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الملخص:
تهدف هذه الدراسة إلى قياس مؤشرات األداء البيئي في المؤسسات النفطية الجزائرية عامة وعلى الشركة الوطنية سوناطراك

خاصة ،من خالل دراسة أحد وحداتها وهي؛ وحدة معالجة الخام جنوب ) (UTBSعلى مستوى منطقة حاسي مسعود الجزائر .

ارتكزت الدراسة على مجموعة من المؤشرات البيئية والمالية لقياس األداء البيئي للمؤسسة محل الدراسة والمتمثلة في (مؤشر
اإلنبعاثات الغازية ،مؤشر استهالك الموارد والطاقة ،مؤشر تسيير النفايات ،مؤشر التكوين في مجال البيئة ،مؤشر رقم األعمال

البيئي ،مؤشر التكاليف البيئية ،مؤشر الرسوم البيئية ،مؤشر االستثمارات البيئية) ،خالل الفترة الممتدة من  2011إلى .2016حيث
تم استعمال أدوات التحليل العاملي وطرق التنبؤ لتحليل مؤشرات الدراسة.

توصلت الدراسة في شقها الوصفي التحليلي إلى انخفاض التكاليف البيئية وارتفاع رقم األعمال بسبب انخفاض إجمالي
الرسوم طيلة الفترة المدروسة خصوصا مع سعي المؤسسة الستخدام تكنولوجيات نظيفة ،وباستخدام طريقة التحليل بالمركبات
االساسية تبين لنا انه يمكن تقسيم متغيرات الدراسة إلى ثالثة مجموعات جزئية وهي (مجموعة المؤشرات البيئية التسيرية ،مجموعة
المؤشرات المالية اإللزامية ومجموعة التكاليف البيئية)حيث تشكل كل واحدة منها نظاما معينا.

أما في الشق القياسي وباستعمال طرق التمهيد اآلسي (طريقة  )HOLT-WINTERSللتنبؤ ،فقد قسمنا المتغيرات إلى

ثالثة مجموعات أيضا وفقا لالتجاه العام المتوقع للتنبؤات ،إذ تظهر فيه مجموعة أولى ذات اتجاه سالب (انخفاضات) ومجموعة
ثانية ذات اتجاه موجب (ارتفاعات) ومجموعة ثالثة مختلطة وتظم متغي ار واحدا فقط هو التكاليف البيئية.
الكلمات المفتاحية :األداء البيئي ،المؤشرات المالية ،طريقة  ،ACPالتنبؤ ،وحدة سوناطراك ) ،(UTBSحاسي مسعود ورقلة.

المقدمة:
تطبيق المؤسسات االقتصادية عامة والمؤسسات النفطية خاصة لمعايير األداء البيئي في نشاطها أصبح أمر ضروري وحتمي

في القرن الحالي .حيث تهدف المعايير البيئية إلى قياس مدى نجاعة تفاعل ممارسة المؤسسات االقتصادية لنشاطها بما يتماشى مع
التنمية المستدامة .إذ تعتبر عملية قياس األ داء البيئي في المؤسسات عملية أساسية من العمليات اإلدارية المتخذة ال تقل أهمية عن

العمليات اإلدارية األخرى كاتخاذ القرار  ،حيث تتم عملية قياس األداء البيئي بمجموعة من المؤشرات البيئية والمؤشرات المالية التي
لها دور مهم وفعال في استيعاب الوضعية البيئية للمؤسسات االقتصادية عامة والمؤسسات النفطية خاصة ،وإعطاء صورة واضحة
وحقيقية لإلدارات العليا عن إستراتجية المؤسسات حتى يتسنى التصحيح والتصويب.
تبرز أهمية مؤشرات األداء البيئي من خالل انعكاساتها االيجابية على نشاط المؤسسات ؛كرفع من قدراتها وكفاءاتها وزيادة

األفضلية التنافسية لها في قطاع نشاطها .ويعد قطاع الطاقة من أهم القطاعات التي تراعي إلى تطبيق مفهوم األداء البيئي في نشاط
المؤسسات النفطية ،ألن التطبيق الناجح ألساليب قياس وتقييم األداء البيئي هو أحد أهم تنافسية وتطوير المؤسسات النفطية

واستمرارها .نذكر على سبيل المثال الشركة النفطية العالمية بريتش بتروليوم  1BPوهي أحد أكبر الشركات العالمية التي تسعى
لتطبيق أحسن وأجود مفهوم األداء البيئي في نشاطها االقتصادي.
باعتبار "الجزائر" بلد يعيش على الريع النفطي ،نجده يواجه مشاكل بيئية مرتبطة بممارسة نشاطات الصناعة النفطية

بمختلف مراحلها (المنبع ،النقل والمصب) عبر مختلف المؤسسات االقتصادية الجزائرية وعلى رأسها الشركة الوطنية سوناطراك 2إلى

جانب مشاركة مختلف الشركات البترولية العالمية مثل شركة ( )ANADARKO ،BPفي هذا النشاط .وقد أدركت الجزائر ضرورة
ادراج الوعي البيئي في اقتصادها عامة والسيما في اقتصاد الطاقة خاصة منذ مشاركتها في مؤتمر "ريوديجانيرو" (قمة األرض)

 ،31992لذلك قامت السلطات الجزائرية بإصدار مجموعة من القوانين الرامية لحماية البيئة والمحافظة عليها ،وكان أهمها قانون

 10/03المؤرخ في  42003المتعلق بالمحافظة على البيئة في إطار التنمية المستدامة.

من هذا المنطلق وقع اختيارنا للدراسة الميدانية على أحد الفروع المؤسسا ت النفطية االنتاجية التابعة لشركة سوناطراك والراجع
سببه إلى منطقة الدراسة وهي حاسي مسعود والية ورقلة .تدعى مؤسسة الدراسة ب" "UTBSوهي وحدة معالجة النفط .حيث تصدر
عن نشاطها النفطي تلوثا للبيئة بكامل أنواعه من تلوث الماء والهواء والتربة ،وقد أدركت المؤسسة ضرورة إدراج البعد البيئي من
خالل تطبيق نظام اإلدارة البيئية  ISO14001كبعد استراتيجي تسعى من خالله المؤسسة لتحقيق أحسن أداء بيئي عند ممارسة
نشاطها االقتصادي .ومما ورد تبرز لنا معالم إشكالية الدراسة والمتمثلة في السؤال المحوري التالي:
ما أثر قياس مؤشرات األداء البيئي على المؤسسة النفطية " "UTBS؟
فرضيات الدراسة :ولإلجابة على السؤال المحوري تم طرح الفرضيات التالية:

 .1يرتكز قياس األداء البيئي في المؤسسات النفطية عامة وفي مؤسسة ""UTBSخاصة على نوعين من المؤشرات وهما
المؤشرات البيئية التسييرية والمؤشرات المالية اإللزامية؛

British Petroleum : 1 BP
 2الشركة الوطنية سوناطراك :تأسست الشركة الوطنية سوناطراك  ،الشركة الوطنية لنقل وتسويق المحروقات ،بموجب األمر  491- 63الصادر بالجريدة
الرسمية للجمهورية الجزائرية في  1963-12-31لتوكل لها جميع المهام الخاصة بنقل وتسويق المحروقات التي كانت تحت السيطرة األجنبية قبل االستقالل

وكانت أولى مهامها هو انجاز أنبوب لنقل النفط يربط حوض الحمراء بميناء أرزيو والذي بلغ طوله  801كلم.
3

مؤتمر األمم المتحدة الثاني حول البيئة والتنمية "قمة األرض" أنعقد في ريديوجانيرو"البرازيل"  14 -3جوان  1992هدف الى حماية كوكب األرض

4

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،القانون " ،10/03يتعلق بالمحافظة على البيئة في إطار التنمية المستدامة" ،الجريدة الرسمية ،العدد ،43المؤرخ

وموارده ومناخه ،ووضع سياسة النمو العالمي والقضاء على الفقر والمحافظة على البيئة.
في 19جويلية  ،2003ص.10
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 .2يندرج البعد البيئي في مؤسسة " "UTBSضمن إستراتجيتها باعتباره استثمار اقتصادي في ممارسة نشاطها؛
 .3ينتج عن تطبيق المؤشرات البيئية التسييرية والمؤشرات المالية اإللزامية في مؤسسة " "UTBSعبئ اقتصادي على المدى
القصير ،بينما تحقق عوائد على المدى الطويل بتحقيق كفاءة االستخدام.
أهمية الدراسة :تكتسي عملية قياس األداء البيئي أهمية بالغة في المؤسسات النفطية ،لما لها من أثر على تحديد توجه استراتجية

المؤسسة في ممارسة نشاطها االقتصادي ،وما يحقق لها من نمو وتطور مستمر وفق مبدأ التنمية المستدامة.كما تكمن أهمية الدراسة

في التعرف على مؤشرات قياس األداء البيئي في إحدى المؤسسات النفطية الجزائرية وهي  ،UTBSوهذا باستخالص مدى فعاليتها
وقدرتها على مسايرة تطورات األداء البيئي ومواكبة تطلعاتها المستقبلية في ظل تحقيق منافسة ذات بيئة نظيفة.

الدراسات السابقة:

 توصلت دراسة ( ،) NABSIAH Abdul Wahid Goh Yen Nee، 2009إلى وجود عالقة إيجابية بين تنفيذ نظام اإلدارة
البيئية طبق مواصفة  ISO14001واألداء لمجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا ،حيث نتج عن تطبيق نظام

اإلدارة البيئية في  118مؤسسة صغيرة ومتوسطة والحاصلة على شهادة  ISO14001في ماليزيا ،من تحسين أدائها ،ميزتيها
التنافسية وكذا صورتها وسمعتها في األسواق الدولية.
 ركزت دراسة (عمر اقبال عمر المشهداني واخرون ،) 2011 ،على منهجية تقييم األداء البيئي للوحدات االقتصادية وتحديد
المؤشرات المناسبة لألداء البيئي ،وذلك عن طريق بطاقة األداء المتوازن التي تشمل كل من المحور (المالي ،الزبون ،العمليات

الداخلية ،وتعلم األفراد) ،حيت توصلت الدراسة إلى أهمية استراتجيات الوحدات االقتصادية ومدى نجاحها في تحقيق التوافق إزاء
المسائل االقتصادية والبيئية على حد سواء.
 انطلقت دراسة ( ،)DUPORT Michelle، 2014من واقع األداء البيئي في المؤسسات االقتصادية وذلك من خالل استخدام
مؤشرات لفهم الوضعية البيئية للمؤسسات االقتصادية .فقد بادرت المؤسسات محل الدراسة (مؤسسات التعدين ،النقل والتخزين،

الخدمات العامة ،المؤسسات العاملة في قطاع الصحة) في اتخاذ سياسة وبرامج لتقليل من اآلثار الناجمة عن نشاطها
االقتصادي ،وتم قياس األداء البيئي في المؤسسات االقتصادية عن طريق استخدام مؤشرات األداء البيئي ،وخلصت الدراسة إلى
وجود تحسن مستمر في الجانب البيئي .حيث أظهرت اثر ايجابي ألغلبية مؤشرات األداء البيئي وتطور المؤسسات االقتصادية
محل الدراسة مما يدل على اهتمامها بحماية البيئة.


ركزت دراسة (نور الهدى محجوبي وأمينة مخلفي ،) 2016 ،إلى تقييم األداء البيئي في المؤسسات النفطية عامة من خالل
دراسة حالة المركب النفطي "حوض بركاوي" وهذا باستخدام مجموعة من المؤشرات التي تعكس الوضعية البيئية للمركب .يعتمد
المركب في تقيمه ألدائه البيئي على استخدام مؤشرات أهمها (مؤشر نسبة االنبعاثات الغازية ،مؤشر استهالك الموارد والطاقة،
مؤشر تخزين النفايات ،مؤشر التكاليف البيئية ،مؤشر الرسوم البيئية ومؤشر االستثمارات البيئية ،وتم التوصل إلى أن المركب

النفطي "حوض بركاوي" مهتم بالجانب البيئي من خالل النتائج االيجابية ألغلبية مؤشرات األداء البيئي المستخدمة ومدى اهتمامه

بحماية البيئة  ،مع دمج البعد البيئي ضمن األهداف االستراتيجية له قصد مواجهة التحديات البيئية عند ممارسة نشاطه
االقتصادي.
 هدفت دراسة ( )MAHDJOUBI. N, MEKHELFI .A, BOUALI. L, 2017إلى معرفة أثر تطبيق نظام اإلدارة
البيئية طبق مواصفة  ISO14001على األداء البيئي للمؤسسات النفطية الجزائرية بشكل عام والمؤسسة الوطنية سوناطراك على
وجه الخصوص ،من خالل دراسة وحدة معاجة الخام جنوب  UTBSفي منطقة حاسي مسعود ،حيث تستند الدراسة على
متطلبات نظام اإلدارة البيئية المتمثلة في حلقة (التخطيط ،التنفيذ والتشغيل ،الرقابة ومراجعة اإلدارة) باإلضافة إلى المؤشرات
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البيئية التسيرية والمؤشرات المالية االلزامية .حققت المؤسسة محل الدراسة أداء بيئي فعال من خالل دمج نظام اإلدارة البيئية
طبق مواصفة  ISO14001أثناء ممارسة أنشطتها االقتصادية.
منهج البحث األدوات المستخدمة :تم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة النظرية بغية إعطاء مفاهيم متعلقة باألداء البيئي ،أما
في الجانب الميداني تم استخدام منهج دراسة الحالة من خالل دراسة وحدة معالجة الخام جنوب  UTBSسوناطراك منطقة حاسي

مسعود والية ورقلة بالجزائر  ،كما تم استخدام البرنامج اإلحصائية  Excel 2007و SPSS.23بهدف تحليل اإلرتباط ،باإلضافة
إلى استعمال أساليب إحصائية كطريقة التحليل بالمركبات األساسية والتنبؤ بطريقة هولت-وينترز "." HOLT-WINTERS

هيكل الدراسة :بغية معالجة الموضوع محل الدراسة ،تم تقسيمه الى مبحثين ،المبحث األول تحت عنوان اإلطار النظري لألداء

البيئي ويشمل دراسة كل من ماهية األداء البيئي ،مؤشرات األداء البيئي؛ أما المبحث الثاني والخاص باإلطار التطبيقي لألداء

البيئي في مؤسسة " ،"UTBSيتضمن كل من تحليل مؤشرات قياس األداء البيئي في مؤسسة  ،UTBSتحليل مؤشرات األداء
البيئي باستخدام طريقة التحليل بالمركبات األساسية والتنبؤ بمؤشرات األداء البيئي بطريقة هولت-وينترز ""HOLT-WINTERS

خالل الفترة الممتدة من  2017إلى .2020

المبحث األول :اإلطار النظري لألداء البيئي
المطلب األول :ماهية األداء البيئي

تعمل المؤسسات االقتصادية عامة وباألخص المؤسسات النفطية على ممارسة أنشطتها بطريقة تقلل أو تزيل التأثيرات البيئية

واالجتماعية السالبة وتعظم التأثيرات االيجابية.حيث أدركت هذه المؤسسات في السنوات األخيرة على ضرورة المحافظة على الموارد

الطبيعية والبيئة الحيوية للجيل الحالي ولألجيال القادمة .ولتحقيق ذلك يجب عليها اتباع برنامج منظم للخفض من المخلفات الخطرة
واالنعكاسات السلبية على البيئة مع دراسة التكاليف البيئية ،من خالل أداة أساسية تعكس لنا الوضعية البيئية للمؤسسات االقتصادية

تدعى باألداء البيئي .إلى جانب االعتماد على مجموعة من المؤشرات تقيس مستوى األداء البيئي في المؤسسة .نقوم فيما يلي
بعرض مفهوم األداء البيئي ،أبعاده وأهدافه.
أ .مفهوم األداء البيئي  :يوجد عدة تعاريف لألداء البيئي نذكر أهمها:

 .1التعريف األول :هو " كل النشاطات والعمليات التي تقوم بها المنظمة سواء بشكل إجباري أو اختياري من شأنها منع األضرار
البيئية واالجتماعية الناتجة عن نشاطات المؤسسة اإلنتاجية أو الخدمية أو التخفيف منها".5

 .2التعريف الثاني :هو " النتائج التي تتحصل عليها المؤسسة من خالل تعاملها مع البيئة".6

 .3التعريف الثالث :هو " النتائج الكمية القابلة للقياس لنظام اإلدارة البيئية ذات العالقة باألبعاد البيئية والتي تم وضعها على
أساس السياسة واألهداف البيئية للمنظمة".7

مما تقدم يمكن استخالص مفهوم األداء البيئي على أنه :النتائج القابلة للقياس نتيجة تعامل المؤسسة مع جوانبها البيئية

من أجل حماية البيئية والمحافظة عليها.8
5

عبد الرزاق قاسم الشحادة " ،القياس المحاسبي لتكاليف األداء البيئي للشركة السورية العامة لألسمدة وتأثيره في قدرتها التنافسية في مجال الجودة" ،

مجلة للعلوم االقتصادية والقانونية ،جامعة دمشق ،المجلد  ،26العدد  ،2010 ،01ص .283
DUPORT Michelle، " Les systèmes d’indicateurs de performance environnementale (IPE), entre communication
et contrôle ،"Comptabilité - Contrôle - Audit، 2007, p 4، Articles en document téléchargé depuis , 17/12/ 2016,
www.cairn.info
7
International Organization Standard, "ISO 14001 Environmental management systems- requirements with
guidance for use", 2nd edition, 15/01/2016, www.iso.org
 8نور الهدى محجوبي ،أمينة مخلفي" ،تقييم األداء البيئي في المؤسسات النفطية  -دراسة حالة المركب النفطي حوض بركاوي  ،" -المجلة الجزائرية
6

للتنمية االقتصادية ،ورقلة ،العدد  ،2016 ،05ص.79
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ب .أبعاد األداء البيئي :تتمثل أبعاد األداء البيئي فيما يأتي:9

 .1الكفاءة البيئية :هي "قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها ،وتعتمد على القدرة والمعايير المستخدمة في قياسها على النموذج
المستخدم في دراسة المؤسسات" .10في هذا السياق تعني الكفاءة البيئية استخدام الموارد المتاحة لتحقيق الغايات واألهداف المرجوة.

 .2الفعالية البيئية :ظهر مفهوم الفعالية البيئية من خالل مؤتمر ريوديجانيرو سنة  ،1992المتعلق بجانب توريد السلع

والخدمات وفق أسعارها التنافسية ،والتي تلبي الحاجات اإلنسانية وتحسن نوعية الحياة وكذلك تخفض حجم التأثيرات البيئية

واستهالك الموارد على مدى دورة الحياة.
حيث تعرف الفعالية البيئية بأنها " تقديم سلع وخدمات بأسعار تنافسية ،تلبي حاجات المستهلكين وتحسين نوعية الحياة ،وهذا بالحد
من اآلثار البيئية تدريجيا مع المحافظة على كمية الموارد الطبيعية الالزمة طوال دورة حياة المنتج وصوال إلى مستوى منسجم

يحمي األرض بشكل مستدام".11

ج .أهداف األداء البيئي :تستهدف عملية األداء البيئي الى تحقيق ما يلي:12
 .1فهم أفضل ألثر نشاط المؤسسة على البيئة؛

 .2توفير قاعدة من أجل القياس اإلداري والتشغيلي والبيئي؛

 .3تحديد الفرص المتاحة لتحسين كفاءة الطاقة والمواد المستخدمة؛

 .4تحديد ما إذا كانت األهداف والغايات البيئية تسير كما هو مخطط لها؛
 .5إثبات التزام المؤسسة للجوانب القانونية والتشريعية؛
 .6تحديد التوزيع األنسب للموارد المخصصة؛

 .7زيادة وعي العاملين والمجتمع على ضرورة حماية البيئة وتحسين العالقات مع العمالء.
المطلب الثاني :مؤشرات األداء البيئي

تعتبر مؤشرات األداء البيئي أداة أساسية لتحقيق أهداف البعد البيئي في نشاط المؤسسات االقتصادية عامة والمؤسسات النفطية

خاصة ،حيث تعمل هذه األخيرة على التأكد ما إذا كانت المؤسسة قد تمكنت من ممارسة نشاطها االقتصادي بما يتوافق مع أهدافها
البيئية .ومن ثم نقوم بعرض مفاهيم مؤشرات األداء البيئي ،خصائصها وأنواعها كاألتي.
أ .مفهوم مؤشرات األداء البيئي :تحددت تعاريف عديدة لمفهوم مؤشرات األداء البيئي نذكر أهمها:

 .1التعريف األول :هي"معطى كمي يقيس الفعالية لكل أو جزء من منهج أو نظام مقارنة بمعيار ،مخطط أو هدف محدد
ومقبول في إطار إستراتيجية المؤسسة".13

.2

9

التعريف الثاني :هي"تلك المقاييس الكمية والمالية التي يمكن استخدامها إلدارة وقياس وتقييم األداء البيئي في المؤسسات

بهدف رفع مستوى كفاءة وفاعلية أنشطتها البيئية ،وتسليط الضوء على كيفية تحسين أدائها البيئي".14

خليفة علي خليفة العبدالالت"،تحديد العوامل المؤثرة لنظام اإلدارة البيئية  ISO 14001بوجود ثقافة الجودة واإلنتاج األنظف متغيرات وسيطة على األداء

البيئي :دراسة حالة على شركة المثالية للصناعات الكيماوية" ،مذكرة ماجستير غير منشورة ،كلية إدارة األعمال ،جامعة عمان ،األردن ،2015 ،ص.43
10

المرجع نفسه ،ص.44

12

عمر اقبال عمر المشهداني واخرون" ،تقويم األداء البيئي للوحدات االقتصادية" ،مجلة اإلدارة واالقتصاد ،العدد الثالث ،جامعة المستنصرية ،العراق،

11

المرجع نفسه ،ص.44

 2011ص  ،04بتصرف.
Tahon CHRISTIAN, '' Evaluation des performances des systèmes de production '', Lavoisier, Paris, 2003, P65.
14
Abdul Wahid NABSIAH and Yen Nee Goh "The Effect of Environmental Management System ISO 14001
Implementation on SME Performance: An Empirical Study in Malaysia" paper, Journal of Sustainable
Development, Graduate School of Business, University Sains Malaysia ، Penang, Malaysia,2010
13

Page | 66

ب .خصائص مؤشرات األداء البيئي :تتميز مؤشرات األداء البيئي بالعديد من الخصائص نلخصها فيما يأتي :15
 .1توفر صورة ذات داللة احصائية لألوضاع البيئية؛
 .2تكون بسيطة وسهلة التفسير؛

 .3تعتمد على معايير دولية توفر أساسا للمقارنة؛
 .4يتم توثيقها بكفاءة وبجودة ملموسة؛

 .5يتم تحديثها على فترات وفقا لإلجراءات الموثقة.
ج .أنواع مؤشرات األداء البيئي :تختلف مؤشرات قياس األداء البيئي من نشاط آلخر أو من صناعة لألخرى ،فهناك مؤشرات

مناسبة لكل المؤسسات ومؤشرات يتم استخدامها في مؤسسات معينة .تعتمد هذه الدراسة على مؤشرات قياس األداء البيئي في قطاع

المحروقات ،حيث تم قياس األداء البيئي في المؤسسات النفطية من خالل مؤشرين رئيسيين وهما مؤشرات بيئية ومؤشرات مالية

مثلما هو موضح في الجدول رقم .1
فمن خالل المؤشرات البيئية والمتمثلة في (-1مؤشر االنبعاثات الغازية- 2 ،مؤشر استهالك الموارد والطاقة- 3 ،مؤشر تسيير
النفايات و- 4القوانين والتشريعات البيئية ) .والتي تدرجها المؤسسة ضمن المؤشرات التسيرية ،حيث تهدف المؤسسة عند تطبيقها لهذه
المؤشرات إلى تجنب في المدى الطويل التكاليف المرتفعة التي تنفقها في مجال الحماية والمحافظة على البيئية .أما المؤشرات
المالية والمتمثلة في (-1مؤشر التكاليف البيئية-2 ،مؤشر االستثمارات البيئية و-3مؤشر الضرائب والرسوم البيئية) .تدرجها
المؤسسة ضمن المؤشرات اإللزامية ،وتتمثل في مخت لف التكاليف التي تدفعها أو تصرفها المؤسسات النفطية إجبا ار في مجال حماية
البيئة ،لذلك تشكل عبأ ماليا على ميزانيتيها ،غير أن تطبيق هذه المؤشرات يحقق عائدا مربحا في المدى الطويل ألنها تكيف نشاطها

على التقليل من أعباء المؤشرات المالية .

جدول ) : (1مؤشرات األداء البيئي في المؤسسات النفطية
مؤشرات

بيئية

تسيرية
مؤشرات

مالية

الزامية

مؤشرات األداء البيئي

األمثلة

-1مؤشر انبعاثات الغازية

كمية االنبعاثات الغازية

-2مؤشر استهالك الموارد والطاقة

كمية استهالك (الماء ،الكهرباء ،الوقود ،الغاز)

-3مؤشر تسيير النفايات

كمية النفايات المخزنة والمخلفات الخطيرة

-4القوانين والتشريعات البيئية

تطبيق والتزام بمختلف القوانين والتشريعات البيئية

-1مؤشر التكاليف البيئية

قيمة التكاليف البيئية

-2مؤشر االستثمارات البيئية

قيمة االستثمارات البيئية

-3مؤشر الضرائب والرسوم البيئية

قيمة الضرائب والرسوم البيئية

المصدر :من إعداد الباحثين اعتمادا على نور الهدى محجوبي ،أمينة مخلفي" ،تقييم األداء البيئي في المؤسسات النفطية -دراسة حالة

المركب النفطي حوض بركاوي  ،" -المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية ،ورقلة ،العدد  ،2016 ،05ص.80

المبحث الثاني :اإلطار التطبيقي لألداء البيئي في المؤسسة ""UTBS

المطلب األول :تحليل مؤشرات قياس األداء البيئي في المؤسسة ""UTBS

تم إسقاط مؤشرات األداء البيئي السالفة الذكر في احدى المؤسسات النفطية الجزائرية أال وهي مؤسسة " "UTBSبمؤسسة
الوطنية سوناطراك بمنطقة حاسي مسعود ورقلة .من خالل الدراسة الميدانية تبين أن قياس مؤشرات األداء البيئي في مؤسسة

" "UTBSتكون بنفس المؤشرات السالفة الذكر مع بعض التغيير .حيث تضم المؤشرات البيئية التسيرية كل من (-1مؤشر
االنبعاثات الغازية-2 ،مؤشر استهالك الموارد والطاقة- 3 ،مؤشر تسيير النفايات و-4مؤشر التكوين بمجال البيئة) .تجلى لنا من
15

Zobel THOMAS، "Environmental Management Systems - Policy Implementation and Environmental Effects ",
Thesis Doctoral, Luleå University of Technology, Department of Business Administration and Social Sciences, Division of
Quality and Environmental Management, Sweden ،2005 ، P43.
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الدراسة التطبيقية عدم توفر مؤشر القوانين والتشريعات البيئية المعرج عنه في الجانب النظري والوارد في الجدول رقم ( )1لدى
مؤسسة " "UTBSوإنما استبدلته المؤسسة بمؤشر أخر يدعى التكوين بمجال البيئة .كما تستخدم المؤسسة نفس المؤشرات المالية
اإللزامية وتضم كل من (-1مؤشر رقم األعمال البيئي- 2 ،مؤشر التكاليف البيئية- 3 ،مؤشر الرسوم البيئية -4مؤشر االستثمارات

البيئية) ،مع إضافة مؤشر رقم األعمال البيئي ضمن المؤشرات المالية للمؤسسة" .16نمثل تشخيص مؤشرات قياس األداء البيئي في
مؤسسة " "UTBSفي الشكل التالي:

الشكل ( :)1مؤشرات قياس األداء البيئي في المؤسسة ""UTBS

مؤشرات قياس األداء البيئي في المؤسسة ""UTBS
1

المؤشرات البيئية التسييرية

.1

مؤشر اإلنبعاثات الغازية

.3

مؤشر تسيير النفايات

.2
.4

مؤشر االستهالك الموارد والطاقة

مؤشر التكوين بمجال البيئة

المؤشرات المالية االلزامية

2

 .1مؤشر رقم األعمال البيئي
 .2مؤشر التكاليف البيئية
 .3مؤشر الرسوم البيئية

 .4مؤشر االستثمارات البيئية

المصدر  :من إعداد الباحثين اعتمادا على الوثائق الداخلية لمؤسسة "."UTBS
أ .نتائج تطبيق المؤشرات البيئية التسييرية في المؤسسة " :"UTBSنقوم فيما يلي بعرض نتائج تطبيق المؤشرات البيئية التسييرية

في المؤسسة " "UTBSوفق ما توضح في الشكل رقم  1وهي أربعة مؤشرات:

 .1نتائج تطبيق مؤشر االنبعاثات الغازية في المؤسسة " :"UTBSيبين الشكل الموالي تطور كمية االنبعاثات الغازية في
مؤسسة " "UTBSخالل فترة الدراسة من (.)2016- 2011
3

الوحدة :م

الشكل ( :)2تطور كمية االنبعاثات الغازية خالل الفترة 2016-2011

Source : Rapport annuel de statistique، l’unité de traitement de Brut de sud (UTBS), Année 2016.
16

MAHDJOUBI Nour Elhouda, et al, "Impact du Système de Management Environnemental, selon ISO14001, sur
la performance environnemental de la compagnie pétrolière Algérienne Sonatrach -Cas de l’unité de traitement
de Brut Sud (UTBS) Hassi-Messaoud", Revue des Sciences Humaines, Université BISKRA, ALGERIE, N°46,
2017,P22.
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يتضح من خالل الشكل رقم ( ،)2انخفاض مستمر في كمية االنبعاثات الغازية خالل الفترة الممتدة من  2011إلى  2016أي من

قيمة  38866م 3إلى قيمة  30650م 3حيث تقدر نسبة االنخفاض بـ  ،%26,80ويرجع سببه إلى إقدام المؤسسة على انجاز
مشروع استرجاع الغازات المنبعثة سنة  ، 2012مما يعكس البدء في تطبيق نظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة  ISO 14001وتحقيق
أداء بيئي فعال عن طريق استرجاع الغازات المنبعثة وإعادة حقنها في البئر من اجل رفع النفط ،الى جانب التزام المؤسسة بتطبيق

المرسوم التنفيذي 138/06

17

الذي يحدد القيم القصوى لمعايير االنبعاثات الغازية في الجو.

 .2نتائج تطبيق مؤشرات استهالك الموارد والطاقة في المؤسسة " :"UTBSيتم التطرق ضمن هذا الجزء إلى عرض مؤشرات
استهالك الموارد والطاقة المتمثلة في :أوال استهالك المياه ،ثانيا استهالك الوقود وثالثا استهالك الطاقة.

أوال :تطور استهالك المياه :يوضح الشكل الموالي تطور استهالك المياه في مؤسسة " "UTBSخالل فترة الدراسة من (- 2011

.)2016

الشكل ( :)3تطور استهالك المياه خالل الفترة 2016-2011

3

الوحدة :م
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Source : Rapport annuel de statistique، l’unité de traitement de Brut de sud (UTBS), Année 2016.

يتجلى من خالل الشكل رقم ( ،)3انخفاض مستمر في كمية استهالك المياه خالل الفترة الممتدة من  2011إلى  2016أي

من قيمة  2676922م 3إلى قيمة  2176915م 3حيث تقدر نسبة االنخفاض بـ  ،%22,97ويرجع سبب االنخفاض إلى الهدف

العملياتي المتعلق ب ترشيد استعمال واستغالل المياه في المؤسسة نتيجة تطبيق نظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة ،ISO 14001

باإلضافة أيضا إلى إنشاء محطة معالجة المياه الزيتية ) (Station de déshuilageسنة  ،2011حيث تعمل هذه المحطة على
تصفية المياه الناتجة عن نشاط المؤسسة ،واسترجاعها إلعادة استعمالها مرة أخرى.
ثانيا :تطور استهالك الوقود :يظهر الشكل الموالي تطور استهالك الوقود في مؤسسة " "UTBSخالل فترة الدراسة من (- 2011

.)2016

17

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المرسوم التنفيذي رقم " ،138/06الذي يحدد القيم القصوى لمعايير االنبعاثات الغازية في الجو" ،الجريدة

الرسمية ،العدد  ،24المؤرخ في 15أفريل .2006
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3

الوحدة :م

الشكل ( :)4تطور استهالك الوقود خالل الفترة 2016-2011

Source : Rapport annuel de statistique، l’unité de traitement de Brut de sud (UTBS), Année 2016.

يبرز من خالل الشكل رقم ( ،)4تسجيل تزايد مستمر في كمية استهالك الوقود خالل فترة الدراسة أي من قيمة  42546م 3إلى

قيمة  73339م 3حيث تقدر نسبة الزيادة بـ  ، %48ويرجع سبب االرتفاع إلى استهالك الوقود نتيجة اقتناء المؤسسة آلالت جديدة
تستعملها في نشاطها ،باإلضافة إلى زيادة عدد مركبات النقل بالمؤسسة.

ثالثا :تطور استهالك الطاقة :يبين الشكل الموالي تطور استهالك الطاقة في مؤسسة " "UTBSخالل فترة الدراسة من (- 2011
.)2016

الوحدة 310 :كيلواط /ساعة

الشكل ( :)5تطور استهالك الطاقة خالل الفترة 2016-2011

Source : Rapport annuel de statistique، l’unité de traitement de Brut de sud (UTBS), Année 2016.

نلمس من خالل الشكل رقم ( ،) 5تراجع في كمية استهالك الطاقة خالل نفس فترة الدراسة أي من قيمة 749565 .310

كيلواط/سا إلى قيمة  641328. 310كيلواط/سا حيث تقدر نسبة االنخفاض بـ  ،%16,88ويرجع سببه إلى شراء المؤسسة أجهزة
إنارة أقل استهالكا للطاقة ،باإلضافة إلى استعمال معدات وآالت عالية التكنولوجيا تستهلك أقل كمية من الطاقة ،مما يعكس تبني
المؤسسة نظام االدارة البيئية طبق مواصفة  ISO 14001وتحقيق أداء بيئي ناجع عن طريق االستثمار في تكنولوجيات الحديثة.الى
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جانب التزام المؤسسة بتطبيق القانون 09 /99

18

المتعلق بالتحكم في الطاقة ،من خالل وعي عمال المؤسسة بضرورة ترشيد

استخدام الطاقة نتيجة األعمال التحسيسية التي تقوم بها المؤسسة.

 .3نتائج تطبيق مؤشر تسيير النفايات في مؤسسة " :"UTBSيتم التطرق ضمن هذا الجزء إلى عرض أوال الى أنواع النفايات
الناتجة عن نشاط المؤسسة محل الدراسة ،ثانيا الى تصنيفات المؤسسة للنفاياتها ،ثالثا طرق معالجة نفايات المؤسسة والمبينة

في الشكل رقم ( )6وأخي ار عرض تطور كمية النفايات الخطيرة المخزنة في مؤسسة " "UTBSخالل فترة الدراسة من (2011
.)2016-

الشكل ( :)6تلخيص تسيير النفايات في المؤسسة ""UTBS

النفاايت
أوال :أنواع النفاايت

النفاايت السائلة

اثنيا :تصنيف النفاايت

النفاايت اخلاصة

اثلثا :طرق معاجلة النفاايت

النفاايت الصلبة
النفاايت اخلاصة اخلطرية

إعادة التدوير(الرسكلة)

احلرق

النفاايت الغازية
النفاايت املنزلية املسرية

البيع

المصدر  :من إعداد الباحثين اعتمادا على الوثائق الداخلية لمؤسسة "."UTBS

يوضح الشكل الموالي تطور كمية النفايات الخطيرة المخزنة في مؤسسة " "UTBSخالل فترة الدراسة من (.)2016- 2011
الشكل ( :)7تطور كمية النفايات المخزنة الخطيرة خالل الفترة 2016-2011
الوحدة :طن

Source : Rapport annuel de statistique، l’unité de traitement de Brut de sud (UTBS), Année 2016.

يتيبن من خالل الشكل رقم ( ،) 7تناقص كمية النفايات الخطيرة المخزنة خالل الفترة الممتدة من  2011إلى  2016حيث
تقدر نسبة التناقص بـ  ، %62,18ويرجع سبب هذا التناقص إلى السياسة البيئية للمؤسسة ،والتي تنص على التسيير األمثل للنفايات

 18اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،القانون " ،09/99املتعلق ابلتحكم يف الطاقة" ،اجلريدة الرمسية ،العدد ،51املؤرخ يف  28جويلية .1999
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بالتقليل من تخزين النفايات الخطيرة ،مما يعكس تعاقدها مع عدة مؤسسات أهمها MESP
الجزائرية NAFTAL

20

19

(شركة جزائرية إيطالية) والمؤسسة

من أجل بيعها بعض النفايات الخطيرة الناتجة عن نشاطها النفطي.

 .4نتائج تطبيق مؤشر التكوين في مجال البيئة :يتم التطرق إلى عرض مؤشر التكوين في مجال البيئة ،وذلك من خالل تطور
عدد ال عمال المتكونين في مجال البيئة وتطور تكلفة التكوين.

حيث يبين الشكل الموالي تطور عدد العمال الذين قاموا بالتكوين في مجال البيئة في مؤسسة " "UTBSباإلضافة إلى تكلفة
تكوينهم ،خالل فترة الدراسة من (.)2016- 2011
الشكل ( :)8تطور عدد العمال المتكونين في مجال البيئة وتطور تكلفة التكوين خالل الفترة 2016-2011

الوحدة :عدد العمال (فرد) ،تكلفة التكوين (مليون دج)

Source : Rapport annuel de statistique، l’unité de traitement de Brut de sud (UTBS), Année 2016.

يبرز من خالل الشكل رقم ( ،)8ت ازيد مستمر في عدد العمال المتكونين في مجال البيئة خالل الفترة الممتدة من  2011إلى

 2016حيث تقدر نسبة التزايد بـ  %55,43متكون ،ويرجع سبب تزايد المتكوينين إلى حرص مؤسسة ""UTBSعلى تطبيق السياسة
البيئية والتي تنص على توفير التكوين المالئم للعمال في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها والمتوافقة أيضا مع حلقة ()PDCA

21

 ،خاصة في الجزء الثاني من الحلقة المتعلق بالتنفيذ والتشغيل ( ) DOالذي يحث على أهمية عملية التكوين ألنها تمثل استثمار
فعال لضمان تنفيذ نظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة .ISO 14001
ونظ ار لتزايد عدد العمال المتكونين في مجال البيئة ومن ثم زيادة في تكلفة التكوين والمقدرة بـ  ،%77,92وهذا ما يؤكد على

أن مؤسسة " "UTBSتعطي أهمية قصوى لعملية التكوين البيئي مما تنعكس إيجابيا على أدائها.
ب .نتائج تطبيق المؤشرات المالية االلزامية في المؤسسة ""UTBS

نقوم فيما يلي بعرض نتائج تطبيق المؤشرات البيئية المالية االلزامية في المؤسسة " "UTBSوفق أربعة مؤشرات الواردة في الشكل
رقم .1
 .1نتائج تطبيق مؤشر رقم األعمال البيئي :يظهر الشكل الموالي تطور رقم األعمال البيئي في مؤسسة " "UTBSخالل فترة
الدراسة من (.)2016- 2011

19

20

MESP :(Méditerranéen Environnemental Services Pétroliers).
مؤسسة نفطال " : " NAFTALهي مؤسسة وطنية جزائرية مختصة في توزيع وتسويق المنتجات النفطية ومشتقاتها ،تأسست في  18أفريل ،1998

حيث أن الكلمة المختصرة " "NAFTتعني النفط ،و" "ALاختصار لكلمة الجزائر "" ALGERIA
21

حلقة ( :)PDCAهي متطلبات نظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة  ،ISO14001أصدرتها المنظمة العالمية للتقييس ( )ISOوالمتمثلة في التخطيط

( ،)Planالتنفيذ والتشغيل ( ،)Doالرقابة ( )Checkومراجعة اإلدارة (.)Act
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الشكل ( :)9تطور رقم األعمال البيئي خالل الفترة 2016-2011

الوحدة :مليون دج

سنة حصول مؤسسة ""UTBS

على شهادة ISO 14001
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Source : Rapport annuel de statistique، l’unité de traitement de Brut de sud (UTBS), Année 2016.

نلمس من خالل الشكل رقم ( ،)9ارتفاع مستمر في رقم األعمال البيئي خالل فترة الدراسة ،أي من قيمة  306مليون دج إلى

قيمة  530مليون دج حيث تقدر نسبة اإلرتفاع بـ  ، %42,36ويرجع سببه إلى أن المؤسسة بدأت في مرحلة التحضير من أجل
تطبيق نظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة  ISO14001وكللت هذه المجهودات بحصولها على شهادة  ISO 14001سنة 2013
كما هو موضح في الشكل أعاله ،باإلضافة إلى انجاز العديد من المشاريع في المؤسسة محل الدراسة الرامية إلى حماية البيئة.
 .2نتائج تطبيق مؤشر التكاليف البيئية :يوضح الشكل الموالي تطور التكاليف البيئية في مؤسسة " "UTBSخالل فترة الدراسة
من (.)2016- 2011

الوحدة :مليون دج

الشكل رقم ( : )10تطور التكاليف البيئية خالل الفترة 2016-2011

Source : Rapport annuel de statistique، l’unité de traitement de Brut de sud (UTBS), Année 2016.

نالحظ من خالل الشكل رقم ( ،)10تسجيل ارتفاع في التكاليف البيئية للمؤسسة خالل سنتين  2011و 2012حيث تقدر
نسبة االرتفاع بـ ،%26,01وهذا راجع إلى مرحلة تهيئة القاعدة للحصول على شهادة  ،ISO14001حيث تتطلب هذه المرحلة
ارتفاع التكاليف نتيجة االلتزام بالمسؤولية البيئة والبحث عن تقنيات اإلنتاج األنظف

22

أي البحث عن اإلنتاج الصديق للبيئة.كما

نسجل تناقص طفيف في التكاليف البيئية خالل الفترة الممتدة من  2012إلى  ، 2016حيث تقدر نسبة التناقص بـ ،%28,63

22

اإلنتاج األنظف" :التطوير المستمر للعمليات الصناعية والمنتجات والخدمات بهدف تقليل استهالك الموارد الطبيعية ،ومنع تلوث الهواء والماء والتربة عند

المنبع وخفض كمية المخلفات عند المنبع وذلك لتقليل المخاطر التي تتعرض لها البشرية والبيئة".
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ويرجع سببه إلى تطبيق المؤسسة الى متطلبات نظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة  ISO 14001التي تحث على التخفيض في
التكاليف البيئية.
 .3نتائج تطبيق مؤشر الرسوم البيئية " :"UTBSتعتبر المتطلبات القانونية من المراحل األساسية لتطبيق نظام اإلدارة البيئية
طبق مواصفة  ISO 14001في المؤسسة ،حيث تمثل الرسوم البيئية المدفوعة من طرف المؤسسة دليل قاطع على تبنيها

لنظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة  ،ISO 14001فمن بين الرسوم البيئية الجزائرية التي تلتزم المؤسسة بتطبيقها ودفعها ،نجد (

 - 1الرسم على االنبعاثات الغازية -2 .الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة-3 ،
الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة) ،نعرج عليهم في الجدول الموالي:
الجدول ( :)2الرسوم البيئية المطبقة من طرف المؤسسة ""UTBS

سنة إصدار الرسم وفق المشرع الجزائري

سنة تطبيق الرسوم البيئية في المؤسسة

وفق القانون  07/05المؤرخ في  28أفريل 2005

الرسم على االنبعاثات الغازية ،طبق

وفق قانون المالية لسنة  2002المؤرخ في  23ديسمبر2001

الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات

سنة  2011أي بفارق التطبيق بـ6سنوات
الصناعية الخاصة أو الخطيرة ،طبق

سنة  ،2011بفارق التطبيق بـ10سنوات
وفق المرسوم التنفيذي  09/336المؤرخ في  20أكتوبر

2009

الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة،

طبق سنة  2011بفارق التطبيق بـ سنتين .

حساب الرسم لدى المؤسسة
3

كمية الغاز المنبعثة (م )

مبلغ الرسم (8.000دج)

×

كمية النفايات المخزنة (طن) ×

مبلغ الرسم (10.500دج)

حسب درجة النفايات الخطيرة

الملوثة للبيئة

المصدر  :من إعداد الباحثين اعتمادا على الوثائق الداخلية لمؤسسة "."UTBS

يتجلى من الجدول رقم ( ) 2أن المؤسسة محل الدراسة قامت بتبني سياسة اإلدارة البيئية إبتداء من سنة  ،2011أين بدأت في دفع

جميع الرسوم البيئية الصادرة عن المشرع الجزائري ،كما يبين الشكل الموالي تطور المبلغ االجمالي للرسوم البيئية المدفوعة من
طرف مؤسسة " "UTBSخالل فترة الدراسة من (.)2016- 2011
الشكل ( :)11تطور المبلغ االجمالي للرسوم البيئية المدفوعة من طرف المؤسسة خالل الفترة 2016-2011

الوحدة :دج

Source : Rapport annuel de statistique، l’unité de traitement de Brut de sud (UTBS), Année 2016.

من الشكل رقم ( ،) 11والخاص بالرسوم البيئية المدفوعة من طرف المؤسسة محل الدراسة خالل فترة الدراسة نسجل تناقص
مستمر في المبلغ االجمالي للرسوم البيئية وهذا راجع إلى األسباب التالية:

 تدفع المؤسسة الرسم على االنبعاثات الغازية بمعدال ت متغيرة ،حيث سجل انخفاض في قيمة الرسم خالل فترة الدراسة والمقدر بـ
 ، %26,80والراجع سببه إلى انخفاض في كمية انبعاثات الغازات الصادرة عن نشاط المؤسسة ،رغم تأخر المؤسسة في تطبيق
هذا الرسم بـ 6سنوات ،حيث أن الرسم على االنبعاثات الغازية له عالقة طردية مع كمية انبعاثات الغازات الناتجة عن نشاط
المؤسسة.
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 رغم تأخر المؤسسة بـ10سنوات في تطبيق قانون دفع الرسم التحفيزي الخاص بتشجيع على عدم التخزين النفايات الصناعية
الخاصة أو الخطيرة بمعدالت متغيرة ،بتطبيقه في سنة  ،2011سجلت المؤسسة انخفاض في قيمة الرسم خالل الفترة
من 2011الى  2016مقدرة بـ  ،%60,28وهذا راجع إلى انخفاض كمية النفايات الخطيرة المخزنة  ،حيث أن الرسم التحفيزي

للتشجيع على عدم التخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة ،له عالقة طردية مع كمية النفايات الخطيرة المخزنة في
المؤسسة.
 فيما يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة ،تدفع المؤسسة هذا الرسم بمعدل ثابت سنويا المقدر
بـ 810000دج خالل فترة الدراسة نتيجة المخلفات الحتمية الصادرة من ممارسة نشاطها النفطي.
 .4نتائج تطبيق مؤشر االستثمارات البيئية :يوضح الشكل الموالي تطور االستثمارات البيئية في مؤسسة " "UTBSخالل فترة
الدراسة من (.)2016- 2011

الوحدة :مليون دج

الشكل ( : )12تطور االستثمارات البيئية خالل الفترة 2016-2011
مشروع معاجلة النفاايت
السائلة والصلبة

مشروع اسرتداد
الغازات املنبعثة

مشروع معاجلة
املياه الزيتية

Source : Rapport annuel de statistique، l’unité de traitement de Brut de sud (UTBS), Année 2016.

نلمس من خالل الشكل رقم ( ،)12تزايد في االستثمارات البيئية خالل الفترة الممتدة من  2011إلى  ،2016بقيمة زيادة تقدر

بنسبة  ،%69,76ويعود سببه الى زيادة االستثمارات البيئية لمؤسسة " "UTBSمن خالل إنجاز العديد من المشاريع ذات طابع

بيئي طوال هذه الفترة وفق السياسة البيئية للمؤسسة .ومن بين االستثمارات الخاصة بمؤسسة " "UTBSنجد االستثمار في مشروع
معالجة المياه الزبيتية سنة  ،2011االستثمار في مشروع استرداد الغازات المنبعثة سنة  2012واالستثمار في مشروع معالجة
النفايات السائلة والصلبة سنة .2014
المطلب الثاني :تحليل مؤشرات األداء البيئي باستخدام طريقة التحليل بالمركبات األساسية ()ACP

نلخص في الشكل الموالي طريقة قياس وتحليل مؤشرات األداء البيئي لمؤسسة " ،"UTBSحيث نقوم أوال بتحديد مصفوفة

االرتباطات بين المؤشرات ،ثانيا نعمل على تحليل وتفسير مصفوفة االرتباطات بين المؤشرات ،ثالثا نقوم بتحليل مؤشرات األداء
البيئي بطريقة تحليل المركبات األساسية حيث تتضمن هذه الطريقة (استخالص العوامل ،تدوير العوامل بطريقة  Varimaxوتمثيل
المتغيرات على المحاور) ،ورابعا نقوم بالتنبؤ بمؤشرات األداء البيئي لمؤسسة " "UTBSبطريقة
"WINTERS
23

23

هولت وينتز " HOLT-

(التمهيد األسي) خالل فترة ( ،)2020- 2017حيث نوضح طريقة عمل الدراسة القياسية في الشكل الموالي:

طريقة "( " HOLT- WINTERSالتمهيد األسي) :حيث يعتبر التنبؤ بهذه الطريقة من الطرق الجيدة التي بدأت عام  1985من قبل العالم HOLT-

 WINTERSحيث تمتاز هذه الطريقة بالمرونة وسهولة التطبيق ،وقد سميت بهذه التسمية ألنها تعطي المشاهدات أوزانا ذات قيم غير متساوية ما دامت هذه
األوزان تتناقص أسيا بصورة تتابعية ويمكن توضيح ذلك من خالل معادلة التمهيد التالية Lt=αyt+(1-α)L t-1 :حيث:

 :Ltالتمهيد اإلحصائي :L t-1 ،تمثيل قيمة التنبؤ للفترة السابقة :yt ،السلسلة األصلية :α ،ثابت التمهيد.
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الشكل ( :)13تلخيص عمل الدراسة القياسية
2

1
تحديد مصفوفة االرتباطات

3

تحليل وتفسير مصفوفة
االرتباطات بين المؤشرات

بين المؤشرات

4

تحليل مؤشرات األداء البيئي

التنبؤ بمؤشرات األداء البيئي لطريقة هولت

طريقة تحليل المركبات األساسية

وينتز في الفترة (.)2020-2017

المصدر :من إعداد الباحثين.

نقوم بشرح كل مرحلة على حدى فيما يلي:
أ .تحديد مصفوفة االرتباطات بين المؤشرات

تتضمن الدراسة احدى عشر متغير من (من  X1إلى  ) X11المتمثلة في مؤشرات قياس األداء البئي في مؤسسة "،"UTBS

حيث ( X1كمية االنبعاثات الغازية)( X 2 ،استهالك المياه)( X3 ،استهالك الوقود)( X4 ،استهالك الطاقة)( X5 ،كمية النفايات
المخزنة الخطيرة)( X6 ،عدد العمال المتكونين في مجال البيئة)( X7 ،تكلفة التكوين العمال بمجال البيئة)( X8 ،رقم األعمال
البيئي)( X9 ،التكاليف البيئية) ،و( X10الرسوم البيئية) ،و( X11االستثمارات البيئية)  .من أجل معرفة العالقة بين المتغيرات
السالفة الذكر نقوم بتحديد مصفوفة االرتبطات بين المؤشرات في الجدول الموالي:

جدول ( :)3مصفوفة االرتباطات بين المؤشرات
Correlation

X11

X10

X9

X8

X7

X6

X5

X4

X3

X2

X1

-,996

,999

,199

-,976

-,992

-,985

,992

,994

-,984

,943

1,000

X1

-,953
,993
-,987
-,989
,994
,992
,986
-,276
-,996
1,000

,954
-,982
,995
,996
-,985
-,989
-,979
,215
1,000
-,996

,409
-,295
,169
,250
-,341
-,233
-,391
1,000
,215
-,276

-,968
,972
-,970
-,981
,995
,968
1,000
-,391
-,979
,986

-,927
,996
-,973
-,978
,976
1,000
,968
-,233
-,989
,992

-,953
,982
-,980
-,979
1,000
,976
,995
-,341
-,985
,994

,975
-,969
,989
1,000
-,979
-,978
-,981
,250
,996
-,989

,943
-,964
1,000
,989
-,980
-,973
-,970
,169
,995
-,987

-,926
1,000
-,964
-,969
,982
,996
,972
-,295
-,982
,993

1,000
-,926
,943
,975
-,953
-,927
-,968
,409
,954
-,953

,943
-,984
,994
,992
-,985
-,992
-,976
,199
,999
-,996

X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11

المصدر :من إعداد الباحثين بناءا على مخرجات برنامج SPSS.22

ب .تحليل وتفسير نتائج مصفوفة االرتباطات
نستعرض في البداية تحليل نتائج مصفوفة االرتباطات ثم إلى تفسير نتائج المصفوفة في مايلي:
 .1تحليل نتائج مصفوفة االرتباط :من خالل مصفوفة االرتباطات بين مؤشرات الدراسة الخاصة بقياس مؤشرات األداء البيئي،
نستنتج وجود ترابط قوي مع المتغيرات من  X1إلى  X11بالمتغيرات األخرى ،ويكون هذا االرتباط إما ذو داللة قوية إيجابية أو

ارتباط ذو داللة قوية سلبية أو عدم وجود أصال أي ارتباط ،وبالتالي يتجلى لنا األتي:
أوال :المتغير ( X1كمية االنبعاثات الغازية) مرتبط إرتباطا قويا وذو داللة إيجابية مع متغيرات ( X 2استهالك المياه) بنسبة 93,4

( X4 ،%استهالك الطاقة) بنسبة ( X5 ،% 99,4كمية النفايات المخزنة الخطيرة) بنسبة  %99,2و ( X10الرسوم البيئية)
بنسبة ٍٍ.%99,9

 كما أن المتغير ( X1كمية االنبعاثات الغازية) مرتبط إرتباطا قويا وذو داللة سلبية مع المتغيرات ( X3استهالك الوقود) بنسبة
( X6 ،% 98,4عدد العمال المتكونين في مجال البيئة) بنسبة ( X7 ،% 98,5تكلفة التكوين العمال بمجال البيئة) بنسبة
( X8 ،% 99,2رقم األعمال البيئي) بنسبة  % 97,6و( X11االستثمارات البيئية) بنسبة .% 99,6
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 ونفس المتغير ( X1كمية االنبعاثات الغازية) غير مرتبط مع المتغير ( X9التكاليف البيئية).

ثانيا :المتغير ( X 2استهالك المياه) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة إيجابية مع متغيرات ( X4استهالك الطاقة) بنسبة X5 ،% 94,3
(كمية النفايات المخزنة الخطيرة) بنسبة  %97,5و( X10الرسوم البيئية) بنسبة ٍٍ.%95,4

 كما أن المتغير ( X2استهالك المياه) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة سلبية مع المتغي ارت
X6

(عدد العمال المتكونين في مجال البيئة) بنسبة ،% 95,3

(رقم األعمال البيئي) بنسبة  % 96,8و

X11

X7

X3

(استهالك الوقود) بنسبة ،% 92,6

(تكلفة التكوين العمال بمجال البيئة) بنسبة ،% 92,7

X8

(االستثمارات البيئية) بنسبة .% 95,3

 ونفس المتغير ( X 2استهالك المياه) غير مرتبط مع المتغير ( X9التكاليف البيئية).

ثالثا :المتغير ( X3استهالك الوقود) مرتبط إرتباطا قويا وذو داللة سلبية مع متغيرات ( X4استهالك الطاقة) بنسبة X5 ،% 96,4
(كمية النفايات المخزنة الخطيرة) بنسبة  %96,4و( X10الرسوم البيئية) بنسبة ٍٍ.%98,2

 كما أن المتغير ( X3استهالك الوقود) مرتبط إرتباطا قويا وذو داللة إيجابية مع المتغيرات ( X6عدد العمال المتكونين في مجال
البيئة) بنسبة ( X7 ،% 98,2تكلفة التكوين العمال بمجال البيئة) بنسبة ( X8 ،% 99,6رقم األعمال البيئي) بنسبة % 97,2
و( X11االستثمارات البيئية) بنسبة .% 99,3

 ونفس المتغير ( X3استهالك الوقود) غير مرتبط مع المتغير ( X9التكاليف البيئية).

 رابعا .المتغير ( X4استهالك الطاقة) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة إيجابية مع متغيرات ( X5كمية النفايات المخزنة الخطيرة)
بنسبة  %98,9و( X10الرسوم البيئية) بنسبة ٍ.%99,5

 كما أن المتغير ( X4استهالك الطاقة) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة سلبية مع المتغيرات ( X6عدد العمال المتكونين في مجال
البيئة) بنسبة ( X7 ،%98تكلفة التكوين العمال بمجال البيئة) بنسبة ( X8 ،% 97,3رقم األعمال البيئي) بنسبة % 97
و( X11االستثمارات البيئية) بنسبة .% 98,7

 ونفس المتغير المتغير ( X4استهالك الطاقة) غير مرتبط مع المتغير ( X9التكاليف البيئية).

خامسا :المتغير ( X5كمية النفايات المخزنة الخطيرة) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة إيجابية مع متغير ( X10الرسوم البيئية) بنسبة

ٍ.%99,6

 كما أن المتغير ( X5كمية النفايات المخزنة الخطيرة) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة سلبية مع المتغيرات ( X6عدد العمال
المتكونين في مجال البيئة) بنسبة ( X7 ،%97,9تكلفة التكوين العمال بمجال البيئة) بنسبة ( X8 ،% 97,8رقم األعمال
البيئي) بنسبة  % 98,1و ( X11االستثمارات البيئية) بنسبة .% 98,9

 ونفس المتغير ( X5كمية النفايات المخزنة الخطيرة) غير مرتبط مع المتغير ( X9التكاليف البيئية).

سادسا :المتغير ( X6عدد العمال المتكونين في مجال البيئة) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة إيجابية مع المتغيرات ( X7تكلفة التكوين
العمال بمجال البيئة) بنسبة ( X8 ،% 97,6رقم األعمال البيئي) بنسبة  % 99,5و( X11االستثمارات البيئية) بنسبة .% 99,5

 كما أن المتغير ( X6عدد العمال المتكونين في مجال البيئة) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة سلبية مع المتغير ( X10الرسوم
البيئية) بنسبة ٍٍ.%99,5

 ونفس المتغير ( X6عدد العمال المتكونين في مجال البيئة) غير مرتبط مع المتغير ( X9التكاليف البيئية).

سابعا :المتغير ( X7تكلفة تكوين العمال بمجال البيئة) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة إيجابية مع المتغيرات ( X8رقم األعمال البيئي)
بنسبة  % 96,8و( X11االستثمارات البيئية) بنسبة .% 99,2

 كما أن المتغير ( X7تكلفة تكوين العمال بمجال البيئة) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة سلبية مع المتغير ( X10الرسوم البيئية)
بنسبة ٍٍ.%98,9

 ونفس المتغير ( X7تكلفة تكوين العمال بمجال البيئة) غير مرتبط مع المتغير ( X9التكاليف البيئية).
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ثامنا :المتغير ( X8رقم األعمال البيئي) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة إيجابية مع المتغيرات ( X11االستثمارات البيئية) بنسبة 98,6

.%

 كما أن المتغير ( X8رقم األعمال البيئي) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة سلبية مع المتغير ( X10الرسوم البيئية) بنسبة ٍٍ.%97,9
 ونفس المتغير ( X8رقم األعمال البيئي) غير مرتبط مع المتغير ( X9التكاليف البيئية).

تاسعا :المتغير ( X9التكاليف البيئية) غير مرتبط مع جميع المتغيرات.

عاشرا :المتغير ( X10الرسوم البيئية) مرتبط ارتباطا قويا وذو داللة سلبية مع المتغير ( X11االستثمارات البيئية) بنسبة .% 99,6
 .2تفسير نتائج مصفوفة االرتباط :بعد تحليل نتائج مصفوفة االرتباطات بين المؤشرات ،والتعرف على مختلف ارتباطات بين
المتغيرات ( من  X1إلى ) X11نقوم بتفسير هذه النتائج:

أوال :يوجد إرتباط قوي ذو داللة إيجابية بين المتغيرات ( X1كمية االنبعاثات الغازية)( X 2 ،استهالك المياه) ( X4استهالك الطاقة)،
( X5كمية النفايات المخزنة الخطيرة) و( X10الرسوم البيئية) ،مما يؤكد على وجود عالقة طردية فيما بينهم وبالتالي انخفاض كمية

االنبعاثات الغازية واستهالك المياه والطاقة وتخفيض كمية النفايات المخزنة الخطيرة في مؤسسة " "UTBSأدى إلى انخفاض الرسوم
البيئية التي تدفعها المؤسسة محل الدراسة ،وهو ما يعزز نتائج الدراسة التحليلية الموضحة في الشكل رقم (.)12

ثانيا :يوجد إرتباط قوي ذو داللة إيجابية بين المتغيرات ( X6عدد العمال المتكونين في مجال البيئة)( X7 ،تكلفة التكوين العمال

بمجال البيئة) ( X8رقم األعمال البيئي)  %و ( X11االستثمارات البيئية مما يؤكد على وجود عالقة طردية فيما بينهم وبالتالي ارتفاع
عدد العمال المتكونين في مجال البيئة وتكلفة المتكونين عائد إلى اهتمام مؤسسة " "UTBSبمجال البيئي ،وارتفاع رقم أعمالها البيئي
وزيادة استثماراتها البيئية عائد إلى إدماج البعد البيئي ضمن استراتجية المؤسسة ،مما يؤكد نجاعة استخدام مؤسسة ""UTBS
لمتطلبات نظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة  ISO14001المجسدة في حلقة (. )PDCA
ثالثا :أما المتغير ( X9التكاليف البيئية) توضح من نتائج المصفوفة عدم وجود أي عالقة مع جميع المتغيرات السابقة وهذا راجع

إلى تواجد تكاليف أخرى غير متضمنة في قياس التكاليف وهي تكاليف (موارد ولوازم مستهلكة بيئية ،خدمات ومصاريف
المستخدمين في مجال البيئة).
ج .تحليل المركبات األساسية

نعرج ضمن هذه الطريقة باستخالص العوامل ،تدوير المحاور وتمثيل المتغيرات على المحاور فيمايلي:

 .1استخالص العوامل:
Sommes de rotation du carré
des chargements
% de la
Total
variance % cumuli
9,580
87,094
87,094
1,287
11,704
98,798

جدول ( :)4نسبة التباين الكلي المفسر
Sommes extraites du carré des
chargements
% de la
Total
variance
% cumuli
9,887
89,882
89,882
,981
8,917
98,798

Valeurs propres initiales
% de la
Total
variance
% cumulé
9,887
89,882
89,882
,981
8,917
98,798
,094
,854
99,652
,032
,295
99,947
,006
,053
100,000
3,977E-16
3,615E-15
100,000
1,516E-16
1,378E-15
100,000
5,933E-17
5,393E-16
100,000
-2,890E-17
-2,627E-16
100,000
-1,154E-16
-1,049E-15
100,000
100,000

-7,030E-15

Composante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11 -7,733E-16

المصدر :من إعداد الباحثين بناءا على مخرجات برنامج SPSS.22
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نستخلص من الجدول رقم ( ،) 4عشر جذور كامنة (قيم ذاتية) كحلول لمصفوفة االرتباطات المكونة من احدى عشر متغير،

هذا يعني إمكانية تمثيل احدى عشر متغير في عشرة محاور .إال أنه ال يمكننا ذلك ،لكن بإختيار معيار كايزر " 24"KAISERيمكن
فقط استخدام الجذر األول ألنه اكبر من الواحد الصحيح ،ويؤكد ذلك أيضا معيار نسبة التباين التي تتجاوز قيمته  ،% 89مما يعني
إمكانية تمثيل المتغيرات المدروسة في محور واحد ،وهذا ال يصلح رياضيا ،مما يستوجب إظافة المحور الثاني مع المحور األول
وينتج عنه تباين بقيمة  ،% 98وهي نسبة جيدة لتفسير المتغيرات.
نقوم بإسقاط المحورين السابقين األول والثاني في جدول مصفوفة المحاور قبل التدوير الموالي.
الجدول رقم ( :)5مصفوفة المحاور قبل التدوير
Composante
F2

F1

-,114

,993

X1

,122

,968

X2

,015

-,987

X3

-,141

,986

X4

-,057

,993

X5

-,034

-,994

X6

,079

-,987

X7

-,089

-,993

X8

,951

,309

X9

-,097

,995

X10

,035

-,998

X11

المصدر :من إعداد الباحثين بناءا على مخرجات برنامج SPSS.22

من خالل الجدول نستنتج وجود عاملين  F1و F2حيث:

أوال :أن  F1هي معادلة العامل األول وتحسب بطريقة التالية:
F1=0 ,993 X1 + 0,968X 2 -0,987 X3 +0,986 X4 + 0,993X5 -0,994 X6 -0,987 X7 -0,993 X8 + 0,309X9
+0,995X10 -0,998 X11
من خالل المعادلة يتضح أن المعامل األول  F1أكثر ارتباطا (تشعبا) بالمتغيرات التالية :المتغير ( X1كمية االنبعاثات
الغازية)( X 2 ،استهالك المياه)( X3 ،استهالك الوقود)( X4 ،استهالك الطاقة)( X5 ،كمية النفايات المخزنة الخطيرة)( X6 ،عدد
العمال المتكونين في مجال البيئة)( X7 ،تكلفة التكوين العمال بمجال البيئة)( X8 ،رقم األعمال البيئي)( X10 ،الرسوم البيئية)،
( X11االستثمارات البيئية).

ثانيا :أن  F2هي معادلة العامل الثاني وتحسب بطريقة التالية:
F2= -0,114 X1 + 0, 122X 2 +0, 015 X3 -0, 141 X4 - 0, 057X5 -0, 034 X6 +0, 079 X7 -0, 089 X8 +
0, 951X9 -0, 097X10 +0,035 X11
من خالل المعادلة يتضح أن المعامل الثاني  F2أكثر ارتباطا (تشعبا) بالمتغير ( X9التكاليف البيئية).
24

معيار كايزر ( :)Kaiser Criterionهو معيار رياضي في طبيعته ،اقترحه (جوتمان  )Guttmanعام 1954م ،وفكرته يعتمد على حجم التباين الذى

ٍ
مساو على األقل لحجم التباين األصلي للمتغير،
يعبر عنه العامل ومن أجل أن يكون العامل بمثابة فئة تصنيفية فالبد أن يكون تباينه أو جذره الكامن أكبر أو

وبما أننا ال نستطيع نظريا استخالص كل تباين المتغير في عامل واحد فإن حصولنا على عامل جذره الكامن ال يقل عن واحد صحيح البد أن يكون مصدر
تباينه أكثر من متغير وبالتالي يكون عامال معب ار عن تباين مشترك بين متغيرات متعددة ،وعلى ذلك فان هذا المحك يتطلب مراجعة الجذر الكامن للعوامل
الناتجة وعلى أن تقبل العوامل التي يزيد جذرها الكامن عن الواحد الصحيح وتعد عوامل عامة.
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 .2تدوير المحاور :باستخدام تدوير المحاور بطريقة التباين األكبر أو ما يسمى أسلوب " ، "Varimaxنتحصل على النتائج
التالية:

الجدول ( :)6مصفوفة المحاور بعد التدوير
Composante
F2
,072
,299
-,169
,044
,128
-,218
-,105
-,271
,991
,089
-,151

F1
,997
,928
-,973
,995
,987
-,971
-,985
-,959
,127
,996
-,987

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11

المصدر :من إعداد الباحثين بناءا على مخرجات برنامج SPSS.22

من خالل الجدول الذي يمثل مصفوفة المحاور بعد التدوير نجد ما يلي:
أوال :أن  F'1هي معادلة العامل األول الجديدة وتحسب بطريقة التالية:
F'1= 0,997X1 + 0,928X 2 -0,973 X3 +0,995 X4 + 0,987X5 -0,971 X6 -0,985 X7 -0,959 X8 + 0,127X9
+0,996X10 -0,987 X11
من المعادلة الجديدة يتضح أن العامل الجديد  F'1أكثر ارتباطا بالمتغيرات ( X1كمية االنبعاثات الغازية) ( X2استهالك المياه)،
( X3استهالك الوقود)( X4 ،استهالك الطاقة)( X5 ،كمية النفايات المخزنة الخطيرة) ( X6عدد العمال المتكونين في مجال البيئة)،
( X7تكلفة التكوين العمال بمجال البيئة)( X8 ،رقم األعمال البيئي)( X10 ،الرسوم البيئية)( X11 ،االستثمارات البيئية) ،وهذا يعني

أن العامل الجديد  F'1أصبح أكثر تعبي ار عن متغيرات الدراسة من العامل األول

.F1

ثانيا :أن  F'2هي معادلة العامل الثاني الجديدة وتحسب بطريقة التالية:
F'2= 0, 072 X1 + 0, 299X 2 -0, 169 X3 +0, 044 X4 + 0, 128X5 -0, 218 X6 -0, 105 X7 -0, 271 X8 +
0, 991X9 +0, 089X10 -0, 151 X11
من المعادلة الجديدة يتضح أن العامل الجديد  F '2أصبح أكثر تعبي ار عن متغير ( X9التكاليف البيئية).
 .3تمثيل المتغيرات على المحاور :نقوم بإسقاط نفسي المتغيرات السابقة من  X1إلى  X11الموضحة في الجدول رقم ()6
على التمثيل البياني التالي
شكل ( :) 14النتائج البيانية لطريقة المركبات األساسية ()ACP

المجموعة
الثالثة

المجموعة
األولى

المجموعة
الثانية

المصدر :من إعداد الباحثين بناءا على مخرجات برنامج SPSS.22
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من الشكل رقم ( ،)14نستخلص ثالثة مجموعات من المتغيرات وهي :
أوال :المجموعة األولى :وتضم المتغيرات التالية :مؤشر كمية االنبعاثات الغازية ،مؤشر استهالك المياه ،مؤشر استهالك الطاقة،
مؤشر كمية النفايات المخزنة الخطيرة ،مؤشر الرسوم البيئية .وهي ممثلة تمثيال جيدًا ،وبالتالي هناك عالقة طردية بين جميع

المتغيرات السالفة الذكر حيث تؤول جميعها إلى االنخفاض ،ويعود سبب انخفاض جميع هذه المؤشرات إلى السياسة البيئية
المنتهجة في مؤسسة " " UTBSالتي تنص على احترام القوانين والتشريعات البيئية ،مما يعكس التطبيق الفعال لمتطلبات نظام
اإلدارة البيئية طبق مواصفة  ISO14001المجسدة في حلقة ( )PDCAفي المؤسسة محل الدراسة.
ثانيا :المجموعة الثانية :وتضم المتغيرات التالية :مؤشر استهالك الوقود ،مؤشر عدد العمال المتكونين في مجال البيئة ،مؤشر تكلفة
التكوين العمال بمجال البيئة ،مؤشر رقم األعمال البيئي ،مؤشر االستثمارات البيئية .وهي ممثلة تمثيال جيداً ،وبالتالي هناك عالقة

طردية بين جميع المتغيرات السالفة الذكر حيث تؤول جميعها إلى االرتفاع ويعود سبب ارتفاع جميع هذه المؤشرات إلى إقدام

مؤسسة " " UTBSعلى اهتمامها بتوعية العمال .مما يتوافق أيضا مع حلقة ( )PDCAوخاصة في الجزء الثاني من الحلقة
المتع لقة بعملية التنفيذ والتشغيل الذي يجث على أهمية عملية التكوين والتدريب وتوعية العمال ،وهذا ما يثبت الدراسة التحليلية
الخاصة بجزء تحليل مؤشرات قياس األداء البيئي والتي سبق االشارة إليها .وعلى ضرورة المحافظة على البيئة ،إلى جانب انجاز

العديد من المشاريع في ال مؤسسة محل الدراسة المجسدة ضمن سياسة اإلنتاج األنظف ،أي اإلنتاج الصديق للبيئة حيث تهدف جل
المشاريع إلى حماية البيئة من التلوث النفطي ،وتخفيض النفايات الناتجة عن نشاطها.
ثالثا :المجموعة الثالثة :وتضم المتغير التالي :مؤشر التكاليف البيئية ،ويندرج ضمن هذا المؤشر عوامل ومتغيرات أخرى متداخلة

فيما بينها ،حيث ينقسم مؤشر التكاليف البيئية في مؤسسة " " UTBSإلى قسمين ،القسم األول يمثل التكاليف الرأسمالية البيئية
(موارد ولوازم مستهلكة ،خدمات ومصاريف المستخدمين) ،والقسم الثاني يمثل التكاليف اإللزامية البيئية (الضرائب والرسوم البيئية)
وقد سبق االشارة إليهم في الجدول رقم ( )2الخاصة بالرسوم البيئية المطبقة من طرف مؤسسة " ." UTBSحيث نالحظ أن مؤشر

التكاليف البيئية مرت بمرحلتين المرحلة األولى سجلت ارتفاع في مستوى التكاليف البيئية نتيجة تهيئة القاعدة للحصول على شهادة

 ISO14001في مؤسسة " " UTBSمما تطلب في هذه المرحلة تكاليف عالية ،أما المرحلة الثانية نسجل انخفاض في مستوى

التكاليف البيئية نتيجة تطبيق المؤسسة محل الدراسة الى متطلبات نظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة  ISO14001التي تحث
على التخفيض من التكاليف البيئية.
المطلب الثالث :التنبؤ بمؤشرات األداء البيئي بطريقة هولت وينتز"  "HOLT- WINTERSفي الفترة ()2020-2017
نقوم بالتنبؤ بطريقة هولت وينتز"  "HOLT- WINTERSفي الفترة ( )2020-2017لمؤشرات األداء البيئي في مؤسسة
" "UTBSالمتمثلة في احدى عشر متغير من  X1إلى  X11خالل الفترة الممتدة من  2017إلى  .2020في الجدول واألشكال
الموالية:
الجدول رقم ( :)7القيم الفعلية الممهدة ( ) 2016-2011وتنبؤاتها ( )2020-2017بطريقة هولت-وينترز OLT-WINTERS
X9SM

X8SM

X7SM

X6SM

X5SM

X4SM

X3SM

X2SM

X1SM

X11SM

X10SM

321634

306,00

117,00

128,00

39924,00

749565,00

42546,00

2676922,00

38866,00

23,00

4338482,00

2011

330095

357,33

188,00

161,33

34471,00

723221,00

47656,67

2564115,67

37128,00

33,67

4142185,33

2012

338556

401,15

272,44

189,68

29018,00

680086,37

53444,91

2451309,33

34712,00

44,33

3887616,33

2013

347017

448,44

357,53

219,78

23565,00

662410,90

59499,32

2338503,00

33030,00

55,00

3661906,33

2014

355478

498,65

427,38

253,87

18112,00

650393,78

62185,70

2225696,67

31914,00

65,67

3553295,33

2015

363939

547,80

509,98

281,36

12659,00

646887,19

71425,26

2112890,33

30381,00

76,33

3370280,33

2016

372400

592,51

597,51

308,89

7206,00

624133,70

2000084,00

28912,00

87,00

3224232,33

2017

380861

639,36

680,82

337,60

1753,00

606939,40

89873,59

1887277,67

27174,00

97,67

3027935,67

2018

389322

686,21

764,14

366,31

-3700,00

589745,10

98140,89

1774471,33

25436,00

108,33

2831639,00

2019

397783

733,05

847,46

395,02

-9153,00

572550,79

106408,18

1661665,00

23698,00

119,00

2635342,33

2020

81606,30
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المجموعة األولى :باستعمال طريقة هولت وينتز " "HOLT- WINTERSنالحظ أن المجموعة األولى التي تضم (كمية
اإلنبعاثات الغازية استهالك المياه ،استهالك الطاقة ،كمية النفايات المخزنة الخطيرة والرسوم البيئية) تمثل تنبؤات جيدة خالل الفترة

المدروسة من  2011إلى  ، 2016حيث نسجل انخفاض قي القيم المتنبؤ بها خالل الفترة الممتدة من  2017إلى  .2020وبالتالي
تطبيق نظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة  ISO14001في مؤسسة " "UTBSفي المدى الطويل سيؤدي إلى تحقيق االقتصاد
األخضر ،ومن ثم الى تحقيق التنمية المستدامة.
شكل رقم ( :)15القيم الفعلية الممهدة ( ) 2016-2011وتنبؤاتها ( )2020-2017للمجموعة األولى.
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المصدر :من إعداد الباحثين بناءا على مخرجات برنامج SPSS.22
المجموعة الثانية :باستعمال طريقة هولت وينتز " "HOLT- WINTERSنالحظ أن المجموعة الثانية التي تضم (استهالك الوقود ،عدد
العمال المتكونين في مجال البيئة ،تكلفة تكوين العمال في مجال البيئة ،رقم األعمال البيئي ،االستثمارات البيئية) تمثل تنبؤات جيدة خالل نفس

فترة الدراسة من  2011إلى  ، 2016حيث نسجل ارتفاع مستمر في القيم المتنبؤ بها خالل الفترة الممتدة من  2017إلى .2020
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شكل رقم ( :)16القيم الفعلية املمهدة ( )2016-2011وتنبؤاهتا( )2020-2017للمجموعة الثانية.
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المصدر :من إعداد الباحثين بناءا على مخرجات برنامج SPSS.22
وبالتالي تطبيق نظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة  ISO14001في مؤسسة "  "UTBSفي المدى الطويل سيؤدي إلى تحسين صورة
المؤسسة في المجتمع عامة واألسواق الدولية خاصة ،ومن تم تحقيق عوائد مالية.
المجموعة الثالثة :بإستعمال طريقة هولت وينتز " "HOLT- WINTERSنالحظ أن المجموعة الثالثة التي تضم (التكاليف

البيئية) ،تمثل تنبؤات غير جيدة خالل نفس فترة الدراسة من  2011إلى  ،2016حيث نسجل ارتفاع مستمر في القيم المتنبؤ بها
خالل الفترة الممتدة من  2017إلى .2020
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شكل رقم ( :)17القيم الفعلية الممهدة ( ) 2016-2011وتنبؤاتها ( )2020-2017للمجموعة الثالثة.
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المصدر :من إعداد الباحثين بناءا على مخرجات برنامج SPSS.22

وبالتالي تطبيق نظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة  ISO14001في مؤسسة "  "UTBSفي المدى الطويل سيؤدي الى ارتفاع
التكاليف البيئية ،وهذا ليس في صالح المؤسسة ،لدى يجب على المؤسسة مراعاة هذا المؤشر.

الخاتمة:

هدفت الدراسة في جوهرها الى تتبع تطور مؤشرات األداء البيئي في المؤسسات النفطية ومدى االرتباط بينها ،إضافة إلى

توقعات عن مستقبلها .عن طريق دراسة وحدة معالجة الخام جنوب " "UTBSسوناطراك بمنطقة حاسي مسعود والية ورقلة ،حيث

تبين من خالل بيانات مؤشراتها والممثلة في المؤشرات البيئية التسييرية والمؤشرات المالية اإللزامية ،مايلي:

 .1انخفاض التكاليف البيئية وارتفاع اإليرادات طيلة الفترة القصيرة المدروسة بسبب االنخفاض اإلجمالي للرسوم في نفس الفترة
خاصة عند سعي المؤسسة الستخدام تكنولوجيات نظيفة تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة؛
 .2بين استخدام طريقة التحليل بالمركبات األساسية ،انه يمكن تقسيم متغيرات الدراسة إلى ثالثة مجموعات جزئية كل واحدة منها
تشكل نظاما خاصا بذاته ،أي تغير فيه ينجر عنه انعكاسات على باقي مجموعته؛

 .3استعمال طرق التمهيد اآلسي (طريقة  )HOLT-WINTERSبغرض التنبؤ ،سمح لنا بتقسيم متغيرات الدراسة إلى ثالثة
مجموعات أيضا وفقا لالتجاه العام المتوقع للتنبؤات ،إذ تظهر فيه مجموعة أولى ذات اتجاه سالب (انخفاضات) وهو ما يعني
السعي للتخلص من أثارها بشكل نهائي ومجموعة ثانية ذات اتجاه موجب (ارتفاعات) ما يعني استمرارها ومجموعة ثالثة مختلطة
وتظم متغي ار واحدا فقط يتغير من وقت ألخر تارة بالصعود وتارة بالنزول.
هذه النتائج اإلحصائية تثبت أن:

 .1األداء البيئي لوحدة معالجة الخام جنوب " "UTBSسوناطراك حاسي مسعود في تحسن مستمر وهذا نتيجة تطبيقها الجيد لنظام
اإلدارة البيئية طبق مواصفة ISO14001؛

 .2تم قيا س مؤشرات األداء البيئي لمؤسسة " "UTBSعبر استخدام مؤشرات بيئية تسييرية ( - 1مؤشر االنبعاثات الغازية- 2 ،
مؤشر استهالك الموارد والطاقة -3 ،مؤشر تسيير النفايات و - 4مؤشر التكوين بمجال البيئة) .ومؤشرات مالية الزامية (-1
مؤشر رقم األعمال البيئي -2 ،مؤشر التكاليف البيئية -3 ،مؤشر الرسوم البيئية و -4مؤشر االستثمارات البيئية)؛
 .3حصول مؤسسة ""UTBSعلى شهادة  ISO14001يثبت فعالية تطبيق نظام اإلدارة البيئية ؛
 .4تعمل مؤسسة " "UTBSعل ى إدراج البعد البيئي في أهدافها اإلستراتجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خالل االستعمال
العقالني للموارد المتاحة وخاصة مورد المياه ،من خالل انجاز المؤسسة لمحطة استرجاع المياه الصناعية والمنزلية واستغاللها
في السقي إلى جانب تخفيض معدل اإلنبعاثات الغازية من خالل إنجاز مشروع السترداد الغازات المنبعثة؛
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 .5التزام مؤسسة ""UTBSبالقوانين والتشريعات البيئية،يعكس سياستها البيئية على احترام جميع القوانين الرامية لحماية البيئة
والمحافظة عليها.
أدى التطبيق الفعال والجيد لمتطلبات نظام اإلدارة البيئية طبق مواصفة ( ISO14001التخطيط ،التنفيذ ،الرقابة ومراجعة
اإلدارة) المتجسدة في حلقة ( )PDCAفي المؤسسة " "UTBSخالل الفترة الممتدة (من  2011إلى  ) 2016إلى حصول مؤسسة
" "UTBSعلى شهادة  ISO14001سنة  ، 2013مما ساهم ذلك بشكل جلي في تفعيل وتحسين أدائها البيئي ،وذلك من خالل
النتائج اإليجابية المحققة في المؤشرات البيئية التسييرية والمؤشرات المالية اإللزامية للمؤسسة محل الدراسة ،وبالتالي تحقيق التنمية

المستدامة وضرورة اإلستمرار في المحافظة على هذا المكسب.
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Abstract :
This study aims to measure the environmental performance indicators in the Algerian oil
institutions in general and the national company Sonatrach in particular, through studying one of
its units: the crude processing unit south (UTBS) at the level of Hassi Masoud, Algeria. The study
was based on a set of environmental and financial indicators to measure the environmental
performance of the institution study, namely: (Gaseous Emission Index, Resource and Energy
Consumption Index, Waste Management Index, Environment Index, Environmental Activity
Index, Environmental Cost Index, Environmental investments) during the period from 2011 to
2016. The tools used for the analysis and forecasting methods were used to analyze the indicators
of the study.
The study concluded in the descriptive part, a decrease in environmental costs with an
increase in turnover due to the decrease in the total fees of taxes during the study period,
especially as the institution seeks to use clean technologies, and using the method of principal
components analysis (PCA), we found that the study variables can be divided into three groups,
each of which is a specific system
The econometric part, using exponential smoothing methods (HOLT-WINTERS) for
forecasting, we also divided the variables into three groups according to the expected general
trend of forecasting, showing the first group with a negative direction (declines), the second
group with positive trend group (decreasing) and a third group with mixed trend, and include Only
one variable which is environmental costs.
Keywords: Environmental performance, Financial Indicators, ACP Method, Prediction,
Sonatrach Unit (UTBS), Hassi Messaoud , Ouargla.
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