي.)20 ،1001،
إ التجارب التي مرت بما الدول خمل القر الماضي برهنت على الفشل اللريع الهله منهي بهل الفكهر
ر التنمية في اتجان وا د فقه هو االتجان الماده ،هلا ما دفع إلى إعادة النظهر فهي
التنموه التقليده والله
مفمههههههههههههوم التنميههههههههههههة فههههههههههههي الفكههههههههههههر التنمههههههههههههوه وتناولمهههههههههههها بمفموممهههههههههههها الشههههههههههههامل وإبعادههههههههههههها
المختلفة)cpsfiles.imamu.edu.sa(.
إل إ التنميههة المسههتدامة هههي تنميههة ثمثيههة األبعههاد مترابهههة ومتكاملههة ومتداخلههة تركههة علههى الجانههب
االقت اده إلى جانب تركيةها على الجوانب البيئية واالجتماعية وأنما بةبعادها الهثم تسهتلةم ضهرورة إجهراء
تاييرات رئيسة في المجتمع  ،ولكي تقوم هلن التنمية على قاعدة لبة ال بد أ تستند م واقع مخهةو رأس
المههال الههله يههديم ما وتعتمههد عليههل ،ورأس المههال هنهها ال يق ههد بههل رأس المههال بمفمومههل التقليههده فههي الفكههر
االقت ههاده المعههروف كة ههد عنا ههر اإلنتههاج ومكوناتههل إنمهها رأس المههال الههله يشههمل كههل معهيههات ومقههدرات
المجتمع ويعكس م تويات ومكونات أبعاد هلن التنمية وهو بملا المفمهوم يقسهم إلهى خمسهة أنهواع ههي ( :ابهو
ةنه وبنيم )Strange & Bayley,2008,105-106(،)251 ،1006،
 رأس المال المالي  Financial Capitalويق د بل النقود واالسمم والسندات.
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 رأس المههال الهبيعههي  Natural Capitalويعنههي المههوارد الهبيعيههة والههنظم البيئيههة(مههاء وهههواء
وتربة).
 رأس المههال اإلنتههاجي  Produced capitalويشههمل األ ههول الماديههة القههادرة علههى إنتههاج السههلع
والخدمات.
 رأس المهال البشهره  Human Capitalويق هد بهل القهدرات ال ه ية والتعليميهة التهي تتمتهع بمها
القوا العاملة.
 رأس المال االجتماعي  Social Capitalويشمل الثقافهة االجتماعيهة السهائدة بكهل قيممها وعاداتمها
وتقاليدها.
ولاايات التنمية المستدامة فحنل البد م الت هول مه االعتمهاد علهى رأس المهال اإلنتهاجي Produced
 Capitalإلى االعتمهاد علهى رأس المهال البشهره  Human Capitalورأس المهال االجتمهاعي Social
 Capitalوبالتالي فح التنمية المستدامة يمك أ ت د فقه إلا تم اإلنتاج بهرف ووسائل تعمل على هيانة
وةيادة مخةو رأس المال بةنواعل الخمس.

ثانيا  :ماهية اإلنتاج األنظف ()Cleaner Production
إلى أمد قريب كانت الم انع تتعامل مع مشكلة النفايات ال لبة والسائلة واالنبعا الااةية بهر ما
خارج الم نع للتخلص منما ،وقد كا هلا ال ل هو المتبع في العالم بةسرن تى أواخر الستينات وأوائل
السبعينات م القر الماضي ي بدأت آثار هلن الظاهرة السلبية تظمر في تلو أ اب اإلنسا والبيئة
وأدا إلى مشاكل بيئية و ية كثيرة  ،وللت ده لملن المشكلة كا ال ل هو إيقاف العدو المسئول األول ع
هلا التدهور "التلو " فنشهت الب و إليجاد وسائل إدارة المخلفات ال لبة ومعالجة التدفقات السائلة
والت كم في اإلنبعاثات الااةية وبللك تم تهبيف وسائل إدارة المخلفات ال لبة ومعالجة التدفقات السائلة
والت كم في اإلنبعاثات وتقنيات السيهرة على التلو ( )Pollution Control Technologyأو ما
يسمى ب لول نماية الخه )( (End-of-Pipe-Solutionsجمعية التنمية ال ية والبيئية ،1009 ،
 )48-41ثم ظمرت تقنيات الوقاية م التلو ( )Pollution Prevention Technologyأو ما
سمي ال قا بتقنيات اإلنتاج األنظف ( )Cleaner Production Technologyكة د وسائل ةيادة
كفاءة العمليا ت ال ناعية وترشيد استخدام الموارد وتقليل التةثيرات البيئية السلبية ع هريف ال د م توليد
المخلفات والسعي للتعريف بما ووضع استراتيجيات لتهبيقما مع عدم إبفال معالجة نماية الخه كوسيلة
لملتةام بالمتهلبات القانونية (( )Abidin,et.al,2010,1اإلستراتيجية الوهنية ل نتاج األنظف لل ناعات
الم رية)1004،
وفي ضوء ما تقدم فا التقنيات البيئية تتسم بالتنوع والتعقيد وا كل تقنية لما دور في ت قيف
:
إلى قسمي
وب ورة عامة تنقسم هلن التقنيات
التنمية المستدامة
(www.abegs.org/sites/Upload/.../9261اإلبـداع10%التكنولوجي) .doc.
 .2التقنيات التجميعية  :وتعرف على أنما أجةاء تضاف إلى األساليب الفنية أو إلى المنتجات الموجودة،
بهريقة تقلص م األضرار البيئية المرتبهة باإلنتاج أو االستممك  ،ويضم هلا المفموم تقنيات القياس
والمراقبة وال ت تاج هلن التقنيات إلى جمد كبير م الب والتهوير ،ويمك أ تةتي م توليفات لكية
لتقنيات موجودة.
 .1التقنيات المتكاملة  :في هلا النوع م التقنيات تكو الخ ائص البيئية مدمجة في ت ميم األسلوب الفني
أو ت ميم المنت  ،وتضم التكنولوجيات المهلقة وكلا األنظمة لات الفعالية في تقليص المدخمت م
الهاقة والمواد األولية ،واألساليب الفنية التي تشمل إعادة استخدام داخلي لتدفقاتما أو منتجاتما
الجةئية ،ت ميم منتجات تستعمل ألكثر م مرة وقابلة لمسترجاع أو التفكيك .وهلن التقنيات ت تاج
والتهوير ،وتلجة إلى هرائف جديدة للت ميم لت ليل دورة ال ياة أو ت ليل فرع
إلى جمد م الب
المنت  .ويظمر الجدول لو الرقم ( )2مقارنة بي التقنيات التجميعية والمتكاملة .
جدول رقم ( )2مقارنة بي التقنيات التجميعية والمتكاملة
المعيار
اإلنتاجية اإلجمالية
تكاليف اإلنتاج
عبء االستثمار
ةيادة التكاليف الثابتة
تكاليف التبني والت ويل
التوافف في المؤسسة

تكنولوجيات تجميعية
تخفيا اإلنتاجية
مرتفعة
قليل نسبيا
عموما ال
ضعيفة
مرتفعة

تكنولوجيات متكاملة
إمكانية ةيادة اإلنتاجية
إمكانية تخفيا التكاليف
مرتفع
ممك
مرتفعة
ضعيفة

الخهر االقت اده
الوضعية في أسواف التقنيات البيئية

منخفا
جيدة

مرتفع
إمكانية أ تكو جيدة
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متوسهة

التنافسية الدولية

ميةات تنافسية ممكنة في المستقبل

الم درwww.abegs.org/sites/Upload/.../9261( -:اإلبـداع10%التكنولوجي).doc.

ثالثا  :تعريف اإلنتاج األنظف
إدراكا م المجتمع الدولي أ ت قيف التنمية المستدامة هي مسئولية جماعية تضامنية وأ كل
إجراء يتخل ل ماية البيئة العالمية يجب أ يشمل إجراءات لت سي ممارسات اإلنتاج واالستممك على ن و
قابل لمستدامة فقد أ در برنام األمم المت دة للبيئة ) (UNEPاإلعم العالمي ل نتاج األنظف(*) الله
يدعو إلى تبنى ممارسات استممكية وإنتاجية تركة على االستراتيجيات الوقائية المتكاملة مثل تقييم امثار
البيئية  ،ودورة ياة المنت  ،والعمل على التهوير م خمل تشجيع تايير األولويات م إستراتيجية معالجة
النفايات إلى الوقاية منما  ،وتهوير اإلنتاج ليكو لو كفاءة بيئية متمئمة مع متهلبات
المستملك(.قاسم)9 ،1020،
وقد عرفت ) (UNEPفي عام  2880اإلنتاج األنظف بةنل التهوير المستمر في العمليات ال ناعية
والمنتجات والخدمات بمدف تقليل استممك الموارد الهبيعية ومنع تلو المواء و الماء والتربة عند المنبع
وللك لتقليل المخاهر التي يتعرا لما اإلنسا والبيئة(.فت ية و لي ة)5 ،1020 ،
فاإلنتاج األنظف هو إستراتيجية مستمرة ومتكاملة لتجنب امثار السلبية لعملية اإلنتاج وما ُيرتبه بما
م عمليات أخرا على البيئة وعلى ال ة  ،وتشمل هلن اإلستراتيجية إجراءات ومبادرات في مجاالت
التقنيات في المنظمات ال ناعية وخارجما مثل تدريب العاملي على مفاهيم اإلنتاج األنظف ووضع خهة
شاملة لتهبيف اإلنتاج األنظف والقيام بعمليات الر د اللاتي والمراجعة البيئية والقيام بدراسات تقييم ياة
المنت () )Life Cycle Assessment (LCAثم القيام بتنفيل نتائ هلن العمليات والدراسات وأخيرا
نشر المعلومات في المنظمات وخارجما ومتابعة نتيجة تهبيف اإلنتاج األنظف في المنشاة كما في الشكل
امتي( :جمعية التنمية ال ية والبيئية )50 ،1009،
اإلنتاج األنظف
إستراتيجية

مكونات تقنية ونظم بيئية

وسائل تنظيمية ومؤسساتية

متكاملة ومستمرة للحد من التلوث

العمليات اإلنتاجية

المنتجات

الخدمات

لزيادة الكفاءة

تحسين األداء البيئي وخفض الكلف

شكل ()2
مفموم اإلنتاج األنظف
الم در :جمعية التنمية ال ية والبيئية"،1009،الدليل اإلرشاده لمخاهر التلو وكيفية مواجمتل" ،جماة
شؤو البيئة ،جممورية م ر العربية،ص،52بت رف م البا ثي .

رابعا :أهمية اإلنتاج األنظف وأهدافل:
تت دد أهمية اإلنتاج األنظف م قبل المنظمات عموما وال ناعية منما خ و ا( :الجبوره )21 ،1021،
أ -بلوغ الكفاءة اإلنتاجية في استخدام الموارد الهبيعية والهاقة م خمل تخفيا اإلسراف وتدوير
المخلفات .
ب -تخفيا الكلف م خمل تخفيا النفايات و المخلفات ومعالجتما وارتفاع المعامل الكلي لمنتفاع م
المواد الخام مما ينعكس بةيادة الرب ية والقدرة التنافسية.
(*)

نص اإلعالن العالمي مرفق في نهاية البحث.
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ت -تقليل امثار السلبية على اإلنسا والبيئة م خمل ال د م امثار الخهرة الناجمة ع هر
المخلفات والنفايات إلى البيئة ومساهمات تقنيات اإلنتاج األنظف في جعل التقدم ال ناعي
واالقت اده أداة فاعلة لت سي مستوا معيشة الفرد وضما بيئة نظيفة لل.
في ضوء ما تقدم فا اإلنتاج األنظف يمدف إلى (:الجبوره ( ، )21 ،1021،فت ية و لي ة)5 ،1020،
 ت سي أداء المنظمات تجان البيئة م خمل ال فاظ على المواد الخام و ال فاظ على الهاقة والميان.
 تخفيا مستوا التلو إلى أدنى د ممك .
 ةيادة كفاءة المنتجات وت سي الرب ية.
 ال د م اإلنبعاثات لكافة الوسائه البيئية م خمل إجراء تعديمت في التكنولوجيا المستخدمة في
الت نيع ،وال د م التلو واإلدارة الجيدة لمرا ل العمل داخل المنشةة.
 استبعاد المواد الخام الخهرة ع هريف استبدالما بمواد أخرا أقل خهورة .
ة اإلنسا والبيئة.
 تجنب المخاهر البيئية و ماية
 تخفيف ضاوه القواني البيئية.
 ت قيف الكفاءة م خمل ال د م النفايات عند الم در.

خامسا :تقنيات اإلنتاج األنظف:
اإلنتاج األنظف ال يمثل لوال تقنية لألقسام اإلنتاجية ف سب  ،لكنل يمثل إستراتيجية داخلية للمنشاة
تتهلب م جميع متخله القرار في المنشاة تقييم امثار م تبني تقنيات اإلنتاج األنظف وأساليبل في جميع
مفا لما والجدول لو الرقم ( )1يبي تو يفا للتقنيات الرئيسة ل نتاج األنظف ومضامينما سبما أشار إليل
البا ثي :
جدول ()1
مفموم وخ ائص تقنيات اإلنتاج األنظف
تقنيات اإلنتاج
األنظف

تعريف التقنية

تو يف التقنية

المدف م التقنية

استبدال المواد
األولية

استبدال المواد الضارة
أو تعديل بعضما بمواد
اقل خهرا على البيئة

وتشههمل عمليههات االسههتبدال ألسههباب ه ية إسههتبدال مههليبات ومركبههات معينههة
يمك أ تسبب السرها واستخدام مواد أخرا بير مسرهنة بهدال منمها وكهللك
تشمل مواد ههمء ودهانهات اويهة علهى الر هاص واسهتخدام مهواد أخهرا آمنهة
وعدم استخدام مواد معينة كةليهاف األسبسهتوس (األليهاف الةجاجيهة) واسهتخدام
المنظفههات المائيههة بههدال م ه المنظفههات المبنيههة علههى مههليبات عضههوية واسههتعمال
بدائل للمركبات المستنفلة لهبقة األوةو

تقليل النفايات
عند الم در

وتشههمل عمليههات تههدوير الميههان ال ههناعية والهاقههة بةشههكالما المختلفههة لمسههتفادة
منما مرة في العمليات ال ناعية او استخدامما كمدخمت في عمليات أخرا.

خفا الملوثات

لف العمليات التي تنت مواد ضارة بال ة أو البيئة وثمهة مثهال معهروف فهي
ههناعات منتجههات الكلههور وال ههودا الكاويههة إل يمك ه تفههادا ت ههريفات الةئبههف
ن و البيئة بة تستخدم الم انع الجديدة هريقة الخلية الاشائية بدال م هريقهة
الخلية الةئبقية التي كانت تستعمل في الماضي.

تقليل النفايات
عند الم در

ت ميم المنت بهريقة تمك م تفكيكل وإعادة تدوير أجةاءن أو اسهتخدام مهواد
قابلههة للت لههل العضههوه عنههد إتمفههل مسههتقبم وال تشههكل خهههرا عل هى البيئههة مثههل
اسهتخدام القنههاني الةجاجيههة أو المعدنيههة بههدال مه القنههاني البمسههتيكية فههي تعبئههة
المشروبات الااةية.

إنتاج سلع آمنة
و ديقة للبيئة

إعادة التدوير

تايير تقنية
اإلنتاج

تهوير المنت

إدارة داخلية جيدة

معالجة مخلفات العملية
اإلنتاجية بق د تميئتما
لمستخدام مرة أخرا
في مجال آخر.
تهوير معدات اإلنتاج
واستبدالما بما ينت تقنيات
جديدة لات كفاءة عالية في
اإلنتاج ولات ت ريف
أقل للملوثات البيئية
إعادة هيكل المنت
وت ميمل بما يلبي
همو ات الةبو
ومتهلبات البيئة
على د سواء.
إتباع أساليب وممارسات
إدارية داخلية تدعم اإلنتاج
األنظف

مثهههل عهههةل الفضهههمت ومنهههع تسهههرب المهههواد وجدولهههة اإلنتهههاج والنظافهههة الجيهههدة
والسيهرة على جميهع المشهاكل داخهل المنشهاة وترشهيد اسهتممك المهواد األوليهة
والهاقة والميان

بناء وترسيخ
ثقاة الوعي البيئي

الم در :إعداد البا ثي باالعتماد على :
.1

.2

قاسم ،م هفي خالد "،1020،إستراتيجية اإلنتاج األنظف م منظور تقنيات النانو كمدخل لتفعيل التنمية المستدامة في
ال ناعة العربية" ،المنتدا ال ناعي العربي الدولي ،وةارة الهاقة وال ناعة والتعدي القهرية،الدو ة  19-15مايو ،ص
.21
الجبوره،م مدابراهيم م مد "،1021،دور تقانات االنتاج االنظف في دعم استراتيجية التمية :دراسةميدانية في الشركة
العربية لكيمياويات المنظفات في م الدي " رسالة ماجستير بير منشورة في االدارة ال ناعية،كلية االدارة واالقت اد
،جامعة المو ل.ص-24ص.42
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المب الثاني
الم ددات الرئيسة إلدارة التكلفة اإلستراتيجية في دعم اإلنتاج األنظف
أوال  :مفاهيم إدارة التكلفة اإلستراتيجية وأدواتما
يعد المدخل االستراتيجي إلدارة التكلفة وا دا م التهبيقات ال ديثة نسبيا في العلوم الم اسبية ،
وقد ظي باهتمام العديد م البا ثي خمل العقدي السابقي  ،ي عرفت إدارة الكلفة اإلستراتيجية بةنما
المناه واألنشهة التي يتبعما المديرو عند استخدام الموارد لةيادة القيمة للةبائ و ت قيف األهداف
التنظيمية )Horengren,2012,4( .وقد عرفت أيضا بةنما استخدام لنظم م اسبة التكاليف وهرقما في
توجيل العمليات ال الية والمستقبلية لت قيف أهداف م ددة  ،فمي تمثل نظاما يستند إلى تنظيم بيانات التكاليف
لارا تتبع ورقابة التكاليف وإمداد اإلدارة بتقارير تتسم معلوماتما بالجودة والتف يلCooper & (.
.)Kaplan,1998,5
ي تهلب المدخل اإلستراتيجي إلدارة التكلفة استخدام أساليب معا رة مثل أسلوب ت ديد التكاليف
على أساس النشاه ( )Activity Based Costingواإلدارة على أساس األنشهة ( Activity
 )Based Managementي انل مع تعدد األنشهة التي تمارسما المنشاة ي تاج إلى ت ليل أعمف
واشمل لتكاليف كل نشاه م أنشهة المنشاة ومع ت ديد مسببات التكلفة يمك توةيع التكاليف اإلضافية بير
المباشرة على األنشهة المختلفة باستخدام أسس عادلة لت ديد استفادة كل نشاه م كل عن ر م تكاليف
األنشهة اإلضافية  .كللك فا المنظمات استخدمت أسلوب سلسلة القيمة ( )Value Chainفي ترتيب
وظائف األعمال في شكل سلسلة تسمم لقاتما في إضافة القيمة للةبو  ،وسلسلة القيمة هي " أداة فنية
تتةسس على تتابع الوظائف اإلدارية في الشركة ي تضاف القيمة إلى المنتجات تدريجيا فحلا ظي المنت
بقبول وإشباع لدا الةبو فقد ظي المنت بحضافة قيمة أو منفعة لل  ،فحضافة قيمة للمنت ال تعني
بالضرورة إضافة قيمة للةبو ما لم يشعر بالرضا التام عنل .كما أ ت قيف أهداف سلسلة القيمة يتهلب
تبويب األنشهة إلى نوعي هما  :األنشهة التي تضيف قيمة واألنشهة التي ال تضيف قيمة ويجب التخلص
تدريجيا م األنشهة بير المضيفة للقيمة بق د خفا التكاليف دو المساس بالمنت  .ولعمج هلن المشكلة
يجب إتباع إعادة المندسة لمرتقاء بالمنتجات وتخفيا التكاليف سواء بحعادة ترتيب الم نع م الداخل أو
بميكنة بعا األنشهة لت قيف أداء أفضل وبكلفة اقل أو باستخدام تكنولوجيا متقدمة أو بيرها ( .باسيلي،
)16-14، 1001
كما تم استخدام أسلوب آخر م أساليب إدارة الكلفة هو ت ديد تكاليف دور ال ياة ( Life cycle
 )costingوالتي تعرف بةنما التكاليف المرتبهة بارا أو وجل التكلفة على مدار ياتل النافعة (ةي الدي
 )262 ،2884 ،وهي نظام يمتم ب ر وتجميع التكاليف واإليرادات الفعلية الخا ة بكل منت م البداية
و تى النماية وبما يمك م ت ديد رب يتل في آخر ياتل االقت ادية ( )Drury,2000,890وتوفر تكاليف
دورة ياة المنت معلومات مفيدة ألبراا التخهيه والرقابة واتخال القرارات ي أ نسبة كبيرة م
تكاليف دورة ال ياة تت دد بقرارات يتم اتخالها في المرا ل المبكرة م هلن الدورة وم هنا تظمر أهمية
ممارسة رقابة م كمة في مر لة ت ميم المنت والعمليات ي يتم تقرير معظم التكاليف واالرتباه بما عند
هلن النقهة (ةي الدي  )21 ،2884،كما أشار العديد م البا ثي إلى أهمية ا تساب تكاليف دورة ياة
المنت لألسباب آالتية :
 .0إ الرقابة الفاعلة على التكلفة يتم تنفيلها خمل مر لة الت ميم والتخهيه للمنتجات وليس عند البدء
بالت نيع كما انل خمل مر لة الت نيع معظم التكاليف قد تم االلتةام بما وين ب االهتمام عندها على
ا تواء التكاليف()Atkinson & Kaplan,1998,223
 .2إ معظم النظم الم اسبية تعد تقاريرها المتعلقة باإلربا على أسس فتريل وبسبب ق ر دورة ياة
المنتجات وتداخلما بي الفترات الم اسبية أ ب ت اإلدارة ب اجة إلى رقابة أربا المنتجات خمل دورة
ياتما)Drury,2000,890(.
وم أدوات إدارة التكلفة اإلستراتيجية التكلفة المستمدفة ( )Target Costingوتمدف الكلفة
المستمدفة بو فما نظاما إلى ت قيف التكامل واالتساف بي مختلف أنشهة المنشاة في مر لة ت ميم وتهوير
المنت وتمثل جةءا م رؤية إستراتيجية إلدارة الكلفة والرب ية فمي تمثل أداة تخهيه إستراتيجية بسبب
تركيةها على ا تياجات الةبو وتستخدم التكلفة المستمدفة مجموعة م األدوات المساعدة م بينما هندسة
القيمة ( )Value Engineeringويق د بما التقويم المنهقي المنظم لكل عنا ر سلسلة القيمة بق د
خفا التك اليف تلبية ال تياجات الةبو و وال إلى التكلفة المستمدفة وهلا ال يةتي إال بت ليل أنشهة سلسلة
القيمة( .باسيلي  1001،22،بت رف)
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كما تتهلب ادارة التكلفة التكامل بي كل م المقارنات المرجعية ( )Benchmarkingوالتي
المستمر ع
تعرف بةنما هريقة لرقابة التكاليف وتهوير كفاءة العمليات واسعة االستخدام م خمل الب
أكثر الهرف فاعلية إلكمال العمليات م خمل الهرف المستخدمة ومستويات األداء ال الية مع أداء الشركات
األخرا أو الو دات األخرا داخل المنشاة لاتما  ،وكللك الت سي المستمر( Continuous
 )improvementالله يعرف بةنل التخفيا المستمر للتكاليف في مر لة الت نيع م خمل تبني مفاهيم
الت سي المستمر ويت قف للك م خمل تةسيس أهداف سنوية أو فتريل لتخفيا التكاليف واعتمادها في
متابعة الكلف الفعلية)Hilton, et.al, 2005, 670(.
كما أضافت اإلدارة اإلستراتيجية بعدا جديدا يتمثل باالستعانة بالمقاييس بير المالية إلى جانب
المقاييس المالية ونتجت ع تلك الرؤيا أداة جديدة لقياس األداء سواء الفعلي أو المخهه أو المتوقع
باستخدام بهاقة القياس المتواة ( )Balanced Scorecardوالتي تعرف بةنما تقرير إدارة كلفة يلخص
عوامل النجا ال اسمة ل دارة ويوفر أساس لمسائلة ومكافةة اإلدارة في ضوء منجةاتما Blocher, ( .
 )et.al, 2006, 51وتتكو بهاقة العممات المتواةنة م منظورات أربع هي (المنظور المالي ،منظور
العمليات الداخلية ،منظور النمو والتعلم ،ومنظور الةبو ) وتمدف إلى ت قيف التواة بي األهداف الق يرة
والهويلة األجل بما يسمم في ت قيف تواة ونمو واستمرار المنشاة.
وأخيرا فا اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة تتهلب استخدام تقنيهات وأسهاليب بيهر م اسهبية مثهل إعهادة
هندسههههة عمليههههات األعمههههال( ،)Business Process Reengineeringواالنتههههاج فههههي الوقههههت
الم دد( ، )Just In Time productionونظرية القيود( )Theory Of Constraintsوبيرها م
األساليب لدعم الميةة التنافسية للمنشاة.

ثانيا :جوانب الق ور في أساليب إدارة التكلفة اإلستراتيجية في دعم تقنية اإلنتاج
األنظف
بالربم م أهمية اإلدارة اإلستراتيجية للتكلفة إال أنما لم تعهي االهتمام الكافي لبيا دور المعلومات
الكلفوية في دعم الجوانب البيئية ،إل أ الكثير م القرارات تبنى على أساس المعلومات الم اسبية .كللك
وبناء على النظم الم اسبية تكو التكاليف وااللتةامات واض ة ل انعي القرار والمخههي المراقبي في
منشةة ما  .ولت قيف اإلنتاج األنظف  ،البد م أ يكو تقييم كل م التكلفة الكلية االلتةامات البيئية متضمنا
في جميع جوانب أنشهة المنشةة  .ومع للك فح التكاليف والتةامات البيئية ال تدخل في معظم النظم الم اسبية
انعو القرار أقل ميم مخل الجوانب البيئية في االعتبار عند اتخال القرارات الخا ة بحدارة
وم ثم يكو
المنشةة .وجدير باللكر أنل تى بالنسبة للتكاليف الملموسة نادرا ما يتم إرجاعما لم ادرها األساسية بدقة
في النظم الم اسبية.
وب فة خا ة تق ر نظم إدارة التكلفة وإجراءات تقييم المشروعات في أ تةخل في اعتبارها
ب ورة كافية التةثيرات والمخاهر وااللتةامات البيئية والتكاليف الم ا بة( والتي ي عب ت ديدها) ،وكلا
الفوائد بير الملموسة على المدا األبعد والتكاليف الممك تجنبما( مثل تكاليف عدم االلتةام البيئي )التي تنجم
م اإلنتاج األنظف)  .وبالمثل فح إجمالي التكاليف والفوائد الم ا بة لمقتر ات المشاريع ال يتم أخلها في
االعتبار عند تقدير فترة االسترداد .ويعنى عدم إدراج هلن العوامل ب ورة دقيقة في نظم ال سابات والتقييم
المالي أ استراتيجيات اإلنتاج األنظف ستعمل ت ت عبء رب ية بامضة  ،وتكو بهيئة التهبيف في قهاع
ال ناعة( .اإلستراتيجية الوهنية ل نتاج األنظف لل ناعات الم رية )1004،وقد تم تلخيص هلن االنتقادات
في النقاه امتية  )Rikhardsson,et.al,2005, 28-30( -:بت رف
 .0إ أدوات إدارة التكلفة المستخدمة في تقييم األداء مثل بهاقة األداء المتهواة ( )BSCتقهيس األداء مه
وجههل نظههر ضههيقة بتركيةههها علههى البعههد االقت ههاده فقههه وإهمالمهها البعههد البيئههي والبعههد االجتمههاعي (
.)Blocher,et.al,2006,48
 .2تمتم أدوات التكلفة اإلستراتيجية بالتدفقات النقدية وتممل التدفقات المادية .
 .2تركههة أدوات التكلفههة اإلسههتراتيجية علههى النشههاه الت ههنيعي فههي التعامههل مههع القضههايا البيئيههة مههع إهمههال
الجوانب األخرا م دورة ياة المنت .
 .2إ اال نتقاد الرئيس الموجل إلدارة التكلفة اإلستراتيجية أنما تعد الكلف البيئية بير لات أهمية إلهى الكلهف
الكلية للمنشاة  .وهلا هو ا د أسباب عدم ت ديدها ب ورة منف لة وابقاء الكثير م الكلهف البيئيهة بيهر
المباشرة مدمجة مع األعباء العامة بير المباشرة .
 .2بعا الكلف البيئية ي عب ت ديدها وتتبعما وباألخص المرتبه بااللتةامات الم تملة.
 .2إ هرف تقييم المقتر ات االستثمارية ال تةخل باالعتبار الجوانب البيئية.
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المب الثال
استراتيجيات إدارة التكاليف لدعم تقنية اإلنتاج األنظف
أوال  :استراتيجيات اإلنتاج األنظف ()Cleaner Production Strategies

تضم تعريف اإلنتاج و فل بةنل استرتيجية وفي هلا السياف فا هناك ثم استراتيجيات(*) رئيسة في
تهبيف تقنيات اإلنتاج األنظف والتي بدورها تمثل استراتيجيات إلدارة التكلفة وهي :
()Schaltegger,2008,8
 .0إستراتيجية الكفاءة ( :)Efficiency Strategyوتتكو هلن االسترتيجية م كل م إستراتيجية
الكفاءة االقت ادية البيئية ( )Economic-Ecological Efficiencyأو ما تعرف اخت ارا
( )Eco-Efficiencyوإستراتيجية الكفاءة البيئية ( )Environmental Efficiencyوالتي
تعرف بةنما "اإلستراتيجية التي تسعى لل د م األضرار البيئية المرتبهة بحنتاج واستخدام كل منت خمل
مرا ل دورة ال ياة ( ، ")Life Cycleفي ي تعرف إستراتيجية ( )Eco-Efficiencyبةنما تمتم
بقياس العمقة بي األداء االقت اده وامثار البيئية وأنما تسعى لت قيف مستوا مقبول م األداء
االقت اده بةقل ما يمك م النتائ البيئية بير المربوبة الم ا بة لل.
 .2إستراتيجية االتساف ( :)Consistency Strategyوهي مماثلة إلستراتيجية الكفاءة البيئية
االقت ادية لكنما تركة بالبا على الجوانب التقنية و تسعى كللك إلى ت قيف االمثلية في العمقة بي
المدخمت والمخرجات بالتركية على استبدال ال لقات اإلنتاجية التي تؤده إلى اإلضرار بالبيئة بموارد
وهاقات ديقة للبيئة وتقع نهاف هلن اإلستراتيجية في مجال علم المندسة ال ناعية البيئية.
 .2إستراتيجية الكفاية ( : )Sufficiency Strategyوهي إستراتيجية سلوكية في هبيعتما توجل بتبني
السلوك البيئي المسؤول وهي بالبا ما ترتبه بفلسفة األفراد وليس بفلسفة المنشاة  ،بمعنى أنما تمثل
وعي بيئي لألفراد ولك يمك تبنيما لت قيف أهداف اإلنتاج األنظف  ،والكفاية تعني ا تواء المواقف
ع منتجات وعمليات .ويوضح الجدول لو الرقم ( )2مقارنة بي هلن
ال الية بدال م السعي للب
االستراتيجيات.

(*)

االستراتيجيات الثالث (الكفاءة  ،االتساق  ،الكفاية) جميعها يدعم تطبيق اإلنتاج األنظف إال أن إستراتيجية

الكفاءة يبدوا أنها األكثر اعتمادا ووضوحا بين االستراتيجيات الثالث وانه ألغراض البحث سوف يتم التركيز

عليها بوصفها مدخال إلدارة الكلفة االسترتيجية لدعم تقنية اإلنتاج األنظف.
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جدول ()2
مقارنة بي استراتيجيات اإلنتاج األنظف وانعكاساتما على إدارة الكلفة
مجال المقارنة
التوجل الفلسفي
ال لول التقنية
واالبتكارات النظيفة
المدف م اإلستراتيجية

المعلومات المهلوبة
لتنفيل اإلستراتيجية

معلومات إدارة الكلفة
المةمة لدعم اإلنتاج
األنظف

إستراتيجية الكفاءة
للمنتجات
المستمر
التهوير
والعمليات اإلنتاجية بمدف التقليل أو
ال د م األضرار البيئية
التدرجية في االبتكارات والت ول م
لول نماية الخه إلى تقنيات الوقاية
م التلو
السعي المستمر لخفا األضرار
البيئية والكلف المرتبهة بما
 مؤشرات لقياس االيكولوجية و
آثار االستدامة في ورة تخفيا
األثر البيئي أو األضرار الم تملة.
 بعا المعلومات األساسية
ول المواد وتدفف الهاقة ،وكللك
امثار النقدية الضرورية في بعا
مرا ل التخهيه لتقديم استراتيجيات
تقيم استراتيجيات بديلة.
معلومات لتقييم دورة ال ياة
( )LCAلتقييم األثر البيئي أو
األضرار الم تملة .ومعلومات بهاقة
العممات المتواةنة ومدخل تكلفة
النشاه وبيرها م أساليب إدارة
التكلفة بعد تهويرها لدعم تقنيات
اإلنتاج األنظف.

إستراتيجية الكفاية
ا تواء المواقف ال الية والتركية
على الوعي البيئي لتخفيف األضرار
البيئية
التركية على لول نماية الخه
واالكتفاء باإلمكانات المتا ة

إستراتيجية االتساف
إعادة تركيب مسارات تدفف المواد
وأشكال الهاقة القادرة على الوجود
بشكل دائم في البيئة ال ناعية
ابتكارات هيكلية كبيرة والمفاضلة بي
التقنيات على أساس ت قيف التوافف
البيئي
تجنب التكاليف عند المنبع والسعي
لت قيف التوافف البيئي بدال م تقييم
األثر البيئي أو األضرار الم تملة
 معلومات لتقييم مدا توافف المواد
والعمليات مع تلك المواد التي الشائعة
في الهبيعة.
 معلومات مقارنة عند ال ول
على معلومات ع لول تقنية بديلة

هي نتاج لعمليات التفكير المعرفي
للعاملي وخبراتمم المكتسبة مما
عوبة توفير
ينعكس في
المعلومات كلفوية تعكس الترابه
بي أنماه االستممك واالستخدام
للمنتجات و المفاهيم والقيم
االجتماعية بما يسمم في دعم
اإلنتاج األنظف

ال يوجد معلومات كلفوية تسمم في تقييم
نوعية اتساف المواد والعمليات
المستخدمة و ت ديد القيمة المضافة بيئيا
 ،وا المفاضلة بي البدائل ستكو وفف
هرف تقييم المقتر ات االستثمارية .

ا تواء التكاليف ع هريف تجنب
الهلب أو االستممك اإلضافي
للموارد لتخفيا التلو البيئي
اإلنتاج
عمليات
 تقييم
الوظائف
ي
والمنتجات م
وامثار البيئية لكل مكو وظيفي .
 قياس امثار البيئية لمختلف
التقنيات والمنتجات ونظم اإلنتاج.

الم در :م إعداد البا ثي باالعتماد على:
1. Hilton W.Ronald,2008,”Managerial Accounting: Creating Value In A
Dynamic Business Enviroment”,7th edition ,McGraw-Hill, Irwin, P 522.
2. Schaltegger Stefan, Bennett Martin, Burritt Roger L., Jasch Christine,
2008,” Environmental Management Accounting for Cleaner Production“,
Springer Science, P10-15.

ثانيا :المدخل االستراتيجي إلدارة التكلفة وفقا لمتهلبات اإلنتاج األنظف :
يرا البا ثا إ تهبيف هلن الرؤيا ينسجم مع األنمولج المقتر م قبل ( )Jianminورفاقل الموضح في
الشكل لو الرقم ( )1ول دور إدارة التكلفة في دعم اإلنتاج األنظف في ظل إستراتيجية الكفاءة :
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)1(شكل
دور إدارة التكلفة في دعم اإلنتاج األنظف في ظل إستراتيجية الكفاءة البيئية
Source: Jianmin Qi, Zhao Xi ,Yaguang Li , 2010 ,” Research on the
Enterprise Cost Management Mode under Cleaner Production
“,International Conference on Future Information Technology and
Management Engineering, IEEE,p146.بت رف
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ولمناقشة النمولج المقتر سوف يتم تقسيمل إلى أقسام ثم هي:
القسم األول :ويمثل القسم العلوه م النمولج والله يوضح أ دور أساليب إدارة التكلفة هو تعظيم قيمة
المنشاة و تعةية تنافسيتما م خمل التركية على الميةة التنافسية(البعد البيئي في مقدمتما) م جمة وأبعاد
التنمية المستدامة م جمة أخرا  ،إل أ تقييم األداء البيئي و التوجل هويل األجل لألداء البيئي للمنشاة يمك
دعمل م خمل أدوات إدارة التكلفة  ،و للك م خمل بهاقة العممات المتواةنة ( ، )BSCفملن البهاقة
يمك أ تعد أساسا ال تساب مقاييس الكفاءة البيئية ( )Eco-Efficiencyوالفاعلية البيئية (Eco-
. )Effectiveness
كما أ المممح الرئيسة والتاييرات في المواقف المستقبلية للمعلومات البيئية ينباي أ تكو
مرتبهة بالارا الله تسعى إليل إدارة التكلفة اإلستراتيجية في ظل تقنية اإلنتاج األنظف .هالما أ
المعلومات مستقبلية فمي تتضم عدم التةكد وتاييرات المواقف المستقبلية(عبد البر155 ،2888 ،
بت رف)  .وا بناء فلسفة للمنشاة ل ماية الموارد البيئية يتهلب االهتمام بالمؤشرات الفترية المتعاقبة  ،ألنل
في ظل عدم التةكد ستكو للدرجات ( )scorecardأهمية اكبر م البهاقة نفسما.
القسم الثاني :ويمثل الجةء الوسهي م النمولج  ،ويمثل قلب نظام إدارة التكلفة اإلستراتيجية في ظل
تقانة اإلنتاج األنظف ،إ التكاليف المرتبهة باألنشهة البيئة مثل معالجة المخلفات والكلف القانونية والتامي
البيئي توجد في الاالب في المستوا التشايلي وبالبا ما تكو قرارات ول المنت أو المرا ل المستخدمة أو
نوعية المعدات التي يتم شرائما وموقع تسميمت اإلنتاج والتخةي وبناء على للك فا إدارة التكاليف تتهلب
اعتبارات واض ة لملن التكاليف عند إدارة هلن الكلف تتضم :
ت ديد مفموم الكلف البيئية ومكوناتما واألهمية النسبية لعنا رها  ،وتبويب هلن الكلف بهريقة تمك م
إدارتما وقد أورد البا ثي تبويبات عديدة منما:
 وفف م اسبة الكلفة التقليدية نفت الكلف البيئية إلى [ مباشرة وبير مباشرة ،متايرة وثابتة ،
فعلية ومعيارية ،عادية واستثنائية].
 وفف إمكانية القياس نفت الكلف البيئية إلى [ بير مباشرة خفية ،بير ملموسة ،شرهية،
اجتماعية(خارجية) ،ت نيفات الكلف التقليدية].
والتهوير  ،الت ميم
 وفف دورة ال ياة ومدخل األنشهة نفت الكلف البيئية إلى [:الب
والت نيع،التسويف والتوةيع،خدمة الةبو ] [ ،مستوا الو دة،مستوا الدفعة،مستوا المنت ،
مستوا التسميمت].
 وفف الجممور المستمدف نفت الكلف البيئية إلى :داخليا (العمال والمدراء) ،خارجيا( ملة األسمم
 ،دوائر الضرائب  ،الوكاالت والمنظمات البيئية ،المجمةو  ،المقرضو  ،القهاع العام ،المنظمات
الم لية..الخ).
ت ديد الكلف البيئية بير المباشرة وتخ ي ما باستخدام مدخل تكلفة على أساس األنشهة (.)ABC
استخدام اسلوب التكلفة المستمدفة  ،ال يتم في ظل هلا االسلوب استخدام أداة هندسة القيمة في إعادة هيكلة
المنت وت ميمل لتلبية اجات الةبو في ظل متهلبات البيئة النظيفة للو ول الى منتجات ديقة للبيئة ،
ا للك يد عم أسبقية البيئة ويقتر بللك تلبية متهلبات أسبقية المرونة للبيئة التي تلبي همو ات الةبو التي
تتاير م فترة ألخرا ويتم للك في إهار تهوير المنت الله يلبي المتهلبات البيئية السليمة  ،ا للك يخدم
تايير تقنية اإلنتاج التي تؤخل بنظر االعتبار عند ت ميم المنت مع تقنية استبدال المواد األولية الله ي ب
كلل في خدمة األهداف البيئية ومنما المدر والضياعات في الموارد مع تقليل أوضع الملوثات واألضرار البيئية
 ،إ للك يخدم بشكل كبير تهوير المنتجات والخدمات .
اعتماد دورة ياة المنت ( )Product Life Cycleفي ت ميم المنت وللك لت ديد التةثير البيئي
للخ ائص والموا فات المختلفة بالمنت خمل جميع مرا ل دورة ال ياة وا يكو هدف الت ميم التخلص
م المواد السامة واستخدام مواد قابلة إلعادة التدوير وإمكانية ف ل المواد واألجةاء ع بعضما للتخلص
منما بسمولل في نماية دورة ال ياة  .على أ يتم ا تساب التكاليف البيئية الناتجة ع التقنيات النظيفة عند
إعداد التقارير ع سنوات دورة ال ياة الكاملة للمنت  ،وعند ت ديد أو تخهيه رب ية المنتجات في المدا
الهويل ع هريف الم اسبة ع التكلفة على أساس دورة ياة المنت Kaplan And (.
)Cooper,1998,
استخدام ت ليل سلسلة القيمة ( )VCAفي ت ليل األنشهة الداخلية األساسية والداعمة لسلسلة القيمة وت ديد
األنشهة التي تضيف قيمة م المنظور البيئي واألنشهة التي ال تضيف قيمة ب ي يتم اإلبقاء على النوع
األول ومعالجة النوع الثاني وفف فلسفة اإلنتاج األنظف للو ول إلى قيمة بيئية للمنشاة.
اعتماد الت سي المستمر م خمل إتمام عمليات ت سي البيئة كجةء م برام خفا التكلفة والتي تؤده
بدورها إلى توفير الهاقة وخفا استخدام الخامات وخفا الضائع (عبد البر)146 ،2888،
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القسم الثال  :ويمثل الجةء األسفل م النمولج ،هالما كانت القواني ال كومية ومنظمات المجتمع المدني
والةبائ والممك تضاه باتجان تبني تقنيات اإلنتاج األنظف للو ول لتعةية القيمة البيئية باتجان ال د م
التلو أو تقليل الكلف البيئية للا فانل يجب نشر المعلومات البيئية واإلف ا عنما لدعم اإلنتاج األنظف  ،إل
أ اهمع العاملي واإلدار ات على المعلومات البيئية واإلف ا عنما في القوائم المالية والمل قة يخدم
أ اب الم الح كافة ويولد ثقافة ووعي تكاليفي بيئي يسمم في دعم اإلنتاج األنظف داخليا ويقلل م
الضاوه الخارجية على المنشاة.

خاتمة الب

:

تهرف الب الى مجاالت تفعيل دور أساليب إدارة التكلفة اإلستراتيجية في دعم تقنية اإلنتاج األنظهف
م خمل عدة م اور هي -:
 -2دور اإلنتاج األنظف في التنمية المستدامة :
تناول البا ثا مفموم التنمية المستدامة والتنمية النظيفة ومفمهوم اإلنتهاج األنظهف وأهميتهل وأهدافهل وتقنيهات
اإلنتاج األنظف  ،وقد اعد البا ثا فهي نمايهة الفقهرة جهدوال هول مفمهوم وخ هائص وتقنيهات اإلنتهاج األنظهف
الله ي دد المدف م كل تقنية التي تخدم التنمية المستدامة بشكل فعال .

 -1الم ددات الرئيسية إلدارة التكلفة اإلستراتيجية في دعم اإلنتاج األنظف :
تناول فيل البا ثا أدوات إدارة التكلفة وجوانب الق ور فيما في مجال دعم تقنية اإلنتاج األنظف وأشاروا إلى
إنما تممل البعد البيئي وتركة على البعد االقت اده مع تركيةها على النشاه الت هنيعي مه دورة يهاة المنهت
وإهمال الجوانب األخرا مع عوبة ت ديد التكاليف البيئية ودعم ف لما ع التكاليف بير المباشرة .
 -2استراتيجيات إدارة التكاليف لدعم تقنية اإلنتاج األنظف :
اعههد البا ثهها جههدوال يوضههح اسههتراتيجيات رئيسههية فههي تهبيههف اإلنتههاج األنظههف وانعكاسههما علههى إدارة التكلفههة
وتهرف البا ثا إلى شكل هام يتضم دور إدارة التكلفة في دعم اإلنتهاج األنظهف فهي ظهل إسهتراتيجية الكفهاءة
البيئية والتهي ركهة عليمها البا ثها واعتبراهها مه أههم اسهتراتيجيات اإلنتهاج األنظهف فهي مجهال الب ه  ،وقهام
البا ثا في مناقشة النمولج المقتر لملا الدور و وال إلى تعظيم القيمة البيئية للمنشةة .
بناءا على ما تقدم يو ي البا ثا باالتي -:
 على إدارات المنشآت ال ناعية في العراف تبني تقنية اإلنتاج األنظهف لمها لمها مه مةايها ومهردودات
تسمم في ماية وت سي البيئة و وال إلى دعم التنمية المستدامة .
 علهههى إدارات المنشهههات ال هههناعية اتخهههال قهههرارات جريئهههة بتهبيهههف أسهههاليب وأدوات إدارة التكلفهههة
اإلستراتيجية والتي أ ب ت ضرورة مل ة في ةم الميةة التنافسية والتنافسية الدولية.
 ضرورة قيام المنشآت ال ناعية باالستفادة مه خبهرات الجمهات األكاديميهة فهي مجهال تقنيهات اإلنتهاج
(أقسههام اإلدارة ال ههناعية والكليههات التقنيههة اإلداريههة ) وأسههاليب الم اسههبة اإلداريههة اإلسههتراتيجية
(أقسام الم اسبة) واعتمادها كجمات استشارية في مجال التهبيف لألساليب والتقنيات ال ديثة .
 علههى إدارات المنشههآت ال ههناعية اعتمههاد البعههد البيئههي فههي تقيههيم األداء السههنوه واعتبههارن م ه أهههم
أساليب التقييم بسبب اهتمام كافة أ اب الم الح بملا البعد وخا ة الةبو .
 ضرورة قيام إدارة المنشات ال هناعية بنشهر الهوعي البيئهي والهوعي ألتكهاليفي االسهتراتيجي والبيئهي
لما لل م دور في دعم قرارات اإلدارة في المجال البيئي واالستراتيجي .
 أهمية التعاو والتنسيف بي وةارة ال ناعة ووةارة التعليم العهالي والب ه العلمهي (خا هة الكليهات
لات العمقههة والمكاتههب االستشههارية) فههي دراسههة واقههع البيئههة ال ههناعية فههي العههراف وتقيههيم الوضههع
المالي وت ديد السلبيات وتةشير مجاالت التهوير الممكنة التهبيف .
 يو ي الب بضرورة ا دار تشريعات كومية عراقية تفهرا برامهات ماليهة علهى المنشهات التهي
تتسبب بالتلو وتلةم المنشات بتبني تقنيات بيئية نظيفة وال ول على الختم االخضر على ا تعهد
الكلف التي تت ملما هلن المنشات في تهبيف وتشايل هلن التقنيات م النفقات الواجبهة الخ هم عنهد
ا تساب الدخل الخاضع للضريبة ف م ع منح اعانات بيئية للمنشات التي تسمم في تخفيف االثهار
الضارة لعملياتما ال ناعية.
 يو ههي الب ه بمههنح قههروا ماليههة ميسههرة للمنشههات التههي تربههب فههي تهبيههف تقنيههات انتههاج نظيفههة
واالستثمار البيئي وفقا لما معمول بل في ابلهب البلهدا ال هناعية التهي تتبنهى اليهات التنميهة البيئيهة
النظيفة وكما ن ت عليل االتفاقات الدولية.
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الدولية"،المجلة العلمية لكلية التجارة ،جامعة اسيوه ،العدد()10
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ال ناعية خارج قهاع الم روقات في الدول الاربية ،الشلف،الجةائر.
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