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 :المستخلص

تخفيض التكاليف التي تتكبدها ل تحليل سلسلة القيمة الخضراء استعمال يهدف البحث إلى  

وتحويل  االقتصاديةوتخفيض معدالت التلوث البيئي المنبعثة من مصانع الوحدة  االقتصاديةالوحدة 

طة خضراء صديقة  نشأ طة نحو المتطلبات البيئية أنشطة الوحدة ِلأ للبيئة من خالل تصويب هذه اِلنشأ

وتصنيع منتجات خضراء صديقة للبيئة وتحقيق اإلنتاج  بإعادة تدوير المخلفات اإلنتاجيةالمتمثلة 

في كتابة الجانب النظري للبحث  لوصفيالباحثان على المنهج ا اعتمدولتحقيق هذا الهدف  ،اِلنظف 

لكتب والدوريات والمقاالت العربية واِلجنبية فضالً عن الرسائل على ا االعتمادمن خالل 

في تحليل  المنهج التحليليالباحثان على  اعتمدواِلطاريح ذات العالقة بموضوع البحث في حين 

من   دورةمصفى السط/أنشطة سلسلة القيمة الخضراء لأتخفيض التكاليف في َشركة مصافي الو

مالية والمقابالت الشخصية مع الخبراء والمتخصصين  فضالً عن على البيانات ال االعتمادخالل 

أهمها إن  االستنتاجاتوتوصل الباحثان لأمجموعة من الدراسات الهندسية المتعلقة بموضوع البحث 

تحليل سلسلة القيمة الخضراء يؤدي لتخفيض كلفة المتر المكعب الواحد من الغاز النفطي  استعمال

ومساعدة إدارة مصفى الدورة على تخفيض دينار  559.848إلى  دينار 511.251المسال من 

وخرج  ،لغازات المنبعثة من وحدات المصفىمعدالت التلوث البيئي من خالل إعادة تدوير ا

تحليل سلسلة القيمة الخضراء في مصفى  استعمالضرورة  الباحثان بمجموعة من التوصيات أهمها

 .ل وتحقيق اإلنتاج اِلنظفطي المساالدورة لتخفيض كلفة الغاز النف

 .تخفيض التكاليف الخضراء،سلسلة القيمة  المفتاحية:كلمات ال
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Abstract: 

  The aim of the research is to use green value chain analysis to reduce the costs 

incurred by the economic unit, reduce the environmental pollution levels emitted from 

the economic unit factories and transform the activities of the unit into green 

environmental activities by correcting these activities towards the environmental 

requirements of recycling productive waste and manufacturing environmentally friendly 

green products. Cleaner production. To achieve this goal, the researchers relied on the 
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descriptive approach in writing the theoretical side of the research by relying on Arabic 

and foreign books, periodicals and articles as well as thesis and The two researchers 

relied on the case study to analyze the activities of the green value chain to reduce costs 

in the company of the refineries of the center / refinery Doura through the reliance on 

financial data and interviews with experts and specialists as well as engineering studies 

on the subject of research and the researchers reached a set of conclusions, The use of 

green value chain analysis reduces the cost per cubic meter of LPG from 157,930 ID to 

132,868 ID and helps the Doura refinery management reduce environmental pollution 

by recycling the emitted gases Units of the refinery, and the researchers came out a set 

of recommendations, the most important of the need to use the green value chain in the 

refinery to reduce the cost of liquefied petroleum gas and cleaner production analysis. 

Keywords: Green Value Chain, Cost Reduction. 

 المقدمة

البيئي الناتج من  منها التدهورمشكالت الصناعية مجموعة  االقتصاديةتواجه الوحدات   

اج ونقص اآلالت والمعدات تكاليف اإلنت وارتفاعالسامة الصادرة من المعامل اإلنتاجية  االنبعاثات

ظهرت مجموعة كالت من هذه المش وإنطاقا ،ة الالزمة لتحقيق التصنيع اِلخضرالهندسية المعاصر

التي تسعى في المساهمة على الحفاظ على البيئة ومنها سلسلة القيمة  معاصرةمن التقنيات ال

 الخضراء.

رئيسة وتحويل الصورة وتهدف سلسلة القيمة الخضراء إلى تخضير كافة اِلنشطة ال  

إلى صورة خضراء مما جعلها تختلف عن التقنيات اِلخرى التي ركزت  االقتصاديةالتقليدية للوحدة 

وتقوم  ،المنتج اِلخضر وأهملت باقي اِلنشطة من الناحية البيئية  صنيعفقط على المساهمة في ت

اِلمثل  ستعمالاال لى تحقيق ع االقتصاديةالخضراء أيضاً بمساعدة إدارة الوحدات  القيمةسلسلة 

مواد خضراء  استعمالاِلمثل للطاقة الكهربائية و االستهالكللموارد الطبيعية والمعدنية فضالً عن 

صديقة للبيئة في العمليات اإلنتاجية وإعادة تدوير المنتجات والمخلفات والذي بدوره يؤدي إلى 

ومن أجل  ،كافة مراحل أنشطة سلسلة القيمة نتيجة مراعاة المتطلبات البيئية خالل تكاليفتخفيض ال

حين  ث فيمباحث تناول المبحث اِلول منهجية البحأربع  تحقيق أهداف البحث تم تقسيمه إلى

ودورها في تخفيض  اإلطار النظري لسلسة القيمة الخضراء خصص المبحث الثاني لعرض

في  لخضراء للغاز النفطي المسالسلسلة القيمة ا استعمالفقد تناول أما المبحث الثالث  ،التكاليف

 االستنتاجاتوالذي تناول أبرز رابع وختم البحث بالمبحث ال مصفى الدورة لتخفيض التكاليف

 صيات التي توصل إليها الباحثان.والتو

 

 منهجية البحث :المبحث األول

موارد كميات الهدر والضياع في ال من زيادة االقتصاديةتعاني الوحدات  :مشكلة البحث .أوالً 

 ارتفاععن  والبيئة فضالً الطبيعية والذي يؤدي لتلوث البيئة وإلحاق الضرر على الكائنات الحية 

تحليل سلسلة  استعمالإن هل : ومما تقدم تتجسد مشكلة البحث من التساؤل اآلتيتكاليف اإلنتاج 

 البيئي؟داء على تخفيض التكاليف وتحسين اِل االقتصاديةالقيمة الخضراء يساعد إدارة الوحدة 
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 اآلتية:يحقق البحث أهمية تتمثل بالنقاط  :أهمية البحث .ثانياً 

ومنها مشكالت التلوث البيئي الناتج بسبب  االقتصاديةحل المشكالت التي تتعرض لها الوحدات . 5

تقنيات  استعمالنسب الهدر والتلف والضياع بالمواد اِلولية نتيجة  اإلنتاج وزيادةمعامل  انبعاثات

 للبيئة.يدية غير صديقة تقل

 الخضراء سلسلة القيمة تحليل  استعمالمن خالل  االقتصاديةتخفيض التكاليف التي تتكبدها الوحدة . 9

 اإلنتاجية.تحقيق الكفاءة . 5

 .اِلمثل للطاقة والموارد المتاحة االستغالل. 6

 :بحث إلىيهدف ال :أهداف البحث ثالثاً.

 التكاليف.وبيان دورها في تخفيض سلسلة القيمة الخضراء شطة بيان المرتكزات المعرفية ِلن. 5

سلسلة القيمة  استعمالعلى إعادة تدوير مخلفات اإلنتاج من خالل  االقتصاديةمساعدة إدارة الوحدة . 9

 .الخضراء

على تخفيض تكاليف اإلنتاج من خالل تحليل سلسلة القيمة  االقتصاديةمساعدة إدارة الوحدة . 5

 الخضراء.

القيمة الخضراء  استعمال سلسلةيساعد مفادها ) رئيسةيستند البحث لفرضية  :فرضية البحث بعاً.را

 .(على تخفيض كلفة المنتج وتحسين اِلداء البيئي االقتصاديةالوحدات 
 

 ودورها في تخفيض التكاليف   اإلطار النظري لسلسة القيمة الخضراء: لثانيالمبحث ا

لسلة القيمةأ الَخضراء :خضراءمفهوم سلسلة القيمة ال أوال.  (Green value chain) يُعُد َمفهوُم سأ

ْن الَمفاهيمأ  بَرز اآلراء التي تَناَولْت هذا الَمفهوم  المعاصرة وفيمامأ   ومنها:يلي عرض ِلأ

  طة ل اِلمثَ  واالستغاللالُمستَدام لألَموارأد الطَبيعية  لالستخدامالتي تستَنُد  االقتصاديةَمجموعةُ اِلنشأ

ن  لية بَيَن الُمدَخالت والُمخَرجات فَضالً َعن التَخلص مأ  االنبعاثاتلألطاقةأ وتحقيق الَكفاءة والفاعأ

 (Fabe, et al., 2009 :1)اإلنتاجيةأ والنفايات 

  ْن طة التي تَبدأ بأالبحثأ والتَطوير وتَنتَهي بأإعادةأ التَدوير والتَخلُص مأ والتي  الُمنتَج،َمجموعة اِلنشأ

ْن هَدأر وَضياع الَموارأد تُراع ل تَكوين الُمنتَج لألَحد مأ ْن َمراحأ ي الُمتَطَلَباتأ البيئية في ُكل َمرحلة مأ

 (Kung & Huang, 2012: 112)الضرورية والنَفقاتأ غير 

  لة القيمة لسأ طة سأ ْن َمفهوم  انطالقاتَتََضمُن تَوفير الُخضرة َعلى طول أنشأ اِلخضر  االقتصادمأ

فاظأ َعلى نُدَرة الَموارأد الطَبيعيةأ والطاقة والتَنمية ا ر البيئية والحأ لُمستَدامة وتَهُدُف لأتَخفيضأ الَمخاطأ

 (FAO-FIBL, 2014 :3)الَجوي الكاربون وتَلّوث الهَواءأ  انبعاثات الَكهربائية وتَخفيض

 طة صديقةأ البيئة التي تَسعى لأحمايةأ البيئةأ وتَحسين الَعَملي لية وتَطبيق َمجموعة اِلنشأ اتأ الداخأ

َعديمة الكاربون لأتَكوينأ ُمنتَجات َخضراء تُضيف قيمة لألَزبونأ وتُحقأٌق ميزة تَنافسية  االستراتيجيات

 (Couto, et al., 2016 :2)ُمستَدامة 

ما َسبَق  لة القيمة  ومأ لسأ طة الالزأمة  )َمجموعةبأأنها الخضراء في أعاله تَعَرف سأ اِلنشأ

ذ بأنَظرأ ُمنتَ  تصنيعلأ  طة لأتَخفيض  االعتبارج َصديق لألبيئة مَع اِلخأ الُمتَطَلَبات البيئية في كافة اِلنشأ

والُمَخلَفات اإلنتاجية فضالً َعن إعادة تَدوير  واالنبعاثاتتَكاليف التَلوث البيئي وتَقليل َحجم النأفايات 

نها لأتحقي  .سية ُمستَدامةأ(قأ َميزٍة تَنافُ الُمنتَجات والُمخلَفات والتَخلُص مأ

كَره في أعاله تَهُدُف سلسلة القيمة الَخضراء لأتحقيقأ ما  وإشارة     يلي:لأما تَم ذأ
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ْن َمعاملأ الوأحدة . 5َ  االقتصادية.قليل َحجم النأفايات والغازات التي تَصُدر مأ

 َخضراء.في تَكوينأ ُمنتَجات  االقتصاديةالُمساهمة في ُمساَعدة الوأحدة . 9

نها.دة التدوير لألُمخلَفات اإلنتاجية فَضالً َعْن إعادة تدوير الُمنتجات أو التَخلُص إعا. 5  مأ

طة َووظائف الوأحدة . 6 ل أنشأ مايَتُها.َصديقة لألبيئة لألُمساهمةأ في  االقتصاديةَجعأ  حأ

لة القيمة الَخضراء إلى تَحقيقأ  :ِسلسلة القيمة الَخضراءأهمية  ثانياً. لسأ الَمزايا اآلتية  يؤدي تَطبيق سأ

 (Tan & Zailani, 2009: 239-240) االقتصاديةلألوحدة 

طول فَترة ُممكأنة في السوقأ نتيجة  واالستمرارحقيُق ميزةُ تَنافُسيةُ ُمستَدامة . 5َ بأالتَشريعات  االلتزامِلأ

آمنة َعلى صحةأ اإلنسان والقوانين البيئيّة النافأذة واإليفاء بأُمتَطلبات الزبائأن بأتوفيرأ ُمنتَجات خضراء 

 التَلّوث.وتَخفيض ُمعدالت 

رة السامة والتي تؤدي إلى تَقليل . 9 الل تَخفيض النأفايات والغازات واِلبخأ ْن خأ تَخفيض التَكاليف مأ

 استعمالَعْن تَخفيض تَكاليف الُمناولة والصيانة نتيجة  الَخضراء فضالً الَغرامات والَضرائأب 

 النَظيفة.التَقَنيات 

اللأ التَعاقُد َمَع الُمجهزين الذين يأخذون بأنَظَرأ اإلعتبار الُمتَطلبات . 5 ْن خأ تَحسين َجوَدة الُمنتجات مأ

الل  البيئيّة، فضالً والَضوابأط  ْن خأ تَقنيات  استعمالَعْن تَحسين َجودة وَكفاءة الَعمليات اإلنتاجية مأ

 اِلنظَف.اإلنتاج 

نتيجة ُمساهََمتها في تخفيض ُمعدالت التَلّوث وتَكوين الُمنتجات  ةاالقتصاديتَحسين ُسمعة الوأحدة . 6

 الَخضراء.

الل تَقليل َكمية الَمواد اِلولية  واالستهالكالُمحافَظة َعلى الَموارأد الطَبيعية . 1 ْن خأ اِلمثَل لألطاقة مأ

عاد  ئي ةأ التَدويرأ والتَخلص اِلحياالُمستَعملة بأاإلنتاج والتي تَكون قأابألة إلأ

عادة التَدوير والتَخلص . 4 اللأ تَصميم ُمنتَجات قابألة إلأ ْن خأ  النأهائي.تخفيض النأفايات مأ

طة الموَضحة في  :أنِشطة ِسلِسلة القيمة الَخضراء .لثاً ثا ْن اِلنشأ لة القيمة الخضراء مأ لسأ تَتََكون سأ

 (:5الشكل )

 

 

 
 

 

 

طة سلسلة القيمة الخضراء: (5الشكل )  أنشأ

 .إعداد الباحثان المصدر:

ْن الُمنتَج أو  انيرى الباحث   َضرورة إضافة نَشاط سابأع لأسلسلة القيمة يَتََمثل بأنشاطأ التَخلص مأ

ن ُمتَطلبات التطبيق الناجح لأسلسلة القيمة الخضراء. وفيما يلي توضيح  إعادة تدويَره َكجزء مأ

لة القيمة  لسأ طة سأ  الَخضراء:ِلنشأ

 القتصاد االنتقاليَُعّد البَحث والتطويُر اِلخَضر خطوة رئيسة في تَشجيعأ  :األخضرالبَحث والتَطوير . 1

بأالبُحوثأ  االقتصاديةالوأحداتأ  استعانةوإن  لألَموارأد،اِلمثلأ  واالستهالكأخَضر ُمنَخفض الكاربون 

لميةأ والتَجارب السابأقةأ لألوأحداتأ اِلُخرى يؤدي لأتَخفيضأ تَكاليف التَشغي ل وتَحسين َكفاءة الَعَملياتأ العأ

البحث 

والتطوير 

 األخضر

التصميم 

 األخضر

التَصنيع 

 األخضر

التسويق 

 ألخضرا
التوزيع 

  األخضر

الخدمات 

 الخضراء
التَخلص 

وإعادة 

 التدوير
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ْن اِلداء ) . ويَهُدُف البَحث والتطوير (Ganda, 2017: 3-4واإلنتاج وتَحقيق ُمستَويات عالية مأ

ل  انبعاثاتالُمنتَجات الَخضراء فضالً َعْن إيجاد التقنيات الالزأمة لأتَخفيضأ  البتكاراِلخَضر  الَمعامأ

ويُقَصد  (.Green technologies( )Lee & Min, 2018: 2والتي تُسمى بأالتَقَنياتأ الَخضراء )

فاظأ َعلى الَموارأد الطبيعية ا هأ ب مة اإلدارية لألحأ داتأ واِلنظأ أنها تَقنيات تَسعى لأتطويرأ الُمنتَجاتأ والُمعأ

لبية على البيئة وتُسمى أحياناً بأالتَقَنياتأ النَظيفة أو التَكنولوجيا البيئ ية وتَتَكون وتَخفيض التأثيرات السأ

د في أغلبأ اِلحيان َعلى َمصادأر  ن الوسائأل والَمواد صديقة البيئة وتَعتَمأ ْن َمجموعة مأ هذهأ التَقَنيات مأ

ثل طاقة الرأياح والطاقة الَشمسية ) . (Bhowmik & Dahekar, 2014: 4الطاقة َغير التقليدية مأ

ن ال واِلُسس الالزأمة  واالختباراتَمبادأئ ويَُعَرف البَحث والتطوير اِلخضر بأأنَه َمجموعة مأ

 واختباربأتَطويرأ  الَخضراء الُمتَمثألةلأُمساَعدةأ الُمهندسين في تَصميمأ الُمنتَجاتأ الَخضراء والتَقنيات 

 (Kung & huang, 2014: 114الُمنتَجات َعلى طول فَترة َحياتُها )

هُ التَصميُم اِلخَضر :األَخَضر التَصميمُ . 2 ْن التَحديات الُمتَمثألة بأالتَغييرأ في  (GD) يواجأ َمجموعة مأ

ذأ بأ إجراءاتأ التَصميمأ  لٍة،الُمتَطَلباتأ البيئية بأطريقٍة َمنهَجيةأ  االعتبارالتَقليدي نَحو اِلخأ ويَهُدُف  فاعأ

طة اإلنتاجيةأ والتَصنيعيةأ وتَخفيض َحجم النأفايات وإعادة  التَصميُم اِلخَضر لأمنعأ التَلّوثأ في اِلنشأ

 (Hendirckson, et al., 2012: 2تَدويُرها وتَحقيق ُمستَقبل ُمستَدام والتَغلب َعلى الُمشكأالتأ البيئية )

  (Aktas, 2013: 58) باآلتي:وتَكُمُن أهمية التَصميُم اِلخضر   

دات الالزأ  اآلالتحديُد َحجم الَموارد الطبيعية والمالية والبََشرية ونوعيةأ تأ.    مة لأَعَمليةأ التَصنيع.والُمعأ

ْن َمظاهأر ب.  فاظأ َعلى بيئة صحية وخالية مأ  التَلّوث.الُمساهمة في الحأ

 لألطاقةأ.اِلمثُل  االستخدامج. 

دات أكثر َكفاءة لألَعمليةأ  استعمالد.   اإلنتاجية.تَجهيزات وُمعأ

دة.َمصادأر الطاقة  استعمال. ـه   الُمتََجدأ

 الطاقة.ل في َمجا االستثمارتشجيع و. 

يَهُدف التصنيُع اِلخَضر لأتَخفيضأ النأفاياتأ والُمَخلَفاتأ اإلنتاجية والتلّوث الصادأر  :التَصنيُع األخَضر. 3

ل الوأحدات  ْن َمعامأ الموارأد الطبيعية وتوفير الطاقة  استنزاففضالً َعْن تَخفيض  االقتصاديةمأ

( َعلى نَشاطي GMلبيئة ويَعتَمُد التصنيع اِلخَضر )الَكهَربائية لأتَكوينأ ُمنتَجات َخضراء َصديقة لأ 

ث والتَطوير اِلخَضر والتَصميم اِلخَضر في  ْن نأَسبأ  ابتكارالبَحأ وتَطوير َعمليات جديدة تُخفأُض مأ

ْن  (.Shrivastava & R.L, 2017: 69التَلَّوثأ وتَصنيع ُمنتَجات َصديقة لألبيئة ) وإن التَحّول مأ

مة التَصنيع ال تَقليدية والتَوُجه نحو نُظم التَصنيع الَخضراء يَتَطَلَُب تَحديث تَكنولوجيا الَمعلومات أنظأ

 االقتصاديةووأجود تَقنيات حديثة فضالً َعْن إصالح النأظام اإلداري والهَيكل التَنظيمي لألوأحدة 

 .(wang & shin, 2017: 2بأطريقٍة تؤدي لأتَحقيقأ الهََدف )

الُمتَطلباتأ البيئية  االعتبارخَضر بأأنه التصنيع الذي يَأخُذ بأنَظرأ وُعرأف التَصنيع اِل  

أولية َصديقة لألبيئة وعمال موَجهين لألُمحافظةأ َعلى البيئة لأتَحقيق  الَحديثة وموادالتَقنيات  استعمالبأ 

الل الَعمليات التَصنيعية ) ما ورأد في أعاله يُ  .(Baines, 2011: 60ميزة تَنافُسية خأ َعرف ومأ

 استعمالالتصنيُع اِلخَضر بأإنه َعملية تحويل الَمواد اِلولية صديقة البيئة إلى ُمنتَجات َخضراء بأ 

ما  االقتصاديةالتي تَطَرُحها َمعامل الوأحدة  واالنبعاثاتتَقنيات نظيفة تؤدي لأتَخفيضأ الغازات  مأ

وتُعُد َعمليات التَصنيع  .جاتالبيئية وتَحسين جودة الُمنتَ يؤدي لأتَخفيض الغرامات والعقوبات 

ح الَجدول ) الُمستَدام التَوُجهاِلخَضر  ل تَط5الَحديث لأنُظمأ اإلنتاج ويوضأ  .ور نُظم التَصنيع( َمراحأ
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ل تَطّور نُظم التَصنيع (5الَجدول ) راحأ  مأ

 الَعَمليات التَكنولوجيا التسويق حاجة الزبون الفترة النَموَذج ت

5 
التصنيع 

رفي  الحأ
5811 

ُمنتجات َحسب 

 الطلب
 أدوات اآللة الَكهرباء صغيرة الحجم

9 
التَصنيع 

ع  الواسأ
5255 

تخفيض 

 اِلسعار

 ،العرض ،الطلب

 طلب ُمنتَظم

أجزاء قابألة 

 لألتبديلأ 
 َخط التَجميع الُمتَحرك

5 
التَصنيع 

 الَمرن
 تَنوع الُمنتجات 5281

 ،الطلب ،العرض

 كميات صغيرة
 الحاسوب

رأن نأظام التصنيع المَ 

 والريبورت

6 
 اإليصاء

ع  الواسأ
 الُمنتج ُمَخصص 9111

تَذبُذب  ،العولمة

 الطَلب
 تقنية الَمعلومات

نظم تصنيع إعادة 

 التَشكيل

1 
التَصنيع 

 اِلخَضر
9191 

 ُمنتجات نظيفة

 )خضراء(
 بيئي

 ،بايو ،نانو

 تَكنولوجيا المواد
 زيادة التَصنيع

ث الَمصَدر: ( 9151) ،حسين كريم محمد ،الشمريوخولة حسين  ،حمدانإلى  استنادا انإعداد الباحأ

ع في تَكاليف الجودةأثر اإل  .(581) ص، 9العدد  ،2مجلة كلية العلم الجامعة المجلد  ،يصاء الواسأ

ولأ َمرة في  GM)ظَهََر ُمصطَلَح التَسويق اِلَخضر ) :Green Marketingالتَسويق األخضر . 4 ِلأ

نْ  لوكأ الزأبونأ نَحو  ثَمانينات القأرن الماضي مأ قأبَل الَجمعية اِلمريكية لألتَسويقأ لأَخلأق تأثير إيجابي لأسأ

لبي لألُمنتَجاتأ اِلُخرى التي ال تُراعي الَضوابأط البيئية زالةأ التأثير السأ  الُمنتجات التي تَهُدُف إلأ

(Yazdanifard & Mercy, 2011: 637.) دة تَعاريف لألتَسويق اِلخضر فَقَّد ُعرأف  ،وهُناَك عأ

 أو هو( 515: 9151 ،بأأنه َعملية تَسعير وتَرويج وبيع أي ُمنتج ال يَلَحُق الَضرُر بأالبيئةأ )عمامرة

اللأ تَقديمأ ما  ْن خأ لة تَهُدف لأتَغييرأ تَوجهات الزبائأن نَحو الُمنتَجات الَخضراء مأ طَرأيقة ُمنَظمة وُمتَكامأ

ما يؤدي لأإليفاءأ بأُمتَطلبات الزبائن  Green marketing mix يُعَرُف بأالَمزيجأ التَسويقي اِلخضر مأ

مايَتهم والُمحافظة عَ  َووأفقاً  .(61: 9112 ،)البكري والنوري لى البيئة وتَحقيق أهداف الوأحدةوحأ

لألتعريفين أعاله يُمكأن تَعريف التسويق اِلخضر بأأنه َعملية تَتََضمن ُمراعاة الجوانأب البيئية 

حية  في كافةأ َجوانأب التَسويق التي تبدأ بأتحديدأ الُمنتَج وتسعيره وترويجه فضالً عْن توزيعه والصأ

ُح الَجدول ) ،اِلخَضرلألأحفاظأ َعلى البيئة وتَحقيق رأضا الزبون  ويق ( ُمقاَرنة بيَن التَس9ويوضأ

 .التَقليدي والتَسويق اِلخَضر

 التسويق اِلخَضربيَن التَسويق التقليدي و (: الفروقات9الَجدول )

 التَسويق األخَضر التَسويق التقليدي نُقطة الُمقارنة ت

 البيئة الزبون، االقتصادية،الوأحدة  الزبون االقتصادية،الوأحدة  اِلطراف 5

 الهدف 9
تَحقيق  الزبون،رأضا 

 االقتصاديةأهداف الوأحدة 

تَحقيق أهداف الوأحدة  الزبون،رأضا 

 ات البيئيّةتَقليل التأثير االقتصادية،

 االقتصاديةو االجتماعيةالَمسؤولية  االقتصاديةالَمسؤولية  الَمسؤولية 5

 االقتصاديةإدارة الوأحدة  القرارات 6
صول  ْن بأداية الحأ لسلة القيمة لألُمنتج بأأكملأها مأ سأ

 َعلى المواد اِلولية لأغاية َخدمات الَزبون

1 
َمجموعات 

 الَضغط الخضراء
لبي القات مفتوحةتعاو موقف سأ  ن وعأ

Source: krajina a., (2018), contemporary green marketing strategies, master thesis 

introduction to masaryk university administration faculty of economics, p (14). 

ن الباحث  .انبتصرف مأ
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ن  انبعاثاتض يَهُدف لأتخفيو :Green distribution التوزيُع األخَضر .5 الغازات الصادأرة مأ

وليس بأالضرورةأ أن يعني التوزيع وسائأل النَقأل وإنما  الُمنتَجات،َوسائأل النقل المختصة في نقلأ 

نة بيئياً  نه إذ ينبغي توفر الُمنتَجات في أماكأن آمأ راء الُمنتَج مأ ُل الَمكان الذي يُمكأُن لألَزبونأ شأ يَشمأ

(Mahmoud, 2018: 128)،  (959: 9151 ،خرونوا )البناويعتمُد توزيع الُمنتجات على. 

في بعض اِلحيان بأتقديم َخدمات  االقتصاديةتَقوُم الوأحدات :Green services لََخدمات الَخضراءا .6

ضافة قيمة لألُمنتَج وتحقيق ميزة تَنافُسية عن الوأحداتأ اِلُخرى  ما بعَد البيع الَخضراء لألزبائأن إلأ

( وتُعرف الََخدمات Cocca & Canz, 2015 :183)واستدامته ظة َعلى ُخضرة الُمنتَج والُمحاف

طة الوأحدة  ْن أجل  االعتبارالتي تأُخُذ بأنَظَرأ  االقتصاديةالَخضراء بأأنها إحدى أنشأ الُمتَطلباتأ البيئية مأ

ن   ،ادة تَدويُرها )راضيالطاقة والنأفايات وإع استهالكتَحسين اِلداء البيئي مع الزبائأن والَحد مأ

9158 :515.)  

ل إعادة التَدوير إعادة  النهائي:نشاط إعادة التَدوير أو التَخلص . 7 الُمنتجات والُمخلفات  استخداميشمأ

ن ُمنتجات ملَوثة إلى ُمنتجات ذو عائأد  والذي يؤدي بأدورهأ  اقتصادياإلنتاجية َمرة أُخرى لأتحويلُها مأ

 استعمال( وتُعَرف إعادة التَدوير بأأنها إعادة 5998: 9111 ،دشيشة)د الَموارأ  استدامةلأتحقيق 

ن  االنتهاءالُمنتج مرة ثانية بعد  منه لأيكون مادة أولية لألُمنتجأ نَفسه أو ُمنتجات  جزاءً أأو  استخدامهمأ

 .(56: 9155،البكري)أُخرى 

ن أبَرز الَوظائأف يَُعُد تَخ :في تخفيض التكاليف دور سلسلة القيمة الخضراء رابعاً. فيض التَكاليف مأ

ل يَقوُم بأكافة الَوظائأف الُمتعلأقة بأالتَكاليفأ  الُمسنَدة لأنُظمأ إدارة التَكاليف والذي يُعُد بأَمثابةأ نأظام ُمتَكامأ

طة تَتََضمْن التَنَبُؤ بأ  االقتصاديةالتي تَتََحَملُها الوأحدة  دة أنشأ ُل عأ فأ الُمستقبَلية التكاليوهذهأ الَوظائأف تَشمأ

رة وإعداد  .واِلُجور والتَكاليف الصناعية غالتَخصيصات المالية الالزأمة لأبنودأ الَمواد  وتَقدير الُمباشأ

دارةأ الوأحدة   االقتصاديةالمواَزنات التَقديرية وتَنتهي بأرأقابةأ التَكاليف وإعداد التَقارير الالزأمة إلأ

نة  رافات كافَة َعناصأ اوالُمتَضمأ وتم  .(Radhakrishnan & Selvan, 2017: 145ر التَكاليف )نحأ

وسائأل وتَقَنيات أكثر َمقبولية وَكفاءة  استعمالتعريف تخفيض التكاليف بأأنها َمنهَج ُمَخطط يَتَمثَُل بأ 

ن  ْن والَمعايير السابأقة لألتََحكمأ في تَكاليف التَشغيل وَضمان َعدم تَجاوز التَكلُفة لأمبلغأ  التقنياتمأ ُمعين مأ

الل القَضاء َعلى الوقت الضائأع والنأفايات وزيادة اإلنتاج   ((Akeem, 2017: 19خأ

لة القيمة الَخضراء إلى و   لسأ طة والعمليات التي ال تُضيف قيمة لألُمنتَج  استبعادتَهُدف سأ اِلنشأ

طة والَعمليات اِلُخرى التي تَُسبب تَلّوث البيئة دمة فضالً َعن اِلنشأ ُق الَضرُر بأاإلنسانأ  أو الخأ وتُلحأ

 التَكاليف:الَخضراء في تَخفيض  اِلنشطةوباقي الكائأنات الَحية وفيما يلي تَوضيح ُمساهَمة 

  الل  اِلخضر:البحث والتطوير ْن خأ يَبُرُز َدور البَحث والتَطوير اِلخضر في تخفيض التَكاليف مأ

والُمعدات َصديقة البيئة التي  اِلنظف واآلالت ومنها تقنيات اإلنتاج البَحث َعن التَقنيات النَظيفة

ن النأفايات وتَخفيض ُكلفة الَمواد اِلولية الُمشتَراة بأسببأ  تؤدي لأتَخفيف التأثير البيئي والتَخلُص مأ

قُدرة هذهأ التَقنيات َعلى تَحقيق الَكفاءة بيَن الُمدخالت والُمخَرجات وتَقليل الهَدأر والَضياع في المواد 

 .(Kung & Huang, 114: 2016ة )اِلولي

 اللأ التصميم اِلخضر ْن خأ هَنَدَسة ُمنتَجات ذات إعادة : يَقوُم التَصميُم اِلخَضر بأتَخفيضأ التَكاليف مأ

ْن الُمنتَجاتأ الُمماثألة  لبي أقل َعلى البيئة مأ كومية البيئيّة  وااللتزامتأثير سأ بأالتَشريعاتأ والقوانين الحأ

رة بأمواٍد َخضراء َصديقٍة لألبيئة وتَخفيض الَمواد  واستبدال الطاقة الَكهربائية والوقود  استهالكالَخطأ

ْن قأبلأ الَزبون فضالً َعْن تَصميم ُمنتَجات قابألة  استعمالأثناء الَعمليات التَصنيعية وأثناء  الُمنتَج مأ
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نْ  عادة التَدوير أو التَخلُص النأهائي والتي تَُخفأُض ُمستَقباَلً مأ راء الَمواد اِلولي إلأ  ،ةــَعملياتأ شأ

يانة ــوتَك ما يؤدي لأسهولة تَجزأئتُها وتَخفيض تَكاليف الصأ ون أجزاء الُمنتَج ُمَرَكبَة بأسهولٍة ويُُسر مأ

 . (62: 9154 ،)الطويل والعبادي

 كاالستهالالمواد اِلولية الَخضراء والتقنيات البيئيّة يؤدي إلى  استعمال: إْن التصنيع اِلخضر 

ما يؤدي إلى تَقليل الَغرامات  استهالكاِلمثل لألمواد اِلولية وتََجنُب  الطاقة وتَخفيض النأفايات مأ

بأالَمعاييرأ البيئيّة الموضوعة بأموجب التَعليمات الُحكومية فضالً َعْن  االلتزامالَمفروضة نتيَجة 

ْن الَموارأد االستغناءُمساهََمة هذه التَقنيات في  لة بَسببأ دوُرها في تَقليلأ  َعْن َعدد مأ البَشرية العامأ

ل اإلنتاج وتَقليل الفاقأد والتالأف  لين الذيّن يتََميزون َعْن َغيرهُم  واالكتفاءمراحأ  باالهتمامبأالعامأ

 .بأالجانأبأ البيئي

 لتأجارية الَزبائأن نَحو الَعالمات ا انتقاليَلَعُب التَسويُق اِلخَضر دوراً رئيساً في  :التسويق اِلخضر

ذ بأنظرأ  اللأ تَقديم الُمنتجات والُعبوات َصديقة البيئة مَع اِلخأ ْن خأ تَخفيض التَلَف  االعتبارالَخضراء مأ

وتَحقيق اِلمان والذي يؤدي بأدورأه لأتَخفيض التَكاليف َعْن طَريقأ تََجنُب الُمالَحقاتأ القانونية وَدفع 

في  االقتصاديةالوأحدة  استمراريةر َكذلأك إلى ويؤدي التسويق اِلخض،الَغرامات والتعويضات 

ْن خالل تَطوير الُمنتَجات التقليدية إلى ُمنتجات خضراء التي تَمتاُز بأتَ  خفيفأ ُممارسة أعمالُها مأ

ْن الُمنتجات التَقليدية والذي يؤدي بأدورأهأ  واستهالك اِلضرار الصحية والبيئيّة قدار أقل مأ الطاقة بأمأ

والذي يَنَعكأس إيجاباً َعلى تَعظيم  االقتصاديةم الَمبيعات والُحصة السوقيّة لألوأحدة إلى زأياَدة َحج

 .(91-52 :9151 ،اِلرباح تَخفيض التَكاليف )المومني

 الغازية  االنبعاثاتوتخفيض : يؤدي التَوزيع اِلخَضر إلى تَخفيضأ ُمستَويات التَلف التوزيع اِلخضر

منافذ البيع  اختيارالَمعايير البيئية المالئمة عند  اعتمادْن خاللأ مأ  المنتجات وذلأكخالل نقل وبيع 

ْن الَكهرباء  عن توفيرفضالً  َدَرجات الَحرارة الُمالئأمة وتَجنُب تَعُرض الُمنتَج إلى اِلضرارأ الناتأجة مأ

 .والرأياح واِلمطار والتَعُرض لألقوارأضأ أو الَحَشرات

  الل تَقديم َخدمات ما  تؤدي الَخدمات الَخضراء:الَخدمات ْن خأ الخضراء إلى زياَدة رأضا الَزبون مأ

م  االعتباربَعَد البيَع التي تأُخُذ بأنَظَرأ  الُمتَطَلباتأ البيئيّة وتَحقيق ميزة تَنافُسية ُمستَدامة وزيادة َحجأ

 .(Cocca & Ganz, 2015: 194وتَخفيض التَكاليف ) اِلرباحالَمبيعات وتَحقيق 

 ياه يرإعادة التَدو فاظ َعلى المصادأر الطبيعية مثأل الموارأد الَمعَدنية والمأ : يؤدي إعادة التَدوير إلى الحأ

ن  الَحراري  االحتباسالغازات الَدفيئة التي تَُسبأُب في زيادة ظاهأرة  انبعاثاتوالَخَشب ويَخفأُض مأ

ْن  ، وتَغيير الَمناخ والذي يؤدي بأدوره إلى تَجنُبأ الُمالَحقات القانونية وتَتُم َعملية تَخفيض التَكاليف مأ

ْن َعمليات الطَمر  اللأ التقليل مأ ْن اِلراضي الُمستَخَدمة لأهذا الشأن فض واالحتراقخأ الً ــوالتَقليل مأ

صولأ َعلى بيئة َخضراء واالقتصاديَعْن تَحقيق التَواُزن البيئي  ومواد ُمَدّورة بأسعٍر  في الحأ

 (56-55: 9151 ،الساهوكي)أقَل.
 

سلسلة القيمة الخضراء لتخفيض تكاليف الغاز النفطي  استعمال: ثالثالمبحث ال

 مصفى الدورة المسال في

ي تم تطبيقه في شركة مصافي في هذا المبحث سيتم التطرق للجانب التطبيقي للبحث والذ  

ينة كع منتج الغاز النفطي المسال اختياروتم  الوسط/مصفى الدورة/إحدى تشكيالت وزارة النفط

( والذي يتم تصنيعه من خالل إعادة تدوير الغازات المنبعثة من للبحث )أحد المنتجات النفطية
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منه في  واالستفادةوحدات التكرير والهدرجة وتحسين البنزين بَدالً مْن هدره إلى الهواء الجوي 

من إجمالي  %1 رسطوانات غاز الطبخ وتبلغ نسبة إعادة التدوياتوليد الطاقة الكهربائية وتعبئة 

والتي تسبب تلوث البيئة  %21أي إن هناك هدر بالثروة الغازية بحوالي  ،الغازات المنبعثة

المستعصية والخبيثة علماً إنه سيتم التركيز على ِلمراض من ا وتعرض الكائنات الحية لمجموعة

تطبيق  اِلخضر  والتصميم اِلخضر والتصنيع اِلخضر إلن ثالث أنشطة وهي البحث والتطوير

طة يتم في َشركة توزيع المنتجات النفطية كونها هي المسؤولة عن عمليات نقل وبيع  باقي اِلنشأ

 .ومنها منتج الغاز النفطي المسال المنتجات النفطية

في تطبيق  9151بيانات الَسنة المالية  اعتمدت :لنَفطي الُمسال في َمصفى الدورةُكلفة الغاز ا .أوالً 

ْن قأبل ُشعبة حسابات اإلنتاج وأفقاً لألَجدول  باحتساالبَحث وتََم   اآلتي:كلفة الغاز النَفطي الُمسال مأ

 9151الغاز النَفطي الُمسال لأَسنة  ُكلفَة :(5الَجدول )

 (السعر × اإلجمالي )الكميات سعر الِوحدة 3/مالكميات البيان

 8.455.119.111 545.111 19.216 غاز التَكرير

 9.465.514.111 518.111 96.611 غاز هَدَرجة النفثا

 9.956.128.111 26.111 95.141 (5) غاز تحسين البنزين

 5.586.241.111 559.111 51.181 (9) غاز تحسين البنزين

رة   56.425.254.111 *555.649 555.118 مجموع المواد الُمباشأ

 9.218.148.111 555.118 + مصاريف تشغيلية 

 دينار 51.462.286.111 *511.251 555.118 المجموع الكلي 

ث الَمصَدر: سابات إلى بيانات القسم المالي/ استنادا انإعداد الباحأ  اإلنتاج.ُشعبة حأ

نة LPGالنفطي المسال ) لأُمنتَج الغازبَلغْت الَكميات الُمنتَجة    في الَمصفى  9151( لسأ

ن اإلنتاج  في حين بَلََغتْ  سنة،/5م 555118 ولأتَحويل  ،5دينار/م 251.511ُكلفَة الوأحدة الواحدة مأ

 :ْن نقوُم بأالخطواتأ اآلتيةهذهأ الَكميات إلى الطَ 

لماً إن طن =  ... 5م 1141،1طن =    (معادلة تستعمل بالشركة) كغم. 5111عأ

اللأ الَسنَة بالطن =  وتُمثأل ة /سنطن 525.49=  1141.1 × 5م 555118الكميات المنتجة خأ

( أسعار التَحويل مْن قسم التَكرير وُشعبة تَحسين البنزين 4أسعار الَمواد اِلولية الوارأدة في الَجدول )

طة  (LPG)ُكلَفة ( تَخصيص 6ويوضُح الَشكأل ) ،الهَدَرجةفي قسمأ   اإلنتاجية:َعلى اِلنشأ

طة اإلنتاجيةLPGُكلفة ) ( تَخصيص6الَجدول )  ( َعلى اِلنشأ

 النسبة 3المبالغ لِكل م دينارالمبالغ/ البيان ت

 %85.94 555.645 56.425.254.111 المواد اِلولية تكاليف  5

 %5.941 9.116 995.229.111 الرواتب  9

 %1.252 5.611 549.151.111 الخامات الكيمياوية تكاليف  5

 %1.465 5.152 555.141.111  االندثارات 6

 %2.68 56.288 5.411.415.111 الطاقة تكاليف  1

 %1.841 5.519 515.518.111 الصيانة تكاليف  4

 %1.412 5.166 554.111.111  كلف المختبرات 1

 %9.82 6.181 159.511.111 اإلدارية والفنية  روفاتالمص 8

 %511 511.251 51.462.286.111 المجموع

جالت القسم المالي/ استنادا انباحثإعداد ال المصدر:  اإلنتاج.شعبة حسابات إلى سأ
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ْن الَجدول )   ْن إجمالي التَكاليف الُكلية 6ياُلَحظُ مأ ( بأأن المواد اِلولية تَُشكأل النأسبة الُعظمى مأ

 ،ء والماءلألغاز النفطي الُمسال في َمصفى الدورة تَليها تَكاليف الطاقة الُمتَمثألة بأبخار الماء والَكهربا

ْن  ن َخمسةأ ُمهندأسين مأ أما بأالنأسبةأ لألرواتب فَإنها تَُمثأل رواتب موظَفي ُشعبة الغاز السائأل المؤلَفة مأ

منَهم مسؤول الُشعبة  الً  بأصفةأ موظف فني واثنىضأ وتُمثأل تَكاليف الخامات الكيمياوية  ،عشر عامأ

ْن تَكاليف محلول النفثا الَخفيفة الالزأ  م لأفصلأ الُمكونات الَرئيسة لألُمنتَج َعن باقي الُمكونات كالً مأ

فضالً َعْن تَكاليف محلول الصودا الكاوية الالزأمة لأتخفيضأ محتوى غاز كبريتيد الهيدروجين 

رة التي  االندثاراتكافة  االندثاراتوتَُمثأل  ،والماء في الُمنتَج والكربونيةوالَشوائأب الكبريتية  المباشأ

يانة فَتم  ،ها على منتج الغاز النفطي المساليتم تحميل إلى  استنادا احتسابهاأما بأالنسبة لأتَكاليف الصأ

اللأ َسنة  يانة اشتغالهاالتي تََم  9151َعدد الساعات خأ ْن قأبل موظفي هيأة الصأ وبَلَغْت َعدد النَماذأج  ،مأ

ْن قأبل قأسم الُمختبرات والَسي ْن ُمنتج نَماذأج 5ية بأواقأع  )طرة النَوعالمأخوذة لألُمنتجأ مأ ( يَومياً مأ

(LPG.) 

 :نَفطي الُمسال في َمصفى الدوَرةتَحليُل أنِشطة ِسلسلة القيمة لِلغاز ال .ثانياُ 

لةأ القيمة قَبل إجراء َعمليات تصويب َوظائأف    لسأ يَنبغي تَحديد تَكاليف الُمنتَج وأفقاً لأتَحليلأ سأ

طة الُمنتَج وأفقاً لألمت طة رئيسة وأنشأ طة الغاز النفطي الُمسال إلى أنشأ طلبات البيئيّة لأذلأك تََم تَقسيُم أنشأ

طة  طة سانأدة لأألنشأ طة الرئيسة إلى ثاَلث أنَشطة وهأي  الرئيسة،وأنشأ َمْت اِلنشأ  وَعلى َضوءأ َذلأَك قُسأ

ُشعبة رأسية في َمصفى الدورة نَظَراً لأَعَدمأ وأجود هَيأة أو قأسم َمركزي أو  :نَشاط البحُث والتَطوير. 1

الفَنية والهَندسية وقأسم التَدريب  الهيأةقأسم الدأراسات التابأع إلى  اختيارالبحث والتَطويرأ تَم  باسم

طة لألبَحثأ والتَطويرأ لألَمصفى بأش لة التابأع لألهيأة اإلدارية َكأنشأ لألُمنتجأ وتَطوير القُوى العامأ كٍل عام وأ

وُم قأسم الدأراسات بأإعدادأ البُحوثأ الالزأمةأ والتَعاقُد َمَع الُمؤسسات البحثية العالمية ويَق ،بأَشكٍل خاص

جراءأ البُحوثأ التَجريبية لأتحسين َجودة الُمنتَجات وتَخفيض ُمعدالت التَلّوث البيئي الصاد ْن إلأ ر مأ

الفَنية والهَنَدسية الذي يَقوُم  ويَتأم رفع هذهأ الدأراسات إلى ُمدير الهيأة ،وأحدات المصفى التَصنيعية

عليها والُموافقة  لالطالعبأدورهأ في َرفُعها إلى َمعاون المدير العام لألشؤون الفَنية أو الُمدير العام 

 .لى َرفُعها إلى وأزارة النَفط/الدائأرة الفَنيةعَ 

لة في التَنسيق َمع الوأزارةويَقوُم قأسُم التَدريب وتَطوير القُوى العا   دائأرة البحث والتَطوير /مأ

في َمنأح اإلجازات الدأراسية لألموظفين الراغبين بإكمال دراساتهم فضالً َعْن إيفاد الموظفين خارج 

وبَلغْت تَكاليف هذا النَشاط  الَجودة،القُطر بأغرضأ تَدريبهم َعلى الوسائأل الحديثة والتقنيات َومجاالت 

 (:1َحَسب ما ُمَوَضُح بأالَجدولأ )

 9151البَحث والتَطوير لأَسنة  الُكلية لأنَشاطالتَكاليف  :(1دوُل )الجَ 

 قِسم الدراسات البَيان ت
قسم التدريب وتطوير 

 القُوى العاِملة

 التدريب( + )الدراسات

 المبالغ بالدينار

رة تكاليف 5  5.286.155.111 5.182.911.111 826.145.111 ُمباشأ

 511.111.95 51.281.111 2.588.111 َمزايا عينية 9

يانةجور أ 5  959.651.111 565.566.111 42.125.111 ساعات صأ

 511.541.111 48.161.111 55.491.111 خدمات الطاقةجور أ 6

 9.591.521.111 5.551.595.111 5.116.842.111 الَمجموع

جالت القسم استنادا انإعداد الباحث المصدر:  اإلنتاج.بات شعبة حساالمالي/ إلى سأ
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ُل كافة الرواتب لأألقسام الَمعنية فضالً َعْن  إَن التكاليف   رة تَشمأ ثارات البنايات نداالُمباشأ

ْن قرطاسية ونَثرية و يفادات وحوافأز وَضمان اواِلجهأزة الَمكتبية وكافة المصروفات التَشغيلية مأ

حي وُمكافآت لألموظفين وأُجور س ُل الَمزايا  ،موظفيناعات اِلعمال اإلضافية لألصأ في حين تَشمأ

َعلى التَقاُعد أو الهَدايا الُمقَدمة بأالُمناسبات الَوطنية  يا الُمقدمة لألموظفين الُمحالينالَعينية الهَدا

الج الُمصابين أثناء  ثل عيد الَمرأة وعيد الُعمال العالمي فَضالً َعْن ُمساهَمة الَشرأكة في عأ والعالمية مأ

يانة اِلجهزة الَمكتبية أو  ،ثةين بأاِلمراض الخبيالَعمل والُمصاب يانَة تَكاليف صأ ُل ساعات الصأ وتَشمأ

حية وَغيُرهاالَكهربائ ُل أُجور الَكهرباء والماء.أما تَكاليف الطاقة فَتَ  ،ية أو الَخدمات الصأ وبَلََغْت  شمأ

ْن تَكاليف قأسم الدأراسات )LPGالُحصة الُموزعة َعلى ُمنتَج ) دينار( أي ما  55.816.111( مأ

ْن الُكلفة الُكلية لأقسمأ الدراسات أما النأسبة الُمتَبَقية فَهي ُمَخصصة وُ  *%5.51يُعادل نسبة  موَزَعة مأ

إلى التكاليف  استناداالنسب  هويتم توزيع هذالُمشتقات الَخفيفة والُدهون( َعلى باقي الُمنتَجات )

لة بَلََغْت أما الُحَصة الُموَزعة  ،المباشرة للمنتجات والتي تَُخص قأسم التَدريب وتَطوير القُوى العامأ

ُل تٌقريباً نأسبَة 65.112.111) ْن تَكاليف القأسم %5.51( وهي تُعادأ وبأالتالي تُصبأُح مجموع  ،مأ

قدارأ )LPGالتَكاليف الُكلية لأهذا النَشاط والُمَخَصصة َعلى ُمنتَج ) َوتُعُد  ،(دينار 15.455.111( بأمأ

 .(LPGالتَكاليف بأَمثابَةأ تَكاليف البَحث والتَطوير الموزعة والمخصصة َعلى )هذه 

 ،قسم الَمشاريع ،الهَنَدسية بأكافةأ أقساُمها  )قسم الهَندسة المدنية تَُعُد الهيأة الفَنية و نَشاطُ التَصميُم:. 2

دا قأسم الدأراسات فضالً َعْن ( عيةالُشعبة اإلدار ،ُشعبة التخمين ،قسم العقود ،قسم الهَندسة البيئيّة

( في َمصفى ثألة لأنشاط التَصميم )الهنَدسةقسمي الفَحص الهَنَدسي والقياس والُمعايرة الَمرَكزيين ُممَ 

الدورة َكونُها مسؤولة في إنشاء المشاريع الَحديثة وإحالتها إلى الَشركات الُمنَفأذة )َشرأكات 

الل ُشعبة التَخمين ف هذه المشاالُمقاَوالت( فَضالً َعْن تَحديد تَكالي ْن خأ وبَلغْت تَكاليف هذا ريعأ مأ

 :(4النَشاط َحَسب ما ُمَوَضُح بأالَجدولأ )

 9151 التَصميم لأَسنةة لأنَشاط الُكلي التَكاليف :(4الَجدوُل )

 البيان ت
الهيأة الهندسية 

 والفَنية

قسم الفحص 

 الهندسي

قسم القياس 

 والُمعايرة

 المجموع

 الفحص + هندسية

 المعايرة +

َرة تكاليف 5  4.188.199.111 5.115.912.111 5.616.945.111 5.169.111.111 ُمباشأ

 65.281.111 2.854.111 55.455.111 58.141.111 مزايا عينية 9

 548.994.111 1.121.111 555.842.111 998.141.111 ساعات صيانة أجور 5

 511.658.111 55.491.111 955.145.111 559.111.111 خدمات الطاقةجور أ 6

 1.515.415.111 5.591.661.111 5.851.814.111 5.699.691.111 المجموع

جالت القسم المالي / شعبة حسابات  استنادا انإعداد الباحث الَمصدر:  اإلنتاج.إلى سأ

نية والهَنَدسيية عيدا ( والُمتعلقة بأتكاليفأ الهيأة الفَ LPGُمنتج )وبَلََغْت التَكاليف الُمَوَزعة َعلى   

دينار( أما التَكاليف الموزعة َعلى الُمنيتَج والُمتعلقية بأتكياليف قأسيم  518.621.111)قأسم الدراسات 

ييْن تَكيياليف قسييم  دينييار(، 18.154.111)الفَحييص الهَنَدسييي بَلََغييْت  فييي حييين بألَغييْت ُحصيية الُمنييتَج مأ

يُصبُح الُكلفية الُكليية لأنشياطأ التَصيميم والموزعية وبأالتالي  (،دينار 51.151.111القياس والُمعايَرة )

قدارأ )LPGَعلى ُمنتج ) يْن التكياليف الكليية  )*(%51.5( وهيي تُعيادأل تَقريبياً 111.165.919( بأمأ مأ

  لألنشاط.
                                                           

 اإلنتاج. حسابات شعبة/المالي القسم سجالت: المصدر )*(
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إلنتاج الُمشتَقات الَخفيفة نَشاط ا ئةهيئأل التابأعة لأقسمأ الهَدَرجة/تُمثأُل ُشعبة الغاز السا التَصنيع:نَشاط . 3

ووفقاً لكلفة الغاز  )*(دينار 111.812.551.51لألغاز النَفطي الُمسال وبألَغْت تَكاليف نشاط اإلنتاج 

ة لأكونها تخص كلف المصروفات اإلدارية والفني استبعاد( بعد 6) النفطي المسال الواردة في الجدول

طة السانأدة  .اِلنشأ

طة السا السانِدة:األنِشطة . 4 نأدة الهيأة اإلدارية بأأقساُمها الُمختَلأفة َعدا قسم التَدريب وتَطوير تَُمثأل اِلنشأ

لَة فضالً َعْن قأسم الَسالمة واإلطفاء وقأسم العقود والُمشتريات وقأسم تَقنية الَمعلومات  القُوى العامأ

لي وقأسم مصفى َكربالء ومكتب واالتصاالت الُمدير  والقأسم القانوني وقأسم الرأقابة والتَدقيق الداخأ

رواتب  استبعاددينار بعد  954.152.111وتبلغ تكاليف هذا النشاط العام وُشعبة إدارة الَجوَدة 

 التصميم.الهيأة الهندسية وقسمي القياس والمعايرة والفحص الهندسي والتي تخص نشاط 

ُح ا (LPG)وأوفقاً لألتحليلأ السابأق لأسلسلة القيمة لألغاز النَفطي الُمسال    ( 1لَجدوُل )يُوضأ

ناعة ونأسبة ُكل نشاط إ لسلة قيمة الصأ  لى التَكاليف الُكلية لألُمنتَج تَكاليف الُمنتج وأفقاً لأتَحليل سأ

لسلة القيمة ُكلفة :(1الَجدوُل )  الغاز النَفطي المسال وأفقاً لأتحليل سأ

 النسبة الدينارُكلفة األنِشطة/ األنِشطة ت

 %1.69 15.455.111 البحث والتطوير 5

 %5.56 919.165.111 التصميم 9

 %21.12 51.551.812.111 التَصنيع 5

 %5.56 954.152.111 السانأدة 6

 %511 51.462.286.111 المجموع

 (.4لأغاية  6سابات الوارأدة في الجداول )الحأ إلى  استنادا انإعداد الباحث الَمصدر:

طة السانأدة تُساوي َمجموع  إن َمجموع تَكاليف البحث والتطوير   والتصميم وتكاليف اِلنشأ

ْن هذا 6المصروفات الفنية والهَندسية الَمذكورة في الجدول )  المبحث.( مأ

 :البحث والتطوير األخضر ثالِثاً.

قأسم البيئة التابأع لألهيأة الفَنية والهنَدسية إَن وأحدات التَكرير في الَمصفَى  مهندسويَرى   

دات تَحس ْن ووحأ ُر يومياً آالف اِلطنان مأ ين البنزين والغاز السائأل وأوحدات الدهون والهدرجة تُصدأ

نةمخ ْن  %1ودأ ما نسبَتأهأ بأحد استرجاعوإن الَمصفى قادأر َعلى  ،تلف الغازات الساَمة والُمسرطأ مأ

لأ زيادة أعداد السيارات  ،إجمالي هذهأ الغازات جية في البأالد َعدد المصانأع اإلنتا وارتفاعوفي ظأ

َعدد الُسكان زاد الطَلب َعلى ُمنتجات النَفُط الخام والذي أدى بأدورهأ إلى زيادة الكميات  وارتفاع

ما  لباً َعلى البيئة والكائأنات الحيّة  انعكسالُمدخلةأ إلى وأحدات التَكرير وأوحدات تَحسين البنزين مأ سأ

َرة َعلى وإن هذهأ ال ،بنزينغازات التَكرير وتَحسين ال كميات ارتفاعنتيَجة  استراداد وأحدات َغير قادأ

ويرى  ،ينيات والسبعينيات والثمانينيات(والتي تَم إنشاؤها في القأرن السابق )عقود الست هذه الغازات

ثَة سوَف تؤدي إلى تخفيض التلوث البيئي  استرجاعالمهندأسون في قأسم البيئة إن  هذه الغازات الُمنبَعأ

هذه  استرجاعلبيئة فضالً عْن زيادة َكميات اإلنتاج من الغاز النَفطي الُمسال وإن وتحسين جودة ا

مالأ والفُرات اِلوَسط سوف تؤدي إلى تَشغيل المولأدات  الغازات في كافة المصافي في الجنوبأ والشأ

ما يؤ  احتياجاتدي لأسدأ الَكهربائية َغير الُمستََغلةأ في وأزارة الَكهرباء والتي تَعمل بأالطاقة الغازية مأ

ْن الطاقَة الَكهربائية وتَقليلأ كميات إنتاج النَفُط اِلبيض )وأقود الَمدافأئ( والتي يَتُم إنتاجأ  البأالدأ مأ

                                                           
 (.6الجدول ) المصدر: )*(
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تاء البارأد نتيجة توفير الطاقة الَكهربائية  واستهالك كميات كبيرة منهُ خصوصاً في فصل الشأ

لغازيةأ فَضالً َعْن تخفيف التأثيرات البيئيّة السلبيّة الطاقة اباطنين ووزارات الَدولة اِلُخرى لألمو

( ذو تَأثير ُمنَخفأض َعلى البيئة LPGإذ يُعد ) ،َكهَربائية التي تَعمُل بأالكازأ لأَمحطاتأ تَوليد الطاقة ال

 .فيهأ  الكربونيالُمحتوى  انخفاضُمقارنة بأالكازأ بسببأ 

 استثمارُخطوة في  gas recoveryالغاز  استعادةأو  )*(وتوفأُر تَقنية إعادة تَدوير الغازات  

ْن وحدات الَمصفى ويَتأُم َربط هذه المنظومة بأوحدة الغاز  %21ما نأسبته  ثة مأ ْن الغازات الُمنبَعأ مأ

غراضأ اإلنتاج فضالً َعْن  السائأل وتقوم بأتحويلأ كافة الغازات الُمعاد تَدويُرها لأوحدةأ الغاز السائأل ِلأ

ل المنظومة إعادة تَدوي ثة أثناء تَصنيع الغاز النفطي الُمسال َمَرة أُخرى إلى داخأ ر الغازات الُمنبَعأ

ْن خاللأ  ،ومنعأ الهَدر والَضياع في الُمدخالت القة الُمثلى بيَن المدخالت والُمخرجات مأ وتحقيق العأ

راء  عر شأ هذه الَمنظومة حوالي إعادة تدوير الغازات الُمنبعثة في ووأحدة الغاز السائأل وتُقدُر سأ

راقي 111.111.546.9أي ما يُعادأل  111.111.9$  ،َسنَة 61 ـوبأعمر إنتاجي يُقدر ب )**(دينار عأ

 الغازات الَمزايا اآلتية: استردادوتَُحقأق َمنظومة 

طة. 5 نها الغازات الُمحترقة بأواسأ ْن الغازات الُمنبعثة ومأ الفلير  تَعزيز حماية البيئة والكائأنات الحيّة مأ

ْن وحدات الَمصفى الُمختَلأفة إلى الفلير بأغرضأ حرقُها  .)ُشعلة المصفى النارأيّة( والتي يَتُم إرسالُها مأ

ْن الثرواتأ الَوطنَية والُمتَمثألة بأالثَروة  استفادةتَحقيق أقصى . 9  الغازية.مأ

قدار الهدر والَضياع . 5  .الُمدخالتزيادةُ الَكميات الُمنتجة وتخفيض مأ

جور توليد الطاقة الَكهربائية بأالكاز أتوليد الطاقَة الَكهربائية في الَمصفى بالطاقة الغازية وتَخفيض . 6

ْن  عراً مأ   الغاز.والذّي يُعد أغلى سأ

ْن الُمنتج . 1 تَصدير كميات َكبيرة منه إلى الُدول الُمجاوأرة واِلسواق  واحتماليةَسد الحاَجة الَمحلية مأ

  الَعالَمية.

ْن الكاز فضالً َعْن . 4 عراً مأ تَشغيُل الطاقة الَكهربائية في البأالدأ بالغازأ النَفطي الُمسال والذي يُعُد أقُل سأ

ق  التأثيرتَخفيف  لبي الذي يُسببهُ الكاز داخل محطات توليد الطاقَة الَكهربائية والَمناطأ البيئي السأ

 لَها.الُمجاوأرة 

بأالنَفط اِلبيض بَعد توليد الطاقة الَكهربائية بأالغاز النَفطي الُمسال في  تخفيض َكميات اإلنتاج الخاصة. 1

تاء وتَحويل  .هذهأ الكميات إلى وقود الطائرات فَصلأ الشأ

ت البيئية التابعة لقسم ويؤدي تطبيق هذه التقنية إلى تخفيض تكاليف شعبة الدراسا  

 .(8موضح في الجدول ) الهيأة الهندسية وتبلغ هذه التكاليف حسب ماالدراسات/

 الدراسات البيئيةتَكاليف ُشعبة : (8الجدول )

 المبلغ /الدينار البيان ت

 61.281.111 رواتب 5

 56.141.111 بغرض النشاط ايفادات 9

 95.866.111 عقود بحثية 5

 1.281.111 اندثارات 6

 65.218.111 تشغيلية مصروفات 1

 556.912.111 المجموع

 .د حصر تكاليف ُشعبة تَلوث الهواءالباحثان بَع إعداد الَمصدر:
                                                           

 .مثنى كيطان الوثائق في قسم الدراسات والمقابلة مع مسؤول الشعبة الكيمياوية د. المصدر: )*(
 .دينار عراقي 5589سعر صرف الدوالر البالغ  اعتماد )**(
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ويرى الخبراء في مجال البيئة في المصفى بأإمكانية تخفيض تكاليف الدراسات البيئية   

المتمثلة بااليفادات والعقود فضالً عْن تخفيض المصروفات التشغيلية إلى الربع بعد تطبيق تقنية 

 :لما يلي ض وفقاُ وتبلغ كمية التخفيالغازات  استرجاعمنظومة 

 تكاليف التشغيلية %11+  يفادات + العقودالمبلغ تخفيض الدراسات البيئية = ا

   =56.141.111  +95.866.111 +65.218.111 × 11% 

 ضمندينار مبلغ تخفيض تكاليف الدراسات البيئية  42.551.111=   

 .الغازات استرجاعل بتقنية نشاط البحث والتطوير اِلخضر بعد تطبيق اإلنتاج اِلنظف المتمث

علماً إن نسبة الغاز النفطي ، المصفى مْن المهندسين والماليين وحسب آراء الخبراء في  

 .%5.51المسال من تخفيض تكاليف الدراسات تبلغ 

دينار وتمثل مبلغ التخفيض  9.521.291=  %5.51 × 42.551.111مبلغ التخفيض للمنتج = 

يب النشاط نحو لمسال وتبلغ كلفة نشاط البحث والتطوير بعد تصوالموزع على الغاز النفطي ا

 .المتطلبات البيئية

 مقدار التخفيض - لتطوير التقليديكلفة البحث والتطوير اِلخضر = كلفة البحث وا

 دينار15.651.181=  9.521.291 - 15.455.111 =  

 لى تخفيض في تَكاليف قسم البيئةإ كذلك إن تَطبيق هذه المنظومة يؤدي :التصميم األخضر .رابعاً 

ْن أربعةأ ُشعب هي ُشعبة السيطرة َعلى تَلّوث الهَواء  ،ضمن نشاط التصميم ويتألُف هذا القأسم مأ

ْن وُشعبة مكافحة تَلّوث التُربة وُشعبة الدراسات البيئيّة وُشعبة الُمتابَعة ويَتأم تخفيض التكاليف مأ 

اللأ ُشعبة الَسيطََرة َعلى الغازية وتأثيُرها َعلى  االنبعاثاتالهَواء الجوي التي تَعني بأمتابَعة  تَلّوث خأ

تَلّوثأ الهواء الَجوي وبَلغْت إجمالي التَكاليف الُكلية لأهذا القأسم والُمَوزعة َعلى الُمنتَج َحوالي 

ن َمصروفات هذا القأسم )*(%51.5دينار( أي ما يُعادأل  111.159.56) من  %21 وباسترجاع مأ

ر تَكاليف إجم ن الغازات بأاإلمكان تخفيض تَكاليف هذهأ الُشعبة وبَعَد َحصأ ثة مأ الي الَكميات الُمنبَعأ

ح الَجدوُل )  .9151لأَسنة  ( هذهأ التَكاليف2ُشعبة تَلوث الهَواء يوضأ

 تَكاليف ُشعبة تَلوث الهواء الجوي :(2الجدول )

 /الدينارالمبلغ البيان ت

 521.111.111 رواتب 5

 558.161.111 االنبعاثاتكاليف فَحص تَ  9

 514.185.111 مشتريات ُعدد وآالت فَحص 5

 511.581.111 مواد أولية في تخفيض التَلّوث 6

 559.411.111 اندثارات 1

 418.541.111 المجموع

 الهواء.بَعد حصر تكاليف ُشعبة تَلوث  انإعداد الباحث الَمصدر:

الغازات إلى الُربع  استرجاعالُشعبة بَعد تَطبيق َمنظومة  وهُناك إمكانية لأتخفيض تَكاليف  

ال  واالندثاراتإال إن َمصاريف الَرواتأب  واآلالتوالُمتََمثألة بأتكاليف الفحص والمواد اِلولية والُعدد 

ن الَشرأكة تَتََحملها في حال وأجود  ح االحتساب ،غازية كبيرة أو ال انبعاثاتيُمكأن تَخفيُضها ِلأ  وتوضأ

قدار التَخفيض الُكلي   .لألَشرأكة والُمنتج َعينة البَحثاآلتية مأ

                                                           
 اإلنتاج. حسابات شعبة/المالي القسم سجالت: مصدرال )*(
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 %75 ×+ المواد األولية(  + مشتريات آالت الفحصاالنبعاثات )تَكاليف  التَكاليف التي ترغُب الَشركة بَتخفيضها بعد =

 ( =558.161.111+ 514.185.111 + 511.581.111 )× 11% 

قدار الت 954.159.111=    خفيض َعلى مستوى الَشرأَكة.دينار مأ

دينار( بَعد ضرب  8.558.551وتَبَلُُغ مقدار التخفيض الُمخصصة والُموزعة َعلى الُمنتَج )  

 :ووفقاً لآلتي %5.51المبلغ الُكلي للتخفيض بأنسبة التخصيص والبالأغة 

 مقدار التخفيض -تكاليف التصميم اِلخضر = تكاليف التصميم التقليدي 

 دينار 525.116.811=  8.558.551 - 919.165.111 = 

التصنيع هندسية لأتحقيقأ  وسيلة وتقنيةالغازات  استرجاعمنظومة تُعد  :التصنيع األخضر خامساً.

 حرقها،الغازات بَدالً مْن  استرداد تَقوُم فيَمصفى الدورة إذ َوسط/في َشرأكة َمصافي ال اِلخضر

 استرجاعتقنية  تأثيرالمنظومة وفيما يلي توضيح بواسطة هذه  التصنيع اِلخضرويمكن تحقيق 

ُح الَجدوُل )عناصر تصنيع الغاز النفطي المسال  الغازات على ( تَكاليف المواد اِلولية في 51يَُوضأ

أشرنا َسلَفاً بأأن المواد اِلولية تُمثأل الغازات  الغازات َوكما استرجاعمنظومة قبل  9151َسنة 

 .سين وهدرجة البنزينالنفط وتح الناتجة من تكرير

ُمدَخالت وُمخرجات اإلنتاج للغاز النفطي الُمسال وإجمالي التَكاليف قبل تطبيق : (51الَجدول )

 التصنيع اِلخضر

 البيان
 3الكميات/م

 المدخالت

 3الكميات /م

 المخرجات

للمتر  السعر

 المكعب الواحد

 الكلفة

 السعر(× )المخرجات 

 56.425.251.524 555.649 555.118 555.589 المجموع

ث  الَمصَدر: جالت قس استناداإعداد الباحأ جالت القسم الماليإلى سأ  .م التَكرير وسأ

ْن الَجدير بأالذأكر بأأن هيأة الُمشتقات الخفيفة والتي تَُضم )قسم التَكرير وُشعبة الغاز السائل(     مأ

ُد تَكاليف الَمواد اِلولية  إلى كمية الُمخرجات اإلنتاجية وليَس  ستنادااوبأاإلتفاق مع القأسم المالي تُحدأ

على كمية المدخالت إلى وأحدة الغاز السائأل بأسبب تَعرض كميات من المدخالت إلى التبخر بأسبب 

العمليات اإلنتاجية والتفاعل مع الكيمياويات الُمذابة وبخار الماء وبأغرضأ إعطاء أهمية وَدعم 

ْن مخاطر لألعاملين في هذهأ الُشعبة ولأتخفيض   االنبعاثاتتَكاليف المواد اِلولية وحماية البيئة مأ

 :ووفقاً لأآلتي %28.1لتصنيع اِلخضروبَلََغْت الكفاءة اإلنتاجية قبل تطبيق ا

 المدخالت÷ الكفاءة اإلنتاجية = المخرجات 

   =555.118 ÷ 555.589  =28.1% 

اللطن/سنة 49.552وبَلغت الكميات الُمنتجة بأالطن )  :َووأفقاً لأآلتي 9151َسنة  ( خأ

 (معادلة تستعمل في الشركة) 1.1141 ×الكميات بالطَن = الكميات بأالمتر الُمكعب الواحد 

 طن 49.552=  1.1141 × 555.118=  

قيدارهُ  اسيترجاعالغازات يُمكين  استرجاعتطبيق تَقنية إن    مين الغيازات وتحقييق  %21ميا مأ

الُمسيال وبأالتيالي عيادة تَيدوير الغياز المنبعيث عنيد تصينيع الغياز النَفطيي الكفاءة اإلنتاجية مْن خالل إ

وبأيالرأجوع إليى كميية الٌميدخالت اليوارأدة فيي الَجيدول َرقيم  االنبعاثياتخالياً ميْن تحقيق إنتاج أخضر 

ييُح الَجييدول ) الَمصييفى،الُكلييية فييي  االنبعاثيياتمييْن َكمييية  %1( والتييي تُعييادأل 51) ( َكمييية 55يوضأ

التصينيع بييق ( والغازات الثانويية اِلُخيرى قبيل تط2S, NO2H ,2COللغازات الرئيسة ) عاثاتاالنب

 .اِلخضر
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 الُكلية قبل إعادة تَدوير الغازات الرئيسة والثانويّة االنبعاثاتَكمية : (55الَجدول )

 البيان
قبل  استرجاعهاالتي تم  االنبعاثاتِمْن  %5َكمية 

 المكعب بالمترالغازات  استرجاعتطبيق منظومة 

مْن الغازات  %111كمية 

 بالمتر المكعبالُمنبعثة 

 9.941.461 555.589 المجموع

ث  الَمصَدر:  .(51) إلى بيانات الجدول استناداإعداد الباحأ

قيداَره  اسيتعادةالغازات والتي بأإمكانأها  استرجاعوبأتَطبيق منظومة    ميْن الغيازات  %21ميا مأ

ثية والييواردة حجو يح الجييدوُل ) ،(55مهييا فييي الجييدول )الُمنبَعأ ( المييدخالت والُمخرجييات بعييد 59يوضأ

 .َعْن تَكاليف الَمواد اِلولية الغازات فضالً  استرجاعمنظومة تطبيق 

ُمدَخالت وُمخرجات اإلنتاج للغاز النفطي المسال وإجمالي تكاليف المواد اِلولية بعد : (59الَجدول )

 التصنيع اِلخضرتطبيق 

 البيان

كمية 

 النبعاثاتا

 5مالغازية/

 5/مالكميات

 المدخالت

 (%21×9)عمود 

 5الكميات /م

 المخرجات

 (%511×5)عمود

السعر للمتر 

المكعب 

 الواحد

 الدينارالكلفة/

 دينار 948.921.461.159 555.649 9.161.814 9.161.814 9.941.461 المجموع

ث  الَمصَدر: جالت قس استناداإعداد الباحأ جالت القسم الماليم التَكرير وإلى سأ  .سأ

إلييييى  5م 118.555الكميييييات المنتجيييية ميييين  ارتفيييياعياُلحييييظ ميييين خييييالل الجييييدول أعيييياله   

 .%51إلى  %21من  االنبعاثاتوتخفيض نسبة  التصنيع اِلخضربعد تطبيق  5م 814.161.9

 (معادلة تستعمل في الشركة) 1.1141 ×الكميات بالطَن = الكميات بأالمتر الُمكعب الواحد 

 1.1141 × 5م 9.161.814 =  

 طَْن الكميات الُمنتجة بأالطن من الغاز النفطي الُمسال بعد تطبيق التصنيع اِلخضر 5.551.161=   

ييْن الغيياز النفطييي المسييال مييْن  ارتفيياعياُلُحييظ مييْن خيياللأ مييا ّورأَد أعيياله    الكميييات الُمنتجيية مأ

 .طن 5.551.814طن إلى  49.552

دينيار وبعمير  9.546.111.111الغيازات والبيالغ تكلفتهيا  اسيترجاعمنظومة  اندثارويبلغ   

 .دينار/سنة 12.511.111سنة بدون أنقاض  61إنتاجي 

يمنها أييام العطيل  )مينْ ويمكن تخفيض تكاليف المختبرات إذ يَيتُم أخيد ثيالث نمياذج يوميياً    ضأ

ة والدراسات إمكانية تخفيض الخبراء في قسم البيئ المنبعثة ويرىالرسميّة والجمع( لأفحصأ الغازات 

إليى عينية واحيدة  التصينيع مين خيالل تخفييض حجيم العينيات الثلث أثناءإلى  تكاليف فحص الغازات

 .التصنيع اِلخضرالغازات بعد تطبيق  انخفاض يومياً بسبببدالً من ثالث عينات 

 5 ÷تكاليف المختبرات قبل التخفيض = تكاليف المختبرات قبل التخفيض 

  =554.111.111  ÷5 

 /سنة بعد تطبيق التصنيع اِلخضردينار 58.819.555=  

الغيازات فيي مصيفى اليدورة تيؤدي  اسيتثمارمما سبق في أعاله يرى الباحثيان بيإن عملييات   

لتحقيييق بيئيية خضييراء وتخفيييض التكيياليف البيئييية خييالل أنشييطة سلسييلة القيميية الخضييراء المتمثليية 

( تكيياليف نشيياط التصيينيع بعييد تطبيييق 55الجييدول ) حيوضييبنشيياطي البحييث والتطييوير والتصيينيع و

 .بين سلسلة القيمة الخضراءالتكامل 
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 التصنيع بعد تطبيق سلسلة القيمة الخضراء تكاليف عناصر نشاط : (55الجدول )

عناصر نشاط 

 التصنيع

إجمالي تكاليف نشاط 

التصنيع قبل تطبيق 

 سلسلة القيمة الخضراء

إجمالي تَكاليف نشاط 

يع بعد تطبيق التصن

 سلسلة القيمة الخضراء

 المالحظات

 948.921.461.159 56.425.254.111 المواد اِلولية
زيادة كلفة المواد اِلولية بسبب زيادة 

 وتدوير المخلفات اإلنتاجية استرجاع

 - 995.229.111 995.229.111 الرواتب

 - 549.151.111 549.151.111 الخامات الكيمياوية

 المنظومة اندثارإضافة  519.841.111 555.141.111 االندثارات

 - 5.411.415.111 5.411.415.111 الطاقة

 - 515.518.111 515.518.111 الصيانة

 58.819.555 554.111.111 المختبرات
تخفض إلى الثلث بسبب تخفيض 

 االنبعاثات

  911.196.212.161 51.551.812.111 اإلجمالي

 .(6لبيانات الجدول ) استناداعداد الباحثان إ المصدر:

بَعيَد تَطبييق الُمتطلبيات  :عدد تَطبيدق ِسلسدلة القيمدة الخضدراءكلفة الِوحدة الواحددة لِلُمندتج ب .ساِدساً 

ْن خاللأ البحث عيْن منظومية  الغيازات التيي يرغيب  اسيترجاعالبيئيّة َعلى أنشطة البحث والتَطوير مأ

َعلى تَخفيضأ تَكاليف شعبة الدراسات البيئيية فيي  الغازات وانعكاسهار المصفى بتطبيقها إلعادة تدوي

ُح الَجدول ) وتكاليف قسمقسم الدراسات  ئة بين سلسلة القيمة التقليدية 56البيئة يوضأ ( الفروقات الناشأ

يد ميْن للغياز النفطيي الُمسيال بعيد  لسلة القيمة الخضراء لأكلفة المتر الُمكعيب الواحأ ل تحليي اسيتعمالوسأ

 .سلسلة القيمة الخضراء

 مصفى الدورةلة القيمة الخضراء/ُكلفة الوحدة الواحدة للغاز النفطي الُمسال بَعد تطبيق سلس: (56الجدول )

 سلسلة القيمة الخضراء سلسلة القيمة التقليدية النشاط التقنية ت

سلسلة القيمة  5

 الخضراء

 15.651.181 15.455.111 البحث والتطوير

 525.116.811 919.165.111 التصميم

 911.196.212.161 51.551.812.111 التصنيع 9

 954.152.111 954.152.111 الساندة 5

 915.994.161.221 51.462.286.111 إجمالي التَكاليف

 5م814.161.9÷  5م 118.555÷  الكميات الُمنتجة بالمتر المكعب÷ 

د  5دينار/م 218.955 5مدينار/ 251.511 = كلفة المتر الُمكعب الواحأ

 (1.1141 × 555.118الكميات الُمنتجة بأالطن )

 (1.1141×  5م814.161.9)
 طن 5.551.161 طن 49.525

د  دينار / طن 958.111 دينار / طن 985.126 كلفة الطَن الواحأ

ث  المصدر:  الخضراء.سلسلة القيمة  السابقة لأكلأ نشاط بعد تطبيق االحتسابانإلى  استناداإعداد الباحأ

الغيازات  اسيترجاعومما سبق في أعاله يرى الباحثان إن تطبيق التقنيات النظيفة مثيل تقنيية   

 واالسيتفادةمن الغيازات المنبعثية  %21تؤدي لتحقيق بيئة نظيفة صالحة للعيش والقضاء على نسبة 

م تحقيق اِلهمية مْن وبأالتالي ت. االقتصاديةمن عملية إعادة تدويره الغازات في تحقيق أرباح للوحدة 

ومنهييا مشييكالت  االقتصييادية المشييكالت التييي تتعييرض لهييا الوحييداتتطبيييق البحييث والمتمثليية بحييل 

وزييادة نسيب الهييدر والتليف والضيياع بييالمواد معاميل اإلنتيياج  انبعاثياتالتليوث البيئيي النياتج بسييبب 
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اليف البيئييية التييي تتكبييدها تقنيييات تقليدييية غييير صييديقة للبيئيية وتخفيييض التكيي اسييتعمالاِلولييية نتيجيية 

 االنبعاثياتسلسلة القيمة الخضراء فضيالً عين تخفييض حجيم   استعمالمن خالل  االقتصاديةالوحدة 

ميواد  اسيتعمالوالمخلفات التي تطرحها مصيانعها المسياهمة فيي تولييد منتجيات خضيراء مين خيالل 

أقيل مين بياقي المنتجيات  ونييةكربإن الغاز يحتيوي عليى مركبيات  باعتباروذلك  ،أولية صديقة للبيئة

الغازات بيدالً  استثمارالنفطية مثل الكاز والبنزين والنفط اِلبيض  تحقيق الكفاءة اإلنتاجية من خالل 

 ثل للطاقة والموارد المتاحة.اِلم االستغاللمن طرحها للغالف الجوي وتحقيق 

خضراء يساعد إدارة تحليل سلسلة القيمة ال استعمالهل إن )وبالرجوع إلى مشكلة البحث   

زيادة ( تم حل المشكلة مْن خالل التكاليف وتحسين اِلداء البيئيعلى تخفيض  االقتصاديةالوحدة 

ثة  طة سلسلة البيئية خال تخفيض كلفة المنتج وبالتالي تخفيض التكاليفوإنتاج الغازات المنبعأ لأ أنشأ

على زيادة  سلسلة القيمة الخضراء الاستعميساعد وعليهأ تم إثبات فرضيّة البحث )القيمة الخضراء 

 .(تحسين اِلداء البيئياإلنتاجيّة وتخفيض تكاليف الُمنتج فضالً عْن 
 

 والتوصيات االستنتاجات :رابعالمبحث ال

 باآلتي:تمثلت  االستنتاجاتتوصل الباحثان لمجموعة من  :االستنتاجات .أوالً 

ومخلفات المعامل اإلنتاجية للوحدة  انبعاثاتض القيمة الخضراء يؤدي إلى تخفي استعمال سلسلةإن . 5

وتحقيق الكفاءة اإلنتاجية والقضاء على الهدر والضياع والتلف في المواد اِلولية والذي  االقتصادية

  .ينعكس على تخفيض التكاليف

الغازات  انبعاثاتإن نشاط التصميم اِلخضر يتطلب وجود معدات هندسية صديقة للبيئة تخفض مْن . 9

 االقتصادية.اهم في تحسين صورة الوحدة وتس

الغازات في مصفى الدورة تؤدي لتخفيض التكاليف البيئية ضمن نشاط  استرجاعمنظومة  إن تطبيق. 5

وتخفيض تكاليف الدراسات البيئية الموزعة على  دينار، 42.551.111بأمقدار البحث والتطوير 

 ر.دينا 9.521.291منتج الغاز النفطي المسال بأمقدار 

الغازات في مصفى الدورة تؤدي لتخفيض التكاليف ضمن نشاط  استرجاعمنظومة  إن تطبيق. 6

وتخفيض تكاليف الدراسات البيئية الموزعة على منتج  دينار، 954.159.111التصميم بأمقدار 

 .دينار 8.558.551بأمقدار الغاز النفطي المسال 

 )تكاليف الفحص دورة تؤدي لتخفيضازات في مصفى الالغ استرجاعمنظومة  إن تطبيق. 1

علماً إن تكاليف المختبرات مباشرة  دينار58.819.555بأمقدار والمختبرات( ضمن نشاط التصنيع 

 المسال.على منتج الغاز النفطي 

 49.525زيادة الكميات المسترجعة من الغاز من  الغازات إلى استرجاعمنظومة يؤدي تطبيق . 4

 نة.سطن /5.551.161/سنة إلى طن

المكعب الواحد من الغاز المنتج من  كلفة المتربين سلسلة القيمة الخضراء لتخفيض  استعماليؤدي . 1

 الغازات. استرجاعمنظومة  استعمالدينار بعد  559.821دينار إلى  511.251

 :يوصي الباحثان بما يلي :التوصيات ثانياً 

تي تسعى لبناء سلسلة قيمة خضراء في دورات ال االقتصاديةينبغي إدخال كافة العاملين في الوحدة . 5

 المجال.تدريبية في مجال البيئة والتعرف على آخر التطورات في هذا 
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ينبغي القيام بشراء معدات هندسية خضراء تقوم بالقضاء على التلوث في أدنى حد ممكن وتحقيق  .9

 اإلنتاجية.الكفاءة 

عن المواد التقليدية  واالستغناءليات التغليف مواد أولية صديقة للبيئة في عم استعمالضرورة . 5

 مالية.لتخفيض تكاليف مواد التغليف وتحقيق وفورات 

وفي المقابل  التصنيع اِلخضرالتي تتبنى  االقتصاديةللوحدات  توالمكافئاتفعيل نظام الحوافز  .6

 اإلنتاج.ة في التي تتبع اِلساليب التقليدي االقتصاديةزيادة الضرائب والعقوبات على الوحدات 

الصادرة من المعامل اإلنتاجية لتحقيق وفورات مالية  واالنبعاثاتالغازات  استثمارالتوجه نحو  .1

  .التلوثوتخفيض 

المنتجات في أماكن آمنة للحفاظ عليها من التلف  خالل خزنضرورة تخفيض تكاليف التوزيع من  .4

 والزبائن.وتوفير منافذ توزيعية آمنة على العاملين 

. إطالع المعنيين في الهيأة الهندسية والفنية والقسم المالي َعلى تقنيتي تحليل سلسلة القيمة الخضراء 1

طة الَشركة نحو المتطلبات  طة رئيسة وساندة وتصويب أنشأ طة الُمنتج إلى أنشأ  البيئيّة.في تحليل أنشأ

برام العقود تَشكيل فَريق عمل ُمتََخصص مْن الكوادر الهندسية والمالية وال . 8 قانونية والرقابية إلأ

راءأ منظومة  الغازات. استرجاع الالزأمة مَع الَشركات العالميّة في شأ

. تَشكيل لُجنة ُمشتركة بين أعضاء مْن أقسام الُمختبرات والمالية والهندسية والُمشتريات والقانونية 2

راء  ليّة والتي يَصعٌب عليها تحليل مختبرات حديثة بدالً مْن اِلجهزة الحا أجهزةوالتدقيق في شأ

 .كمكونات الُمنتجات في ظل المواصفات التسويقيّة الحديثة لأمنظمة أُوبأ 

 المصادر:

 :المراجع العربية أوال.

 الكتب:أ.  

دار اليازوري العلمية للنشر  اِلخضر، التسويق ،(9112) ،احمد نزار ،النوري ،ثامر البكري،. 5

 ردن.اِل اِلولى،الطبعة  والتوزيع،

دار اليازوري للطباعة  اِلولى، اِلخضر الطبعةالتسويق  استراتيجيات ،(9159ثامر ) البكري،. 9

 اِلردن. عمان، والنشر،

 :الدراسات والرسائل واألطاريح الجامعية. ب  

إعادة تدوير النفايات ودورها في تحسين الكفاءة  (،9151)مجيد، صدى مدحت  الساهوكي،. 5

ُمحاسبية والمالية دكتوراه غير منشورة ُمقدمة إلى المعهد العالي لألدراسات الأطروحة  اإلنتاجية،

 .العراق//جامعة بَغداد

دراسة )التسويقي تطبيق التسويق اِلخضر على اِلداء  أثر (،9151)الكريم، سامي عبد  المومني،. 9

سالة ماجستير منشورة ر (،ميدانية على قطاع اِلجهزة الكهربائية المنزلية في مدينة عمان / اِلردن

  اِلردن. التسويق،مقدمة إلى جامعة الزرقاء في علوم 

 :الدوريات والمجالتجـ. 

اِلخضر، إلعادة التدوير في تعزيز فلسفة التسويق  االستراتيجية (، اِلبعاد9155ثامر ) البكري،. 5

  .95العدد  ،1المجلد  واالقتصادية،تكريت للعلوم اإلدارية  مجلة

أثر اإليصاء الواسع في تكاليف  (،9151)محمد، حسين كريم  الشمري، ،ولة حسينخ حمدان،. 9

 .9العدد  ،2المجلد  الجامعة،مجلة كلية مدينة العلم  الجودة،
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المستدامة دور الخدمات اللوجستية الخضراء في بناء البيئة  (،9158)جمعة، سهيلة  راضي،. 5

 . 51 العدد ،الوطني ِلبحاث الفكر والثقافة المنتدى

إمكانية تبني نشاط التصميم اِلخضر في  (،9154)سالم، شهلة  العبادي، ،أكرم أحمد الطويل،. 6

 ،52المجلد  واالقتصاد،مجلة اإلدارة  مقارنة،دراسة  الموصل:شركات صناعة اِلدوية في مدينة 

  .511العدد 

 الجزائر،مية المستدامة في نحو التسويق اِلخضر لأتحقيق التن (، التوجه9151) ياسمينة، عمامرة،. 1

 .11العدد  اِلغواط،عمار ثليجي  مجلة دراسات لجامعة

 :المؤتمرات .د

إعادة تدوير المنتجات والمخلفات ودورها في الحد من اِلزمات  (،9111)أحمد، إلهام  دشيشة،. 5

المستجدات االزمات والكوارث البيئية في ظل المتغيرات و )إدارةالمؤتمر السنوي العاشر  البيئية،

 .مصر، المعاصرة(مية العال

 :المصادر األجنبية .ثانياً 
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