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و تقدير شكر  
 

أوال وقبل كل شيء أمحد اهللا سبحانه وتعاىل على توفيقه لنا من أجل إمتام هذا العمل والوصول 

. هذه املرتبة من العلم والنجاحإىل  

أتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذ الدكتور الطيب داودي الذي مل يبخل علي بالنصائح والتوجيهات 

، فله منا كل ملقد كان مثاال يف التعامل وقدوة يف الع، فواء يف مرحلة الدراسة أو التأطريس

.الشكر والتقدير  

يف قراءة هذه  اجهد نذلويبس إىل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة الذين املسبق بالشكرأتوجه 

.يمها وتثمينهامن أجل تقي األطروحة  

علوم  و والتجارية كما أتوجه بشكري واحترامي إىل أساتذة وإدارة كلية العلوم االقتصادية

.نا طوال فترة الدراسةعلى املساعدات اليت قدموها ل التسيري جبامعة حممد خيضر بسكرة  

وال يفوتين التوجه بالشكر واالحترام إىل الدكتور مجال لعمارة على النصائح والتوجيهات اليت 

.األطروحةقدمها لنا طوال فترة إعداد هذه   

من ساهم يف إجناح الدراسة امليدانية وعلى رأسهم  كلإىل دون أن أنسى التوجه بالشكر 

 مؤسسات صناعة اإلمسنت يف اجلزائر

.كما أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعدين من قريب أو بعيد إلمتام هذا البحث   

 
 

 
 لعبیدي مھاوات
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  :ملخص الدراسة

دف دراستنا من خالل هذا البحث إىل دراسة القياس احملاسيب للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها يف 
القوائم املالية لتحسني األداء البيئي ومت التأكد من ذلك من خالل دراسة ميدانية موعة من مؤسسات صناعة 

هذه القوائم متمثلني يف احملاسبني و حمافظي احلسابات  اإلمسنت يف اجلزائر باإلضافة إىل أطراف آخرين مهم
ومت جتميع البيانات باالعتماد على قوائم ، مستجوبا 163واملؤسسات املالية والضرائب حيث بلغ حجم العينة 

ومت حتليل البيانات باستخدام األساليب اإلحصائية وذلك بغرض اختبار العالقات بني متغريات ، االستقصاء
  .البحث

  :أوضحت نتائج البحث من خالل التحليل االحصائي عند اختبار الفرضيات مايلي وقد
 لتكاليف البيئية القياس واإلفصاح احملاسيب عن اأمهية الوعي لدى املسؤولني بضرورة بني  وجود عالقة ارتباط
 .الصناعية حتسني األداء البيئي للمؤسساتو
 عن  احملاسيب  القياس واإلفصاحتطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات بني وجود عالقة ارتباط

 .الصناعية للمؤسسات وحتسني األداء البيئيالتكاليف البيئية 
 دف القياس واإلفصاح بني وجود قصور يف وجود عالقة ارتباط النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية 

 .الصناعية ء البيئي للمؤسساتوحتسني األدا البيئية فلتكالياحملاسيب عن ا
 للمؤسسـات  البيئية يف حتسني وتطـوير األداء البيئـي    احملاسيب عن التكاليفلقياس واإلفصاح لثر وجود أ

 .الصناعية
بالرغم من تأثري القياس واإلفصاح احملاسيب للتكاليف يف القوائم املالية على حتسني األداء البيئي  إال أن 

عدم وجود قوانني صارمة سواء على املستوى احمللي أوالدويل جترب قه وذلك بسبب معظم املؤسسات ترفض تطبي
  .املؤسسات  على تطبيق عملية القياس احملاسيب للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها يف القوائم والتقارير املالية

ية والوطنية على أن تعمل املنظمات واهليئات العلمية احملاسبية الدول، وعليه فقد أوصت الدراسة بضرورة
القيام بالدور املطلوب منها يف ما خيص محاية البيئة، وذلك عن طريق  إصدار معايري حماسبية اخلاصة بإلزام 
املؤسسات خاصة الصناعية منها على القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف تقاريرها املالية وذلك بغرض 

  .حتسني األداء البيئي
  

األداء ، اإلفصاح عن التكاليف البيئية، قياس التكاليف البيئية، احملاسبة البيئية، تكاليف البيئيةال: الكلمات املفتاحية
  .حتسني األداء البيئي، البيئي
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Summary 
 
    The goal of our study through this research is to study the accounting measurement of the 
environmental costs and disclosed them in the financial statements to improve the environment 
performance. It was confirmed of that through a field study sample from the cement industrial 
institutions in Algeria. In addition to other parties who are interested about these lists such as the 
accountants, the accounts governors, the financial institutions and tax offices.  The size of 
sample questioned was 163 interrogators and the data was compiled basing on the lists of the 
survey. Then data was analyzed using statistical methods in order to test the relationships 
between the research variables.  
 
     
     The results of the survey showed ,through statistical analysis when testing hypotheses, the 
following:  
 
 The existence of a correlation between the importance of awareness at the officials by the 

importance of  measurement and accounting disclosure for environmental costs and 
between the improvement of the environmental performance of industrial enterprises.  

 The  existence of a correlation between the fears and obstacles that limit the adoption of    
the process measurement application with the accounting disclosure for the 
environmental costs and between the improvement of the environmental performance of 
industrial enterprises.  

 The existence of a correlation between the re-review of the financial accounting system 
and making it compatible with the international accounting standards for the purpose of  
measurement and accounting disclosure  for environmental costs and between the 
improvement of the environmental performance of industrial enterprises.  

 Having the impact of measurement and accounting disclosure for the environmental costs 
in the improvement and the development of the environmental performance of industrial 
enterprises. 

 
 
     Despite the impact of the measurement and the accounting disclosure for costs in the financial 
statements on the improvement of the environmental performance. However  most of the 
institutions rejects its application because of the lack of strict laws either at the local or the 
international level  that forces the institutions to apply the process of the accounting 
measurement for environmental costs and disclosed them financial statements and reports.  
 
    Therefore the study has recommended, necessarily, that  the organizations and the scientific 
international and national accounting bodies work on fulfilling  their required role in terms of 
protecting the environment by issuing special accounting standards through obliging the  
institutions, especially the industrial ones on the measurement and the disclosure of 
environmental costs in their financial reports in order to improve the environmental performance. 
 
Keywords: Environmental costs, Environmental accounting,  Environmental costs 
measure, Disclosure of environmental costs,  Environmental Performance, Improve the 
environmental performance.                                                                                                              
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هتم اتمع الدويل بإصدار املواثيق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واليت تنص على محاية البيئة من إ
كما زاد الضغط من جانب مجاعات أنصار محاية البيئة ملطالبة املؤسسات بإزالة أو ، النامجة عن التلوث ضراراأل

مما أرغم العديد من املؤسسات إىل ، عوامل التلوثمنع أسباب التلوث النامجة عن عملياا التشغيلية وغريها من 
مما جعل  وقد ترتب على ذلك نشأة عناصر جديدة من التكاليف وااللتزامات، االلتزام بالقوانني والتشريعات البيئية

سليمة  املسؤولية االجتماعية بشأن محاية البيئة بصورةبعلومات املالية املتعلقة الفكر احملاسيب يويل اهتماما خاصا للم
إلتزام يتم من خالله القياس واإلفصاح احملاسيب عما يترتب على وموضوعية يف حماولة منه للتوصل إىل نظام حماسيب 

سواء داخل  األطراف املعنيةإىل  الالزمةتوصيل املعلومات ناسبة وماسبية حمعايري محتكمه  املؤسسة باملسؤولية البيئية
ها داليت تساعد يف تقييم كفاءة املؤسسة فيما يتعلق باستخدام موار ي البيئيةواملتعلقة بالنواح املؤسسة أوخارجها
  .حتسني األداء البيئي اختاذ قراراتو جتاه محاية البيئة من التلوثامبسؤوليتها  إلتزامهااالقتصادية ومدى 

قوانني والتشريعات ومن أجل املعاجلة احملاسبية لكل من التكاليف وااللتزامات الناجتة عن التزام املؤسسة بال
، ومبا أن أحد البيئية فقد ظهرت احملاسبة البيئية واليت ختتص بالقياس واإلفصاح عن التكاليف وااللتزامات البيئية

جند أن تطبيق نظام احملاسبة البيئية يوفر  املؤسسةاألهداف الرئيسية للمحاسبة هو إنتاج معلومات مالية عن نشاط 
  .مبزاولة نشاطها من أضرار بيئية املؤسسةباملوارد البيئية وما يترتب على قيام  املعلومات املالية املتعلقة

مبسؤوليتها اجتاه البيئة كان من  باحملاسبة البيئية و وأمام أمهية وضرورة تفهم املؤسسات املختلفة واعترافها
القياس " واالعتبار وإحداها الضروري أن يكون هناك العديد من القضايا اليت البد من النظر إليها بعني التحليل 

عما تسببه للبيئة من أضرار بسبب ممارستها ولية املؤسسة ؤويف ظل مس" لبيئيةواإلفصاح احملاسيب للتكاليف ا
تعمل وختضع لعدد  املؤسسةغري ملموسة أصبحت  وألنشاطها االقتصادي، سواء كانت تلك األضرار ملموسة 

إجياد بيئة نظيفة خالية من  إىل حتسني األداء البيئي و ليت تستهدفايئة، ومن القوانني املنظمة للب يمتزايد ومتنام
ىل دعم استمرارية التنمية يف إطار ترشيد استخدام املوارد وتعزيز األوضاع البيئية، وترتبط ذه القوانني إالتلوث، و

  .أمور كثرية متثل حتديات كبرية ملهنة احملاسبة واملراجعة
مبعزل عن العامل اخلارجي واملشكالت البيئية تتصف بأا ظاهرة عابرة للحدود أي ومبا أن اجلزائر ليست 

يئية ، رغم أن املشاكل البد ملواجهة خمتلف املشاكل البيئيةأا مشكلة عاملية فأصبح من الضروري للجزائر االستعدا
وزاد معه الرتوح  االستقالليعة بعد نتباة إال أن النمو الدميغرايف الذي عرف وترية سريف اجلزائر مل تكن ملفتة لال

إىل كل هذه التطورات أدت  خاصة صناعة اإلمسنت الريفي إىل املدن وظهور عمليات التصنيع املكثفة واملتنوعة
عليها يف التشريعات والقوانني منذ سنة  تدأك اجلزائر واليتيف  التنمية املستدامة على سريورةأثرت  نتائج سلبية

لإلفصاح عن التكاليف البيئية يف  االقوائم املالية للمؤسسات الصناعية يف اجلزائر ال جند أثر وبالرجوع إىل ،2003
وذلك  اليت دف حلماية البيئة والذهاب حنو التنمية املستدامةقوائمها املالية وهو ما يتناقض مع التشريعات البيئية 

وخاصة أن احلاجة  عن التكاليف البيئية احبالقياس واإلفص خاصة ميكن إتباعها لعدم وجود معايري حماسبية
      . للمعلومات البيئية أصبحت ضرورية سواء لألطراف املعنية داخل املؤسسة أو خارجها
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  :مشكلة البحث 
لالزدياد املنفرد يف حدث مراحل التطور احملاسيب ولقد نشأ هذا التطور احلديث نتيجة أ البيئيةتعترب احملاسبة       

اليت هلا تأثريات مالية واقتصادية واجتماعية وبيئية واسعة النطاق، مما أدى إىل االهتمام  ملؤسساتاحجم وقرارات 
واجلمعيات احملاسبية واملهنية واجلهات األكادميية، وملا كان اإلطار الفكري احملاسيب يعاين من  املؤسسات ا من قبل

واإلفصاح عن قياس الاكل اليت تواجه احملاسب مثل القصور لعدم قدرته على تقدمي إجابات حمددة لعدد من املش
كان من الضروري أن يكون هناك العديد من القضايا اليت ، وما يتعلق ا من مشكالت حماسبية ،التكاليف البيئية

  .وذلك جتاوب من الباحثني احملاسبني لقضايا بيئة املمارسة احملاسبية، تفرض نفسها يف جمال البحث
  :التايل الرئيسية هلذا البحث يف السؤال الرئيسي  اإلشكالية صياغة ميكنهذا املنطلق ومن  

  حتسني األداء البيئي؟ يف املالية  القوائمما مدى أمهية القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية يف 

  :واليت ستتمحور حوهلا هذه الدراسةيف هذا اإلطار ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية و
هناك إدراك ووعي لدى مسؤويل املؤسسات الصناعية بأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن هل  -1

  ؟تحسني األداء البيئيل املالية القوائمالتكاليف البيئية يف 
القوائم يف  عن التكاليف البيئيةاحملاسيب  خماوف ومعوقات حتد من تطبيق عملية القياس واإلفصاح هناكهل  -2

   ؟ املؤسسات الصناعيةدى لاملالية 
 احملاسيب القياس واإلفصاحلدولية واضحة لعملية عايري احملاسبة اوملنظام احملاسيب املايل اجلزائري هناك بنود ل هل -3

 ؟ للمؤسسات الصناعيةاملالية  القوائمالبيئية يف  فالتكاليعن 
  ؟ صناعة اإلمسنت ؤسساتمل لبيئيحتسني األداء ايف  لقياس واإلفصاح عن التكاليف البيئيةلأثر هل هناك  -4

 :فرضيات الدراسة

التالية اليت سيتم  الفرضيات قمنا بصياغة ،وكمحاولة لتجسيد تصور معني لإلجابة على التساؤالت السابقة
 :  اختبارها يف هذا البحث

 القوائميئية يف أمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البب سؤولنياملهناك إدراك ووعي لدى  -1
 .تحسني األداء البيئيل املالية

 القوائميف  عن التكاليف البيئيةاحملاسيب  تطبيق عملية القياس واإلفصاح تبين خماوف ومعوقات حتد من هناك -2
 .تحسني األداء البيئيلاملالية 

 فلتكاليعن ااحملاسيب  فصاحالقياس واإل يف عمليةعايري احملاسبة الدولية موالنظام احملاسيب املايل يوجد قصور يف  -3
  .تحسني األداء البيئيل املالية القوائميف  البيئية

 ةصناعملؤسسات  حتسني األداء البيئييف  املالية القوائم أثر للقياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف يوجد -4
  .اإلمسنت
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  : أسباب اختيار املوضوع
بصفة خاصة يف البيئية كتسبها احملاسبة بصفة عامة واحملاسبة إن اختيارنا هلذا املوضوع نابع من األمهية اليت ت

الصناعية للحد من ظاهرة التلوث البيئي، ويأيت هذا البحث لدراسة حماسبية جلانب مهم يتعلق بالقياس  املؤسسات
لتلوث اجل تقليل التكاليف الناجتة عن أوهذا من  ،الصناعية املؤسساتية يف واإلفصاح املايل عن التكاليف البيئ

  : ومن أسباا أيضا حتسني األداء البيئيوالبيئي 
   .ملثل هذه الدراسات اجلزائرية حاجة ومتطلبات البيئة -
  .األمهية اليت تكتسيها احملاسبة البيئية يف احلد من التلوث البيئي -
 ).حماسبة(وهذا راجع إىل ختصص  االهتمام اخلاص ذا اال -
 .العلمي يف اجلزائر  ميدان البحثحداثة املوضوع يف -

  :وضوعأمهية امل
يف أنه يتناول القياس واإلفصاح احملاسيب عن تكمن أمهية البحث يف احلاجة املاسة ملثل هذه الدراسات 

حيث أن املؤسسات ، حتسني األداء البيئيفيما خيص  التكاليف البيئية من الناحية اإلجيابية اليت حتققها املؤسسة 
تقييم لومستخدمي املعلومات املالية ، اتمع لتحسني صورة املؤسسة أمامية حلماية البيئة تتكبد أعباء مالية إضاف

إىل جانب ، تقوم على مبدأ أن املؤسسة جزء من اتمع وعليها احملافظة عليهمدى انسجام املؤسسة مع اتمع اليت 
رات اخلاصة باألمور البيئية واليت أضفت والنشعايري املاحملاسبية بإصدار البعض من  اهتمام اهليئات واملنظمات

  .    املصداقية للمعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها

  :أهداف املوضوع 
يتمثل اهلدف الرئيسي للبحث يف توضيح كيفية القياس احملاسيب للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها يف 

  :التايل قيقيهدف هذا البحث إىل حتوكما ، املالية لتحسني األداء البيئي التقارير
   .احملاسبة البيئية واملفاهيم املتعلقة ا تشخيص نظام -
  .وعلى أنواعهاالتعرف على التكاليف البيئية  -
واملعوقات ، املالية التقاريريف  هااإلفصاح عن كيفيةو ،القياس احملاسيب للتكاليف البيئية وبدائل طرقالتعرف على  -

  .اليت تعترض تطبيقهما يف املؤسسات الصناعية
 .حتسني األداء البيئيتقييم و ومؤشرات التعرف على طرق وأساليب -
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  :حـــدود الــدراسة 
  : التالية بااالت الدراسة هذه حتددت

  :املكاين اال - 
وال حتترم وهي ظاهرة منتشرة يف كامل دول العامل  ، واحد مكان يف حصرها ميكن ال البيئية املشاكل إن

بالشمول لنحصرها يف األخري  يف دولة  صفةتمستنا اأن تكون در رتأينااذه األسباب ، هلاحلدود السياسية للدول
   .ثا للبيئةيمن أكثر الصناعات تلوباعتبارها ويف مؤسسات صناعة اإلمسنت  اجلزائر 

  :اال الزماين - 
انت االنطالقة وضوع البيئة ومشاكلها، اليت كمبيبدأ اإلطار الزمين لبحثنا هذا من بداية االهتمام العاملي 

  .1972من مؤمتر استكهومل سنة 
  :املوضوعي اال - 

م ـجانب علو، عدة جوانب منها اجلانب القانوين من مبا أن موضوع البيئة واسع وميكن معاجلته
ارتأينا أن تكون دراستنا  احملاسيبن باجلانب و، ومبا أننا مهتم)املايل واحملاسيب( اجلانب االقتصاديواالجتماع 

 وذلك دف التعرف النامجة عنها االقتصاديةة واحملاسبية ملختلف املشاكل البيئية واآلثار ب املاليلى اجلوانمركزة ع
  .املالية من أجل حتسني األداء البيئي التقاريرلتكاليف البيئية واإلفصاح عنها يف عن اكيفية القياس احملاسيب  عن

  : منهج الدراسة 
حسب ما  فكان استخدامه عرب كامل فصول البحث التحليلي ج الوصفيهذا البحث اعتمدنا املنهملعاجلة 

فيه لتحليل ا كما كان، تقتضيه مرحلة املعاجلة وذلك بغرض التعمق يف فهم وتبيان العناصر املكونة للموضوع
حتديد يف التقارير املالية و قياس واإلفصاح عن التكاليف البيئيةالالطرق املستخدمة يف وتوضيح ختلف العالقات مل

للوصول إىل استنتاجات متكننا من اإلجابة على اإلشكالية املطروحة متضمنة ، أثارمها يف تقييم وحتسني األداء البيئي
    .األسئلة الفرعية لإلملام مبوضوع حمل الدراسة

أما يف اجلانب التطبيقي فقد اعتمدنا على منهج دراسة احلالة وهذا من أجل حتديد أثر القياس واإلفصاح 
 استبيان استمارةيف القوائم املالية يف عملية تقييم وحتسني األداء البيئي من خالل تصميم ن التكاليف البيئية ع

للحصول على معلومات  املسؤولني مع الشخصية املقابالت إىل البحث باإلضافة حملاور الرئيسية اجلوانب تضمنت
  . قضايا البيئية وأمهيتها وتأثريها على األداء البيئيستجوبني للاملإدراك  دىا للتعرف على م االستعانةميكن 

  : السابقة الدراسات
جلناه وما س إليهالتوصل  أمكنبعد إطالعنا عن الدراسات السابقة هلذا املوضوع حسب استطاعتنا وما 

حات أطروعالقة مبوضوعنا من  واألشدقربا  األكثرنه مت التركيز على الدراسات من صعوبة حلداثة املوضوع فإ
 مستوى بعض اجلامعات وهي على مقاالت منشورة يف جمالت علمية حمكمة املاجستري أو رسائل أو هالدكتورا

   :كالتايلاحلد الزماين مرتبة حسب 
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 مؤسسة، حالة النامجة عن التلوث البيئيحول التكاليف  1999 سنةفاطمة الزهراء زرواط  :الدراسة األوىل
التدهور لك دف التعرف على التكاليف املخصصة ملواجهة املشاكل النامجة عن وذ اإلمسنت ملنطقة رايس محيدو، 

اإلمسنت ملنطقة رايس محيدو حيث تناولت  مؤسسةكما حاولت الطالبة إسقاط دراستها على  البيئي يف اجلزائر
ت أنظف تكون يف إدراج تكنولوجيا املؤسسةفاق آإىل  تطرقت، ووقيمت اآلثار البيئية هلااملؤسسة خمتلف أنشطة 

  .صديقة للبيئة
حالة مؤسسة الكوابل ، لنفايات اإلنتاج الصناعي حول معاجلة اقتصادية 2002سنة  تومي ميلود: الثانيةالدراسة 

والسياسات املتبعة لتسريها ، وهدفت الدراسة إىل التعرف على النفايات وأنواعها 2000-1990بسكرة للفترة 
ل ـإىل مشاكول هلا ظهور هذه النفايات يرجع إىل مشاكل اإلنتاج ـتوصعاجلتها ومن بني النتائج اليت ـوم

  .  واقترح بإعادة استخدام النفايات املسترجعة ودخول سوق النفايات لتسويقها إن أمكن ذلك، التوعية
، مع مةورها يف حتقيق التنمية املستداحول  السياسة البيئية ود 2005عبد اهللا احلرتسي محيد عام : ةلثالدراسة الثا

يق التنمية دف التعرف على أثر السياسات البيئية احملافظة على البيئة يف حتق 2005-  1994 دراسة حالة اجلزائر
رورة احملافظة على التوازن ، وضاليت تراعي متطلبات البيئة صاديةاالقت، وإبراز أمهية التنمية املستدامة االقتصادية

  .داخل اقتصاد دول العامل بصورة عامةي البيئ
ثار دراسة اآل دف يف اجلزائر، االقتصاديةحول أثر تلوث البيئة يف التنمية  2006 سنةساملي رشيد : الدراسة الثالثة

ثارها على أتشريـح هذه الظاهرة، و حتديد من خالل االقتصادية واملالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منها 
التطـرق وإبراز األمهيـة االقتصاديـة للمشكـل،  مع صادي و أثرها كذلك على املوارد الطبيعية،النشاط االقت

إصدار التشريعـات و القـوانني على  ضرورة وتوصل إىل ،إىل األخطار و التهديدات النامجة عن هذا املشكل
ا البديل األمثل حلماية البيئة من ظاهرة املقومات اليت جيب أن تشملها إستراتيجية التنمية املتواصلة باعتبارهواألطر 
  .اجلزائري اتمعاالهتمام بنشر التعليم و الوعي البيئي لدى كافـة فئـات  بضرورة وأوصت التلوث

حول إشكالية تسيري النفايات وأثرها على التوازن اإلقتصادي  2006سنة  فاطمة الزهراء زرواط: الرابعةالدراسة 
األبعاد احلقيقية خلطورة تفاقم النفايات وتراكمها مبختلف أنواعها امللوثة للبيئة يف إظهار والبيئي وهدفت إىل 

اليت يكون هلا تأثري ضار على اإلنسان وما حوله من ، مناطق جذب السكان يف املدن الصناعية وغريها من املدن
يئية جيب تطبيقها أثناء السنة املالية وتوصلت إىل أمهية وجود نظام احملاسبة العينية للبيئة وأن التكاليف الب، كائنات

ألا تؤثر على النواحي االجتماعية واالقتصادية حسب ، اجلارية وتكون حتت إشراف متخصصني من الدولة
  .  موازنة الدولة

حول استخدام الطاقات املتجددة ودورها يف التنمية احمللية املستدامة  2007سنة  عمر الشريف: خلامسةاالدراسة 
الة الطاقة الشمسية يف اجلزائر يهدف من خالهلا إىل تقليل الضغوطات املفروضة من طرف اتمع املدين دراسة ح

وخاصة منها الشمسية وذلك  للتخلص من التلوث واحلياة يف بيئة نظيفة مستدامة واالهتمام بالطاقة املتجددة
لتنمية ة متثل حال ويف نفس الوقت مشكلة التخفيف التأثريات السلبية على البيئة والتنمية وتوصل إىل أن الطاق
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إال أا تعد سببا من أسباب تلوث اهلواء كما أا تلحق ، التنميةاملستدامة وعلى الرغم من أا تفسح اال أمام 
واقترح تشجيع بناء حمطات صغرية ومتوسطة وإدخاهلا يف جمال الطاقة من ، وصحة اإلنسان  البيئةأخرى ب اأضرار

حلول للطاقة ذات املنفعة االقتصادية وغري ضارة بالبيئة بدال من منتجي الطاقة عن طريق احملطات أجل توفر 
  .التقليدية ذات التلوث الكبري

اإلطار  دراسة مستقبلية يف احملاسبة البيئية واملوارد الطبيعية 1997 سنة حسن حممد أمحد فرغلي :الدراسة السادسة
يل مفهوم احملاسبة البيئية واملوارد الطبيعية، وذلك من خالل التعرض بالدراسة حتل إىلهدفت هذه الدراسة والعام 
من توصيات  إليهجتارب الدول واملنظمات العاملية، وما انتهت  إىل إضافةالعلمية اليت أثريت يف هذا اال،  لآلراء

تخدام كل من البيئة واملوارد بيانات حماسبية ميكن االعتماد عليها يف حتقيق اقتصاديات اس بإعدادفيما يتعلق 
من املوارد  األمثلالطبيعية، والذي ميكن االعتماد عليه يف معاونة الدول يف رسم سياستها البيئية، وحتديد احلجم 

واالحتفاظ به وتنميته يف الوقت ذاته، وخلصت الدراسة إىل ضرورة استخدام  الطبيعية الذي ميكن استخدامه
لبيئة واملوارد الطبيعية، حيث ال ميكن االعتماد فقط على احلسابات العينية واملوارد احملاسبة بالوحدات الفنية ل

  .الطبيعية للتعبري عن اخلسائر أو األرباح البيئية اليت تترتب على تأثري أنشطة اتمع على األصول العينية للبيئة
البيئي واالجتماعي للمنشآت  األداءالتعبري عن  إمكانيةحول  1998سيد عمر سنة  أمحد شهري :الدراسة السابعة

هدفت هذه الدراسة إىل حماولة بناء منهج علمي للمحاسبة والفكري للنظرية احملاسبية،  اإلطاراالقتصادية من خالل 
البيئية  األحداثاحملاسبية اليت ميكن من خالهلا رصد  واملبادئ البيئية يقوم على جمموعة من املفاهيم والفروض

هوم الربح كهدف وحيد وظهرت معه فاختفاء م إىل عنها بشكل مالئم، وتوصلت الدراسة للمؤسسة والتعبري
وأصبح وجود املؤسسة واستمرارها رهنا بتحقيق التوازن بني جمموع  رى بيئية واجتماعيةـأهداف أخ

واإلفصاح ، اسواالجتماعية كالقي ن اجلوانب املتعددة للمحاسبة البيئية،بني احملاسبني بشأواالختالف األهـداف، 
  .حيث تعددت االجتهادات واملمارسات بشأا

اإلفصاح البيئي يف التقارير والقوائم املالية وآثاره حول  1999 سنة حممد حسني أمحد حسن :الدراسة الثامنة
 البيئي يف الفكر اإلفصاحتوضيح أمهية  إىلهدفت هذه الدراسة واالجيابية دراسة تطبيقية على الشركات السعودية، 

للمؤسسة  البيئي األداءمن املعلومات املالية اليت تساعد يف تقييم  واألطراف املعنية احملاسيب لتلبية احتياجات اتمع
شركات تفصح عن أدائها البيئي يف  6شركة مت تقسيمهم إىل عينتني  15على  البحثواشتملت عينة ، بفاعلية

، ومت استخدام أسلوب التحليل اإلحصائي أحادي املتغري شركات ال تفصح عن أدائها البيئي 9تقارير دورية، و
، وتوصلت الدراسة إىل وجود ارتباط قوي بني حجم متعدد املتغريات ومتعدد املتغري وأسلوب التحليل التميزي

وأوصت بضرورة االهتمام مبتطلبات اإلفصاح البيئي دف  النشاط وبني اإلفصاح البيئي خالل السلسلة الزمنية،
  .إىل إطار نظري مقبول حيقق املنفعة املرجوة من هذا اإلفصاحالوصول 

مسامهة النظم احملاسبية يف التقرير واإلفصاح عن األداء حول  2001 سنةعبد احلليم  راضي نادية: الدراسة التاسعة
اليف مكانية القياس احملاسيب والتقرير عن تكإهدفت هذه الدراسة إىل توضيح مدى والبيئي ملنظمات األعمال، 
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وعرض االجتاهات الفكرية احملاسبية اليت تشمل اجلوانب العلمية واإلجرائية  البيئي للمشروعات االقتصادية األداء
جيب أن  إىل أنه الدراسة وتوصلتعلى صناعة االمسنت كدراسة حالة، بالتطبيق  ،اليت تبلور مفهوم احملاسبة البيئية

وأن تظهر القوائم بنود التكاليف سواء املنفقة للحد من التلوث ، بيئةتتضمن تكلفة اإلنتاج التكاليف املتعلقة بال
 زيد مناملبإجراء  وأوصت بضرورة االهتمام، البيئي أو تكاليف عدم االلتزام بالتشريعات والقوانني البيئية

  . وحماسبة التكاليف البيئية حىت يسهل الفهم والتطبيق البحوث يف جمال احملاسبة البيئيةو الدراسات
بعنوان اإلطار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة تطبيقية  2004طارق فتحي عمر عبد اخلالق سنة  :العاشرة الدراسة

يم واملبادئ احملاسبية حتليل مدى مالءمة الفروض واملفاه اختبارية على القطاع الصناعي وهدفت هذه الدراسة إىل
ر فروض مدى يستلزم األمر ضرورة تواف وبيان إىل أي، املؤسسة ىخدمة احملاسبة املالية البيئية على مستو احلالية يف

سبية مستقلة تتعلق عدم توافر معايري حما أن وتوصل إىل شأن احملاسبة املالية البيئية ومفاهيم ومبادئ مستحدثة يف
ستلزم ي ساتللمؤس للمؤسسات ميكن االسترشاد به يف القياس واإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي باألداء البيئي

ضرورة توافر إطار إجرائي للمحاسبة البيئية ميكن أن يعتمد عليه يف مراحل العمل احملاسيب البيئي بداية من القياس 
على إعداد  املؤسسات ذات التأثري البيئيضرورة وجود إلزام قانوين لكافة ب وأوصى، وحىت مرحلة إعداد التقارير

اإليضاحات املتممة  األمر على جمرد عبارات إنشائية يفي متكامل وأال يقتصر بيئلقوائم املالية من منظور اقتصادي ا
  .لتلك القوائم

حول التكاليف البيئية االستثمارية وأثرها على معلومات  2008 سنة نعيم فهيم حنا: احلادية عشرة الدراسة
مارية من حيث مفهومها وتعريفها القوائم املالية وهدفت هذه الدراسة إىل دراسة وحتليل التكاليف البيئية االستث

وتبويباا املختلفة وكيفية معاجلتها حماسبيا، وتوصلت الدراسة إىل أن الدول اليت ال توجد ا قوانني وتنظيمات 
صارمة خاصة بالعمليات البيئية وحتدد بدقة املعلومات اليت جيب اإلفصاح عنها فيما يتعلق بالعمليات البيئية يف هذه 

من أا دول متقدمة إال أا حتجم عن اإلفصاح عن عملياا الضارة بالبيئة، بل وتقاوم ذلك  الدول بالرغم
  .اإلفصاح وتسعى فقط إىل اإلفصاح عن األخبار السارة اليت جتلب هلا الشهرة واملديح

البيئية  بعنوان اإلطار العلمي لنظم حماسبة اإلدارة 2011عز الدين فكري امي سنة  :عشرة الثانية الدراسة
يقوم على أساس حتقيق الربط بني  دارة البيئيةلة وضع إطار علمي لنظم حماسبة اإلوهدفت هذه الدراسة إىل حماو

كل من نظام اإلدارة البيئية ونظم معلومات احملاسبة اإلدارية املتطورة من خالل بيان املفاهيم العلمية البيئية ذات 
وتوصلت  لك أهم التحديات والفرص املتاحة أمام نظم حماسبة اإلدارة البيئيةالصلة بنظم حماسبة اإلدارة البيئية وكذ

دارة بالقضايا البيئية ميكن من دعم هذه القضايا من خالل أخذ البعد البيئي يف االعتبار الدراسة إىل أن تعهد اإل
ات بكافة صور وأوصت بضرورة قيام األجهزة احلكومية بتشجيع وحتفيز املؤسس، داخل إستراتيجية املؤسسة

وااللتزام باإلفصـاح عن أدائها ، التحفيز من ضـرائب وغريها على تطبيق نظام اإلدارة البيئية بكافة أركانه
     .وتوفري البيانات الالزمة للتخطيط والرقابة البيئية على املستوى القومي، البيئي
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واإلفصاح عنها يف القوائم املالية البيئية القياس احملاسيب للتكاليف  سنقوم بدراسة إال أننا يف هذا املوضوع 
وهذا من أجل حتفيز اجلهات املسؤولة يف الدولة من أجل إلزام املؤسسات الصناعية مبختلف  تحسني األداء البيئيل

بالقياس ، ثا وضررا بالبيئةيأنواعها وخاصة مؤسسات صناعة اإلمسنت اجلزائرية باعتبارها من أكثر الصناعات تلو
ومتكني املؤسسة من تقييم ، ن التكاليف البيئية يف قوائمها املالية السنوية بغرض خدمة أصحاب املصاحلواإلفصاح ع

  .أدائها البيئي ومن مث تعمل على حتسينه
  : البحث  تقسيمات

فصول عرضت بطريقة ختدم الغرض واملوضوع، وتعمل على توضيح  أربعةيشتمل موضوع الدراسة على 
لعنصرين األساسيني للموضوع ومها القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية وحتديد اإلطار النظري لكل من ا

العالقات والترابط بينهما وخصائص كل منهما والعمل على التعمق يف حتليل تلك العالقات والكشف عن 
  .ا ودورمها يف حتسني األداء البيئيما وإبراز تأثرياعناصرمه

ر املفاهيمي حملاسبة التكاليف البيئية، وتعرضنا من خالله يف املبحث فقد تناولنا يف الفصل األول اإلطا
خصصناه إىل  املدخل احملاسيب لدراسة البعد البيئي  ، واملبحث الثاين منه املفاهيم العلمية البيئية واحملاسبية األول إىل

   .أما املبحث الثالث فعرضنا فيه اإلطار العلمي للمحاسبة عن التكاليف البيئية
مباحث، تناولنا  ةلفصل الثاين جاء بعنوان، القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية، ومت تقسيمه إىل ثالثوا

، أما املبحث الثالث اين اإلفصاح عن التكاليف البيئيةالقياس احملاسيب للتكاليف البيئية، واملبحث الث يف املبحث األول
  .لتكاليف البيئيةيساهم يف القياس واإلفصاح عن ا منهج فخصصناه لوضع

 مباحث ةثالثقمنا بتقسيمه إىل  أساليب تقييم وحتسني األداء البيئي، الفصل الثالث جاء بعنوان،و 
 كيفية تقييم األداء البيئيالثاين واملبحث ، اإلطار املفاهيمي لتقييم وحتسني األداء البيئي تناولنا فيه األولفاملبحث 

  .داء البيئيتقييم األ املبحث الثالث أساليبو
 من دراسة حالة جمموعة من مؤسسات صناعة اإلمسنت يف اجلزائر وذلك جاء بعنوان  الفصل الرابعو

 تطرقنا يف املبحث األول إىلحيث مسنت يف اجلزائر، مؤسسات صناعة اإل جمموعة من يف متت تطبيقيةدراسة  خالل
أما  توزيع عينة الدراسةووصف وحتليل  يفخصصناه  ثاينالاملبحث  أما ،صناعة اإلمسنت وأثارها على البيئة باجلزائر

  .واالحندار واالستقاللية رتباطاال باستخدام عالقةالفرضيات  اختبار فكان يف لثالثااملبحث 

  : صـــعوبات الدراسة
  : مايليالصعوبات اليت واجهتنا يف إعداد حبثنا هذا  بني إن من

وهذا ناتج عن عدم تطبيق هذه  ،صناعة اإلمسنت اجلزائرية صعوبة إجراء الدراسة التطبيقية يف مؤسسات -
إىل جانب  تقارير املالية يفواإلفصاح عن التكاليف البيئية  ويتم من خالهلا القياس، املؤسسات احملاسبة البيئية

  .بنود مستقلة عن البنود األخرى أو يف اإلفصاحات األخرى



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الفصل األول
اإلطار املفاهيمي حملاسبة  

  التكاليف البيئية
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  :متهيد 
ألن قضايا ، على اختالف أشكاهلا وأهدافها، كرب باملؤسساتأأصبحت القضايا املرتبطة بالبيئة ذات صلة 

وجيرى اختاذ إجراءات على ، مثل البيئة باتت تشكل مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية جلية يف احناء العامل أمجع
ونتيجة لذلك أصبح هناك اجتاه قوي اآلن لدى ، التلوثاملستويني الوطين والدويل حلماية البيئة وخفض آثار 

والتكاليف ، والربامج اليت تنفذها ،إلطالع اتمع عن معلومات تتعلق بسياساا وأهدافها البيئية، املؤسسات
  .اواختاذ الترتيبات لدرئه، والكشف عن املخاطر البيئية، واملنافع املتصلة بتنفيذ هذه السياسات واألهداف والربامج

 ةوذلك من خالل ثالث ،اإلطار املفاهيمي حملاسبة التكاليف البيئية من خالل هذا الفصل سنقوم بدراسةف
املفاهيم  دراسةوذلك من خالل  ،املفاهيم العلمية البيئية واحملاسبية ففي املبحث األول سنتعرف عن ،مباحث

آثر املشاكل البيئية على الفكر كذلك إىل دراسة  رقنتطو، للمشاكل البيئية احملاسيبدراسة البعد و ،العلمية البيئية
املدخل احملاسيب لدراسة البعد البيئي وذلك  ،سندرس يف املبحث الثاينولكي يتسع البحث يف هذا اال ، احملاسيب

وسنحاول أيضا التعرف على ، ومقومات تطبيقها، احملاسبة البيئية واملفاهيم املتعلقة ا التعرف علىمن خالل 
كما  جمال محاية البيئيةأمهية بالغة يف من تشريعات الوطنية والدولية يف جمال محاية البيئة ودعم احملاسبة البيئية ملا هلا ال

أساس هذه الدراسة بالدراسة والتحليل التكاليف البيئية اليت متثل  ،من خالل املبحث الثالث سنتناول يف هذا الفصل
 اختاذرها يف وواعها ومن مث دراسة كيفية إدارة هذه التكاليف ودوذلك من خالل التعرف عليها وعلى أن

على املبادئ العلمية حملاسبة  عليها و وخنتم هذا الفصل بدراسة حماسبة التكاليف البيئية من خالل التعرف، تالقرارا
  .  التكاليف البيئية واملعاجلة احملاسبية هلا
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  يئية واحملاسبية املفاهيم العلمية الب: املبحث األول
ولكن نظرا  ،عنها تعترب البيئة تراثا مورثا جيال بعد جيل حيث ال ميكن ألي كائن حي أن يستغين

وذلك من خالل  ،بظالهلا على البيئة واليت ألقت ،تطورات الصناعية والتكنولوجية الكبرية اليت شهدها العامللل
وأصبحت البيئة غري قادرة على معاجلة نفسها نظرا لتنوع  الكائنات احلية البيئة و شكل خطرا علىالذي ي التلوث

 العديد من املنظمات املهنية العلمية احملاسبية وغري احملاسبيةوهذا ما أدى ب، امللوثات وتزايدها بنسب مرتفعة
ية البيئية املفاهيم العلمدراسة فمن خالل هذا املبحث سنحاول ، حماولة معاجلتها حماسبياوومشاكلها  البيئةاإلهتمام ب

  :املطالب التالية وذلك من خالل واحملاسبية املرتبطة باحملاسبة البيئية

  املفاهيم العلمية البيئية : املطلب األول
     يركز الذي للبيئة االيكولوجي باملفهوم خيتص األول :1قسمني إىل بالبيئة املتعلقة املفاهيم تصنيف كنمي

 الطبيعية البيئية النظم يف ويبحث األحياء علم فروع التبيؤ أحد االيكولوجيا فعلم باإلنسان، حتيط اليت الطبيعة على
 والوسط احمليط ومع البعض بعضها مع احلية الكائنات بعالقة يهتم أي عليها، الطارئة السلبية املختلفة للتغريات

 الكائنات فيه تعيش الذي حمليطا يف يبحث البيئة فعلم للبيئة الواسع املفهوم فهو الثاين أما القسم ،فيه تعيش الذي
 أفراد على تؤثر اليت واإلنسانية والثقافية واالجتماعية الطبيعية العوامل يتضمن احليوي والذي باحمليط ويدعى احلية

 أمشل فهو إذن االيكولوجيا علم يتضمن البيئة فعلم وبقاءها، هاتوعالق شكلها احلية وحتدد الكائنات ومجاعات
   :خالل النقاط التاليةونوضح ذلك من  وأعم

وتعترب ، توجد عدة مفاهيم مرتبطة بالبيئة حبيث أا تؤثر وتتأثر بالبيئة :املفاهيم احليوية للبيئة - الفرع األول
  :  املفاهيم مايليومن هذه الركيزة األساسية لتكوين نظام اإلدارة البيئية 

 املصطلح هلذا املستخدمة املفاهيم تعدد لكن األمهية، بالغ أمر للبيئة حمدد مفهوم إىل التوصل يعد :البيئة -أوال
ختصصه  زاوية عن الصادرة لرؤيته وفقا البيئة يعرف العلوم هذه من فرع كل يف فالباحث ذلك، حتقيق دون حالت

 وعدم غموض من املصطلح يكتنف ما لنا يعكس ما وهذا شيء كل تعين بأا تعريف البيئة إىل البعض فيذهب
 من نتناولس بل ،ا نأخذ أن ميكن البيئة تسمية حتت املدرجة التعاريف كل فليست األساس هذا على حتديد

  . بصددها حنن اليت الدراسة طبيعة مع يتناسب  ما التعاريف
 والذي الطبيعي، األول وهو العنصر تتكون من عنصرين أساسيني:" بأاالبيئة  يعرفاملنظور االقتصادي ف  

بعد إىل مل تتحول  اليتباإلضافة إىل عناصر البيئة  الطبيعية املتجددة وغري املتجددةاملوارد و يشمل املوارد البشرية
 أو  الصناعيويشمل العنصر  االجتماعيمستحدث ويتضمن احمليط أو  أما العنصر الثاين فهو عنصر صناعي ،موارد

                                                
  .13: ، ص2002صر، مطبعة اإلشعاع الفنية، م، الطبعة األوىل، اآلثار االقتصادية واملالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منهاحممد صاحل الشيخ،  -1
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حمليط التكنولوجي ويشمل العنصر املستحدث غري امللموس مثل احمليط القانوين والسياسي واالقتصادي، وكذلك ا
  .2"والطرق واآلالت واملعدات املباينأو املستحدث امللموس مثل  الصناعي

 األرضوواملاء  ، ويتضمن اهلواءؤسسةمتثل احمليط الذي تعمل فيه امل:" اأبأما املنظور اإلداري فريى 
  ."3 ؤسسةام املتداخلة بينهم وبني املوعالق واحليوانات واجلنس البشرى والنباتات وكافة املوارد الطبيعية

بني املنظور االقتصادي و اإلداري لتعريف البيئة يف أا احمليط الذي تعمل فيه  ومن املالحظ وجود تقارب
  . املؤسسة

 املادية املوارد رصيد :" ابأ  1972 ستوكهوملا يف عقد الذي البشرية للبيئة املتحدة األمم مؤمتر هاعرفو
  .4" وتطلعاته اإلنسانة املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما إلشباع حاجات واالجتماعي

واليت تشمل  ؤسسةبامل األوساط احمليطة" :أاب ة الدولية للموصفات واملقاييس اإليزووقد عرفتها املنظم
ومتتد إىل ، ناصرإلنسان وتدخالت مجيع هذه العا باتات واحليوان والنعلى اهلواء واملاء والتربة واملوارد الطبيعية و

  .5" إىل النظام العاملي املؤسسةاألوساط احمليطة من ضمن 
تتكون البيئة من املوارد الطبيعية الالحيوية واحليوية كاهلواء واجلو واملاء  ":اجلزائري بأاوعرفها املشرح 

  .6" ناظر الطبيعيةواألماكن وامل وأشكال التفاعل بني هذه املوارد،ض وباطن األرض والنبات واحليوان، رواأل
  :لنا مايلي يتضح السابقة التعاريف خالل منو

 اإلنسان يتدخل مل اليت عناصر الطبيعة وتشمل )الطبيعية ةالبيئ(الطبيعي  العنصر األول عنصرين البيئة ملفهوم أن - أ
أن مفهوم البيئة  و ،الطبيعية بيئته على وآثاره اإلنسان وتعين )البشرية البيئة (بشري الثاين والعنصر وجودها، يف

  :تزايد مع إدراك اإلنسان واتساع معارفه وأصبح يشتمل على ما يلي
 .واحليوان النبات املناخية، الظروف طبيعية، موارد من حوت وما األرض تشمل  :الطبيعية البيئة -1
 .اتمع يف املتداولة اخلدمات وخمتلف السكان وتوزيع تركيبة تشمل :االجتماعية البيئة -2
 .اخلضراء واملساحات الترفيهية املناطق ،العامة هاتاملترت تشمل :اجلمالية البيئة -3
    .وتكاليف محاية البيئة والبنية األساسية االقتصاديةوتشمل جوانب التنمية  :االقتصادية البيئة -4
 .اتمع قاليد واملبادئ والقيم السائدة يفوتشمل العادات والت :الثقافية البيئة -5
 . وتضم األهداف والتشريعات البيئية :البيئة التنظيمية -6
 

                                                
  .55 :، ص1998 ،ملكتبة األكادميية، القاهرةا ،مدخل بيئي االقتصاد والبيئة، حممد على سيد إمباىب -2
  .56 :ص املرجع السابق -3
  .14 :، ص2002، نشر مشترك املؤلف ودار األمل، اجلزائر، البيئة يف مواجهة التلوثفتحي دردار،  -4
 .27 :، ص2001، دار الرضاء، دمشق، 14000البيئية واإليزو  نظم اإلدارة  ،رعد حسن الصرف -5
، الصادرة بتاريخ 43، اجلريدة الرمسية ، العدد  املستدمية يف إطار التنمية يتعلق حبماية البيئة، 2003جويلية  19املؤرخ يف  10/03قانون رقم  -6

  .10 :، ص04، املادة  20/07/2003
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مبا حيتويه من إنسان وما حييط به وما يؤثر يف ، شمل احمليط احليوي واحمليط الفيزيقيتالبيئة باملفهوم الواسع  -ب
  . حياته وحياة األجيال املستقبلة

اسيب وبني املنظومة البيئية ال بد أن يكون لدى الباحثني يف اال احملاسيب مفهوم حيقق التقارب بني الفكر احمل -ج
  : 7نيإىل مستويف البيئة نولذا فإن احملاسبة ميكن أن تص

ومن تنوع ، ) تربة، ماء ،هواء ( من حميط حيوي املؤسسةكل ما حييط ذه هي  :املؤسسةعلى مستوى  -1
  . لوكة للبيئةو اليت البد من النظر إليها باعتبارها أصول مم )حيوانات، طيور، مساحات خضراء(بيولوجى 

على  املؤسسة كافة العناصر الطبيعية اململوكة للمجتمع واليت يؤثر نشاط ي ه :على مستوى االقتصاد الكلى - 2
  . أرصدة هذه املوارد

جمموعة من املوارد النادرة املوجودة على كوكب  :" بأايب من منظور حماس البيئة تعرففإن  وعليه 
وندرة هذه املوارد جتعل من الضروري اعتبارها نواعاً من ، ف اجلوى احمليط امبا يف ذلك الغال، األرض وبداخله

  .8"يتعني أدراجها باحلسابات القومية للدولة  األصول البيئية
 نبات وطيور(يعية من البيئية والطبيوضح لنا العناصر  و ويعترب من املفاهيم البيئية :لتنوع البيولوجيا -ثانيا

يف شكل جمموعات نوعية ووظيفية وكمية حبيث يؤدي كل عنصر  )حبرية وجبال وأار وحمميات طبيعية وثروة
ر ـة يتم قياسها وفقا لسعر السوق مىت توافـوهذه العناصر مجيعها ذات قيمة اقتصادي ،منها وظيفة حيوية حمددة

ة، وطريقة متيز املوقع الطبيعي السعر واالنتقال لقياس احملميات فقا لطرق أخرى مثل طريقة تكلفةو أو سعر هلا،
  .9للقيمة املفقودة للعنصر البيئي اإلحاللأو  االستبداليةلقياس القيمة السوقية للمساحات اخلضراء، وطريقة التكلفة 

املزروعة يف  األراضير وتده :"تفاقية الدولية للتصحر بأنهيعرف التصحر وفقا ملا جاء يف اإل :التصحر -ثالثا
  .10" البشرية األنشطةافة وذلك بسب التغريات املناخية وأيضا بسب املناطق اجلافة أو شبه اجل

على كل تغيري كمي أو كيفي يف مكونات البيئة ال تقدر األنظمة البيئية  "عرف على أنه  :البيئة تلوث - رابعا
ة وملوثات وهناك ملوثات طبيعية تنتج من مكونات البيئة ذاا كالغازات واألترب، توازااستيعابه دون أن خيتل 

نتيجة ما استحدثه اإلنسان يف البيئة من تقنيات مثل نواتج األنشطة الصناعية ووسائل املواصالت مستحدثة 
  .11"واملخلفات البشرية  جريات النوويةوالتف

                                                
كلية التجارة ، ، رسالة دكتوراهار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة تطبيقية اختباريه على القطاع الصناعياإلط طارق فتحي عمر عبد اخلالق،  -7

   .4: ص، 2004، جامعة القاهرة
العدد ،  مشسعني ، كلية التجارة، جامعةالة العلمية لالقتصاد والتجارة، تأثري العوامل البيئية يف املشروعات حماسبيا وضريبيا، إبراهيم محاد حممد -8

 .1003 :ص ،1995،الثاين
 مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث يف العلوم اهلندسية ، البيئة والتنمية املستدامة اإلطار املعريف والتقييم احملاسيبحسن،  حممد محد فرغليأ -9

    .20 :ص ،2007مارس، ، كلية اهلندسة، جامعة القاهرة، الطبعة األوىلمشروع الطرق املؤدية إىل التعليم العايل
  .21: ، صاملرجع السابق -10
املؤمتر القومي الرابع للدراسات والبحوث البيئية حنو بيئة ، املشاكل البيئية الناجتة عن النمو العمراين للقاهرة الكربى، سليم البهنساويمحد أ -11

    .62: ص ،1994،عني مشس، جامعة معهد الدراسات والبحوث البيئية، أفضل
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  :12ين تصنيف التلوث البيئي إىل مايلوميك :أصناف التلوث -أ
  .وتلوث التربة السمعيث ويشمل تلوث اهلواء وتلوث املاء والتلو :الطبيعيالتصنيف  -1
حدث  اليتيرتبط باملنطقة و األفقيلتأثري التلوث ذا ايصنف إىل  :يوالرأس األفقيالتصنيف من حيث التأثري  -2

 .والغالف اجلوى مثل تلوث اهلواء سطح األرض ويشتمل رأسيذات تأثري  اتثي، وتلوفيها التلوث مثل تلوث املاء

إىل تلوث ميكن للبيئة استيعاب قدر منه ويصنف  :تيعاب والتحويلالتصنيف من حيث قدرة البيئة على االس -3
لوثات حتويلية وتلوث ال ميكن استيعابه وحتويله مبأكسيد الكربون وتسمى  ثاينوحتويله إىل عناصر نافعة مثل 

   . طلق عليها ملوثات تراكمية خمزونةبواسطة البيئة مثل امللوثات الثقيلة كاألتربة العالقة واملتساقطة وي

أثريها على مصدر إىل عناصر داخلية ينعكس ت ينقسم :تصنيف عناصر التلوث تبعا ملكان حدوث الضرر -4
 .اتمع احمليط مبصدر االنبعاثاتوأخرى خارجية تنعكس أثارها على ، انبعاثات التلوث

ري مباشرة مثل ما ، وعناصر غمثل تلوث املاء واهلواء عناصر مباشرة تتمثل يف :تصنيفها تبعا لعالقتها بالضرر -5
  .شرب املاء وتنفس اهلواء من أضراريترتب على 

 :  13ميكن إتباع أحد األساليب التالية ملعاجلة التلوث البيئي و: أساليب مكافحة التلوث البيئي -ب
 املؤسساتإىل احلد من زيادة معدالت التلوث، وتلزم  يوهى تتمثل يف القوانني اليت تؤد :أساليب مباشرة -1

، وهذا يعد حتكم مباشر يتم )السائل والصلب منها(وز معدالت معينة، وكذا تلزمها مبعاجلة املخلفات بعدم جتا
  .بواسطة اهليئات املختصة اليت تضع القوانني وتقوم بتطبيقها، وتراقب تطبيقها

 :أمثلتها تكلفة ومنالوتتمثل يف األساليب اليت ال متنع التلوث ولكن يقوم امللوث بدفع  :أساليب غري مباشرة -2
على التلوث طبقاً لكمية التلوث وحجمه ونوعه، ويستخدم هذا النوع يف حالة إمكان قياس معدالت  فرض ضرائب - 

  .التلوث الناجتة عن النشاط، ومن أمثلة ذلك الرسوم على النفايات يف كل من هولندا والصني، ورسوم قطع األشجار بكندا
قوم احلكومة كما هو مطبق بالواليات املتحدة األمريكية بتحديد التلوث ومبوجب هذا األسلوب ت بيع حقوق -

احلدود العليا لكل نوع من أنواع التلوث يف منطقة معينة خالل فترة زمنية معينة وتقوم احلكومة مبوجب مزاد علين 
أخذ يف على أن ت املؤسساتوجترب  ،، وميزة هذا األسلوب أنه يتبع نظام السوقاملؤسساتببيع هذه احلقوق على 

 اعتبارها تكلفة التلوث، فكلما زاد حجم التلوث زاد الطلب على حقوق التلوث وبالتايل يرتفع سعرها، مما جيعل
 .تبحث عن مناطق إنتاج جديدة تكلفة التلوث ا أقل املؤسسات

إلنسان ا عة حىت وقت قريب هي العنصر األقوى واملتحكم يفلقد كانت الطبي :املشكلة البيئية -الفرع الثاين
وصل إليه اإلنسان أصبح له اليد  ثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي الذيحيث كانت ختضعه لتغرياا، أما بعد ال

وبناًء على هذا قام  ف حتقيق أعلى معدالت تنمية ممكنة،األقوى مما مكنه من استغالل البيئة وإخضاعها لرغباته د

                                                
 -12 Ortolano  Leonard , " Environmental Planning and Decision Making " , N. y : John Wiley and  sons , Inc 1984, 

p p : 357 -359 
  .9: ص، مرجع سبق ذكرهطارق فتحي عمر عبد اخلالق،  -13
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كان له آثاره غري رشيدة تتصف باالستغالل واالسترتاف هلذه املوارد مما  اإلنسان باستغالل املوارد الطبيعية بصورة
  :السلبية على البيئة وظهرت املشكلة البيئية ونوضحها يف مايلي

يعترب التقدم التكنولوجي والتوسع الصناعي من أهم العوامل املؤدية للتلوث خاصة  :أسباب املشكلة البيئية -أوال
 اـألدوية واألمسدة واإلمسنت وغريهبالبيئة مثل انفايات كيميائية وبيولوجية ضارة لد عنها بالنسبة للصناعات اليت يتو

للدولة واألعباء املادية اليت يتحملها اتمع لتاليف األضرار الناجتة  االقتصاديةويقاس التلوث باآلثار الضارة على املوارد 
  .14عن هذا التلوث

ئ الرأمسالية قد أدى إىل تدهور البيئة، حيث أن تقييم النموذج الرأمسايل كما أن التقدم االقتصادي وفقاً ملباد
واملعتمد على آليات السوق يكشف عن ظاهرتني أساسيتني مها إهدار املوارد وتدمري البيئة وهذان األثران نتيجة 

بل أبعد من ذلك فإن طبيعية للعمل وفقاً ملعيار أقصى ربح ممكن وهو املعيار األساسي يف ظل العمل بآليات السوق 
يف تشكيل فنون اإلنتاج مبا يتوائم معه وليس مبا  معيار أقصى ربح ممكن قد لعب ويلعب باستمرار دوراً بارزاً

  .15م مع البيئةيتوائ
الدعم يف بعض الدول كأسلوب لتعزيز التنمية عن طريق ختصيص املوارد بصورة أكثر كفاءة إىل  ستخدامإأدى  و

   .املوارد املدعومة مما يؤدى إىل أضرار بيئية جسيمةاإلسراف يف استخدام 
  : 16تصنيف تلك املشكالت إىل ما يلي نإن املشكالت البيئية متعددة وميك :أنواع املشكالت البيئية -ثانيا

وتتمثل املشكالت النوعية يف تلك اليت تؤثر على نوعية القدرات الطبيعية لألنظمة البيئية  :مشكالت نوعية - أ
ث ضرراً لإلنسان أو لألنشطة اإلنتاجية سواء كان هذا الضرر بشكل مباشر أو غري مباشر ومن أمثلة حبيث حتد

  .ذلك ارتفاع حرارة كوكب األرض وتآكل طبقة األوزون وتلوث اهلواء واملاء
ارد وهى تتمثل يف املشكالت الناجتة عن اآلثار السلبية ألنشطة اإلنسان مبا يضر بقاعدة املو :مشكالت كمية -ب

  .الطبيعية املتجددة مثل مشكلة ندرة املياه وجتريف التربة وقطع الغابات ونضوب مصادر الطاقة واملعادن
وهى تتمثل يف املشكالت اليت يقتصر آثارها يف اإلضرار باألنظمة البيئية يف مكان أو إقليم  :مشكالت إقليمية -ج

أصبحت  ما إذا جتاوز هذا التلوث ذلك البلد إىل بالد أخرىحمدد، فمثالً تلوث املياه يف بلد ما يعد مشكلة حملية أ
  .مشكلة إقليمية

وهى املشكالت اليت ميتد تأثريها إىل اإلضرار بنظام بيئي كوين مثل تآكل طبقة  :كونية مشكالت عاملية أو - د
 .األوزون وارتفاع درجة حرارة األرض وتسرب اإلشعاعات

  

                                                
 العدد  ،كلية التجارة جامعة حلوان ،الدراسات التجاريةالة العلمية للبحوث و، تلوث البيئة واملشكلة االقتصادية، اب اهللا ـجعبد الفضيل  -14

  .98 :، ص1994، األول
  .113: ، ص1992 ،110، جملة السياسة الدولية األهرام، العدد اخليارات التنموية واملشكالت البيئية، عبد الفتاح اجلبايل -15
  .13-14: ، ص صمرجع سبق ذكره طارق فتحي عمر عبد اخلالق، -16
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 ةـاالقتصادي(ة ـص املنظومـخصائ شكلة البيئية جذورها األساسية يفإن امل :البيئية املشكلة أبعاد -ثالثا
مشكلة اقتصادية اجتماعية  فنية حتل بالعوامل الطبيعية بل هيأن املشكلة ليست مشكلة  أي) السياسية ،االجتماعية

اعية ـاالجتم ،االقتصادية(املنظومة  رية للمشكلة تستند إىل تغيريات يفاسية واجلذـسياسية املنشأ واحللول األس
ينتج؟ وكيف ينتج؟ وأين ينتج؟ وكيف  رز القرارات املصريية حول ما الذيفت هي اليتفتلك املنظومة  )السياسية

 االجتماعية ،االقتصادية(ولذا فإنه إذا سلمت املنظومة  ،القرارات اختاذ ع التكاليف والعوائد ومن يشارك يفتوز
 17.فسدت األخريةسلمت البيئة وإن فسدت األوىل ) السياسية

  :املشكلة البيئية على النحو التايلعلى ذلك فإنه ميكن توضيح أبعاد وبناًء 
 تنمية مستدامة تأخذ يف فاملطلوب هو، أسلوب التنمية املتبع يفتمثل تو :للمشكلة البيئية االقتصادية األبعاد - أ

  .املستقبل اعتبارها حاجات وطموحات احلاضر دون اإلخالل بالقدرة على تلبية حاجات
خلفات بالتوطني اخلاطئ للمشروعات الصناعية واملعاجلة غري السليمة مل املشوهةن سياسة التنمية الصناعية إ    

للمبيدات واألمسدة الصناعية وتراكم هذه  العشوائيباالستخدام  هوأيضاً الزراعة املشوهونواتج التنمية الصناعية، 
البيئة يعد أضعاف تكلفة  ية، فتكلفة إصالح ما مت إتالفه يفللمشكلة البيئ االقتصاديةاملبيدات تعترب من األبعاد 

   .18 تفادى التلوث
قتصادي للفرد سواء يف والنشاط اال االقتصاديةالسليب على توافر واستغالل املوارد  هله تأثريث البيئة وتلو

والسمكية مما يؤدي إىل نقص  ويؤثر كذلك على إنتاجية احملاصيل الزراعية ،األجل القصري أو األجل الطويل
كما أن القضاء على األنشطة  ،املخاطر من حدوث جماعة يف العاملاملعروض من املنتجات الغذائية وبالتايل زيادة 

  . الصناعية اليت تقوم على هذه املنتوجات تزيد من معدالت البطالة
املشكالت البيئية وأن يقتنعوا بأمهية جيب أن يؤمن صانعو السياسة ب :األبعاد السياسية للمشكلة البيئية -ب

  .حتقق متطلبات التنمية املستدامة االقتصادي يف الوجهة اليتاحملافظة على البيئة، كما جيب عليهم أن يقودوا النمو 
وخباصة زيادة عدد السكان  املشكالت البيئية بالعوامل االجتماعية ترتبط :األبعاد االجتماعية للمشكلة البيئية -ج

  : 19ما يأيتيف  ذلك ومثال علىلفقر الفقر، وقد كان اإلضرار بالبيئة هو أحد نتائج حماولة القضاء على ا وزيادة
 .القضاء على الغابات واألحراش إلجياد أرض زراعية -1
 .إقامة زراعة على سفوح اجلبال واملنحدرات -2
 .زرع وديان األار املتعرضة للفيضانات -3
  .السيول ىوجمرلشواطئ املكشوفة إقامة احلياة على سفوح املنحدرات وا -4

                                                
  .105 :، ص1992، 110، األهرام، العدد ، جملة السياسة الدوليةأبعاد اقتصادية ملشكالت البيئة العامليةفهمي ، خالد حممد  -17
  .15: ص،  مرجع سبق ذكره طارق فتحي عمر عبد اخلالق، -18
لدراسات والبحوث البيئية، جامعة ، رسالة دكتوراه، معهد اأثر العوامل البيئية على حتديد سعر الفائدة يف البنوك املصريةمهت مصطفى هندي،  -19

  .29 :، ص1996عني مشس، 
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منها ما هو على املستوى فإن مظاهر املشكلة البيئية عديدة ومتشعبة وال يسهل حصرها،  :مظاهر املشكلة البيئية - رابعا
إىل زيادة التلوث  يوترجع كلها إىل أساليب التنمية املستخدمة وإىل النمو املؤد ،الكوين وأ العاملي وأ اإلقليمي وأاحمللى 

   :20ىبعض األمثلة لتدهور البيئة فيما يأتاستعراض ميكن و
املنتجة وتزحف كثبان الرمال الصحراوية مبساحة ثالثة عشر كيلو متراً سنوياً حنو  األراضيمن  %70يهدد التصحر  - أ

 .الدلتا على مستوى العامل
  .عرب العقد املنصرف %10 - %5تآكل طبقة األوزون بنسبة من  - ب
 .هكتار مليون 20- 17لسنوي إلزالة األحراش يف اية الثمانينات من العقد املنصرف من بلغ املعدل ا - ج
 .االنقراض يهدد الكثري من أنواع احلياة البيولوجية وقد وصل معدل التدمري إىل هالك نوع يف كل ساعة متر - د

 .درجة مئوية 4.5-1.5وح بني القرن الواحد والعشرين مبقدار يترا يفرتفاع حرارة الغالف اجلوى ا احتماالت - هـ
 .املعدالت املسموح ا امللوثاتمن قياسات اهلواء يتعدى تركيز  %30 ففيوصل تلوث اهلواء إىل معدالت خطرية  - و
 احلايلمنتصف القرن  يف نسمةبليون  12.5هم إىل دمليون نسمة سنوياً ويتوقع أن يصل تعدا 93سكان العامل ينمون مبعدل  - ز

  .من الزيادة السكانية املتوقعة % 95لنامية بنسبة وحتظى الدول ا
ستخدام املوارد الطبيعية املتاحة ال وإدراكتطلب فهم ي ستدامةاملتنمية الحتقيق  إن :ةالتنمية املستدام - الفرع الثالث

 أجدادنامن  األرضأو كما يقال إننا ال نرث   اإلسالمطبقا للخالفة يف (بطريقة تليب احلاجيات احلالية واملستقبلية 
والبيئية عند اختاذ القرارات االستثمارية  االقتصاديةمن خالل التوازن بني املعايري  وذلك )بل نستعريها من أحفادنا

  . ومرت التنمية املستدامة مبراحل أو التشغيلية
  21:مراحل ميكن توضيحها على النحو التايل ةبثالث التنمية مرت  :مراحل قيام التنمية املستدامة -أوال

  . كافة القطاعات واملوارد املتاحة مبجتمع ما للعمل دون ترابط أو تنسيق بينهما تدفعحيث : التنمية الشاملة - أ
  . وهى تعىن نفس املفهوم السابق لكن مع التنسيق بني هذه القطاعات واملوارد: التنمية املتكاملة -ب
ألخذ يف االعتبار مصلحة األجيال القادمة أي وتعىن نفس املفهوم السابق ولكن مع ا :التنمية املستدامة -ج

 .استمرارية عملية التنمية وبذلك تشري إىل إدخال البعد البيئي يف االعتبار
  22:مها كمايلي على مستويني وميكن تصنيف التنمية املستدامة :تصنيفات التنمية املستدامة -ثانيا

تجددة بالكمية اليت حتقق أهداف التنمية دون املعية غري استهالك املوارد الطبيا  ويقصد :على املستوى القومي - أ
  :وتبوب عند هذا املستوى على أساس اهلدف داخل عدة أنواع منها ،القادمة األجيالباحتياجات  اإلخالل

                                                
  .63 :ص ،1989 أكتوبر ،142، ترمجة حممد كامل عارف،  سلسلة عامل املعرفة، الكويت العدد مستقبلنا املشترك، للبيئة والتنميةاللجنة العاملية  -20
امعة عني ـج، معهد الدراسات والبحوث البيئية، ة املتكاملة لعلوم البيئةالدور، حماضرات غري منشورة، تنمية اتمعات احمللية، إبراهيم رحيان -21

 . 8-6 :ص ص، 1995، مشس
العـدد ، القاهرة ،األزهر عةـجام، الة العلمية لقطاع كليات التجارة، اإلطار العلمي لنظم حماسبة اإلدارة البيئية، عـز الدين فكري امي -22

  .319-318 :ص ص، 2011يناير ،الثامن
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املستدامة وهي تتطلب ضرورة اخنفاض  االقتصاديةالتنمية بالتنمية املستدامة للنمو االقتصادي أو ما يطلق عليها  -1
   .النمو يف استهالك املوارد الطبيعية املتجددة عن معدالت النمو يف الكميات املتاحة من هذه املوارد معدالت

القادمة من  األجيالالتنمية املستدامة للنمو االجتماعي وتتحقق عندما تتوافر املوارد الالزمة ملقابلة احتياجات  -2
  .معدالت مقبولة ملستوى املعيشة

ملواردها مبا يؤدي إىل حتقيق منو صايف احلقوق ا  املؤسسةستهالك اتعرف بأا ف :املؤسساتعلى مستوى  -ب
  .خالل الفترة احملاسبية القادمةاملؤسسة  يةوحتقيق حجم مالئم من التدفقات النقدية، ومبا يؤدي إىل استمرار

دون حة بذات املصل األطرافحتياجات اعلى الوفاء ب املؤسسةأيضا بقدرة  املؤسسات ستدامةاوتعرف 
د منوذج كما يوج،القادمة األجيالحتياجات احتياجات احلالية بدون املخاطرة بتعريض قدرا على مقابلة اال

على تفسري املؤسسات جتماعية كنموذج فائق يساعد اال والبيئية و االقتصاديةستدامة لإلالعناصر الثالثة اهلامة 
  .املؤسسة هائالً بالفعل إلدارة ستدامة ميثل حتدياًستدامة وكل بعد من أبعاد اإلاإل

  للمشاكل البيئية البعد احملاسيب: املطلب الثاين 
مابني البيئة والتنمية، فاملشكالت البيئية تؤثر تأثريا مباشرا على التنمية  اوثيق اتضح أن هناك ارتباطإ

القطاع الصناعي  عإتسا احملدودة وخصوصا يف ظل االقتصاديةكالتلوث واالستخدام غري االقتصادي للموارد 
وليتها حنو اتمع من خالل ؤالبد أن تراعي عند أدائها ملهامها الوفاء مبس املؤسسة علىوالتطور التكنولوجي، و

هتمام بالبيئة ونتيجة لذلك حتملت املؤسسات تكاليف وأعباء كبرية لال، عدم األضرار بالبيئة اليت يعيش فيها اتمع
الوعي املتنامي من قبل  خصوصا يف ظل البيئيةز الدور احملاسيب ملواجهة املشاكل ومن هنا يرب، واحملافظة عليها

املؤسسات املختلفة بضرورة االهتمام بالعالقة الوثيقة مابني التنمية والبيئة حيث أن املنافع الناجتة من النشاط واليت 
ضمن البيئية  ة باالعتبار وإدراج التكاليف البيئي العناصرتؤثر على الدخل القومي ال تعد منفعة حقيقية إذا مل تأخذ 

   :نوضح ذلك من خالل النقاط التاليةو تكلفة املنتج النهائي
البيئية مل  ملشاكلإن ضرورة وجود أنظمة حماسبية تم با :حماسبيا املشاكل البيئيةب دواعي اإلهتمام -ولاألالفرع 

  :ل توضيحها يف مايليحناومن فراغ، وإمنا كانت هناك الكثري من األسباب  أينش
   :23مايلي هاومن جعلت من املسؤولية البيئية قضية رأي عام أسبابهناك : أسباب تتعلق باملسؤولية البيئية -أوال

زيادة االهتمام بالبيئة واحملافظة عليها بعد التطور الكبري الذي حدث يف تكنولوجيا الصناعة وما سببته  - أ
امها بالتخلص من خملفات التشغيل، مما أدى إىل حماولة إلزام املشروعات املشروعات من تلوث للبيئة نتيجة قي

  .مبسؤوليتها يف احلفاظ على البيئة من هذا التلوث
حتياجات اتمع إاملشروع، حيث أصبحت تلك االستمرارية مرتبطة بتلبية  رستمرااجتاه اظهور نظرة جديدة  -ب

  .احمليط باملشروع
                                                

كلية ، الة العلمية لكلية التجارة، مسامهة النظم احملاسبية يف التقرير واإلفصاح عن األداء البيئي ملنظمات األعمال، راضي نادية عبد احلليم -23
  .431-430 :ص ص، 2001ديسمرب ،العـدد التاسع عشر، القاهرة ،األزهر عةـجام، التجارة فرع البنات
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أو املؤسسات تدخل احلكومي يف شؤوا سواء عن طريق إصدار القوانني اليت تلزم جتنب ال املؤسساتحماولة  -ج
  .تعرضها للغرامات عند املخالفة

ملواجهة املشاكل البيئية  االقتصاديةسياسات التنمية يف دمج البعد البيئي  إن :أسباب تتعلق باملؤسسة -ثانيا
   :24يلي مبا سسةاملؤيتطلب قيام  التنمية املستدامةحتقيق والوصول إىل 

 . مشاركة احملاسبني واخلرباء املاليني يف التخطيط طويل األجل من أجل حتسني اجلودة البيئية - أ
  .ماج البعد البيئي يف خطط التنميةإد -ب
فرض رسوم تلوث ومن مث استخدام مثل هذه الرسوم يف حل املشاكل الناجتة عن التلوث من جهة ولتشجيع  -ج

   .هة أخرىاحلد من التلوث من ج
احلد من إنتاج النفايات حبيث ال يتعدى قدرة حتمل البيئة على استيعاا وزيادة فعالية استخدام املوارد وزيادة  - د

  .املوارد املتجددة لتعوض عن املوارد الناضبة
   .دمج األبعاد البيئية مع التنمية على مستوى التخطيط - ـه
 لبدء يف تنفيذه يعطي أبعادا جديدة لقيمة املوارد واستخدامها على أساسقبل ا ؤسسةإن تقييم اآلثار البيئية للم -و

 .حتليل التكلفة والعائد وكيف ميكن احملافظة عليها باإلضافة لتحقيق هدف احملافظة على البيئة

نظام إن العالقة مابني التلوث البيئي واحملاسبة تتمثل يف دور ال: البيئي إطار احملاسبة عن البعد - الفرع الثاين
إن اهلدف األساسي من حماولة إخصاع األداء والختاذ القرارات وتقييم األداء،  ةاحملاسيب يف توفري املعلومات الالزم

البيئي للمؤسسة لإلطار النظري للمحاسبة يف التوصل إىل نظام حماسيب متخصص يعمل على قياس وتسجيل 
ا من ااملستفيدة بكافة قطاع طرافاملالية لتلبية إحتياجات األالتقارير يئية ومراجعتها واإلفصاح عنها يف األنشطة الب

جتاه البيئة فلقد أدى زيادة اإلهتمام بالشؤون البيئية إىل ااملعلومات اليت تساعدها يف تقييم وفاء املؤسسة مبسؤوليتها 
  .25تجدات البيئيةن مبهنة احملاسبة بتعديل احملاسبة لتشتمل على حسابات جديدة تساير املسوأن ينادي املهتم

وكانت األنشطة البيئية ، جتماعيةولقد ظهر اإلهتمام باإلعالم البيئي مع ظهور احملاسبة عن املسؤولية اال  
أو من ناحية اإلفصاح عنها متثل جماال من جماالت حماسبة ، سواء من ناحية القياس ومعاجلة تكاليفها ومنافعها

البيئية كاملة ومن مث  اام بقضايا البيئة وبضرورة حتمل املؤسسة ملسؤوليتهجتماعية إىل أن تطور اإلهتماملسؤولية اال
  .كان اهتمام الفكر احملاسيب باألداء البيئي الذي أفرز احملاسبة البيئية

 من فروع علم احملاسبة أنبثق من التطورات احلديثة يف املفاهيم احملاسبية والبيئية اوتعترب احملاسبة البيئية فرع  
ثر كبري على أيئية هلا وذلك يف ظل متغريات ب، رتباط بني احملاسبة والبيئة اليت تعمل فيهامزيد من االونتج عنه 

                                                
24- Roger Burritt, Stefan Schaltegger, "Eco – Efficiency in Corporate Budgeting", Environmental Management 
and Health Journal, vol.12. Issue :2, p 158.                                  
25- Mathews, M.R, "Social and Environmental Accounting: A Practical Demonstration of Ethical Concern  
Journal of Business Ethics, vol.14. no.8,Aug.1995: p 665.                                  
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رتباط احملاسبة املالية التقليدية بالقضايا البيئية ضرورة إظهار التكاليف واملنافع ويترتب على ا، قتصاديالنشاط اال
  . املرتبطة باألداء البيئي يف دفاتري وتقارير املؤسسات

عتراف والقياس والتقرير البد من وجود سجالت خاصة باألنشطة شاكل االميواجه احملاسب  لكيو 
الالزمة لتوفري الرقابة على املستندات اهلامة يف  اإلجراءاتوالبد من تطبيق ، املتعلقة االبيئية والعقود واالرتباطات 

وسجالت التلوث ، ملؤسسة والعقود اخلاصة بإنشائهاهذا اال مثل دراسات اجلدوى البيئية اخلاصة مبشروعات ا
واإلرشادات والترتيبات الواردة من اجلهات احلكومية املختصة وذلك دف ختفيض ، البيئي والسجالت القانونية

  .26ويتضمن ذلك امللفات املتعلقة بقضايا البيئة لصاحل أو ضد املؤسسة، أو منع املسؤولية القانونية
ويعكس أبعادها ، اجلميع باشرة مبقياس كمي موحد يتفق عليهسامهات البيئية مومن الصعب قياس امل  

  :27وعند قياس مسامهات املؤسسة يف اال البيئي جيب التفرقة بني ، املختلفة اهلامة مبا حيقق هدف القياس
ق املستويات القياسية عن حتقي االجتماعيةوهي ترتبط بقيام املؤسسة بالوفاء مبسؤوليتها  :املسامهات املوجبة -أوال

أو قيامها ، )مسامهة إجبارية حتكم مسؤوليتها القانونية(الستخدام املوارد الطبيعية واملستويات القياسية للتلوث  
ويف كلتا احلالتني يتم قياس هذه املسامهات ، )مسامهة إختيارية(بتحقيق مستويات أفضل من املستويات القياسية 

  .حتملته املؤسسة من تكاليف فعليةبطريقة مباشرة على أساس ما 
ستخدام املوارد الطبيعية عند عدم قيام املؤسسة بأي إوهي تنشأ يف حالة اإلسراف يف  :املسامهات السالبة -ثانيا

  .كبرية وإذا كانت الرقابة بصفة جزئية مما يؤدي إىل تراكم مسببات التلوث، عمليات للرقابة على التلوث
ة تلوث البيئة وما يترتب ـإن اهتمام احملاسبة مبشكل: النظم احملاسبيةالبيئية على  اكلاملشتأثري  -الفرع الثالث

   : 28سوف يؤدي إىل تطوير وتعديل بعض املفاهيم واألدوات احملاسبية مثل، ثارآعليها من 
 مةءمالحتديد مدى  ؤسسةينبغي عند إجراء الدراسة الفنية للم :تأثري اجلانب البيئي على دراسة اجلدوى -أوال

أما يف مرحلة دراسة اجلدوى واليت ترتكز على مقابلة ، للمؤسسةللبيئة احمللية واآلثار البيئية املتوقعة  االتكنولوجي
  .التدفقات النقدية الداخلية واخلارجة فتراعى تكاليف األضرار البيئية واعتبارها ضمن التدفقات اخلارجة

جيب أخذ ، بإعداد املوازنة االستثمارية املؤسسةعند قيام  :ستثماريةتأثري اجلانب البيئي على املوازنة اال -ثانيا
  :املتغريات اليت تتعلق بالتلوث يف احلسبان ومن هذه املتغريات

  .ضرورة مراعاة البعد الزمين املتوقع للبدائل املقترحة مع عدم جتاهل أثر مشكلة التلوث على ذلك - أ
  .  لتلوث يف الفترة القادمة ضمن بنود املوازنة االستثماريةإدراج التكلفة الرأمسالية للتحكم يف ا -ب

ولية إحداث التلوث أو ؤينبغي أن يكون هناك اتساق بني مس :وليةؤتأثري اجلانب البيئي على حماسبة املس -ثالثا

                                                
  .433-432 :ص، مرجع سبق ذكره، نادية عبد احلليم راضي -26
  .397 :ص، 1992، اإلسكندريةجامعة ، كلية التجارة ،اسبية معاصرةدراسات يف مشاكل حم ،حممد عباس بدوي واألمرية إبراهيم عثمان -27
العدد ، جامعة الزقازيق ،كلية التجارة،جملة البحوث التجارية  ،ةالتكاليف البيئية اإلستثمارية وآثرها على معلومات القوائم املالي، نعيم فيهم حنا -28

  .101 – 100: ص ص ،2008يناير  ،الد الثالثني األول،
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ة ذلك أن بعض النفقات املتعلق، ؤسساتمع سلطات اإلدارية املختلفة للم، مع ما يستلزمه ذلك من نفقات، منعه
   .ككل للمؤسسةخر ال ميكن ختصيصها إال ولية والبعض اآلؤمبنع التلوث يسهل ختصيصها ألحد مراكز املس

   29تتم املعاجلة الضريبية للتكاليف البيئية كمايلي :معاجلة التكاليف البيئية ضريبياًأثري اجلانب البيئي على ت - رابعا
تعترب من التكاليف البيئة ال توجد مشكلة بالنسبة هلا حيث  املبالغ املدفوعة كمسامهات للحكومة وأجهزة محاية -أ

التشجري أو التطهري وغريها ة مشروعات يف البيئة احمليطة مثل املسامهات للهيئات اخلاصة أو إقامو ،الواجبة اخلصم
 .ينبغي اعتبارها من التكاليف الواجبة اخلصم بالكامل وليس يف حدود النسبة املسموح ا كتربعات

املنتجات اجلديدة األقل إضراراً بالبيئة، أو تطوير تصميم املنتجات  تصميمكاليف اختاذ القرارات البيئية مثل تكاليف ت - ب
    .الكها يف فترة أقلتهإمة متطلبات البيئة وما يترتب عليها من تعديالت يف خطوط اإلنتاج أو ءاحلالية ملال

يثري العديد  حماسبة املؤسساتإن إدراج اجلانب البيئي يف  : املايلتأثري اجلانب البيئي على النظام احملاسيب -خامسا
 اكلواملش، الطبيعية الداخلة يف اإلنتاج) األصول(من املشكالت ذات البعد احملاسيب منها مشكلة قياس املوارد 

اسيب عن األداء اخلاصة باإلفصاح احمل لكااملش كذلكو، و اإللتزامات البيئية اخلاصة بإعادة تبويب عناصر التكاليف
   ونوضح ذلك بأكثر التفصيل يف الفصل الثاين  .ؤسسةالبيئي للم

إن توفري املعلومات احملاسبية البيئية لإلدارة أصبحت يف ظل  :تأثري اجلانب البيئي على احملاسبة اإلدارية -سادسا
وباختاذ ، وظائفها بصفة عامةالتحديات البيئية املعاصرة على قدر كبري من األمهية لرفع كفاءا عند قيامها ب

   .30القرارات بصفة خاصة
إىل مساعدة اإلدارة يف التخطيط والرقابة واختاذ القرارات وتقومي األداء بشكل يعكس  احملاسبة اإلدارية  ودف

  .للمؤسسة االقتصاديةكل من احلقائق البيئية و
  هنا حيتاج إىل التأكيد على مدى مناسبة فإن األمر، قبل التعرف عن احملاسبية البيئية بشئ من التفصيلو    

  .مع احملاسبة البيئية احملاسبية الفروض واملبادئواألهداف واملفاهيم 
   الفكر احملاسيبعلى  املشاكل البيئيةثر أ :لثاملطلب الثا

 و، سسةللمؤ التعامل مع األداء احملاسيبتعين  اليت األهداف ثة عناصر أساسية هيحيتوي الفكر احملاسيب على ثال
 تعاريف وال فاهيم وامل اليت متثل اللغة اليت يتعامل ا احملاسبون فيما بينهم أو مع الغري من حيث  املفاهيم

أي  باعتبارمها قاعدة  من أدوات علمية ممثلة يف مبادئ وفروض حماسبيةاملتكون و التنظري احملاسيب  ، صطلحاتامل
  :من خالل النقاط التالية ذلك توضيح من خالل هذا املطلب وحناولنظرية 

ترتبط األهداف واملفاهيم احملاسبية  :للمحاسبة البيئية متهاءومدى مالاحملاسبية  واملفاهيم األهداف -الفرع األول
  :الفكر احملاسيب ونوضح ذلك كمايليرتبطا وثيقا بإ

                                                
 .1019 -1018 :ص ص ،مرجع سبق ذكره، إبراهيم محاد حممد -29
 .35:ص، مرجع سبق ذكره ،طارق فتحي عمر عبد اخلالق -30
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ىل ليت تشمل البعد البيئي إابالتلوث تعمل على تطوير األهداف ن املشكالت احملاسبية املتعلقة إ :األهداف -أوال
و توصيل املعلومات الالزمة للفئات ملؤسسة ما  لذي يعين بقياس و حتليل األداءاجانب هدف احملاسبة الرئيسي و 

  :وحتقيق األهداف التالية يف عملية تقييم و اختاذ القراراتاملختصة عن طريق اإلفصاح بغرض مساندا 
   31 :اف املستحدثة يف مايلياألهد تتمثل :األهداف املستحدثة - أ

ليت ختص اكل من التكلفة و العائد  ، لذا جيب حتديداحلماية للبيئة يف حتقيق املؤسسةقياس مدى مسامهة  -1
  .ليت جيب على اتمع حتملهااو العوائد  مبعزل عن التكاليف املؤسسة

  .للمؤسسةة ضمن تكاليف األنشطة ، حىت تصبح تكلفة األضرار البيئيلعمليات البيئية للقياس احملاسيبإخضاع ا -2
 .إعداد القوائم و التقارير املتضمنة لنتائج التأثريات البيئية إىل جانب التقارير و القوائم احملاسبية -3
، و احملاسبية عن و اتمع ككل بالبيانات البيئيةإمداد األطراف املختلفة من مؤسسات و أجهزة حكومية معنية  -4

 .التعويض و الغرامة املاليةاملسؤولية البيئية و منها 
لتزامها و ذلك إمبعايري احلفاظ على البيئة من عدم  املؤسسةليت تبني مدى التزام اتوفري املعلومات احملاسبية  -5

   .لتسهيل اختاذ القرارات الرشيدة
يه الدافع وراء النظر للمشكالت احملاسبية املتعلقة بالتلوث هو أا ال تتعارض مع اهلدف الذي بنيت علو

ق أقصى ربح يتمثل يف حتقي املؤسسة الكالسيكية الذي يتأسس على الفرض القائل بأن هدف  االقتصاديةالنظرية 
  .ممكن يف األجل الطويل

ا هلتكاليف البيئية اليت متليها عليقق األرباح دون األخذ يف االعتبار مجيع احتأن  وعليه ال ميكن للمؤسسة
ريقة سوف نلوم احملاسبة حينئذ بأا تساهم بط، ووإال سوف يكون رقم الربح مضلال ،جتاه اتمعااملسؤولية البيئية 

من  للتلوثاملسببة  املؤسسةذلك نتيجة ألا حتجب عن اتمع حقيقة ما حتدثه ، وغري مباشرة يف إفساد البيئة
ار يؤدي إىل إظه وهذا ما هجلتمعاه وتكاليفوالتلوث لتخفيض  املؤسسةحقيقة اجلهود اليت تقوم ا ، وأضرار بالبيئة

ليت تعترب جزء من تكاليف ارباح متضخمة بقيمة تلك التكاليف ، حيث تكون األعلى غري حقيقتها املؤسسةأرباح 
   . اإلنتاج األمر الذي يقلل من االعتماد على نتائج األعمال كمؤشر لتقييم األداء

 نعكاسات البيئيةة األمريكية إىل أن قياس اإلاسبمجعية احملأوضحت  :أهداف تتعلق بالسجالت البيئية -ب
بتكاليف احملافظة  املؤسساتأن االجتاه السائد حاليا هو حتميل عترب من اختصاص احملاسبني خاصة وي للمؤسسات

من خالل الوظيفة  بالتايل يتم معاجلة البيانات املرتبطة باألداء البيئي، وة، بدال من حتميلها على اتمععلى البيئ
من مث إمكانية تسوية الوقائع اخلطرة و انعكاساا ذه و ،هر ما يسمى بسجالت التلوث البيئي، لذا ظاسبيةاحمل

 : 32مايلي جمموعة من األهداف أمهها واليت دف إىل حتقيق  السجالت

                                                
لية ـ، رسالة ماجستري، كدراسة حتليلية للمشكالت احملاسبية الناجتة عن التأثريات البيئية لشركات النفط الكويتيةم سحيم الدبوس، ـنغ -31

  .31 -30 :ص ص ،2004التجارة، جامعة عني مشس، 
  .33-32 :ص ص، املرجع السابق -32
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وائم ، مما يزيد توفري املعلومات املطلوبة للتقرير عن التكاليف و االلتزامات البيئية و تضمينها يف احلسابات و الق -1
 .املاليةالتقارير من معنوية السجالت احملاسبية و

، وأيضا متكن املراجع ئية مبا خيدم أغراض تقييم األداءيف صورة تقارير بي املؤسسةعرض اآلثار البيئية ألنشطة  -2
 .تحقق من األداء البيئي ومراجعتهمن ال

   .ئي من حتديد املوارد الالزمة لتحقيق اإلدارة املثلى للبيئةمتكن البيانات احملاسبية املالية املتعلقة باألداء البي -3
  .معاونة األجهزة املختصة يف إعداد اخلطط والربامج البيئية -4
 .توفري مؤشرات بيئية ميكن أن تساعد يف حتقيق الرقابة على األداء البيئي و اختاذ القرارات املالئمة -5

، البد من استحداث مفاهيم حماسبية بقة ووضعها يف حيز التنفيذالسا و حىت ميكن ترمجة األهداف :املفاهيم -ثانيا
لغة  إجياد، مبعىن آخر املالية التقليدية ستخدمت يف احملاسبةأليت مل يسبق وأن اتتالءم وطبيعة هذه املشكالت و

ن هذه ، ومصة ما يؤثر على التطبيق احملاسيبجديدة نستطيع أن نفهم من خالهلا خصائص التأثريات البيئية و خا
 مة االعترافذه املفاهيم خلدـل هكو ـدة، األطراف املستفياحلدث البيئي، األثر البيئيفاهيم على سبيل املثال امل
   :33ونوضحها كمايلي وقياس نتائج األعمال واملراكز املالية، وأخريا اإلفصاح احملاسيب البيئي ،التناول احملاسيبو
، فقد تكون عن طريق ليت تعمل ااوالبيئة احمليطة ا و املؤسسة كل ما ينتج عن تفاعل بني :احلدث البيئي - أ

مثل  ؤسسة، أو أحداث عامة تتعرض هلا املاألخرى املؤسساتفيما بينها وبني باقي  ؤسسةليت تقوم ا املاالعمليات 
   .اخل....... ، أو تسرب األدخنة والغازات السامة ، احلروب احلرائق

ج ـى أداء و نتائـاب علـا يترتب عن احلدث البيئي سواء بالسلب أو باإلجيهو كل م :األثر البيئي -ب
، ولكن كما سبق فإننا سوف نتناول يف هذا البحث األثر البيئي السالب الناتج عن األحداث و اتمع املؤسسة

 .البيئية املختلفة دون األخذ باألثر البيئي اإلجيايب
الفئة  تلك ، وتنقسماملؤسسةغري مباشر مع  ليت هلا ارتباط مباشر أوا الفئةهي تلك  :ئية املستفيدةاألطراف البي -ج
اف اخلارجية فهي ، أما األطرؤسسةلني وإدارة امل، أطراف خارجية بني األطراف الداخلية العامأطراف داخلية: إىل

احلدث  علىن يؤثر كذلك باقي أفراد اتمع الذيمتعددة كاحلكومة، والعمالء، واجلمعيات البيئية الضاغطة، و
 .، أو يكون التأثري عليهم باملستقبلالبيئي بصورة غري مباشرة

  .هو مطلوب ذو توقيت ومبلغ غري مؤكدين يتعلق باألحداث البيئية :املخصص البيئي - د
و يتوقع أن تتدفق منه منافع اقتصادية (نتيجة ألحداث سابقة  تلوث  املؤسسةمورد تسيطر عليه  :البيئي األصل -ه
   . تقليل امللوثات) ستقبلية م
ما ينعكس يف شكل مصروفات رأمسالية أو مصروفات ايرادية ترتبط أساسا بالفترة احملاسبية  :املصروف البيئي -و

 .كمصاريف إعادة الوضع إىل ما كان عليه قبل التلوث

                                                
  .34-33 :ص ، صمرجع سبق ذكره م سحيم الدبوس، ـنغ -33
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ست مرتبطة بفترة هي التضحية مببلغ معني نظري احلصول على خدمة أو منتج و هي لي :التكاليف البيئية -ز
  .حماسبية معينة وال يتم مقابلتها باإليرادات كشراء أصل بيئي ثابت

، فامللموسة كإضافة مورد إىل موارد اتمع و يتم غري ملموسةو منافع بيئية ملموسة تنقسم إىلو :املنافع البيئية -ح
  .34يتم قياسها طبقا ملقاييس غري مباشرةلموسة كتخفيض مستوى التلوث املقياسها عادة بالتكلفة التارخيية أما غري 

فرع من فروع احملاسبة على  كل يعتمد :احملاسبية ومدى مالءمتها للمحاسبة البيئيةالفروض  -الفرع الثاين
الفروض احملاسبية على  حتتويو، ها أدوات علمية للتنظري احملاسيبباعتبار احملاسبية املتعارف عليها الفروض و املبادئ

من وسندرسهم  ،، فرض الوحدة النقديةأو الفترة احملاسبية فرض الدورية ية، فرض االستمرارحملاسبيةلوحدة افرض ا
 .35ونوضح ذلك كمايلي جعل الفروض احملاسبية حمتويه على البعد البيئي حماولة وهذا من أجل ،البيئة جانب

ومن مث ، ياس والتحليل احملاسيب عندهاالق خيتص هذا الفرض بدائرة النشاط اليت يتم :فرض الوحدة احملاسبية -أوال
فتوجد ثالث نظريات تقدم مفهوما هلا وهي نظرية امللكية املشتركة ونظرية  املؤسسةفهو يتعلق جبانب مفهوم 

م مع مسؤوليتها البيئية ءيتالبالشكل الذي  املؤسسةولكن النظريتني السابقتني مل تقدما  الشخصية املعنوية
وهو ، جتماعي فيها رهنا باإللزام القانوين أو بتفاعل اإلدارة مع اتمعألداء البيئي واالحيث أصبح ا، عيةجتماواال

جتماعية للمؤسسة ومن مث ظهرت نظرية التنظيم األمر الذي اليستقيم مع التوسع يف مفهوم املسؤولية البيئية و اال
ق التوازن ـحل املشتركة ينبغي حتقيهي جمموعة من املصابأن املؤسسة كوحدة حماسبية  اعتربتجتماعي اليت اال

وذا ، جتماعيةاومن مث قد ال يكون الربح هو اهلدف الوحيد ولكن قد تأيت جبانبه أهداف أخرى بيئية و، بينها
سياسة بيئية  املؤسسة وهذا من أجل أن تتبىن املفهوم جيب أن يكون القياس واإلفصاح احملاسيب عن اجلانب البيئي

  :36ق اآليتواعية تسعى إىل حتقي
 .حتقيق الربح كعائد على االستثمار البيئي - أ

 .حتقيق العائد البيئيو توفري احلماية للبيئة -ب
متشيا مع هذا الفرض فإن املشكلة احملاسبية اخلاصة بتسجيل األصول و اخلصوم البيئية قد حتل عن طريق تضمني و

ريات البيئية فإن الفرض ميكن يف جمال احملاسبة عن التأثو ،للمؤسسةتلك البنود إىل الدفاتر و السجالت املالية التابعة 
 .، املكسب و اخلسارة من وجهة نظر بيئيةقياس التكلفة و العائد، اإليراد و املصروف ىلرتكز عيأن 
نه ليس هناك دليل يشري أمستمرة يف مزاولة نشاطها طاملا  املؤسسةيعين هذا الفرض أن  :يةفرض االستمرار -ثانيا

  .حتمال التصفية أو التوقف أو تقليص النشاط يعد حالة استثنائيةاس ذلك، باعتبار أن إىل عك

                                                
امعة عني ـج، لية التجارةـك، الة العلمية لالقتصاد والتجارة ،اإلفصاح عن املعلومات اإلجتماعية يف القوائم املالية، عبد ايد حممد حممود -34

  .32 :ص ،1984، العدد الثاين، مشس
 كانية التعبري عن األداء البيئي و اإلجتماعي للمنشأة االقتصادية من خالل اإلطار الفكري للنظرية احملاسبيةـإم، مد الشهري سيد عمرـأمحد حم -35

  . 79 -74 :ص ص، 1998، 25العدد، أسيوطكلية التجارة جامعة ، لكلية التجارةالة العلمية 
  .35 :ص، ذكره مرجع سبق ،نغم سحيم الدبوس -36
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ات  عليها إىل جانب مسؤوليتها ن املؤسسأويظهر صدق فرض االستمرارية يف احملاسبة عن البيئة ب
تلتزم ن ستمرارها يف املدى الطويل حيتم عليها أان بقاء املؤسسة وأجتماعية وامسؤوليات أخرى  االقتصادية

  .37جتماعيةوتستويف تلك املسؤوليات اال
ستمرارها على املدى الطويل يتوقف يف النهاية على مدى ا ن بقاء أي  مؤسسة وأب )Hay( أوضحولقد 

  .38اجتماعية قدرا على إعالم أفراد اتمع مبا أوفت به املؤسسة من مسؤوليات
قتصادية حبتة كالتغريات اليت حتدث يف معدالت ا لمتوقفة على عوام وعلى هذا النحو مل تعد اإلستمرارية

نتهاء مدة الشركة أو إالعوامل املؤثرة على الطلب أو االعتبارات القانونية ك الضرائب، أو أسعار الفائدة، أو
  .اخلالفات بني املالك أو العوامل املالية كالسيولة والرحبية

ستمرارية املؤسسات، فلم يعد من إاألمور اليت دد جتماعية من صبحت قضايا البيئة واملسؤولية االأ عليهو
نتهاكات للبيئة وتعتدي عليها وختل مبسؤولياا االجتماعية ومن مث فليس من املقبول إاملقبول وجود مؤسسة تسبب 

 جتاهل العوامل البيئية واالجتماعية املؤثرة يف وجود املؤسسة عند إصدار التقرير املايل عنها، حيث جيب اإلفصاح
 اريرقلتيف صلب القوائم املالية مع اإلشارة يف اإليضاحات املتممة ل ،عن االلتزامات املترتبة على املسؤولية البيئية

  .املالية لطبيعة املخالفات اليت دد استمرارية املؤسسة، واإلجراءات اليت اختذت لتصحيح الوضع إن وجدت
ها ئستمرارها على مدى وفااجتماعي ويتوقف إبعقد فاتمع ينظر إىل املؤسسة على أا مرتبطة معه  

ة يهذه الفرضية أكثر إحلاحا يف ظل املسؤولية البيئوتعترب  ،بذلك العقد، والذي خيلع عليها القبول االجتماعي
 .واالجتماعية للمؤسسة وجيب مراعاا عند إصدار التقرير املايل

السنة أو الفترة (اة املؤسسة إىل فترات دورية متساوية يعين هذا الفرض ضرورة تقسيم حي :فرض الدورية -ثالثا
جل تقدمي املعلومات الالزمة ملستخدميها، وأمهية هذا الفرض تبدو ألتوفري إمكانية إعداد التقارير املالية من ) املالية

النهائية  من أن البديل هو االنتظار حىت اية عمر املؤسسة وتصفيتها وبالرغم من أن هذا البديل يظهر الصورة
نقضاء املؤسسة إعديدة ال تستطيع االنتظار حىت  أطرافنه يتعارض مع مصاحل ألنتيجة النشاط على وجه اليقني إال 

اتمع ومجيع هذه  أطرافمن بينهم املالك واإلدارة والعاملني واملوردين والعمالء واملقرضني واملستهلكني وكافة 
ة بشكل دوري وعلى فترات قصرية حىت تعيد النظر بشكل مستمر يف يف حاجة إىل معلومات عن املؤسس األطراف

  .عالقتها باملؤسسة
تظار حىت اية عمر جتماعي يف أنه من غري املتصور االناوتبدو أمهية هذا الفرض من منظور بيئي و

، أو اإلهدار هعمبختلف أنوا من خالل التلوث بيئةللاألضرار اليت سببتها املؤسسة  عن اتموعل املريتوفاملؤسسة ل
  .الذي يصيب املوارد الطبيعية والبشرية، واإلخالل بالقيم االجتماعية السائدة

                                                
37- John C, Anderson & Alon w. frankle, Voluntary Social Reporting An ISO-Beta Potfolio Analysis , The 
Accounting Review,  vol.Lv. No 5, July,1988, p124.                             
 38- Robert Hay, "Social  Responsibilities Of Business Managers" ,Academy of Management Journal, March 
1989, p136.                                                                                          
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يف املقابل ال جيب إغفال املسامهات االجيابية من املؤسسة كاحملافظة على البيئة وعلى القيم االجتماعية و
شكل دوري عن األداء االجتماعي واألخالقية السائدة حىت اية عمرها وإمنا جيب أن يتم القياس واإلفصاح ب

اتمع أن حتدد موقفها من املؤسسة من حيث قبوهلا يف اتمع من عدمه ففرض  أفرادوالبيئي حىت ميكن لكافة 
الدورية يرتبط بإعداد التقارير اليت تستخدم لتوفري املعلومات الالزمة الختاذ القرارات يف املدى القصري وتزويد 

عي والبيئي وبشكل يسمح ؤسسة باملؤشرات اليت متكنهم من تقييم األداء االقتصادي واالجتمااألطراف املعنية بامل
   .حنرافات فور وقوعهابتقومي اإل

جيابية أو املوضوعية عدم التحيز يف كافة مراحل العمل احملاسيب أو يقصد باإل :اإلجيابية أو املوضوعية فرض - رابعا
وإتفاق مجاعي يف ، ودليل إثبات، الشخصي ة هي البعد عن التحيزفاملوضوعي ،خضوعها للتقديرات الشخصية

  39 .مستخدمي املعلومات املالية خبلوها من اإلعتبارات الشخصية واقتناعالقياس والنتائج 
وتبدو موضوعية منهج القياس البيئي واالجتماعي عندما يتم حتديد اآلثار االجتماعية املراد قياسها مث  

مة مع تلك اآلثار مث استبعاد العوامل االعتبارية عند وضع منهج للقياس يتركز على ءاملتالاختيار قواعد القياس 
عرض احلقيقة ويبتعد عن التحريف املنهجي فتعريف التكاليف االجتماعية بأا تلك التكاليف الزائدة عن 

   .40ماعيةاملتطلبات القانونية تعد مثاال على التحيز املنهجي يف قياس تكاليف األنشطة االجت
طبيقية تسمح بإتباع خطوات حمددة وتتحقق موضوعية التطبيق من خالل جمموعة من اإلجراءات الت

وملا كان القائمون بالقياس البيئي واالجتماعي يتعاملون مع  ،لقياس تتيح درجة عالية من اإلنفاق بني القائمني عليهل
ن احلكم الشخصي ال ميكن إالتأكد أحيانا أخرى فحاالت وصفية أحيانا، ومع مقادير كمية ومالية يف ظل عدم 

إغفاله ولكن إذا مت هذا احلكم على ضوء خربة مهنية بعيدة عن االجتهاد والتحيز، يصبح احلكم الشخصي يف هذه 
   .احلالة حائزا لدرجة عالية من املوضوعية

متاما فالتقدير واالجتهاد  الواقع خالف ذلكفجتهاد لو أن احملاسبة املالية جاءت خالية من التقدير واالو
الكات واملخصصات واملخزون معلقة عليه، وكذلك كمية املعلومات يف تهغلغل يف القياس واإلفصاح فقيمة اإليت

  .القوائم املالية وشكل اإلفصاح عنها
 التقدير واالجتهاد يف التعبري عن األداء البيئي واالجتماعي ليس بدعة وإمنا هو ضرورة لتوفريعليه فإن و 

ولكن ذلك بشرط  ،املعلومات عن املؤسسة بشكل يسمح باحلكم هلا أو عليها يف مدى حتقيها للرفاهية االجتماعية
ن يتوفر اإلمجاع أجتماعية متت يف املؤسسة واالبعد عن التحيز ودليل فعلي قابل للتحقيق يثبت كل عملية بيئية أو 

  .على منهجية القياس واإلفصاح

                                                
  . 95: ص، 1987أكتوبر ، 3 العدد، اجلمعية العربية للتكاليف، جملة التكاليف ،املوضوعية كمعيار للقياس احملاسيب  ،جالل الشافعي -39

40- Neil C. Churchill, "Toward a Theory for Social Accounting, Sloan Management Review Spring , 1974, p13.                                                                                
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القياس  أاحملاسبية على مبدتشتمل املبادئ و :احملاسبية ومدى مالءمتها للمحاسبة البيئية املبادئ - الفرع الثالث
تباعا  نتناوهلمو سوف  ،، و مبدأ اإلفصاحمبدأ مقابلة اإليراد واملصروفات ،مبدأ التكلفة، مبدأ حتقق اإليراد الفعلي

  :41ك كمايليوذل اولة حل املشكالت احملاسبية املتعلقة بالتلوثحمل من جانب بيئي
احملاسبة املالية بقياس عناصر كل من األصول، وااللتزامات وحقوق امللكية، وما  تعىن :مبدأ القياس الفعلي -أوال

وجوهرة القياس احملاسيب هو الوضع القائم فعال وليس أي ، يطرأ على هذه العناصر من تغريات خالل فترة معينة
  .42خرآفتراضي اوضع 

   :جتماعي يأخذ بعدين مهااسيب من منظور بيئي واالقياس احمل وعليه فإن
جتماعية مبا فيها تكاليف البيئة على ر املؤسسة، وهو حيدد التكاليف االوهو القياس من وجهة نظ :البعد األول  - أ

لتزام مبحض جتماعية معينة، سواء كان هذا اإلالتزام املؤسسة مبسؤوليات إأا كافة عناصر التكاليف املتولدة عن 
  .أساس التكلفة الفعلية يف القياس ويعتمد هذا املفهوم على ،رها أو قصرا مبوجب القانونختياا

جتماعية على أا قيمة كل ما خذ التكاليف االوهو القياس من وجهة نظر اتمع، وهو يأ :البعد الثاين  -  ب
رجم ذلك اآلثار يتحمله اتمع من تضحيات وما يصيبه من أضرار نتيجة النشاط االقتصادي للمؤسسة، ويت

السلبية اخلارجية اليت تصيب اتمع من التلوث وإهدار املوارد بكافة صورها، وهو ما يتحمله يف شكل تكاليف 
  .منع أو إصالح وعالج لتلك األضرار، ويعتمد هذا املفهوم على تكلفة الفرصة البديلة

ن أنشطة املؤسسة اليت تؤثر على اتمع، وتتمثل حد أهداف احملاسبة هو التقرير عأتقرير جلنة تروبلود أن جاء يف  و
عترب معاجلة التلوث البيئي تو،  مهمة لدور املؤسسة يف جمتمعهايف األنشطة اليت ميكن حتديدها أو قياسها واليت تعترب

جتماعية للمؤسسة حيث أا ضرورة فرضتها زدهارها من املسؤوليات االاورعاية البيئة الطبيعية والعمل على 
  .43يف حاجات الناس ووظيفة اإلدارة ف التغري يف عالقتها بالبيئة املمثلةظرو

إقتصرت مبراجعة املفهوم السابق على التطبيق جند أن التقارير املالية مل تقدم الواقع الفعلي للمؤسسة، حيث أا و 
  . جتماعي للمؤسسةمتجاهلة متاما األداء البيئي واالقتصادي على التعبري عن األداء اال

فتراضية وهي أن ام فعال للمؤسسة وإمنا هو تعبري عن حالة ئللقوائم املالية جند أا ال تعرب عن الوضع القا وبالرجوع
جتماعي ا، وهو ماال يتفق مع فرضية أن املؤسسة تنظيم ة ينحصر فقط يف األداء االقتصاديكل أداء املؤسس

يستلزم التعبري عن الوضع القائم فعال  املشار إليه  املبدأة وبقالسا ستمراريتها، وإزالة التعارض بني الفروضاوفرضية 
  .جتماعي والبيئي هلاصادرة عنها األداء االقتصادي واالن تعكس التقارير املالية الأللمؤسسة وذلك ب

                                                
  . 92-81 :ص ص ،مرجع سبق ذكره  ،أمحد حممد الشهري سيد عمر -41
  . 274 - 273 :ص ص، 1990، الكويت،دار السالسل ،نظرية احملاسبة ، عباس مهدي الشريازي  -42

43- Sybil C.Mobley, "The Challenge of Socio-Economics Accounting", The Accounting Review, 1970, p 672.                                                                                



  ل       ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اإلطار املفاهيمي حملاسبة التكاليف البيئيةاألوالفصل 

20 
 

ماعية وذلك جتاالوجتماعية املسؤولية البيئية ا ملتطلبات احملاسبة البيئية واالالقياس الفعلي يعد مالئم أدبم نفإ وعليه
قعي يف ظل املسؤولية فتراض غري وااقتصادي للمؤسسة فقط هو جتريد للحقيقة واالمن منطلق التركيز على األداء 

  .جتماعية اليت يفرضها اتمع ووجه القصور ليس يف املبدأ ذاته يف التطبيق واملمارسة العمليةالبيئية واال
ريكي اإليرادات بأا التدفقات الداخلة إىل املؤسسة ـاحملاسبة األمرف جملس معايري ـع :حتقق اإليرادمبدأ  -ثانيا

واليت تنشأ عن إنتاج وبيع السلع وتأدية اخلدمات للغري  أو أي زيادة يف أصوهلا أو تسديد خلصومها أو كالمها معا،
   .أو أي أنشطة أخرى مما يشكل األعمال الرئيسية املعتادة واملستمرة

ن غياب عمليات التبادل الفعلي والبعد الزمين واملكاين لآلثار البيئية إواالجتماعي ف ويف جمال القياس البيئي
عتراف باملنافع البيئية أو توقيت االاملنافع جيعل من الصعب حتديد نقطة  تلقيختالف مإواالجتماعية، وتعدد و

د ال تكون فئة ـوق ،ق يف وقت واحدـفاملنافع قد ال تتحق ،حد عقبات القياسأجتماعية وهي تشكل واال
جتماعية اليت تقدمها املؤسسة قد يتم وبوجه عام فاملنافع البيئية واال، د ال تكون يف مكان واحدـوق، واحدة

  .قياسها على أساس تكلفة األنشطة املقدمة لصعوبة تقدير قيمة العائد أو منفعة النشاط
اجلمايل للمكان احمليط باملؤسسة وترشيد  وعند النظر إىل األنشطة املتعلقة حبماية البيئة وحتسني الشكل 

وحبوث ، واألحباث املتعلقة بتحسني مواصفات املنتج، ورقابة اجلودة، تجددةاملستخدام املوارد الطبيعية والطاقة غري إ
ها كأساس لتحديد قيمة مسامهة ئداآالعائد من هذه األنشطة يتم االعتماد على تكلفة  حيث أن تقييم ، السوق

  .بيئة واتمع احمليط ااملؤسسة لل
نقطة حتقق اإليراد هي جتماعية هي افع من وراء األنشطة البيئية واالتقييم العوائد واملن وعليه فإن وسيلة

وهي اليت تقدم احلادثة اهلامة اليت حتدث تغريا جوهريا يف موارد وأصول اتمع وتترك أثرا جوهريا  ،توقيت اإلنفاق
جتماعي يستمد أبعاده من خصائص األثر االونة له، وتوفر الدليل املوضوعي الذي على رفاهية الطوائف املك

  .لنشاط املؤسسةحبيث يستوعب اآلثار البيئية  ويتطلب الوضع السابق ضرورة التوسع يف مبدأ حتقق اإليراد
اذ املوارد متثل املصروفات تدفقا من القيم إىل خارج املؤسسة نتيجة الستنف :مبدأ حتقق املصروفات -ثالثا

ألول يعتمد على سلوبني فاأويتم قياس املصروفات من خالل  دف حتقيق اإليرادات خالل فترة معينة، االقتصادية
والثاين ، التحديد املباشر لذلك اجلزء املستنفذ من موارد املؤسسة يف سبيل حتقيق نشاط معني أو خالل فترة معينة

لى أساس ذلك القدر من املوارد الذي ميكن حتميله إليرادات ـالفترة عد على حتديد قيمة األصول يف اية ـيعتم
باملصروفات مبجرد  االعتراف متوي، ويعترب الرصيد املتبقي هو مصروفات الفترة احلالية، أنشطة الفترة املقبلة أو
عترف ا مبجرد ائر فييف أداء نشاط املؤسسة أو خالل الفترة بصورة عادية متوقعة، أما اخلس اقتصاديةستنفاذ منافع ا

  .44ا اليت سبق االعتراف االقتصاديةتالشي املنافع 
  

                                                
  . 310 -302 :ص ص ،مرجع سبق ذكره ، عباس مهدي الشريازي  -44
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  : 45جتماعية للمؤسسة وذلك كما يليمفهوم املسؤولية البيئية واال املبدأ هذا ويستوعب
قتصادية فعلية ومن مث يتم اعندما تكون التكاليف البيئة واالجتماعية من جانب املؤسسة فهي متثل تضحية  - أ

عند حدوث النفقة أو االلتزام ا ويتم الفصل بني  االقتصاديةطبقا للتكلفة التارخيية، واليت تعرب عن التضحية قياسها 
والتكاليف البيئية املختلطة ا، باستخدام معيار الغرض من التكلفة وعلى أساس أن التكاليف  االقتصاديةالتكاليف 
  .وما يتجاوز ذلك يعد من التكاليف البيئية واالجتماعيةهي تلك املطلوبة لألغراض التنافسية،  االقتصادية

ن األنشطة إأما إذا كانت األنشطة البيئية واالجتماعية غري مرتبطة باألنشطة اإلنتاجية والتشغيلية للمؤسسة ف -ب
  .ماذات األثر البيئي تكون حمددة على وجه الدقة واليقني ومن مث تنتفي احلاجة إىل البحث عن طريقة للفصل بينه

نه يتم قياسها طبقا ملفهوم تكلفة أو انب اتمع وفئاته، فإـون التكاليف البيئية واالجتماعية من جـعندما تك -ج
  :أسلوب تقييم مالئم وذلك كما يلي

إذا كانت تضحيات إرادية أو ملموسة من جانب اتمع فانه يتم قياسها نقدا، وطبقا للتكلفة التارخيية كما يف  -1
بقا لتكلفة الفرصة كما يف حالة اإلعفاءات الضريبية واجلمركية وختفيض أسعار املوارد املقدمة من اإلعانات وط

  . وطبقا ألسعار السوق كما هو يف حالة األصول املهداة بال مقابل) الكهرباء، املياه ، الوقود( اتمع 
ملختلفة مثل تلوث البيئة بأشكاله الفئات االجتماعية ا) وفورات سالبة( إذا كانت متثل تضحيات غري إرادية  -2

نه ميت قياسها بأساليب غري مباشرة أو بالتقييم الوسيط إوصوره املختلفة، وإهدار موارد اتمع وتسريح العاملني ف
وذلك حملاولة الوصول إىل قيمة تعكس تكلفة األضرار االجتماعية، ومنها تكاليف املنع أو تكاليف اإلصالح أو 

  .تم اللجوء إىل القياس على أحكام احملاكم عند توفرها لالستئناس ا يف التقديراالثنني معا وقد ي
ويتم حتديد  مدخل امليزانية يتم حتديد الدخل احملاسيب باستخدام  :مبدأ مقابلة اإليرادات باملصروفات - رابعا

اد االستثمارات اإلضافية الدخل من خالله مبقارنة صايف األصول أول وآخر الفترة موضع القياس، وذلك بعد استبع
ويتم حتديد الدخل باملقابلة  مدخل مقابلة اإليرادات باملصروفات أو باستخدام، للمالك وأية توزيعات متت عليهم

، باهودات )اإليرادات(بني إيرادات الفترة ومصروفاا، وهذا ما يعين مضاهاة االجنازات احملققة خالل فترة معينة 
ويعد هذا املدخل هو النموذج احملاسيب املعاصر لتحديد الدخل حيث ، لتحقيق اإليرادات )املصروفات(لة املبذو

يتجاوز اهتمام مستخدمي القوائم املالية مقدار الدخل إىل ضرورة معرفة مصادر ذلك الدخل، ومكوناته 
  .والعمليات والظروف اليت أدت إىل حتقيقه

واالجتماعي فسوف جند من ينكرها من باب صعوبة قياس وإذا جئنا إىل املقابلة يف جمال القياس البيئي 
 ويتضح لنا أن  ،املنافع البيئية واالجتماعية، والتوسع يف التقدير واالجتهاد مما يفقد املقابلة موضوعيتها وداللتها

 إذا تعذر صعوبة القياس ال تعين طرح مبدأ املقابلة جانبا، وال تعين القدح فيه، حيث ميكن األخذ مببدأ املقابلة حىت

                                                
كلية ، جملة البحوث التجارية املعاصرة ،مقترح يف ظل املدخل اإلجيايبإطار ،، قياس األداء االجتماعي ملنشآت األعمالحممود أمحد ميدعبد احل -45

  .32- 31 :ص ص ، 1992 يونيه ،ألولالعدد ا، 6جملد ، سوهاج -التجارة 
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ولقد احتوى األدب احملاسيب على مناذج ، أخرى من القياس الوصفي أو الكمي القياس النقدي باستخدام أساليب
   :مايلي عديدة أخذت مببدأ املقابلة منها

اخلسارة االجتماعية، وتبدأ هذه  أوبإعداد قائمة دخل اجتماعي تعرض صايف الربح  ويقوم :)Seidler(وذج من - أ
ن نضيف قيمة املنافع االجتماعية والبيئية، وخنصم منها أمن حيث تنتهي قائمة الدخل التقليدية، وذلك بالقائمة 

للمجتمع وال تدفع عنها تعويضات مثل تلوث اهلواء واملياه الناتج عنها املؤسسة قيمة األضرار اليت سببتها 
د بعض جوانب القصور املتعلقة بالقياس وبالرغم من وجو ،واملشكالت الصحية املترتبة على استخدام منتجاا

  .46 ن النموذج حيقق مبدأ املقابلة بني التكاليف واملنافع البيئية، مستخدما القياس النقدي هلماأوالتقرير، إال 
املؤسسة حيث متت املقابلة من وجهة نظر اتمع بني املنافع البيئية واالجتماعية اليت قدمتها  :)مطاوع(منوذج  -ب

وفئاته يف جماالت املوارد البشرية والبيئية واملستهلك واتمع، والتكاليف البيئية واالجتماعية اليت متثل للمجتمع 
للمجتمع، وذلك للوصول إىل  املؤسسة التضحيات املباشرة من جانب اتمع وبعض فئاته واألضرار اليت سببتها

  .47صايف الدخل االجتماعي
ابلة من خالل قائمة نتائج النشاط االجتماعي، وهي تتضمن كل التكاليف وتتم املق :)عبد احلميد(وذج من -ج

فقط، أما املنافع فإا تتضمن املنافع امللموسة احملققة للمجتمع وفئاته مضافا  املؤسسةالبيئية واالجتماعية من جانب 
وتتم هذه املقابلة يف ظل  ،)الوفورات املوجبة مطروحا منها الوفورات السالبة(إليها صايف املنافع غري امللموسة 

وقائمة التفاعل مع اتمع وفئاته  ،قبل حتويلها للمجتمع للمؤسسة فرضية أن املنافع البيئية واالجتماعية قد حتققت
حىت تستطيع القيام  ؤسسة، والتكاليف البيئية اليت ضحى ا اتمع للمبأنشطتها ذات األثر البيئي املؤسسة من قيام

  .48ن املنافع هي قيمة البضاعة أو اخلدمات اليت حصل عليها اتمعأا لو بتلك األنشطة كم
جراء املقابلة بني التكاليف االقتصادية والبيئية واالجتماعية إمن العرض السابق يتضح أن هناك اجتاهني يف 

  :واإليرادات واملنافع املترتبة عليها ومها
   .عن الدخل االقتصادي واالجتماعي أن تتم املقابلة من خالل قائمة الدخل لتصبح معربة -1
فصلة ومستقلة حبيث تعرب عن الدخل االجتماعي مبعزل عن الدخل م أن تتم املقابلة من خالل قوائم  -2

  .للمؤسسةاالقتصادي، وأيا كان األسلوب فإن ذلك يؤكد إمكانية استخدام مبدأ املقابلة للتعبري عن األداء البيئي 
يعين هذا املبدأ تقومي األصول واخلصوم على أساس السعر النقدي أو السعر النقدي  :مبدأ التقومي بالتكلفة -خامسا

  .املعدل لتلك املوارد وااللتزامات، وذلك يف تاريخ اقتناء األصل أو قيام االلتزام
دا ـي نقـجتماعاألصل اال اقتناءة فإذا مت ـوينطبق هذا املبدأ متاما على األصول وااللتزامات االجتماعي

أساس املبلغ فالقياس على ) اخل .......الت ومعدات منع التلوثآ، النقل، مساكن، مستشفيات، نواديئل وسا( 
                                                

46- Lee J,Seidler ,Dollar Values in Social Income Statemented in T.J.Burns H.S.Hendriksen,The Accounting 
sampler, MeGraw-Hill Book Co, N.J, 1976, p:558. 

  .63-59 :ص ص ،1984، جامعة املنوفية، كلية التجارة، رسالة ماجستري ،احملاسبة االجتماعية نظريا وتطبيقيا ،حممد عبد احلميد حسن مطاوع -47
  .41-38 :ص ص ،مرجع سبق ذكره ،حممود أمحد ميدعبد احل -48
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وإذا مت ، قيمة العادلة لألصل املتنازل عنهنقدي فيكون القياس طبقا للالقتناء مقابل أصل غري وإذا كان اال ،املدفوع
الية لذلك االلتزام، وإذا حصلت املؤسسة على األصل جمانا االقتناء مقابل التزام فيكون القياس على أساس القيمة احل

وملا كان ال يعتد بأي تغري  ،كتربع أو إعانة فيكون القياس على أساس القيمة العادلة لألصل الذي مت احلصول عليه
 والسبب يف هذا األساس أن، للمؤسسة فقد عرف هذا األساس بالتكلفة التارخيية يطرأ على األصول االجتماعية

  .نه يقدم أساسا سليما لإلثبات احملاسيبأكما  ،ال تؤثر على طاقتها الكامنة االجتماعيةتغريات أسعار األصول 
وعلى هذا النحو يكون قياس األصول غري النقدية بعد تاريخ االقتناء بالصايف أي بتعديل التكلفة التارخيية  

ذلك النقص راجعا لالستخدام أو مضي املدة أو أي مبا يقابل النقص يف طاقتها اإلنتاجية الكامنة سواء كان 
ة للتخلص من بعض األصول اليت تسبب إضرارا ـظروف غري مواتية كالضغوط االجتماعية على املؤسس

  .ويعرف هذا األساس بالقيمة الدفترية ،ةــللبيئ
آت ترك ، مكافالضرائب، التأمينات( ة ـاالجتماعيات ـعلى االلتزام نفس املنهجكما ميكن تطبيق 

ويتطلب أساس التكلفة التارخيية إثباا على أساس القيمة احلالية للمبالغ اليت ) اخلدمة، التعويضات يف جمال البيئة
قصرية األجل تتمثل قيمتها احلالية يف  تمع األخذ يف االعتبار أن االلتزاما ،ينتظر دفعها يف تاريخ االستحقاق

  .قيمتها االمسية
احتواء التقرير املايل على كافة املعلومات إلعطاء  ضرورة حيث هذا املبدأ على: لشاملمبدأ اإلفصاح ا -سادسا

مستخدميه صورة واضحة وصحيحة عن املؤسسة، فالقاعدة العامة أن يتم اإلفصاح يف التقارير املالية عن كل ما 
الظروف املختلفة يف قائمة أو  األحوالجيعلها غري مضللة ملستخدميها فهو اإلظهار الكامل والواضح للحقائق أو 

  :مايلي ويتحقق ذلك من خالل األخرىاملركز املايل والقوائم 
 .املؤسسة املعاملة املتماثلة لكافة املصاحل يف - أ

 .الصدق احملاسيب يف بيانات القوائم والتقارير املالية واالجتماعية -ب
 .اعيتقدمي بيانات غري متحيزة عن حقائق النشاط االقتصادي واالجتم -ج

مل يعد قاصرا على فئة معينة من أصحاب املصاحل، وإمنا ) اإلفصاح(اإلعالمي للمحاسبة  فنطاق االهتمام
جيب أن ميتد ليأخذ يف االعتبار أثر املعلومات احملاسبية ومدى فائدا يف توجيه سلوك كافة القطاعات، ويعترب ذلك 

نقل اهتمام املعلومات صوب أهداف أكثر اتساعا حبيث احملاسيب، والذي ي اإلعالمجتسيدا لالجتاه احلديث يف 
   .تتضمن خدمة اتمع بأكمله والعمل على زيادة رفاهيته

وقد أعدت جلنة املعايري احملاسبية نشرة تسمى تقرير الشركة أوضحت فيه أثر التغيري االجتماعي على 
ارير التقليدية إلظهار أثر األداء االجتماعي على إعداد القوائم املالية، وافترضت إعداد قوائم إضافية باإلضافة للتق

  .49واإلفصاح عنها لألطراف املهتمة به املؤسسات

                                                
 يونيو، 09العدد  ،جامعة أسيوط، لية التجارةـك، الة العلمية ،مالة دراسة اختياريةاإلفصاح احملاسيب عن معلومات الع ،راقي العراقيـع -49

  .176 :ص ،1986
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ينظر  أصبحنه أ، والطبيعة املميزة هلذا النشاط للمؤسساتترتب على ضرورة التقرير عن األداء البيئي واالجتماعي 
  .إىل اإلفصاح احملاسيب لألداء البيئي واالجتماعي من عدة زوايا

  املدخل احملاسيب لدراسة البعد البيئي: ملبحث الثاين ا
 يةأصبحت قضف، عتماد املتبادلواال التكامل من البعض بعالقات ببعضهماقضايا البيئة والتنمية  ترتبط

اليف ومنافع تتصدر مكانة بارزة وبالغة األمهية بسبب تلك العالقة بالتنمية ـالعناية بالبيئة وما ينتج عنها من تك
جتاه اوأمام ضرورة تفهم املؤسسات ملسؤوليتها ، العالقة الوثيقة برفاهية اإلنسان ومبستوى معيشته وتقدمه كذلكو

ري البيانات واملعلومات الالزمة لألطراف تظهر مدى أمهية احلاجة إىل توف البيئة وما يترتب عليها من تكاليف ومنافع
احملافظة  ومعاجلة املشكالت البيئية  قصد ل احملاسبة البيئيةوذلك من خال، ذات العالقة عن هذه التكاليف واملنافع

       :البيئي من خالل  املطالب التاليةفمن خالل هذا املبحث سنحاول دراسة املدخل احملاسيب لدراسة البعد على البيئة 
  ماهية احملاسبة البيئية : املطلب األول 

 املؤسساتهتماما بفحص مدى إلتزام إشددا وأصبحت املنظمات املهنية ومجاعات املستهلكني أكثر ت
مج القضايا البيئية ذلك البد من د وحىت يتسىن للمؤسسة ،البيئي األداء حتسنيدف  وذلك بالنظم والقوانني البيئية

     :وذلك من خالل النقاط التاليةة وسنحاول التعرف عليها عن البيئ ما أدى إىل ظهور احملاسبة ،فروعهاإىل احملاسبة ب
  :مايلينوضح قبل التطرق ملفهوم احملاسبة البيئية نود أن  :احملاسبة البيئية مفهوم - الفرع األول

 املؤسسات على املنظمات الدولية اليت مارستها ترجع إىل الضغوط إن نشأة احملاسبة البيئية :أسباب نشأا -أوال
  :50مايليك وهي قضايا البيئةمن أجل اإلهتمام  ب

لى مورديها حلثهم على االلتزام عوهي الضغوط اليت متارسها الشركات كبرية احلجم  :مةضغوط سلسة القي - أ
 .للمنتجات ISOالبيئية الصادرة عن منظمة التوحيد القياسي  اإلدارةبنظم 

جل ضرورة أمن  املؤسساتأصحاب املصلحة على  األطرافوهي الضغوط اليت ميارسها  :اإلفصاحضغوط  -ب
البيئي للشركة وفقا ملا  األداءاالختياري يف تقارير  اإلفصاحبيئي يف التقارير املالية السنوية، أو ال األداءعن  اإلفصاح

 .العاملية اإلفصاحيعرف مببادرات 
وهي تلك الضغوط املتولدة من منو الوعي العاملي باملسؤولية االجتماعية لالستثمارات، ونظم  :ضغوط مالية -ج

  .و جونز املستدامال مثل مؤشر دثمارات يف هذا اتصنيف االست
وهي تلك الضغوط اليت متارسها اجلهات الرقابية والقانونية بالدول املختلفة لتقليل معدالت  :ضغوط قانونية - د

 .للمواد اخلطرة والسامة أو امللوثة للبيئة، وكذلك تقليل معدالت انبعاث الغازات السامة املؤسسات
رائب اليت تفرضها احلكومات على استخدام املواد الضارة بالبيئة مثل ضريبة وهي قيمة الض :الضغوط الضريبية -ه

 .بالبيئة األضرارالكربون وغريها من الضرائب املماثلة اليت دف إىل احلد من 

                                                
  . 330 -329 :ص ص ،مرجع سبق ذكره، عز الدين فكري امي -50
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  .للحد من التلوث البيئي مثل بروتوكول كيتو: الضغوط التجارية واالتفاقيات الدولية -و
املتزايدة من اليت ذكرا سابقا و اتلضغوطنتيجة : بالبيئة املتعلقة احملاسبة عرفتهاأهم املسميات اليت  -ثانيا

 حيث ،البيئة عن هتمام باحملاسبةحنو اإل املؤسساتيف دفع  األثرجتاه مشكالت التلوث البيئي، امتعددة  أطراف
  .51منها الطبيعية واردالتقرير عن البيئة واملهتمام احملاسبة بكيفية القياس وإالعديد من املسميات على  أطلقت

على كل ما  وأطلقعند احلديث عن البيئة ومشكالا  األخريينصطلح يف العقدين امل هذا حيث ظهر :التخضري - أ
  .يراعى البعد البيئي أو التنمية املستدامة هذا الوصف

   .ر التنوع البيولوجيجال واحد من جماالت احملاسبة البيئية وهو احملاسبة عن عناصمب تم :احملاسبة اخلضراء -ب
إال أن  ،عداد احلسابات باستخدام الوحدات املادية على املستوى اجلزئيإإىل  يشري :حملاسبة االيكولوجيةا -ج

  .هتمام احملاسبة بكافة القضايا البيئيةااملصطلحات تعبريا عن مصطلح احملاسبة البيئية هو أكثر 
  :نذكر منها احملاسبة البيئية فتعراليت  اتالتعريف تعددت: أهم التعريفات للمحاسبة البيئية -ثالثا

حتديد وقياس وختصيص "  :احملاسبة البيئية بأا والذي عرف ف جممع احملاسبني اإلداريني الكندييعرت 
التكاليف البيئية ألخذها يف االعتبار عند اختاذ القرارات اإلدارية مث توصيل املعلومات اخلاصة ذه التكاليف 

   52".منها  ملستفيدةلألطراف ا

وبتحليلنا هلذا التعريف يتضح لنا أنه مت حصر احملاسبة البيئية يف التكاليف البيئية ملا هلا من دور يف إختاذ  
  .املعنية القرارات بالنسبة لألطراف

  :53إىل مايلي من خالل دورها كما عرفت احملاسبة البيئية 
قارير املالية املتعلقة بالبيئة من أجل األطراف اخلارجية بأا إعداد الت"خالل علم احملاسبة املالية من 

   ."باستخدام مبادئ احملاسبة املتعارف عليها
اختاذ القرارات املرتبطة  ألداة اليت يستخدمها مديرو األعمال يفبأا ا"علم احملاسبة اإلدارية  خاللمن 

يم األداء، باإلضافة إىل أا األداة اخلاصة باختاذ برأس املال، وحتديد التكاليف، وتصميم العمليات واملنتجات، وتقي
    ."القرارات املرتبطة باملستقبل
 حنو احلد من التلوث والفاقد ؤسساتامل مديريتوجه  اليتبأا األداة الرئيسية " البيئيمن خالل األداء 

ا ختتص بالتعرف أ، حيث تطبيقات احلد من التلوث والفاقد ختفيض التكاليف البيئية من خالل يفودعم اإلدارة 
على فوائد من اإلفصاح عن  ؤسسة، ومن مث حتصل املؤسسةالتقارير املالية للم يفعلى التكاليف البيئية وإدراجها 

  ."هذه التكاليف لعل أمهها تقليل التأثريات البيئية
                                                

  .330 :ص ،مرجع سبق ذكره، عز الدين فكري امي -51
جملة كلية التجارة ، ت البيئية يف ضوء املبادئ احملاسبية احلالية مع اإلشارة إىل مصراحملاسبة عن التكاليف وااللتزاما، لديباعوض لبيب فتح اهللا  - 52

          . 40 :ص، 1996سبتمرب ، ملحق العدد الثاين، 33الد ، جامعة اإلسكندرية، للبحوث العلمية
لية ـ، كلة الـدراسات والبحوث التجاريةجم ،ستدامةاحملاسبة واإلدارة البيئية لتحقيق التنمية امل نظم دور تفعيل عطيةعنايات حامد حممد  -53

  .312 :ص، 2003التجارة، ببنها  العدد الثاين،
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  :من التعريفات السابقة يتضح لنا مايلي
توضيح بأن احملاسبة البيئية هي النطاق الحلقيقية للمحاسبة من خالل امتدت تلك التعريفات إىل اجلذور البيئية ا - أ

   .دارية وكذلك من خالل األداء البيئيإالكلي للمحاسبة من أجل محاية البيئة مبا يتضمنه ذلك من حماسبة مالية و
 ؤسسةمة باملعلى اجلهات املختلفة املهت املؤسسةتم احملاسبة البيئية بفحص أثر منتجات وخدمات وأنشطة  -ب

 .تساعد على محاية البيئة ومدى تأثرهم ا، وقياس تلك التأثريات بطريقة صحيحة متكن من اختاذ قرارات رشيدة
قة ا باآلثار البيئية احملتملة ألنشطتها، ومن مث تتنبأ بااللتزامات املتعل املؤسساتتتطلب احملاسبة البيئية تنبؤ  -ج

 .بقرارات تقييم االستثمار للحد من اآلثار العكسية على البيئة هتماماال، كذلك واحتياطيات اخلطر البيئي
البيئية وما وانب اجليقود إىل فهم وإدارة أفضل نظام وعلم اجتماعي "كما عرفت احملاسبة البيئية بأا 

ة للبيئة احمليطة ؤسسة معينمعمل على حتديد وقياس نقدي لقيمة األضرار البيئية اليت تسببها تو، يتعلق ا من تكاليف
ومن مث القيام بعملية ، أو بعده استهالكهانتيجة لألنشطة اليت متارسها أو نتيجة إنتاجها سلعة تضر بالبيئة عند ، ا

وقد  ،تكاليف امللموسة أو غري امللموسةاملعاجلة احملاسبية لقيمة تلك األضرار واإلبالغ عنها يف القوائم املالية سواء لل
  .54"ل تقرير بيئي والتدقيق على دلك يشمل التوسع بعم

 التأثريإىل العلوم االجتماعية وذلك ألن  وبتحليلينا هلذا التعريف يتضح لنا أنه مت تصنيف احملاسبة البيئية
ليس على املؤسسة فحسب بل ميتد إىل خارج املؤسسة وبالتايل تكون مسؤولية  انعكاسهعلى البيئة يكون 

جب عليها حتديد وقياس األضرار البيئية نتيجة لألنشطة اليت متارسها واإلبالغ عنها جتماعية على عاتق املؤسسة فيإ
  .القرارات اليت تساعد على محاية البيئة اختاذويف القوائم املالية والتقارير البيئية اليت تساعد املؤسسة يف تدقيق 

نها يف القوائم املالية اليت تقدمها تطوير للمعلومات املالية والتقرير ع "كما عرفت احملاسبة البيئية بأا 
واليت ، ئية األخرى املهمة والتقرير عنهالتزامات البيمع التركيز على تكاليف اإل، املؤسسة للجهات اخلارجية املهتمة

لتزام بالتشريعات لالزمة لإلوالتكاليف املستترة الناجتة عن األنشطة ا للمؤسسةتتمثل يف التكاليف التقليدية 
وأخريا  ،لتعويض عن التلوث البيئي احملتملوأيضا التكاليف احملتملة وهي تكاليف املعاجلة أو ا، البيئية نـوالقواني

حنو حتسني صورا أمام اتمع خاصة  املؤسسةوهي التكاليف املرتبطة باجتاه ، املؤسسة باتمعتكاليف عالقة 
   . 55"العمالء واملوردين واملستثمرين واملقرضني

ميكن  هأن اسبة البيئية توصلنا إىلومن خالل التعريفات السابقة للمح :ويات ممارسة احملاسبة البيئيةمست - رابعا
   :56ممارستها على  مستويني مها

                                                
: ص 2007األردن،، مؤمتر جامعة فيالديفيا، كلية العلوم اإلدارية واملالية،التطبيقاإلطار الفكري ومقومات  البيئية احملاسبةر، أبوزإسحق  فافـع -54

430. 
  .312: ص،  سبق ذكره مرجع ،ة عنايات حامد حممد عطي -55
 .78:ص، مرجع سبق ذكره ،طارق فتحي عمر عبد اخلالق -56
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للدولة ) املتجددة وغري املتجددة(حتديد وقياس استهالك املوارد الطبيعية  وتعين: مستوى االقتصاد القومي  - أ
اية كل فتر اوكذلك تقييم خمزو بغرض التخطيط والرقابة وصنع القرارات على املستوى القومي، ةيف .  

ممارسة احملاسبة البيئية   األولفاجتاهان  اهل املؤسسةوممارسة احملاسبة البيئية على مستوى : املؤسسةمستوى   -  ب
ة بغرض ترشيد ممارسة احملاسبة البيئي  الثاينو ،)احملاسبة املالية البيئية(بغرض ترشيد قرارات األطراف اخلارجية 

  ).  حماسبة نظم اإلدارة البيئية( ؤسسةقرارات إدارة  امل
ظام إلنتاج وتوصيل عبارة عن نوهي : " كمايلي مستوى املؤسسة اسبة البيئية  علىف احمليعرتو ميكن     

األطراف وذلك دف خدمة كل من ، تعكس األبعاد واآلثار البيئية سواء املباشرة أم غري املباشرة املعلومات اليت
  ". املؤسسةاخلارجية وترشيد قرارات إدارة 

جتماعية االو االقتصاديةالتطورات  فقد ساير تهاوكنتيجة ملا سبق جتدر اإلشارة إىل أن علم احملاسبة وتطبيق    
تلقى عليه املسؤولية يف  ذيتطور معها عمل احملاسب الا أدى إىل تطور وظائف احملاسبة ووهذا م، وحىت السياسية

وهذا ما يؤدي بناء إىل القول بأن الضغوطات ، د وعرض املعلومات احملاسبية اليت تساعد على إختاذ القراراتإعدا
وإمنا هناك جمموعة من األسباب واملربرات اليت ، اليت ذكرنا سابقا مل تكن لوحدها اليت أدت لظهور احملاسبة البيئية

    .أدت إىل وجودها أيضا
 إضافة إىل الضغوطات اليت ذكرا سابقا :اليت دعت إىل وجود حماسبة بيئية ربراتوامل األسباب -الفرع الثاين
  : 57من األسباب واملربرات اليت دعت إىل وجود احملاسبة البيئية هي هناك جمموعة

ة العامة لألمم املتحدة، حيث قامت ـة املتواصلة باهليئـاهتمام املنظمات الدولية، ومن أمهها إدارة التنمي: أوال
  .ذه املنظمة بتكوين ما يسمى مبجموعة خرباء األمم املتحدة يف جمال حماسبة نظام اإلدارة البيئيةه

                                                                        .املؤسساتالدراسات اليت أثبتت أن اإلنفاق يف جمال التكاليف البيئية يعمل على زيادة أرباح  :ثانيا
  .البيئي ءألدالكرب أجنازام يف جماالت محاية البيئة، مما حيقق الثقة بدرجة إمن اإلفصاح عن املؤسسات  متكني :ثالثا
معية الربيطانية للمؤمنني ومجعية صندوق دعم التعويضات ـغوط اليت متارسها اهليئات املهنية مثل اجلـالض :رابعا

 .ؤسساتاملوالبيئية للشركات ورض أخذ املخاطر البيئية يف احلسبان ومبا يؤكد املسؤولية االجتماعية وذلك بغ
مما حيقق الثقة بدرجة أكرب يف حتقيق ، متكني الشركات من اإلفصاح عن إجنازام يف جماالت محاية البيئة :خامسا

   .الشركة ألدائها االجتماعي
حدثت يف تكنولوجيا التصنيع وكثرة املشروعات الصناعية وما ترتب عليه من  أدت التطورات اهلائلة اليت :سادسا

                                    .زيادة تلوث البيئة، إىل ضرورة النظر بعني االهتمام إىل البيئة واحلفاظ عليها
  .ياجات احلاضر وتطورات املستقبلضرورة تبين التنمية املستدامة مبا حيقق التنمية اليت حتقق التوازن بني احت :بعاسا

بنفقات احملافظة على البيئة بدال من حتميل عبئها على اتمع يترتب عليه ضرورة معاجلة  املؤسسةأن حتميل  :ثامنا
  .البيانات املرتبطة باألنشطة البيئية من خالل الوظيفة احملاسبية

                                                
   .42 :، ص 2005،القاهرة ، مؤمتر اجلهاز املركزي للمحاسبات، اإلطار العلمي والعملي البيئية احملاسبة، حسن أمحد فرغلي حممد -57
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ألدائها  املؤسسةئة يزيد من ثقة عمالئها يف حتقيق عن اجنازاا يف جمال محاية البي املؤسساتإن إفصاح  :تاسعا
  .املؤسسةوالتوافق مع التشريعات املنظمة الستغالل موارد البيئة، وحيسن من صورة ومسعة  لبيئيا

  :58إن أهم معوقات ومشاكل تطبيق احملاسبة البيئية مايلي: معوقات تطبيق احملاسبة البيئية -الفرع الثالث
  .قلة الوعي البيئي :أوال
 .عدم وجود معايري حماسبية أو قوانني ملزمة بتحمل أو باالعتراف باملسؤوليات البيئية :ثانيا
مشكلة القياس احملاسيب واليت تتمثل يف كيفية حتويل بيانات نوعية للتلوث إىل بيانات كمية مقاسه بوحدات  :ثالثا

 .اسبةلتحقيق متطلبات االعتراف والقياس والتسجيل واإلفصاح يف احمل، نقدية
واليت ميكن أن ال تظهر يف الوقت احلايل وقد تظهر يف املستقبل ، مشكلة اآلثار البيئية الضارة غري املنظورة :رابعا

األضرار الصحية اليت ، على سبيل املثال، ا أو حبجم األضرار الناجتة عنهاحيث ال ميكن التنبؤ ، القريب أو البعيد
 . ةسببها أنظمة االتصاالت اخللويقد ت

فيمكن ، ر األضرار البيئية املتسببة عنهاففي بعض الصناعات ال ميكن حص، مشكلة حصر األضرار البيئية :خامسا
جات قد وإنتاج منت، على سبيل املثال، أن تسبب بعض الصناعات كوارث بيئية ضخمة ال جمرد أضرار حمدودة

ع معني من احليوانات أو نقراض نوإتسبب يف أو ال، تسبب عدة حاالت تلوث كاملشاكل الصحية املزمنة لإلنسان
  .مما يوجد صعوبة يف قياس األضرار بوحدات نقدية، النباتات
وذلك الرتباط تلك ، كلفة املنتج سيؤثر على جوانب عدةحتميل التكلفة البيئية على ت إن، مشكلة التكلفة :سادسا

مما قد يضعف ، ليف املنتجات وبالتايل أسعارهايؤدي ذلك إىل رفع تكامما ، كلفة بالقدرة التنافسية احلاليةالت
 .القدرات التنافسية على مستوى التبادل الدويل وهنا قد يظهر املزيد من احلروب التجارية

حيث أن اجلهة اليت ستقدم املعلومات عن التلوث البيئي تتمثل يف العنصر البشري ، مشكلة املوضوعية :بعاسا
 .ر الشخصيوالذي غالبا ما حيكمه عنصر التقدي

  احملاسبة البيئية نظام مقومات تطبيق : لثايناملطلب ا
وهذا بعد  ،ن وأصحاب ومالك املؤسسات جهدا كبريا من أجل تطوير أساليب محاية البيئةيبذل املفكرو

سترتاف استمرار يف ن االأو، ناعهم بأن مسؤولية محاية البيئة سواء داخل وخارج املؤسسة تقع على عاتقهمتقا
لكافة ر املصدر األساسي بـة تعتـحيث أن البيئ، دد وجودهم يف املستقبلـالبيئة سيه املوارد وتلويث
قتصادي ملؤسسام ع فحسب ولكنه سيمتد إىل الضرر االباتم اواإلضرار ا ليس إضرار، مـموارده

ول توضيح مقومات وسنحا ،ضرورة وجود أنظمة حماسبية تم بااالت البيئية وهذا ما أدى إىل، ومصاحلهم
  :ةيف املؤسسة من خالل النقاط التالي احملاسبة البيئية ظامن تطبيق

                                                
 .431:ص،  مرجع سبق ذكره عفاف إسحق أبو زر، -58
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  :59احملاسبة البيئية بصفة عامة كمايلي  نظام ميكن تصنيف : نظام احملاسبة البيئية - الفرع األول
لى النظام احملاسيب وجمال اهتمام هذا الفرع هو فهم وإدراك وترمجة التأثريات ع :احملاسبة املالية البيئية -أوال

دف إعداد التقارير املالية الالزمة لألطراف اخلارجية ملساعدم على اختاذ القرارات املؤسسة التقليدي يف 
وهذه التقارير كما هو معلوم جيب أن تعد وفقا للمعايري احملاسبية حىت  ،للمؤسسةوتقومي األداء البيئي  االقتصادية

  .وعادلة وغريها من خصائص املعلومات احملاسبيةتكون قابلة ملقارنة وموضوعية 
 عناصر رئيسية هي مدخالت النظام وآليات املعاجلة ةيتأسس نظام احملاسبة املالية البيئية على ثالثو    

   :60عناصر هي ةوتتكون املدخالت من ثالث ،وخمرجاته
املالية البيئية كعلم يسعى إىل قياس جمموعة الفروض واملفاهيم واملبادئ اليت تكون اإلطار النظري للمحاسبة  - أ

  .املؤسسةوالتقرير عن اآلثار البيئية ألنشطة 
واليت متثل األساس يف حتديد وتصنيف النفقات  ،العمليات واألنشطة املتسببة يف إحداث آثار أو منافع بيئية -ب

  .واإليرادات البيئية املترتبة على هذه األنشطة
  .فاهيم والفروض واملبادئ املتعلقة باحملاسبة البيئية ولديه القدرة على تطبيقهاملم بامل يكوناحملاسب البيئي  -ج

أما بالنسبة للمعاجلات احملاسبية املتعلقة بعمليات القياس فتتأسس على حتليل العمليات اليت يترتب عليها 
بات للمصروفات آثار بيئية وتسجيلها يف ضوء املفاهيم الواضحة ملا هو بيئي وغري بيئي، ومن مث فتح حسا

على أن يتم إعداد تقارير جمزأة يتم خالهلا الفصل بني اإليرادات  ،واإليرادات البيئية وغري البيئية بدفتر األستاذ
  .إىل اآلثار البيئية ألنشطة املؤسسةوتلك اليت تعود  ،والتكاليف املترتبة على النشاط االقتصادي

مامها هو حصر وقياس وحتليل التكاليف واإليرادات البيئية الناجتة عن وجمال اهت :احملاسبة اإلدارية البيئية -ثانيا
املتعلقة بالتخطيط والرقابة وتقومي األداء  داريةانات الالزمة لترشيد القرارات اإلدف توفري البي املؤسسةأنشطة 

واألنشطة ككل أو على مستوى األقسام والعمليات  املؤسسةفيما يتعلق بالبعد البيئي سواء على مستوى 
  .الداخلية

تتكون  2001وفقا ملا أورده تقرير األمم املتحدة املتعلق بسياسات وروابط احملاسبة البيئية الصادر عام     
  :61احملاسبة اإلدارية البيئية من سبعة عناصر هي

   .حماسبة التكاليف البيئية - أ
  .احملاسبة عن املنافع البيئية -ب
   .املوازنة النقدية البيئية -ج

                                                
  .335 -334: ص ص ،مرجع سبق ذكره، كري اميعز الدين ف -59
كلية ،الة املصرية للدراسات التجارية، اجتاهات تطوير القياس واإلفصاح احملاسيب حنو نظام متكامل للمعلومات البيئية، حممود يوسف الكاشف -60

  .145:ص ،2009، 01العدد، 32الد ، جامعة املنصورة، التجارة
  .145 :ص ،املرجع السابق -61
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  .تقييم االستثمارات النقدية البيئية - د
   .تقييم االستثمارات املادية البيئية - هـ

  .احملاسبة عن تدفق املواد والطاقة -و
وجمال اهتمامها هو احملاسبة عن موارد البيئة الطبيعية متهيدا إلدماجها يف احملاسبة  :حماسبة املوارد الطبيعية -ثالثا

رير عن التدفقات املرتبطة باملوارد الطبيعية بقيم كمية ومالية ومن مث حجم املخزون القومية، وتتمثل خمرجاا يف تقا
 .من هذه املوارد وما قد يرد عليها من التزامات أيضا، ومعلومات أخرى ألغراض احملاسبة القومية

ة بالبيئة يف سياق املفهوم وجمال اهتمامها هو دراسة املعلومات املالية والفيزيائية املتعلق :احملاسبة املستدامة - رابعا
الواسع للمحاسبة عن الرفاهية املستدامة، أو كما يطلق عليها بعض الكتاب حيث يتعرضون هلا يف سياق احملاسبة 

  .اإلدارية البيئية يف كثري من األحيان أيضا
مع املعايري  لمؤسسةليهدف نظام املراجعة البيئة إىل تقييم مدى توافق األداء البيئي  :62املراجعة البيئية -خامسا

والتأكد من  ،لمؤسسةالبيئية واملتطلبات وااللتزامات التشريعية، وما هي فرص التحسني املتوقعة لألداء البيئي ل
صحة وسالمة احلسابات البيئية ومدى االلتزام بقواعد القياس واإلفصاح السليم عن املعلومات البيئية يف ضوء 

وتشمل مراجعة ( سم املراجعة البيئية إىل مراجعة إدارية بيئية ومراجعة حسابات بيئيةاملعايري البيئية واحملاسبية، وتنق
  ) داخلية ومراجعة خارجية 

وتنفيذ الربامج وااللتزام  للمؤسسةودف املراجعة اإلدارية البيئية إىل التأكد من االلتزام بالسياسات البيئية 
يف ضوء السلطات واملسؤوليات احملددة للمسؤولني عن حتسني  باإلجراءات اليت حتكم املمارسات البيئية السليمة

  . األداء البيئي احلايل واملستقبلي
   املؤسسةن من ملراجعة الداخلية، ويتوالها موظفون مدربوأما بالنسبة ملراجعة احلسابات البيئية فتشمل ا

  :ويتطلب القيام باملراجعة الداخلية للحسابات البيئية حتديد
  .راجعة واجلدول الزمين للتنفيذ واألساليب اليت تستخدمنطاق عملية امل  - أ

  .أعضاء فريق املراجعة ودور ومسؤولية كال منهم -ب
  .املؤهالت واخلربات الواجب توافرها يف عضو الفريق -ج
  .شكل تقرير مراجعة احلسابات واجلدول الزمين الستعراض وتقدمي املعلومات املتعلقة بنتائج املراجعة - د

  .ن اإلبالغ بنتائج عملية املراجعةولية عاملسؤ - هـ
  .املسؤولية عن اختاذ اإلجراءات الوقائية والتصحيحية -و

أما بالنسبة للمراجعة اخلارجية للحسابات البيئية فتتم من قبل مراجع حسابات خارجي متخصص ودف 
لية، واملتطلبات القانونية ومتطلبات مع املعايري الوطنية واإلقليمية والدومؤسسة للتأكد من توافق األداء البيئي لل

                                                
  .150 :ص ،مرجع سبق ذكره، حممود يوسف الكاشف -62
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تقارير السنوية نظام اإلدارة البيئية السليم، هذا باإلضافة للتأكد من صحة وسالمة املعلومات البيئية الواردة يف ال
، ومطابقتها ملا ورد يف الدفاتر والسجالت احملاسبية، وإعدادها يف ضوء املبادئ واملعايري احملاسبية املتعارف للمؤسسة

  .  ليهاع
 حيث يتم تصنيف العمليات املتوقع أن تتأثر باحملاسبة البيئية :كنظام معلومات بيئي احملاسبة البيئية -الفرع الثاين

، وتساعد الوظيفة الداخلية للمحاسبة البيئية على إدارة املصروفات البيئية إىل وظيفة داخلية، وأخرى خارجية
، كذلك تشجيع االستثمارات ذات الكفاءة والفعالية البيئية، وبالنسبة س البيئيةرتبطة بتكاليف املقاييوحتليل اآلثار امل

فإا تساعد على توصيل كافة املعلومات البيئية لألطراف اخلارجية من أصحاب للوظيفة اخلارجية للمحاسبة البيئية 
  :للمؤسسةمعلومات بيئي  ويوضح الشكل التايل احملاسبة البيئية كنظام  .63إلختاذ القراراتاملصاحل املختلفة 

  .كنظام معلومات بيئي احملاسبة البيئية يبني :)1-1( الشكل رقم                     
  
 
 
 
  
  

  
  
  

  
  

جملة  ،تفعيل دور نظم احملاسبة واإلدارة البيئية لتحقيق التنمية املستدامةعنايات حامد حممد عطية  :املصدر
  .333:ص، 2003ارة، ببنها العدد الثاين،الـدراسات والبحوث التجارية، كـلية التج

، ويتم حتديد وقياس املصروفات البيئية املتعلقة املؤسسةبالنسبة لالستخدام الداخلي يتم اختيار أهداف 
املؤسسة، وعمل نظام إدارة ، وحتليل املبالغ املستترة من أجل حتسني كفاءة األداء البيئي ومنو ةباحلفاظ على البيئي

بالنسبة لالستخدام اخلارجي ملعلومات احملاسبة البيئية فهو الناتج عن اإلفصاح عن املعلومات البيئية  أما، بيئية دقيق
، وعندما يتم نشر مكونات التكلفة البيئية اً لتقييم السلوك البيئي للمؤسسةيف التقارير املالية، والذي يصبح مقياس

بالنسبة للحفاظ على البيئة، وجيب  املؤسسةكيفية تعامل وربطها بالنشاط التشغيلي ميكن ملتلقي املعلومات معرفة 
  .التأكد من فائدة املعلومات اليت يتم نشرها خارجياً ملستخدميها

                                                
  .333:ص ،مرجع سبق ذكره  ،عطية  عنايات حامد حممد -63

 احملاسبة البيئية كنظام معلومات بيئي للمنظمة

 لوماتمتلقي املع

 

 متلقي املعلومات

 الوظيفة اخلارجية الوظيفة الداخلية

 االتصال مع اتمع أداة إدارية للمنظمة

 اتمع املنظمة
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وميكن أن ، مرا ضرورياوعليه إذ ميكننا القول بأن وجود نظام للمحاسبة البيئية داخل املؤسسات أصبح أ  
وهذا ما يدعونا ، ا وذلك نظرا لتأثريها العايل على البيئةيكون إجباريا على املؤسسات الصناعية مبختلف أنواعه

  .وامل جناح نظام احملاسبة البيئيةللتعرف على ع
  نقوم بتوضيح أمهية وجود نظام احملاسبة البيئية ومكوناته :نظام احملاسبة البيئية عوامل جناح -الفرع الثالث

 باملؤسسات له أمهية بالغة ويرجع ذلك إىلبيئية الاسبة حملام اوجود نظ إن :أمهية وجود نظام احملاسبة البيئية -أوال
  :  64منها عتباراتاالجمموعة من 

أن استمرار وتطور مهنة احملاسبة مرتبط بتلبية احتياجات اتمع من املعلومات االجتماعية واليت أصبحت مطلباً   - أ
  .ضرورياً وملحاً جبانب املعلومات املالية

بنفقات احملافظة علي البيئة بدالً من حتميل عبئها علي  املؤسساتقت احلايل هو حتميل أن االجتاه السائد يف الو -ب
  .اتمع، األمر الذي يترتب عليه معاجلة البيانات املرتبطة باألنشطة البيئية من خالل الوظيفة احملاسبية للمشروع

املؤسسة وتؤثر جوهرياً علي أصول  أن كثرياً من املعلومات اخلاصة باألنشطة البيئية ذات طابع كمي ومايل -ج
  .ونفقاا والتزاماا ومن مث فهي تندرج ضمن عمل احملاسب

اً تأييد يالبيئة واتمع إمنا يعين ضمن ىعل املؤسساتإن عدم قيام احملاسبني بتقدمي معلومات عن آثار أنشطة  - د
  .جزء من مواردها للحد من التلوثتخصص ب املؤسسات ةقباعماليت تقوم بتلويث البيئة و املؤسساتوتشجيع 

بسبب ردود األفعال الرمسية والشعبية مثل ختفيض استهالك سلع معينة ؤسسات امل ىتقليل املخاطر البيئية عل - هـ
   .أقل ضرراً ىوحظر أنشطة معينة مع تشجيع أنشطة أخر

من خالل تطوير األساليب  وميكن تفعيل نظام احملاسبة البيئية الذي يتالءم مع متطلبات املراجعة البيئية،
من حصر نظام بطريقة منظمة وموضوعية متكن الفنية اليت يتطلبها التطبيق العملي للمحاسبة البيئية، وتقييم هذا ال

وتقييم وقياس األحداث والعمليات البيئية ذات األثر املايل والوفاء باحلاجات املعلوماتية للمستفيدين الداخليني 
  65واخلارجيني

نه يتكون فإ وبذلك سبة البيئية كأي نظام للمعلومات،نظام احملا اعتبارميكن و:ت نظام احملاسبة البيئيةوماقم -ثانيا
مدخالت، تشغيل، خمرجات، وتعترب القوائم املالية هي املخرجات أو الناتج النهائي للنظم : من ثالثة عناصر أساسية

  66احملاسبية
  
  

                                                
 دراسة تطبيقية –مستخدمي التقرير  ىولية مراقب احلسابات يف التقرير عن املراجعة البيئية وأثر ذلك علسؤم ىمد  ، أمحد عماد حممد رياض -64

   .21 :والدراسات البيئية، جامعة عني مشس ، صمعهد البحوث  ،رسالة ماجستري 
الة العلمية للبحوث ،  مدخل مقترح لقياس متغريات املراجعة البيئية يف الشركات الصناعية دراسة ميدانية مقارنة ،اء حممد حسني منصور -65

   .42 :ص، كلية التجارة جامعة قناة السويس، والدراسات التجارية
  .123: ص، جع سبق ذكرهمر، نعيم فيهم حنا -66
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  : كالتايل وميكن حتديد مقومات نظام احملاسبة البيئة
  .تصميم جمموعة مستندية، إلثبات كافة األحداث والعمليات البيئية -أ

  .للمؤسسةتصميم جمموعة دفترية، تعكس األنشطة واملمارسات البيئية  -ب
ليشمل مجيع احلسابات  لدوليةإعداد دليل احلسابات، حيث جيب تعديل احلسابات املرفق مبعايري احملاسبة ا -ج

، أو تلك )حسابات مؤكدة ( مت االعتراف ا نتيجة أحداث ماضية  وتأكدت يف تاريخ امليزانية  البيئية سواء اليت
  ).حسابات حمتملة ( املتوقع حدوثها مستقبال نتيجة أحداث سابقة 

  . املؤسسةتتبعها  أنالقواعد اإلجرائية، واملتمثلة يف املعايري البيئية والفنية واملبادئ اليت جيب  - د
لرقابة، تتمثل يف جمموعة إجراءات رقابية دف للتأكد من إتباع املعايري البيئية والفنية وااللتزام ضوابط ا - هـ

  .مببادئ وسياسات الشركة واملتمثلة يف القواعد اإلجرائية
  .يتمثل يف احملاسبني القائمني يف ظل نظام احملاسبة البيئية: العنصر البشري  -و
  .دوات واآلالت املستخدمة يف ظل نظام احملاسبة البيئيةيتمثل يف األ: العنصر املادي  -ز
  .تكون أكثر وضوحا وشفافية  إعداد قوائم وتقارير مالية عن األنشطة واملمارسات البيئية -ح

  :67مايلياحملاسبة البيئية  نظام تطبيق أهم مزايا ومن :مزايا تطبيق نظام احملاسبة البيئية -ثالثا
كل أفضل، واليت قد تكون مستترة يف حسابات املصروفات اإلضافية، ومن مث حساب تتبع التكاليف البيئية بش - أ

  .تكلفة املنتج وتسعريه بطريقة أكثر دقة
مساعدة املديرين يف اختاذ قرارات ختفيض التكلفة وحتسني اجلودة البيئية حىت ميكن جتنب بعض التكاليف  -ب

  .البيئية
  . بداعية لتقليل التكاليف البيئية مع زيادة وعيهم بقضايا األمن املهينحتفيز املوظفني على البحث عن الطرق اإل -ج
  .ؤسساتدعم وتطوير عملية إعداد نظام شامل لإلدارة البيئية واليت أصبحت ضرورية للم - د

  .على ميزة تنافسية نتيجة رضاء العمالء واملنتجات، واخلدمات اليت تقدم لتصبح مميزة بيئيا املؤسسة حصول - هـ
حىت يساعدها على  مؤسسةسبق يتضح مدى أمهية وضرورة وجود نظام معلومات بيئي داخل كل  ومما

  .حتقيق أهدافها البيئية واالستفادة من فوائد احملاسبة البيئية
  سبة البيئية  للمحا ةالداعمالدولية  تاإلصدارا أهم :لثالثاملطلب ا
ة واحملافظة ـوالتشريعات قصد محاية البيئ اهليئات الدولية العديد من التنظيمات وضعت املنظمات و 

النشرات والتوصيات اليت تناولت و  تكما سعت إىل اإلهتمام باحملاسبة البيئية وذلك عن طريق اإلصدارا، عليها
الداعمة  تومن خالل هذا املطلب سنحاول التركيز على اإلصدارا، احملاسبة البيئية بشكل مباشر أو غري مباشر

   :من خالل التعرض للنقاط التالية للمحاسبة البيئية

                                                
  .335: ص ،مرجع سبق ذكره، عنايات حامد حممد عطية -67
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قامت العديد من : واجلمعيات املهنية والعلمية الدولية يف جمال دعم احملاسبة البيئية ملنظماتدور ا -الفرع األول
  :68دعم احملاسبة البيئية وهي كمايلييف جمال تطبيق و تاجلمعيات املهنية والعلمية بالعديد من البحوث و اإلصدارا

لقد صدرت العديد من معايري احملاسبة األمريكية اليت تتعلق  :نظمات واجلمعيات احملاسبية األمريكيةدور امل -أوال
جملس معايري  حيث أن ، يتم تناوهلا بصورة مباشرة يف شكل معيار مستقللكن ملو ،باألداء البيئي للشركات
تداوهلا يف للبنود البيئية بصورة مستقلة بل  مل يتناول القياس واإلفصاح احملاسيب )FASB(احملاسبة املالية األمريكي

لإلشارة عن احتمال حدوث خسارة  )5(سياق املعاجلة احملاسبية واإلفصاح عن البنود االحتمالية ضمن املعيار رقم 
 .جيب أن تكون متاحة عندما يتم إعالم الشركة عن وضعها كطرف حمتمل مساءلته حتماليةا

صدر أفقد  )5(ولغرض تفسري املعيار رقم  ،لتزام بطريقة معقولةر االى الرغم من ذلك قد يصعب تقديوعل 
 )39(والتفسري رقم  ،واخلاص باحملاسبة عن الظروف الطارئة )14(عدة تفسريات منها التفسري رقم  )FASB( ـال

رئة وقد جمموعة فرق عمل القضايا الطا )FASB( ـال وقد انبثقت عن ،واخلاص بتسوية املبلغ املرتبط بعقود معينة
اخلاص برمسلة تكاليف معاجلة التلوث  )8-90(قدمت هذه اموعة العديد من اإلصدارات منها اإلصدار رقم 

  . اخلاص بإرشادات املعاجلة احملاسبية للعناصر البيئية ) 5-93(البيئي، واإلصدار رقم 
احملاسبة ب واخلاصة )92( رقم )SEC( باإلضافة إىل نشرة هيئة تنظيم تداول األوراق املالية األمريكيةهذا 

وبيان معهد بالتغريات احملاسبية،  )APB(ورأي جملس مبادئ احملاسبة اخلاص  ،واإلفصاح عن الظروف الطارئة
 اإلفصاح عن خماطر هامة وحاالت عدم تأكد معينةاخلاص ب )96-1(رقم  )AICPA(احملاسبني القانونيني األمريكي

  . ن احملاسبة البيئيةأبش )2002( يف سنة144 ،143النشرات ومات البيئية، اخلاص بااللتزا )96-1( رقم والبيان
وباملقارنة بني متطلبات اإلفصاح البيئي لكل من جملس معايري احملاسبة املالية وهيئة تنظيم تداول األوراق 

كانت اخلسارة غري حمتملة لس معايري احملاسبة املالية إذا  )5(فوفقا للمعيار رقم  ،املالية يتضح وجود تباين بينهما
املرفقة بالقوائم  يضاحاتتم اإلفصاح مبالحظة فقط ضمن اإلنه ية وال ميكن تقديرها بشكل معقول فإبدرجة كبري

، وغالبا ما تكون لشرطية الناجتة عن التلوث البيئيوعلى اجلانب املقابل يتم اإلفصاح يف سياق االلتزامات ا، املالية
اخلروج عن القوانني املنظمة للبيئة فيما يتعلق بتلوث اهلواء واملاء أو التربة، والنفايات  هذه االلتزامات ناجتة عن

بينما جاءت متطلبات هيئة تنظيم تداول األوراق املالية متضمنة عدم احلاجة إىل اإلفصاح إذا قررت  ،اخلطرة
ون اإلفصاح مطلوبا، وجيب على اإلدارة احتمال عدم وقوع االلتزام أما إذا كانت اإلدارة ال تستطيع ذلك يك

  .اإلدارة تقييم آثار ذلك بشكل موضوعي بافتراض وقوع حدث أو التزام غري مؤكد
ن االفصاحات البيئة املطلوبة يرجع إىل املستوى االحتمايل لوقوع يتنب مما تقدم أن هذا التباين بشأو 

بينما تبنت  ،وقوع احلدث ممكنا بدرجة كبرية حتمال أن يكونإجملس معايري احملاسبة املالية  حيث تبين ،اخلسارة
  .ن وقوع احلدث ممكنا بدرجة معقولةهيئة تداول األوراق املالية احتمال أن يكو

                                                
كلية ، جملة البحوث التجارية، دور اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي يف ترشيد القرارات وحتسني جودة التقارير املالية ،رضا إبراهيم صاحل -68

   .70 - 68:ص ص، 2009يناير، والثالثني الد الواحد، العدد األول، جامعة الزقازيق، التجارة
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أصدرت مؤسسة جلنة معايري احملاسبة الدولية جمموعة من املعايري احملاسبية  :دور جملس معايري احملاسبة الدولية -ثانيا
" بعنوان  )1(واليت من بينها معيار احملاسبة الدويل رقم  ،"الدولية إلعداد التقارير املاليةاملعايري "الدولية أطلقت عليها 
والذي نص يف فقرته التاسعة على تقدمي العديد من املؤسسات خارج البيانات املالية بيانات  ،"عرض البيانات املالية

خاص يف الصناعات حيث تكون العوامل البيئية  وذلك بشكل ،إضافية مثل التقارير البيئية وبيانات القيمة املضافة
هامة، ويشجع هذا املعيار املؤسسات على تقدمي هذه البيانات اإلضافية، إذا كانت اإلدارة تعتقد أا ستساعد 

  .تخدمني يف اختاذ قرارات اقتصاديةاملس
 فقرته الثالثة عدات يفحتت عنوان املمتلكات واملصانع وامل )16( كما أضاف املعيار احملاسيب الدويل رقم 

وهذا التملك لتلك  ،املمتلكات واملصانع واملعدات ألغراض السالمة أو البيئة علىصول عشر أنه ميكن احل
لبند من بنود املمتلكات واملصانع  االقتصاديةاملنافع  مباشرة ن كان ال يزيدإاملمتلكات واملصانع واملعدات، و

  .ا للمشروع حتقيق منافع اقتصادية مستقبلية من أصوهلا األخرىنه ميكن أن يكون ضروريأ إال ،واملعدات
لالعتراف به كأصل كونه ميكن املؤسسة من املمتلكات واملصانع واملعدات مؤهال  ويعترب احلصول على 

قد يطلب  ،منافع اقتصادية مستقبلية من األصول املرتبطة أكثر مما لو مت متلكها، فعلى سبيل املثال احلصول على
جل أن يلتزم باملتطلبات البيئية إلنتاج وختزين أمواد كيميائية تركيب وسائل مناولة كيميائية جديدة من  مصنع

كأصل إىل احلد القابل لالسترداد، ألنه بدوا يكون املشروع " وسائل املناولة"مواد كيميائية خطرة، ولذا تعاجل 
  .غري قادر على إنتاج وبيع املواد الكيميائية

 )1010( أصدر االحتاد الدويل للمحاسبني املعيار الدويل للمراجعة رقم :االحتاد الدويل للمحاسبنيدور  -ثالثا
متضمنا جمموعة من االعتبارات واإلرشادات الرئيسية " اعتبارات األمور البيئية عند مراجعة البيانات املالية"بعنوان 

  :69رات التاليةوضحها الفقملتعلقة باألمور البيئية، واليت تللمراجع وا
، وقد يكون هلا تأثري جوهري يف املؤسساتأصبحت األمور البيئية ذات أمهية لعدد متزايد من  :الفقرة األوىل - أ

حاالت معينة، على بياناا املالية، كما أا أصبحت تثري اهتمام متزايد من مستخدمي البيانات املالية، لذا فإن إقرار 
 .ها هو من مسؤولية اإلدارةوقياس هذه األمور واإلفصاح عن

ما، فقد تكون هناك خماطر بوجود  ملؤسسةعندما تكون األمور البيئية هامة  أنه علىنصت  :الفقرة الثانية -ب
 األمورمعلومات خاطئة جوهرية يف البيانات املالية تنشأ عن مثل هذه األمور، ومن هنا حيتاج املراجع إىل مراعاة 

 ".ت املاليةالبيئية عند مراجعة البيانا
د األمور البيئية باملبادرة ملنع أو إلغاء أو معاجلة أضرار بيئية، أو التعامل يدحت نصت الفقرة على :الفقرة الثالثة -ج

مع صيانة املصادر املمكن جتديدها وغري املمكن جتديدها، عواقب خرق قوانني وأنظمة البيئة، وعواقب أضرار بيئية 
 ".حدثت لآلخرين

                                                
جودة التقارير  وترشيد القرارات  للشركات الصناعية األردنية على  اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي أثر ، عبد الناصر حممد سيد درويش -69

   .398- 396 :ص ص، 2007،العدد األول ،والثالثنيالد الواحد ، جامعة املنصورة، كلية التجارة، الة املصرية للدراسات التجارية، املالية
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 :أمثلة لألمور البيئية اليت تؤثر على البيانات املالية، منها :ادية عشرالفقرة احل - د
 .صدور قوانني وأنظمة بيئية تتطلب وقف أو تعطيل أصول معينة، ومن  مث شطب تكلفتها -1
يتطلب  التخلص من النفايات، أو التغري يف القوانني بأثر رجعي، مما أوالفشل يف االلتزام القانوين باألمور البيئية،  -2

 .تكاليف مستحقة عالجية أو تعويضية أو قانونية
إدارة النفايات، التزامات بيئية  مؤسساتكالصناعات االستخراجية أو الكيماوية، أو  ملؤسساتتتكبد بعض ا -3

ما تلوثا  مؤسسةالتزامات بيئية تنجم عن مبادرات طوعية، فعلى سبيل املثال قد تسبب عن عملها األساسي متنوعة 
 .لبيئة، ومع عدم وجود إلزام قانوين فإا تقرر معاجلة هذا التلوث، حفاظا على مسعتها وعالقتها باتمعيف ا

 .إىل اإلفصاح عن وجود التزامات حمتملة تتعلق بأمور بيئية، يصعب تقديرها املؤسساتحاجة بعض  -4
 البيئية األمورعلى  املؤسسةرقابة ى صول علاحلأحد إمكانيات املراجع أن نصت  :الفقرة الثامنة والعشرون -  هـ

 ".البيئية املؤسسةعن األداء البيئي، حيث يفصح هذا التقرير عن التزامات  املؤسسةيكون باالطالع على تقرير 
اليت تفرض  واألنظمةأن تأخذ يف االعتبار القوانني  املؤسسةجيب على إدارة  على أنه نصت :الفقرة الثالثون -و

تلوث البيئي الناشئ عن حوادث سابقة، والقوانني املتعلقة برقابة التلوث أو ختفيض االنبعاث أو التزامات لتعويض ال
 .من وجهة نظر بيئية املؤسسةالتخلص من النفايات والتراخيص البيئية اليت حتدد شروط تشغيل 

أدلة تشري إىل وجود  عند تنفيذ عملية املراجعة، قد يلفت انتباه املراجع"على أنه نصت   :الفقرة األربعون -ز
خماطر أو حتريفات جوهرية يف البيانات املالية بسبب أمور بيئية مثل وجود تقارير تظهر مشاكل بيئية هامة، أو 

 .خمالفة للقوانني واألنظمة البيئية، واليت مت مالحظتها يف الرسائل املتبادلة أو الصادرة من الوكاالت املختصة
يراعي للمراجع عند إبداء رأيه حول البيانات املالية، ما إذا كانت  على أنه نصت :الفقرة التاسعة واألربعون -ح

  .تأثريات األمور البيئية قد عوجلت بشكل مالئم، أو مت اإلفصاح عنها وفقا إلطار التقارير املالية املناسب
  املؤسسات   املسائل البيئية علىلدراسة تأثريفريق  بتكوين املعهد قام :أستراليايف  معهد احملاسبني القانونيني - رابعا

  :  70أخرى وهي تصداراإ ةنشر له أول تقرير يف هذا اال أعقبه ثالث 1994ويف عام 
  .القضايا البيئية تتحدى احملاسبني اإلداريني  - أ

 .حماسبة التكاليف البيئية -ب
 .احملاسبة عن الفاقد كأداة إلدارة األعمال -ج

وتقدمي  ،ق العمل ورقة نقاش لبحث املسائل احمليطة بتقييم األداء البيئيأصدر فري 1998ويف يناير عام 
التقارير والتدقيق مبا يهدف إىل حتديد الدور الذي ميكن ملهنة احملاسبة القيام به وما هو اإلرشاد الذي ميكن تقدميه 

  .ملساعدة احملاسبني يف هذا اال

                                                
 يونيو 30و 29أيام  ،اهرةــالق، ورقة عمل مقدمة يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ،والبيئةاملالية للتجارة  التقارير، طالل أبو غزالة -70

  .16 -7 :ص ص، 1998
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، وتعد البيئة مثلة للمهنة احملاسبية يف أوروباومتثل اهليئة امل :FEE األوروبيني للخرباءاملنظمة الفيدرالية  -خامسا
بتكوين فريق عمل خاص بالبيئة  قامت 1993سنة يف و ،اليت تعرضت هلا هذه املنظمة األساسيةأحد املشاكل 

  . 71ة، التقدير البيئي، املراجعة البيئيالبيئيةاحملاسبة :  جماالت وهي ةوتتمثل أنشطة هذا الفريق يف ثالث
وذلك يف  موقف املهنة احملاسبية:  البيئية واإلدارةوقد قامت املنظمة بتكوين ورشة عمل تسمى القيادة 

جتاه املشاكل البيئية ومتثلت اهنة احملاسبة متتخذه  أندف حتديد الوضع الذي جيب  ،1994كوبنهاجن نوفمرب 
   .ئية اخلاصة باملنظمةالبي اإلستراجتيةالوثيقة الناجتة عن هذه العملية يف حتديد 

عتبارها التطورات يف اال هنة احملاسبية يف إمورة أن تأخذ ضر اإلستراجتيةهذه  تتناول 1998يف عام 
تغريات يف أنظمة التعليم والتدريب للمحاسبة  خاصة يف جمال معاجلة  إحداثالبيئي، وهذا يتطلب السعي من أجل 
  . ملاليةالتكاليف واملخاطر البيئية يف القوائم ا

وكنتيجة ملا سبق تناوله يف هذه النقطة يتضح لنا أن املنظمات املهنية واجلمعيات العلمية احملاسبية الدولية 
خاصة يف اآلونة األخرية إال أن اإلفصاح عنها يف القوائم ، أعطت أمهية بالغة بالنسبة للقضايا املتعلقة بالبيئة

    .ق إىل املستوى املطلوبيف الواقع العملي مل ير والتقارير املالية
بذلت العديد  :ية البيئة ودعم احملاسبة البيئيةأبرز التشريعات القانونية يف بعض الدول يف جمال محا -الفرع الثاين

  :من الدول جمهودات معتربة يف جمال محاية البيئة ودعم احملاسبة البيئية ونوضحها يف مايلي
الواليات املتحدة األمريكية من أوائل الدول يف العامل اليت  تعترب :ول الغربيةأبرز التشريعات القانونية يف الد -أوال

سياساا البيئية  يف ضمينهاتبنت تقنني ما يلزم من تشريعات لتقييم األثر البيئي يف مشروعاا الرئيسية و ت
وبعد  ملتحدة األمريكيةا اتحيث صدر قانون السياسة القومية البيئية بالوالي، 1970وذلك يف يناير ، وميةـالق

الكتابات يف موضوع األثر البيئي جبميع وزاد عدد البيانات و الوثائق  ،مخس سنوات على تطبيق هذا القانونمرور 
ما  1976حدها سنة وحيث كان بالواليات املتحدة ، ملناهج العلميةوااملقاالت اث واملكتبات باإلضافة إىل األحب

إىل أن صدر بالواليات املتحدة قانون اهلواء اخلايل من التلوث عام ، ن البيئةمنهجاً ع 89كتابا  26على يزيد 
ميثل و) الصناعية  للمؤسساتنبعاثات حق إصدار اإل(ومبوجب هذا القانون مت استحداث أصل يطلق عليه ، 1990

على ، سة النشاطممار يفاحلق  لمؤسسةتعطى مبوجبه ل) EPA(كالة محاية البيئة األمريكية وهذا احلق تفويضا من 
أال تزيد االنبعاثات املترتبة على هذا النشاط على ما هو حمدد هلا يف هذا التفويض وهو عادة مايكون يف احلدود 

  .                                                                 72املسموح ا
ل العربية خالل العقدين الدو د الوعي البيئي يفوقد تزاي :أبرز التشريعات القانونية يف الدول العربية -ثانيا

   . احلفاظ على البيئةدف إىل ت العديد من التشريعات اليتصدرحيث ،األخريين
                                                

71- Collion David" Environmental Accounting Auditing and Reposting Europe: the role of fee" The European 
Accounting Review,2000,pp113-118.  

ة ـدراس: تأثري اإلفصاح عن األداء البيئي للمنشأة على جودة التقارير املالية وانعكاسه على قرارات املستثمرين، شيماء سعيد حممد يسن -72
  .64-63 :ص ، ص 2012القاهرة،  جامعة ،التجارةكلية ،رسالة ماجستري ،ميدانية
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يوضح اإلجراءات الالزم على  1985سنة  ملكة العربية السعودية مرسوم ملكيامل فقد صدر يف
لسنة  )24(رقم  حتاديالعربية املتحدة القانون اال تاإلماراوصدر يف ، القيام ا لتقييم األثر البيئي املشروعات

  .1995لسنة  )26(كما صدر يف اليمن قانون محاية البيئة رقم ، تنميتهاويف شأن محاية البيئة  1994
لعام  2مثل قانون محاية البيئة رقم ، نظمة اليت حتكم القضايا البيئيةاألووصدر يف األردن جمموعة من القوانني 

وهناك غريه من األنظمة اليت تنظم جماالت ، شريع الرئيسي الذي ينظم املسائل البيئية يف األردنوهو الت 2006
حفاظ على البيئة يف لروري لهذا اإلطار التشريعي ض ،األثر البيئيوومحاية الطبيعة ، اهلواءوحمددة مثل محاية املياه 

  .السياسات البيئيةوالقانون البيئي وميكن أن يولوا بعض االهتمام للعالقة بني االستثمار و، األردن
إصدار التشريعات ملواكبة التطور العلمي يف كل ما يتعلق و اإلجراءاتامت ليبيا باختاذ العديد من كما ق

اجلوانب القانونية املتعلقة مبعاجلة  اإليضاحوالتشريعات بالشرح  تلكفقد تناولت ، ف اجلوانببقضايا البيئة من خمتل
لتلك األحكام فصدر األخطار املترتبة على التلوث البيئي ووضع العقوبات الرادعة للمخالفني والسلبيات واآلثار 

 1428لسنة  386رار اللجنة الشعبية العامة رقم ـيف شأن محاية البيئة مبوجب ق 1982لسنة  )7(القانون رقم 
  .73ئةيف جمال محاية البيون من أهم القوانني اليت أصدرا ويعد هذا القان، هجرياً

بغرض حتسني األحوال ات ـنيف الثماني )EEAA( ون البيئيةالوكالة املصرية لشؤ تأسست يف مصرو
والئحته التنفيذية  1994لسنة  4حىت صدور قانون البيئية رقم واليت مل يكن هلا صالحيات أو دور واضح  ،ةـالبيئي
   .ون البيئةؤحيث مت إنشاء وزارة مستقلة لش، 1995عام 

حداث الالحقة لتاريخ بشأن الظروف الطارئة واأل 1997لسنة  )7(رقم  ار احملاسبة املصريصدر معيقد و
واالعتراف مببلغ اخلسارة ، بيئية ملزمة بتطبيق هذا املعيار االيت تواجه ظروف املصرية أصبحت الشركات ،امليزانية

فقدان أصل أو نشأة التزام يف تاريخ البيئية احملتملة كمصروف أو التزام إذا كان من احملتمل أن تؤكد األحداث 
وصاحب هذه التطورات  ،أو إذا كان من املمكن تقدير مبلغ اخلسارة املتوقع حدوثها تقديرا مناسبا، امليزانية

   .74ضوع احملاسبة واملراجعة البيئيةالباحثني واحملاسبني يف مصر مبو إهتمام الرمسية والتشريعية واملهنية
جتاه حتديث إصداراا التشريعية كما ات املتحدة األمريكية أكثر الدول نشاطاً أن الواليايتضح مما سبق 

ألفراد فة البيئية الثقاوإا تتسم بالصرامة أكثر من القوانني يف الدول العربية ويرجع ذلك لزيادة الوعي البيئي 
  .فاقت الثقافة البيئية للشعوب العربية اليتجمتمعها 

أكتفت معظمها بإصدار القوانني اهلادفة إىل محاية البيئة وذلك من خالل ف وبالنسبة للدول العربية 
اليت تسعى وتبادر إىل إصدار تشريعات ومعايري  ومل تعط أي أمهية للمحاسبة البيئية إال مصر، الضرائب والرسوم

                                                
جملة جامعة دمشق ،  -دراسة استطالعية- اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي يف الشركة األهلية لالمسنت بليبياعادل البهلول محيدان الطاهر،  -73

  .26 :، ص2011 جامعة دمشق، العدد األول، الد السابع والعشرون، ،كلية االقتصادللعلوم االقتصادية والقانونية، 
  .443 - 444 :ص ص، مرجع سبق ذكرهنادية عبد احلليم راضي،  -74
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األمر الذي ، رير املاليةها يف القوائم والتقاوإرشادات ملعاجلة أثار أنشطة املؤسسات على البيئة حماسبيا واإلفصاح عن
  .قوف على أهم اإلصدرات والتشريعات على املستوى والوطين يف جمال البيئةحيتم علينا الو

كل دول فيما خيص اجلزائر ف :ودعم احملاسبة البيئية أبرز التشريعات الوطنية يف جمال محاية البيئة - الفرع الثالث
كون االهتمام بالبيئة ومشكلتها الزال متخلفا يف الدول النامية على العامل بادرت واهتمت بعملية البيئة بالرغم من 

اجلزائر وإن كانت ضمن هذه الدول تسعى إىل إعادة االعتبار  أن إال ،املستويات احلكومية واملؤسساتية والشعبية
  .عيةللبيئة وحماولة حل مشكالا البيئية آلثارها السلبية على رهانات التنمية االقتصادية واالجتما

ويف ظل املشاكل املتراكمة حتاول اجلزائر االنتقال من مرحلة سياسات التنمية غري املستدامة باجتاه تنمية  
مستدامة، وما يهم اجلزائر يف هذا السياق من حيث توجيه السياسة البيئية والتأكد من بناء مؤسسات تراعي 

  . املستدامة اجلانب البيئي يف أدائها وتدعيم األركان الثالثة للتنمية
  :75منها مايلي يف اجلزائر العديد من التشريعات تصدر دف محاية البيئة :فمن الناحية التشريعية والقانونية:أوال

دف احملافظة على البيئة، وحماربة االنعكاسات السلبية على التنمية  :تشريع حتويل النفايات والتخلص منها - أ
 :وأبرز حماوره هي 2001ديسمرب  12 :ؤرخ يف ديسمربامل 19-01 :االقتصادية صدر قانون رقم

  .مبادئ تسيري النفايات -1
 .النفايات املرتلية، النفايات الضخمة، النفايات اخلاصة اخلاطرة، النفايات اهلامدة :تصنيف أنواع النفايات -2
 .واجبات منتجي النفايات والتزامام -3

املؤرخ  03-83ل قانون أصدر دف محاية البيئة هو قانون رقم وقد كان أو :تشريعات خاصة حبماية البيئة -ب
ول عام مجادي األ 19مؤرخ يف  10-03: ليصدر فيما بعد ويف إطار التنمية املستدامة قانون 1983فيفري  05يف 

 .املتعلق حبماية البيئة 2003جويلية  19 :املوافق لـ  1424
ار قانون املالية تأسست إتاوة احملافظة على جودة املياه وهي يف إط 1998يف سنة  :تشريعات ضد تلوث املياه -ج

 .من مبلغ الفاتورة يف واليات الشمال  %04وغ فاتورة املياه يف مناطق اجلنوب من مبل % 02: تطبق كما يلي
 :قانونالنظام احملاسيب املايل مبوجب ال 2010ابتداء من سنة  تبنت اجلزائر :76من ناحية املعايري احملاسبية -ثانيا
واملعيار الدويل  IAS املعيار احملاسيب الدويل أيمعايري احملاسبة الدولية املستمد من  27/11/2007الصادر يف 11/07

بعض املصاريف البيئية  أن واملالحظ ،عنه الس الدويل ملعايري احملاسبة أعلن، الذي IFRS إلعداد التقارير املالية
ثال ذلك ما تتحمله املؤسسة بسبب الغلق نتيجة خمالفة القوانني البيئية السائدة غري عادية وم اميكن اعتبارها بنود

القطاعات العملية إلعداد القوائم املالية الذي يعاجل البنود  IFRS 4 وهذا ما نص عليه املعيار احملاسيب الدويل رقم

                                                
 جامعة، كلية التجارة ، املنتدى البيئي الدويل الثاين أفاق بيئية جديدة للتنمية املستدامة،إستراتيجية التنمية املستدامة يف اجلزائر، خبابة  عبد اهللا -75

 .15-12:ص ، ص2009طنطا، مصر، 
امللتقى الدويل األول حول التأهيل البيئي للمؤسسة يف ، دور القياس واإلفصاح احملاسيب البيئي يف حتقيق أداء بيئي فعال ،بالراقي تيجاين 76- 

  .31: ص،  2012نوفمرب  7و 6أيام ، جامعة تبسة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، اقتصاديات مشال إفريقيا
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للمؤسسة وال يتوقع حدوثها بصورة  نشاط العاديالحداث أو العمليات غري املرتبطة بغري العادية اليت تنشأ من األ
  .متكررة

صايف ربح أو خسارة الفترة يعاجل املصاريف البيئية من حيث أا ختص الفترة احلالية أو الفترات  أنكما 
مور الطارئة واألحداث الالحقة لتاريخ املركز املايل فقد مت األ IAS 10وحبسب املعيار احملاسيب الدويل رقم  ،السابقة

القصور فيما خيص معاجلة التكاليف البيئية ذات الصلة بأحداث أو عمليات متت يف املاضي أو  تدارك بعض
هذا املعيار األخري ال يتطلب اإلفصاح عن اخلسارة املمكن حتققها أن كما  ،عمليات مستقبلية أو متوقعة احلدوث

  .بعيدة أو ضئيلة أي مربوطة بعنصر عدم اليقني
املخصصات املطلوبة احملتملة، املوجودات احملتملة الذي حل حمل  IAS 37يل رقم أما املعيار احملاسيب الدو 

الذي يعاجل األمور الطارئة واألحداث الالحقة ومن ضمنها اخلسائر  IAS 10أجزاء من املعيار احملاسيب الدويل رقم 
  .الناجتة عن العواقب البيئية

للبيع  األصول غري املتداولة واحملتفظ ا IFRS 5يل رقم ومما هو جدير بالذكر أنه وفقا للمعيار احملاسيب الدو
ن األمر يتطلب اإلفصاح عن قيمة املصروفات الرأمسالية املستقبلية اليت تتعهد ا اإلدارة والعمليات غري املستمرة فإ

  .، واألصول البيئية احملتمل احلصول عليها)استثمارات بيئية(
ال ميكن أن تكون من ، املؤسسة حنو اتمع الذي تعمل فيهؤولية مس بأن سبق ميكننا القول كنتيجة ملاو

من ، ضرر أدىنبل أصبحت هذه املسؤولية عدم إحلاق به ، تقدمه من خدمات خالل ما تنتجه من سلع أو ما
بشكل ال يسمح لألجيال القادمة ، ذه املواردستخدام اجلائر هلأو اال، ملتاحةا االقتصاديةستخدام املوارد اخالل 

ومن  هذا ما أدى بظهور احملاسبة البيئيةو، أو اآلثار املترتبة على إستخدام هذه املوارد، ستخدام هذه املوارد بكفاءةا
  .خالل تطبيقها ميكن للمؤسسة املسامهة يف احلفاظ على البيئة

عما كانت   عناصر التكاليف اليت تزيد فإا تتحمل يف ذلك جمموعة منذلك  ولكي حتقق املؤسسة
هذه اموعة من عناصر التكاليف هي اليت أصطلح على تسميتها ، حمله رد إجناز العمليات اإلنتاجية املعتادةتت

  .بالتكاليف البيئية
  
  
  
  
  
  
  
  



  ل       ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اإلطار املفاهيمي حملاسبة التكاليف البيئيةاألوالفصل 

41 
 

  اسبة التكاليف البيئيةحملاإلطار العلمي : الثالثاملبحث 
 العديد من املؤسسات  كون أن ،يف تزايد مستمر من مؤسسة إىل أخرىة يتكاليف البيئالب هتماماالإن    
تكاليف الوالبعض اآلخر اعترب االهتمام ب ،تكاليف جتنب تلوث البيئة يف حد ذاا استثمارات صحيحة أن عتربتإ

االستثمارات  وأخذت، حميط النمو الثقايف املركز على محاية البيئة من حيث ة قد يكون صحيحا استراتيجيايالبيئ
ينتج  من قيمة االستثمار الكلي يف الدول الصناعية خالل هذا القرن، وبالتايل مستمريف تزايد املرتبطة حبماية البيئة 

كل من احملاسب واملراجع، ملا هلا من تأثري كبري على أسعار  هتماما ة مما جعلها حموريتكاليف البيئيف ال عنه تزايد
  .وبالتايل على قدرا على املنافسة املؤسسة منتجات

أو خدمة بالتكاليف الالزمة ملكافحة التلوث  منتوجللسياسة البيئية حتميل كل  سيةاألساولعل من املبادئ 
استهالكها يف البيئة، فمن خالل هذا التحميل يتم التعبري عن تكلفة السلع واخلدمات  أوإنتاجها  أحدثهالذي 

  :املطالب التاليةسنوضح اإلطار العلمي للمحاسبة عن التكاليف البيئية من خالل وحقيقيا املنتجة تعبريا 
   التكاليف البيئية ماهية : املطلب األول

ستخدامها ينظر الفكر احملاسيب إىل التكاليف البيئية على أا متكن املؤسسات من إعداد تقارير مالية ال
وذلك تطبيقا ملبدأ اإلفصاح وهو من املبادئ ، بواسطة املستثمرين واملقرضني وباقي املستفدين من تلك التقارير

لتزامات البيئية وعلى ذلك تكون حماسبة التكاليف البيئية هي حماسبة التقديرات اخلاصة باال، ملقبولة قبوال عاماا
ومن وجهة نظر احملاسبة اإلدارية فإن التكاليف البيئية هي عملية جتميع املعلومات ، وبالتكلفة املالية للموارد البيئية

دارية يف جماالت محاية البيئة واحلد من التلوث البيئي وهذا باإلضافة إىل احملاسبية وذلك ألغراض إختاذ القرارات اإل
       :من خالل النقاط التالية ونوضح ذلك حتديد مسامهة املؤسسة يف حتقيق التنمية املستدامة

تلك  "التكاليف البيئية هي  :توجد عدة تعاريف للتكاليف البيئية منها :مفهوم التكاليف البيئية - الفرع األول
  . " 77األصول أوالتكاليف املتعلقة حبماية املمتلكات 

من اآلثار البيئية الضارة الناجتة عن ممارسة املؤسسة يركز على محاية أصول  بأنه تعريفال من هذا  ويالحظ
  .لتكاليف البيئة األخرىلنشاطها وأمهل اجلوانب  املؤسسة

  :78ويعرفهما كمايلي شروع و اليت يتحملها اتمعبني التكاليف البيئية اليت يتحملها امل من مييزوهناك 
  ".قيمة ما يتحمله املشروع من أضرار مادية وبشرية أثناء عمليات اإلنتاج" باملشروع هي اخلاصفالتعريف  

 األخرىتصيب ثروات وممتلكات األطراف  أعباءقيمة ما يتحمله اتمع من " هيباتمع  اخلاصالتعريف أما 
   ".د تسبب فيهايكون املشروع ق

تؤثر على  بأنشطةأمشل حيث إنه فرق بني التكاليف اليت يتحملها املشروع ذاته نتيجة قيامه  ويعترب هذا التعريف 
  . البيئة وبني التكاليف اليت يتحملها اتمع نتيجة هلذا النشاط

                                                
77- Gibby, D.J, "Deductibility of Environmental Remediation Costs, Journal of Accountancy, 1993, p 21. 

  .152 :ص مرجع سبق ذكره، ،مهت مصطفى هندي -78
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يري املنظمة لقوانني ل التوافق مع املعاـمن أجاملؤسسة ا ـتتحمله تلك النفقات اليت " بأاعرفت وقد 
تنفق من أجل ختفيض أو وقف إنبعاث املواد الضارة، والتكاليف األخرى املصاحبة لعملية  البيئة، والتكاليف اليت

  ". 79ككل املؤسسةختفيض اآلثار البيئية الضارة على العاملني و
البيئة وهذا من أجل التوافق مع  يوضح لنا بأن التكاليف البيئية هو كل ما تنفقه املؤسسة يف ما خيصوهذا التعريف 

  .املعايري املنظمة للبيئة سواء كانت تكاليف خفض أو منع للتلوث 
كافة عناصر التكاليف اليت تتحملها املؤسسة نتيجة إلتزامها بالقوانني " بأاكما مت تعريف التكاليف البيئية 

الطاقة واملياه واحلد من املخلفات  واستهالكات البيئية مثل التكاليف اليت تتحملها مقابل ختفيض الفاقد يف اخلام
  ".80الصلبة وإعادة تدويرها وأقساط التأمني اليت تتحملها املؤسسة ملقابلة املخاطر البيئية احملتملة 

ويتضح لنا من هذا التعريف بأنه ربط البيئية يف كامل ما تتحملة املؤسسة من إلتزام بيئي سواء من أجل منع 
  .و التخفيف كما أنه ميز بني أنواع هلذه التكاليفاملخاطر البيئية أ

وقد تكون صرحية أو ضمنية تقوم ا املؤسسة  وهذا  ،تضحياتعبارة عن "بأا  أيضا فعرت وميكن أن
مبا حيافظ  ومن جهة ثانية، جهه من هذا مبا يتوافق مع القوانني والتشريعات البيئيةمن أجل اإللتزام باألداء البيئي 

  ". األخرىاألطراف اخلارجية ومبا يليب رغبات املستهلكني  ومن جهة ثالثة ،املؤسسةممتلكات على أصول و
   : 81من بينها  نتيجة موعة من األسباب نشأ التكاليف البيئيةتو :أسباب حدوث التكاليف البيئية -أوال

ليف أو التزامات بيئية ناجتة عن ويترتب على األسباب القانونية أو التشريعية تكا :تشريعية أوأسباب قانونية  - أ
بتوفيق أوضاعها لتخفيض أو احلد من اآلثار البيئية السالبة على البيئة وينتج عن ذلك  املؤسساتإلزام القانون هلذه 

  .لتركيب أصول ومعدات مكافحة التلوث املؤسسةتكاليف بيئية تتحملها 
بالقوانني  املؤسسةناجتة عن عدم التزام  املؤسسة االلتزامات البيئية اليت تتحملها أو أوقد تكون التكاليف

  .تعويضات وغرامات كبرية املؤسسة والتشريعات البيئية وينتج عن ذلك حتمل
جتاه اتمع تكاليف بيئية للمحافظة على امسؤوليتها  املؤسسةيترتب على حتمل  :ثقافيةوأسباب اجتماعية  -ب

ءاً تكاليف اجتماعية يتحملها اتمع، وعدم اعتبار تكاليف البيئة عب البيئة، وكانت هذه التكاليف تعاجل باعتبارها
  . يتعارض مع الفروض واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها املؤسسة حيمل على

ال يقابلها عوائد اقتصادية مباشرة، فتكاليف  املؤسسة أعباء مالية على ويترتب على مكافحة التلوث البيئي
بنشاطها يؤدي بالضرورة إىل ختفيض  ؤسسةاعتبارها تكلفة مترتبة على تكاليف قيام املمكافحة التلوث البيئي ب

                                                
79- Christioer, H. Stinson, “Environmental Accounting for Environment, Health and Safety Costs”, University of 
Texas, Austin, Jan, 1997, p18.    

اجلهاز املركزي للمحاسبات الربنامج التدرييب ألعضاء ديوان الرقابة املالية ، التكاليف البيئية وأثرها على إختاذ القرارات ،أمحد فرغلي حممد حسن -80
  . 8- 7:ص ص، 2005أفريل  6-3،جبمهورية العراق حول موضوع الرقابة على البيئة

 ارة ـ، كلية التجالة ماجستريـرس ،إطار مقترح للمراجعة الداخلية لتكاليف البيئية دراسة نظرية تطبيقية ،درابر عبد القاـعبد اهللا أمحد ج -81
  .64- 63:ص ص ،2004،جامعة األزهر، بنني
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ولياا البيئية يزيد من عوائدها ؤمبساملؤسسة وفاء  أنللمشروع، إال  االقتصاديةالربح والذي يعترب قياسا للكفاءة 
  .جتاه اتمع االقتصاديةاالجتماعية و

 إرضاءإىل  املؤسسةمسببات التكاليف البيئية حاجة  أهممن  :املشروعإىل  وأخرىأسباب ترجع للمستهلك  -ج
  .واق والتغلغل فيهاسسة يف األعلى املناف قدرابيئية إىل جانب زيادة  ااملستهلك بتقدمي منتجات ال تسبب له أضرار

  :ط ومهاالسابقة احملددات الرئيسية للتكاليف البيئية وقد تبوب إىل حمددين اثنني فق األسبابوتسمى 
 .أسباب تشريعية بإصدار قوانني  -
 .أسباب اختيارية والدافع على وجودها اتمع وثقافته -
يوضح  التايل، والشكل طة املؤدية إىل التكاليف البيئيةكن وضع هذه احملددات يف شكل يوضح األسباب واألنشميو

  .ذلك

  .التكاليف البيئية حمددات يبني : )1- 2( رقم شكل                                  
  

    
  
  
  
 
 
 
 
 
  

ظرية ـإطار مقترح للمراجعة الداخلية لتكاليف البيئية دراسة ن، عبد اهللا أمحد جابر عبد القادر :املصدر
  .64 :ص، 2004،جامعة األزهر، بنني ارة ـ، كلية التجرسـالة ماجستري، تطبيقية

تعترب أنشطة احملافظة على  :معلومات عن التكاليف البيئية ومصادر احلصول على األنشطة البيئية -الفرع الثاين
 املؤسسة وفاءمدى متثل  حيثهي السبب الرئيسي لنشأة عناصر التكاليف وااللتزامات البيئية،املؤسسة البيئة داخل 

   .ا القوانني واألنظمة البيئيةحددبااللتزامات البيئية اليت 
فات هذه األنشطة ولقد صنفها جممع احملاسبني األمريكي طبقا للهدف وقد تعددت تصني :األنشطة البيئية -أوال

  :منها إىل أربعة جمموعات وهي كمايلي

أسباب تشريعية 
 وإصدار قوانني

أسباب اختيارية 
اتمع، الثقافة، 
 وعي املستهلكني

  :أنشطة مرتبطة بيئيا
  مكان عمل آمن

  مناولة اخلامات وحفظها بشكل آمن
سحب املنتج من السوق لوجود خلل 

  النظافة واحملافظة على البيئة احمليطة
م واملستمر لبيئة الدائ اإلعالميالدور 

 آمنة

أنواع 
التكاليف 

 البيئية

غرض 
  :األنشطة

  احلماية -
  التقييم -
  الرقابة -
 الفشل -
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ودف هذه اموعة من األنشطة إىل ختفيض وإزالة األسباب احملتملة واليت تؤدي إىل آثار بيئية : أنشطة املنع - أ
تصميم العمليات اإلنتاجية حبيث ال يتم استخدام مواد عكسية غري مرغوبة ومن أمثلة هذه األنشطة القيام بإعادة 

  .خام سامة أو ضارة، ويالحظ أن  التكاليف املرتبطة ذه األنشطة متثل تكاليف منع األضرار البيئية
ومن . ودف هذه اموعة من األنشطة إىل قياس ومتابعة املصادر احملتملة لألضرار البيئية: أنشطة التقييم -ب

األنشطة متابعة مستويات املواد السامة داخل املصنع، قياس ومتابعة مستويات املواد السامة املتعلقة أمثلة هذه 
باألدخنة واألخبرة، عمليات املراجعة البيئية واألنشطة املكتبية املرتبطة بالتعاون مع األجهزة احلكومية اخلاصة حبماية 

  .مليات التقييمالبيئة وينتج عن مزاولة هذه األنشطة تكاليف خاصة بع
ودف هذه اموعة من األنشطة إىل الرقابة والتحكم يف املواد املستخدمة الضارة بالبيئة ومن : أنشطة الرقابة -ج

حتقيق تفاعالت ضارة وكذلك  مينعأمثلة هذه األنشطة استخدام أنواع معينة من الصلب يف بناء خزانات الوقود مبا 
  .ن مزاولة هذه األنشطة تكاليف رقابيةمعاجلة املخلفات السائلة وينشا ع

عن  أودف هذه اموعة من األنشطة إىل عالج األضرار البيئية اليت حدثت بالفعل وينش: أنشطة الفشل - د
  .مزاولة هذه األنشطة تكاليف عالج وإزالة املخلفات واألضرار البيئية املختلفة

أسباب متعلقة (واالعتبارات االختيارية ) لقوانني والتشريعاتا(أن كال من االعتبارات القانونية  يتضح لناو      
هي اليت تؤدي إىل خلق أنشطة احلفاظ على البيئة واليت متثل بدورها السبب ) باحتياجات اتمع واملستهلك

  .الرئيسي يف نشأة التكاليف وااللتزامات البيئية
جيب  رف عن التكاليف البيئية بشكل جيد نتعحىت :مصادر احلصول على معلومات عن التكاليف البيئية -ثانيا

صول على معلومات عن احلوفيما يلي أمثلة لكيفية ، هاعلى معلومات عن ولصعرف على مصادر احلنتن أ
                                                                                                           : 82وهيالتكاليف البيئية 

 .اإلدارةميكن احلصول عليها والتحقق منها من خالل املستندات القانونية وتقديرات  :األتعاب والغرامات - أ
 .وعقود اخلدماتمن سجالت الصيانة  يهاميكن احلصول عل :واألصول تكاليف محاية املعدات -ب
وتقديرات  اإلنتاجل سجالت ميكن احلصول عليها من خال :أو املواد الضارة اإلنتاجتكاليف الفاقد من  -ج

 .واإلحصائياتمسبقة وتقارير املعامل 
 .ميكن احلصول على املعلومات اخلاصة ا من خالل حبوث التشغيل :غرامات التشغيل - د

من  املؤسسةيتم احلصول على مدى زيادة قيمة االستهالك الناتج عن اآلثار البيئية السيئة لنشاط  :االستهالك - هـ
 .اذ األصولدفتر أست لخال

 .ميكن احلصول على املعلومات من خالل تقديرات إدارية وهندسية :تكاليف املتابعة -و
حلصول على لتفادي وجتنب املخاطر البيئية، وميكن ا باملؤسسةويقصد ا تدريب العاملني  :تكاليف التدريب -ز

 .من خالل سجالت شؤون األفراد وتقديرات اإلدارة املعلومات اخلاصة ا
                                                

  .74-73 :ص ص، مرجع سبق ذكره، عبد اهللا أمحد جابر عبد القادر -82
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كفايته عن طريق احلصول على معلومات من الشؤون القانونية عن  مدى كن التحقق منمي :خمصص املنازعات -ح
  .القضايا البيئية املرفوعة ضد الشركة

 اتتبويبلاالتعرف عن أنواع ولكي نتعمق يف فهم التكاليف البيئية البد من  :التكاليف البيئية نواعأ -الفرع الثالث
  : ويكون ذلك كمايلي قاً لوجهات النظر املختلفةتكاليف البيئية طبلل

  : 83يتم تصنيف التكاليف البيئية وفقاً هلذا النموذج كما يلي :التبويب وفقاً لنموذج تكلفة اجلودة -أوال
مت تنفيذها ملنع حدوث نفايات أو فاقد ميكن أن يؤدى  وهي تكاليف األنشطة اليت :تكاليف منع التلوث البيئي - أ

  :ئية عكسية، ومن هذه األنشطةإىل آثار بي
 .إجراء البحوث البيئية -1

 .ال يترتب عليها حدوث نفايات أو خملفات ضارة تصميم املنتجات اليت -2

 .املواد اخلام واملكونات موردي واختيارتقييم  -3

 .ستخدام مواد خام سامة أو ضارةاإعادة تصميم العمليات اإلنتاجية حبيث ال يتم  - 4

 .رقابة ومحاية البيئة من التلوث ختيار معداتاتقييم و -5

 .تدريب العمال على التعامل مع النفايات والفاقد -6

 .دراسة إحالل مواد غري ضارة بالبيئة بدالً من املواد الضارة -7

وهي تكلفة األنشطة املنفذة لتحديد ما إذا كانت املنتجات والعمليات  :التلوث البيئي اكتشافتكاليف  - ب
مة، مما يتطلب قياس ومتابعة املصادر احملتمل ءتتطابق مع املعايري البيئية املال ؤسسةاملواألنشطة األخرى داخل 

  :ما يليإحداثها لألضرار البيئية، ومن أمثلة هذه األنشطة 
 .متابعة مستويات املواد الضارة املنبعثة داخل املصنع وخارجه -1

 .ئيةفحص املنتجات والعمليات للتأكد من مطابقتها للمواصفات البي -2

 .لتزام املوردين باملواصفات والشروط البيئيةاختبارات على حمتوى النفايات للتأكد من اإجراء  -3

 .تدريب العاملني على التعامل مع املواد الضارة -4

 .أنشطة املراجعة البيئية -5

ملخلفات واألضرار  عالج وإزالة اودف هذه اموعة من األنشطة إىل :تكاليف الفشل يف منع التلوث البيئي -ج
  :وميكن تقسيم هذه التكاليف إىل جمموعتني. حدثت بالفعل اليت البيئية املختلفة و

النفايات مبجرد حدوثها وقبل وإدارة تنفذ إلزالة  هي تكاليف األنشطة اليتو: تكاليف معاجلة الفشل الداخلي - د
  :تصريفها يف البيئة ومن أمثلة هذه األنشطة

                                                
الة ـرسـ، املنتج داء البيئي يف املنشآت الصناعية من خالل دورة حياةحماسيب مقترح لتقييم األ إطار ،أمحد حممد درويش حسني حممد -83

  .76 -75 :ص ، ص2010مشس ، القاهرة، جامعة عني ، معهد الدراسات والبحوث البيئية، هدكتورا
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 .تقليل التلوثتشغيل معدات منع و -1

  .معاجلة املواد السامة والتخلص منها -2
 .صيانة معدات التخلص من التلوث -3

  .ستخدام اخلردةاإعادة  -4
يتم القيام ا بعد أن يتم تصريف النفايات والفاقد  وهي تكاليف األنشطة اليت : تكاليف معاجلة الفشل اخلارجي - هـ

  :يف البيئة، ومن أمثلتها 
 .ف البيئة امللوثةتكاليف تنظي -1

 .ستخدام املواد والطاقة بشكل غري كفءاتكاليف  -2

 .تكاليف التعويضات املدفوعة للمتضررين من تلوث البيئة -3

 .للمؤسسةاملبيعات املفقودة بسبب الشهرة البيئية السلبية  -4

 .تكاليف العمالة املفقودة بسبب امللوثات -5

 .عن التلوث تكاليف األدوية وعالج األمراض الناجتة -3

  .تكاليف تدمري النظام البيئي نتيجة التخلص من النفايات الصلبة يف البيئة - 4
  :التبويب وفقا لنظام احملاسبة اإلدارية البيئية  -ثانيا

  : 84ويتم تبويب التكاليف البيئية وفقا هلذا النظام إىل ثالثة أنواع هي
  :تكاليف احلماية البيئية وتتكون من  - أ

 .نبعاثات السلبيةة االتكاليف معاجل -1
 .تكاليف احلد من التلوث -2
 .تكاليف معاجلة املخلفات -3
 .التكاليف الرأمسالية البيئية -4

  :التكاليف البيئية الكلية وتتكون من  - ب
 .باشرةاملالتكاليف املباشرة وغري  -1

 .التكاليف الداخلية والتكاليف اخلارجية -2

  :تكون من تكاليف دورة احلياة البيئية وت -ج
 .التكاليف البيئية قبل مرحلة اإلنتاج مثل تكاليف تصميم املنتج والعمليات اإلنتاجية -1

 .التكاليف البيئية خالل مرحلة اإلنتاج مثل تكاليف الفحص والقياس وصيانة األجهزة -2

  .صالحيتها لتكاليف البيئية بعد مرحلة اإلنتاج مثل تكاليف معاجلة النفايات وفك معدات بيئية إنتهتا -3
  
 

                                                
 .77 :، صمرجع سبق ذكره، أمحد حممد درويش حسني حممد -84
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  : 85إىل نوعني االستفادةأو  االنتفاعبزمن  الرتباطهاتبوب وفقاً  :االنتفاعبزمن  الرتباطهاب وفقاً التبوي -ثالثا
يتحملها املصنع مقابل تنفيذ برامج محاية البيئة لفترة حماسبية  اليتوهي بنود التكاليف  :التكاليف البيئية اجلارية -أ

  :ذه الفترة احملاسبية ومن أمثلتهاتتحقق خالل ه رة أو غري مباشرة باملنافع اليتاشواحدة وتكون هلا صلة مب
 .تكاليف معاجلة خملفات اإلنتاج -1

 .تكاليف التخلص من النفايات أو املخلفات الناجتة عن النشاط -2

 .تكاليف اإلدارة البيئية -3

 .تكاليف املراجعة الداخلية للبيئة -4

 .رباء للمساعدة يف وضع برامج محاية البيئةستعانة باخلتكاليف اال -5

 .تكاليف حتليل العينات -6

 .ؤسساتتكاليف عالج العاملني بامل -7

اآلالت واملعدات والتجهيزات  يتحملها املصنع مقابل توفري اليتوهي التكاليف  :التكاليف البيئية الرأمسالية - ب
  :ات مالية ومن أمثلتهاره لعدة فترتساهم يف احلد من التلوث ومعاجلة آثا اليت

 .تكاليف تركيب التجهيزات واملداخن -1

 .املصانع هتكاليف إنشاء حمطات ملعاجلة ميا -2

تكاليف األجزاء املضافة إىل األصول حلمايتها من اآلثار البيئية الناجتة عن نشاط املصنع أو لتقليل اآلثار البيئية  -3
  .ستخدام األصل يف النشاطاالناجتة عن 

  :86يتم تبويب التكاليف البيئية وفقا خلصائصها إىل أربعة تبويبات هي :التبويب وفقا خلصائصها -رابعا
  وتتضمن :والقوانني البيئية باملعايريالتكاليف طبقاً ملدى اإللتزام  تبويب - أ

 .وتشمل تكاليف الوقاية والتقييم وتكلفة الفرصة البديلة املرتبطة باإللتزام : االلتزامتكاليف  - 1

  .االلتزاموتشمل التعويضات والغرامات وتكلفة الفرصة البديلة املرتبطة بعدم  :لتزاماالتكاليف عدم  -2
   وتتضمن :تبويب التكاليف طبقاً ملدى اإللزام باألنشطة البيئية - ب
 ).غري ملزمة(ختيارية اتكاليف بيئية  -1

  ).ملزمة(تكاليف بيئية إجبارية  -2
   وتشمل : املؤسسةقتها بأنشطة أو أقسام تبويب التكاليف طبقاً لعال - ج
 .تكاليف بيئية مرتبطة مبراكز اإلنتاج -1

                                                
، مركز البحوث جملة القاهرة للعلوم البيئية ،سيب لربامج رقابة عناصر تلوث البيئةمنهجية مقترحة للتقييم احملا ،حسن حممد أمحد فرغلي -85

  .82 :، ص،2000، يناير الد األول، جامعة القاهرة، العدد األول ،والدراسات البيئية
لة العلمية لإلقتصاد والتجارة، كلية ا ،أثر التأثريات البيئية ألنشطة الوحدات االقتصادية على ممارسة مهنة املراجعة، غاىل جورج دانيال -   

 .1556 :، ص1995التجارة، جامعة عني مشس، ملحق العدد الثاين، 
86 - Boden, R., and Froud, J, “Obeying the Rules: Accounting for Regulatory Compliance Costs in The United 
Kingdom”, Accounting, Organizations and Society, vol. 21, No. 6, 1996, p. 529. 
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 ).التخزين –القوى احملركة  –الصيانة (تكاليف بيئية مرتبطة مبراكز اخلدمات اإلنتاجية  -2

 ).يفالتعبئة والتغل –الدعاية واإلعالن  –املبيعات (تكاليف بيئية مرتبطة مبراكز اخلدمات التسويقية  -3

  ).إنشاء احلدائق واجلسور ودور احلضانة(تكاليف بيئية مرتبطة مبراكز العمليات الرأمسالية  -4
  وتتضمن :املؤسسةتقوم ا  جات أو اخلدمات اليتوالقتها باملنتتبويب التكاليف طبقاً لع -د
 .تكاليف بيئية مرتبطة مبنتج معني -1

 .تكاليف بيئية مرتبطة خبدمة معينة -2

  :تبويب التكاليف البيئية طبقاً لطبيعتها إىل نوعني مها - خامسا
  : وتنقسم إىل نوعني مها: التكاليف االقتصادية -أ

ومن أمثلتها مصاريف تشغيل معدات خفض التلوث وصيانتها، وتكاليف عالج العاملني  :تكاليف مباشرة -1
 .بسبب التلوث

  .ماتومن أمثلتها التعويضات والغرا:  تكاليف غري مباشرة -2
  :وتنقسم أيضاً إىل نوعني مها  :التكاليف االجتماعية  - ب
 .تكاليف االستخدام غري الرشيد للمواد والطاقة -1

ة السلبية لنشاط ـالتكاليف الناجتة عن إتالف عناصر البيئة مثل نقص اإلنتاجية الناتج عن اآلثار البيئي-2
يام الغياب، وتكلفة الفرصة البديلة لفاقد اإلنتاج ، وتكاليف عالج وتعويضات العاملني، وتكاليف أؤسسـةامل

  .العاملني بسبب التلوث إصابةجازات إجازات املرضية ونتيجة تكلفة أيام اإل
وتتبعها بدقة  ها يف حتليلهايساعد تبويبحيث  ات خمتلفةومما سبق ميكننا القول بأنه للتكاليف البيئية تبويب

  .التكاليف إدارة هذه بالشكل الذي خيدم املؤسسة يف
  التكاليف البيئية  إدارة : لثايناملطلب ا

تم حماسبة نظم اإلدارة البيئية بتحليل وقياس التكاليف البيئية على مستوى املؤسسة ككل أو على 
وكذلك توفري البيانات واملعلومات الالزمة لدعم إختاذ القرارات اإلستراتيجية ، مستوى األقسام واملنتجات

عتبار يف العديد من من خالل أخذ البعد البيئي يف اال للمؤسسة واالقتصاديإدارة األداء البيئي  جتاهاوالتشغيلية 
ممارسات احملاسبة اإلدارية التقليدية وبشكل خاص عند إعداد املوازنات وعند تصميم نظم قياس األداء ونظم 

      :احلوافز واملكافأة وسنوضح ذلك يف النقاط التالية
ظهر مفهوم اإلدارة البيئية يف التسعينات امليالدية يف القطاع الصناعي يف  :البيئية ية اإلدارةماه -الفرع األول

ي والسيما يف الشركات الذي ظهر يف أواسط السبعينات يف القطاع الصناع، أعقاب تطبيق برنامج التدقيق البيئي
كما أصبح برنامج اإلدارة ، القطاع الصناعي وتعد إدارة البيئة هامة يف حتسني نظام اإلدارة البيئية يفالكيميائية 

ألن تبين اإلدارة البيئية له دوافعه يف إجناز العمال ، أمهية كربى بني دول العامل االبيئية نتيجة الزدياد الوعي البيئي ذ
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عرف مبثابة الدخول لألسواق التنافسية ولكي نتويعترب كذلك ، بالشكل الذي يكون له أثر بالغ يف السوق العاملية
   :التالية العناصرأكثر على اإلدارة البيئية سيكون ذلك من خالل 

أداة تقوم بتنظيم جمموعة من األنشطة البشرية اليت ترتبط  "تعرف اإلدارة البيئية بأا   :مفهوم اإلدارة البيئية -أوال
  " وتؤثر بشدة على البيئة

  :  87وترتكز اإلدارة البيئية على ثالثة أركان أساسية 
يتم يف هذه املرحلة التخطيط االستراتيجي للحفاظ على املوارد الطبيعية والسبل  :التخطيط التنموي البيئي - أ

  .الكفيلة للحد من التدهور البيئي واسترتاف املوارد الطبيعية مما يساهم يف حتقيق التنمية
ل للموارد الطبيعية، كحماية املياه يتم التركيز يف هذه املرحلة على االستخدام األمث :إدارة املوارد الطبيعية -ب

  .واهلواء من التلوث ومنع التربة من االجنراف وضمان تلبية احتياجات النظم البيئية املختلفة مثل األمساك والغابات
وتركز هذه املرحلة على احلد من مصادر التلوث األساسية لإلنسان والطبيعة مثل  :مراقبة ومكافحة التلوث -ج

لرباكني والزالزل يف حني أن اإلنسان يتسبب يف التلوث بسوء االستخدام للموارد الطبيعية دورات اجلفاف وا
ويساهم التوسع الصناعي والكثافة السكانية يف التلوث فقد أضاف التلوث الصناعي تلوثا بيئيا فاق قدرة البيئة 

  .لفات ومراقبة التلوثعلى امتصاص وتصفية خملفاته الضارة مما يتطلب تدخل اإلنسان لتصفية هذه املخ
  88التاليةواملقومات األساسية املبادئ البيئية  دارةاإل وتتضمن: مبادئ ومقومات اإلدارة البيئية -ثانيا

  .اإلدارة البيئية من أولويات اإلدارة بأن عترافاال - أ
  .مع األطراف املعنيني داخليا وخارجيا إقامة االتصاالت -ب
 .املؤسسةجلوانب البيئية املرتبطة مع أنشطة أو منتجات أو خدمات القانونية وا املتطلبات حتديد -ج
  .ةواملسؤولياإلدارة واملوظفني حنو احلماية البيئية مع وضوح مستويات احملاسبة  التزام تنمية - د

 .مع إعداد مؤشرات لتقييم األداء لبلوغ مستويات األداء املستهدفة أسلوب وضع - هـ
  .تجقياس تكلفة دورة حياة املن -و
   .ستمرامل التحسنيواألغراض واألهداف والسعي حنو  ؤسسةلسياسة البيئية للموا البيئي األداء تقييم -ز
 .قياس وتقييم جودة املنتجات ومدى إشباع رغبة املستهلكني -ح
 .احملقق البيئي األداءإداري ملراجعة وفحص منظومة اإلدارة البيئية وحتديد فرص حتسني  أسلوب وضع -ط

  مايلي يئية جمموعة من األهداف من بينهاوحتقق املؤسسة اليت تطبق اإلدارة الب :أهداف تطبيق اإلدارة البيئية -ثالثا
  .رة الشؤون البيئيةادإب ؤسسةتأكد العمالء من االلتزام من قبل امل - أ

  حتسني استخدام وتوظيف رأس املال  -ب
                                                

كـلية االقتصـاد ، رسالة مـاجستري، أمهية احملاسبة عن التكاليف البيئية لتحسني جودة املعلومات احملاسبية، رانيه عمر حممد الباز السيد -87
  79:ص، ھـ  1428، جدة،جامعة امللك عبد العزيز، واإلدارة

  80 :ص، املرجع السابق -88
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  احلفاظ على عالقات جيدة مع اتمع  -ج
  . تامني بتكلفة معقولةاحلصول على  - د

 .حتسني التحكم يف التكاليف - هـ
 .تسهيل احلصول على تراخيص وتصاريح -و
  . تشجيع التطوير واملشاركة يف احللول البيئية -ز

 :89تعمل اإلدارة البيئية على حل العديد من القضايا البيئية مثل :مهام اإلدارة البيئية -خامسا
  .والعمل على رفع الكفأة التشغيلية على البيئةالعمل على ختفيض األثر السليب  - أ

 .ختفيض تكاليف اإلنتاج بإدخال نظم إعادة تدوير املخلفات وترشيد استخدام الطاقة -ب
  .األنظمة البيئية اخلاصة بالعالمات البيئية على مستوى املنتجات والعبوات واملخلفاتالتوافق مع  -ج

 اديةـاالقتصة البيئية إطارا لتوازن وتكامل االهتمامات اليت تتضمن منظومة لإلدار ؤسسةومتتلك امل
اليت تبنت منظومة لإلدارة البيئية ميزة تنافسية ملموسة وتكتسب مزايا اقتصادية من ؤسسة امل حتققكما و ،والبيئية

  .هلااملنافسة  املؤسساتمكانتها مع مثيالا من 
ميثل نظام و، املؤسساتيف  دارة البيئيةنظام اإلة هامة يف حتسني دارة البيئإتعد  :دارة البيئيةنظام اإل - الفرع الثاين

ة كربى بني ـأمهي اأصبح برنامج اإلدارة البيئية نتيجة الزدياد الوعي البيئي ذو ،داء البيئيدارة البيئية عصب األاإل
وق ـغ يف السـأثر باله يف إجناز األعمال بالشكل الذي يكون له ـتبين اإلدارة البيئية له دوافع ألن، دول العامل

  .وميثل تبين اإلدارة البيئية بطاقة دخول لألسواق التنافسية، يةـالعامل
جراءات وااللتزامات وخطط العمل اإل دارة البيئية جمموعة من السياسات واملفاهيم وويقصد بنظام اإل

لنظام كل يف اختصاصه، هذا ا ذا ؤسسةواليت من شأا منع حدوث عناصر التلوث بأنواعه، وتفهم العاملني بامل
تقارير دورية عن نتائج ذلك  وإعدادع العملي ـيف الواق واإلجراءات األساليبق هذه ـتطبي إىلباإلضافة 

دف ختفيض  ؤسساتوتنسيق ورقابة أنشطة امل وإدارةتطوير وتنفيذ  إىلالبيئية  اإلدارةق، حيث دف ـالتطبي
  90 .ل دورة حيااخال ؤسسةالسلبية على منتجات امل اآلثار
احملاوالت  أهممن  14000 يزواإل تعترب معايري: مهام اإلدارة البيئية حسب منظمة معايري اإليزو الدولية -أوال

لتحقيق أهدافها البيئية بكفاءة وفعالية، ولقد  ؤسساتلوضع معايري دولية بيئية مقبولة تعمل على حتقيق املرونة للم
والذي  9001معيار اجلودة رقم  أصدرتاملنظمة العاملية للتوحيد القياسي حيث كانت هذه املعايري حمل اهتمام 

  .للمؤسساتالبيئية  اإلدارةيتعلق باجلودة ومراجعة نظام 

                                                
  .421 :ص، مرجع سبق ذكره، راضي نادية عبد احلليم -89
  .319 :ص ،مرجع سبق ذكره، عز الدين فكري امي -90
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لتحديد طبيعة ومهام نظام اإلدارة البيئية ومن  ،1992عام  14001كما أصدرت املنظمة أيضا املعيار رقم 
   :91أهم تلك املهام مايلي

  .، اليت متثل أساس بناء خطط العمل وحتديد الوسائل الكفيلة بتحقيقهامؤسسةالبيئية الرئيسية لل دافحتديد األه - أ
، كجزء من سياساا العامة، واليت جيب أن تشمل على التزامها بالتشريعات مؤسسةحتديد السياسات البيئية لل -ب

  .البيئية والتأكيد على االلتزام بالتحسني البيئي املستمر
  .الضوابط الكفيلة بضمان تنفيذ السياسات وحتقيق األهداف وضع -ج
من خالل توضيح السياسات البيئية وآليات تنفيذها ودورهم يف  املؤسسةالسعي لنشر الوعي البيئي بني موظفي  - د

  .حتسني جودة األداء البيئي
للمدخالت وعمليات التشغيل  يف إطار نظرة شاملة ؤسسةالتركيز على كافة اجلوانب البيئية جلميع أنشطة امل - هـ

  .واملخرجات سواء متعلقة بالعمليات احلالية أو املستقبلية
على وضع خطط محاية البيئة  ؤسسةدراسة وحتليل كافة التشريعات املرتبطة باألداء البيئي ملساعدة إدارة امل -و

  .مؤسسةجراء تقييم لألداء البيئي للوختفيض أو تفادي اآلثار البيئية الضارة املتولدة عن أنشطتها، ومساعدا يف إ
دعم االتصاالت مع خمتلف املستويات اإلدارية ومواقع العمل، ومتكني العاملني من معرفة املسؤوليات  -ز

  .واألهداف البيئية، وكيفية مشاركتهم يف حتقيقها
يتم يف  مؤسسةاألداء البيئي للن أالتخطيط للمراجعة الدورية والشاملة لنظام اإلدارة البيئية للتأكد من فعاليته و -ح

  .إطار كل من املعايري وااللتزامات التشريعية
  .اإلشراف على توفري املعلومات الالزمة ملساعدة اإلدارة على اختاذ القرارات اخلاصة بتحسني األداء البيئي -ط

البيئية  اإلدارةق بنظم برامج محاية البيئة نظرا ملا يتضمنه من مبادئ ومعايري تتعل أهممن  هذا املعيار ويعد 
ومت تطويره عام  ISO 14001لتحسني مستوى أدائها البيئي واحلصول على شهادة  املؤسساتاليت جيب أن تتبناها 

والذي يتناول  14004قد صدرت إىل جانبه معايري أخرى متعددة يف هذا اال أيضا منها املعيار رقم  ،2004
الذي يتناول العالمة البيئية، واملعيار رقم  14020لبيئية، واملعيار رقم ا اإلدارةمبادئ نظم  وإرشاداتمواصفات 

  .الذي يتناول دورة حياة املنتج 14040
العمل   البيئية إىل أنه ميكن من اإلدارةترجع أمهية نظام  :منافع تطبيق اإلدارة البيئية على مستوى املؤسسة -ثانيا

نظم  ربأمراض تلوث البيئة، باإلضافة إىل تطوي اإلصابةة، منع اع يف اخلدمات والطاقـوالضي اإلسرافعلى منع 
احملققة فعال والتحسن املستمر يف مواصفات املنتج من خالل  اإلنتاجيةا يؤدي إىل زيادة حجم الطاقة ممالتشغيل 

لية، سجل احلالة وتتمثل عناصره الرئيسية يف السياسة البيئية، املراجعة البيئية الداخ ،تطوير أسلوب دورة حياة املنتج
 األداءداد تقرير ـواملؤشرات البيئية، وإع األهدافم البيئية، وتطوير ـن على املفاهيـالبيئية، وتدريب العاملي
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يف كثري من احلاالت ومن مث  اختياريالبيئية  اإلدارةالبيئية التصحيحية مع مراعاة أن نظام  اإلجراءاتالبيئي، واختاذ 
  .يف التطبيق ملؤسسات افقد تكون هناك اختالفات بني

  :92مايلي تتمثل يف ولإلدارة البيئية حيقق العديد من املنافع على مستوى املؤسسة وعليه فإن النظام الفعال 
نبعاثات والنفايات حتقيق الوفر يف التكاليف حيث تسعى اإلدارة البيئية الفعالة إىل ختفيض التالف والفاقد واال - أ

خلص من اليف نتيجة الكفاءة يف استخدام املواد والطاقة، وكذا اخنفاض تكاليف التد خفضا يف التكوهو ما سيولّ
  .لبيئة سواء الداخلية أو اخلارجيةنبعاثات الضارة على االنفايات ومعاجلة آثار اال

ود يف اتمع، حيث أن اإلعالن عن التزامها باملتطلبات التشريعية البيئية، ووجمؤسسة حتسني الصورة العامة لل -ب
ول ـعلى القب ؤسسةم يف حصول املـبرامج لتحسني األداء البيئي يف الوقت الراهن ويف املستقبل يساه

  .ذات األنشطة الضارة بالبيئة ؤسساتاالجتماعي، وتفادي الصورة الذهنية السيئة لدى أفراد اتمع واملرتبطة بامل
هلكني بأمهية محاية البيئة إىل اجتاه الكثري منهم توسيع الفرص التسويقية للشركة حيث أدى ازدياد وعي املست -ج

اليت ال يتولد عن أنشطتها آثار ضارة بالبيئة نتيجة استخدامها تكنولوجيا ( لشراء منتجات الشركات صديقة البيئة 
  .يلوهو ما يؤدي إىل زيادة الفرص التسويقية هلذه الشركات على املستويني احمللي والدو) اإلنتاج والتعبئة النظيفة

على احلصول على التمويل الالزم للتوسع االستثماري حيث أدت احلمالت احلكومية  ؤسسةرفع مقدرة امل - د
والدولية املتعلقة حبماية البيئة إىل حفز املستثمرين لتكوين حمفظة مالية تتأسس على أسهم الشركات اليت تلتزم 

  .باملتطلبات التشريعية املتعلقة حبماية البيئة
البيئي وثقافة احملافظة على البيئة ومحايتها لدى موظفي الشركة من خالل إشراكهم يف جهود الوعي زيادة  -و

  . الشركة حلماية البيئة واحملافظة عليها
ألصحاب  البيئي نظامالمن الفوائد اليت حيققها : منافع تطبيق اإلدارة البيئية ألصحاب املصاحل اخلارجيني -ثالثا

  :املؤسسة مايليرتبطني واملتأثرين بأنشطة املصاحل اخلارجيني، امل
التعرف على مدى التزام الشركة بالشروط واملتطلبات التشريعية املتعلقة بالبيئة، ومدى التزامها حبماية البيئة  - أ

وحتسني جودا، مما جينبها التعرض للعقوبات سواء ممثلة يف الغرامات املالية أو زيادة العبء الضرييب فضال عن 
   .ية حصوهلا على مزايا حتفيزية يف حالة التأكد من التزامها باملتطلباتإمكان

الوفاء مبتطلبات العمالء فيما يتعلق بأمان املنتج وما يتبقى عنه من نفايات ازدياد وعيهم بأمهية نظم اإلنتاج  -ب
فة االستخدام للعناصر صديقة البيئة، نتيجة ملا يصلهم من معلومات عن اآلثار املدمرة للصناعات كثي تواملنتجا

  .البيئية وبصفة خاصة احلرة منها
مني حيث أن سوء األداء البيئي للشركات حيمل شركات أختفيض األعباء التأمينية اليت تتحملها شركات الت -ج
مني املزيد من األعباء التأمينية سواء للتعويض عن األضرار اليت تصيب األفراد أو املمتلكات بسبب التلوث أو أالت

  .ة عن التغريات املناخيةئالعواصف الناش
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من تطبيق أفضل املمارسات البيئية واليت  املؤسساتالبيئية ميكن  اإلدارةأن نظام  يتبني لناويف ضوء ذلك        
البيئي واالقتصادي هلا فالتخطيط اجليد للممارسات البيئية يقلل من  األداءيكون هلا انعكاسات مباشرة على 

كتشاف املبكر هلا ومعاجلتها من ناحية، وميكن املؤسسة واتمع من خالل االالبيئية السلبية على  ثاراآل أواملخاطر 
من املؤسسة فهم مسببات ومصادر التكاليف البيئية ومن مث العمل على ترشيدها وما لذلك من أثر على رحبية ومنو 

ؤسسة ميكنها من تتبع وإدارة التكاليف البيئية البيئية يف امل اإلدارةأن تطبيق نظام  ويتضح كذلك ،أخرىناحية 
  . بشكل جيد

  :93يتمتع نظام إدارة التكاليف البيئية بعدة خصائص أمهها  :إدارة التكاليف البيئيةنظام  خصائص - رابعا
ن بيئية عن طريق حتديد التكاليف البيئية املستقبلية من خالل جمموعة م إن توفري قاعدة بيانات :اخلصائص الفنية - أ

ار املوقع ميكن املؤسسة يواخت، وقرارات اقتناء اآلالت واملعدات، أو العملياتالقرارات اليت تتصل بتصميم املنتج 
كما تشجعها على اختاذ القرارات املبنية على ، من االستفادة من قواعد البيانات عند اختاذ القرارات يف املستقبل

ن التأييد وويف غياب نظام قياس التكاليف البيئية ال يستطيع املدير، احلقائق وعلى مستوى فهم العمليات التشغيلية
  .جتاه التكاليف البيئية للعمليات املختلفة الختاذ قراراماالكايف واملتضمن بيانات كمية 

ويقصد به تأثري نظام احملاسبة اإلدارية على اختاذ القرارات لتحقيق األهداف املرجوة إذ  :اخلصائص السلوكية -ب
كما تعمل ، ل التقارير والبيانات البيئية على إدخال االعتبارات البيئية ضمن متغريات عملية اختاذ القراراتتعم

ن لتبىن املوضوعات البيئية من جهة وتشجيع العاملني من جهة ومعلومات التكاليف البيئية على تشجيع املدير
  .نشطة البيئية وتنفيذهاأخرى على املشاركة يف األ

  :إن تطبيق مفهوم إدارة التكاليف البيئية يعكس ثالثة من أهم القيم الفكرية وهي :الثقافية اخلصائص -ج
وتتبع  ،يعكس قياس وحتليل ودراسة التكاليف البيئية التزام املؤسسة بقيم اتمع :املشاركة يف حتقيق قيم اتمع -1

تمع يتوقع منها االهتمام بقضايا البيئة وأن ا، جزءا من اتمع تفيد وتستفيد منه ؤسسةهذه القيم من أن امل
وليات كبرية يف قياس اآلثار البيئية والتكاليف البيئية اخلاصة ؤوأن على املؤسسات مس ،ومراعاة االعتبارات البيئية

  .واالستثماريةبالقرارات اإلدارية املختلفة يف ااالت اإلدارية 
خيتلف اإلطار الفكري اخلاص بالتكاليف البيئية من مؤسسة  :تغيري اإلطار الفكري اخلاص بالتكاليف البيئية -2

  :ألخرى ومن فترة زمنية ألخرى ومن أهم االختالفات مايلي
 .توافق مع القوانني البيئيةتفهي تكاليف ، النظر للتكاليف البيئية على أا تكاليف ال ميكن جتنبها  -
 .مما يزيد املؤسسة خربة يف هذا اال، يقهاالنظر هلا على أا أسلوب لتخفيض التكاليف البيئية بتطب  -
 .النظر هلا على أا فرصة إستراتيجية لزيادة حجم أعمال املؤسسة من خالل زيادة حصتها السوقية  -

                                                
دد ـالع، جامعة عني مشس، جملة الفكر احملاسيب، كلية التجارة، دراسة ميدانيةدراسة حتليلية ألمهية تكاليف اجلودة البيئية يف إختاذ القرارات  ، منال حامد فراج -93
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اإلدارة البيئية  على جعل ن قياس وإدارة التكاليف البيئية يساعدإ: وضع القضايا البيئية يف اإلطار الصحيح -3
  .لتايل يساعد املديرين على إدخال تلك التكاليف ضمن متغريات القرارات اإلدارية املختلفةوبا، برنامج حمل التنفيذ

حىت ميكن تلمس وإدراك اجلوانب واألبعاد اإلستراتيجية للتكاليف البيئية فإنه من الضروري أن يتوافر لدى     
  مقومات ذلك النظام  نظاماً متكامالً إلدارة التكاليف البيئية، ويعرض الشكل التايل أهم املؤسسة

  مقومات نظام إدارة التكاليف البيئيةيبني ): 1-3(شكل رقم                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

علمية لالقتصاد ـالة ال، نظم إدارة التكاليف البيئية إطار مقترح، حسني حممد عيسى:مصدرـال 
  .768:  ص، 1999 ث،العدد الثال ،جارة، كلية التجارة، جامــعة عني مشســوالت

ت نظام إدارة التكاليف البيئية يتضح من الشكل السابق أن مقوما :مقومات نظام إدارة التكاليف البيئية -خامسا
  : 94على النحو التايل هي

التكاليف البيئية على مستوى القسم أو  دف من هذه املرحلة هو قياس إمجايلاهل  :قياس التكاليف البيئية - أ
  . مستوى الشركة ككل مث تبويب التكاليف البيئية اإلدارة أو على

                                                
الة الـعلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامــعة عني مشس  العدد ، نظم إدارة التكاليف البيئية إطار مقترح ،حسني حممد عيسى -94

 .778- 768 :، ص ص1999الثالث، 
 

 قياس التكاليف البيئية

 تحديد إجمالي التكاليف البيئية

 التكاليف البيئيةتبويب 

 إعداد تقارير التكاليف البيئية

 إدارة التكاليف البيئية

 نظام إدارة التكاليف البيئية
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ميتد نظام إدارة التكاليف البيئية ليشمل ما هو أعمق من جمرد قياس التكلفة  :إعداد تقارير التكاليف البيئية -ب
سة وحتليل وتبويبها حيث تتطلب دراسة التكلفة البيئية ضرورة إعداد نظم تقارير التكاليف البيئية، وفهم ودرا

 وميكن إعداد تقارير توضح نسبة كل نوع من أنواع التكاليف ،تنتج عنها التكاليف البيئية ارات اإلدارية اليتالقر
هذه التكاليف وذلك على مدى سلسلة زمنية حتقيقاً ألغراض املقارنة والتقييم وهذه التقارير ميكن  البيئية إىل إمجايل

قة بني تكاليف املنع من ناحية، وتكاليف القياس والرقابة أن تساعد على تقدمي إجابة لسؤال مهم يتعلق بالعال
التكاليف البيئية يشري إىل اخنفاض نسبة  املنع إىل إمجايلوالفشل من ناحية أخرى، وهل ارتفاع نسبة تكاليف 

  .عناصر التكاليف األخرى
مستوى سلسلة املبيعات، وذلك على  ير توضح نسبة التكاليف البيئية يف إمجايلكما ميكن إعداد تقار

اذ العديد إيراد املبيعات ملا هلا من أمهية وداللة عند اخت إمجايل زمنية، وذلك إليضاح العالقة بني التكاليف البيئية و
فإنه ميكن إعداد تقارير دف إىل مقارنة  داد الشركة ملوازنة األداء البيئيوىف حالة إع، من القرارات اإلدارية

علية بالتكاليف البيئية احملددة مقدماً، وحتديد الفروق وحتليلها إىل أنواعها وأسباا مما عناصر التكاليف البيئية الف
  .يساعد على البحث عن اإلجراءات والقرارات املصححة

دف عمليات قياس التكاليف البيئية وإعداد التقارير اخلاصة ا إىل تطبيق أساليب  :إدارة التكاليف البيئية -ج
لقسم أو اإلدارة اليت ا يق التكلفة البيئية أو تسجيلها يفبيئية فاملالحظ أنه من النادر أن يتم حتقإدارة التكلفة ال

هذه التكلفة، وعلى سبيل املثال جند أن التكلفة املرتبطة باألنشطة البيئية مثل معاجلة املخلفات والتوافق  تسببت يف
حني أن  اإلنتاج واخلدمات اإلنتاجية ، يفأقسام  حتدث يفتبارات القانونية والتأمني البيئي، هذه التكلفة مع االع

القرارات املتعلقة بنوعية املنتجات وعمليات التشغيل وأنواع اآلالت الواجب شراؤها، وكذلك قرارات اختيار 
  .، وكذلك على مستوى جلان املوازنة الرأمساليةختاذها على مستوى إدارات التصميمموقع املصنع يتم ا

وأن ، لـمن تكاليف التشغي االتكاليف البيئية متثل جزءـة وهي أن هناك حقيقة واضح ويتضح لنا أن
  .شأن كل معلومات التكاليف األخرى يف صنع القراراتا املعلومات املتعلقة بالتكاليف البيئية مهمة شأ

 احلاجة إىل معلومات لقد زادت يف اآلونة األخرية :القرارات اختاذودورها يف  التكاليف البيئية - الفرع الثالث
ومثل هذه ، ستثمرين الختاذ قرارات أكثر رشداالبيئية من قبل كل من الشركات الصناعية وكذلك امل التكاليف

وأن حتديد املدخل املناسب للحماية من التلوث  ،رات على األمد الطويل أو املتوسطاملعلومات تؤثر يف تلك القرا
  . االعتبار عند اختاذ القراراتغالبا ما يؤدي إىل نتائج جيب أخذها يف

هي عالقة ذات تأثري متبادل ويف هذا  املؤسسةإن العالقة بني التكاليف البيئية وعملية اختاذ القرارات يف 
   :95الصدد تنشأ التكاليف البيئية من خمتلف القرارات اإلدارية مثل

 :عنها التكاليف البيئية اليت تنشأ اإلداريةالقرارات  -أوال
 .ع املصنعموق -أ 
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 .نوعية املنتجات -ب
 .والتشغيل اإلنتاجعملية  -ج
 .نوعية مواد التعبئة والتغليف - د

 .نقل وشحن املنتجات أساليب - هـ
 كيفية استخدام املنتج مبعرفة املستهلك  -و
 .التخلص من املنتج بعد االستخدام أساليب -ز

 :وتتمثل هذه القرارات يف مايلي :ئيةاليت يستخدم فيها التكاليف البي اإلداريةالقرارات  -ثانيا
 .مثل حتسني نوعية املنتجات املوجودةؤسسة ترشيد قرارات قائمة يف امل - أ

 .أو فتح خط جديد، مثل إغالق خط إنتاج قائم، اختاذ قرارات جديدة أكثر رشدا من القرارات القائمة -ب
جديدة صديقة للبيئة الستثمارها يف املدى  يف شراء مواد مباشرة أو آالت ؤسسةاستثمار جزء من أموال امل -ج

 .الطويل أو املتوسط
 ؤسسةيف جماالت األحباث والتطوير املتعلقة باجلانب البيئي اليت تعود على امل ؤسسةصرف جزء من أموال امل -د

  .بالنفع من خالل الوفورات والتطورات اليت حتدثها مثل هذه األحباث
  :وتتمثل هذه القرارات يف مايلي: يف ضوء التكاليف البيئيةالقرارات اليت يتم اختاذها  -ثالثا

وتأثرها باملقاييس البيئية  العناصر اهلامة واحليوية لإلدارة اجليدة للمشروعات من خالل قياس التكاليف البيئية - أ
 . اليت تأخذ يف اعتبارها مبدأ التكلفة والسبب، واإلدارية املناسبة هلذه التكاليف

على حتسني فعالية  االستثمارلتحديد أثر هذا ، ةـف البيئيـوحجم التكالي االستثمارح لقيمة الصحي القياس -ب
 .التكلفة /وبناء قرارات منطقية من خالل استخدام مؤشر العائداألداء 

حنو اإلدارة البيئية عن طريق حتديد نسبة التكاليف  ؤسسةاإلفصاح عن التكاليف البيئية لتقييم اجتاهات امل -ج 
جتاه اي املعلومات عن أنشطة الشركة ـإعالم مستخدم من يئية للشركة إىل إمجايل تكاليف األنشطة مما ميكنالب

 .األمر الذي يؤدي إىل تقييم الشركة ذاا ، محاية البيئة
دمة ارد املستخء يف املوالسيإذ تساهم التكاليف البيئية يف احلد من االستخدام ، ترشيد استخدام املواردقرارات  -د 

 .للمؤسسات الصناعية  االقتصاديةاألمر الذي يرفع من الكفاءة الفنية و  ،اليت تتصف بالندرة
ى وطبيعة العمليات اإلنتاجية اليت تقلل حجم ومستو، قرارات حتديد التكنولوجيا املستخدمة يف اإلنتاج - هـ

 .التلوث البيئي إىل أقل حد ممكن
 .بتخفيض وتقليص وإعادة تدوير املواد اخلام واملستهلكة  القرارات املتعلقة بالتكاليف اخلاصة -و
 .القرارات املتعلقة بالتكاليف اخلاصة بالبحث والتطوير البيئي -ز
 .القرارات املتعلقة بالتكاليف اخلاصة بالصيانة البيئية -ح
  .ن األضرار البيئيةالقرارات املتعلقة بالتكاليف اخلاصة باالستثمار البيئي من خالل اإلنفاق على التخلص م -ط
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  ومما سبق ميكن لنا أن نوضح مايلي 
من  القرارات اليت تتخذ يف ضوء معلومات التكاليف البيئية تكون أكثر دقة ألن تلك القرارات تتأثر بنوع

اليت تليب الشروط البيئية  وتقوم إدارات الشركات باختيار التكنولوجيات واإلجراءات ،املعلومات اليت يتم مجعها
   . عالقات التكاليف واملنفعةوتبين

متخذي القرارات يبحثون دوما عن السبل اليت تصف هلم عالقات املنفعة والتكلفة لألنشطة البيئية هذا إن 
  وهذا نتيجة إىل ما يأيتما دفع إىل تضمني االعتبارات البيئية يف صنع القرارات الرشيدة 

   .يئية الختاذ القرارات االستثماريةمعلومات التكاليف البزدياد حاجة املستثمرين إىل ا  -
 .تأثري معلومات التكاليف البيئية يف األجل الطويل أو املتوسط   -
  عند اختاذ القرارات جيب أخذ التكاليف احلقيقية لعمليات التشغيل وتكاليف املنتجات مبا فيها التكاليف البيئية  -
 .ها يف االعتبار عند اختاذ القرارزيادة حجم النفقات على جودة البيئة مبا يؤكد ضرورة أخذ  -

  اسبة التكاليف البيئية حمكيفية  : املطلب الثالث
دف حماسبة التكاليف البيئية إىل إدارة األداء البيئي واالقتصادي من خالل يئة وتطوير نظم حماسبية 

فة إىل عمليات تكلفة دورة احلياة مالئمة تتعلق بالبيئة وتطبيقاا، وتتضمن عملية التقرير والتدقيق احملاسيب، باإلضا
إىل توفري البيانات  أيضا تسعىو ،واحملاسبة عن التكلفة الكلية وتقييم املنافع والتخطيط االستراتيجي إلدارة البيئة

  :من خالل التعرض للنقاط التالية ذلكاملؤسسة ونوضح  واملعلومات الالزمة لتحقيق أهداف
  كمايلي  سنتعرف على مفهوم وأمهية حماسبة التكاليف البيئية:لتكاليف البيئيةا حماسبة وأمهية مفهوم -الفرع األول

داء البيئي واالقتصادي من تعرف حماسبة التكاليف البيئية بأا إدارة األ :اسبة التكاليف البيئيةحممفهوم  -أوال
تقرير والتدقيق احملاسيب، باإلضافة خالل يئة وتطوير نظم حماسبية مالئمة تتعلق بالبيئة وتطبيقاا، وتتضمن عملية ال

  .إىل عمليات تكلفة دورة احلياة واحملاسبة عن التكلفة الكلية وتقييم املنافع والتخطيط االستراتيجي إلدارة البيئة
وعرفت أيضا بأا أداة متد املستفيدين باملعلومات احملاسبية ومتخذي القرارات مبعلومات التكاليف املتعلقة 

حبيث يضم بيانات تتعلق باألداء البيئي إىل جانب البيانات  ؤسسةئية إلعطاء صورة كاملة عن أداء املبالنواحي البي
  .واملعلومات املتعلقة بالنواحي املالية

  :96أمهية حماسبة التكاليف البيئية لألسباب التاليةتكمن و :أمهية حماسبة التكاليف البيئية -ثانيا
ميكن ختفيضها أو حىت جتنبها ائيا نظرا لكون هذه التكاليف ال تضيف أي قيمة أن الكثري من التكاليف البيئية  - أ

 .للمنتجات، وهذه التكاليف قد تكون تشغيلية أو استثمارية، أو تدخل يف إعادة تصميم املنتجات ذاا

 .كل أو بآخرأن هذه التكاليف قد تكون مدجمة ضمنيا ضمن التكاليف غري املباشرة، أو يتم جتاهلها ائيا بش -ب

، إضافة إىل اآلثار اإلجيابية هلذا االجتاه ؤسسةأن اإلدارة املثلى للتكاليف البيئية تؤدي إىل حتسني األداء البيئي للم
 .املؤسسةعلى صحة اتمع، وفوق ذلك الزيادة يف جناح وتطور 
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عن  للمؤسسة وفري معلومات أدقأن إعادة النظر يف نظم التشغيل القائمة وفهم التكاليف البيئية يساعد على ت -ج
 .التكاليف البيئية وتسعري منتجاا، ومن مث تصميم منتجات ذات مواصفات بيئية حتقق رحبية أفضل

 .عالن والترويج ملنتجات ذات مواصفات بيئية أفضلنافسة ملنتجات الشركة من خالل اإلحتقيق امل -د

ة البيئية اليت تسعى الكثري من الشركات على تطويره ألمهيته يساعد فهم التكاليف البيئية يف دعم نظام اإلدار - هـ
 .يف ظل منظمة التجارة العاملية

هتمام نظام احملاسبة عن التكاليف البيئية تنصب إإن دائرة : اسبة التكاليف البيئيةاملبادئ العلمية حمل -الفرع الثاين
فأينما وجدت عالقة تأثري أو تأثر بني  للمؤسسةبيئية على األنشطة أو الربامج أو العمليات البيئية ذات احلساسية ال

النشاط أو العملية أو احلدث وبني أحد أو بعض أو كل مكونات البيئة، سواء كانت هذه العالقة حالية أو حمتملة  
ة اسبحم اعتباروميكن  .وجدت احملاسبة عن التكاليف البيئية لتترجم هذه العالقة يف صورة كمية أوقيمية أو كليهما

ليف حتديد و ترمجة العالقة املذكورة وحتليل التكاليف الناشئة عن تلك العالقة سواء تكا يف، التكاليف البيئية مهمة
 :97املبادئ العلمية حملاسبة التكاليف البيئية ما يلي تشملو ،اللتزام أو إ

، وهذا املبدأ له انعكاساته أيضا يف اهلامةاألبعاد واآلثار البيئية  األخذ يف االعتبار ويعين :مبدأ األمهية النسبية -أوال
شرة حماسبة التكاليف بصفة عامة، ومن هذه االنعكاسات اعتبار بعض عناصر التكاليف املباشرة كبنود غري مبا

  .لصغر حجمها وأمهيتها النسبية
ترمجتها يف شكل كمي امة وبه حصر األبعاد واآلثار البيئية اهل ويقصد :أ تسجيل األبعاد واآلثار البيئيةمبد -ثانيا

عن أم كانت  ؤسسة، سواء كانت أبعاد وأثار بيئية تعكسها البيئة، وفقا للمفهوم املوسع للبيئة على املأو قيمي
البيئية كما حدثت حبجمها  ويقصد بالتسجيل عملية إثبات األبعاد واآلثار .ؤسسةأنشطة ومنتجات وخدمات امل

  .البيئة من التزامات بيئية حمتملةد يترتب على هذه األبعاد واآلثار ، ولكن مع األخذ يف االعتبار ما قونوعها
ووفقا هلذا املبدأ ينبغي تصميم نظام حماسبة تكاليف  :يع التكاليف البيئة يف شكل مستقلمبدأ حصر وجتم -ثالثا

ذن إ يكفبيئية يكفل حصر وجتميع التكاليف البيئية يف حجم تكلفة مستقل عن سائر التكاليف األخرى ، فال ي
  .التكاليف البيئية على حنو منفصل التسجيل ولكن ينبغي أن يكون تسجيل عناصر

، حىت بنشاط معني على وحدات هذا النشاطويقصد به حتميل كافة التكاليف اليت تتعلق  :مبدأ التحميل - رابعا
  .لتكاليف البيئيةتسبب حدوث هذه اهي اليت  هاتستخرج التكلفة البيئية لكل وحدة من هذا النشاط باعتبار

ويقصد به القيام بعملية تبويب أو تصنيف التكاليف البيئية سواء على أساس مكوناا أم  :مبدأ التبويب -خامسا
  .على أساس ظهورها يف الدفاتر وهكذا وعلى أساس صعوبة أو سهولة قياسها أ

درجة كفاءة التكاليف البيئية اليت ويقصد به إعداد املقاييس اليت تتخذ أداة حكم على  :مبدأ املعايرة -سادسا
حدثت فعال ومدى مطابقتها ملا كان ينبغي أن يكون عليه ، وتفيد املعايري يف حتقيق الغرض التخطيطي باعتبارها 

  .ة لقياس كفاءة التكاليف الفعليةأهداف مطلوب حتقيقها وكذلك يف الغرض الرقايب باعتبارها أدوات حكم صاحل
                                                

 . 62 :ص 1997، ، مكتبة الشباب، القاهرةنظام التكاليف  ،حممد توفيق بلبع -97



  ل       ــــــــــــــــــــــــــــــــــ    اإلطار املفاهيمي حملاسبة التكاليف البيئيةاألوالفصل 

59 
 

البيئية الالزمة  فويتطلب هذا املبدأ من نظام التكاليف البيئية إعداد تقارير التكالي :وليةؤسمبدأ حماسبة امل -سابعا
، كما يتطلب حملاسيب البيئي لألطراف اخلارجيةوباجلودة املستهدفة للمحاسبة اإلدارية البيئية وكذلك لإلفصاح ا

اليف البيئية الفعلية  أو احنرافها باملقارنة مع ولية عن حدوث التكؤهذا املبدأ من نظام التكاليف البيئية حتديد املس
نتيجة إقبال العمالء  املؤسسةيؤدى هذا املبدأ إىل زيادة مبيعات كما و .وليةؤيت يتم حتديدها ملراكز املساألمناط ال

حلالة من يف هذه االيت تعمل على محاية البيئة احمليطة ا ويعترب معيار االستفادة االجتماعية  املؤسسةعلى منتجات 
نشأت نتيجة حتول التكاليف االجتماعية لعناصر التلوث و اليت تتحملها الطوائف االجتماعية إىل  املعايري اليت

  .98املؤسسة نفسها و الذي تسبب يف حدوث تلك األضرار
ها مث إجياد األسلوب التعرف على التكاليف البيئية وحصر املؤسسةاملبدأ يتعني على  هوىف سبيل تطبيق هذ

  .وهذا من أجل املعاجلة احملاسبية هلا هذه التكاليف البيئية ملالئم الذي يتم من خالله التحكم يفا
 النشاط اليومي الذي تقوم بهيترتب على  :املعاجلة احملاسبية للتكاليف وااللتزامات البيئية -الفرع الثالث

على القوائم املالية، ن هلا تأثري مباشر ميكن أن يكوتكاليف والتزامات بيئية  ،ات وخاصة منها الصناعيةؤسسامل
خلط واضح بني ما ميكن اعتباره تكاليف جارية وبني ما ميكن اعتباره يكون له عواقب سلبية منها إىل وهذا التأثري 
  :التكاليف نتعرض للنقاط التالية هذه الية، وللتفرقة بنيمستكاليف رأ

بني  إىل ضرورة التفرقة احلديثة يف جمال احملاسبة البيئيةالدراسات  وضحتأ :التكاليف البيئية اجلارية -أوال
ختفيض تكلفة برامج احلد  وذلك دف ،يف املؤسسات الصناعية التكاليف البيئية اجلارية والتكاليف البيئية الرأمسالية

ن التكلفة ويرجع ذلك إىل أ ،يعكس ختفيضا مستمرا يف تكلفة تشغيل الربامج الذيمن األضرار واملخاطر البيئية، 
اجلارية تتكرر سنويا يف حني أن التكلفة الرأمسالية يتم إنفاقها مرة واحدة وال يتكرر إنفاقها إال بعد انتهاء العمر 

  .الرقابة على األمور البيئية أدواتملعدات و اإلنتاجي
وذلك مقابل  املؤسسةبنود التكاليف اليت يتحملها املصنع أو " التكاليف البيئية اجلارية بأا حيث عرفت

  ". 99 واحدة تنفيذ برامج محاية البيئة لفترة حماسبية أو مالية
تلك التكاليف اليت تتحمل ا السنة املالية واليت هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة  "بأا  وكما عرفت أيضا

  :  100مايلي تلك التكاليف أمثلةومن  " باملنافع اليت تتحقق خالل السنة املالية
 .عاجلة خملفات اإلنتاجتكاليف م - أ

 .تكاليف التخلص من النفايات واملخلفات الناجتة عن النشاط -ب
 .تكاليف برامج تدريب العاملني ذات الصلة بااالت البيئية -ج
 .تكاليف اإلدارة البيئية - د

                                                
  .7-5، مرجع سبق ذكره، ص ص وث البيئةمنهجية مقترحة للتقييم احملاسىب لربامج رقابة عناصر تلأمحد فرغلي حممد حسن، 98- 

 .82 :ص،املرجع السابق -99
  .80-69 :ص ص، مرجع سبق ذكره، عبد اهللا أمحد جابر عبد القادر -100
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 .تكاليف املراجعة الداخلية للبيئة ومراجعة البيئة بصفة عامة - هـ
 .للمساعدة يف وضع برامج محاية البيئةتكاليف االستعانة خبرباء  -و
 .بالبيئة احلد األقصى لألضرار املؤسسةحىت ال تتعدى  رتكاليف أخذ العينات وحتليلها من وقت إىل آخ -ز
 .املؤسسةوالناجتة عن نشاط  باملؤسسةتكاليف العالج الالزمة للعاملني  -ح

أو  اريف السابقةاملص ميكن اعتبار  هو هلو التايل أال السؤال طرحب من أجل التوضيح أكثر نقوم 
  ؟ مرتبطة بالنشاط أم ال السابقة تكاليفالهل تعترب  آخر غري عادية، مبعىن عادية أو التكاليف البيئية

املعيار  جاء بهطبقا مبا و ،خالل تعريف البنود غري العاديةمن أجل اإلجابة على السؤال السابق يكون ذلك من و
العمليات غري املرتبطة  أو األحداثتنشأ من  :عادية على أاالغري والذي عرف البنود  )10(احملاسيب الدويل رقم 

  .101 وال يتوقع حدوثها بصورة متكررة أو منتظمة للمؤسسةالعادية  باألنشطة
تتكرر بصورة  ميكن أن واليت ؤسسةاملصروفات البيئية واليت تتعلق بنشاط امل بأن من التعريف السابق يتضح لناو

  .ليت حدثت فيهامصروفات جارية حتمل على السنة املالية ا هاراعتبميكن ا ةمنتظم
وعليه إذا ميكن اعتبار املصاريف أو التكاليف البيئية اليت ذكرا سابقا مصروفات جارية ميكن حتملها على 

ما تتحمله مثل ، ديةغري عا اية ميكن اعتبارها بنودبعض املصروفات البيئ أنويالحظ ، السنة املالية اليت حدثت فيها
بسبب إغالق موقع تشغيل معني نتيجة خمالفة قوانني البيئة، إال أن كثريا من املصروفات البيئية ميكن  املؤسسة

   .102عادية ااعتبارها بنود
رتباطها بالنشاط فإن كثريا من املصروفات البيئية تعترب مرتبطة بالنشاط ويفيد ذلك يف إأما من حيث مدى 

هناك بعض املصروفات غري املرتبطة  أن، إال دخل إىل مصروفات مرتبطة بالتشغيلت يف قائمة التبويب املصروفا
  .للتخلص من تلوث موقع تشغيل غري مستخدم حاليا ؤسسةتتحمله امل ل مامث ،بالتشغيل

 ؤسسةتتحملها امل جمموعة بنود التكاليف اليت"يقصد بالتكاليف البيئية الرأمسالية :التكاليف البيئية الرأمسالية -ثانيا
البيئية، وذلك مقابل توفري اآلالت واملعدات والتجهيزات اليت تساهم يف  األضراراملشروع املتسبب يف أحداث  أو

  ".  103احلد من التلوث ومعاجلة آثاره لعدة فترات أو سنوات مالية
  : 104ولرمسلة التكاليف البيئية البد من توافر الشروط التالية

 .التكاليف البيئية منافع اقتصادية مستقبلة أن يترتب على هذه - أ
 .املتوقعة مستقبال واملرتبطة ا االقتصاديةأن تكون هذه التكاليف قابلة لالسترداد من املنافع  -ب
 .لألصول اإلنتاجيوالعمر  اإلنتاجيةأن تزيد التكاليف الطاقة  -ج

                                                
 .1999، ، عمان شركة مطابع اخلط، 1999املعايري احملاسبية الدولية لسنة مجعية امع العريب للمحاسبني القانونيني،  -101
 .1557 :، صسبق ذكرهجع مرجورج دانيال غايل،  -102
 .82 :، صسبق ذكرهمرجع ، منهجية مقترحة للتقييم احملاسيب لربامج رقابة عناصر تلوث البيئة أمحد فرغلي حممد حسن، -103
  .71 :ص، مرجع سبق ذكره، عبد اهللا أمحد جابر عبد القادر -104
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 .أن تزيد التكاليف وحتسن من درجة األمان والكفاية - د
، فما يتعلق بالتكاليف الالزمة ملعاجلة التلوث البيئي )FASB(جملس معايري احملاسبة املالية  أوردها وطبقا مل

، وبشرط حتقق واحد من إذا كانت قابلة لالسترداد ترسل أنا بصفة عامة تعاجل باعتبارها مصروفات، وميكن إف
  105املعايري التالية

زيادة طاقته أو  أو للمؤسسةفترة االستفادة من األصل اململوك  إطالة أوأن يترتب على تلك التكاليف زيادة  -1
 أوتؤدي إىل حتسني حالة األصل باملقارنة حبالته األصلية عند اإلنشاء  أنكفاءته، كما جيب  أو تهحتسني درجة أمان
 .االستحواذ عليه

تترتب  أناليت ميكن  أوالية الوقاية من األضرار البيئية، سواء احل أوتخفيض الأن يترتب على تلك التكاليف  -2
 أوعند اإلنشاء  األصليةمستقبال، كما جيب أن تؤدي إىل حتسني حالة األصل باملقارنة حبالته  املؤسسةعلى أنشطة 

له  أجزاء، أو حتسني حالة األصل بإضافة املؤسسةالبيئية الناجتة عن نشاط  باألضرارواليت تأثرت (االستحواذ عليه 
 ).بيئية اليت تنتج عن تشغيله وذلك لضمان استمراره يف التشغيلختفض من األضرار ال

جل إعداد وجتهيز األصل املعروض حاليا للبيع والذي تأثر أو يؤثر يف أقد حتملت التكاليف من  املؤسسةإن -3
 .البيئية األضرار

نع االنبعاثات تلك التكاليف الرأمسالية تكاليف تركيب فالتر وجتهيزات يف مصانع االمسنت مل أمثلةومن  
 106.البحاريف ستخدامها أو قبل صرفها إالضارة، تكاليف إنشاء حمطات ملعاجلة مياه املصانع وإعادة 

تعاجل بعض املصروفات البيئية على أا مصروفات سنوات  :التكاليف اليت ختص فترة أو فترات مالية سابقة -ثالثا
القوائم املالية لتلك السنوات، وذلك وفقا ملا ورد عداد إيف حالة وجود أخطاء أو حذف عند  سابقة، وذلك

  :107أمثلتهاومن  املؤسسة أنشطة، وخاصة إذا كانت ذات صلة باملنافع املترتبة على )8(باملعيار احملاسيب الدويل رقم 
 .قةطبقا للقوانني البيئية للتخلص من التلوث الذي حدث مت بيعه يف فترة ساب املؤسسةاملصروفات اليت تتحملها  - أ

للتخلص من املخلفات اليت قد ينتج عنها خماطر، واليت ترتبت على  املؤسسةاملصروفات اليت تتحملها  -ب
يف الفترة  للمؤسسةيف فترة سابقة، وذلك يف حالة ما إذا كانت خماطر تلك املخلفات غري معروفة  أنشطتها
حيح خلطأ يف القوائم املالية يف تلك الفترة وبالتايل ميكن النظر إىل تكاليف التخلص منها على أا تص السابقة
  .السابقة

  
  

                                                
 .1557 :، ص سبق ذكرهمرجع جورج دانيال غايل،  -105

جملة الدراسات املالية ، قياس وحتليل تكاليف رقابة األداء البيئي لترشيد قرارات االستثمار يف نظم اإلدارة البيئيةاهللا، عبد املنعم فليح عبد  106-
 .430 :ص ص 2002مارس ، العدد األول، السنة الثانية عشرة، جامعة القاهرة، كلية التجارة بين سويف، والتجارية

  .72 :ص، سبق ذكرهمرجع ، عبد اهللا أمحد جابر عبد القادر -107
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  :ة إىليم التكاليف البيئية املستقبليقست كنمي :ةيالتكاليف البيئية املستقبل - رابعا
اليت االلتزامات البيئية وتتمثل يف  :ة ذات الصلة بأحداث أو عمليات متت يف املاضييالتكاليف البيئية املستقبل - أ

ووفقا للمعيار ، كن حتديدها بدقة أو بصورة معقولةال مي ،عمليات متت يف املاضيب م املؤسسةحدثت من خالل قيا
ة كنتيجة حلدث أو عملية يفإنه إذا كان هناك قيمة معينة جيب أن تدفع يف فترة مستقبل )10(احملاسيب الدويل رقم 

الية إذا كان من احملتمل حدوثه، كما متت يف املاضي، فإن هذا يعرب عن وجود التزام، ويعترف به يف القوائم امل
معاجلة األضرار البيئية  أوة إلزالة ين التعهد بإنفاق تكاليف بيئية مستقبلإولذلك ف، ميكن تقديره بصورة معقولة

فإنه يعترب التزام بيئي جيب إذا كان من احملتمل حدوثه، وميكن تقديره بصورة معقولة  ،ؤسسةامل أنشطةالناجتة عن 
نه تعهد أخالقي لعمل أ، أو املؤسسةكان هذا التعهد لتنفيذ متطلبات القوانني البيئية اليت تطبق على وذلك سواء 

  .108تكوين املخصص املناسب ملقابلة تلك االلتزامات ملؤسسةذلك وبالتايل جيب على ا
تب عليها التكاليف اليت قد يتروتتمثل يف  :ةيالتكاليف البيئية ذات الصلة بأحداث أو عمليات مستقبل -ب

وهي ما تسمى بااللتزامات ، وذلك كما يف حالة االستحواذ على أصل يف املستقبل للمؤسسةحتقيق منافع 
عن تلك التكاليف واليت قد يكون هلا تأثري هام على املركز  اإلفصاحوهناك من يرى أنه من الضروري  الشرطية

قانونية، وقد يتم  أونفيذها يتم وفقا لتعهدات إدارية والتدفقات النقدية يف املستقبل، سواء كان ت للمؤسسةاملايل 
ة بنوعيها يف صورة مالحظة للقوائم املالية أو يف أي مكان يف يعن التكاليف البيئية الرأمسالية املستقبل اإلفصاح

  .109 للمؤسسةالتقرير املايل 
فقا للمبادئ احملاسبية املبينة يف وااللتزامات الشرطية الناشئة عن تكاليف وتنقية البيئة ينبغي احملاسبة عنها و

مسألة  )5(ة طبقا للمعيار رقم يلس معايري احملاسبة املالية ، ويعترب تقدير االلتزامات املستقبل )5(املعيار احملاسيب رقم 
رمبا يشمل أمورا تكون خربة احملاسب أو  األحداثمعقدة وشاملة نظرا الرتباط هذه االلتزامات مبدى واسع من 

احملاسبية املتعلقة بتفسري  اإلرشادات، وتتضمن )مثل االلتزامات احملتملة املتعلقة بتلوث البيئة(جع فيها قليلة املرا
ة باستحقاق وتقومي االلتزامات ـاملتعلق اإلرشاديةة، العالمات ـيف سياق االلتزامات البيئي )5(املعيار رقم 

ام، التكاليف اليت جيب تضمينها يف االلتزام املستحق، وأمثلة لبنود درة، العوامل املؤثرة يف مبلغ أو مقدار االلتزـاملق
مفيدة لكل من احملاسبني  اإلرشاداتالتكاليف املباشرة التفاضلية اليت تدخل يف االلتزامات املستحقة، وتعترب هذه 

  110.واملراجعني
  
  

                                                
 .1563-1561 :ص ، صسبق ذكرهمرجع جورج دانيال غايل،  -108
 .1566 :ص،املرجع السابق -109
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  : خالصة

ولتحقيق هذا اهلدف فقد تناولنا  ،بيئيةمشلت الدراسة يف هذا الفصل اإلطار املفاهيمي حملاسبة التكاليف ال
ودرسنا  ،للبيئةوتعرفنا من خالله على املفاهيم املختلفة  ،يف هذا الفصل كال من البعد احملاسيب للمشاكل البيئية

وذلك من خالل التعرف  ،وقمنا كذلك بدراسة املدخل احملاسيب لدراسة البعد البيئي ،كذلك البعد احملاسيب للبيئة
أيضا يف هذا الفصل بالتعرف على  قمناوقد  ،بة البيئية ومقومات تطبيقها يف املؤسسات الصناعيةعلى احملاس

وتعرفنا على دورها يف اختاذ القرارات وصوال عند املعاجلة احملاسبية  ،التكاليف البيئية واملفاهيم املتعلقة ا وأنواعها
  .للتكاليف البيئية

على  تفاقاان هناك أبالرغم من تعدد التعاريف اخلاصة بالبيئة إال  نهأالدراسة يف هذا الفصل على  نتهتاو
أا جمموعة من الظروف والعوامل اخلارجية اليت حتيط باإلنسان واملؤسسة واليت تتأثر ا وتؤثر فيها، وكذلك 

لف وذلك من خالل إحداث التلوث مبخت ،نتيجة لتطور وتعدد الصناعات فقد أثرت هذه الصناعات على البيئة
أنواعه، وأمام هذه املشكلة البيئية أصبح حتما على املؤسسات الصناعية البحث عن الطرق والنظم اليت متكنها من 

انعكس هذا االهتمام على مهنة احملاسبة وأصبح من الضروري أن  ةومن مث احملافظة على البيئ ،تقليل هذا التلوث
، واملتمثلة يف عناصر التكاليف وااللتزامات البيئية واليت تدخل ن ا مع املتطلبات البيئية اجلديدةويتعامل املهتم

وعلى ضوء هذه  ،ضمن إطار احملاسبة البيئية واليت دف إىل إنتاج وتوصيل املعلومات املتعلقة باألداء البيئي
اخل أو خارج سواء د ،ا املسامهة يف احملافظة على البيئةأاملعلومات يتم اختاذ القرارات يف املؤسسة اليت من ش

نتيجة األنشطة اليت تقوم ا  أحد فروع احملاسبة البيئية وتنشأأن التكاليف البيئية تعترب باملؤسسة وعرفنا كذلك 
  .جل احملافظة على البيئة املوجودة اأاملؤسسة من 
متمثلة فقد ظهرت مشاكل  ،ونتيجة لظهور العناصر اجلديدة واملتمثلة يف التكاليف وااللتزامات البيئية 

مما انعكس أثرها على تسعري املنتوجات  ،يف القياس واالعتراف واإلفصاح عن هذه التكاليف يف القوائم املالية
  .األداء البيئي للمؤسسة بشكل صحيحبالقوائم اخلاصة  تعبريوكذلك عدم 

لبيئية يف اليف اتكال عن دراسة كال من القياس واإلفصاح احملاسيب املوايلنحاول يف الفصل سو لذلك  
خاص بالقياس واإلفصاح  منهجومعرفة املشاكل اليت تعترضها وحماولة إجياد حلول هلا وندعم ذلك القوائم املالية 

  .عن التكاليف البيئية
  

 
 



  
  
  
  :لثاين الفصل ا

 القياس واإلفصاح عن  
 التكاليف البيئية
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    متهيد 

هتمـام  إواليت تشكل حمـور   ،ستهدف الدراسة يف هذا الفصل القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئيةت
بسـبب اهتمـام    ، العقد األخري من القرن العشـرين يف وخاصة، العديد من الدراسات يف جمال احملاسبة البيئية

بأمهيـة   تنادي اجلمعيات واهليئات العلميـة ذ إ ،مستخدمي املعلومات املالية باآلثار االقتصادية اخلطرية للتلوث
معاجلـة   فمن خالل دراستنا هذه سنحاول  ،االعتراف وقياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها يف القوائم املالية

 ،القياس احملاسيب للتكاليف البيئية ففي املبحث األول سنحاول التعرف على، مباحث ةمن خالل ثالث هذا الفصل 
القيـاس  وكيفية تفسري التكاليف والعوائد البيئية يف  واملشكالت اليت تعترضه مفهوم القياس البيئيوذلك بتحديد 

جه احملاسـب  االصعوبات اليت تو ومن خالل معرفة أمهية قياسها  قياس التكاليف البيئية متطلبات وعلى ،احملاسيب
أيضا على طرق ومداخل قياس التكاليف  ونتعرف وكذلك التعرف على مراحل قياسها أثناء القيام بعملية القياس

  .وكذلك على أساليب قياس العوائد البيئية، البيئية
   خـالل  مـن ، كما دف الدراسة أيضا يف هذا الفصل إىل التعرف على اإلفصاح عن التكاليف البيئية

وكـذلك دراسـة    به دراسة املفاهيم املتعلقةماهية اإلفصاح البيئي وذلك ب فيه إىل سنتطرق الذي املبحث الثاين
مـن خـالل    على كيفية اإلفصاح عن التكاليف البيئية وسنتعرف أيضا ،متطلباته ومعوقاته والعوامل املؤثرة فيه

ومناذج إعداد التقارير البيئية عند اإلفصاح البيئي وكذلك سنتطرق إىل  معرفة أساليب اإلفصاح عن األداء البيئي
 ثره على جودة التقارير املاليةأووسنتعرف أيضا على اإلفصاح البيئي ، يةلتزامات البيئاإلفصاح عن التكاليف واال

وكذلك املعلومات البيئية الواجب اإلفصـاح عنـها   ، من خالل معرفة املفاهيم اخلاصة بأهداف التقارير املالية
لقياس واإلفصـاح عـن    منهجبناء  من خالل املبحث الثالث خر هذا الفصلآوحناول يف  ،وخصائص جودا

  .وكذلك الوقوف على مزايا تطبيق هذا املنهج التكاليف البيئية وذلك باإلستناد إىل ما مت تناوله يف هذا الفصل
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   القياس احملاسيب للتكاليف البيئية : املبحث األول 
طراف علومات االقتصادية هدفه تزويد األعتبارها نظام للمإىل احملاسبة وإترتب على تغيري النظرة 

 اإلفصاحصبحت تشكل مع أمهية وظيفة القياس احملاسيب وأ من زادت ،مةءملصلحة بالبيانات املالصحاب اأ
 أيوجوهر عملية القياس احملاسيب هو الوضع القائم فعال ، املؤسسة احملاسيب دعامتني من دعائم نظام املعلومات يف

وبالتايل  ن تغريات من خالل فترة معينةعليها م أو اخلصوم وحقوق امللكية وما يطرأصول تم القياس لعناصر األي
على اجلوانب االقتصادية والبيئية  ول تكاليف النشاطمن حيث مش املؤسسةنعكاس البيئة على إن جتاهل فإ

ليها بأا قيمة عوامل اإلنتاج إ، فالتكاليف مل يعد ينظر جتماعية يعترب حيود عن الوضع الفعلي احلقيقيواال
من أضرار نتيجة ممارسة يف تعويض اتمع عما حلق به يضا ولكن البد أن تتناول أ ،الالزمة لتحقيق اإلنتاج

  :سيكون من خالل املطالب التاليةذلك و لتوضيح  .ؤسسةقتصادي للمالنشاط اال

  القياس احملاسيب البيئي: املطلب األول
ختاذ القرارات، وهذا اكثر فعالية يف ليات النشاط املختلفة بشكل يكون أعملية القياس ترمجة لعم تعترب

مبا يتضمنه من معلومات  للمؤسسةي النشاط البيئي أيف البيئة املؤسسة ن يشمل القياس احملاسيب لعمليات أيتطلب 
  :وهو ما حناول توضيحه من خالل النقاط التالية وصفية وبيئية ختتلف عن بيانات النشاط االقتصادي

حداث سيب ذلك القياس الكمي والنقدي لألاحملايعترب القياس  :مفهوم القياس احملاسيب البيئي -الفرع األول 
لنشاطها االقتصادي ويتم ذلك من خالل جتميع وتبويب وحتليل والتسجيل  املؤسسةاملالية الناشئة عن ممارسة 

   .عداد احلسابات اخلتامية للنشاط يف اية الفترة املاليةإهلذه العمليات االقتصادية حىت يتم 
والقياس هو حتديد قيم بنود قائمة الدخل وهذا ، ضح بأن التقييم هوحتديد قيم املركز املايلوميكن أن نو

يعين ضرورة إثبات األصول الثابتة البيئية بقائمة املركز املايل من خالل حتديد قيمتها احلقيقية وأيضا قياس نتيجة 
العمليات البيئية يترتب عليها تكاليف بيئية النشاط من خالل مقابلة اإليرادات باملصروفات ومنها البيئي حيث أن 

فإنه ينطبق عليها مفهوم القياس حيث أا ، إلزالة تلك التأثريات اليت حتدثها املؤسسة نتيجة ممارسة أنشطتها
ويتم استخدام طرق وإجراءات حماسبية لألحداث البيئية لتسجيلها ، أحداث اقتصادية تؤثر على قيم القوائم املالية

  . 1انعكاستها داخل القوائم املالية حىت تظهر
كمي أو مايل ميكن بواسطتها احلصول يف البيئة بشكل  ؤسسةوبالتايل القياس البيئي هو ترمجة لنشاط امل        

يكون من وجهة نظر  أن والقياس البيئي ميكن ،للمؤسسةعلى معلومات بيئية تفسر للمستخدمني القوائم املالية 
  :2كمايلي ظر اتمعمن وجهة ن أو املؤسسة

                                                
 كلية التجارة جامعة عني،رسالة ماجستري  ،ستثمارتأثري القياس واإلفصاح احملاسيب عن تكاليف محاية البيئة على قراراإل ،خالد حسن حممد سامل - 1

  .74 :ص، 2008، مشس
،رسالة ماجستري، جامعة ةدراسة حتليلية ميداني" دور احملاسبة البيئية يف زيادة فعالية تقييم االداء يف منظمات االعمال ، جنالء حممد مديح العاصي - 2

 .45: ، ص2001قناة السويس،بورسعيد، القاهرة، 
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من تكاليف نتيجة اللتزامها  املؤسسةهو مقدار ما تتحمله  املؤسسةمن وجهة نظر  البيئي القياسف
جباري مبوجب القانون وبالتايل إو أختياري إلتزام أن يكون هذا اال وميكن ،جتاه البيئة احمليطة ااومسؤوليتها 

  .ساس التكلفة الفعليةأفالقياس يكون على 
طار العلمي للمحاسبة البيئية اليت نعتمد عليها يف وضع أحد دعائم اإلا فعملية القياس البيئي تعترب وهلذ

  .اإلطار النظري للمحاسبة البيئية
  :3حتقيق مايلي يف للمؤسسةمهيته أولكن تكمن  :أمهية القياس احملاسيب البيئي بالنسبة للمؤسسة -أوال

 .أصحاب املصاحل يف املؤسسةو املؤسسةملعلومات املتعلقة بأنشطة يساهم يف اختاذ القرارات من خالل ا - أ
ة النشاط يف البيئة ثار املختلفة ملمارسم معرفة اآلىل عدإيؤدي  للمؤسسةنشطة البيئية ن عدم قياس األإ -ب

 .ارة الى القرارات حلماية البيئة من اآلثار السلبية الضثري عوبالتايل التأ
وبني القطاع العام واخلاص  املؤسساتجراءات املقارنة بني إيساعد يف  ؤسسةي باملن وجود القياس البيئإ -ج

 .وبالتايل العمل على حتسني توزيع املوارد بينهم
من  املؤسسةجراء دراسات للجدوى البيئية ملعرفة حتقق إن توفري القياس احملاسيب البيئي لبيانات بيئية متكن من إ - د

 .عائد يف اتمع
وبالتايل توفري  ،املؤسسةخذ مجيع العمليات اليت تقوم ا أنة عرض البيانات احملاسبية تتطلب ماأن إ - هـ

 .معلومات عن نشاطها البيئي ميكن من التقرير عنها حماسبيا
ضرار أهو ميثل قيمة ما يتحمله اتمع من تضحيات وما يصيبه من فالقياس من وجهة نظر اتمع، أما 

هدار إثار السلبية اخلارجية اليت تصيب اتمع من التلوث وويترجم ذلك اآل، للمؤسسةدي نتيجة النشاط االقتصا
 .ويعتمد يف ذلك على تكلفة الفرصة البديلة كأساس لعملية القياس ،املوارد

تمع يف هناك بعض الصعوبات اليت تواجه ا توجد :الصعوبات اليت تواجه اتمع يف القياس البيئي -ثانيا
 للمؤسسةعن ممارسة النشاط االقتصادي  نشأالسلبية مثل التلوث الذي ي املؤسسةثار القياس البيئي آلعمليات 

  :4و الرقابة عليه كما يليأبصورة سيئة 
 .و الرقابة على التلوثأجهزة املخصصة لقياس عدم وجود األ - أ

 .عدم وجود كوادر فنية مؤهلة للعمل يف جمال محاية البيئة -ب
 .و التخطيط ملواجهة هذه املشكلةأالتلوث البيئي  علىجهزة اتمع يف جمال الرقابة أنسيق بني عدم وجود ت -ج

ىل صعوبات إضافة إصعوبات على املستوى العام  املؤسسةن تواجه عملية القياس ألنشطة أوذا ميكن 
بتوضيح تأثريها يف  املؤسسة ذاا، وذلك لوجود ضغوط من جانب الدولة إللزام املؤسسةالقياس على مستوى 

                                                
 .46: ، صمرجع سبق ذكره، ء حممد مديح العاصيجنال -  3
ض معدل االنبعاث مشاكل قياس تكاليف اضرار التلوث اهلوائي الناتج عن الصناعة، منوذج كمي مقترح لتقييم بدائل ختفيمحد ابو العزم، أ -  4

 .104:، ص1998ة الثامنة، العدد االول، ،جملة الدراسات املالية والتجارية، العلوم االدارية، جامعة القاهرة، السنةعلى مستوى املنشأ
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دارة نفسها بالنشاط البيئي ملساعدا يف رسم السياسات إهتمام اإلو أو املستهلكني أضغوط املستثمرين  أوالبيئة 
 .   ستمرارها يف اتمعاو احلفاظ على أاملستقبلية 

يم عمل احملاسب من صم يعترب القياس احملاسيب لألنشطة البيئية: ئيمشكالت القياس احملاسيب البي -الفرع الثاين
نشطة البيئية أن تترجم هذه األن غالبية املعلومات البيئية ذات طابع كمي ومايل، وعلى مهنة احملاسبة وذلك أل

ولكن يقابل عملية القياس البيئي بعض املشكالت واليت تتمثل  ،يف البيئة احمليطة ااملؤسسة  وحتدد صايف مسامهة
  :5يئي يف املشاكل التالية يف مشاكل القياس احملاسيب الب

ن أنشطة اليت جيب أن يندرج حتت هذه املشكلة تلك األميكن : نشطة اليت تقاس حماسبيامشكلة حتديد األ -أوال
ن عملية قياس التكاليف أختضع للقياس كالرقابة على البيئة، احملافظة على البيئة من التلوث، ومما ال شك فيه 

راء آوالقدرة على التعبري حبيث ترتكز على حقائق قابلة للتحقيق وال تعتمد على ن ترتبط بالواقع أالبيئية جيب 
ن التكاليف البيئية ال ميكن تقديرها كما حيدث يف أخاصة  ،وفروض عادة ما تؤدي اىل اجلدل وعدم الواقعية

يعة وغالبا ما يتم وذلك لطبيعة النشاط البيئي وتأثريه على األفراد والطب املؤسسةالتكاليف االقتصادية لنشاط 
  . يف البيئة املؤسسةساس املنفعة الضائعة نتيجة نشاط أتقديرها على 

  :نشطة البيئيةاليت تواجه احملاسب يف حتديد األ ويوجد العديد من الصعوبات 
 .عدم وجود حتديد دقيق لألهداف البيئية - أ

 .هداف البيئيةعدم وجود شخص مسؤول عن وضع األ -ب
 .تكاليف البيئية تتطلب تكامل جهود نوعيات خمتلفة من املتخصصنياحملاسبة عن ال -ج
 أمرا تكاليف البيئة يعتربالن قياس أهدافها كما أيف حتقيق  املؤسسةىل جناح إاملمارسات البيئية اجليدة تؤدي  - د

 .ختاذ القراراتاهاما يف جمال 
 .املختلفة املؤسساتساليب وممارسات أف ختالباساليب احملاسبة البيئية خيتلف أمة ءفهم طبيعة ومدى مال - هـ
القياس احملاسيب عادة ما حيكمه عدة معايري للقياس  إن:مشكلة حتديد معايري القياس احملاسيب اليت تستخدم -ثانيا

ذا كانت معايري القياس احملاسيب لألنشطة االقتصادية ذات طابع مايل تكون إساسها نظرية علم احملاسبة، وأتضع 
 .ن متفق عليها بني احملاسبني وتلقى قبوال بينهمو تكاد تكوأ

سيب معني جراء حماإليها لتحديد مدى سالمة إسس اليت ميكن الرجوع واملعايري بصفة عامة هي بعض األ
نشطة املهنية اليت أو ضمنيا يف مجيع األن ينص عليها صراحة أ، وهذه املعايري جيب جراءدف حتسني هذا اإل

توي القياس احملاسيب البيئي جيب أن حين أال إ ،و بينهم وبني العمالءأ، أنفسهمبني املهنيني  رأفكا حيدث فيها تبادل
  : 6مايلي ومن هذه املعايري نشطة البيئيةالقياس احملاسيب لألجراء إعند  ىن تراعأاملعايري اليت جيب عدد من 

                                                
 .46: ، صمرجع سبق ذكره ،جنالء حممد مديح العاصي -5
، جملة الدراسات املالية والتجارية، كلية التجارة فرع بين سويف جامعة دراسة نظرية تطبيقية"احملاسبة واالفصاح عن نفقات تلوث البيئةحممد ابراهيم منصور،  - 6

 .231- 230ص ، 1996سبتمرب  ،العدد الثالث، القاهرة
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  .فيدة ألكثر من غرضحيث أن بعض العمليات أو املعلومات ميكن أن تكون م :املرونة معيار - أ
جراء عملية القياس يف حدود التكلفة العادية ويف ظل إمكانية إ ويتضمن هذا املعيار :معايري سهولة التطبيق -ب

  .القيود املفروضة يف نظام املعلومات 
مهية أجراءات القياس يف تقدمي معلومات مفيدة ذات إدوات وأن تساعد أجيب  :مفيدة علوماتم توفري معيار -ج
  .كثر من غرضأل
سئلة جابة على األأن يكون نظام القياس قادرا على اإلال يكفي  حيث :االستجابة للتغيريات البيئيةمعيار - د

  .ستجابة للتغيريات البيئية اليت حتدث يف املستقبليكون قادرا على اإل أن املوجودة حاليا بل جيب
ام القياس البيئي جزء من نظام املعلومات ن يكون نظأ :نظام املعلومات الداخلي أن يكون جزء من - هـ

  .آليةالداخلي يوفر النتائج بطريقة 
ذا كان القياس البيئي غري قابل للتكرار فال ميكن االعتماد عليه وال إ:مكانية االعتماد عليهإلقابلية للتكرار وا -و

  .جراء املقارنات العلمية السليمةإ علىيساعد 
البساطة حىت يسهل فهمها جلميع األطراف ات اليت هي خمرجات النظام بن تتصف املعلومأجيب  :البساطة -ز

  .داء البيئيباأل اليت تتأثر
راء اخلرباء فاحملاسبني آن تتصف املعلومات باملوضوعية وذلك عن طريق االستفادة من أجيب  :املوضوعية -ح

  .داء البيئياخلربات الالزمة للمحاسبة عن األ وحدهم ال ميكنهم تقدمي كل
اليت تتأثر بالربامج البيئية ويستلزم هذا املعيار قصد مبتخذي القرار مجيع األطراف ي :مفيدة ملتخذي القرار -ط

  .إجراءات وأدوات تساعد على التنوع
داء باأل ثرأطراف اليت تتوختدم مجيع األ، جيب أن يتسم املعيار بقبول عام لدى مجيع األطراف :القبول العام -ت

  . عاماالبيئي وتلقى قبوال
  .يف توسيع نطاق املفاهيم احملاسبية مبا يساعد على تطبيقات احملاسبة البيئيةوتساعد املعايري السابقة 

تتم عملية القياس احملاسيب للنشاط البيئي  :اليت ستتبع يف القياس احملاسيب البيئي اإلجراءاتمشكلة حتديد  -ثالثا
يف البيئة، مث التكاليف  املؤسسةاليت متارسها  األنشطةوحتديد  ،للمؤسسةمن خالل التعرف على العمليات البيئية 

يوجد هناك فترة  إذيف املدى القصري  إدراكهاولكن املنافع البيئية ال ميكن  ،البيئية واملنافع البيئية للنشاط البيئي
ة البيئة من ـشاط محايعلى ن املؤسسةكما حيدث حني تنفق  ،العوائد أوزمنية طويلة بني التكاليف واملنافع البيئية 

   .تنمية رفاهية اتمع أو األفرادويكون العائد منها بعد فترة زمنية طويلة يف حتسني صحة  ،التلوث
     :7اخلطوات التالية تباعا كل يكمن يفااملش هحل هذ أن يتضحوبعد توضيح مشاكل القياس احملاسيب البيئي 

وذلك حىت يتم توضيح نسب التلوث املسموح ا والتأثري البيئي  سةؤسدراسة السياسات البيئية اليت تنفذها امل - أ
  .يف جمال البيئة واتمع املؤسسةهداف اليت تسعى هلا إدراك األوحىت يتم 

                                                
 .57: ، صمرجع سبق ذكره ،جنالء حممد مديح العاصي -7
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  :ىلإيف البيئة وتنقسم  املؤسسةنشطة البيئية اليت متارسها التعرف على األ -ب
  .ر حمتملة للضرر البيئيأنشطة مانعة للضرر البيئي وهي مصممة إلزالة أي مصاد -ج
  .ثر البيئينشطة تقوم بقياس ومتابعة األأ - د

  .ثار البيئية والتقليل منهاحتواء اآلاىل إأنشطة دف  - هـ
  .ثار الضرر البيئي بعد وقوعه بالفعلآزالة إ ندنشطة حتدث عأ -و
  .أنشطة لتحسني الشكل اجلماعي للبيئة -ز
  .أنشطة ختفيض معدالت التلوث -ح
  .ة التخلص من النفايات واملخلفاتأنشط -ط
  .نشطة التسويقية لزيادة جودة املنتجاتنشطة احلفاظ على املوارد الطبيعية واألأ -ت

نظرا ملا يتميز به النشاط البيئي من : كيفية تفسري التكاليف والعوائد البيئية يف القياس احملاسيب- الفرع الثالث
اسبة أن تؤدي البد على مهنة احمل هنللبيئة واتمع، فإ اسبب أضراره يطبيعة خاصة باعتبار أن عدم الرقابة علي

ويوجد عدة مداخل ميكن استخدامها يف تفسري قياس  ،للمؤسساتفصاح عن النشاط البيئي دورا يف القياس واإل
  :  8التكاليف والعوائد البيئية حماسبيا كما يلي

على أدائها البيئي يف شكل وصفي يف صورة  ؤسسةمليعتمد هذا املدخل على إفصاح ا: املدخل الوصفي -أوال
  .جتاه البيئةاتقارير تصف فيها أنشطتها 

فصاح عن ف كل نشاط بشكل فعلي، كما يتم اإلفصاح عن تكاليويقضي بأن يتم اإل :املدخل الكمي -ثانيا
  .املعلومات الكمية اليت ليس هلا طبيعة مالية

تكلفة كل نشاط  وذلك من خالل توضيح ،نشطةفصاح عن األإلويتم فيه ا :والعائدمدخل التكلفة  -ثالثا
  .والفائدة اليت حتققت عن هذه التكلفة أي مقابلة النفقات بالعوائد

ليه من قيامها بالنشاط إ املؤسسةظهار اهلدف الذي تسعى إويقوم هذا املدخل على  :دارة الربامجإمدخل  - رابعا
 .يق هذا اهلدفمع توضيح التكلفة اليت حتملتها يف سبيل حتق

التكلفة  أنه جيب السعي لتطبيق مبدإ، فمحاية البيئة أي الرقابة على التلوثتكاليف ولكن فيما يتعلق ب        
والعائد وذلك طبقا ألساس االستحقاق، حىت ميكن حتميل كل فترة بتكاليف الرقابة اخلاصة ا على التلوث 

  .جراء املقارنةإملنشورة عند وبالتايل ميكن االعتماد على بيانات القوائم ا
ضرار ن تكاليف القضاء على األأساس أساس االستحقاق يف احملاسبة عن التلوث على أويقوم تطبيق         

ة جيب أن نشطة الصناعية اجلاريتكاليف اليت حتدث فيما يتعلق باألوهذا يعين أن ال ،نتاجإة تعترب تكاليف يالبيئ
تكاليف املتعلقة بالقضاء على التلوث املتوقع يف املستقبل جيب أن ترمسل وحتمل النتاج وتعاجل كتكاليف جارية لإل

نشطة أصالح التلف الذي حدث بالبيئة والناتج من والتكاليف املرتبطة بإ ، املستقبلنشطة الصناعية يفألعلى ا
                                                

 .114 :ص 1980، الد الرابع، جامعة املنصورة، كلية التجارة،الة املصرية للدراسات التجارية، احملاسبة عن تلوث البيئة ،حيي حسني عبيد -8
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 املصاريف اجلارية والتفرقة بني ،فترات سابقة تعترب خاصة بالفترة السابقة ويصحح ا دخل الفترة السابقة
  .9واملستقبلية تعترب صعبة إال أن جمهودات جيب أن تبذل يف هذا الصدد

ال بد من ف يقاف نشاطها، إال بإيف البيئة  املؤسساتيقاف تام لتأثري نشاط إوإذا كان من املستحيل حتقيق       
فاحملاسب تقع عليه  ؤسسةحملاسبيني باملفصاح عنه وذلك مبساعدة ابقياس حماسيب لنشاطها البيئي واإل املؤسسةقيام 

هتمام بتطوير إىل اإلعداد احلسابات والقوائم املالية التقليدية إوذلك خبالف مسؤوليته يف  املؤسسةجتاه امسؤولية 
يضا يف تقدمي معلومات عن البيئة أن يساهم أحتياجات منه، كما جيب املؤسسة ليالئم اإلنظام املعلومات داخل 

مع توضيح مدى  ،طراف اخلارجيةفيها وذلك من اإلدارة واأل املؤسسةى تأثري ومد املؤسسةيف  ومدى تأثريها
  .ستفادة منهاإظهار ذلك يف صورة رمسية ميكن اإلهلذه املعلومات و ملؤسسةستجابة اإ

ساس أعلى  قد يتم قياسها املؤسسةوتقدمها له  عليها ن العوائد البيئية اليت حيصل اتمعوبوجه عام فإ         
   .و املنفعةأنشطة املقدمة لصعوبة تقدير قيمة العائد تكلفة األ

ستخدام املوارد الطبيعية إوترشيد  ،باملؤسسةفأنشطة محاية البيئة وحتسني الشكل اجلمايل للمكان احمليط 
ئها كأساس داأن يتم تقدير العائد هلا من خالل تكاليف أميكن  ،حباث املتعلقة بالتسويقورقابة اجلودة واأل

  .للبيئة واتمع املؤسسةلتحديد مقدار املسامهة اليت قدمتها 

   متطلبات قياس التكاليف البيئية :املطلب الثاين
 الكايف االهتمام تلق مل البيئية األنشطة أن إال البيئية بالتكاليف واحملاسبني اإلداريني هتماما تزايد رغم

نتائج  من جلياً ذلك ويتضح ،بيئيا ولةؤمس غري أن املؤسسة بارعتا على لقياسها واضحة وقواعد أسس إلرساء
والسبب  ،يف حني أا تقوم بإغفال البيانات واملعلومات اليت تبني دور املؤسسة يف محاية البيئة احملاسبية العمليات

ألساليب وبات مل متنع املؤسسة البحث عن اعولكن هذه الص، يف ذلك يرجع إىل صعوبة قياس التكاليف البيئية
اليت متكنها من تتبع وحصر هذه التكاليف ملا هلا من أمهية على مستوى املؤسسة أو اتمع ونوضح ذلك من 

  :خالل النقاط التالية
 سنحاول التعرف على أمهية قياس التكالبف:وآثار عدم قياسها تكاليف البيئيةال قياسأمهية  -الفرع األول

  :التقاط التاليةوعلى أثار عدم قياسها وذلك من خالل 
  :10التالية لألسبابالتكاليف البيئية وذلك  قياس إهتمت الدراسات بأمهية : أمهية قياس التكاليف البيئية  -أوال

الصناعية للمساعدة يف عمل برامج لتخفيض التكاليف دف املشاركة يف حتسني  ؤسساتتوفري معلومات للم - أ
إىل حتسني  ييؤد ئية بالشكل الذياإلستجابة واإللتزام بالقوانني البياألداء البيئي، والتقرير عنها لتوضيح مدى 

 .املؤسسةصورة 
                                                

 .212 :ص ، 1984،القاهرة ،مؤسسة شباب اجلامعة،  عاصرةقراءات يف املشاكل احملاسبية امل ،حممد الفيومي - 9
لة الفكر احملاسيب، كلية التجارة، جامعة جم ،يةميداندراسة  وتقييم أداء البعد البيئي يف مصرمدخل حماسىب مقترح لقياس  ، يعل أمين صابر سيد -10

 .290 :، ص2008عني مشس، العدد الثاين، ديسمرب 



  واإلفصاح عن التكاليف البيئيةالقياس      الفصل الثاين           ـــــــــــــــــــــــــــــــ   

72 
 

ختيار اختيار املواد اخلام املستخدمة، وتصميم املنتج وطريقة التصنيع، واترشيد قرارات حتديد نوع املنتج، و - ب
مة لألنشطة البيئية، ودراسة بدائل ال تضيف قي لفات اخلطرة، وإلغاء األنشطة اليتاألسلوب املناسب للتخلص من املخ

 .اإلستثمار يف التكنولوجيا النظيفة واآلمنة بيئياً
يف إعداد مؤشرات بيئية ألنشطتها املختلفة، والالزمة لتحقيق الرقابة على عناصر التلوث  املؤسسةمساعدة  -ج

 .11مة خلفض معدالت هذا التلوث أو احلد منهاءختاذ القرارات املالااملختلفة، و
حتقيق املقابلة السليمة بني إيرادات وتكاليف هذه املنتجات، وأيضاً املسامهة  يلالتحديد الدقيق لتكلفة املنتجات، وبالتا - د

إىل حتسني رحبية  ييف ترشيد قرارات التسعري، والقياس الدقيق لتكلفة كل منتج على مستوى األقسام املختلفة، مما يؤد
 .12الوحتسني مسعتها يف سوق امل ؤسسةامل

ابة ـج، وإدارة املشتريات، وإدارة رقـمثل إدارة تصميم وتطوير املنت ؤسسةحتليل أداء بعض إدارات امل - هـ
اذ القرارات ختااجلودة، وإدارة تدوير املخلفات، وذلك دف ختفيض التكاليف البيئية اخلاصة ذه اإلدارات، و

 .ى زيادة الرحبية يف األجل القصري والطويلتدعم موقفها التنافسي، وتعمل عل البيئية الرشيدة اليت
من خالل براجمها وأنشطتها املختلفة حلماية البيئة من  ؤسسةميكن أن حتققها امل وقياس املنافع البيئية اليتحتديد  -و

 سبيل إجناز هذه الربامج واألنشطة الصناعي، وما تتحمله من تكاليف يفأضرار نشاطها 
بتحديد وقياس التكاليف البيئية، دف ختفيض التكاليف  املؤسساتاحلكومية من قيام اتمع واجلهات  استفادة - ز

جتماعية اخلارجية للتلوث الصناعي مثل تكاليف الفحص والرقابة واملعاجلة البيئية، وتقييم التشريعات واللوائح اال
 .املوضوعة

ل التكاليف البيئية مثل تكلفة نظم التحكم البيئي تقييم األثر البيئي للمشروعات اجلديدة املقترحة، حيث يتيح حتلي - ح
وتكلفة إعادة تدوير املخلفات الصلبة وحتويلها إىل منتجات تامة الصنع، إىل ختفيف األثر البيئي املتوقع ملثل هذه 

  .13قتصادية للمشروع املقترح بعد أخذ البعد البيئي يف االعتبارحتديد القيمة اال يلاملشروعات، وبالتا
بقياس هتمام ات احملاسبية أن عدم االأوضحت بعض الدراس :اآلثار السلبية لعدم قياس التكاليف البيئية -ثانيا

  :14اآلثار البيئية السلبية التاليةإىل  يوتقييم التكاليف البيئية يؤد
عليه  مما يترتب، يؤدي إىل فقدان املؤسسة لصمعتها كمؤسسة صديقة للبيئة، قلة مستويات جودة األداء البيئي - أ

 .وحتمل املؤسسة بتضحيات كثرية، تبعات قانونية واجتماعية

                                                
ارة، كلية ـوالتج قتصـادلة العلمية لإلـا ،دراسة حتليلية ملشكالت نظم معلومات احملاسبة اإلدارية البيئية، ن بديعمد اء الديـحم ـيالقاض -11

 .482 :، ص2002 التجارة، جامعة عني مشس، العدد الرابع، أكتوبر
 .15: مرجع سبق ذكره ص ،التكاليف البيئية وأثرها يف إختاذ القرارات ،حسن أمحد فرغلى حممد -12
 .26: ص ،مرجع سبق ذكره، البيئة والتنمية املستدامة  اإلطار املعرىف والتقييم احملاسيب حسن،  أمحد فرغلى حممد -13
 .291:ص ،مرجع سبق ذكره ،علي أمين صابر سيد -14
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اإلنتاجية امللوثة أية بدائل  املؤسساتتراجع التقنيات اإلنتاجية وتفاقم املشكالت البيئية بدرجة ال جتد معها  -ب
 ةيكلة الكاملتتيح هلا التوافق مع اللوائح والقوانني البيئية الصارمة، وتكون الطريقة الوحيدة هي إعادة اهل

 .اإلنتاجية من السوق املؤسسات إىل خروج يال يتاح له التمويل الالزم مما يؤد، وهو ماقد لتكنولوجيا اإلنتاج
، بسبب ؤسسةخنفاض احلصة السوقية للماو) سواء احمللي أو اخلارجي(تراجع القدرة التنافسية واألداء التسويقي  -ج

، األمر ةغري آمن غري الرشيد للمدخالت، وإستخدام مدخالت وطرق إنتاج تكاليف اإلنتاج نتيجة اإلستخدام ارتفاع
خنفاض معدل دوران املخزون وزيادة تكاليفه وتعرضه للتقادم، مما يعرض ايترتب عليه تراكم املخزون السلعي و الذي

 .خنفاض معدل العائد على اإلستثمارا إىل خسائر مستمرة و املؤسسة
يف عمليات الشراء، نتيجة عدم إختيار املورد املناسب للحصول على املواد اخلام قرارات غري رشيدة  اختاذ - د

 .إنتاج منتجات غري مطابقة للمواصفات البيئية وبالتايلاملتوافقة مع البيئة، 
 ي، نتيجة عدم اإلهتمام باملتطلبات البيئية اآلمنة، مما يؤدؤسسةزيادة تكاليف الرعاية الصحية للعاملني بامل - هـ
تصيبه، وأيضاً زيادة معدل دوران العمالة والتقاعد املبكر  ية العامل بسبب األمراض اليتإنتاج اخنفاض إىل

 .واملطالبة بالتعويضات، باإلضافة إىل عدم القدرة على إجتذاب العمالة املاهرة
ند حتديد البعض أن هناك بعض الصعوبات اليت تظهر ع يرى :صعوبات قياس التكاليف البيئية -الفرع الثاين

  :15وقياس التكاليف البيئية والتقرير عن نتائجها يف الواقع الفعلي وهي
واملشكلة تنبع من أن االلتزام البيئي للمؤسسة هو النشاط املولد  :صعوبة حصر عناصر التكاليف البيئية -أوال

دد، ومل يتفق على لواقعة اإلنفاق واملتسبب يف حدوث عناصر التكاليف البيئية هو يف حد ذاته مفهوم غري حم
تفاق حمدد حول ماهية إوال شك أن عدم القدرة على الوصول اىل ، العمليةأبعاده بشكل قاطع من وجهة النظر 

 صر التكاليف البيئية املتولدة عنهامنا يعين تلقائيا عدم القدرة على حتديد عناإااللتزام البيئي وحقيقة عناصره 
  .وقياساا والتقرير عنها بشكل دقيق

إن التداخل بني األنشطة االقتصادية  :واالجتماعيةادية صعوبة فصل التكاليف البيئية عن االقتص -ثانيا
ساسية املرتبطة بعملية قياس األداء البيئي للمؤسسات بشكل واالجتماعية والبيئية يؤدي إىل إحدى املشكالت األ

درجة أمان املنتج من املمكن اعتبارها موضوعي  فعلى سبيل املثال تكاليف البحوث والتطوير دف زيادة 
تكاليف اجتماعية الزمة خللق نوع من الرخاء واالشباع عن منتجات املؤسسة داخل نفوس العمالء، كما ميكن 
اعتبارها تكاليف بيئية دف إىل سالمة العميل عند استخدام املنتجات ومتكينه من إعادة تدوير املخلفات هلذه 

نفس الوقت اعتبارها تكاليف اقتصادية الزمة إلعطاء دفعة تنافسية للمنتج وزيادة نصيبه املنتجات، كما ميكن يف 
  .السوق دف تعظيم رحبية املؤسسة يف

                                                
معهد الدراسات والبحوث ، تريرسالة ماجس،  قياس وحتليل فاعلية التكاليف البيئية يف صناعة األدوية، عبد العليم صبحي عبد احلميد نايل -  15

  79 -78: ص ص، 2005 ،عني مشس ، جامعةالبيئية
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ما يكون من الصعب احلكم على فعالية وكفاءة التكاليف عادة : صعوبة ربط التكاليف بالعوائد البيئية -ثالثا
ائد البيئية، أو بعبارة أخرى صعوبة مقابلة تكاليف األداء البيئي البيئية بسبب صعوبة ربط هذه التكاليف بالعو

 : خالل فترة زمنية معينة بالعوائد البيئية املتولدة عن األداء خالل نفس الفترة فالعوائد البيئية تتسم خباصيتني مها
  .عادة الميكن التعبري عنها بوحدات القياس النقدي وإمنا يناسبها القياس الوصفي - أ

  .ل الفترة الزمنية بني تاريخ واقعة حدوث التكلفة والعائد احملقق منهاطو -ب
  :16مايلي يف ونوضحهاتواجه قياس التكاليف البيئية  أخرى صعوباتهناك  :خرىالصعوبات األ -رابعا

  .صعوبة التحديد الدقيق لألضرار البيئية الناجتة عن النشاط االقتصادي للمؤسسة - أ
ل خسائر قيم املالية لكل األضرار البيئية إذ أن بعضها قد يكون له قيمة سوقية مثليس من السهل تقدير ال -ب

  .، البعض اآلخر ليس له قيمة سوقية مثل األضرار بالصحة االنسانية نتيجة التلوثالثروة السمكية والسياحة
ياته ووجوده ومن أن بعض األضرار البيئية الميكن عالجها أو إصالحها خاصة تلك اليت دد اإلنسان يف ح -ج

صابة بسرطان الرئة مث ال تدخل هذه األضرار يف ميزان التكلفة والعائد مثل حاالت املوت املفاجىء نتيجة اإل
  .نقراض بعض احليوانات نتيجة للصيد اجلائرا، ونتيجة التلوث

لضرر ينتج عن ضرار اليت نشأت عنها حبيث يقال أن هذا االعالقة بوضوح بني امللوثات واأل صعوبة حتديد - د
، وذلك نظرا لتعدد امللوثات فعلى سبيل املثال نشاط استخراج البترول له تأثري بيئي باعتبار استنفاذ ذا التلوثه

عنه ن استخدام هذه الطاقة ينتج إ، ومن ناحية أخرى فاليت تعترب من املوارد الطبيعية مصدر من مصادر الطاقة
، ويزداد األمر تعقيدا عندما يكون هناك أكثر من نشاط يتم يف منطقة ءانبعاثات تؤثر يف املوارد األخرى كاهلوا

  .املشروع فتتداخل التأثريات البيئية ويصعب الفصل بينهما
 .بعض امللوثات اليظهر أثره إال يف األجل الطويل - هـ

سيتني ومها حصر متر عملية قياس التكاليف البيئية مبرحلتني أسا: مراحل قياس التكاليف البيئية -الفرع الثالث
   :17عناصر التكاليف البيئية وتصنيف التكاليف البيئية وفقا ملا يلي

اهلدف من هذه املرحلة هو حتديد إمجايل التكاليف البيئية  يثمثل :مرحلة حصر عناصر التكاليف البيئية -أوال
  :ف وذلك وفقا ملا يليمن خالل النظام احملاسيب املطبق والذي يقوم حبصر عناصر التكالي املؤسسةعلى مستوى 

يف إحداث عنصر أو عدة  ةاملتسبب املؤسسةتحملها وهي بنود التكاليف اليت ت :اليةالرأمسبيئية التكاليف ال -أ
عناصر من التلوث البيئي مقابل توفري اآلالت واملعدات والتجهيزات اليت تساهم يف احلد من التلوث لفترة أو 

شراء يف مرحلة ما قبل  املؤسسةتحملها مسالية كافة بنود التكاليف اليت توتتضمن التكاليف الرأ ،لفترات مالية

                                                
 ص جامعة حلوان، كلية التجارة،رسالة دكتوراه ،ةمقارناملعاجلة احملاسبية والضريبية للتكاليف البيئية للمشروعات دراسة ميدانية ، عزة السيد سيد أمحد - 16
  .68- 67 :ص
  . 67: مرجع سبق ذكره، ص، ترحة للتقييم احملاسيب لربامج رقابة عناصر تلوث البيئةمنهجية مقأمحد فرغلي حممد حسن،  -17

 .776 -769 :ص، مرجع سبق ذكرهحسني حممد عيسى،  -    
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يف  مثلتتو األنشطة السابقة لعملية اإلصالح البيئيعلى  كذلك تشمل و ،وتركيب وجتربة وتشغيل اآلالت
ي ملواقع ـجل إجراء الفحص اإلصالحأواالستشارات اخلارجية من  ،الرسوم اليت تدفع للشركات اهلندسية

  :مايلي ودراسات اجلدوى وإعداد خطة العمل اإلصالحية وتشمل ،مل، وتقييم االنبعاث واألخطار البيئيةالع
  .ال من املواد الضارة وتقييم واختيار موردي املواد اخلامددراسة إحالل مواد خام غري ضارة بالبيئة ب -1
  .خملفات ضارة دراسة وتصميم منتجات صديقة للبيئة ال يترتب عليها حدوث نفايات أو -2
 .اختيار آالت ومعدات وتقنيات محاية البيئة من التلوث -3
ف يلاتك مثلف اآلالت واملعدات والتقنيات املخصصة لإلصالح البيئي واليت ليس هلا استخدامات بديلة يلاتك -4

أوعية تنقية و أجهزة احلد من الغازات وأجهزة إنذار غازو، خمفضات الضوضاءو، تركيب فالتر ملنع تلوث اهلواء
الربامج و، صناديق القمامة والسيارات والكاسحات املستخدمة يف هذا االو، ومعدات السالمة البيئية، املنتجات

و التكاليف اليت ، املتطورة لتدريب العاملني على استخدام اآلالت وتقنيات اإلصالح البيئي والتعامل مع النفايات
 .يصيانة ملعدات اإلصالح البيئتدفع للمتعهدين الذين يقومون بعمل ال

يف امليزانية جبانب األصول باعتبارها أصول بيئية أو  تظهر التكاليف البيئية الرأمساليةوعليه فإن 
ومعدات رقابة التلوث على مدار الفترات احملاسبية  اآلالتالكات تهإويتم توزيع  ،كمصروفات رأمسالية بيئية

م االعتراف بااللتزامات تي وكذلك، ر بقائمة الدخل كمصروف جاريوتظه املتتالية ضمن التكاليف اجلارية
  .البيئية الطارئة يف قائمة الدخل إذا كان مقدار اخلسارة قابال للقياس

مقابل تنفيذ برامج رقابة تلوث  املؤسسة وهي جمموعة بنود التكاليف اليت تتحملها :اريةاجلبيئية التكاليف ال -ب
، أجور العاملني بأقسام التفتيش والسالمة باملشروععلى تكاليف  لية واحدة وتشملالبيئة لفترة حماسبية أو ما

مصروفات الصيانة الدورية ملعدات و، الك املعدات الرأمسالية لرقابة التلوثهتاو، مواد ومهمات السالمة البيئيةو
، مبواد ومهمات السالمة البيئية تكلفة التعامل مع املخازن فيما يتعلقو، التكلفة الثانوية لرقابة التلوثو، التلوث

  .لألغراض البيئية) املباين واألثاث( تكلفة استخدام األصول الثابتة و، الغرامات واخلسائر البيئيةو
ويف هذه املرحلة ميكن تصنيف تكاليف برامج احلد من التلوث يف : مرحلة تصنيف التكاليف البيئية -ثانيا

تكاليف متغرية وفقا لنوع النشاط الالزم للحد من التلوث الذي تتجه املؤسسات الصناعية إىل تكاليف ثابتة و
  : 18ذلك كمايلياملؤسسة حنو ختفيضه، و

  :متغرية كمايليوتصنف التكاليف البيئية إىل تكاليف ثابتة : تصنيف التكاليف البيئية إىل ثابتة ومتغرية - أ
بنود التكاليف اخلاصة بربامج رقابة التلوث واليت  وهي إمجايل: التكاليف الثابتة لرقابة عناصر التلوث البيئي -1

 19ال تتغري قيمتها اإلمجالية مع التغري يف حجم أو كمية أو عناصر التلوث اليت يهدف الربنامج لرقابتها مثل
   .فوائد القروضواإلدارة البيئية واملصروفات املرتبطة ا و، وتكلفة أجور الفنيني ،الك اآلالت واملباينتإه

                                                
 .86- 82 :ص ص ،مرجع سبق ذكره ،عزة السيد سيد أمحد - 18
 . 63: مرجع سبق ذكره، ص، البيئةمنهجية مقترحة للتقييم احملاسيب لربامج رقابة عناصر تلوث  ،أمحد فرغلي حممد حسن -19
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لتنفيذ برنامج معني املؤسسة وهي بنود التكاليف اليت تتحملها  :كاليف املتغرية لرقابة عناصر التلوثالت -2
   :تزايد أو تناقص حجم  النشاط املانع للتلوث البيئي مثلأو تتناقص قيمة هذه البنود بلرقابة التلوث، وتزيد 

والضرائب املفروضة  العقوباتفة الغرامات وتكل، ثل املذيبات واملطهرات واملنظفاتتكلفة املواد املستخدمة م
   .تكلفة استخدام الطاقة واملياهو ،أجور عمال اإلشرافو ،على حجم وكمية املخلفات وامللوثات

  :20ميكن تصنيف التكاليف البيئية وفقا لنوعية التلوث إىل: تبويب التكاليف البيئية وفقا لنوع التلوث -ب
مثل تكاليف فاقها للحد من امللوثات الغازية وهي بنود التكاليف اليت يتم ان: تكلفة احلد من امللوثات الغازية -1

استخدام ومهمات الوقاية اخلاصة بالعاملني و ،صيانة نظام التهوية و، ر التشغيلإدخال نظام التهوية املغلقة لعناص
استخدام الفالتر اليت يتم و ،استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة النظيفةو ،الوالعات القياسية لضبط احلريق

  .ارتفاع املداخن للحدود القانونيةو ،تركيبها على املداخن
وتشمل جمموعة بنود التكاليف اليت يتم إنفاقها للحد من امللوثات السائلة : تكلفة احلد من امللوثات السائلة -2

االسترجاع و وشطف األجهزةترشيد استخدام املياه يف غسيل و، االسترجاع للمذيبات واألمحاضتكاليف  مثل
   .استخدام وحدات معاجلة الصرف الصناعيو، للمياه املستخدمة يف التربيد

 وهي بنود التكاليف اليت يتم إنفاقها للتخلص من املخلفات الصلبة مثل: تكلفة احلد من امللوثات الصلبة -3
ردم أوالتخلص من النفايات ة التالي معاجلة النفايات اخلطرة بإحدى الوسائلو، إعادة تدوير املخلفاتتكاليف 

ح ـة جمهزة مبا ال يسمـالترميد يف حمارق خاص أو، النفايات اخلطرة يف حفر ردم خاصة جمهزة ومعزولة
  التخزين الدائم بوضع حاويات النفايات اخلطرة داخل منجم  أو، بانبعاثات

البيئية وفقا لنوعية األنشطة البيئية  يتم تصنيف التكاليف: البيئية وفقا لنوع النشاط تصنيف التكاليف -ج
تكاليف أنشطة احلصر والقياس أو التحديد أو ، تكاليف أنشطة املنع إىل املتسببة يف حدوث تلك التكاليف

  .تكاليف أنشطة الفشل البيئيأو ،تكاليف أنشطة الرقابةأو  ،والتقييم
  :21أمههاهذا وقد خضعت التكاليف البيئية موعة من املعايري العامة من 

  .التحميل على اإليراد يف الفترة احملددة ماليا إال إذا كانت تليب معيار االعتراف ا كأصل -1
يف تطبيق املبادئ احملاسبية  أاملتعلقة منها بفترة سابقة على أا تعديل لفترة سابقة إال إذا كان هناك خط معاملة -2

  .الصحيحة
و حتسن من سالمتها أو كفاءا أيادا لطاقة األصول األخرى أن تتم رمسلتها إذا كانت تفي بشروط ز -3

  . وكوا ختفض أو متنع التلوث البيئي وحتافظ على البيئة بوجه عام
  .بتحملها قانونيا ؤسسةاالعتراف ا عندما يكون هناك التزام مباشر على امل -4

                                                
 88-87: ص ص  ،مرجع سبق ذكره، عبد العليم صبحي عبد احلميد نايل -20
الة العلمية للبحوث ، احملاسيب لتكاليف التحكم البيئي دراسة علمية ميدانية بقطاع الغزل والنسيج التحليلمجال صالح الدين عوض،  -21

 .282: ص، 1998، معة حلوانجا، كلية التجارة، والدراسات التجارية
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تقدير هلا، ويف احلاالت اخلاصة اليت ال قل أتقديرها وفقا ألحسن تقدير ممكن ويف حالة عدم التأكد يؤخذ  -5
  .ميكن تقديرها جيب تقدمي التقارير حوهلا بشكل مفصل

  .جيب اإلفصاح املباشر عن كافة أنواع البنود اليت يتم إدراجها على أا تكاليف بيئية -6
اف تطبيق نظم احملاسبة هديعترب قياس اإليرادات واملنافع البيئية من أهم أ: حصر وحتديد اإليرادات البيئية -ثالثا

  :22ذاا من القيام باألنشطة البيئية مثل املؤسسةهي كل ما يعود على فاإليرادات البيئية ، البيئية
قيمة الزيادة يف كمية املبيعات مقومة بسعر السوق واليت ترجع إىل زيادة الطلب على منتجات الشركة والناجتة  - أ

 .ةعن االلتزام بإنتاج منتجات صديقة للبيئ
بالبيئة، وكذلك التخفيض يف  اقل ضررأقيمة التخفيض يف تكاليف املواد اخلام الناجتة عن استخدام خامات  -ب

 .قل تلوثا بيئياأتكاليف الطاقة نتيجة استخدام مصادر طاقة 
  .قيمة التخفيض يف عالج العاملني نتيجة االلتزام بأنشطة التوافق البيئي -ج

  .التعويضات اليت تتحملها الشركة نتيجة احلد من االنبعاث قيمة التخفيض يف تكاليف  - هـ
  .قيمة مبيعات ناتج عملية إعادة تدوير خملفات التشغيل واإلنتاج املعيب - و

البيئية، ومن  وأما الوفورات البيئية فتتمثل فيما يعود على اتمع من منافع نتيجة للقيام بتلك األنشطة
  :23مايلي الوفورات البيئية مأه
  .ساحات اخلضراء املضافة خالل الفترةامل -1
قيمة التخفيض يف تكلفة العالج الطيب وحاالت الوفاة املبكرة واإلقامة للمرضى باملستشفيات نتيجة ختفيض  -2

  .أضرار التلوث البيئي
التخفيض يف خسائر وأضرار التلوث البيئي عن طريق إجراء القياسات البيئية بشكل دوري ومقارنة نتائج  -3

  .النتائج عن الفترات السابقة، وكذلك مقارنتها باملعدالت احملددة من قبل اجلهات التشريعيةالقياسات ب

  البيئية  والعوائد طرق ومداخل قياس التكاليف: املطلب الثالث
فصاح عنها فمنها ما يعتمد على هناك العديد من الطرق املختلفة لقياس األنشطة البيئية ومن مث اإل

واهلواء وذلك ه من خالله التركيز على أنشطة الرقابة على البيئة يف جمايل تلوث امليا اجلانب الوصفي حيث يتم
يف شكل قائمة مع توضيح األنشطة الىت جيب  للمؤسسةعن طريق العرض الوصفي للنواحي اإلجيابية والسلبية 

تكاليف الفعلية حلماية القيام ا ملكافحة التلوث ومل يتم تنفيذها بعد، وهناك منوذج آخر يعتمد على قياس ال
وتكاليف تركيب  وحتسني البيئة مثل تكاليف استصالح أراضي تستخدم للتخلص من النفايات واملخلفات،

   .أجهزة الرقابة على التلوث
نتيجة عدم التزامها بتنفيذ  املؤسسةكذلك احتساب ما يعرف بالتكاليف املؤجلة وهي تلك الىت تتجنبها 
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ادة تشجري موقع معني، أو تطهري ر من تلوث سببته الشركة، وهناك منوذج ثالث أنشطة بيئية معينة مثل إع
يعتمد على وجهة نظر اتمع كأساس لقياس التكاليف واملنافع البيئية مثل املنافع املتوقعة من إنشاء حديقة حول 

الشركة ويتم القياس الشركة أو املنطقة احمليطة ا، وكذلك املنافع املفقودة بسبب تلوث ناتج من أنشطة 
  :ونوضح ذلك يف مايلي .إخل... باستخدام قوائم استقصاء واجراء دراسات إقتصادية وإستخدام أسعار الظل 

  :24فيما يليوتتمثل  ،تتعدد مداخل قياس التكاليف البيئية :مداخل قياس التكاليف البيئية - الفرع األول
مدخل القياس الكمي ذو املضمون الواحد على قياس  يقوم :القياس الكمي ذو املضمون الواحد مدخل -أوال

علومات الناجتة عن املاألشياء والظواهر كمياً مبعيار موحد يعكس خاصية مشتركة بينها، حبيث ميكن أن تتوافر 
بني  يققياس هذه األشياء والظواهر خاصية التجميع الرياضي على مستوى مجيع العناصر املكونة هلا ويتم التفر

   :مها  صوص املعيار املوحد الذى يستخدم يف قياس العمليات البيئيةاجتاهني خب
إىل متييز االقتصاديني بني نوعني من القيمة  يف ذلك يستندو :استخدام وحدة املنفعة االجتماعيةالقياس ب - أ

تبادل بشئ قدر شئ ما له صفات معينة على أن ي" بقيمة املبادلة"للشئ، قيمة املبادلة وقيمة االستعمال، ويقصد 
فيقصد ا قدرة الشئ على إشباع حاجة إنسانية مباشرة عندما " قيمة االستعمال"خر له صفات خمتلفة، أما آ

يستعمله اإلنسان، أو منفعة الشئ ملن يستعمله أو يتأثر به، ولكن بالرغم مما تستند إليه فكرة وحدة املنفعة البيئية 
عن ما هو كائن، وصعوبة قياس املنفعة عملياً يعترب سبباً كافياً من منطق يدور حول ما ينبغي أن يكون خيتلف 

  .لعدم استخدامها كأساس يعتمد عليه يف جمال القياس البيئي
يعتمد القياس يف احملاسبة املالية على أسعار التبادل، أما يف ما خيص  احملاسبة البيئية : طريقة القياس النقدي -ب

احة، أو تعد مؤشرا غري صحيح للقيمة عندما ال يعرب السعر عن املنفعة اليت غالبا ما تكون هذه االسعار غري مت
  :25ض طرق التقدير غري املباشر ومنهاوللتغلب على هذه الصعوبة يتم االستناد إىل بع، حتققها السلعة أو اخلدمة

 يتوقع أن تتضمن ومن خالل هذه الطريقة يتم االعتماد على قيمة الظواهر البديلة اليت: طريقة التقييم البديل -1
بالتقريب نفس املنافع أو التضحيات للظواهر حمل القياس، فعلى سبيل املثال ميكن تقدير قيمة التكاليف اليت ميكن 
حتملها يف سبيل منع الضوضاء بتكلفة بناء حائط أو تركيب زجاج عازل للصوت، واملشكلة اليت تواجه استخدام 

  .مكانية االختيار بينهاإلالئمة هذه الطريقة هي مدى توافر البدائل امل
وتعتمد هذه الطريقة يف القياس على حتليل البيانات اليت يتم احلصول عليها من الفئات : طريقة االستقصاء -2

االجتماعية املتأثرة باألداء البيئي موضوع القياس، بشرط أن تكون تلك الفئات على دراية بكافة التأثريات اليت 
وأن تكون قادرة على التعبري عن هذه التأثريات يف صورة نقدية، وتعترب صياغة ، ءتقع عليهم بسبب هذا األدا

  .االسئلة من احملددات األساسية اليت ترتكز عليها صحة النتائج
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يتم تقدير األضرار البيئية على أساس املبالغ  ومن خالل هذه الطريقة: طريقة تكلفة التصحيح أو التجنب -3
املبالغ  وكذلك، صالح الضررإتكلفة  مثل، جهزة واملعدات الضرورية لتجنبهناء األإقت الالزمة لتصحيح الضرر أو

ضرر تكلفة جتنب  مثل، تخدمها للتخلص من خملفات عمليااسة اليت تلتطهري ااري املائي املؤسسةحملها تتاليت 
ن كان القياس النقدي إ، وري املائيةإلقائها يف ااملعاجلة وتنقية هذه املخلفات قبل  املؤسسةتحملها املبالغ اليت ت

  .نافعامليف تقدير قيم  عليه الميكن االعتمادوميكن تطبيقه يف جمال قياس التكاليف البيئية 
يقوم مدخل القياس متعدد األبعاد على قياس األشياء والظواهر بأساليب  :مدخل القياس متعدد األبعاد -ثانيا

ن وتعدد أبعاد خصائص األشياء والظواهر موضوع القياس، وذلك ومقاييس خمتلفة توفر معلومات تعكس تباي
فاملعلومات عن عدد ، دون التقيد بأسلوب قياس معني أو بنظام قياس حمدد أو االعتماد على مقياس وحيد

ة العاملني الذين استفادوا من برنامج ختفيض معدالت التلوث قد تكون هلا داللة بيئية أفضل من املعلومات املتولد
نطاقه يف إذا كان مدخل القياس الكمي ذو املضمون الواحد ينحصر و، ياستخدام مدخل القياس النقد من

يتسع ليشمل أسلوب القياس الكمي بأنظمته  هن نطاقد األصلي فإيقوم على نظام الع أسلوب القياس الكمي الذي
   :26، وفيما يلي عرض هلذين األسلوبنياملختلفة إىل جانب القياس الوصفي

تعكس نتائج القياس الكمي باختالف  ختتلف صورة املعلومات اليت:أسلوب القياس الكمي متعدد األبعاد  - أ
  :نظام القياس املستخدم، حيث توجد إىل جانب نظام العد األصلي أنظمة القياس التالية

أصغر ما حتتويه من يقوم على ترتيب األشياء أو األحداث وإعطائها رتبا وفق أكرب أو : نظام القياس الترتييب -1
أو يتم الترتيب طبقا لدوال تفضيل تتعلق خبصائص معينة حسب أفضلية كل عنصر من  اخلاصية حمل القياس،

العناصر موضوع القياس بالنسبة للعناصر األخرى، وعلى ذلك فإن توافر البيانات الىت يولدها هذا النظام توفر 
ياء، وميكن االعتماد على هذا النظام يف جمال القياس البيئي يف توفري شنوعاً من املعلومات تفيد يف االختيار بني األ

على أساس  تعده املؤسسةثر برنامج تدرييب أفعلى سبيل املثال ميكن قياس  ،هلا داللة بيئية بعض املعلومات اليت
  .ترتيب العاملني املستفيدين به طبقا لدرجة املهارة اليت اكتسبوها من التدريب

تتصف به األشياء أو األحداث من اخلاصية  يعلى حتديد القدر الذهذا النظام  يقوم :س الفاصلينظام القيا -2
حمل القياس حتديداً كمياً، فال يكتفي القياس الفاصلي بتحديد دالة التفضيل بني األشياء واألحداث، إمنا حيدد 

د االحنراف عن املعايري احملددة قانونا يستخدم لتحديو أيضا مقدار الفروق الىت حتتويها من اخلاصية حمل القياس،
   .م/ملجم 0.05دخنة الزنك املنبعثة يف اهلواء وهو يئية مثل املعدل احملدد قانونا أللتأثري بعض العمليات الب

نظام على أساس قياس العالقات النسبية بني األشياء، ويتصف بصفات ال هذا ويقوم: نظام القياس النسيب -3
قياس نتائج األداء البيئي يف بعض  يف يستخدمو، يث حتديد الفروق يف اخلاصية حمل القياسالنظام الفاصلي من ح
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خالل  باملؤسسةاحلاالت مثل حتديد معدل تكرار اإلصابة الذي يوضح مدى تعدد اإلصابات اليت تلحق بالعاملني 
  .إصابة لكل مليون ساعة عمل 45فترة زمنية معينة كأن تكون مثال 

تأثريات البيئية، ولكن قد يصعب هذا يف بعض اللقياس على توافر مقاييس كمية لكافة وتتوقف مشولية ا
احلاالت إما بسبب عدم وجود مقاييس كمية لبعض العمليات البيئية أو بسبب أن تكلفة احلصول عليها تفوق ما 

  .اس الوصفيأو ما حتققه من منافع ويف مثل هذه احلاالت يستخدم أسلوب القي املؤسسةحمله تتميكن أن 
و مظاهر حدث معني حبيـث ميكـن   أنشائي خلصائص يقوم على التوصيف اإل: أسلوب القياس الوصفي -ب

لقارئ التوصيف ختيل هذا احلدث على الطبيعة ويعترب من أسهل األساليب اليت ميكن تطبيقها يف جمال القيـاس  
ـ  أع بفهو يعتمد على وصف األنشطة البيئية للمشرو، قلها تكلفةأالبيئي  و واعد ـسلوب روائي ال خيضـع لق

حمددة، إال أن االعتماد عليه بصفة مطلقة يف جمال القياس البيئي ال يوفر معلومات موضوعية عن األداء البيئـي  
ط للمؤسسة لذلك ينبغي أن يقتصر استخدامه يف احلاالت اليت يستحيل فيها القياس الكمي، ففي هذه احلاالت فق

    .فضل من عدم وجود معلوماتللمؤسسة أ داء البيئيعن األتعترب املعلومات الوصفية 
والشك أن مدخل القياس متعدد األبعاد هو املناسب من حيث إمكانية التطبيق العملي للقياس الشامل 

، وذلك بسبب ما يوفره من للمؤسسةولية البيئية ؤتدور يف نطاق املس لتأثريات العمليات البيئية واالجتماعية اليت
وتتدرج طبيعة هذه املعلومـات يف  للمؤسسة تفيد يف التعرف على األبعاد املختلفة اهلامة لألداء البيئي معلومات 

  :27ظل هذا املدخل إىل ثالثة مستويات
  .ميكن قياس تأثرياا مبقياس نقدي معلومات مالية بنتائج قياس العمليات البيئية اليت :املستوى األول -1
 يال ميكن قياس تأثرياـا مبقيـاس نقـد    تائج قياس العمليات البيئية اليتمعلومات كمية بن :املستوى الثاين -2

  .ويتوافر لقياسها مقاييس كمية غري نقدية
  .معلومات وصفية تعرب عن تأثريات العمليات البيئية الىت ال ميكن قياسها مبقاييس كمية :املستوى الثالث -3

األبعاد أفضل من منهج القياس الكمـي ذو   القياس متعدد مدخلأن إستنادا لكل ماسبق ميكننا القول بو
  .للمؤسسةيف قياس األداء البيئي  عيوب منهج القياس الكمي معاجلةاملضمون الواحد ألنه حياول 

رغم الصعوبات اليت تواجه القياس احملاسيب لتكاليف  :طرق القياس احملاسيب للتكاليف البيئية -الفرع الثاين
د املبذولة واحملاوالت احملاسبية لغرض إجناز ذلك القياس نظرا ألمهيته من خالل التلوث فإن هناك العديد من اجلهو

  :28منها إتباع طرق وأساليب غري مباشرة
على تقدير العالقات بني التعرض لكميات التلوث  وفيها يتم اإلعتماد :أسلوب االستجابة أو التأثري -أوال

ويرتكز هذا النوع من الطرق على وجود  ،آلالت واملعداتوأثرها على األصول البشرية أو املادية كاملباين وا
عالقة سببية بني التلوث واألثر الذي حيدثه على الثروة البشرية واملادية والطبيعية فعلى سبيل املثال ميكن قياس 
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عالج والتمريض والرعاية التكاليف مثل تكاليف املرض الناتج عن التلوث من خالل قياس التكاليف املباشرة 
التكاليف غري املباشرة وقياس ، عن التلوث ةناجتأمراض ص املصاب بخواألدوية وغريها املقدمة للش  صحيةال

الكفاءة اليت كان عليها قبل اإلصابة باألمراض النامجة عن نفس وتشمل عجز الشخص املصاب عن العمل ب
وع من التكاليف، تكاليف الوفاة التلوث والضرر البيئي وميكن قياسها باخنفاض اإلنتاجية ومن أمثلة هذا الن

  .املبكرة اليت يتحملها اتمع نتيجة اإلنتاجية املفقودة
 أن التكاليف اليت تنفق على التحكم يف التلوث البيئي من شأا أن تؤدي للوصول إىل املستوىيتضح لنا و
يف حني تتمثل املنافع ، راضلتلوث وانتشار األوبئة واألموبالتايل ميكن جتنب العديد من األضرار كا ،أمولامل

ملباشرة وغري وبقدر جتنب أو ختفيض التكاليف ا، كن ختفيضه من قيمة تلك األضراراالجتماعية يف القدر الذي مي
  .تكون قيمة املنافع املتحققة للمجتمع املباشرة

  :29ال بد من توافر البيانات التالية االستجابة أو التأثري ولتطبيق طريقة 
  ات التركيز للملوثات تقدير مستوي - أ

  .حتديد العالقة بني تركيزات معينة من امللوثات والصحة العامة للموارد البشرية -ب
  .حتديد حجم العمال أو السكان املعرضني خلطر التلوث -ج

تقوم هذه الطريقة على أساس مالحظة التغري املادي يف اإلنتاج املرتبط بتغريات : اإلنتاجية تغيريطريقة  -ثانيا
اخنفاض اإلنتاج  أيعلى اإلنتاجية الزراعية،  بالسلبالتأثري  إىلميكن أن يؤدي تلوث اهلواء مثال ف ،عينة بالبيئةم

 املاليةوحلساب القيمة  ،وبالتايل اخنفاض إنتاجيتها تآكل التربة الزراعية إىلوقد يؤدي التلوث أيضا  ،كما ونوعا
   .من منتج معني االخنفاض يف اإلنتاجية يف سعر الطن املباع كمية هلذا التغري أو االخنفاض يف اإلنتاجية يتم ضرب

عن التلوث وتدهور البيئة اإلضرار باألصول واملوارد املختلفة قد حيصل : تكاليف اإلحالل تغري طريقة -ثالثا
كاألراضي الزراعية والعقارات املشيدة ويف هذه احلالة ميكن حساب تلك التأثريات ماليا عن طريق حساب 

ومن أمثلة هذا ، أو تكاليف إرجاعه إىل حالته األصلية اليت كان عليها بأصل جديد تكاليف إحالل األصل املتأثر
النوع من التكاليف تكاليف إحالل أو ترميم مبىن متأثر بتلوث اهلواء وجتدر اإلشارة إىل صعوبة تطبيق هذا املنهج 

  أو ثقافية إذا كانت األصول املتأثرة هي أصول ذات قيمة تارخيية
يفضل اإلنسان بشكل عام جتنب املخاطر ويعطي أولوية لإلجراءات اليت تقيه : طريقة التكاليف الوقائية - رابعا

لذا فهو يفضل ، من احلوادث والكوارث البيئية وامللوثات مبختلف أنواعها مثل احلوادث اإلشعاعية والنووية
ويعكس فرق السعر ذلك ، راملباين يف املناطق احمليطة بهاإلقامة يف مناطق بعيدة عن اخلطر رغم إخنفاض أسعا
  .   مقدار التضحية اليت متثل التكاليف البيئية يف هذه احلالة

                                                
دراسة تطبيقية  –لصناعية منهج مقترح لقياس التكاليف واملنافع النامجة عن اآلثار البيئية للمنشآت اخالد عطية، عالء زهران، صاحل احملمود،  -29
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غريه إنعكاس لعدة عوامل وخصائص منها ، مبىن، يعترب سعر عقار معني أرض :طريقة قيمة العقارات -خامسا
واملنظر الذي العوامل األخرى املتعلقة باملوقع مثل الضوء وعدد الغرف باإلضافة إىل ، نوعية اإلنشاء، عمر العقار

كل وميثل سعر العقار حمصلة  ،والكثافة السكانية والقرب من مراكز اخلدمات وغريه يطل عليه ونوعية اهلواء
تمثال يف م البيئي األثرحتديد  ميكنناوبافتراض ثبات العوامل السابقة ماعدا العوامل البيئية  ،السابقة جمتمعة العوامل

وأثبتت  سعر العقار  األخرى علىالتلوث الضجيج والروائح والغازات والغبار املنبعث وكافة أشكال  الضوضاء و
عندما يقترب من مصدر التلوث مقارنة بنظريه الذي يتمتع بذات  أسعار العقاراتض اخنفالعديد من الدراسات ا

  .املزايا ولكن يف مناطق خالية من التلوث
النظرية  هقيمة العقارات يف أسسيشبه أسلوب إختالفات األجور أسلوب  :قة اختالفات األجورطري -سادسا
كاإلصابة باألمراض قبول األفراد بزيادة األجور والتعرض ملخاطر صحية يف حتديد مدى  تلف عنهخيولكن 

نفس العمل يف منطقة خالية الذين يعملون بمقارنة ، مقابل زيادة األجراملرتبطة بالتعرض للتلوث والوفاة املبكرة 
  .حتملها مقابل حتمل خماطر التلوث تكلفة التلوث اليت يرغب األفراد يف ميثل الفرق بني القيمتنيف من التلوث

الصناعية باألنشطة البيئية املختلفة العديد  املؤسساتقيام  عن ينتج :العوائد البيئيةأساليب قياس  - الفرع الثالث
وقبل التعرف ، أو على مستوى اتمع احمليط انفسها  املؤسسةلبيئية، سواء على مستوى من املنافع أو العوائد ا
، وذلك دف حماولة ، وكيفية حتديدهاهاتوضيح مفهومالبد من ، املنافع أو العوائد البيئيةعلى أساليب قياس 

  .بشكل موضوعي الربط بني هذه املنافع وتكاليف األنشطة البيئية حىت ميكن تقييم األداء البيئي
 املؤسساتالبيئية بأا كل ما ميكن أن حتققه  أو العوائد ميكن تعريف املنافع :العوائد البيئية مفهوم -أوال

الصناعية من فوائد أو عوائد أو مكاسب مباشرة أو غري مباشرة نتيجة قيامها مبجموعة من األنشطة البيئية 
ويل يف األجل الط املؤسساتملستقبلية، باإلضافة إىل زيادة قيمة تلك لتجنب اإللتزامات ا املختلفة يف الوقت احلايل

  .30الصديقة للبيئة املؤسساتعتبارها من نتيجة إكتساا شهرة بيئية با
  :31ميكن تبويب املنافع أو العوائد البيئية إىل نوعني مهاو : تبويبات املنافع والعوائد البيئية -ثانيا

الصناعية  املؤسساتالىت ميكن أن تتحقق بشكل مباشر نتيجة قيام وهي  :املباشرةافع أو العوائد البيئية املن -أ
  .ض يف تكلفة هذه األنشطة يعترب عائداً مباشراً هلايخفتأن البعتبار األنشطة البيئية، مع األخذ يف االبالعديد من 

  :ومن أمثلة هذه املنافع ما يلي

ستخدامها يف عمليات تصنيع املنتجات الرئيسية والبة اإليرادات الناجتة عن إعادة تدوير املخلفات الص -1
أو إنتاج منتج جديد منها، أو اإليرادات الناجتة عن بيع هذه املخلفات على حالتها للمؤسسات  للمؤسسة

  .ستخدامها كمدخالت يف عملياا اإلنتاجيةتقوم بإعادة تدويرها وا الصناعية األخرى واليت
                                                

جامعة عني مشس معهد الدراسات والبحوث البيئية، ، حماضرات غري منشورة ،دراسة اجلدوى البيئية للمشروعات، محاد طارق عبد العال -30
2009.  
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 . اية البيئة من التلوث، عن طريق إعادة تشغيل بعض عناصر التلوث ختفيض تكاليف برامج رقابة ومح -4
معاجلة املخلفات السائلة الناجتة عن األنشطة الصناعية املختلفة وإعادة إستخدامها بعد التخلص من عناصر  -5

ميكن تنقيتها من الشوائب واملرسبات وإعادة  مثال ذلك مياه الصرف الصناعي اليتالتلوث املوجودة ا، و
 .تشغيلها يف عمليات التصنيع

يقصد باملنافع البيئية غري املباشرة بأا تلك اليت ميكن أن حتققها : أو العوائد البيئية غري املباشرةاملنافع  -ب
لتجنب اإللتزامات  املؤسسات الصناعية بشكل غري مباشر نتيجة قيامها باألنشطة البيئية يف الوقت احلايل

  :ه املنافع أو العوائد ما يلياملستقبلية، ومن أمثلة هذ
الغرامات املالية، ودفع تعويضات للمتضررين  البيئية مثل شتراطاتاالة جتنب عقوبات وغرامات خمالف  -1

 الصناعية امللوثة للبيئة املؤسساتوتكاليف إزالة التلوث وآثاره، ومصاريف الدعاوى القضائية املرفوعة ضد 
  .الصناعية سةللمؤس أو الكلي اجلزئيوخسائر اإلغالق 

، وتعويضات الوفاة املبكرة بسبب األمراض الناجتة عن املؤسسةنفقات الرعاية الصحية للعاملني ب جتنب  -2
التلوث، وتكاليف التأمني ضد املخاطر البيئية، وتكاليف تعيني وتدريب عمال جدد بسبب إرتفاع معدالت 

  .دوران العمالة، وخسائر تعطل العمل بسبب كثرة حاالت الغياب
حيث تقوم بعض جهات التمويل، وبصفة بشروط ميسرة وبتكلفة أقل،  احلصول على التسهيالت االئتمانية  -3

خاصة يف الدول املتقدمة، مبنح القروض للمؤسسات امللتزمة بيئياً بسعر فائدة أقل من سعر اإلقراض السائد يف 
تكلفة  خنفاضال طويلة، مما يؤدى إىل السوق، باإلضافة إىل منح التسهيالت االئتمانية بشروط ميسرة وآلجا

  .32مصادر التمويل اخلارجي
عفاءات الصناعية غري امللوثة للبيئة مثل اإل ؤسساتقد متنح للم الضريبية اليت متيازاتاالمن  االستفادة  -4

 .امللوثة للبيئةؤسسات الضريبية واحلوافز الضريبية، أو جتنب العبء الضرييب يف حالة فرض ضرائب على امل
السيما يف األجل  ، )املنتجات اخلضراء(تقوم بإنتاج وبيع منتجات صديقة للبيئة ؤسسات الصناعية اليت يادة قيمة املز  - 5

غري  املؤسسات حتققها ن هلا حتقيق أرباح تفوق تلك اليت لشهرة بيئية تضم ؤسساتالطويل، نتيجة إكتساب تلك امل
 .صديقة للبيئةال
جة استثمارات الشركة يف جمال مكافحة ومنع التلوث البيئي، حيث تتحقق حتقيق أرباح يف املدى الطويل نتي -

  :33هذه األرباح نتيجة مايلي 
 .إىل اخنفاضها يالوفورات الناجتة عن جتنب املنتجات التالفة واليت تنعكس بدورها على تكلفة املنتج وتؤد -
 .جات صديقة للبيئةوالدويل لبيع منت يالنمو يف اإليرادات الناجتة عن تشجيع السوق احملل -
 .جتنب االلتزامات البيئية املتوقعة مستقبالً - 

                                                
 .30 :مرجع سبق ذكره، ص ، البيئية وأثرها يف اختاذ القراراتالتكاليف  أمحد فرغلي حممد حسن، -32
 .752: ، صمرجع سبق ذكره،  عيسى حسني حممد -33
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إذا كان من السهل قياس املنافع أو العوائد املباشرة لألنشطة البيئية  :قياس العوائد البيئيةصعوبات  -ثالثا
  :34ياملباشرة، من أمهها مايلالصناعية، فقد يكون هناك صعوبات يف قياس بعض املنافع غري  للمؤسسات 

صعوبة التحديد الدقيق لبعض أنواع تلك املنافع مثل املنافع الناجتة عن جتنب العقوبات والغرامات وكذلك  - أ
 .جتنب نفقات الرعاية الصحية

 صعوبة التحديد الدقيق لإليرادات الناجتة عن إعادة تشغيل بعض عناصر التلوث البيئي، نظراً لتعدد هذه العناصر - ب
 .وصعوبة قياس تكلفتها بدقة

طول الفترة الزمنية بني تاريخ واقعة حدوث التكلفة البيئية، وبني تاريخ العائد املتحقق من هذه التكلفة حيث  -ج
تتحقق بعض املنافع يف املدى الطويل نتيجة إكتساب الشهرة البيئية أو حتقيق أرباح نتيجة اإلستثمار يف جمال 

 .مكافحة ومنع التلوث البيئي
  .قد يصعب قياسها كمياً يف كثري من األحيان ايل تعدد أهدافها اليتشطة البيئية وبالتتعدد الربامج واألن - د

بالرغم من الصعوبات السالف ذكرها، إال أنه ميكن القول أن هناك  أساليب قياس العوائد البيئية - رابعا
قياس املنافع أو حماوالت من جانب احملاسبني اإلداريني لتحديد طرق وأساليب حماسبية ميكن إستخدامها يف 

 :على النحو التايل العوائد البيئية،
يتم قياس املنافع أو العوائد البيئية طبقاً هلذا األسلوب عن  :باشر للمنافع أو العوائد البيئيةأسلوب القياس امل - أ

ن أمثلة هذه الصناعية باألنشطة البيئية املختلفة، وم املؤسسةطريق قياس اإليرادات الىت حتققت بالفعل نتيجة قيام 
  :35اإليرادات املباشرة ما يلي

 .اإليرادات الناجتة عن بيع منتجات إستخدم يف تصنيعها املخلفات الصلبة املعاد تدويرها -1
األخرى إلعادة تدويرها وإستخدامها  للمؤسساتاإليرادات الناجتة عن بيع املخلفات الصلبة على حالتها  -2

  .كمدخالت يف عملياا اإلنتاجية
 .ات الناجتة عن زيادة املبيعات يف األسواق احمللية واخلارجية نتيجة توافر شروط اجلودة البيئيةاإليراد -3
صديقة للبيئة وفقاً ملعايري  كمؤسسةنتيجة منحها إعفاءات ضريبية إذا كانت مصنفة  املؤسسةزيادة أرباح  -4

 .ميكن حتديدها بالقانون الضرييب
يجة منح التسهيالت اإلئتمانية بسعر فائدة متميز يقل عن سعر تكلفة مصادر التمويل اخلارجية نت اخنفاض -5

 .اإلقراض بالسوق
ميكن أن  أو العوائد البيئية اليتطبقاً هلذا األسلوب، يتم قياس املنافع  :ميكن جتنبها التكاليف اليتأسلوب  -ب

اآلن  املؤسسةعند قيام  ميكن جتنبها مستقبالً، ويتحقق ذلك املؤسسة الصناعية على أساس التكلفة اليتحتققها 
ة املنع أو ـيطلق عليها أنشط ر احملتملة لألضرار البيئية واليتبأنشطة بيئية دف إىل إزالة أو ختفيض املصاد
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 هـاتبعت السيئ الذي ئيالبيكلفة عالج الوضع احلماية، بدالً من أن تكون مضطرة بعد فترة من الزمن لتحمل ت
 .36فادت حتمل تكلفة العالجتكون قد ت منذ البداية، وبالتايل

  :نافع أو العوائد البيئية التاليةأن هذا األسلوب يناسب قياس امل  
 .املنافع الناجتة عن جتنب عقوبات وغرامات خمالفة اإلشتراطات البيئية -1
 .املنافع الناجتة عن جتنب العبء الضرييب املتوقع يف حالة فرض ضرائب على املؤسسات امللوثة للبيئة -2
 .لناجتة عن جتنب خسائر اإلغالق اجلزئي أو الكلي للمصنعاملنافع ا -3
 ).تكاليف عمليات التطهري(املنافع الناجتة عن جتنب تكاليف إزالة التلوث  -4
  .املنافع الناجتة عن جتنب نفقات الرعاية الصحية للعاملني املصابني بأمراض مرتبطة بالتلوث - 5
كلفة التلوث املرتبطة باملرض، حيث تفسر التكاليف يستخدم هذا األسلوب لقياس ت :طريقة تكلفة املرض -ج

 طبقاً هلذا األسلوب أو املنهج كحد أدين لتقرير العائد املتوقع من اإلجراءات اليت مت اختاذها ملنع حدوث الضرر
وكذلك التكاليف الطبية، وتكاليف اإلقامة خنفاض يف اإليرادات نتيجة املرض، وتشمل التكاليف أي ا

ويستخدم هذا األسلوب لتحديد القيمة البعدية للمنازعات والدعاوى القضائية خاصة عند  غريهاباملستشفيات و
  .37 حدوث الوفاة بسبب ضرر ما

ويقوم هذا األسلوب على أساس تقدير قيمة املنافع أو العوائد  :أسلوب تقدير قيمة املنافع البيئية احملتملة - د
شطة البيئية املختلفة السيما يف حاالت عدم التأكد، حيث يتم إستخدام البيئية املتوقعة نتيجة قيام املؤسسة باألن

نظرية االحتماالت للتنبؤ باحتمال حدوث كل حالة من حاالت الطبيعة عن طريق تطبيق معايري معينة كمعيار 
  .االحتماالت املتساوية، أو معيار املتوسط املرجح ألفضل وأسوأ عائد بالنسبة لكل حالة

  :38ذه املنافع يتم تطبيق املعادلة التالية ولتقدير قيمة ه
  التكاليف املقدرة يف ظل اإللتزام البيئى  –التكاليف الفعلية يف ظل عدم اإللتزام البيئي = املنافع املتوقعة 

  :حيث أن
   ).إحتمال احلدوث× التكلفة املتوقعة مستقبالً (جمـ = التكاليف املقدرة يف ظل اإللتزام البيئي

يستخدم هذا األسلوب يف حتديد املنافع البيئية الناجتة عن ختفيض  :يض تكاليف الربامج البيئيةختفأسلوب  - هـ
تكاليف برامج الرقابة على عناصر تلوث البيئة وذلك بقيمة إيرادات بيع العناصر املعاد تشغيلها أو بقيمة العناصر 

 .املعاد استخدامها يف عمليات التشغيل
   :39طوات التاليةويتم تطبيق هذا األسلوب باخل

                                                
 .50:ص، 1992 ،، دار الثقافة العربية، القاهرةاحملاسبة اإلدارية يف جماالت الرقابة والتخطيط ،عوض اهللا عبد املنعم  -36

37   - A. Dixon, John and Others, “Economic Analysis of Environmental Impacts”, Earthscan Publication LTD., London, 
U.K., 1994, p. 84. 

  .مرجع سبق ذكرهمحاد ،  طارق عبد العال -38
  .72 :، صسبق ذكره، مرجع منهجية مقترحة للتقييم احملاسيب لربامج رقابة عناصر تلوث البيئة حسن، أمحد فرغلى حممد -39
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تلوث اهلواء، تلوث (لكل برنامج من برامج رقابة عناصر التلوث ) الرأمسالية واجلارية(حتديد التكلفة اإلمجالية  -1
 ).، املخلفات أو النفايات الصلبةهامليا

 :حصر كميات عناصر تلوث البيئة، ويشمل ذلك ما يلي -2
جيب أن ال يزيد  األقصى من تلك العناصر اليت ويتم ذلك عن طريق حتديد احلد: حصر كميات تلوث اهلواء -

يتم  ومقارنتها باملعدالت الفعلية السائدة يف منطقة إنبعاث معينة، واليت يعنها معدالت التركيز يف اهلواء اجلو
قياسها بإستخدام أجهزة قياس نسبة تلوث اهلواء، ومتثل الفروق السالبة عنصراً من عناصر تلوث اهلواء مثل غاز 

 .سيد الكربون وثاين أكسيد الكربون وثاين أكسيد الكربيت وهيدروجني السالفيدأول أك
، ويتم ذلك عن طريق إجراء الفحوص الكيميائية والفيزيائية واحليوية لعينات من هحصر كميات تلوث امليا -

املعاجلة  ومستويات هقبل وبعد إجناز العمليات الصناعية دف التعرف على درجة ونوعيات تلوث امليا هامليا
وحوامض ومواد عالقة ومواد ذائبة ومواد  يميكن تبويبها إىل تلوث حرار واليت هاملطلوبة للتخلص من عناصر امليا

 .مترسبة ومواد سامة
حصر كميات املخلفات أو النفايات الصلبة، ويتم ذلك عن طريق حتليل كميات خمرجات املصنع منها وفصل  -

قد تكون يف صورة خملفات عضوية أو ورقية  وحتديد أوزاا وأنواعها واليتكميات النفايات يف جمموعة مستقلة 
 .أو بالستيكية أو زجاجية أو معدنية أو خشبية أو غريها

يتم معاجلتها  اليت يالصرف الصناع همثل ميا(ميكن إعادة إستخدامها بعد معاجلتها  حتديد عناصر التلوث اليت -3
يتم  ، أو اليت)يعوالق وإعادة إستخدامها يف عمليات التشغيل الصناعوتنقيتها من الشوائب أو الرواسب أو ال
ج الكربيت ـأكسيد الكربيت وإنتاج منت مثل إعادة تشغيل غاز ثاين(إعادة تشغيلها وإنتاج منتج جديد منها 

عية الصناعية األخرى إلستخدامها كمدخالت يف عملياا الصنا ؤسساتيتم بيعها على حالتها للم ، أو اليت)منه
 ).مثل بعض املخلفات الصلبة(
حتديد اإليرادات الناجتة عن إعادة تشغيل بعض عناصر التلوث أو الناجتة عن بيع بعضها اآلخر وختفيض إمجايل  -4

  :التاليةالثالثة  تكلفة برامج رقابة هذه العناصر بقيمتها طبقاً للمعادالت
           –التكلفة اإلمجالية لتشغيل الربنامج =  اهلواء التكلفة السنوية الصافية لتشغيل برنامج رقابة عناصر تلوث -

 إيرادات إعادة تشغيل عناصر تلوث اهلواء
 –التكلفة اإلمجالية لتشغيل الربنامج =  هالتكلفة السنوية الصافية لتشغيل برنامج رقابة عناصر تلوث امليا -

  هإيرادات إعادة تشغيل عناصر تلوث امليا
 –التكلفة اإلمجالية لتشغيل الربنامج = لتشغيل برنامج رقابة املخلفات والنفايات التكلفة السنوية الصافية  -

  إيرادات إعادة تشغيل عناصر املخلفات 
  .الصناعية األخرى ؤسساتالنفايات الصلبة أو إيرادات بيع هذه املخلفات للمأو    
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  اإلفصاح عن التكاليف البيئية : املبحث الثاين
ويساهم يف تلبية احتياجات مستخدمي القوائم ، حد مكونات اإلفصاح الشامليعترب اإلفصاح البيئي أ

فيما يتعلق باستخدام  تساعد يف تقييم كفاءة املؤسسات والتقارير املالية واألطراف املعنية من املعلومات املالية اليت
اية البيئة واحملافظة على مواردها جتماعية مبا يتعلق حبمسامهتها يف الوفاء مبسؤوليتها االقتصادية ومدى ماملوارد اال

  . وجتنيب اتمع خماطر التلوث
   ماهية اإلفصاح البيئي: املطلب األول

قائمة املركز املايل وقائمة  ييتم اإلفصاح عنها ىف القوائم املالية األساسية، وه تتمثل املعلومات اليت
قدية، باإلضافة إىل اإليضاحات املتممة، تطبيقاً حقوق امللكية، وقائمة التدفقات الن الدخل، وقائمة التغريات يف

  .ملعايري احملاسبة الدولية واألمريكية
ميثل اإلفصاح احملاسيب جوهر النظرية احملاسبية ويقضي : مفاهيم خاصة باإلفصاح احملاسيب والبيئي -ولالفرع األ

ية بصورة كاملة وشاملة وواضحة بضرورة أن تفصح القوائم املالية اخلتامية عن السياسات واملعلومات احملاسب
باإلضافة إىل اإليضاحات املتممة هلذه القوائم املالية، وذلك دف متكني األطراف املتعاملة مع هذه القوائم املالية 

  .من اختاذ القرارات
حيث ميد  يلعب اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية وغريها دورا هاما يف دنيا االعمال: مفهوم اإلفصاح احملاسيب -أوال

يعترب اإلفصاح احملاسيب اإلجراء كما ، كافة املستثمرين باملعلومات الالزمة هلم الختاذ القرارات االقتصادية املختلفة
ويوجد اتفاق يف التعريفات ، الذي يستطيع من خالله احملاسبون التعبري عن جهودهم يف توفري املعلومات احملاسبية

احملاسيب حول نقطة واحدة هي تقدمي املعلومات احملاسبية اليت تساعديف اختاذ  املختلفة للباحثني ملفهوم اإلفصاح
القرارات بينما اختلفو حول مدى ونوع وكمية املعلومات احملاسبية اليت يتم اإلفصاح عنها وقد مت تصنيف اإلفصاح 

 :40إىل ثالث طرق كمايلي
 :هرية ملعايري احملاسبة اليت تطبيقها الشركات وتتطلبيعين التطبيق الكامل لكل املتطلبات اجلو :اإلفصاح العادل - أ
 .اختيار وتطبيق السياسة احملاسبية  - 1
عرض املعلومات مبا يف ذلك السياسات احملاسبية بأسلوب يوفر معلومات مالءمة وموثوق فيها وسهلة الفهم ميكن   - 2

 .استخدامها ألغراض املقارنات
دة يف املعايري املطبقة غري كافية لتمكني مستخدميها من فهم تأثري عرض إفصاح إضايف عندما تكون املتطلبا الوار  - 3

 .معامالت معينة أو أحداث معينة عن املركز املايل للشركة وأدائها املايل

                                                
  . 115 – 114 :ص ص، مرجع سبق ذكره ، خالد حسن حممد سامل  -40
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واملعلومات واحلقائق ذات األمهية النسبية  املالية على مجيع البيانات التقاريرهو أن حتتوي : الكايفاإلفصاح  - ب
وميكن أن يكون عن طريق القوائم املالية أو ، ة واضحة عن نتيجة أعمال الشركة ومركزها املايل الالزمة إلعطاء صور

 .فهمالاملالحظات امللحقة ا ومثل هذا اإلفصاح سوف جيعل القوائم املالية أكثر فائدة وأقل عرضة لسوء 
بصورة ، يضاحات املتممة هلالقوائم املالية واإلري املالية باغهو إظهار مجيع احلقائق اهلامة املالية و: ملالكااإلفصاح  -ج

شاملة إلعطاء مستخدميها صورة واضحة وحقيقية عن الشركة واليت من شأا أن تؤثر على ما يتخذه قارئ القوائم 
  .املالية من تفسريات وقرارات

املالية البد أن تضيف إىل  يقضي بأن املعلومات احملاسبية اليت تتضمنها التقارير اإلفصاح احملاسيب فإنعليه و      
حول البدائل املتاحة سواء من خالل توفري قيمة رقابية يف الوقت املناسب ويكون  اضحةالقرار رؤية و يمتخذ

  .من الصعب احلصول عليها من مصادر املعلومات األخرى مما يربر معه تكلفة توفري املعلومات
حملاسيب باإلفصاح البيئي انطالقا من أن املعلومات املتعلقة هتمام الفكر اإينبع  :اإلفصاح البيئي مفهوم -ثانيا

 ونتيجة نشاطها ؤسسةباألداء البيئي ذات طبيعة مالية وكمية مما جيعلها تؤثر بشكل مباشر على املركز املايل للم
بقوانني  سةاملؤسالقوائم املالية جيب أن تعكس االلتزامات الفعلية واحملتملة اليت تنتج من عدم التزام " حيث أن 

وعلى الرغم من االهتمام املتزايد من جانب الفكر احملاسيب باإلفصاح البيئي إال أنه مازال حديث " محاية البيئة 
لب بلدان هتمام أغإفقد أثبتت الدراسات احملاسبية عدم ، لدول ويكاد خيتفي يف البعض اآلخرالعهد يف بعض ا

الذي  ات احملاسبية البيئية مل تتح مفهوما واضحا لإلفصاح البيئيكما أن أغلب الدراس ،العامل باإلفصاح البيئي
  .يعترب أحد مكونات اإلفصاح احملاسيب الكامل واملسؤول عن توقري املعلومات عن األداء البيئي للشركات

قوائم يف الللمؤسسة وميكن تعريف اإلفصاح البيئي بأنه عرض البيانات واملعلومات املتعلقة باألنشطة البيئية      
والتقارير الدورية واإليضاحات املرفقة ا مما يسهل من مهمة مستخدمي البيانات واملعلومات املالية عند تقييم 

  .41واحلكم على مدى كفاءة اإلدارة لألداء البيئي يد اختاذ القرارات املتعلقة ااألداء البيئي وترش
  .42املكان كمايليمن زاوييت الشكل و البيئيويتضح من التعريف السابق أنه ينظر إىل اإلفصاح  

    :فيمكن التمييز بني ثالثة طرق أساسيةللمؤسسات عن األداء البيئي  شكل اإلفصاح فمن حيث -أ
           .وهي ال حتمل أي نوع من التعبري الكمي فهي غري مدعمة باألرقام أو اإلحصائيات التقارير الوصفية البحتة -1
باألرقام واإلحصائيات والنسب واملعدالت، أي يتم استخدام التعبري الكمي  لتقارير الكمية وهي املدعمةا -2

  .سواء النقدي أو غري النقدي
                                                                                                     .هي التقارير اليت يتم التعبري عن مجيع عناصرها بوحدات نقدية -3

  :فيتم التمييز بني ثالثة أساليب مكان اإلفصاح أما عن -ب

                                                
الة العلمية ، ةي يف التقارير والقوائم املالية وآثاره اإلجيابية دراسة تطبيقية على الشركات السعودياإلفصاح البيئحممد حسني أمحد حسن،  -41

 .168 :ص ،العدد األول والثاين، السنة الثالثة عشرة ،حلوان، جامعة كلية التجارة وإدارة األعمال،للبحوث والدراسات التجارية
  .152 :ص،  مرجع سبق ذكره ، قعبد اخلال طارق فتحي -42
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أن يتم اإلفصاح يف تقارير منفصلة ومستقلة عن القوائم املالية وملحقاا وبغض النظر عن شكل التقرير من  -1
  .أو كمي أو مايلحيث كونه وصفي 

ات البيئية واالقتصادية متكاملة أن يتم اإلفصاح يف صلب القوائم املالية للمؤسسة وذلك باعتبار أن املعلوم -2
  .وتشكل مع بعضها البعض التعبري الكامل والشامل عن أداء املؤسسة 

أن يقتصر اإلفصاح عن األداء البيئي على التقارير السنوية للمؤسسة، أو على تقرير جملس اإلدارة  ويتم ذلك  -3
.                                                         قرير البيئييف جزء مستقل من التقارير السابقة معنونا بعنوان يفيد مضمونه كالت

     : 43 حتقيق العديد من األهداف التالية يف يتظهر أمهية اإلفصاح البيئ: يأمهية اإلفصاح البيئ  -ثالثا
نها من حيث يتم اإلفصاح ع تطوير اإلفصاح والتقرير العام عن طريق التوسع ىف البيانات واملعلومات اليت - أ

  . للمؤسسة يوالبيئ يالشكل واملضمون لتشمل األداء االقتصاد
القوائم والتقارير املالية من املعلومات املتعلقة بااللتزامات البيئية  يتلبية االحتياجات املتزايدة ملستخدم -ب
 . ظل تعدد هؤالء املستخدمني وتباين املعلومات والبيانات الالزمة هلم يف ؤسسةللم
جتاه امبسئولياا  املؤسسةالقوائم املالية فيما يتعلق بتقييم مدى وفاء  يشيد القرارات االقتصادية ملستخدمتر -ج

 . احملافظة على البيئة
 التحليل والتنبؤ بكفاءة املوارد االقتصادية للدولة يف ثار االقتصادية لتلوث البيئة يفاآليساعد اإلفصاح عن  - د

شجيعها على مبسئولياا البيئية وت يتف اليت ؤسساتامل إىل زيادة ثقة اتمع يف ييؤدضوء املتغريات البيئية مما 
  .ولياا البيئيةالوفاء مبسؤال تعمل على  اليت املؤسساتاملقابل زيادة الضغط على  ويف، تنمية وتطوير أنشطتها

يعها على تنمية وتطوير أنشطتها دعم وزيادة ثقة اتمع يف املؤسسات اليت تفي مبسؤوليتها البيئية وتشج - هـ
التفي ذه املسؤولية لتحجيم أنشطتها وحتميلها  ويف املقابل زيادة على املؤسسات اليت، والتوسع يف استثماراا

   .أعباء معاجلة األضرار النامجة عن تلوث البيئة بسبب عمليتها االنتاجية
 ينات واملعلومات اخلاصة باألداء البيئلذلك فقد أصبح لزاماً على احملاسبني ضرورة توفري البيا

  . حتياجات كل من األطراف الداخلية واخلارجيةإيالئم  يبالشكل الذ للمؤسسات
متثل متطلبات اإلفصاح البيئي املقومات : تطلبات والعوامل املؤثرة يف اإلفصاح احملاسيب البيئيامل - الفرع الثاين

وقد  ،بيقه وحتقيق املنافع املرجوة منهات املالية والكمية الالزمة لتطالرئيسية الالزمة لنجاحه والبيانات واملعلوم
اإلفصاح عن  ببعض املتطلبات األساسية لإلفصاح البيئي وتشمل  األمريكية أوصت جلنة تداول األوراق املالية

رتبطة حصر للتكاليف امل على عملال، كذلك مع اإلفصاح عن األداء االقتصادي األداء البيئي جنبا إىل جنب
كذلك نادت إحدى الدراسات  ،لتزامات البيئية وتكاليف التشغيلباألنشطة البيئية باإلضافة إىل التفرقة بني اال

بإزالة أو منع أسباب التلوث  املؤسسةسياسات اليت تطبقها البضرورة أن يتضمن اإلفصاح البيئي طبيعة 
  .وتكلفتها
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  :44وتشمل مايليلإلفصاح البيئي  عرض املتطلبات ييلوفيما : متطلبات اإلفصاح احملاسيب البيئي -أوال
ليها عملية جناح هذا لركائز األساسية اليت تستند عمتثل املتطلبات العامة لإلفصاح البيئي ا :املتطلبات العامة - أ

   :اإلفصاح يف حتقيق األهداف املرجوة منه وتشمل
 .البيئي ومراقبة تطبيقها  حواملتعلقة باإلفصاوجود تنظيم مهين قوي يتوىل وضع املعايري املهنية املقبولة   -1
وغري  البيئة وتوقيع العقوبات املالية إنشاء أجهزة حكومية تتوىل مراقبة تنفيذ املشروعات لقوانني ونظم محاية -2

 .اليت ختالف تلك القوانني والنظم املؤسساتاملالية على 
أنصار محاية البيئة جلعل اإلفصاح البيئي إلزاميا  تدخل الدولة واملنظمات العلمية واملهنية احملاسبية ومجاعات -3

اليت تسبب منتجاا تلوثا خطريا للبيئة مثل صناعة البترول واألمسنت واألدوية  للمؤسسات كخطوة أوىل بالنسبة
 .ملؤسساتمما يؤدي يف النهاية إىل تعميم هذا اإلفصاح على مستوى مجيع ا

واملنافع اخلاصة باألنشطة البيئية تعتمد على األساليب الكمية وجود مقاييس علمية وعملية تقيس التكاليف  -4
واإلحصائية واحلاسبات اآللية مما يدعم الثقة يف هذه املقاييس على أن يقوم بعملية القياس فريق عمل من احملللني 

 . املقاييساملاليني واحملاسبني الداخلني وممثلي اهليئات العلمية املتخصصة لتحقيق املوضوعية يف نتائج هذه 
 .التكاليف ومنافع أنشطتها البيئيةيف معاجلة  املؤسسةاإلفصاح عن السياسات احملاسبية اليت تتبعها  -5
قة ومسؤوليته ليشمل مراجعة األنشطة البيئية والتقرير عنها لتحقيق الد تطوير دور املراجع اخلارجي -6

املراجعني الداخليني واخلارجيني للقيام بعملية  وميكن االعتماد على فريق عمل من ،واملوضوعية يف اإلفصاح البيئي
 . ملتخصصني والفنيني يف هذا االاملراجعة البيئية مع االستعانة برأي ا

   :ومتثل احملتويات األساسية لإلفصاح البيئي من املعلومات املالية والكمية وتشمل :املتطلبات اخلاصة -ب
 مثل  :فع البيئيةالبيانات املالية املتعلقة بالتكاليف واملنا -1
 .األصول ذات التقنية التكنولوجية املتطورة إلزالة أو منع أسباب التلوث قتناءا تكاليف -
 .تكاليف تدوير املخلفات الضارة للعمليات الصناعية  -
 .تكاليف حفظ املخلفات  -
 . تكاليف التخلص من املخلفات بالطرق العلمية السلمية  -
 .املؤسسة لقوانني ونظم محاية البيئةعن خمالفة األعباء احلالية واحملتملة النامجة  -
 .لدعم املادي ملواجهة تلوث البيئةا -
 .ي منخفض التكلفةالتمويل املاد -
 .يئات الدولية أنصار محاية البيئةاملنح املادية من اجلمعيات واهل -
ملبيعات بسبب إقبال الزيادة يف األرباح النامجة من ختفيض تكلفة اإلنتاج بسبب الدعم واملنح املادية وزيادة ا -

 .اليت تفي مبسؤوليتها البيئية املؤسساتاألفراد على شراء منتجات 
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نتيجة خلفض أو إعفائها من الضرائب املفروضة على األصول  ملؤسساتاملزايا الضريبية اليت حتصل عليها ا -
 . البيئية ةاملتعلقة باألنشط

 جتاه تلوث البيئةاها للوفاء مبسؤوليت املؤسسات البيانات الكمية والفنية اخلاصة بالسياسات اليت تتبعها -2
 :ومن أمثلتها

لتخفيض التلوث احلايل واملستقبلي إىل املعدالت املسموح ا عامليا مثل  املؤسسةالسياسات الفنية اليت اختذا  -
 مسنت إعادة تصنيع النفايات ذاتيا حبيث ميكن االستفادة منها يف تصنيع منتجات تكميلية كما يف صناعة األ

فيما يتعلق باستخدام بدائل أخرى للموارد متنع أو تقلل من  املؤسسةالسياسات الفنية اليت ميكن أن تتبعها  -
 .ئل الطاقة الكهربائية يف التشغيلمسببات التلوث احلايل مثل استخدام بدا

  :45فصاح البيئي مايليمن أهم العوامل الىت تؤثر على اإل: العوامل املؤثرة يف اإلفصاح احملاسيب البيئي -ثانيا
الشك أنه كلما زاد حجم الشركة مقاساً حبجم األصول أو حجم وقيمة املبيعات كلما زاد  :حجم الشركة - أ

  . استعداد إدارا لإلفصاح عن أداء الشركة االجتماعي والبيئي
ذي قرار أنه كلما زاد حجم الشركة مقاساً بكمية وقيمة مبيعاا كلما زاد إدراك متخبميكن القول 

  .االستثمار يف األسهم ألمهية ما يوفره هذا اإلفصاح هلم من معلومات
 ىكلما زاد عائد السهم والعائد النقدي على األصول والعائد النقدي عل:مؤسسةقتصادي للاألداء اال -ب

 ىاح عن مدحقوق امللكية والعائد غري العادي للسهم يف سوق األوراق املالية كلما زاد استعداد اإلدارة لإلفص
  .كفاءة أداء الشركة يف جمال البيئة

كلما زاد استعداد إداراا لإلفصاح عن أداء  ؤسسةكلما زادت درجة خصخصة امل:قوة محلة األسهم -ج
االجتماعي والبيئي وأن متخذي قرار االستثمار يف األسهم يرون أن معلومات االفصاح عن األداء ؤسسة امل

  .مكافحة التلوث ستكون أكثر أمهية ألغراض اختاذ قرار االستثمار يف األسهميف جمال  مؤسساتاالجتماعي لل
لتشريعات حكومية متنع أو حتد من تلوث  ؤسساتأنه كلما زاد خطر مواجهة امل اتضح :التشريعات البيئية - د

  .البيئة كلما زاد استعداد إدارا لإلفصاح عن اجلهود االجتماعية املوجهة ملكافحة تلوث البيئة
اإلدارة ضرورة  ىتفرض عل ؤسسةيرى كثري من األفراد أن طبيعة الصناعة اليت تنتمي إليها امل :طبيعة الصناعة - هـ

تأثريا يليها صناعة  تلوث وجاءت صناعة الكيماويات يف املرتبة األوىلاليف جمال مكافحة  ؤسسةاالفصاح عن أداء امل
رير البترول مث صناعة املقاوالت والصلب بنفس األمهية مث صناعة مث صناعة املنظفات مث صناعة تك واإلمسنت األمسدة

اإلدارة  ىالورق وصناعة األغذية أما صناعة البنوك والتأمني والفنادق واألدوات الصحية فهي صناعات ال تفرض عل
  .عمل مثل هذا االفصاح

                                                
قرار  يأثر االفصاح احملاسيب عن اداء الوحدات االقتصادية يف جمال مكافحة تلوث البيئة على سلوك متخذ ،يعل عبد الوهاب نصر -45
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يئي عن أدائها الب ؤسساتالئم للميتطلب اإلفصاح امل : ومعوقاتهثاره آ اإلفصاح احملاسيب البيئي -الفرع الثاين
، ويعترب حتديد هذه ، ومكان اإلفصاح، وشكل اإلفصاحنطاق اإلفصاح: ضرورة حتديد ثالثة جوانب وهي

رير البيئية اتقالحيث ال يوجد إطار واضح وحمدد حملتوى وشكل  املؤسسة اجلوانب من أهم املشكالت اليت تواجه
ينجم عن و ،ألساسيفقرة من التقرير اعنها، يف شكل منفصل أو يف  املعلومات اليت جيب التقرير هذه  حيدد

أثار إجيابية تعود بالنفع على املؤسسة يف املدى القصري والطويل تتبلور يف زيادة حجم نشاطها اإلفصاح البيئي 
  :ونوضح ذلك كمايلي والتوسع يف استثماراا مما ينعكس يف النهاية على نتيجة النشاط واملركز املايل

النظرة الضيقة إىل األنشطة البيئية للمؤسسة قد تظهر للوهلة األوىل  نإ: إلفصاح عن األداء البيئيثار اآ -أوال
سلبية على أدائها االقتصادي بسبب حتمل املؤسسة ألعباء إضافية تؤدي إىل زيادة تكلفة  اأا تنتج فقط آثار

ت أن قيام املؤسسة باإلنفاق على عمليات ختفيض فقد أثبتت بعض الدراسا ،إلنتاج وبالتايل خفض األرباحا
لذلك ،  التلوث الناتج من عملياا التشغيلية ال يترتب عليه آثار سلبية على أدائها االقتصادي يف املدى الطويل

  :46ميكن القول أن اإلفصاح عن مسؤولية املؤسسة جتاه احملافظة على البيئة حيقق هلا منافع إقتصادية أمهها
وتعترب الواليات  ،على معاملة ضريبية مميزة من حيث اإلعفاء أو ختفيض الضرائب املفروضة عليها احلصول - أ

، وذلك من خالل حصول تلك تشجيع املؤسسات على محاية البيئةاملتحدة األمريكية من أوائل الدول اهتماما ب
 . ظة على البيئةلها يف سبيل احملافاملؤسسات على أفضل معاملة ضريبية لألعباء املالية تتحم

وبالتايل زيادة اإلقبال على منتجاا والتوسع يف استثماراا مما املؤسسة دعم ثقة واحترام اتمع واألفراد يف  -ب
 . ينعكس أثره يف النهاية على نتيجة نشاطها ومركزها املايل

ملة الضريبية املميزة مما يؤدي ختفيض تكلفة اإلنتاج بسبب الدعم املادي أو التمويل منخفض التكلفة أو املعا -ج
باستخدام مواردها بأكرب كفاءة ممكنة ويف نفس الوقت محاية  املؤسسةفقيام  ،املؤسسةإىل زيادة حجم نشاط 

 .لوث يساعدها على زيادة األرباحالبيئة من اآلثار الضارة للت
ما مل يؤد إىل زيادة األرباح جتاه احملافظة على البيئة يظل بال قيمة ا املؤسسةن اإلفصاح عن سياسات إ - د

 . بأكرب كفاءة ممكنة املؤسسةواستخدام موارد 
اإلفصاح عن النفقات البيئية بصورة مفصلة يف القوائم املالية سوف يسمح بقياس منفعتها مثل مساعدة  - هـ

  .املؤسسةم املتعلقة بوبالتايل ترشيد قرارا ،حلماية البيئة املؤسسةاملستثمرين لريوا بوضوح السياسات اليت تطبقها 
جتاه اتقارير املالية يعترب إخالًء ملسؤولية اإلدارة الإن كان إعداد  :إلفصاح عن األداء البيئيمعوقات ا -ثانيا

، إال أن التقارير البيئية يف ظل جتاه اتمعااالدارة ملسؤولية  املسامهني، كذلك فإن إعداد تقارير البيئية يعترب إخالًء
   :47ما يليتصادفها جمموعة من املعوقات تتمثل يف  بية احلاليةالنظم احملاس
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، فبعضها جاء يف شكل جمموعة واحد متفق عليه للتقارير البيئيةحيث ال يوجد منط  :االختالف يف احملتوى - أ
  .خر جاء خمتلطا مع األداء املايلمن التقارير املنفصلة عن األداء املايل والبعض اآل

، فبعض التقارير البيئية ات اليت تغطيها التقارير البيئيةويعين االختالف يف نوعية املعلوم :لااالختالف يف ا -ب
خر يتناول االلتزامات البيئية ، والبعض اآلللحد من التلوث ؤسسات تنفذها املتغطي فقط بند التكاليف اليت

                                            .ئيةارير اإلفصاح عن السياسة البي، وتضمنت بعض تقواألثر على أصوهلا ؤسساتلمل
م املالية ـ صلب القوائفبعض املعلومات البيئية يتم اإلفصاح عنها يف :االختالف يف وسيلة اإلفصاح -ج

جلأت إىل  املؤسسات، بل إن بعض املالية أو يف تقارير مفصلة ، وبعضها يف املالحظات املرفقة بالقوائمالتقليدية
                                                                                    .اإللكترونية وسائط أخرى مثل الشبكة إلفصاح يفا
حيث يتراوح اإلفصاح البيئي مابني فترات ربع سنوية كما تتطلب جلنة تداول  :ية التقاريراختالف يف دور - د

  .بذلك املؤسساتكما تقوم بعض سنوات  3الية بالبورصة إىل فترة األوراق امل
الكربى ذات املقدرة املالية العالية تقوم بإفصاح أعلى من  فاملؤسسات: االختالف يف كمية املعلومات - هـ

  . ذات املقدرة املالية أقل املؤسسات
   كيفية اإلفصاح عن التكاليف البيئية : املطلب الثاين

جتاهات األسعار يف سوق االعوامل األساسية يف حتديد  ت والبيانات املنشورة منأصبحت املعلوما
من حيث النوع والكم والتوقيت ، ويعترب توفري املعلومات البيئية السليمة يف سوق األوراق املالية ،األوراق املالية

البدائل اإلستثمارية املتاحة يف هم أختيار اوذلك ب ،ختاذ قرارم اإلستثماريةأساسا يعتمد عليه املستثمرون يف إ
وتقارير مستقلة بعد أن  لذلك نشأت احلاجة إىل ضرورة اإلفصاح البيئي يف القوائم املالية أو يف قوائم ،السوق

   :ونوضح ذلك يف النقاط التاليةقتصادي ظل اإلفصاح احملاسيب لفترة طويلة مقصورا على اإلفصاح اال
جيب أن يتم اإلفصاح عن التكاليف البيئية باألسلوب الذي : ألداء البيئيأساليب اإلفصاح عن ا - الفرع األول

ختيار مكان إميكن مستخدمي القوائم املالية من فهم هذه املعلومات الختالف أنواع املستثمرين حيث يتوقف 
  :48نياإلفصاح عن املعلومات البيئية على طبيعة املعلومة ومدى أمهيتها حيث ينقسم مكان اإلفصاح إىل قسم

وفيه يتم إظهار كافة املعلومات ذات الصبغة الرقمية ىف القوائم املالية حيث : داخل القوائم املاليةاإلفصاح  -أوال
ن ويشكال سويا جيب اإلفصاح من خالله عن املعلومات املالية البيئية واالقتصادية معاً على اعتبار أما متكامال

  .املؤسسةالتعبري الكامل والشامل عن أداء 
 املؤسساتتوحيد املفاهيم واملعاين للمصطلحات البيئية املستخدمة بني  :خارج القوائم املالية اإلفصاح -ثانيا

 اإلفصاح خارج القوائم لتوحيد وتوضيح املعاين بعضها البعض واملدرجة بالقوائم املالية وكذلك املستخدمة يف
   :وبالتايل تكون ذات نفع،  وتنقسم إىل
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التقارير املالية  السمة الغالبة يف يتعترب التفسريات اهلامشية ه: يضاحات املتممة للقوائم املاليةالتفسريات واإل - أ
احلديثة، وتعترب هذه اإليضاحات اهلامشية وسيلة لتحسني أداء التقارير املالية، من خالهلا تقدم إيضاحاً كامالً عن 

إلفصاح عن اخلسائر الطارئة الناجتة عن االلتزامات البيئية ، مع اؤسساتتواجه امل األحداث االقتصادية والبيئية اليت
  .وكذلك األمور البيئية غري املؤكدة نظرا لتأثريها بشكل كبري على القوائم املالية

جيب أن ترد معظم البيانات ذات الداللة بصلب التقارير املالية : البيانات اإلضافية املدرجة بني األقواس -ب
اهلوامش أو اجلداول امللحقة وذلك من خالل إدراجها ىف شكل تفسريات بني أقواس عقب بدالً من إدراجها ىف 
  .بنود امليزانية العمومية

ي عادة ما تظهر بنود القوائم املالية بصورة جمملة، وقد يكون من الضرور :اجلداول واملالحق اإلضافية -ج
إضافية حيث ميكن إظهار األصول البيئية  تفصيل بعض البنود وحتليلها، وميكن ذلك عن طريق جداول ومالحق

  .حقةلرقم واحد بالقوائم املالية مع تفصيله وحتليله إىل مكوناته حسب كل أصل بيئي باجلداول امل جمملة يف
 تقدمها اإلدارة إىل البعض يطلق عليه التقرير السنوي، وهو يتضمن املعلومات اليت :تقرير جملس اإلدارة  - د

جيب أن  يقدمها جملس اإلدارة إىل املسامهني، واليت بعد اعتمادها تعتمد املعلومات اليت جملس اإلدارة، وكذلك
   :تشتمل على العديد من املعلومات البيئية جبانب املعلومات االقتصادية ومن أمهها

 .املؤسسةختضع هلا  التشريعات البيئية اليت -1
 .املؤسسةعلى نشاط األحداث أو التغريات البيئية خالل السنة فيكون هلا تأثري  -2
 .أدائها االقتصادي يف املؤسسةالتوقعات املتعلقة باملستقبل البيئي الناتج عن استمرار  -3
 .خطط النفقات الرأمسالية البيئية احلالية واملتوقعة مستقبالً، واآلثار الناجتة عنها - 4
 .متت للحصول عليها حصلت عليها واملتطلبات اليت شهادات اجلودة البيئية اليت - 5
 .االلتزامات البيئيةللتكاليف وبادئ احملاسبية املتعلقة باملعاجلات احملاسبية امل -6

ة لإلفصاح عن املعلومات ـة رئيسيـب احلسابات وسيلـال تعترب تقرير مراق :تقرير مراقب احلسابات - هـ
اتبعتها  والطرق اليت ،املؤسساتاملالية، ولكن ميكن أن يستعمل للتأكيد على عدالة القوائم املالية ومطابقتها ألداء 

 إلعداد تلك القوائم، إال أن معظم مراجعي احلسابات حىت اآلن مل يشريوا إىل أي معلومات بيئية يف املؤسسات
  .تقارير املراجعة
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   إعداد التقارير البيئية كمايلي ح مناذجنوضس :مناذج إعداد التقارير البيئية عند اإلفصاح البيئي - الفرع الثاين
  :كل املوضح كمايليوفقا للش  النماذج أول هذه :منوذج عمل إعداد التقارير البيئية -أوال

  عمل إعداد التقارير البيئية منوذج  يبني :)2-1( رقمشكل                      

  املؤسسةنبذة عن   
  )مصنع، شركة(

  .وتأثريها على البيئة  اومنتجا املؤسسةالتعرف على أنشطة   

هداف السياسات واأل  
  واألغراض البيئية

تبناها عند تطبيق عمليات التشغيل اليت ت التعرف على االعتبارات البيئية وجماالا خاصة  
  . ملؤسسةا

  .البيئية  اوأغراضه اقق أهدافهي حتلك املؤسسةمناقشة كيفية إدارة     التحليل اإلداري للبيئة  
املؤشرات واملقاييس الرئيسية لألداء والتحليل البيئي  عن طريقاملؤسسة  ميوصف تقد    حتليل األداء البيئي  

  . ؤسسةاملقابل واملؤثر على األنشطة املرتبطة بامل
مفردات خاصة   

  )اختيارية(
  . املؤسسةوجود معلومات إضافية للمستخدمني للمساعدة يف تفهم ما يدور حول   

رأي طرف ثالث   
  )اختياري(

  .على بعض أو كل املعلومات اليت يتضمنها التقرير البيئي املساندة املستقلة ملدى االعتماد   

 تأثري القياس واإلفصاح احملاسيب عن تكاليف محاية البيئة على قراراإلستثمار ،خالد حسن حممد سامل:املصدر  
  .128:ص، 2008، كلية التجارة جامعة عني مشس،رسالة ماجستري

  : 49مت تقسيمه إىل ستة أقسام يتضح منه أنه قد ومن خالل مالحظة الشكل السابق 
  حتدث تلوثا بيئيا التشغيل اليت وعمليات  املؤسسةنبذة تارخيية عن  عرضوفيه يتم  :القسم األول - أ

  . البيئةب هاتيف إدارة عالق املؤسسةويوضح نية ، ياسات واألهداف البيئيةويوضح فيه الس :القسم الثاين -ب
ء اإلدارة البيئية واخلطوات اليت استخدمتها الشركة للتعرف على يتم فيه وصف نظام أدا :القسم الثالث -ج

  . ي واستمرار متابعة األداء البيئياألداء البيئ
يوضح للقارئ كيف ميكن لإلدارة اإلستراتيجية الوصول إىل أهدافها باستخدامها  :القسم الرابع - د

  .لة بذلكالصاإلحصائيات والبيانات املالية والتشغيلية والنواحي العلمية ذات 
  .وهو إليضاح معىن املصطلحات البيئية اليت قد تكون غري معروفة للقراء  :القسم اخلامس - هـ

  .علومات البيئية املتعلقة بالشركةوهو ما ميكن أن يؤكد املراجع البيئي يف تقريره لبعض امل :القسم السادس -و

                                                
، كلية املعايري احملاسبية يف االفصاح البيئي بني النظرية والتطبيق يف الشركات الصناعية املصرية، الة العربية للمحاسبة ،عمرو حسن عبد الرب -49

  .98 :ص، 2001التجارة، جامعة البحرين، العدد االول، الد الرابع، 
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  :50هذا النموذج كمايليوتتضح اجيابيات وسلبيات  :اجيابيات وسلبيات النموذج -ثانيا
 : مايليوتتمثل اجيابيات النموذج يف :إجيابيات النموذج - أ

وضع منوذج مقترح لعمليات اإلعداد واإلفصاح عن املوضوعات البيئية حىت تتحسن عملية اإلفصاح البيئي   -1
  .تاجها املستثمر عند اختاذ قرارهوتزداد مصداقية املعلومات البيئية اليت حي

 .ئية املستخدمة يف اإلفصاح البيئيذج بضرورة توضيح املفاهيم واملعاين واملصطلحات البيطالب هذا النمو -2
 :وتتمثل سلبيات النموذج يف مايلي: سلبيات النموذج -ب
 .ات بقوانني محاية البيئة احملليةنموذج مدى التزام الشركالم حيدد  -1
 .ونتائجها )احملتملة(مل يتناول املخاطر البيئية املتوقعة  -2
 .لبيئي ملعاجلة التأثريات البيئيةيتناول أي معايري حماسبية خاصة بقياس األداء ا مل -3
يئية على القوائم املالية وعناصر اآلثار الب قيممل يستعرض النموذج أي معلومات مالية بيئية بشأن حتديد  -4

فهذا النموذج ال يفي  يلوبالتا ،ايل واملؤثرة يف رقم صايف الربحواليت تتمثل يف قيمة بنود املركز امل، للشركة
 .ؤثرة يف قرار االستثمارباحتياجات املستثمرين من املعلومات البيئية امل
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النموذج الثاين املطور إلعداد التقارير البيئية نوضح  :النموذج املطور إلعداد التقارير البيئية للمؤسسة -الثثا
   :الشكل التايل يكون حسب للمؤسسة 

  .النموذج املطور إلعداد التقارير البيئية للمؤسسة يبني: )2-2(شكل رقم 

 تأثري القياس واإلفصاح احملاسيب عن تكاليف محاية البيئة على قراراإلستثمار ،خالد حسن حممد سامل :املصدر
  .132 :ص، 2008، كلية التجارة جامعة عني مشس،رسالة ماجستري

  
  

  
  

  معلومات أساسیة عن الشركة
 

  أھداف وإستراتیجیات شاملة. 
  مجال العمل ووصفھ. 
  أثر ھیكل الصناعة على الشركة. 

  معلومات عن اإلدارة وحملة األسھم
  

 

 ات بین األطراف المرتبطة المدراء واإلدارة وحملة األسھم الرئیسیون والعملیات والعالق

 .بالشركة 

 

  

  بیـــانــــات تاریخیـــــــة

  القوائم المالیة و اإلفصاحات المتعلقة بھا. 
  مقاییس األداء للتشغیل واألمور غیر المالیة. 

   تحلیل اإلدارة للبیانات التاریخیة

  
  ألداء المرتبطة بیان نوعیة بیانات ا، التشغیلیة ، تحلیل التغیرات في الجوانب المالیة

 .بالشركة
 

    تحلیل اإلدارة للبیانات التاریخیة
 

 
  ویشمل ذلك ما نتج عن االتجاھات الرئیسیة ، الفرص والمخاطر المتوقعة. 
  ویشمل ذلك عوامل النجاح أو الفشل التي تؤثر في تحقیقھا ،خطط اإلدارة المستقبلیة. 
  والتي سبق اإلفصاح عنھا مقارنة أداء العمل الحقیقي بالمعلومات المستقبلیة.  
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لذلك أصبح النموذج اجلديد متضمنا ، بل هو تطوير ملا قبله، ا اإلطار املقترح مل يأت من فراغأن هذ ويتبني     
مع إعطاء نظرة مستقبلية باإلضافة إىل املعلومات التارخيية ممثلة يف إطار جديد ، علومات املالية وتلك غري املاليةامل

وبالتايل أصبح النموذج اجلديد املطور إلعداد املعلومات يف ، )2- 2( مشل مخسة تبويبات كما جاءت يف شكل رقم
دمي التقارير  ألن ذلك مفيد عند إجراء التنبؤات مع وضع اهتمامات مستخ، ى املاضيكز علشكل تقارير تر
  .واملخاطر املتوقعة

  :51وتتضح اجيابيات وسلبيات هذا النموذج كمايلي :اجيابيات وسلبيات النموذج - رابعا
 :ابيات هذا النموذج يف مايليتتمثل اجي :اجيابيات النموذج - أ

 ع منوذج شامل لإلفصاح البيئي يصلح لكافة الشركات بغض النظر عن نوع الصناعةجنحت الدراسة يف وض -1
 .النموذج اجلديد يشتمل على بيانات مالية وغري مالية عن األداء البيئي -2
 .النموذج املقترح يعرب عن وجهة نظر مستخدمي القوائم املالية -3

 :وتتمثل سلبيات النموذج يف مايلي :سلبيات النموذج -ب
تستخدم أي معايري حماسبية تتعلق باإلفصاح بل اعتمدت على ما صدرت من ارشادات من اللجنة التابعة  مل -1

 .)AICPA( لـ
 .تتناول مكان اإلفصاح عن تلك املعلومات مل -2
 .مل تتناول أي معايري حماسبية تتعلق خاصة لقياس األداء البيئ ملعاجلة التأثريات البيئية -3
  .على مصداقية املعلومات من خالل تدقيقها بواسطة جهات خارجية مستقلةمل يتناول النموذج التأكيد  -4

يساهم اإلفصاح عن التكاليف واإللتزامات البيئية  :عن التكاليف واإللتزامات البيئيةاإلفصاح  - الفرع الثالث
يف ما يتعلق املالية اليت تساعدها يف تقييم كفاءة املؤسسات  ماتطراف املعنية باملعلويف تلبية إحتياجات األ

    :52ونوضح ذلك يف مايلي جتاه محاية البيئة من التلوثاباستخدام مواردها االقتصادية ومدى وفائها مبسؤوليتها 
تكاليف بيئية وميكن  ؤسسةجيب اإلفصاح عن أنواع البنود اليت تعتربها امل: اإلفصاح عن التكاليف البيئية -أوال

تكلفة التخلص من على البيئة مثل ؤسسة تكاليف املرتبطة بتأثري نشاط املبأا كافة ال" البيئية تعريف التكاليف 
ني ـزامها بالقوانـة التـتيجن ؤسسة هذا باإلضافة إىل عناصر التكاليف اليت تتحملها امل، النفايات الصلبة

فالتكاليف البيئية ، "أيضا ملقابلة املخاطر البيئية  ؤسسةوباإلضافة إىل قيمة قسط التأمني الذي تتحمله امل، يةـالبيئ
 :وبالتايل، التشغيلية والكفاءة البيئية معا غالبا ما تؤدي إىل حتسني الكفاءة

 .اليت تدخل ضمن التكاليف البيئية جيب على الشركة حتديد البنود - أ
ع وحتليلها بطريقة تتناسب م، اليت يتم إدراجها يف قائمة الدخلجيب اإلفصاح عن توزيع التكاليف البيئية  -ب

 .جمهاطبيعة الشركة وح
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يف صورة غرامات أو خمالفات تدفعها  ؤسسةينبغي اإلفصاح بصورة مستقلة عن التكاليف اليت تتحملها امل -ج
عن تلوث بيئي تزام بقوانني البيئة أو يف صورة تعويضات تدفعها للغري نتيجة خسارة أو ضرر ناتج اللبسبب عدم ا

وال يترتب عليها ، لف عن غريها من التكاليف البيئيةت والتعويضات ختتحيث إن الغراما، ؤسسةارتبط بنشاط امل
 .التايل جيب إدراجها يف كشف مستقلوب،  مؤسسةأي نفع أو عائد لل

بصورة مستقلة عن االلتزامات البيئية يف قائمة  ؤسسةجيب أن تفصح امل :البيئية اتاإلفصاح عن االلتزام -انيثا
 ب املستخدم لقياس تلك االلتزاماتكما جيب اإلفصاح عن األسلو، املتممة هلا ايل أو يف اإليضاحاتاملركز امل

وميكن تعريف االلتزامات البيئية ، حلالية أو أسلوب التكلفة اجلاريةفقد يتم قياسها باستخدام أسلوب القيمة ا
ية اليت تسببت يف حدوثها بسداده يف املستقبل إلصالح ومعاجلة األضرار البيئ املؤسسةبأا قيمة ما تتعهد وتلتزم "

 :سبة لكل بند جوهري من االلتزاماتجيب اإلفصاح عن العناصر التالية بالنو، "والناشئة عن عملياا الصناعية
 .وصف خمتصر لطبيعة االلتزام - أ

 .توقيت تسوية االلتزام وشروطها -ب
  .ذلك عنيف حالة عدم التأكد من مقدار االلتزام أو توقيت تسويته جيب اإلفصاح  -ج

جيب اإلفصاح عن أي سياسات حماسبية تتبعها  :ات عامة تتعلق باحملاسبة البيئيةاإلفصاح عن معلوم -ثالثا
جيب اإلفصاح عن املوضوعات البيئية كما ، ة عن االلتزام والتكاليف البيئيةوتتصل بصورة حمددة باحملاسب املؤسسة

  :التالية وتضم هذه املوضوعات، مي إليهاتأو على الصناعة اليت تن املؤسسةاليت قد تؤثر على 
 .املؤسسةالسياسات والربامج اليت تتبعها  - أ

 .سة أو برنامج جيب اإلفصاح عن ذلكيف حالة عدم إتباع أي سيا -ب
و التحسينات اليت أدخلت على ااالت الرئيسية املتعلقة بالبيئة واليت حتققت منذ بداية إتباع السياسة احلالية أ -ج

 . ل السنوات اخلمس األخريةمن خال
 . إىل أي مدى مت تطبيق مقاييس احلماية البيئية اليت تنص عليها التشريعات احلكومية - د

 .االمتيازات الضريبية لتزام بقوانني محاية البيئة مثلمقابل اال املؤسسةاحلوافز احلكومية اليت قد حتصل عليها  - هـ
القوائم املالية القدرة على تقييم  يملستخدم يف البيئية يوفرالتكالاإلفصاح عن  أن يتضح لناومما سبق 

على إتباع أسلوب التقرير  املؤسسةأنه يف حالة استقرار كما ، األداء البيئي على املركز املايلبشأن أثر  املؤسسة
واليت قد ال  فإن هناك جمموعة من العناصر اليت جيب أن يتضمنها هذا التقرير، ملستقل لإلفصاح عن األداء البيئيا

  .إىل أخرى مؤسسةختتلف من 
أن الكثري من  اإلفصاح عن التكاليف البيئية يفمشاكل تتمثل  :مشاكل اإلفصاح عن التكاليف البيئية - رابعا

 يسجالت احملاسبة، فسجالت احملاسبة ال حتتو أنواع املعلومات املتعلقة بالتكاليف املرتبطة بالبيئة غري موجود يف
ميكن أن تكون معلومات ذات أمهية نسبية  رية حول التكاليف املستقبلية املرتبطة بالبيئة، واليتعلى معلومات كث

 .مرتفعة، وذلك بسبب أن األنظمة احملاسبية التقليدية تنظر إىل املاضي
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كما أن سجالت احملاسبة تفتقد أيضاً إىل الكثري من التكاليف األقل وضوحاً واملتعلقة بالبيئة، ومن  
يوجد ا قيود على  يتم حتملها نتيجة ضياع إمكانية الدخول إىل األسواق اليت على ذلك، التكاليف اليت األمثلة

إن مثل هذه ، املنتج املرتبط بالتلوث البيئي، إضافة إىل ضياع إمكانية الوصول إىل خدمات التأمني والتمويل
نفس الوقت ال  احية املالية للشركة، ولكن يفاألنواع من التكاليف قد يكون من الصعب تقديرها ألمهيتها من الن

ميكن إغفاهلا، وقد يتم غالباً إخفاء معلومات التكاليف املرتبطة بالبيئة لعدم إدراجها ضمن حسابات املصروفات 
  .العامة

وهناك أمثلة عديدة عن تكاليف مهمة ترتبط بالبيئة يتم إخفاؤها بشكل غري مقصود ىف سجالت  
االستفادة من هذه املعلومات لن جيدها بسهولة، فالطريقة التقليدية  يرغب يف يملدير الذاحملاسبة، حبيث إن ا

والشائعة لإلخفاء غري املتعمد للتكاليف املرتبطة بالبيئة هو اعتبارها حسابات مصروفات عامة، بدالً من ربطها 
على  يالعامة قد حيتوسببت التكاليف، حيث إن هذا التصنيف للمصروفات  بالعمليات أو املنتجات اليت

ميكن للمدير استخدامها  معلومات هامة عن التكاليف البيئية، واملصاريف القانونية وغريها من املعلومات اليت
للمساعدة ىف اختاذ القرارات االقتصادية الرشيدة على سبيل املثال تكاليف التخلص من املخلفات اخلطرة والىت قد 

ون هذه التكاليف منخفضة خلط إنتاج آخر ال يستعمل هذه املواد تكون مرتفعة خلط إنتاج معني، وتك
رة، ففي هذه احلالة فإن ختصيص تكاليف التخلص من املخلفات اخلطرة على أساس حجم اإلنتاج ـاخلط

  .سيكون غري دقيق وسيكون تسعري املنتج وغريها من القرارات املستندة على هذه املعلومات غري دقيقة
  :ميكن اإلفصاح عن التكاليف البيئية البد من يلكو :فصاح عن التكاليف البيئيةمتطلبات اإل -خامسا

العمل على زيادة الوعي البيئي لدى املؤسسات املختلفة وذلك عن طريق وسائل التوعية املختلفة املرئية  - أ
  .واملسموعة واملقروءة

تكاليف البيئية وكذلك يتناول كيفية العمل على إصدار معيار حماسيب دويل يتعلق بكيفية قياس وحتديد ال -ب
  .اإلفصاح عن تلك التكاليف ىف القوائم املالية

ون البيئة من أجل عمل دراسات وأحباث حول اآلثار البيئية الضارة ؤتدخل اهليئات واملنظمات املهتمة بش -ج
هذا  عانة بأحد اخلرباء يفاملتوقعة من كل نوع من أنواع الصناعات امللوثة للبيئة بأي شكل من األشكال، مث االست

  .اال لتقدير حجم وقيمة هذه األضرار لكل جمال حىت يسهل اإلفصاح عنها ىف القوائم املالية
إىل تساوي  يبقياس التكلفة البيئية وحتميلها على تكلفة املنتج فإن ذلك سيؤد املؤسساتإذا مت إلزام مجيع  - د

  .د من وجود جهة رقابية تشرف على تنفيذ ذلكاملختلفة ولكن الب املؤسساتهذه التكلفة بني 
ستقدم املعلومات عن التلوث البيئي إىل  مكن التخفيف من مشكلة املوضوعية عن طريق استناد اجلهة اليت - هـ

أحباث ودراسات علمية موضوعة على أسس علمية، مث اختبارها على أكثر من كيان، وبذلك تقلل من التقدير 
 .الشخصي للعنصر البشري
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   التقارير البيئية ثره على جودة أاإلفصاح البيئي و: ملطلب الثالثا
انعكس األمر على  ومن مث، هو إخالء ذمة اإلدارة قبل املالككان اهلدف األساسي من التقارير املالية إذا 

مل ويشترط عدم حت، جتاه أصحاب األموالاملسؤولياا حيث أصبح لتلبية مدى وفاء اإلدارة  ،منهجية اإلفصاح
وإال يترتب على هذا اإلفصاح اإلضرار باملركز ، لتكاليف باهظة من أجل إعداد وتوصيل هذه التقارير املؤسسة

  :ونوضح ذلك من خالل النقاط التالية ؤسسةالتنافسي للم
  :واملعلومات البيئية املفصح عنها مفاهيم خاصة بأهداف التقارير املالية -الفرع األول

على البيئة والتزامها االجتماعي تغري اهلدف من  املؤسسةولية ؤمع ظهور مس: املاليةأهداف التقارير  -أوال
  :53فيما يليونوضحها ، املختلفة فرادت األالتقارير املالية ونطاقه ليغطي احتياجا

ات القابلة مبا فيهم املسامهون احلاليون واحملتملون ومحلة السند املؤسسةجمموعة من املستثمرين يف ملكية  - أ
 .للتحول إىل رأس املال

جمموعة من املقرضني مبا فيهم محلة السندات املسامهون احلاليون واحملتملون وكذلك الدائنون الذين ميولون  -ب
 .على شكل قروض مضمونة أو غري مضمونة قصرية األجل املؤسسة

ديون واألخصائيون واالحتادات الستشاريني مبا فيهم احملللون املاليون والصحفيون واالقتصااجمموعة احملللني و -ج
 .ممن يقدمون  اخلدمات االستشارية التجارية ومساسرة األوراق املالية وغريهم

مبا فيهم العمالء والدائنون التجاريون واملوردون وغريهم ممن هلم الرغبة يف الدمج  املؤسسةجمموعة االتصال ب - د
 . املؤسسةوالسيطرة على 

وليتها يف ؤامها باملعلومات الواردة بالتقارير املالية نابع من رغبتها يف إخالء مسوحمور اهتم املؤسسةإدارة  - هـ
 .  مواجهة املالك

جمموعة املوظفني ونقابات العمال وأمهية املعلومات بالنسبة هلم مستمدة من رغبتهم يف التعرف على ما حيدث  -و
من منطلق كوا ، م جدوى استمرار عالقتهم اووضعها املايل وما يطرأ عليها من تغريات لتقيي، املؤسسةداخل 

حبقوق أعضائها أو وبالنسبة لنقابات العمال للمطالبة ، لعينية واملعنوية اليت حيصلون عليهامصدرا للدخل وللمزايا ا
 .لتحسني أوضاعهم

ألمور كمصلحة الضرائب والوزارات والدوائر املعنية باإلشراف على ا، احلكومة بأجهزا ذات العالقة -ز
فلما كانت احلكومة بأجهزا املتعددة تقوم بتوجيه األنشطة االقتصادية ، ارية والصناعية والسلطات احملليةالتج

وقدرا املؤسسة فإنه يلزمها معلومات تفيد يف تقييم كفاءة ، التنمية االقتصادية واالجتماعية بشكل خيدم أهداف
وعدد ، ادراتـوقيمة الص، وحجم اإلنتاج وقيمته، ة عنهاها والقيمة املضافة الناجتعلى استغالل موارد
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السيادية يف متويل إنفاقها العام يولد حاجتها إىل  اهذا باإلضافة إىل أن اعتماد احلكومة على إيرادا، لنيـالعام
 .  املؤسسةمعلومات عن داخل 

ومجعيات محاية ، سياسيةواملستهلكون واألحزاب ال، ل عام مبا يف ذلك دافعوا الضرائباجلمهور بشك -ح
املؤسسة دى أمهية ـم على موحاجتهم إىل املعلومات تتمثل يف رغبتهم يف احلك، ئةاملستهلك ومحاية البي

واإلنفاق على ، عنها واملضاف إىل الناتج القومي والدخل املتولد، يف صورة فرص العمل اليت تقدمها، للمجتمع
 . تاج وجودتهوكمية اإلن، حة التلوثتطوير اتمع ومكاف

ء ذمة اإلدارة عند حد إخال ؤسسةنه ال ميكن أن يتوقف التقرير املايل الذي تصدره املأ مما سبق يتضح 
  :حمددين مها نيمن منطلقؤسسة وإمنا ختطاه إىل التقرير عن األداء البيئي واالجتماعي للم، يف مواجهة املالك

 .أنواعهمتعددت جات مستخدميها وإن أن تليب التقارير املالية احتيا -1
ى مصاحل ومن تأثري أنشطتها عل، املؤسسة للمحاسبة العامةأن حق احلصول على املعلومات ينبع من قابلية  -2

 . املؤسسةهذا التأثري إىل اتمع ذاته الذي تعمل فيه  متداداو، متعددة من اتمع أفراد
مبجرد  اتب ألي معلوملسوق الكفء يستجيأن ا دراسة وضحتأ :أمهية املعلومات البيئية املفصح عنها -ثانيا

فجودة املعلومة البيئية املنشورة ودرجة شفافيتها ، على أسعار األوراق املالية وينعكس أثرها، اإلفصاح عنها
وحتليلها واستخالص النتائج منها لتساعدهم يف  ،تساعد متخذي القرارات بكافة أنواعهم على فهم املعلومات

  :54خالل اآليتفيض درجة املخاطر من خت
 .ريات البيئية من القوائم املاليةالتعرف على التأث - أ

 .دام أسلوب املفاضلة بني القراراتيف االعتبار عند استخنتائجها  وأخذالقدرة على فهم املعلومات البيئية  -ب
 .بعضها البعض للمؤسسات تقليل درجة التباين يف املعلومات البيئية املتاحة عن األداء البيئي -ج
 .املقارنات حتقيق التكافؤ والعدالة بني املستثمرين من خالل توفري املعلومات البيئية املؤثرة عند عقد - د

عرض ونشر املعلومات البيئية املالية وغري املالية بالقوائم املالية وإيضاحاا يلعب دورا مهما يف عملية اختاذ  - هـ
 .ساعد املستثمرينالقرار  االستثماري ملا تقدمه من نصح وإرشاد لت

يف البداية نود اإلشارة إىل أنه ال  :تأثري اإلفصاح عن األداء البيئي على جودة التقارير املالية  - الفرع الثاين
حيث خيتلف ، لتقارير املالية وأساليب تقييمهايوجد تعريف ائي متفق عليه بني الباحثني حول مفهوم جودة ا

فالكثري من الدراسات اليت ، منتجي ومستخدمي التقارير املاليةهداف مفهوم اجلودة باختالف وجهات نظر وأ
معايري جودة تناولت جودة التقارير املالية اهتمت بالتعرف عليها وقياسها من خالل مدى توافر خصائص و

  . تدالل على جودة التقارير املاليةمبعىن أا مقياس االس، ات احملاسبيةـاملعلوم
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الية اليت تتضمنها تلك وعة من خصائص املعلومات املـارير املالية على جممينطوي مفهوم جودة التق  
هناك اتفاقا على  أن إال، الباحثني على جمموعة من اخلصائص وبداية فإنه ال يوجد اتفاق بني اهليئات أو، التقارير

ذ القرارات واليت جمموعة من اخلصائص األساسية هذه اخلصائص تنبثق من منفعة املعلومات احملاسبية يف اختا
وعلى قابلية ، املعلومات من ناحية ثانية مة تلكءوعلى مال، رجة الثقة يف املعلومات من ناحيةتتوقف على د

فالعوامل الثالثة جمتمعة تساهم يف حتسني منفعة املعلومات احملاسبية الختاذ ، ملعلومات للمقارنة من ناحية أخرىا
عدالة تلك املعلومات وقابليتها ، متثيلها حلقيقة األحداث والوقائععلى  وتتوقف الثقة يف املعلومات، القرارات
  .والتغذية العكسية، القيمة التنبؤية هلا، فإا تتوقف على توقيت املعلوماتمة املعلومات ءأما مال ،للتحقيق

الدول حنو تنمية واجتاه العديد من ، وتعقد أنواع االستثمارات املالية، املؤسساتنتيجة لتطور بيئة عمل      
أصبح من ، وإثراء املعلومات الواردة بالقوائم املالية حتقيقا للشفافية وتطبيقا ملتطلبات حوكمة الشركات

وتدعم ، الضروري تطوير حمتوى التقارير والقوائم املالية لتتضمن معلومات غري تقليدية حتقق الشفافية من جهة
د أدت التطورات السابقة إىل زيادة احلاجة إىل اإلفصاح عن ولق، ثقة مستخدمي تلك التقارير من جهة أخرى

يف ظل املخاطر احمليطة ببيئة عمل  للمؤسات املعلومات اليت تعاون متخذي القرارات على التنبؤ باألداء املستقبلي
لتقارير فما زالت هذه ا، إثراء التقارير والقوائم املالية إىلوبالرغم من أن هذه التطورات دعت ، ملؤسساتهذه ا

   .55يف مواجهة هذه املخاطر املؤسسةفهي ال تظهر دور إدارة ، املؤسسات تفتقر إىل معلومات عن خماطر
يف االنضمام إىل أسواق املال العاملية واكتساب ثقة املستثمرين وااللتحاق بركب  املؤسساتومع رغبة 

 أحد أهم املمارسات احملاسبية الواجبميثل  املؤسساتالدول األكثر تقدما أصبح القياس واإلفصاح عن خماطر 
  .املؤسساتوبات من الضروري تقدمي معلومات مالية وغري مالية عن أنواع املخاطر اليت تواجه هذه ، تطبيقها

أن التقارير املالية ليست غاية يف حد ذاا ولكنها دف إىل تقدمي املعلومات اليت تفيد يف اختاذ  ويتبني لنا
وبالتايل كان هناك ضرورة للمطالبة مبعايري جديدة للقياس ، معلومات مالية أو غري ماليةكانت القرارات سواء 

األمر الذي ، واإلفصاح وزيادة كمية املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها للوفاء باملتطلبات اجلديدة من املعلومات
زيادة جودة التقارير  هيترتب علي ،يؤدي إىل تطوير وحتسني اإلفصاح عن املعلومات املوجودة بالتقارير املالية

  . القرارات املتعلقة بتحسني األداء البيئيوإمكانية  االعتماد عليها يف اختاذ ، املالية
 ل القوائم املالية أو بشكل مستقلسواء كان ذلك داخ إن اإلفصاح عن املعلومات البيئيةف وبالتايل

خالل توفر خصائص جودة املعلومات احملاسبية واليت وذلك من ، زيادة جودة املعلومات احملاسبية سيؤدي إىل
من توصيات مفاهيم احملاسبة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة األمريكي واليت  )2(نص عليها يف التوصية رقم 

  . 56متثل إطارا جلودة التقارير املالية

                                                
جملة كلية  ،-دراسة حتليلية لتقييم بيئة اإلفصاح املصرية  –القياس واإلفصاح احملاسيب عن خماطر املنظمات ، د حسنمصطفى حممد كمال حمم -55

  .245: ص، 2007،الد الرابع واألربعون، العدد الثاين، جامعة اإلسكندارية، كلية التجارة، التجارة للبحوث العلمية
  .103 :، صمرجع سبق ذكره شيماء سعيد حممد يسن، -56
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ف املعلومات البيئية وتتنوع ختتل: وخصائص جودا املعلومات البيئية الواجب اإلفصاح عنها - الفرع الثالث
وميكن حتديد املعلومات البيئية بالنهج العلمي حيث ميكن  ،تخدمي املعلومات ومتخذي القراراتحسب مس

واملنهج النظري حيث يتم استنباط ، معرفة املعلومات املطلوبة عن طريق متخذي القرارت مباشرة عن احتياجام
كان املنهج فهناك حد أدىن  من املعلومات البيئية جيب توفريها احتياجات متخذي القرار للمعلومات وأيا 

  .ملستخدمي التقارير املالية الختاذ قرارات رشيدة
  :57ميكن تقسيم املعلومات البيئية إىل ما يلي  :املعلومات البيئية تقسيم -أوال

مات والقوانني البيئية وتوضح من التنظي املؤسسةاملعلومات اخلاصة مبوقف  يوه :املعلومات البيئية القانونية - أ
  :ومن هذه املعلومات، مدى االلتزام

 .املؤسسةات البيئية اليت ختضع هلا القوانني والتنظيم -1
 .عويضات املقدرة عن التلوث البيئيوالتالرسوم  -2
 .معها املؤسسةى التلوث ومدى توافق املؤشرات واملعايري البيئية احملددة للرقابة عل -3
 . مؤخرا من جانب األجهزة الرقابية البيئية املؤسسةليت أجريت على نتائج الفحوص الطبية ا -4
 .وأسباا املؤسسة ايا املرفوعة ضداإلجراءات القضائية أو القض -5

ستثمارية املزمع وهي املعلومات اليت تتعلق باألنشطة اال :املعلومات البيئية عن النشاط االستثماري -ب
                 :ومن هذه املعلومات، االستثمار فيها

 .البيئة ىالسلبية عل آثارهو املؤسسةنوعية نشاط  -1
 .وجود خماطر بيئية من نشاط املؤسسةمدى  -2
 .من خالل التأمني ضد هذه املخاطر املخاطر البيئية وكيفية تغطيتها -3
 . رق التخلص من النفايات واملخلفاتط -4
 .ثار السلبية على البيئةبشأن اآل املؤسسةكيفية القضاء على الشكاوى والقضايا املرفوعة ضد  -5
 .املؤسسةو اخلدمة الناجتة عن نشاط األخطار النامجة عن استخدام املنتج أ -6
وتقييم املركز املايل  م وعناصر اآلثار البيئيةاملعلومات اليت تساعد على حتديد قي وهي :املعلومات البيئية املالية -ج

   :ومن هذه املعلومات، للمؤسسة
 .اة إلزالة التلوثالبيئية املقتن األصول -1
 .امات البيئية الفعلية و احملتملةااللتز -2
 .املصروفات البيئية الفعلية -3

                                                
منوذج حماسيب  –غراض التنمية املستدامة داة لتوفري املعلومات الالزمة ألأمكانية استخدام معايري املراجعة البيئية كإ محد صابر،أحممود حممد  -57

 .326-325 :ص ، ص2010الول، لتجارة والتمويل، كلية التجارة،جامعة طنطا، العدد الثاين، الد اا، الة العلمية -مقترح لتقارير املراجعة البيئية
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 .ث البيئيالرسوم والتعويضات املقررة عن التلو -4
 .ة املقررة نتيجة االلتزام البيئياحلوافز االستثمارية والضريبي -5

مات البيئية عن خصائص جودة ال ختتلف خصائص جودة املعلو :املعلومات البيئية و خصائص جودا -ثانيا
حيث تتعدى ، ف من حيث املفهوم واهلدف واجلودةاملعلومات احملاسبية من حيث املسميات  وإمنا يأيت االختال

لذلك يرى ، قارير املالية يف اختاذ القراراتالت يمل تكن من مستخدمستفيدة من املعلومات البيئية ولواألطراف امل
                                        :58بيئية هيالبعض أن خصائص املعلومات ال

لقرار املتخذ يف حيث خيتلف القرار املتخذ يف حالة وجود املعلومات البيئية يف القوائم املالية عن ا :مةءاملال - أ
                                                   :جيب توافر اخلواص اآلتية مةءاملالوحىت تتحقق  ،حالة عدم وجودها

 ) .عند الطلب ،الوقت املناسب(ملعلومات البيئية توقيت ا -1
 .)صاحلة لكل احلاالت -التقومي والتصحيح(غذية العكسية الت -2
 .)صاحلة على تقييم مناذج التنبؤ باألحداث البيئية(القدرة على التنبؤ -3

  .استيعاا ملنطقيتها وموضوعيتهاحيث يسهل فهمها و :القابلية للفهم -ب
ا تعكس صورة واضحة أأي ، ية أو املؤثرة وحمايدةحيث تكون خالية من األخطاء اجلوهر :)الثقة(الدقة  -ج

  :وجيب أن تتصف مبا يلي، اء البيئيوصادقة وعادلة عن األد
 ).غري مضللة –كاملة (الصدق  -1
 .)العرض وسالمتهأمانة (اجلوهر قبل الشكل  -2
 .)ر الشخصيخالية من التقدي –خالية من التحيز (احلياد  -3
حيث جيب عرض املعلومات البيئية بطريقة يسهل معها معرفة التشابه واالختالف بني  :القابلية للمقارنة - د

كما جيب العرض ، ةاملماثل املؤسساتوأيضا بينها وبني ، عن هذه الفترة والفترات السابقة ةللمؤسساألداء البيئي 
تبعة والتغريات اليت حدثت ملساعدة مستخدمي القوائم املالية يف بطريقة ميكن معها معرفة السياسات احملاسبية امل

  .تفسري األحداث
أن توافر خصائص جودة املعلومات بصفة عامة وخصائص جودة املعلومات البيئية بصفة يتضح لنا و

و فه، توفري تلك املعلومات للمستخدمني يعتمد بشكل كبري على معد التقارير املالية الذي يقوم على ،خاصة
للواقع وخالية من و أن تكون عاكسة فعال ، لومات مبصطلحات بسيطة يسهل فهمهاالقادر على توفري هذه املع

وبالتايل ستزيد من جودة التقارير ، مات بتلك اخلصائص زادت من جوداذا توافرت هذه املعلوإو، األخطاء
ماملالية وميكن  للمستخدمني االعتماد عليها يف اختاذ قرارا .     

  

                                                
 .327- 326: ص ص، مرجع سبق ذكره محد صابر،أحممد  حممود -58
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  قياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية منهج ل: املبحث الثالث  
حناول أن من التكاليف البيئية وكيفية قياسها واإلفصاح عنها  لبعدما تعرضنا يف دراستنا هذه إىل ك

وذلك ، املؤسسات الصناعية وخاصة صناعة اإلمسنت لقياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف منهج نشكل
عبارة عن جمموعة من القواعد اليت ميكن اإلستناد عليها وتطبيقها يف  يفه، ثا للبيئةيكثر الصناعات تلوإلعتبارها أ

  :ثارا على البيئة وهو موضح كمايليآأي جمال صناعي يترك 
  قياس التكاليف البيئية  منهج: املطلب األول

املؤسسات  جانب من املتزايد االهتمام نأ األمريكية احملاسبني مجعية من املنبثقة البيئية التكاليف جلنة ترى
 عن باحملاسبة يسمى ملا إطار لتكوين فعال بشكل تساهم جعلها البيئية تكاليفلل احملاسيب القياس نأبش االقتصادية

منهج  بناءولغرض الوصول إىل ، ويبدو أن هذه املؤسسات أحرزت تقدما يف مثل هذا اال ،التكاليف البيئية
 املنهجشكل هذا يت ميكن للمؤسسات اإلستفادة منه يف ما خيص قياس التكاليف البيئية ولبيئية لقياس التكاليف ا

  :من خالل العناصر التالية
نوضح من خالل هذا الفرع الفرضيات اليت يبىن عليها  :قياس التكاليف البيئية وكيفيةفرضيات  -الفرع األول

  :ل العناصر التاليةالنموذج وكيفية قياس التكاليف البيئية وذلك من خال
  :التالية هذا املنهج على الفرضياتيتأسس  :الفرضيات -أوال

الطبيعية مما يكون له  ردوإىل إسترتاف للموا، األنشطة الصناعية تؤدي إىل حدوث تلوث للبيئة مبختلف أنواعه - أ
ال الذين يعملون داخل سواءا للعم اإجتماعي اثرأتأثري على اجلانب اإلقتصادي للمؤسسة وللدولة وكذلك خيلف 

 .املؤسسة أو اتمع احمليط باملؤسسة
محاية البيئة من التلوث جيب أن تكون مستمرة وعلى املدى الطويل ألن عموم الصناعات تتميز باإلستمرارية  -ب

 على اوهو ماحيتم على املؤسسة ضرورة مكافحة التلوث اليت تتسبب فيه املؤسسة مبختلف أنواعه ألنه يترك آثار
وكذلك تطوير أساليب ، والميكن هلم حتمل ذلك لسنوات طويلة، صحة العاملني باملؤسسة واتمع احمليط ا

  .املؤسسة عن الصناعة بسبب التلوث محاية البيئة ألنه من غري املعقول توقف
مل جوانب ميكن أن لذي يشمة لقياس التكاليف البيئية اءمدخل القياس احملاسيب املتعدد األبعاد أكثر مال يعترب -ج

 املؤسسات وباألخص، اجلانب الكمي واملايل والوصفي واليت حتتوي على ،تساعد يف عملية قياس التكاليف البيئية
 .صناعة اإلمسنت مؤسساتاليت متارس أنشطة ذات أثر بيئي سليب واضح مثل 

 اليف األخرى ومن بني هذه وصعوبة فصلها عن باقي التك التكاليف البيئية مبجموعة من املتغريات ترتبط - د
  : مثل املؤسساتتعلق باجلانب الفين لنشاط ي منها ما تغرياتامل
  .املواد اليت تدخل يف اإلنتاج وكذلك حتديد املسموح ا مبختلف أنواعهحتديد نسب التلوث  -1
  .أي اآلالت الصديقة للبيئة مة اليت تساعد يف احلد من التلوثاملعدات واآلالت املستخد -2
  .ها إلنتاج مواد أوليةلكميات الفعلية النبعاث عناصر التلوث وإمكانية إعادة استخدامحتديد ا -3
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ويتطلب من النظام  ومتغريةليست ثابتة  تتصف بأا اليتواجلوانب املالية ب رتبطي قياس التكاليف البيئية أن - هـ
   :املؤسسة وتقدير ما يلي احملاسيب أن يتصف باملرونة مبا يتناسب مع ظروف

  . ملؤسسةتكاليف األضرار املادية والبشرية للنشاط الذي متارسه ا -1
  .معاجلة هذه األضرارمواجهة و تكاليف -2
 . هذه األضرار مستقبال ملنع وقوع تكاليف التخطيط  -3
الصناعية  املؤسساتوسلوك  والتحكم والرقابة يف نسب التلوث من العوامل املؤثرة يف قياس التكاليف البيئية -و
ستلتزم أكثر  املؤسسةحيث أن احلكومية والدولية النظم و بالبيئة اخلاصة تشريعاتال هي ،اه القضايا البيئيةجتا

وأن النظام احملاسيب حتكمه ، غرامات تطبيقبتطبيق إجراءات كفيلة باحلفاظ على البيئة ونسب التلوث يف حال 
 ظام احملاسيب املايل اجلزائري البنود املتعلقة بتطبيقحبيث جيب أن يتضمن الن جمموعة من املعايري الدولية واحمللية

هيئات وجهات  ليمن خالل تشك ،يف املؤسسات اجلزائرية وباألخص املؤسسات الصناعية احملاسبة البيئية
  .البد من األخذ ذه الفرضيات منهج قياس التكاليف البيئية ومن أجل حتديد، متخصصة

 :سنوضح كيفية قياس التكاليف البيئية املباشرة وغري املباشرة وذلك كمايلي:كيفية قياس التكاليف البيئية -ثانيا
 بناءا إما املؤسسة تنفذها اليت البيئية األنشطة اجلزء هذا يتضمن :املباشرة البيئية للتكاليف احملاسيب القياس - أ

   :59نشطة مايلياتمع وتتضمن هذه األ جتاهامسؤوليتها  على بناءا أو قانوين نص على
 وظروف بيئة حتسني على املترتبة البيئية للتكاليف النقدي القياس إجراء ميكن :لالعم وظروف بيئة حتسني -1

 التكاليف هذه وتتمثل البيئية الظروف هذه حتسني جراء املؤسسة حتملتها اليت الفعلية التكاليف أساس على العمل
 األجهزة هذه ملثل الالزمة والصيانة التشغيل اريفمص جانب إىل اإلجراء هلذا الالزمة واملعدات األجهزة بقيمة

 املؤسسة التزام عدم على تترتب وقد ،الصناعي واألمن السالمة إرشادات إلعداد الالزمة واملعدات واآلالت
 .العاملني ببعض واإلصابات األضرار إحلاق إىل الالزمة والتعليمات بالقوانني

 الرقابة عن الناشئة املؤسسات تتحملها اليت البيئية التكاليف إن :التلوث مسببات وجتنب البيئة على احملافظة -2
 :يتاآل يف تتمثل التلوث مسببات على

 .التلوث على الرقابة يف املستخدمة واألجهزة واملعدات اآلالت تكاليف -
 . التلوث على الرقابة يف اخلاصة واملعدات اآلالت استخدام على املترتبة والصيانة التشغيل مصروفات -
غري .يف ااري املائية أو يف األماكن  اليف معاجلة املخلفات وامللوثات الصناعية قبل وبعد طرحهاتك -
 . خصصة هلاامل
 .األضرار وإزالة منها والتخلص اإلنتاج خملفات معاجلة تكاليف -

                                                
 األداء حول الثاين الدويل امللتقى مداخالت جممع ،مقترح منوذج البيئية التكاليف قياس تواجه اليت التحديات ،احلمداين رجب ابراهيم خليل -59
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 .املؤسسة نشاطات نتيجة التشغيل موانع التلوث من التخلص تكاليف -
 .الت البيئيةابا الصلة ذات العاملني تدريب تكاليف -
 .البيئي األداء بتحسني اخلاصة أو املترابطة واملعدات األجهزة وصيانة تشغيل تكاليف -
 يف األمان حتقق وشروط للجودة القياسية باملواصفات االلتزام ديؤي :املنتج جمال يف اخلاصة األنشطة حتسني -3

 هذا جراء واألمان احلماية ويوفر ملنتجاتا هذه عند استخدام لإلصابة التعرض احتماالت تقليل إىل املنتج
 الفعلية التكاليف أساس على النشاط هذا على املترتبة البيئية للتكاليف النقدي القياس إجراء وميكن االستخدام

 الكمي القياس إجراء ميكن كما،األمان بتحقق اخلاصة الضوابط والشروط تنفيذ سبيل يفاملؤسسة  حتملتها اليت
 الدولية واملعايري للمواصفات مطابقتها عدم بسبب من املستهلكني املرجتع املنتج كمية أساس على النشاط هلذا

 عدم عن املؤسسة إىل املقدمةى الشكاو عدد أساس على الكمي القياس إجراء ميكن كما ،األمان حتقق وشروط
   . املطلوبةوالشروط  القياسية للمواصفات املنتج مطابقة

 املسترتفة املوارد تكاليف يف باشرةامل غري التكاليف تتمثل :باشرةامل غري البيئية كاليفللت احملاسيب القياس -ب
 فئات أما حيوانات أو نباتات من برية حياة أو مياه أو تربة املوارد هذه كانت اءوس اإلنتاج عملية خالل

  :60كمايلي للمحاسبني الدويل االحتاد إصدارات حسب بالبيئة املرتبطة التكلفة
 . تامة منتجات إىل حتويله يتم واليت املوارد من وغريها الطبيعية املوارد مثل اإلنتاج ملخرجات املواد يفتكال -1
 تصبح واليت األخرى واملواد الطاقة مصادر ومعاجلة مشتريات مثل املنتج غري ملخرجات املواد تكاليف -2

 . واالنبعاثات املخلفات يف تتمثل إنتاج خمرجات
 وكل املخلفات ومعاجلة استصالح تكاليف يف تتمثل واملخلفات االنبعاثات يف حكموالت السيطرة تكاليف -3

 .التكاليف املرتبطة ا كتعويضات عن األضرار البيئية النامجة عن نشاط املؤسسة
 .البيئية القياس عايريمل املوافقة للمنتجات الوقاية تكاليف يف تتمثل البيئية باإلدارة املتعلقة الوقاية تكاليف -4
 .البيئية باملسائل املرتبطة والتطوير البحث كاليفت -5
 اليت املشاريع إنشاء يف التكاليف هذه وتتمثلجتاه أفراد اتمع االتكاليف املرتبطة بتحمل املؤسسة مسؤوليتها  -6

 .بيئيا املؤسسة صورة حتسن
 مقارنة طريق عن لكوذ التلوث مسببات وجتنب البيئة على احملافظة لتكاليف الكمي القياس إجراء ميكن كما

 كما واحملددة مبوجب القوانني والتعليمات الدولية واحمللية واملستويات الفعلية املستويات املسموح ا من التلوث
 وظواهر أضرار من التأثريات هذه على يترتب ما وصف طريق عن األنشطة هلذه الوصفي القياس إجراء ميكن

  .يوانا على الصحة العامة أو األضرار اليت تصيب النبات أو احلاتمع ومدى خطور تصيب اليت كاألمراض
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 هذا املنهج بتوضيحات فيما خيصيتبع  :توضيحات يف ماخيص إجراءات قياس التكاليف البيئية  - الفرع الثاين
  :61التكاليف واملنافع البيئية تتضمن ما يليإجراءات قياس 

ات واألنظمة البيئية حتكم عملية القياس احملاسيب باعتبارها احملدد إن التشريع: التشريعات واألنظمة البيئية -أوال
األول لعملية القياس، ألنه وفقا للنظام أو التشريع السائد يتم حتديد نسب التلوث املسموح ا واإلجراءات 

ولة ؤت املسلإلدارات املختلفة واجلها االلتزام ا، وبناء على ذلك يتم إعطاء التعليمات ملؤسساتالواجب على ا
باألنظمة املختلفة ومنها النظام البيئي من خالل  املؤسسةويلزم النظام احملاسيب  ،لتحقيق ذلك االلتزام ؤسسةبامل

اليت تفرضها اجلهات  غراماتوللعقوبات وال ،ؤسسةالتحقق من البيانات واملعلومات املتعددة من واقع أنشطة امل
الصناعية التكاليف  املؤسسةمن الطبيعي أن تتفادى  ف البيئية حيث أنهاملختصة بالدولة دور يف التحكم بالتكالي

   .العقوباتاإلضافية كالغرامات و
أن عملية القياس احملاسيب للتكاليف البيئة تنطوي  يتضح لنا: حتديد املدخل املالئم لقياس التكاليف البيئية -ثانيا

  :مايلي على عدة جوانب أو أبعاد تتمثل يف
 حيث أنه توجدبترمجة العمليات ذات التأثري البيئي يف صورة وحدات كمية،  وخيتص هذا البعد :يالبعد الكم - أ

مواد حتظر فهناك ، نوعية املواد الداخلة يف اإلنتاجتتمثل يف نسب التلوث املسموح ا وكمية و، متغريات فنية
هذه  منية للتأكد من خلو اإلنتاج الصناع املؤسساتولة رقابة على ؤائيا من االستخدام وتفرض اجلهات املس

سموح املوتتطلب هذه املرحلة حتديد كميات التلوث املسموح ا والفعلية وكميات التلوث غري  ،املواد احملظورة
  :ا على أن تتم على النحو التايل
  كمية التلوث املسموح به ـ كمية التلوث الفعلية = كمية التلوث غري املسموح به 

  يجة موجبة فإن ذلك يعين أن كمية التلوث تكون ضمن النسبة املسموح ا فإذا كانت النت
  .غري املسموح اضمن النسبة مية التلوث تكون ا يعين أن كهذوإذا كانت النتيجة من املعادلة سالبة ف

إىل بترمجة العمليات ذات التأثري البيئي يف صورة وحدات نقدية للوصول هذا البعد وخيتص  :ايلاملالبعد  -ب
التكاليف املختلفة مثل تكلفة منع حدوث الضرر البيئي وتكاليف اخلرباء واملختصني وتكاليف العالج للعاملني 

توجد متغريات مالية تتعلق بالقياس املايل لألعباء واألضرار البيئية للتكاليف البيئية باإلضافة ، وواألحباث والتدريب
مثل الوفورات يف املواد األولية (  ،جتاه احلفاظ على البيئةا املؤسسةزام تقدير املنافع البيئية املترتبة من الت إىل

  .)إعادة تدوير املخلفات البيئية  املستخدمة يف العملية اإلنتاجية بعد
على املنظر اجلمايل  للمؤسسةوصف أثر العمليات واألنشطة املتعددة  ويتمثل هذا البعد يف :البعد الوصفي -ج

  .املؤسسةسية للعاملني واألشخاص الذين يسكنون يف منطقة قريبة من للبيئية واحلالة النف
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اليت تلحق باألصول البشرية واملادية  قيمةالعرب آثار التلوث الضارة عن ت: األضرار البيئية املراد قياسها -ثالثا
  :لى النحو التايلويتم قياس األضرار الناجتة عن التلوث ع، نتيجة عنصر التلوث والذي يتم التحكم فيه أو إزالته

 :ضرار باملواد واملعدات مثلاإل يؤدي التلوث البيئي والنشاط البيئي السليب إىل: األضرار املاديةقياس قيمة  - أ
تآكل املعادن والتدهور يف اخلواص الكيميائية والطبيعية وقد أشارت دراسة إىل تأثري تلوث اهلواء على املواد 

  62:واملمتلكات بالطرق اآلتية
من  هائال اتطلب هذه الطريقة حجموت، واد نتيجة التلوث الصناعي للهواءاألضرار اليت حتدث للم تقدير -1

  .ستخدم هذه الطريقةما ت درالذلك فإنه ن، ملواد واملمتلكات يف مدينة معينةاملعلومات لتقدير اخلسائر يف ا
 يةراإلجيايف القيمة  االخنفاضحجم أو من خالل معرفة ، قةتقدير االخنفاض يف قيمة األرض أو العقار يف املنط -2

 .للعقارات يف تلك املنطقة
 .للعقارات نتيجة التلوث الصناعيمن خالل تقدير تكلفة الصيانة ، ير اخلسائر املادية يف املمتلكاتتقد -3

 باملؤسسةاليت تصيب املوارد البشرية لبيئة اتمع احمليطة وتتمثل يف األضرار : قياس قيمة األضرار الصحية -ب
  : كما يلي هاوميكن قياس االتلوث وتأثريها على معدل الوفيات مقارنة باملناطق األخرى األقل تلوثنتيجة 

بالنشاط الذي متارسه  تكاليف اإلصابة باألمراض الناجتة عن التلوث، ومتثل تكاليف اإلصابة بأمراض هلا عالقة -1
 .تلوث واملرض تم إجراء دراسات لتوضيح العالقة بني اجلرعة من اليو املؤسسة

  : تم قياس هذه التكلفة وذلك على النحو التايل ي، وقياس تكاليف نفقات العالج -2
  . طبيةالالتكاليف املباشرة وتشمل تكاليف العمالة الطبية، تكاليف األدوية،و تكاليف املعدات  -3
  .باشرة مثل نفقات تفصيلية خالل إقامة العامل باملستشفىاملحتديد التكاليف غري  -4
عدد أيام  وهي عبارة عن متوسط أجر العامل اليومي مضروبا يفضات اليت تصرف للعاملني املتضررين، لتعويا -5

   .عدد احلاالت املرضيةمضروبا يف الغياب نتيجة املرض 
 :ميكن حساب النقص يف الطاقة اإلنتاجية نتيجة التلوث باملعادلة التالية -6

=  
  اإلنتاج السنوي اإلمجايل بسعر السوق

  للعامل  \نتاجية الطاقة اإل
  عدد أيام العمل يف السنة×عدد العمال الكلي 

 ديةله قيمة ما بشرياً مورداً ؤسسةحيث ميثل األفراد العاملني بامل،النقص يف املوارد البشرية نتيجة التلوث  -7
ة حبيث كانت السبب يف تطور مفهوم احملاسب ألا وطاقة بشرية مهمة للمؤسسة دخل ضمن التكاليف اإلمجاليةت

رية ـإىل اخلسائر البش 63دراسة تأشارد ـوق، ؤسسةعناصر األصول املوجودة بامل مت اعتبار املوارد البشرية أحد
  و بالتايل االجتماعية اليت تنتج عن التلوث مما يتطلب وضع معايري كمية وفنية للتحكم ذه اخلسائر 

                                                
العدد  ،14الد  ،ون الصناعي يف اخلليج العريبالتعا ،اخلسائر االقتصادية الناجتة عن التلوث الصناعي للهواء يف مدينة الرياض تقدير، حجازي ياملرس - 62
  .50 -  37:ص  ص، 1994، يوليو 55
الد منظمة األقطار العربية املصدرة للبترول،  النفط والتعاون العريب، ،ثاجتة عن مشروعات التحكم يف التلوحتليل الفوائد الن ،أبو بكر سامل -63
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  :نقسم هذه األضرار إىل جزئينيقياس تكلفة الوفاة املبكرة للفرد نتيجة أضرار التلوث وت  -8
  .الضرر يف مستوى الدخل نتيجة ارتفاع معدالت الوفاة -
   .القيمة املضحى ا يف شكل نفقات التربية والتعليم لوفيات التلوث -

  :من خالل العالقة اآلتيةيف هذه احلالة  وميكن قياس تكاليف اآلثار الضارة للتلوث
   تكلفة الوفاة املبكرة+ ة بالتلوث تكلفة اإلصاب= تكلفة اآلثار الضارة  
يتطلب خالل هذه املرحلة احلصول على بيانات عن عدد السكان باملنطقة  :ر االجتماعيةقياس قيمة األضرا -ج

املتأثرة بعناصر التلوث ومعدالت اإلصابة بأمراض التلوث يف املنطقة ومقارنة النتائج ببيانات املناطق األخرى 
هذه البيانات يتم قياس قيمة األضرار الصحية اليت تصيب األفراد املقيمني يف املنطقة األقل تلوثا، ومن خالل 

  :باملعادلة اآلتية ؤسسةاحمليطة بامل
معدل اإلصابة بنفس املرض يف × معدل اإلصابة مبرض نتيجة التلوث × الزيادة يف معدل اإلصابة مبرض معني  -

   .املنطقة األقل تلوثا
  :64يتطلب األمر ما يلي :ضرار االجتماعيةقياس قيمة األمتطلبات  - د
حتديد نوع الضرر االجتماعي، ويتمثل يف األضرار الصحية لإلنسان والكائنات احلية واألضرار اليت تصيب  -1

  . األصول امللموسة للمجتمع كاملباين واألضرار اليت تصيب التربة الزراعية
اليت يصيبها الضرر من عناصر  ؤسساتعدد املويتم يف هذه املرحلة حتديد  ر االجتماعيحتديد حجم الضر -2

   :وذلك كمايلي تلوث البيئة
  .عدد األفراد املصابني بأمراض التلوث -

  .عدد حاالت الوفاة املبكرة بسبب أمراض التلوث
 .مساحة األرض الزراعية املتأثرة بالتلوث -
 .عدد وحدات املباين السكنية أو العقارات اململوكة املتأثرة بالتلوث -
وتتضمن هذه املرحلة حتديد مقدار الضرر لكل وحدة ويتحدد هذا املقدار  :الوزن الفين لوحدة الضررحتديد  -3

   :يف ضوء عدة عوامل
   .مستويات تركيز عناصر التلوث يف البيئة احمليطة -
   .مقدار الفترة الزمنية اليت تتعرض هلا وحدة الضرر -
 .درجة االستجابة أو ما يعرف مبدى التأثر حلدوث الضرر -
  .اآلالت واملعدات إهتالكمعدل  -
 :ويفيد القياس الفين لوحدة الضرر قياس تكاليف وأعباء أضرار التلوث مالياً أو نقدياً مثل -4
 .درجة اإلصابة بااللتهاب الشعيب وأمراض التلوث بصفة عامة لكل فرد -
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  .ةحتديد ضرر االخنفاض يف اإلنتاجية الزراعية لكل هكتار أو متر طويل لألراضي الزراعي -
  .نتاجية نتيجة تعرض الفرد للتلوثحتديد درجة االخنفاض يف اإل -

  إلفصاح عن التكاليف البيئية ا منهج: املطلب الثاين
 منهجالبد أن يتبعه  كامال هذا املنهجوحىت يكون ، بقياس التكاليف البيئية اخاص امنهج بعدما شكلنا

على املعلومات البيئية من أجل تقييم األداء قصد احلصول ، للمؤسسة خاص باإلفصاح عن التكاليف البيئية
ويتم اإلفصاح عن التكاليف البيئية يف التقارير املالية الدورية لتلبية إحتياجات األطراف املعنية ذه ، البيئي

ها إن اإلفصاح البيئى ىف التقارير السنوية الىت تقدم قتصادية املختلفةيت تساعدها يف ترشيد قراراا االاملعلومات ال
وتعترب التقارير السنوية مصدر أوىل لكل من ، يعطى فعالية هلذه التقارير بالنسبة للمستفيدين اخلارجيني املؤسسات

) األفراد واملؤسسات(حيث يعتمد املستثمرين ، إخل.. املستثمرين والدائنني والعاملني واجلهات البيئية واحلكومية
   65.ات املالية وغري املاليةعلى التقارير السنوية ىف احلصول على املعلوم

كما ترجع أمهية التقرير عن األداء البيئى ىف أنه يسهم ىف تقدمي إرشاد لتحديد واختيار وإنشاء العديد 
إال أن  للمؤسساتوعلى الرغم من تلك األمهية للتقارير اخلاصة باألداء البيئى  ،من مؤشرات تقومي األداء البيئى

رجع ذلك نقص املعايري وي، تويها تلك التقاريرودة وكمية املعلومات الىت حتالوضع احلاىل يدل على نقص ىف ج
   :ذلك من خالل النقاط التالية وسنوضح  66.املوحدة ىف إعداد تلك التقارير أو التشريعات امللزمة

، رالتقاريسلوبني عند إعداد مثل هذه أميكن التمييز بني  :يلبيئوا يتقارير األداء االقتصاد -الفرع األول
الثاىن إعداد و، األول دمج تقارير األداء البيئى ضمن تقارير األداء االقتصادى باعتبار أما ميثالن وحدة متكاملةف

  . هذان األسلوبان ليسا بديلني ولكنهما مكمالن لبعضهما البعض وميكن اعتبار، تقارير مستقلة لألداء البيئى
 املالية منها البيانات واملعلومات البيئية نيتضملتقارير بلألسلوب األول يتم اعداد هذا النوع من اوفقاً 

وذلك على ) وقائمة التدفقات النقدية، وقائمة املركز املايل، قائمة الدخل(داخل القوائم املالية املتعارف عليها 
  :67النحو التاىل

لذا ، ولياا البيئيةؤمبس سةاملؤسال تظهر مدى وفاء  يتضح لنا أن قائمة الدخل بوضعها احلايل: قائمة الدخل -أوال
  : يوذلك كما يل، يواألداء البيئ ييظهر كل من األداء االقتصاد يفإنه ميكن إعادة تصنيف القائمة بالشكل الذ

  . للمؤسسة يالدخل من النشاط االقتصاد يتم حتديد صايف  - أ
 وصوالً لصايف للمؤسسة يالدخل من النشاط البيئ صايف يالدخل من النشاط االقتصاد يضاف إىل صايف  -  ب

الدخل  لصايف وصوالً على األرباح تستبعد الضرائب، قبل فرض الضريبة على األرباح معاً يوالبيئ يالدخل االقتصاد
   :التالية يوالبيئ يوميكن بيان ذلك من خالل قائمة الدخل االقتصاد، يوالبيئ ياالقتصاد

                                                
65- M.J. Epstein and M. Freedman, Social Disclosure and the Individual Investor, Accounting, Auditing and 
Accountability Journal, 1999, p. 94.                                                                  
66-  Matteo Bartotomo, Federica Rangier, Environmental Reports Content, Limperg Institute, 2002, p. 70.                                                        
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  .يوالبيئ يقائمة الدخل االقتصاديبني :  )3-2(شكل رقم 
 يجزئ يكل ــــانبيـــ

  : قبل فرض الضريبة على األرباح  يصاىف الدخل من النشاط االقتصاد
 يضاف إليه: اإليرادات البيئية

××  

 ××    .إيرادات إعادة التدوير
  ××    . إيرادات التخلص من النفايات

  ××    . املخصصات البيئية التخفيض يف
  ××    . أرباح بيع أصول رأمسالية بيئية

    ××  .يرادات البيئيةاإل إمجايل
      النفقات البيئية: ختصم

  ××    . إجيار خمازن النفايات اخلطرة
  ××    .مواد خام لوحدات املعاجلة

  ××    . أجور العاملني بوحدات املعاجلة
  ××    . الك األصول الرأمسالية البيئيةتإه

  ××    . خسائر بيع أصول رأمسالية بيئية
  ××    . الزيادة ىف املخصصات البيئية

  ××    . أقساط التأمني ضد املخاطر البيئية
  ××    . غرامات وتعويضات بيئية

    )××(  . النفقات البيئية إمجايل
    ××  قبل فرض الضريبة على األرباح  يوالبيئ يالدخل االقتصاد صايف
    )××(  .الضرائب على األرباح: ختصم
    ××  .باحبعد خصم الضريبة على الر يوالبيئ يالدخل االقتصاد صايف

      
اإلطار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة تطبيقية اختباريه على القطاع  ،طارق فتحي قعبد اخلال: املصدر

  .158: ص، 2004 ،كلية التجارة جامعة القاهرة، ، رسالة دكتوراهالصناعي

يسمح بفصل  يالشكل الذالتقليدية ب أيضاً يتم إعادة تصنيف قائمة املركز املايل: قائمة املركز املايل -ثانيا
 وذ يوضح قائمة املركز املايل والشكل التايل. تلك القائمة ياجلوانب االقتصادية عن اجلوانب البيئية ملستخدم

  . يوالبيئ يالبعد االقتصاد
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  يوالبيئي قائمة املركز املاىل االقتصاديبني  :)4-2( شكل رقم                           
 الصاىف  اتالكتجمموع اإله ةالتكلف  بيـــــــان

    األصول الثابتة 
 األصول الثابتة االقتصادية

 األصول الثابتة البيئية
 حتت التنفيذ  أشغال
 اقتصادية حتت التنفيذ  أشغال
 بيئية حتت التنفيذ  أشغال

 إمجايل األصول الثابتة 
 األصول املتداولة

 املخزون بعد خصم املخصص
 خمزون مستلزمات إنتاج

 ن مستلزمات بيئيةخمزو
 املدينون بعد خصم املخصص

 بالصندوق والبنوك اتالنقدي
 إمجايل األصول املتداولة

 االلتزامات املتداولة: ختصم 
 التزامات اقتصادية

 التزامات بيئية 
 خمصصات مرتبطة بالنشاط االقتصادي

 خمصصات مرتبطة بالنشاط البيئي
 دائنو التوزيعات

 ة إمجايل االلتزامات املتداول
 رأس املال العامل 

 : يتم متويلها كما يلى إمجايل االستثمارات 
 حقوق املسامهني 

 رأس املال املدفوع 
 االحتياطيات 

 األرباح املرحلة 
 إمجايل حقوق املسامهني 

  السنةأرباح 
 قروض طويلة األجل

 قروض طويلة األجل لتمويل عمليات اقتصادية
 ةقروض طويلة األجل لتمويل عمليات بيئي

 إمجايل متويل رأس املال العامل واألصول الثابتة

×× )××( ×× 
××  )××(  ××  
      
    ××  
    ××  
    ×××  
      
      
    ××  
    ××  
    ××  
  ××    
  ××    
  ×××    
      
××      
××      
××      
××      
××      
  )××(    
    ×××  

  ×××  
    
    
××    
××    
××    
  ××  
  ××  
    
  ××  
  ××  
  ×××  
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   :وهي كمايلي تتضمن قائمة التدفقات النقدية ثالثة أنواع من التدفقات النقدية :قائمة التدفقات النقدية -ثالثا
فيما بني التدفقات النقدية الشتغيلية اخلاصة  وهنا جيب الفصل :التدفقات النقدية اخلاصة باألنشطة التشغيلية - أ

  .يعن التدفقات النقدية التشيغلية اخلاصة بالنشاط البيئ ؤسسةبنشاط امل
الفصل فيما بني التدفقات اخلاصة باستثمارات أيضاً  هنا جيب :لتدفقات النقدية اخلاصة بأنشطة االستثمار -ب

   .ت ىف شراء أصول بيئيةىف شراء أصول اقتصادية عن تلك اخلاصة باستثمارا
أيضاً جيب الفصل فيما بني التدفقات النقدية الداخلة وهنا  :التدفقات النقدية اخلاصة بأنشطة التمويل -ج

  . واخلارجة اخلاصة باألصول وااللتزامات االقتصادية عن تلك اخلاصة باألصول وااللتزامات البيئية
   :اوهلا ىف اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ومن أمثلة ذلكأما فيما يتعلق بالبيانات غري املالية فيتم تن

  . ؤسسةها املاتتبن السياسات البيئية اليت -1
 . لعمليات التخلص من النفايات اخلطرة يوصف تفصيل -2
 .  التأثريات البيئية للعمليات اإلنتاجية وسبل احلد منها -3
 . حيقق التنمية املستدامة الربامج البيئية اخلاصة باحلفاظ على املوارد الطبيعية مبا -4
  . ؤسسسةحصلت عليها امل الشهادات واإلجازات البيئية اليت -5

 ؤسسةإذا كانت القوائم املالية سالفة الذكر تعد لزاماً على امل: املستقلة يتقارير األداء البيئ - الفرع الثاين
يتم  حيث حمتواها لك التقارير أو يفشكل ت سواء يف يأمر اختيار ياملستقلة ه يفإن تقارير األداء البيئ، إعدادها

من خالل هذه القوائم اإلفصاح عن األداء البيئي يف تقارير منفصلة عن التقارير املالية التقليدية اليت تعدها 
  :وحناول توضيح ذلك كمايلي ،املؤسسات

  :كمايلي هناك ثالثة أساليب لإلفصاح وهي :أساليب اإلفصاح عن تقارير األداء البيئي املستقلة -أوال
ويتم من خالل هذا األسلوب اإلفصاح عن األنشطة البيئية اليت تقوم ا املؤسسة وفاء : اإلفصاح الوصفي - أ

ت البيئية يف شكل تقارير وصفية بصورة إنشائية دون حتليل للتكاليف واملنافع وذلك جتنبا لصعوبا اللتزامتها
 .عبري وعدم الدقة يف غياب الترمجة النقدية للعناصرأنه يتسم بعدم املوضوعية يف الت هالقياس ومن سلبيات

 .تقارير تقنصر على عرض التكاليف البيئية فقط -ب
 .وهي تقدم إطارا شامال لإلفصاح عن التكاليف واملنافع البيئية: تقارير تعرض املنافع والتكاليف البيئية -ج

ت الىت تساعد ىف عملية اختاذ القرارات املعلوماجانب القوائم األخرى بتفصيل يف هذه القوائم إىل  رتوفو
أو غريها من ، أو التغيري أو اختيار املوقع، أو التوسع، سواء ىف جماالت تعديل خطوط اإلنتاج باملؤسسةاإلدارية 

  :68 ومن أمثلتها القرارات األخرى ذات الصلة بالبيئة
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والناجتة  ؤسسةحتملتها امل تكلفة األضرار اليتيهدف هذا التقرير إىل توضيح : تقرير تكلفة األضرار البيئية -ثانيا
  .يوضح ذلك التقريرالتايل عن العمليات اإلنتاجية والشكل 

  تقرير تكلفة األضرار البيئيةيبني  :)2-5( رقم شكل
 جزئي كلي بيـــــــان

   تكلفة األضرار املادية - أ

 ××  ثابتةالصول األتلف 
  ××   طاقة إنتاجية انفقد
  ××   ةييوانية ومسكثروة ح انفقد

  ××   تلف حماصيل
  ××   إخل......... 

   ××  تكلفة األضرار املادية  إمجايل
      تكلفة األضرار البشرية - ب

  ××    .تكاليف العالج الطىب

  ××    .فترة العالج تكاليف طاقة مفقودة يف

  ××    .املبكرة ةتكاليف الوفا

    ×××  تكلفة األضرار البشرية إمجايل

      املخالفات البيئيةتكلفة  -جـ

  ××    غرامات 

  ××    تعويضات

    ××  تكلفة املخالفات البيئية إمجايل

    ××××  . تكلفة األضرار البيئية إمجايل

اإلطار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة تطبيقية اختباريه على القطاع  ،طارق فتحي قعبد اخلال: املصدر
  .162: ص، 2004 ،عة القاهرةكلية التجارة جام، ، رسالة دكتوراهالصناعي
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توضح هذه القائمة نتائج القياسات الفعلية املتولدة عن العمليات اإلنتاجية  :قائمة نتائج القياسات البيئية -ثالثا
وحجم االحنرافات وميكن توضيح تلك القائمة من خالل ، مقارنة باحلدود القصوى املسموح ا قانوناً ؤسسةللم

  : ييلكما  التايلالشكل 
  قائمة نتائج القياسات البيئيةيبني : )2-6( شكل رقم

 العنصر امللوث
  نتائج القياسات

 الفعلية
  احلدود
 القصوى

 االحنرافات
 السالبة املوجبة

   ×× ×× أكسيد الكربيت  ثاين

   ×× ×× كربتييد اهليدروجني 

    ××  ××  أول أكسيد الكربون

    ××  ××  أكسيد الكربون ثاين

    ××  ××  د النيتروجنيأكاسي

    ××  ××  اجلزيئات

    ××  ××  الرصاص

اإلطار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة تطبيقية اختباريه على القطاع  ،طارق فتحي قعبد اخلال: املصدر
  .163: ص، 2004 ،كلية التجارة جامعة القاهرة، ، رسالة دكتوراهالصناعي

 ا امل ا اإلجراءات العالجية اليتويتضح لنا أن تلك القائمة ميكن أن يرفق ىف سبيل معاجلة  ؤسسةقامت
أو إنشاء وحدة معاجلة ، نتائج القياسات املتجاوزة احلدود املسموح ا قانوناً مثال ذلك تركيب فالتر تنقية

  . إخل... للمياه
بداية الفترة وكذا  يف سسةؤمتتلكها امل يتم حصر كافة األصول البيئية اليت هايوف :قائمة األصول البيئية - رابعا

متت من تلك األصول  األصول املتنازل عنهاوكذا ، متت على تلك األصول خالل الفترة املالية اإلضافات اليت
ميكن النظر إىل هذه القائمة على أا  يأ، قائمة املركز املايل لتحديد قيمة األصول البيئية الواجب إظهارها يف

  .قائمة املركز املايل بيئية الواجب إظهارها يفقائمة متهيدية حلصر األصول ال
   منهج القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئيةتقييم : املطلب الثالث

قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها يف القوائم املالية حناول تقييم هذا املنهج اخلاص ب عبعدما قمنا بوض
 رض تطبيقه يف املؤسسات الصناعية وخاصـة مؤسسـات  الوقوف على النقاط اليت تعت من خالل وذلك، املنهج

  :وذلك من خالل النقاط التالية وكذلك الصعوبات اليت تعترض تطبيقه، صناعة اإلمسنت
 لقياس وضعهالذي مت  املنهج يتبني لنا أن: التكاليف البيئية عن واإلفصاح لقياسمنهج اتقييم  - الفرع األول

  :واليت ميكن توضيحها فيما يلي وتعترض تطبيقه صعوبات، لعديد من املزاياالتكاليف البيئية حيقق ا واإلفصاح عن
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 :العديد من املزايا واليت ميكن توضيحها فيما يلي يوفر املنهج  :املزايا اليت يوفرها املنهج -أوال
ة يف املؤسسات الصناعية وخاصة مؤسسات صناع البيئية التكاليف اإلفصاح عن لقياساميكن تطبيق منهج  - أ

 داخل األطراف ولكافة املعلومات اليت يوفرها من هاققحي اليت ميكن أن والفائدة تطبيقه لسهولةوذلك  اإلمسنت
 املؤسسات وخاصة الصناعية منها كافة قبل من استخدامه ميكنهذا املنهج  أن إىل إضافة وخارجها املؤسسة أو

داء البيئي للمؤسسات قائمة وممكنة بشكل موضوعي مما جيعل املقارنات املتعلقة باأل اليت يتميز ا للسهولة
  .ومن شأا أن تساهم يف حتسني األداء البيئي، وعملي

تتضمن محاية البيئة من التلوث وصياغة السياسة البيئية جمموعة من القرارات أمهها القرارات املتعلقة بتحديد  -ب
يد مصادر التلوث والسياسات الفنية البديلة ذات عناصر التلوث الواجب التحكم فيها ومستوياا املقبولة وحتد

  . اآلثار البيئية املتباينة
 يف يساهم املنتجات على مث هلا املسببة النشاطات على وحتميلها صحيحة بصورة البيئية التكاليف قياس إن -ج

  يساهم وهذا ،ليفهاوتكا املنتجات إيراد بني السليمة املقابلة حتديد مث ومن ،دقيق بشكل املنتجات تكلفة حتديد
  . املؤسسة مستوى على منتج كل لتكلفة السليم القياس إىل إضافة اإلدارية القراراتيف ترشيد 

 عن  املتربة ثريتأبالت املتعلقة البيانات ومراجعة يقتدق ليشمل يتسع حبيث الرقابية األجهزة دور نطاق توسيع - د
صة يف الدولة صورة صادقة عن حجم املشكالت البيئية اليت إعطاء اجلهات املختو، أنشطة املؤسسة على اتمع

  .من أجل اجياد احللول ،تواجهها مما يساعد يف إعطاء تلك املشكالت األولوية بني املشكالت
إن قياس ما جيب أن تتحمله األجهزة احلكومية املختصة القائمة على تنفيذ برامج محاية البيئة وكذلك ما  - هـ

املتسببة يف إحداث التلوث للوصول إىل املستوى املقبول وبالتايل إمكانية حتديد  ساتاملؤسجيب أن تتحمله 
التحكم يف التلوث مقترنة بنسبة التلوث السائدة يف املنطقة احمليطة يعد من أهم البيانات اليت ميكن أن تساهم يف 

 . حتديد مرونة وواقعية املعايري اخلاصة بالتحكم يف التلوث
البيئية يف توفري املعلومات ميكن اإلعتماد عليها يف وضع القوانني  لتكاليف احملاسيب واإلفصاح القياس يساعد -و

 . الضرائب ومعايري التلوث وقواعد تأمني اتمع ضد األنواع املختلفة من التلوث قواننيمثل 
يف  مبختلف أنواعه لبيئةقتصادية لتلوث االاألثار ا التكاليف البيئية يف حتديد االفصاح عنالقياس و يساعد -ز

التحاليل والتنبؤ بكفاءة املوارد االقتصادية للدولة يف ضوء املتغريات البيئية مما يؤدي إيل زيادة فاعلية التنخطيط 
  . االقتصادي للدولة

جتاه احملافظة علي البيئة ال شك يؤدي إيل زيادة األرباح وإستخدام موارد  املؤسسةإن اإلفصاح عن سياسات  -ح
  .كرب كفاءة ممكنةؤسسة بأامل
لتحقيق الرقابة على التلوث األداء البيئي  لتقييمحتديد أنواع املؤشرات املالية وغري املالية الىت ميكن إستخدامها  -ط

  .والعمل على حتسني األداء البيئي بغرض التحكم يف معدالته واحلد منه
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حقيق اإلدارة البيئية املثلى وإمكانية التعبري عن اآلثار مساعدة الدولة يف ختصيص اإلعتمادات املالية الالزمة لت -ت
  .السالبة واملوجبة بشكل نقدي

ومات اليت أن القياس السليم للتكاليف البيئية وتبويبها الصحيح والتوزيع الكفؤ هلا يؤدي إىل زيادة فعالية املعل -ك
  .النظام احملاسيب ايقدمه

لة يف القوائم املالية سوف يسمح بقياس منفعتها مثل مساعدة اإلفصاح عن النفقات البيئية بصورة منفص -ل
  . ؤسسةحلماية البيئة وبالتايل ترشيد قرارام املتعلقة بامل املؤسسةاملستثمرين لريوا بوضوح السياسات اليت تطبقها 

  : 69لتاليةاألسباب ااإلفصاح البيئي ترجع إىل  القياس عدم تطبيق  نإ :الصعوبات اليت تعترض تطبيقه -ثانيا 
 :املؤسسات باإلفصاح البيئي ومتثل ذلك يفعدم وجود إلزام على  - أ

 .ال اإلفصاح عن املعلومات البيئيةالعامة لسوق امل ال تتطلب اهليئة -1
 . اسبية لقياس وعرض اآلثار البيئيةال يوجد معايري حم -2
 .البيئي اختياري حسب رغبة اإلدارةاإلفصاح  -3

 : لبيئية ومتثل ذلك يف نقص الوعي العام بالقضايا ا -ب
 .مالءغياب ردود أفعال املستهلكني والع -1
 . ومية تتبىن قضايا البيئة بفاعليةال توجد منظمات غري حك -2
 .املؤسسة ال يؤثر يف البيئةاعتقاد اإلدارة بأن نشاط  -3
 . اقتناع إدارة الشركة بعدم جدوى اإلفصاح البيئي وتأثريه يف إدراك األطراف املهتمة -4
 .املؤسسات بأن تفصح عن أدائها البيئيوط سياسية على ال توجد ضغ -5
 . عات البيئية يف املناهج الدراسيةقلة املوضو -6
 . رات األخالقية جزءا من سوق املالال تشكل االستثما -7
 :غياب البعد البيئي يف تقييم جناح املؤسسة ومتثل ذلك يف -ج
 .سةللمؤسال يوثر عدم اإلفصاح البيئي يف جذب استثمارات جديدة  -1
 .لعمومية للمسامهني لنجاح اإلدارةال يؤثر عدم اإلفصاح البيئي يف تقييم اجلمعية ا -2
 . اإلفصاح البيئي للشك يف مصداقيتهعدم اقتناع املستثمرين بفائدة  -3
 .املؤسسة يف احلصول على التمويلال يؤثر عدم اإلفصاح البيئي يف قدرة  -4

ال يفي باحتياجات املستفيدين من املعلومات  لذلك ميكن القول بأن اإلفصاح بشكله احلايل     
، ومن مث كان هناك ضرورة لتطوير معيار للمؤسسة اجتاه محاية البيئةوالبيانات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية 

، سواء يف شكل مرفقات إيضاحية بالقوائم والتقارير التقليدية ر احملاسيب ليشمل اإلفصاح البيئياإلفصاح يف الفك

                                                
العدد األول  ،45الد ، جملة اإلدارة العامة،  البيئي يف التقارير املالية حالة مجهورية مصر العربية االفصاحمعوقات ، حممد فهيم أبو العزم -69
  .62:ص
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املعلومات بواسطة متخذي القرارات شكل قوائم وتقارير مالية مستقلة مما يؤدي إىل زيادة كفاءة تشغيل أو يف 
 .للمؤسسةوبالتايل ترشيد قرارام املتعلقة بتقييم املسؤولية االقتصادية والبيئية 

  :مايليك املنهج  هذاوميكن تطوير  :منهج القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئيةكيفية تطوير  - الفرع الثاين
 :املؤسسةكيفية تطويره على مستوى  -أوال

تشجيع وتوعية العاملني داخل املؤسسة مبختلف رتبهم بأمهية البيئة واحملافظة عليها وذلك عن طريق عقد  - أ
   . الندوات واملؤمترات وإصدار النشريات بأمهية احملافظة على البيئة من التلوث

 . منهج إدارة اجلودة البيئية الشاملة واملستدامة سسةاملؤضرورة أن تتبىن إدارة  -ب

  . املتعلقة باجلوانب البيئية من خالل التوعية مادياً ومعنوياً مسؤويل املؤسساتدعم  -ج
       : ؤسسةبامل حماور تطوير النظام احملاسيب -ثانيا

 . سابقا اهلتناوواليت مت كل من الفروض واملفاهيم واملبادئ احملاسبية  إعادة النظر يف  - أ
 : على يينطو القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية لتطبيق يتوافر إطار إجرائ  -  ب
  . مبا يسهم ىف حصر وحتديد وحتليل وختصيص عناصر التكاليف البيئية تطوير نظام حماسبة التكاليف احلايل -1
 .مبا خيدم اجلوانب اخلاصة بالبيئة ؤسسةتطوير نظام املعلومات القائم بامل -2
 .هلذه التقارير ينظم إعداد التقارير مبا ميكن من إظهار البعد البيئ تطوير -3

 :حماور تطوير على مستوى املنظمات واإلصدارات املهنية -ثالثا

  .حىت يسهل تطبيقها يف املؤسسات الصناعيةير قياس التكاليف البيئية مبختلفها البحث يف كيفية تطو - أ

 .للمؤسسات ني واملراجعني خاصة فيما يتعلق باجلوانب البيئيةللمحاسب يضرورة توفري التأهيل العلم -ب
بشكل مستقل بدالً من ترك األمر رد  للمؤسساتضرورة إصدار معايري حماسبية ختتص باجلوانب البيئية  -ج

  . االجتهاد والقياس على املعايري احلالية
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  :خالصة 

ولتحقيق هذا اهلدف فقد تناولنا  ،واإلفصاح عن التكاليف البيئية استهدفت دراستنا يف هذا الفصل القياس        
ن القياس البيئي هو ترمجة لنشاط املؤسسة يف البيئة بشكل أوعرفنا ب ،كال من القياس احملاسيب للتكاليف البيئية

اخل املعلومات البيئية سواء دكمي أو مايل ميكن بواسطتها احلصول على معلومات بيئية تفسر للمستخدمني 
ون من وجهة نظر املؤسسة أو وجهة نظر ـاليف البيئية ميكن أن يكـن قياس التكأوب ،املؤسسة أوخارجها

كون على مستوى املؤسسة أو اتمع تقياس التكاليف البيئية ميكن أن  من صعوبات أنه كذلكعرفنا  و ،اتمع
ملستهلكني إللزام املؤسسة على توضيح وذلك نظرا للضغوط من جانب الدولة أو املستثمرين واملقرضني أو ا

 مث هلا املسببة النشاطات على وحتميلها صحيحة بصورة البيئية التكاليف قياس وعرفنا أيضا أن، ا يف البيئةـتأثريه
 املنتجات إيراد بني السليمة املقابلة حتديد مث ومن ،دقيق بشكل املنتجات تكلفة حتديد يف يساهم املنتجات على

 مستوى على منتج كل لتكلفة السليم القياس إىل إضافة اإلدارية القرارات ترشيد يف يساهم هذاو ،وتكاليفها
جتاه احملافظة على البيئة اوقد يكون االهتمام من جانب املؤسسة ملساعدا يف رسم السياسات املستقبلية ، املؤسسة

 جل توفري البياناتأوهذا من  ،يئيةالبولرسم هذه السياسة البد على املؤسسة أن تقوم باإلفصاح عن التكاليف 
م احتياجات مستعملي هذه القوائم سواء كان من داخل ئة بالشكل الذي ياليواملعلومات اخلاصة بالتكاليف البيئ

والذي  بغرض حتسينه وتكون له آثار اجيابية من ناحية اختاذ القرار وتقييم األداء البيئي ،املؤسسة أو خارجها
                                                                                             .  الفصل املوايل من خالل مفهومه ومؤشرات قياسه يف املؤسسات الصناعيةسنحاول التعرض له يف

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  :لثالث الفصل ا

حتسني األداء تقييم و اليبـأس
   بيئيـال
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  : : متهيد متهيد 

 القرار البيئي، ولدى كافة األطراف اليت يتعترب قضية تقييم األداء البيئي من القضايا اهلامة لدى متخذ
تسعى إىل حتقيق توازن بيئي، حيث ميثل األداء البيئي إطاراً متكامالً للتعرف على املشكالت البيئية وعالجها 

خر فقد تعددت آومن جانب  ،بغرض حتسني األداء البيئي بيئةبغرض حتقيق التوافق بني عمليات التنمية ومحاية ال
دراسات الفكر احملاسيب اليت تناولت ااالت املختلفة اخلاصة بالبعد البيئي والسيما يف جمال قياس وتقييم األداء 

 تستهدف الدراسة يف هذا الفصل إىل دراسةو، الصناعية بصفة خاصة ؤسساتبصفة عامة وللم للمؤسساتالبيئي 
سنحاول  ففي املبحث األول مباحث ةثالث خاللواليت سنتناوهلا من  ،تقييم وحتسني األداء البيئي طرق وأساليب
 األداء البيئي ماهية تقييم التعرف علىمن خالل ذلك و ،داء البيئيتقييم وحتسني األل اإلطار املفاهيميالتعرف على 

تضمني القضايا البيئية يف استراتيجية  من خالل  األداء البيئيحتسني متطلباتمعرفة  وكذلك ، وأبعاد تقييمه تهوأمهي
وكيفية التقارير عن األداء البيئي من خالل عرض املعلومات  ،حتسني األداء البيئياستراتيجيات وأمهية و املؤسسة

سنحاول  ويف املبحث الثاين ،وعرض بعض التجارب الرائدة يف جمال تقييم األداء البيئي اليت حيتويها التقرير،
جماالت و، األداء البيئي تقييم ومتطلبات مداخل وذلك بالتطرق إىل ،كيفية تقييم األداء البيئي  التعرف على

نستطيع احلكم على مستوى األداء البيئي يف املؤسسة أو  واليت من خالهلا ،األداء البيئي تقييم قاييس ومؤشراتوم
أسلوب  من خالل دراسة وحتسني األداء البيئيتقييم أساليب سنحاول التعرف على  ويف املبحث الثالث ،خارجها

وسندرس أيضا  ،يف تقييم األداء البيئي هاأساليبها وأدواا وكذلك دور والتعرف على ،احملاسبة اإلدارية البيئية
من بيئي خالل بطاقة القياس املتوازن ودورها يف تقييم األداء ال وذلك من ،يف تقييم األداء البيئي اجديد اأسلوب

دمج األداء البيئي يف األبعاد األربعة لبطاقة القياس املتوازن   أو، وهو البعد البيئي هلا خامسإضافة بعد خالل 
  .ءلألدا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 أساليب تقييم وحتسني األداء البيئي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    لثالفصل الثا

124 
 

  األداء البيئي األداء البيئي   وحتسنيوحتسني  تقييمتقييملل  اإلطار املفاهيمياإلطار املفاهيمي  ::املبحث األولاملبحث األول
األضرار اليت  التلوث، البد من معرفةلكي يتسىن لنا إجياد الوسيلة األكثر فعالية للتصدي واحلد من أنواع 

اليت  الطبيعي وعلى صحة الكائن احلي يكولوجية واالقتصادية للوسطتسببها يف شكل تدهور وإنقاص من القيمة اإل
مثل من التلوث يوازي بني املنافع أهلذا جيب إجياد مستوى  تترجم يف شكل تكاليف يقع عبؤها على املتضررين،

 رغبات لتلبية البيئي أدائها وتقييم قياس إىليف ذلك  املؤسسات وحتتاج ،ختفيضها املنتظر وكمية التلوث واألضرار
 كأدوات البيئية اإلدارة نظم إىل اجتهت فقد مث ومن وخارجها، املؤسسة داخل من املصلحة يذو األطراف

 العاملية املهنية اهليئات قدمتها اليت املعايري استخدام يف بدأت كما واالجتماعي، البيئي أدائها وتقييم ورقابة إلدارة

  .البيئي األداء قياس مؤشرات حتديد يف املؤسسات ملساعدة
   تقييم األداء البيئي  ماهية :املطلب األول

 الفكري اإلطار ستكمالإ يف للتكاليف البيئية احملاسيباس واإلفصاح القي حيتلها اليت البالغة لألمهية نظرا
 اسبةاحمل مشاكل إحدى عن جانب إال هو ما واألداء البيئي البيئية للتكاليف احملاسيب يمالتقي فإن ،البيئية محاسبةلل

واليت من خالهلا ميكن تقييم األداء  للتكاليف البيئية احملاسيب واإلفصاح القياس إجراءاتيف  متثلت واليت ،البيئية
  :خالل النقاط التالية من وتقييمه داء البيئياأل عن يف هذا املطلب سنتعرفو، البيئي للمؤسسات

على الرغم من زيادة االهتمام بالقضايا البيئية يف الفكر احملاسيب يف : األداء البيئي وأبعاد مفهوم -الفرع األول
اآلونة األخرية إال أن هناك بعض املصطلحات املتداخلة فيما بينها مثل مصطلحي التأثريات البيئية واألداء البيئي 

عن األداء البيئي حتت مصطلح التأثريات البيئية الناجتة عن املشكالت البيئية املختلفة ملمارسة فكثريا ما يتم احلديث 
لنشاطها مثل إعادة تدوير املخلفات واالنبعاثات السامة وعدم االلتزام بالقوانني البيئية وغريها من  املؤسسات
  التأثريات،

م وأمشل من أن يقتصر على التأثريات البيئية فقط ألن ن مفهوم األداء البيئي أعإ: مفهوم األداء البيئي -أوال
استخدام التأثريات البيئية كبديل لألداء البيئي يف احملاسبة يقيد النظرة لذلك املفهوم املتعدد األبعاد يف بعد واحد 

 اشمل أبعادمثل مفهوم األداء يف احملاسبة اإلدارية الذي مل يعد يقتصر على اجلانب املايل فقط وإمنا توسع لي فقط
  . أخرى كرضا العميل واإلنتاجية والتحفيز

ولذا جيب استخدام مناذج كفاءة خمتلفة لتعريف األداء البيئي وتتمثل هذه النماذج يف منوذج اهلدف 
ومنوذج النظم ومنوذج الدوائر اإلستراتيجية ومنوذج القيمة التنافسية، ويف ضوء هذه النماذج فإن األداء البيئي 

  :1النتائج مقابل العمليات، الداخلية مقابل اخلارجية، حيث: دة أبعاد هييشتمل على ع

                                                
  .322: ص، مرجع سبق ذكره، عز الدين فكري امي  -1
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تعكس النتائج منوذج اهلدف، وتشري إىل ما يصاحب املخرجات أي يكون التركيز على النهايات املتمثلة يف  - أ
لتشري إىل النتائج وبالتايل وقد استخدمت التأثريات البيئية يف البحوث احملاسبية السابقة  ،إجناز النتائج املالية والبيئية

ثار املالية إال أا مل ات اإلدارة البيئية على أمهية اآلوعلى الرغم من تركيز كتاب. ثار املالية للممارسات البيئيةاآل
 .تضعها بعنوان واضح كبعد لألداء البيئي

فإنه جيب التركيز على ما هي نه بدون جتاهل النتائج أو النهايات أأما العمليات فتعكس منوذج النظام، وتعين  -ب
وهناك جمموعة من الدراسات يف كتابات اإلدارة البيئية توضح هذا البعد  ؟األعمال املطلوبة إلجناز ايات حمددة

لألداء البيئي والذي ميكن القول أنه يتمثل يف حتسني املنتج والعمليات، أو بعبارة أخرى االعتبارات البيئية يف 
  .باملؤسسةرارات التشغيل االعتبار عند اختاذ ق

وتعكس القيم الداخلية واخلارجية منوذجي الدوائر اإلستراتيجية والقيم التنافسية، حيث تشري القيم الداخلية إىل  -ج
لألداء البيئي مبعىن التركيز على اآلثار  ملؤسساتعملية التأكيد على مصطلح والذي يشري إىل وجهة نظر ا

  .محاية البيئة التركيز على البيئي، بينما تعكس القيم اخلارجية وجهة نظر االستدامة أياالقتصادية عند تقدير األداء 
حمور رأسي : لتضمني هذه األبعاد يف األداء البيئي اقترح أن يتم متثيلها يف حمورين مها: أبعاد األداء البيئي -ثانيا

العمليات، حبيث يربز نقاط التالقي هلذين  /اخلارجي، وحمور أفقي يشري إىل بعد النتائج /يشري إىل بعد الداخلي
   :لخص هذه األبعاد يف اجلدول التايلنختلف أبعاد األداء البيئي مللتنظيم ااحملورين هيكل 

 .يبني هيكل تنظيم خمتلف أبعاد األداء البيئي:  (1-3) جدول رقم                
  العمليات  النتائج  

  العملياتحتسني املنتج و  ر املايلاألثـ  الداخلي
العالقات مع األطراف األخرى   األثر البيئي  اخلارجي

  وأصحاب املصلحة
الة العلمية لقطاع كليات ، اإلطار العلمي لنظم حماسبة اإلدارة البيئية ،عز الدين فكري امي: املصدر

  .223:ص ،2011يناير، العـدد الثامن، القاهرة، األزهر جامـعة، التجارة
  :2األداء البيئي تتمثل يفومن مث فإن أبعاد 

ودرجة الوفاء أو جتاوز املعايري املطلوبة  مؤسسة، ويشري إىل السمعة العامة للاملؤسسةبعد األثر البيئي وصورة  - أ
  .االنبعاثاتبواسطة القوانني والتشريعات فيما يتعلق باإلشاعات و 

تلف الدوائر اخلارجية مبا يسمح ملفهوم وخم ؤسسةبعد عالقات أصحاب املصلحة، ويشري إىل التفاعل بني امل -ب
 .على بناء عالقات مع هذه األطراف فيما يتعلق بأدائها البيئي ؤسسةاألداء البيئي أن يشري إىل قدرة امل

                                                
  .323: ص، مرجع سبق ذكره، عز الدين فكري امي -2
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كاليف املنتج ـبعد األثر املايل، ويطهر هذا البعد اآلثار املالية للممارسات البيئية مثل اخلفض يف ت -ج
 .اليف الرقابة القانونيةمليات، واخلفض يف تكـوالع

ويشري إىل أن تكامل املمارسات البيئية داخل عمليات التشغيل تنتج مزايا تنافسية بعد حتسني املنتج والعمليات،  - د
 .مثل حتسني اجلودة وزيادة اإلنتاجية وتشجيع االبتكارات للمؤسسة

  .العوامل الداخلية والتنظيمية .4. 3ثل البعدين العوامل اخلارجية والبيئية لألداء، بينما مي 3. 2. 1ومتثل األبعاد 
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن مقاييس األداء البيئي جيب أن تتسم بعدة خصائص مثل خصائص معلومات 

كما جيب ربط نظم قياس األداء باإلستراتيجية ، والتجانس احملاسبة اإلدارية احلالية مثل املالءمة والتوقيت املناسب
  .للخصائص الواجب توافرها يف مؤشرات قياس األداء البيئيالبيئية اختبار 
مبثابة أن تقييم األداء البيئي يعترب أوضحت إحدى الدراسات : مفهوم وأمهية تقييم األداء البيئي - الفرع الثاين

 ستخدام املوارد املتاحة من خالل املطابقة بني األداء الفعلي واألداء املعيارينظام يهدف إىل التأكد من ا
  :ونوضح ذلك يف مايلي.3خطط، والتأكد من مدى االلتزام يف تطبيق القوانني والتشريعات البيئية املختلفةـامل

تقييم األداء البيئي يعترب مبثابة أسلوب يهدف إىل حتديد وقياس وحتليل وتتبع  :مفهوم تقييم األداء البيئي -أوال
حلماية البيئة من أضرار نشاطها، وذلك يف ضوء  املؤسساتا تكاليف ومنافع األنشطة والربامج البيئية اليت تقوم 

جمموعة من األهداف واملتطلبات واملعايري واملؤشرات البيئية دف دعم وترشيد القرارات املختلفة بشأن حتسني 
    .4وتطوير أدائها البيئي باإلضافة إىل خدمة أهداف األطراف أصحاب املصاحل

بأنه مدخل لتسهيل تقييم األداء البيئي،  14031رقم  (ISO)ية الدولية معيار املواصفات القياس عرفو
قرارات اإلدارة بشأن األداء البيئي للشركة باختيار املؤشرات ومجع وحتليل البيانات وتقييم املعلومات وفقا ملقاييس 

  .5دخلهذا األداء وإعداد التقارير وتوصيل املعلومات والفحص الدوري ويف النهاية تطوير هذا امل
  :6مايلي من األسباب أمههايرجع إىل جمموعة  املؤسساتتقييم األداء البيئي يف إن  :أمهية تقييم األداء البيئي :ثانيا

 تزايد الدعاوى القضائية اليت كثرة معدالت تلوث البيئة ومن مث زيادة حجم اإللتزامات البيئية مما أدى إىل - أ
 .أعماهلا التشغيلية يف اإلضرار بالبيئة تتسبب اليتؤسسات كسبها أصحاا ضد الكثري من امل

املخالفة للقوانني والنظم البيئية، أدى  ؤسساتع العقوبات والغرامات املالية من قبل السلطات احلكومية على املوقو - ب
 .بضرورة اإلفصاح الكايف عن أدائها البيئي بصورة دورية منتظمة املؤسساتإىل إلزام 

 .بالبيئة وتقييم األداء اإللزامي هلا املؤسسات اهتمامالصحة واألمان والبيئة، نتيجة ب االهتمامزيادة  -ج
                                                

 .205:، صمرجع سبق ذكره،  يعل أمين صابر سيد -3
ة عني ، هد البحوث والدراسات البيئيةمع، رسالة دكتوراه، إطار حماسيب مقترح لإلفصاح عن األداء البيئي للوحدة االقتصادية، سعد إمام إمساعيل سعد -4 جامـع

  .  69:ص، مشس
5- Seifert, K. Ebrehard, “Environmental Performance Evaluation According to ISO 14031: Concept, Experience, 
and Revision Issues”, http://www.IGI-pub.com2005.   

  .45-44: ، ص ص مرجع سبق ذكره ، حممد أمحد حممد درويشحسني -6
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ية املتعلقة باألداء اتمع واألطراف ذات املصلحة باملعلومات املالية وغري املال اهتمامالوعي البيئي، بسبب  انتشار - د
بصورة موضوعية، مما ينعكس على مؤسسات لل ولية البيئيةؤ، دف تقييم املساملؤسساتتنشرها  البيئي واليت

 .قرارات املستثمرين
على حتقيق  ؤسساتزيادة طلب اإلدارة على معلومات التكاليف البيئية، دف الكشف عن مدى قدرة امل - هـ

إنتاج (تتمثل يف تقدمي منتج ذو جودة عالية وبسعر مناسب ودون اإلضرار بالبيئة  واليت، أهداف إستراتيجية
  ).يقة للبيئةمنتجات صد
   :حها يف مايليونوضتقييم األداء البيئي له أسبابه وأبعاده  :أسباب وأبعاد تقييم األداء البيئي - الفرع الثالث

  :7التاليةاألداء البيئي ألسباب  مسريو املؤسسات يهتمون بتقييمأصبح  :أسباب اإلهتمام بتقييم األداء البيئي -أوال
 .بيئيةمقابلة متطلبات التشريعات ال - أ

 .املتزايد للمديرين إلدارة اآلثار البيئية للمشروعات ياالختيارالقبول  -ب
 .تزايد عدد املسامهني واملستثمرين األخالقيني -ج
 .تشجيع املؤسسات التعليمية واألجهزة احلكومية احمللية والقومية والدولية إلنتاج هذه املعلومات - د

 .بيئيةمساعدة اإلدارة يف أداء أنشطتها ال - هـ
كمحرك منطقي لإلدارة وكأسلوب يعزز البيئية  االقتصاديةم الكفاءة تتبىن مفهو ليتا املؤسساتتزايد عدد  - و

مصطلح يعرب عن االستخدام اجليد  هيالبيئية  االقتصاديةوالكفاية ( االجتماعيةإستراتيجيات تشجع وتصون الشرعية 
  ).، أو مبعىن حتقيق وإجناز املخرجات بأقل مستوى من املدخالتوبيئية اقتصاديةللموارد البيئية املتاحة ملقابلة أهداف 

  :8يف مايلي هذه األبعادتتمثل و له أبعاد خمتلفة تقييم األداء البيئي إن :أبعاد تقييم األداء البيئي -نياثا
كومي لتقييم الوضع البيئي مبثابة إجراء ح ،من خالل هذا البعد األداء البيئي تقييم يعترب: البعد التشريعي والقانوين - أ

يف منطقة معينة بعد إنشاء وتشغيل عدد من األنشطة التنموية ذه املنطقة، وذلك دف التعرف على التأثريات 
 .طبيعة إقليمية انشطة، ويكون هذا اإلجراء عادة ذاإلجيابية والسلبية على البيئة نتيجة تنفيذ تلك األ

، وسيلة إدارية تتضمن تقييم موضوعي لكيفية يم األداء البيئي من خالل هذا البعديعترب تقي: بعد املراجعة البيئية - ب
طبيقات البيئية يف حتقيق هدف محاية البيئة، وذلك من خالل تسهيل الرقابة اإلدارية على الت املؤسسةأداء عمل 

 .ات البيئيةيف الوفاء باملتطلبات البيئية، وحتديد مدى اإللتزام بالسياس وتقييم سياسات املؤسسة
، وسيلة للمحافظة على مكونات البيئة خالل هذا البعديعترب تقييم األداء البيئي من : بعد التنمية املستدامة - ج

تغيري يف خواص البيئة، دف  يأل يواإلرتقاء ا، ومنع تدهورها أو تلوثها أو اإلقالل من حد التلوث، والتصد
  .ت أو ممارسة تضر باحلياة البيئية، ويطلق على ذلك مفهوم محاية البيئةعدم اإلضرار بالكائنات احلية أو احملميا

                                                
7- Burritt, R.L., and C. Saka, “Environmental Management Accounting Applications and Eco- Efficiency: Case 
Studies from Japan”, Journal of Cleaner Production, vol. 14, Issue 14. 

  .208-207: ص ص، ع سبق ذكرهمرج ،يعل أمين صابر سيد -8
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يف التحليل والتقييم بإستخدام  ةأداة فعال ،خالل هذا البعديعترب تقييم األداء البيئي من  :بعد احملاسبة املستدامة - د
إعداد التقارير دف قياس  املعلومات البيئية، دف حتسني األداء البيئي واإلجتماعي، وتطوير أدوات وإجراءات

تنشأ عن الربامج التنموية دف  ، عن طريق الفحص املنظم لآلثار السلبية اليتمؤسسةوتقييم األداء املستدام لل
  .ختفيف اآلثار البيئية الضارة وتعظيم اآلثار اإلجيابية، باإلضافة إىل محاية البيئة واملوارد الطبيعية واحلفاظ عليها

وسيلة إدارية  ،من خالل هذا البعد يعترب تقييم األداء البيئي ):احملاسبة اخلضراء(ة املالية البيئية بعد احملاسب - هـ
تستخدم يف احلد من التلوث والفاقد، ودعم اإلدارة يف ختفيض التكاليف البيئية، وفحص أثر منتجات وخدمات 

للحد من اآلثار العكسية  االستثماراتت تقييم بقرارا واالهتمامعلى البيئة الداخلية واخلارجية،  املؤسساتوأنشطة 
حدثت، وبيان األنشطة البيئية  اليتعلى البيئة، وحتسني األداء البيئي، وأيضاً التقرير عن تكاليف اإللتزامات البيئية 

  .اخلاصة باملنع والرقابة وإصالح األضرار البيئية
أداة منهجية دف إىل حتديد وقياس  ،من خالل هذا البعد بيئييعترب تقييم األداء ال :بعد احملاسبة اإلدارية البيئية -و

يف إجناز أهدافها وحتسني  املؤسسةوحتليل وتفسري وتوصيل املعلومات البيئية املالية والعينية الالزمة ملساعدة إدارة 
  .أدائها البيئي

لسلة من اإلجراءات والوسائل لتحديد س، من خالل هذا البعد تقييم األداء البيئي يعترب :بعد نظم اإلدارة البيئية -ز
اآلثار البيئية احملتملة وتقييمها، وكذلك تقييم التشريعات والسياسات والربامج املعنية بالبيئة، واإلفصاح عنها يف صورة 

 .معلومات عامة للجمهور

  حتسني األداء البيئي متطلباتمتطلبات: : الثاينالثايناملطلب املطلب 
 وتعظم السالبة واالجتماعية البيئية التأثريات تزيل وأ تقلل بطريقة أنشطتها ممارسة املؤسسات حتاول

القادمة  ولألجيال احلايل للجيل احليوية والبيئة الطبيعية املوارد على حتافظ أن جيب حيث املوجبة، التأثريات
لربنامج منظم للخفض من املخلفات  املؤسسة وتبين ،البيئي األداءختفيض تكاليف و  رقابة ولتحقيق ذلك البد من

  .البيئي األداءووضع استراتيجيات لتحسني  ،التكاليف البيئية ودراسةخلطرة واالنعكاسات السلبية ا
ستراتيجي يتطلب من إذا كان التخطيط اإل: تضمني القضايا البيئية يف استراتيجية املؤسسة -الفرع األول

جناز هذه األهداف، فإن اهتمام املديرين وضع أهداف، والقيام بعمليات لتحقيق هذه األهداف، وحتفيز العمال إل
ويتطلب تضمني القضايا  ،بالقضايا البيئية عند تقييم الربامج واخلطط اإلستراتيجية يصبح أمرا ضروريااملؤسسات 

أكثر من جمرد االلتزام بالقوانني والتشريعات املفروضة  املؤسسةالبيئية يف عملية التخطيط االستراتيجي أن حتقق 
تأخذ يف  املؤسسات بالضرورة إطالق نفايات أقل مما هو مسموح به قانونا، ولكن يعين أن عليها، وهذا ال يعين

 املؤسساتوحتقق  ،ولة عن آثارها احلالية واملستقبليةؤاعتبارها التكاليف البيئية واملنافع طويلة األجل لألنشطة املس
    :9ستراتيجي من أمهها ما يليالعديد من املزايا عند تضمني القضايا البيئية يف عملية التخطيط اإل

                                                
جملة كلية التجارة  ،دراسة ميدانية )(BSCمقترح لتقييم األداء البيئي كبعد خامس يف منظومة األداء املتوازن  مدخل، عبد الدامي  صفاء حممد -9

  .238:، ص 2003للبحوث العلمية، كلية التجارة، جامعة األسكندرية، العدد الثاين، اجلزء األول، سبتمرب،
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 .الفهم األفضل ملصادر ومسببات التكلفة البيئية احلالية: أوال
 .إدارة أفضل للتكاليف البيئية املستقبلية: ثانيا
 .توقع القضايا اليت ميكن أن تعوق تطوير املنتج وتوزيعه: ثالثا
 .االهتمام بالتكاليف البيئية البقاء واملنافسة يف عامل يتحرك فيه املنافسون حنو زيادة: رابعا

ولياا البيئية واالجتماعية، كان لزاما عليها ؤلاللتزام مبس املؤسساتونظرا للضغوط الكبرية اليت تقع على 
أن تطور من نظم تقييم األداء ا، وأن تبحث عن نظم جديدة لتقييم أدائها االستراتيجي، وضرورة إضافة العديد 

ومن أنسب األدوات اليت ميكن  ة عند تقييم األداء االستراتيجي،جبانب املقاييس املاليمن املقاييس غري املالية 
  .10بطاقة القياس املتوازن لألداء املؤسساتاستخدامها يف تقييم األداء االستراتيجي يف 

ؤشرات من خالل دمج امل للمؤسساتأمهية حتسني األداء البيئي تكمن : حتسني األداء البيئي أمهية - الفرع الثاين
البيئية يف إستراتيجياا طويلة األجل، وليس فقط جمرد االلتزام بالقوانني والتشريعات البيئية، ملا لذلك من تأثري يف 

خدمة اتمع، وتعظيم الربح، ورضاء العمالء، وحتقيق : مثل للمؤسسةحتقيق العديد من األهداف اإلستراتيجية 
أن تبادر بوضع إستراتيجية تطبق  املؤسساتدرة التنافسية، لذلك جيب على مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وتدعيم الق

ستراتيجيات حتسني األداء البيئي، حيث أن ذلك يعترب إنظم اإلدارة البيئية، وأن تتبىن إستراتيجية أو أكثر من 
  .11سالحا تنافسيا يضمن هلا البقاء واالستمرار يف السوق العاملي وحيقق هلا النجاح يف املستقبل

مما  (ISO 14000)معيارا خاصا حلماية البيئة  ISOونتيجة لذلك فقد أصدرت املنظمة الدولية للمعايري 
الصناعية على االلتزام مبثل هذه املعايري، نظرا لإلقبال املتزايد عليها  املؤسساتترتب عليه وجود منافسة كبرية بني 

منتجات صديقة للبيئة وبأسعار معقولة يف نفس الوقت وقد من قبل املستهلكني الذين يهمهم بالدرجة األوىل شراء 
للقيام بإنشاء أقسام أو إدارات متخصصة يف اإلدارة البيئية، تقوم بالتنسيق مع  املؤسساتكان هذا حافزا للكثري من 

  .وخارجها من خالل اإلفصاح عن هذه املعلومات وإدراجها ضمن تقاريرها املاليةاملؤسسة ت داراباقي إ

أمام عمالئها مما ينعكس باإلجياب على قدرا  املؤسسةد حتسني األداء البيئي على حتسني صورة يساعو
االهتمام بتحليل دورة حياة املنتج، ودراسة اآلثار البيئية اليت خيلقها هذا  املؤسساتالتنافسية، لذلك جيب على 

على االلتزام  املؤسساترة البيئية يف صر دور اإلداتأال يق جيبكما  ،املنتج يف كل مرحلة من مراحل إنتاجه
بالقوانني والتشريعات البيئية فقط، ولكن ميتد دورها إىل تضمني التكاليف البيئية احلالية واملستقبلية يف التحليل 

  .للمؤسسةوالتخطيط االستراتيجي 
يف ملؤسسة اوال شك أن استخدام املعلومات البيئية يف نظام لتقييم األداء يعطي صورة شاملة عن وضع 

 املؤسسةتعتمد على مؤشر الرحبية كوسيلة لتقييم األداء، إال أنه نتيجة ملسؤولية  مستقال ااتمع، باعتبارها كيان
جتاههم اولياا ؤ، فإا تكون جمربة على حتمل التزامات ملقابلة مس)اتمع والبيئة احمليطة ا(جتاه األطراف اخلارجية 

جتاه األطراف اخلارجية ا املؤسسةولية ؤولية بيئية، وبتوافر معلومات عن مسؤعية أو مسولية اجتماؤسواء كانت مس
                                                

يف تقييم األداء البيئي للمنشأة دف زيادة القدرة التنافسية  )(BSC استخدام بطاقة القياس املتوازن   لألداءمصطفى حممود أمحد جاد املوىل،  -10
  .55:، ص  2012كلية التجارة، جامعة القاهرة، ،رسالة ماجستري ،دراسة ميدانية – هلا يف ظل اإلنتاج احلديثة 

  .55:ص  ،بقااملرجع الس -11
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من جمرد حتقيق الربح إىل خدمة اتمع أو احملافظة على البيئة جبانب حتقيق الربح املؤسسة ميكن أن يتغري هدف 
هلا إىل خدمة أطراف خمتلفة إىل جمموعة متكاملة من األهداف تسعى من خال املؤسسةوهذا يعين أن يتحول هدف 

  .12مما يضمن هلا االستمرار يف عامل األعمال املؤسسةتتعامل مع 
ترغب يف االستمرار والنمو مؤسسة أن االهتمام بتحسني األداء البيئي أصبح أمرا ضروريا ألي  ويتبني لنا 

نتيجة االلتزام (و إجباريا أ) أمام عمالئها املؤسسةحتسني صورة ومسعة (يف السوق، كان هذا األمر اختياريا 
للمؤسسات ومن مث فإن االهتمام بتخطيط وحتليل التكاليف البيئية أصبح أمرا حتميا ) بالقوانني والتشريعات البيئية

  .بالنسبة للمؤسسات الصناعيةخاصة 
ض من أن حتسن من مركزها التنافسي وختف  للمؤسسةميكن : ستراتيجيات حتسني األداء البيئيإ -الفرع الثالث

مع األخذ يف االعتبار العوامل  ،البيئة محاية ستراتيجياتإاآلثار السلبية ألنشطتها على البيئة باختيار وتطبيق أفضل 
ستراتيجيات اإلدارة إ، ومن أفضل السوق الذي يتم من خالل املنافسةاخلارجية مثل هيكل الصناعة وخصائص 

  :ما يلي سني األداء البيئيحتالبيئية واليت ميكن أن تساهم بصورة مباشرة يف 
أن امليزة التكاليفية ميكن أن  على هذه اإلستراتيجية وتوضح :إستراتيجية تركز على عمليات التشغيل -أوال

، وتتضمن هذه املمارسات إعادة مؤسسةتتحقق من تطبيق أفضل املمارسات اليت تركز على العملية التشغيلية لل
، أو إعادة التدوير ثا، أو استبدال عناصر املدخالت بأخرى أقل تلويويثا للبيئةاإلنتاج لتكون أقل تلتصميم عمليات 

أو إعادة االستخدام، وابتكار عمليات أقل تلوثا ، فهذه املمارسات تعمل على خفض تكلفة اإلنتاج بزيادة كفاءة 
   .اتعمليات التشغيل وخفض تكاليف املدخالت وتكاليف التخلص من املخلف

وهذه " منع التلوث  " استخدام تكنولوجيا" سات اليت تعتمد على العمليات التشغيلية ومن أفضل املمار
   التكنولوجيا ميكن تصنيفها وفقا للوسائل املستخدمة خلفض التلوث ، فالتلوث ميكن ختفيضه عند املنبع أو من خالل الرقابة

تم من خالل النبعاثات واملخلفات يمنع التلوث إىل خفض اجلهود املطلوبة للتشغيل  وذلك ألن منع ا  يويؤد
ي و تكنولوجيا منع التلوث من املنبع أ ،ات يف العملية اإلنتاجية، وأجراء تغيريإعادة التدوير، واستبدال املواد اخلام

، أما رقابة التلوث فتشري ات وخملفات من العملية اإلنتاجية، تقلل حدوث انبعاثتكنولوجيا خفض أو تنقية املصدر
  .13ملعاجلة والتخلص من االنبعاثات واملخلفات بعد صدورها باستخدام أجهزة رقابة التلوثإىل جهود ا

إمكانية حدوث التلوث مث حماولة معاجلته  وال شك أن منع التلوث أهم وأفضل من رقابة التلوث اليت تعين
ت من خالل والتخلص منه حيث يساعد منع التلوث على زيادة الكفاءة الناجتة من خفض تكاليف املدخال

االستخدام األفضل للمدخالت أو استبداهلا مبدخالت أكثر جودة ، باإلضافة إىل الوفورات الناجتة من إعادة تدوير  
أنه لكي تستمر وتتواصل امليزة التكاليفية من التكنولوجيات البيئية   أي. وخفض تكاليف التخلص من املخلفات 

حبيث إذا كان من السهل تقليد ؤسسة جيات بواسطة منافس املفيجب أن يكون من الصعب تقليد هذه التكنولو

                                                
   .238:، ص مرجع سبق ذكرهعبد الدامي،  صفاء حممد -12

13  - Stead, W.F., and Stead, J.G., 1995, “An Empirical Investigation of Sustainability Strategy Implementation 
in Industrial Organizations”, IND. Collins and M. Starik, pp.10-15. 
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هذه التكنولوجيات إىل ميزة تنافسية متواصلة  يهذه التكنولوجيات بواسطة املنافسني فلن يكون من املتوقع أن تؤد
  . املؤسسةمما يتطلب مستوى مرتفع للقدرة على عملية االبتكار والتطبيق هلذه التكنولوجيات لدى مؤسسة لل
بإعادة تصميم  املؤسسةن هذه اإلستراتيجية تتضمن قيام أ: إستراتيجية تركز على خصائص وأسواق املنتج -انياث

املنتج ومواد التعبئة والتغليف يف أشكال تتفق مع املتطلبات البيئية بدرجة كبرية، واإلعالن عن املنافع البيئية املرتبطة 
    . نتج ومن مث حتقيق إيرادات أكثرملذه املنتجات مما خيلق احتمال زيادة طلب ا

إيل  اليت تركز على عمليات التشغيل ميكن أن تقود  )1(واجلدير بالذكر أنه إذا كانت اإلستراتيجية 
، فإن تعظيم اإليراد هو الدافع االقتصادي الرئيسي لتطبيق اإلستراتيجية اليت تركز على خصائص خفض التكاليف

  .وأسواق املنتج
من أجل التصميم و حتليل دورة حياة املنتج  يتعتمد هذه اإلستراتيجية على مدخل :تيجية الشاملةاإلسترا -ثالثا

خالل دورة حياة املنتج بداية من التصميم  املؤسسةويرى مؤيدو هذه اإلستراتيجية أن األثر البيئي لعمليات البيئة، 
ميكن أن يساهم أيضا يف حتقيق ميزة تكاليفية  إىل التصنيع ، مث االستخدام ،وأخريا االستبعاد أو إعادة التدوير

، "دورة حياة املنتج"وفيما يلي عرض موجز ملدخلي  ولية واألتعاب القانونية احملتملة ،ؤباإلضافة إىل تكاليف املس
  :14لبيان دور كل منهما يف حتسني األداء البيئي" التصميم من أجل البيئة"و
دخل من املداخل احلديثة واهلامة لتحسني األداء البيئي، حيث ميكن منع يعترب هذا امل :مدخل دورة حياة املنتج - أ

  :أو تقليل التلوث البيئي من خالل املراحل املختلفة لدورة حياة املنتج وذلك على النحو التايل
حيث ميكن منع أو تقليل التلوث البيئي من خالل هذه املرحلة عن طريق تصميم  :مرحلة التصميم والتطوير -1

  .ديق للبيئة وتصميم عمليات إنتاجية غري ملوثة للبيئةمنتج ص
طريق اختيار املورد  حيث ميكن منع أو تقليل التلوث البيئي من خالل هذه املرحلة عن :مرحلة اختيار املورد -2

  .يقوم بتوفري مواد ومكونات وعناصر نظيفة وغري ملوثة للبيئة املناسب الذي
التلوث البيئي من خالل هذه املرحلة عن طريق تقييد صدور  حيث ميكن منع أو تقليل :مرحلة التصنيع -3

اإلنبعاثات الضارة بالبيئة من العمليات الصناعية، وإستخدام أجهزة ومعدات حديثة تقلل الفاقد واإلنبعاثات أثناء 
  .عمليات اإلنتاج

ستخدام مواد تعبئة حيث ميكن منع أو تقليل التلوث البيئي من خالل هذه املرحلة عن طريق إ :مرحلة التعبئة -4
  .غري ضارة بالصحة، وإستخدام عبوات قابلة إلعادة التدوير أو إعادة اإلستخدام

حيث ميكن منع أو تقليل التلوث البيئي من خالل هذه املرحلة عن طريق اإلستخدام األمثل  :مرحلة اإلستخدام -5
يترتب على إستخدام املنتج حدوث مينع حدوث إنبعاثات ضارة وملوثة للبيئة، والعمل على أال  يللمنتج والذ

  .خملفات ال ميكن إعادة تدويرها
ميكن منع أو تقليل التلوث البيئي من خالل هذه املرحلة عن طريق  :مرحلة اإلستبعاد أو التخلص من املنتج -6

    .مهعدم التخلص من املنتج بعد إستخدامه يف البيئة بطريقة مباشرة، والعمل على إعادة تدوير املنتج بعد إستخدا

                                                
  .206: ، صمرجع سبق ذكرهلدامي ، عبد ا صفاء حممد  - 14
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على جعل املنتجات ) يف مرحلة التصميم(التصميم من أجل البيئة، العمل  ويعين :مدخل التصميم من أجل البيئة - ب
والعمليات اإلنتاجية أكثر توافقاً مع البيئة، ومراعاة األمور والتأثريات البيئية للمنتجات والعمليات بداية من مرحلة 

التصنيع والتوزيع، باإلضافة إىل  مرحليتغالباً ما تظهر يف  اليتملصاحبة للنفايات التصميم، والعمل على تقليل التأثريات ا
تصميم من أجل البيئة، ملواجهة وميكن حتديد ثالثة أهداف عامة ملدخل ال  .حماولة التقليل من إستخدام الطاقة

  :حتياجات املستقبلية للمحافظة على البيئة وهياال
 .غري املتجددة) املوارد(تقليل أو تدنية إستخدام املصادر  -1
 .إدارة املصادر املتجددة للتأكيد على متابعة متطلبات البيئة -2
  .املواد اخلام الضارة بالبيئة استبعادتقييد أو تقليل أو  -3

  كيفية التقرير عن األداء البيئي: : املطلب الثالثاملطلب الثالث
اليت تفي باحتياجات املستثمرين  على احلد األدىن من املعلوماتعن األداء البيئي جيب أن حيتوي التقرير       

ومحلة األسهم ومجاعات الضغط البيئي واليت تتمثل يف املعلومات الوصفية واملعلومات الرقمية ومؤشرات األداء 
  :البيئي  على النحو التايل

وحتليل ا، بعد قياس  يمن املهام املتوقع قيام احملاسب اإلدار :املعلومات اليت حيتويها التقرير -الفرع األول
  الصناعية، املؤسسةالتكاليف البيئية على مستوى أقسام وإدارات 

  :15 هي إعداد التقارير اخلاصة ذه التكاليف لتحقيق األهداف التالية: أهداف إعداد التقارير البيئية -أوال
 .للبيئة ىتوفري املعلومات الالزمة لتحديد املوارد املطلوبة لتحقيق اإلدارة املثل - أ

 .خلدمة أغراض تقييم األداء البيئي ؤسسةآلثار البيئية املختلفة ألنشطة إدارات وأقسام املعرض ا -ب
  .توفري مؤشرات بيئية تساعد يف حتقيق الرقابة على األداء البيئي وإختاذ القرارات املالئمة  - ج

ادها خلدمة إعد يمن خالل جمموعة من التقارير الىت يتوىل احملاسب اإلدار وميكن حتقيق األهداف السابقة
بإعداد موازنة لألداء املؤسسة ويستخدم هذا النوع من التقارير يف حالة قيام  ،اإلدارة يف جمال إختاذ القرارات

  : 16ومن هذه التقارير ما يلي، البيئي
 .املرتبطة بأنشطة كل إدارة أو قسم) تكاليف التشغيل(تقرير يوضح التكاليف البيئية والتكاليف غري البيئية  -1
 .لكل إدارة أو قسم) تكاليف أنشطة املنع والقياس والرقابة والفشل(يوضح تكاليف األنشطة البيئية تقرير  -2
تقرير يوضح النسب أو املؤشرات اخلاصة بالتكاليف البيئية على مستوى كل قسم أو إدارة وذلك خالل  -3

  .سلسلة زمنية معينة خلدمة أغراض املقارنة والتقييم

                                                
 .285 :ص، مرجع سبق ذكرهعوض ،  صالح الدينمجال  -15
 .775 :، صمرجع سبق ذكرهعيسى ،  حسني حممد -16
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عناصر التكاليف البيئية الفعلية وبني عناصر التكاليف البيئية احملددة مقدماً، وذلك تقارير خاصة باملقارنة بني  -4
دف حتديد الفروق وحتليلها إىل أنواعها املختلفة وبيان أسباا، مما يساعد على البحث عن اإلجراءات والقرارات 

  .املصححة للفروق السالبة منها
حيتوي التقرير عن األداء البيئي على جمموعة من املعلومات : اء البيئياملعلومات اليت حتتويها تقارير األد -ثانيا

  :17واملؤشرات تتمثل يف مايلي
  :وحيتوي على معلومات نوعية وتظهر يف اإليضاحات املتممة للقوائم املالية وتشمل :املعلومات الوصفية - أ

اإلنتاج، وصف للقضايا  حجم الشركة ونشاطها، عدد مواقع اإلنتاج، وصف عام لعمليات: وصف الشركة -1
  .البيئية الرئيسية املرتبطة باإلنتاج والتوزيع

االجنازات احملققة مقارنة بالعام  ،االجنازات املتوقعة ،سنة البدء يف السياسة البيئية وحمتوياا : السياسة البيئية  -2
  السابق ، وهل تقوم الشركة مبراجعة أو فحص بيئي؟

وعالقتها باإلدارات األخرى، برامج  مؤسسةدارة البيئية باهليكل التنظيمي للعالقة اإل: نظام اإلدارة البيئية -3
  .السياسات البيئية، أنشطة التدريب، الشهادات البيئية

  .وصف للعمليات الرئيسية ،وصف عمليات اإلزالة أو التنظيف : إدارة املخاطر -4
فما  "بال"وإذا كانت اإلجابة  ؟م اخلارجيةهل الشركة تتوافق مع القوانني والنظ: التوافق مع املتطلبات البيئية -5

  :فيجب ذكر" بنعم"وإذا كانت اإلجابة  ؟هي تكاليف التوافق مع هذه النظم
  .وصف لطريقة قياس التوافق البيئي -6
  .وصف للتوافق مع التنظيمات البيئية اجلديدة -7
  .لعمالءوصف دورة حياة املنتجات، كفاءة استخدام الطاقة، برامج مساعدة ا: سياسة اإلنتاج -8
برامج احلفاظ على الطاقة، برامج احلفاظ على املياه، الربامج املرتبطة : صيانة املوارد الطبيعية واحلفاظ عليها -9

  .حبماية املوارد الطبيعية
  .لإلجابة على استفسارات املسامهني واملسامهة يف برامج التوافق االختياري: مسؤول االتصاالت -10
  .رجية مثل االيزو واإلدارة البيئيةالشهادات سواء كانت داخلية أو خا -11
  :مايلي علىجيب أن حتتوي القوائم املالية  :املعلومات الرقمية -ب
  :النفقات البيئية يف حساب األرباح واخلسائر وتشمل -1
خالل السنة مقارنة باألعوام السابقة وتقسيمها إىل نفقات  حتملها املؤسسةبيانات عن النفقات البيئية اليت  -

  :يارية، وكذلك الفصل بني النفقات اجلارية والرأمسالية ومنهاإجبارية واخت
 تكاليف الطاقة.  

                                                
الة ـ، رسإطار مقترح للقياس واإلفصاح عن أثر احملافظة على البيئة بالتطبيق على قطاع اإلمسنت يف مصر حسن سيد عويس أبو سريع،  -17

  .152-150: ص ص، جامعة األزهر، ة التجارةكلي، دكتوراه



 أساليب تقييم وحتسني األداء البيئي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    لثالفصل الثا

134 
 

 إعادة التدوير( والتخلص واملعاجلة  اتتكاليف النفاي          .(  
 النظافة، تكاليف املعاجلة الضريبيةزايا الضريبية، املتكاليف العالج ،.  
 تكاليف ختفيض اآلثار البيئية        .  
 تصاالت، قسم التدريباال: تكاليف أخرى.  

  .الك األصول الرأمسالية البيئيةاهت -
  ).غري حمدد( الوفورات البيئية  -
  .  تكاليف محاية البيئة ورقابتها -
  :األصول وااللتزامات البيئية يف امليزانية وتشمل -2
  .االحتياط لاللتزامات البيئية -
  .االستعداد للتوافق التام مع القوانني والتنظيمات البيئية -
  ).داخل امليزانية( مات االحتمالية االلتزا -
  .اإلشارة إىل املعيار احملاسيب املستخدم -
ام ـاج، املواد اخلـمواقع اإلنت: نـة عن كل مـانبعاثات واستهالك املواد اخلام، معلومات رقمي -3

ة، كمية ة، الطاقة، الفاقد، انبعاثات اهلواء، تلوث الزيوت واملواد األخرى الناجتة عن عمليات الشركـاملستخدم
  .املنتجات، أهداف ختفيض املواد اخلام والطاقة والتلوث

  .مؤشرات األداء البيئي مقارنة بالعام السابق  -4
  :إىل األنواع اآلتية مؤشرات تقييم األداء البيئي  وتنقسم :مؤشرات تقييم األداء البيئي -ج
اء البيئي التالية يف تقريرها البيئي أن تلتزم باإلفصاح عن مؤشرات األد ؤسسةعلى امل :مؤشرات األداء البيئي -1

  :كحد أدىن وهي
  .القياس الكامل ألثر األداء البيئي مثل زراعة أشجار متنوعة حول املصنع، مستويات الضوضاء عند نقط معينة -
قياس النفايات املنبعثة بالكتلة واحلجم، تلوث اهلواء، املواد السامة، ثاين أكسيد الكربيت، أكسيد  -

، والنفايات داخل األرض سواء خطرية أو غري خطرية، واستهالك املواد ....اين أكسيد الكربونروجني، ثـالنيت
  . ونفاذها

  .، املواد الطبيعة، اآلالتقياسات تشمل األفراد) املؤسساتفاعلية عمليات ( قياس املدخالت  -
  .ة، استهالك الكهرباء، استهالك املوارد الطبيعياس استهالك املوارد كقياس الطاقةقي -
، نسبة والتقديري، نسبة استخدام املواد قياس كفاءة الطاقة واستخدام املواد، معدل استهالك الطاقة، الفعلي -

  .استخدام اآلالت
قياس سلوك العمالء وتلبية رغبام، كعدد الشكاوى واملنتجات املقبولة بيئيا ومستوى الرضا أو القبول والنسبة  -

  .باملئوية للموافقة على السلوك املطلو
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، التوافق مع يل مباشرة مرتبطة بالبيئة مباشرةرتبطة بالنفقات الرأمسالية، تكاليف تشغاملتكاليف القياس املايل ل -
  ، تكاليف الطاقة، التكاليف اليت ميكن جتنبها واملنافع اليت ميكن قياسهاالعقوباتالقوانني املنظمة للبيئة، الغرامات و

  : ألداء البيئياملؤشرات املالية املرتبطة مبؤشرات ا -2
  .التكاليف البيئية املرتبطة بالنفقات الرأمسالية -
التكاليف البيئية املرتبطة بتكاليف التشغيل أو التكاليف اإلدارية كنسبة مئوية من املبيعات أو القيمة املضافة ، أو  -

إلنتاج أو صايف الربح أو جزء من اإليرادات أو أي وحدة أخرى من تكاليف املخرجات، مثال ذلك تكاليف ا
  . تكاليف املبيعات لكل موقع

  .إمجايل التكاليف الالزمة للتوافق مع القوانني املنظمة -
  . واخلسائر والعالج لعقوباتتكاليف الغرامات وا -
  ).النفايات(تكاليف الفاقد ومصاريف التخلص من الفاقد  -
  .يرتكاليف التجنب ملنع التلوث، ختفيض تكاليف شراء املواد نتيجة إلعادة التدو -
  .التكاليف احلدية حلماية البيئية -
  .ختفيض نفقات االنبعاثات -
  .متوسط النفقات البيئية -
  .االستثمارات البيئية إىل إمجايل االستثمارات -
  .تكاليف الطاقة أو االستهالك الكلي أو تكاليف التعبئة -
 . التربعات أو التكاليف البيئية االختيارية -

تقارير ميكن إختاذها يف ضوء  من القرارات اليت :الل تقارير االداء البيئيالقرارات املتخذة من خ -الفرع الثاين
  :األداء البيئي ما يلي

وهي قرارات تتعلق مبحاولة ختفيض أو إزالة األسباب احملتملة  :القرارات املرتبطة بأنشطة احلماية أو املنع -أوال
  :18هذه القرارات ما يلى ثار بيئية عكسية غري مرغوب فيها، ومنآإىل  يميكن أن تؤد اليت

 .قرار إعادة تصميم املنتجات حبيث ال يترتب عليها حدوث نفايات أو خملفات ضارة - أ
 .قرار إعادة تصميم العمليات اإلنتاجية حبيث ال يتم إستخدام مواد سامة أو ضارة -ب
 .يةاملواد لضمان عدم حدوث تسربات ملواد كيميائ حافظاتقرار إعادة تصميم مستودعات و -ج
 .املصنع أو أماكن التخزين قرار إجراء تعديالت على بعض مباين - د

                                                
الة العلمية لكلية التجارة، جامعة األزهر، فرع البنات، العدد ، دور احملاسبة اإلدارية البيئية يف ترشيد قرارات اإلدارةصفاء سعيد حممد سرور،  -18

  .211 :، ص2003احلادى والعشرون، يونيو
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وهي قرارات تتعلق مبحاولة جتنب املصادر احملتمل  :القرارات املرتبطة بأنشطة القياس والتقييم والتحديد -ثانيا
  :19إحداثها لألضرار البيئية، ومن هذه القرارات ما يلي

 .صر التلوث املختلفةتركيب أجهزة حديثة لتتبع وقياس عنا - أ
 .التصنيع إلعادة إستخدامها هإنشاء حمطات ملعاجلة ميا -ب
 .إنشاء وحدات ملعاجلة املخلفات الصلبة وإعادة تدويرها -ج
 .تركيب فالتر وجتهيزات ملنع اإلنبعاثات الضارة - د

البيئية الضارة أو التقليل من  وهي قرارات تتعلق مبحاولة إحتواء اآلثار :القرارات املتعلقة بأنشطة الرقابة -ثالثا
  :20 ثار، ومن هذه القرارات ما يليهذه اآل

إحالل عناصر الطاقة امللوثة للبيئة بطاقة أكثر توافقاً مع البيئة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو إستبدال  - أ
 .الوقود بالغاز الطبيعي

ة بالبيئة، وإستبعاد املواد اخلطرة واملواد الكيميائية سواء إحالل املواد اخلام السامة أو الضارة مبواد غري ضار -ب
 .املستخدمة يف عمليات اإلنتاج أو يف عمليات التعبئة والتغليف

 .عمل برامج لرقابة وخفض عناصر التلوث -ج
 .عمل برامج تدريبية للعمال ملنع أخطاء التشغيل، وكيفية التعامل مع املواد واملخلفات اخلطرة - د

وهي قرارات تتعلق بإزالة اآلثار الفعلية لألضرار، ومن هذه القرارات  :قرارات املتعلقة بأنشطة الفشلال - رابعا
  : 21يمايل

 .إزالة املخلفات والقيام بعمليات التطهري - أ
 .لعالج احلاالت احلرجة إلصابات العاملني أثناء العمل ؤسساتإنشاء وحدة طوارئ بامل -ب
 .املصنع ليات التشجري حول مباينإنشاء احلدائق والقيام بعم -ج
 .إنشاء حبريات صناعية إلمتصاص التلوث والتخفيف من حدة احلرارة - د

  .بالسكان ةاملصنع ألماكن غري مأهول نقل بعض مباين - هـ
ر بدأت كثري من الدول املتقدمة يف العامل ترفع شعا: بعض التجارب الرائدة يف جمال تقييم األداء البيئي  - الفرع الثالث

كالواليات املتحدة األمريكية  للمؤسساتاجلماهري هلا حق املعرفة، وبالتايل دأبت على تقييم األداء االجتماعي 
ختصار با فيما يلينوضح  وفرنسا وأملانيا وإجنلترا، والشك أن هذا اإلجراء هو خطوة على الطريق الصحيح، و

  :22جتربة فرنسا وأملانيا يف هذا اال 
                                                

ية والتجارية، كلية التجارة، فرع جملة الدراسات املال  ،ستثماراألداء البيئي لترشيد قرارات اال قابة تكاليفور حتليل  عبد اهللا عبد املنعم فليح،  - 19
 .429:، ص2002بىن سويف، جامعة القاهرة، العدد األول، مارس

 .66، ص رهسبق ذك، مرجع منهجية مقترحة للتقييم احملاسيب لربامج رقابة عناصر تلوث البيئةحسن،  أمحد فرغلى حممد -20
  .5، ص سبق ذكره، مرجع البيئية وأثرها يف إختاذ القرارات التكاليف حسن، حممد يأمحد فرغل - 21

22 -  Roger Hussey MscAcca, “France has a Social Audit” Accountancy, Feb. 1980 p. 114. 
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جتاه العاملني اولياا االجتماعية ؤففي فرنسا مت مؤخراً إلزام الشركات بإظهار بيانات عن مس :ساجتربة فرن -أوال
ا يف أسلوب حماسيب خيضع للمراجعة االجتماعية، وإجراء تقييم لذلك األداء االجتماعي، وتقدمي تقارير هذه 

  .ئم املالية املعدة للعرض على املسامهنياملراجعة إىل جملس خاص من نقابات العمال، عالوة على إحلاقها بالقوا
عامل، وعدل  )750(كان يزيد عدد العاملني ا عن  وتلزم احلكومة الفرنسية ذا اإلجراء الشركات اليت  

عامل ملزم باملراجعة  )300(، حيث أصبح املشروع الذى يزيد عدد العاملني به عن 1982ذلك منذ أوائل 
  .مالية أو احلبس ملدة تتراوح بني شهرين وسنة واحدةاالجتماعية وإال تعرض لعقوبات 

فئات العاملني واألجور : هناك املوضوعات التالية  للمؤسساتوقد تضمن جمال تقييم األداء االجتماعي   
وقد  ،ت واملزايا واألمن الصناعي والرعاية الصحية والتدريب والتنمية الصناعية وظروف معيشة العاملني وأسرهمآواملكاف

  :وضع مخسة معايري لقياس ذلك األداء االجتماعي هي مت 
 ".متوسط األجر يف الصناعة / متوسط األجر : " األجور  - أ

 ".عدد ساعات العمل الفعلية / عدد ساعات التدريب : " اإلجازات التدريبية  -ب
 ".عدد ساعات العمل الفعلية / عدد احلوادث : " األمن الصناعي  -ج
 ".أيام العمل اإلمجالية / يام التغيب اإلمجالية عدد أ: " التغيب  - د

 ".عدد العاملني الكلي / عدد العاملني تاركي اخلدمة : " معدل دوران العمال  - هـ
تستخدم تقييم األداء  أما يف أملانيا فقد مت وضع بعض املؤشرات االجتماعية اليت :جتربة أملانيـــا -ثانيا

تنقسم إىل أربعة أجزاء  وتتعلق هذه املؤشرات مبجاالت األداء االجتماعي اليت االجتماعي يف التفاوض مع العاملني،
هامة هي ظروف العمل والعالقات الصناعية والبيئة احمليطة ومؤشرات القوى العاملة ومن أمثلة املؤشرات 

  :تتعلق بالقوى العاملة االجتماعية اليت
 ".توسط القوة العاملة م/ متوسط التغيب : " نسبة التغيب على أساس اجلنس  - أ

 ".متوسط القوى العاملة بالفئة / متوسط التغيب : " نسبة التغيب على أساس فئات العاملني  -ب
 ".متوسط القوى العاملة / متوسط التغيب بعذر : " نسبة التغيب بعذر  -ج
 ".ساعات العمل الفعلية / عدد احلوادث : " نسبة حوادث العمل ومدى تكرارها  - د
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  كيفية تقييم األداء البيئي كيفية تقييم األداء البيئي ::الثاينالثايناملبحث املبحث 
 اخلاصة البياناتب القوائم تلك تضمني إىل املالية القوائم يف عنها واإلفصاح البيئية التكاليف قياس يؤدي

ومبا يكفل إجراء عملية التقييم الشامل ألداء املؤسسة من قبل  ،املؤسسة على العاملني واتمع والبيئة أنشطة بتأثري
لدى متخذي القرار البيئي وكافة ، وتعترب قضية قياس وتقييم األداء البيئي من القضايا ذات األمهية ،اجلميع

حيث ميثل تقييم األداء البيئي إطارا متكامال للتعرف على املشكالت ، األطراف اليت تسعى إىل حتقيق توازن بيئي
للمؤسسة  البيئي األداء حتسني إىلي دؤي  مما ،ية البيئةبغرض حتقيق التوافق بني عمليات التنمية ومحا، البيئية وعالجها

      .وحناول توضيح ذلك من خالل املطالب التالية
مداخل تقييم األداء البيئي   :املطلب األول  
ضرورة استخدام أساليب احملاسبة اإلدارية احلديثة  إىل ،تحسني والتطوير املستمر يف نظم اإلنتاجال يتطلب

عديد من ال وهذا ما يؤدي إىل ظهور ،لعمل على رقابة و ختفيض التكاليفالبيئي ومن مث القياس وتقييم األداء 
املشكالت املرتبطة بتحميل التكاليف البيئية املترتبة على املنتجات أو خطوط اإلنتاج املسببة يف حدوثها و كذلك 

جمموعة من  هناك داء البيئيحىت نتمكن من تقييم األمشكلة تقومي بدائل وطرق منع أو ختفيض هذه املخلفات 
  :ايري جيب توفريها ونوضحها كمايلياملتطلبات واملع
  :23لتقييم األداء البيئي جيب توافر جمموعة من املتطلبات من أمهها :تطلبات تقييم األداء البيئيم - الفرع األول

تكاليف املنع (تسبب تلك التكاليف  فقاً لنوعية األنشطة البيئية اليتالتكاليف البيئية وتبويبها و وقياسحتديد  -أوال
  ).والقياس والرقابة والفشل

لكافة أنشطة املؤسسة، ولكافة التصرفات، وجلميع البدائل املتاحة وذلك  احلالية واملتوقعةحتديد اآلثار البيئية  -ثانيا
 .من البداية وقبل القيام بالنشاط أو التصرف

 .باألنشطة البيئية املختلفة سواء كانت إختيارية أو إجبارية املؤسسةم حتديد املنافع البيئية الناجتة عن قيا -ثالثا
 .ضمان حتسني وتطوير األداء البيئيالصناعية ل ؤسساتجيب أن تلتزم ا امل حتديد املعايري البيئية اليت

لى أن تكون ، عللمؤسسةإستخدام جمموعة من املقاييس واملؤشرات املالية وغري املالية لقياس وتقييم األداء البيئي  - رابعا
 .، وذلك دف حتقيق أهداف أصحاب املصاحل املختلفةهذه املقاييس موضوعية، ودقيقة، ويعتمد عليها

، ملا له للمؤسسةتصميم وإعداد مناذج للتقارير الوصفية والكمية واملالية، دف اإلفصاح عن األداء البيئي  -خامسا
إىل أمهيته يف جمال ترشيد القرارات اإلدارية، وكذلك خدمة األطراف  من أمهية يف جذب اإلستثمارات، باإلضافة

 .أصحاب املصاحل
  

                                                
 .49 :ص ص، مرجع سبق ذكره، حسني حممد أمحد حممد درويش -23
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 (UNEP)حدد أحد برامج األمم املتحدة حلماية البيئة  :داء البيئي وفقا للمدخل اإلداريتقييم األ -الثاينالفرع 
تساعد يف تقييم األداء البيئي عند  اتمع، واليتميكن عن طريقها ختفيض اآلثار البيئية السلبية على  جمموعة من األساليب اليت

عرض موجز ألدوات وأساليب اإلدارة البيئية املستخدمة يف تقييم  ييلما ويف ،لنظم اإلدارة البيئية املؤسساتتطبيق 
  :24يئي وفقاً هلذا املدخلاألداء الب

أسلوب يقوم على إستراتيجية وقائية بيئية اإلنتاج اآلمن والنظيف هو  :أسلوب تقييم اإلنتاج اآلمن أو النظيف -أوال
يتعرض هلا  متكاملة، وذلك على عمليات التشغيل واملنتجات واخلدمات، دف زيادة الكفاءة وختفيض املخاطر اليت

والطاقة  هاإلنتاج النظيف بالنسبة للعمليات التشغيلية إىل احلفاظ على املواد اخلام وامليا ياإلنسان والبيئة حيث يؤد
خلص من املواد اخلطرة والسامة، وبالنسبة للمنتجات فإن اإلنتاج النظيف يهدف إىل خفض مجيع التأثريات السلبية والت

  .سواء البيئية أو الصحية، أما بالنسبة للخدمات فإنه يهدف إىل مراعاة اإلعتبارات البيئية يف تصميم اخلدمات
دف التنبؤ باآلثار البيئية للمشروع يف مرحلة مبكرة  يستخدم هذا األسلوب :أسلوب تقييم األثر البيئي - ثانيا

تقلل من اآلثار البيئية السلبية، وحيقق هذا  خالل عملية ختطيط وتصميم املشروع حبيث ميكن إجياد الوسائل اليت
 .األسلوب عدة فوائد منها ختفيض التكاليف وجتنب تكاليف العالج وجتنب اإللتزامات القانونية

من حيث مدى  للمؤسسةيستخدم هذا األسلوب دف اإلفصاح عن األداء البيئي  :تقارير البيئيةأسلوب ال -ثالثا
وليتها يف حتقيق تلك احلماية، ويف نفس الوقت إتاحة الفرصة ؤتبذهلا يف سبيل محاية البيئة، ومدى مس اجلهود اليت

والتكاليف البيئية  لالستثمارات ايل والعيينوتشمل التقارير البيئية اإلفصاح امل. للمسامهني يف وضع األهداف العامة
  .والتشغيلية اخلاصة حبماية البيئة

يعتمد هذا األسلوب على تقييم األثر البيئي للمنتج خالل مراحل دورة حياته دف : أسلوب حتليل دورة حياة املنتج - رابعا
 هصميم املنتج وحىت اية مرحلة إعادة تدويرزيادة كفاءة إستخدام املوارد اإلنتاجية وتقليل اخلسائر من بداية مرحلة ت

  .ملخلفاتهي والتصريف النهائ
يقوم هذا األسلوب على أساس إستخدام كل املوارد بطريقة  :تخدام التكنولوجيا اآلمنة بيئياًأسلوب إس -خامسا

من، وكذلك أكثر إستدامة، وذلك بإستخدام جمموعة من الوسائل التكنولوجية يف عمليات اإلنتاج النظيف واآل
وحيقق هذا األسلوب العديد من املزايا منها خفض إستهالك املواد اخلام والطاقة ، إستخدام وسائل احلد من التلوث

خفض التكاليف البيئية، وكذلك خفض مجيع التأثريات البيئية نتيجة إستخدام التكنولوجيا احلديثة واألخذ  يلاوبالت
  .للمؤسسةفسية مبنهج التحسني املستمر وإجياد ميزة تنا

                                                
 .212-209 :ص ص، مرجع سبق ذكره، يعل أمين صابر سيد -  24
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يقوم هذا األسلوب على أساس دراسة مدى إمكانية اإلستفادة من  :املخلفات اخلطرة لوب إعادة تدويرأس - سادسا
يصعب حتويلها إىل منتجات قبل أن  املنتجات املعاد تدويرها يف صناعات أخرى، مع إمكانية التخلص اآلمن من املخلفات اليت

  .25 البيئةيتم التخلص منها بطريقة مباشرة يف
من  املؤسسةيهتم هذا األسلوب بتوضيح دور املوردين يف توفري إحتياجات  :مدادأسلوب إدارة شبكة اإل -سابعا

إىل تقوية إلتزام اإلدارة البيئية باملتطلبات التشريعية والقانونية اخلاصة  ياملواد اخلام بشكل يتوافق مع البيئة، مما يؤد
واملوردين فيما خيتص باملسائل  املؤسسةالوقت ميزة إجياد عالقة وطيدة الصلة بني باألداء البيئي، وحيقق يف نفس 

  .البيئية واألداء املتوقع
يهدف هذا األسلوب إىل املساعدة يف اإلختيار بني بدائل  :يم التكنولوجيا املستخدمة بيئياًأسلوب تقي - ثامنا

إىل توفري املعلومات عن التكنولوجيا احلديثة ومشاكلها البيئية املتوقعة  تكون أكثر توافقاً مع البيئة، باإلضافة التكنولوجيا اليت
  .ميكن جتنبها منذ البداية والتكاليف اليت

أصدرت املنظمة العاملية للمواصفات  :14000 يزو البيئيةتقييم األداء البيئي وفقا ملعايري اإل -الفرع الثالث
يزو دف تشجيع وزيادة جتارة ؤشرات اليت تعرف بسلسلة اإلواملقاييس سلسلة من املواصفات واملقاييس وامل

تكنولوجيا  إدارة، ونظام 9001يزو إاجلودة  إدارةعاملي يف شىت ااالت، مثل نظام  ىالسلع واخلدمات على مستو
الصحة والسالمة املهنية  إدارة، ونظام 27001 ايزوسرية املعلومات  إدارة، ونظام 20000 ايزواملعلومات 

دف حتقيق مزيد من التطوير والتحسني يف نظام محاية البيئة، وأصبح 14000 نظام إدارة البيئة ايزو  .18001وايز
  .البيئية لإلدارةيكون لديها نظاما  أنيزو البيئية،صناعية ترغب يف احلصول على شهادة اإل مؤسسةعلى أي 

واجلودة هي تكامل املالمح ، ظام بيئيامؤشرا جلودة الن 14000يزو ويعترب حصول املنظمة على شهادة اإل
 ابسيط ايزو يعترب جزءواخلصائص ملنتج أو خدمة ما بصورة متكن من تلبية احتياجات ومتطلبات حمددة، كما أن اإل

 وخفض التكاليف، والقدرة على املنافسة، ودليال اإلنتاجلزيادة  امن مفهوم اجلودة الشاملة، حيث يعترب مؤشر
تبذل جهدا صادقا للتوافق مع القوانني البيئية، مما ينعكس على  ملؤسسةن واملشرعني على أن اللعمالء واملستثمري

معيار تقييم األداء البيئي ، املختصة باجلودة البيئية 14000ومن أهم معايري جمموعة اإليزو ، كسب رضاهم وثقتهم
عمل هذا املعيار على تزويد إدارة الذي خيتص بتوفري مؤشرات لقياس وحتليل األداء البيئي، حيث ي14031رقم 

على صورة واضحة عن البيئة احمليطة ا، وتوفري أساس وقياس مرجعي لإلدارة عن تقييم أداء عمليات املؤسسة 
  .26التشغيل، ومساعدة نظم اإلدارة البيئية يف قياس وتقييم الفاقد وبالتايل ترشيد استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية

  :كما هو موضح يف اجلدول التايل 14031املؤشرات اليت تناوهلا معيار األيزو أهم وميكن توضيح 
  

                                                
ريب، املؤمتر ـن العـاحمللية يف الوط دارةم اإلـالبيئية يف نظ دارةر اإلـمؤمت ،إدارة ومجع املخلفات الصلبة يف حمافظة سوهاج حتسني ،عبد املنعم أمحد حسني -25
 .52: ص، اين،  الشارقةـالث

 210:ص، مرجع سبق ذكره، أمين صابر سيد علي -26
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  1431 مؤشرات تقييم األداء البيئي وفقا لـ معيار األيزو نييب: )3- 2( جدول رقم
  مؤشرات تقييم احلالة البيئية  مؤشرات تقييم اإلدارة البيئية  مؤشرات تقييم عمليات التشغيل

ملستخدمة إىل نسبة كمية املواد اخلام ا
  عدد الوحدات املنتجة

نسبة التكاليف البيئية أو املخططة 
أنفق على أحباث تقليل  سنويا، نسبة ما

  األحباثالتلوث إىل ميزانية 

قياس نسبة تركيز تلوث اهلواء يف البيئة 
احمليطة كمية النفايات والكيماويات 

  السامة املنتجة
سنويا إىل عدد  نسبة الطاقة املستخدمة

  حدات املنتجةالو
بالسنة، نسبة احملقق من التكاليف البيئية 

نسبة التكاليف الرأمسالية حلماية البيئة 
  إىل إمجايل تكاليف محاية البيئة

قياس نسبة الدخان املنبعث باستخدام 
  التحليل الكيميائي الضوئي

يانة واحملافظة على الطاقة، تكاليف الص
الوحدات املعاد تشغيلها أو نسبة 

  هاتدوير

نسبة عدد العمالة اليت مت تدريبها سنويا 
  إىل غري املدربة

نسبة تركيز التلوث يف األرض أو على 
  سطح املاء أو يف التربة يف السنة

عدد حاالت أو أحداث أعطال الطاقة 
  بالسنة

عدد مالحظات أو توصيات عملية 
  املراجعة

نسبة مساحة األرض امللوثة املعاد 
  استصالحها يف السنة

ة عدد ساعات الصيانة الوقائية نسب
  بالسنة

لتصحيح ) للموظف(الوقت املستخدم 
  مالحظات أو توصيات عملية املراجعة

قياس أثر التلوث على عدد أو نوع 
  معني من حيوانات البيئة احمليطة

نسبة انبعاثات تلوث اهلواء بالسنة، 
نسبة التلوث البيئي إىل حجم اإلنتاج يف 

  فترة معينة

ألحداث البيئية اخلارجية يف عدد أيام ا
السنة، نسبة تكاليف محاية البيئة من 

  التلوث إىل تكاليف اإلنتاج

نسبة عدد أذون زيارة املستشفيات 
نتيجة داء الربو خالل فترة انبعاث 

  األدخنة الضارة
نسبة كمية الفاقد من املياه إىل عدد 

  الوحدات املنتجة
عدد الشكاوى من اتمع احمليط أو 

  ظفنياملو
عدد األمساك النافقة يف املياه احمليطة يف 
السنة، نسبة النفايات الضارة إىل إمجايل 

  النفايات
نسبة عدد أيام االنبعاثات اخلارجة عن 

  السيطرة بالزيادة يف السنة
تكاليف مشاريع عالج أضرار البيئة 

بالسنة، نسبة التكاليف اإللزامية حلماية 
  ماية البيئةالبيئة إىل التكاليف الكلية حل

قياس معدل التغري يف مستويات املياه 
  اجلوفية

د البيئي يف مصر دراسة ـحاسيب مقترح لقياس وتقييم أداء البعـمدخل م، سيد علي صابرأمين : املصدر
  .210 :ص، 2008، جملة الفكر احملاسيب، كلية التجارة، جامعة عني مشس، العدد الثاين، ديسمرب ميدانية
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  البيئياالجتماعي و جماالت ومقاييس تقييم األداء :ايناملطلب الث
اليت تناولت  االجتماعيةولية ؤتعددت دراسات الفكر احملاسيب نتيجة زيادة فعاليات احملاسبة عن املس  

 وكنتيجة طبيعية لذلك زاد الوعي يف جمال القياس، ااالت املختلفة اخلاصة بالبعد البيئي دف إبراز الدور احملاسيب
واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية يف القوائم املالية اليت تعدها املؤسسات بغية تقييم األداء البيئي والعمل على 

  :مقاييسه سنحاول توضيحها يف مايليله جماالته وحتسينه فاألداء البيئي 
عي متثل إحدى حلقات سلسلة الشك أن عملية تقييم األداء االجتما :البيئي تقييم األداء جماالت -الفرع األول

ولية االجتماعية ومروراً بالنظام احملاسيب االجتماعي اخلاص ؤمتصلة بالنشاط االجتماعي تبدأ بتحديد جماالت املس
  :27ا مث املراجعة االجتماعية وأخرياً تقييم األداء، وعلى ذلك فتتعلق جماالت هذا التقييم بااالت التالية 

حيث يقوم املراجع االجتماعي وفريق العمل  :جتماعي والبيئي املتعلق باملوارد البشرية الداخليةتقييم األداء اال - أوال
 ولية االجتماعية واألنشطة االجتماعية اليتؤة اخلاص ذا اال من ااالت املسؤسساخلاص به بتقييم األداء االجتماعي للم

  : أنفسهم واتمع بصفة عامة وعلى ذلك فالتقييم هنا يشملكان جيب أن تتضمنه من وجهة نظر العاملني تتضمنها وما
وانعكاسات ذلك على  ولية االجتماعية للمؤسساتؤواعترافها وقبوهلا لفكرة املس ؤسسةولية إدارة املؤمس - أ

 .العاملني واألداء الداخلي
 لرضا للعاملني بالتصدية وحتقيق اؤسسمدى إمكانية خلق عالقات اجتماعية أكثر فعالية بني العاملني وامل -ب

عدالة التوظيف والترقي واألجور : منها على سبيل املثال واليت ياحبة إلدارة التنظيم البشرللمشاكل املص
 .يات وعدم التمييزوواملكافآت واحلوافز والتدريب وأيضاً املساواة بني اجلميع واحترام األول

رعاية الصحية واالجتماعية والترفيهية وإزالة املشاكل مة ألداء العمل من حيث الءمدى توفري الظروف املال -ج
 .امللحة أمام القوى العاملة كمشكلة اإلسكان والنقل

تضعها الدولة أو  وليات االجتماعية سواء اليتؤباملسبالقوانني واللوائح والسياسات املتعلقة  ؤسسةمدى التزام امل - د
  .اذا ؤسسةولة على مستوى الصناعة أو املؤاجلهات املس

حيث يقوم املراجع االجتماعي وفريقه بتقييم  :وارد البشرية اخلارجيةتقييم األداء االجتماعي والبيئي املتعلق بامل - ثانيا
نه من أنشطة ـولية االجتماعية وما يتضمؤاخلاص ذا اال من جماالت املس ؤسسةاألداء االجتماعي للم

كون املوارد البشرية اخلارجية، كاملوردين والعمالء أو املستهلكني ت اجتماعية، من وجهة نظر هذه اموعات اليت
  :واملستثمرين، وعلى ذلك فالتقييم هنا يشمل على سبيل املثال 

اخلارجية، كمطالب تكون املوارد البشرية  موعات املختلفة من اتمع اليتملطالب ا ؤسسةمدى استجابة امل - أ
  .املنتج وجودته وحتسيناته وتغليفه وضماناته وحدود اإلعالن عنه تتعلق بدرجة أمان املستهلكني اليت

 .جتاه اموعات اخلارجيةاولياا االجتماعية ؤملس ؤسسةأهداف وسياسات امل استيعابمدى  -ب

                                                
  .122: ص، 1999، مكتبة اجلالء احلديثة، بورسعيد، الطبعة الثانية ،وث يف احملاسبة واملراجعة االجتماعيةحب ،سالمة ل فهمينبي -27
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 .على مسعتها االجتماعية بني هذه األوساط ؤسسةمدى حمافظة امل -ج
  .اءات املختلفة من أجل تطوير املنتج أو غري ذلكمن وقت وجهد ونفقات اإلجر ؤسسةمدى ما تكرسه امل - د

يقوم تقييم األداء االجتماعي بشأن البيئة احمليطة  :والبيئي املتعلق بالبيئة احمليطةتقييم األداء االجتماعي  -ثالثا
  :شملوي باملؤسسةيؤثر ويتأثر  يعلى اتمع احمليط الذ للمؤسسةبدراسة السلبيات واإلجيابيات لآلثار اخلارجية 

 .ملطالب البيئة احمليطة املختلفة واتمع بصفة عامة ؤسسةمدى استجابة امل - أ
 .جتاه البيئةاولية االجتماعية ؤعلى املس ؤسسةمدى اشتمال أهداف وسياسات امل - ب
 .ون البيئةؤمدى االلتزام بالقوانني واللوائح والسياسات وتوصيات اجلمعيات املتخصصة يف ش -ج
بتنمية اآلثار اخلارجية اإلجيابية كتحسني البيئة احمليطة وتشجريها ورصف الطرق القريبة منها  ؤسسةمدى قيام امل - د

 .وتطهري املصارف الصحية من املخلفات
 .باالستغالل األمثل للموارد املادية املتاحة من وجهة النظر االجتماعية ؤسسةمدى قيام امل - هـ

ء التجارب واألحباث حملاولة خلق وإجياد مصادر جديدة للطاقة من مدى تعاون املنظمة بفتح معاملها إلجرا -و
 .ناحية، وإلجياد موارد بديلة حتل حمل القابلة للنفاذ من ناحية أخرى

  .مدى قيام املنظمة بتخفيض اآلثار اخلارجية السالبة للتشغيل كنسبة التلوث أو درجة حدة الضوضاء وغريها -ز
الشك أن عملية تقييم األداء االجتماعي تتطلب وجود  :اء االجتماعي والبيئيمقاييس تقييم األد -الفرع الثاين

الفين احملايد، ونظرا ألن النتائج هنا تكون ذات حساسية خاصة وأمهية  يمقاييس أو أدوات متكن من إبداء الرأ
أو اخلوض يف  بارزة للمجتمع، فإن االعتماد على نفس األساليب املستخدمة يف حالة تقييم األداء االقتصادي

مقاييس ذات نتائج مضللة يف مدى فاعلية األنشطة االجتماعية، أمر غري مرغوب فيه بل جيب االستفادة من التأهيل 
العلمي والعملي للمراجع االجتماعي ووجود فريق عمل يشتمل على جمموعة من املتخصصني الفنيني، يف خلق 

ومن هذا املنطلق جند أن أسلوب قياس األداء  م السلوكيةمقاييس وأساليب أكثر تقدماً وفهماً لطبيعة العلو
  :28مايلياالجتماعي ينقسم إىل 

تقيس األداء االجتماعي بغرض تقيمه، هو  يعترب من أنسب األساليب اليت :للمشروعقياس الصورة الذهنية  -أوال
تؤثر وتتأثر باملشروع،  يتاالجتماعية املستفيدة ال طرافألمن ا طرفعند كل " الصورة الذهنية للمشروع"أسلوب 

جمال املوارد البشرية الداخلية وجمال املوارد البشرية اخلارجية وجمال البيئة  يولية االجتماعية له أؤواملكونة ال املس
عكس بصدق وأمانة ووضوح فعالية األنشطة االجتماعية يميكن أن  طرافمن هذه اال طرفن كل أاحمليطة، حيث 

  .هلا املؤسسةتقدمها  اليت
البشرية الداخلية، هو استخدام بعض   هوأنسب طريق لقياس الصورة الذهنية للمشروع عند موارد  

  :منها على سبيل املثال ينة، واليتاملؤشرات واملعدالت اهلامة ذات الداللة املع
 .يمإمجايل عدد أفراد التنظ/ عدد أفراد التنظيم املستقيلة خالل العام : يمعدل االستقاالت ويساو - أ

                                                
 .130 – 125: ، صمرجع سبق ذكرهسالمة،  نبيل فهمي -  28
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 .عدد أفراد التنظيم إمجايل/ عدد أفراد التنظيم املتغيبني خالل العام : يمعدل الغياب ويساو -ب
 .إمجايل عدد أفراد التنظيم/ عدد أفراد التنظيم املصابني أثناء العمل خالل العام : يابات ويساومعدل اإلص -ج
/ ن تركوا اخلدمة ألسباب غري الوفاة أو التقاعد عدد أفراد التنظيم الذي :يعدل دوران العمالة اجليدة ويساوم - د

 .إمجايل عدد أفراد التنظيم
إمجايل / عدد أفراد التنظيم املنتقلني إىل مشروعات مماثلة : يفسة ويساومعدل االنتقاالت إىل املشروعات املنا - هـ

 .عدد أفراد التنظيم
عدد العامالت احلاصلني على إجازات : ياوهلن أطفال يف سن احلضانة ويس العامالت الاليت إجازاتمعدل  -و

  .إمجايل عدد العمالت يف التنظيم) مبرتب أو بدون(طويلة 
كما ميكن استخدام بعض أنواع االستقصاء بني أفراد التنظيم للوقوف على حالة الرضا واالرتياح عن أداء 

  . املؤسسةالنشاط االجتماعي من قبل 
روع عند موارده البشرية اخلارجية كاملستهلكني واملوردين كما ميكن أن تقاس الصورة الذهنية للمش

واملستثمرين، وكذلك عند البيئة احمليطة بطريقة من طرق االستقصاء املتعارف عليها يف العلوم السلوكية، مع إعطاء 
 لك اليتا وت ؤسسةا ومل تقم امليشعرون باحلاجة هل الفرصة إلبداء وجهات النظر بشأن األنشطة االجتماعية اليت

  .ميكن إمهاهلا أو االستغناء عنها
بعد االنتهاء من قياس الصورة الذهنية للمشروع وتكوين  :إجراء املقارنة املناسبة من حيث الزمان واملكان -ثانيا
، جيب أن يتم إجراء مقارنة متأنية بني األنشطة االجتماعية احملققة للمؤسساتبشأن فعالية األداء االجتماعي  يالرأ

العام وما تطلبه اتمع العام السابق بناء على تقييمه لألداء يف العام السابق وما تقدمه القوائم االجتماعية هذا هذا 
ية أو املقارنة من حيث العام من إضافات عن األعوام السابقة، وهذه املقارنة ميكن أن نطلق عليها املقارنة الزمان

أجنزها املشروع وتلك احملققة من املشروعات املماثلة وتقع يف  تماعية اليتوليات االجؤتتم املقارنة بني املسو، الزمان
أو املقارنة ) اجلغرافية(نفس املنطقة اجلغرافية وتعمل يف نفس الصناعة أو النشاط، وهي ما يعرف باملقارنة املكانية 

  .من حيث املكان
 س فعالية األنشطة االجتماعية اليتيعكويتميز هذا األسلوب يف قياس األداء االجتماعي بغرض تقييمه بأنه   

ولية االجتماعية، بصورة ال تقبل الشك، نظرا لكوا تستقبل من املستفيدين ؤمن خالل جماالت املساملؤسسات تؤديها 
ولية الناجتة ؤأنفسهم وتناسب القائمني باملراجعة االجتماعية وتقييم األداء االجتماعي من ناحية أخرى، يف حتملهم املس

  .هذا التقييم أمام اتمععن 
يستقي  وليس هناك ما مينع من قيام املراجع االجتماعي باستخدام بعض النسب واملؤشرات احملاسبية، اليت  

خضعت للفحص والتحقق، أو من واقع اتصاله  أرقامها من واقع القوائم اإلجتماعية والبيانات احملاسبية اليت
يستقر  ور ا على أن تقدم هذه النسب واملؤشرات بعض الدالئل اليتأو إطالعه على كل دقائق األم ؤسسةبامل
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املؤشرات على عليها عند عرضه لنتائج تقييم األداء االجتماعي يف تقرير املراجعة االجتماعية، ومن هذه النسب و
  :سبيل املثال ما يلي

منوحة للعاملني ومدى العناية م تتلخص يف مقدار األجور امل سياسة مكافأة القوى العاملة واليتميكن قياس  - أ
  :وثقافياً وفنياً بالنسبة التاليةاجتماعياً 

  :افأة العمالمعامل قياس مدى مك
  كافة املزايا األخرى مقدرة بالنقود+ األجور املدفوعة 

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  متوسط أجر العامل يف الصناعة× عدد العمال 

حيصل  تعامل العاملني فيها بدرجة أفضل من املعاملة اليت املؤسسةلصحيح تعين أن وزيادة هذه النسبة عن الواحد ا
  .عليها العامل يف العادة يف مثل هذا النوع من الصناعة

ملوصالت يف حل بعض املشاكل االجتماعية كمشكلة اإلسكان أو ا املؤسسةميكن قياس مدى مسامهة  -ب
 :باستخدام النسبة التالية

 .عدد أفراد العمالة كلها/ مساكن أو وسائل مواصالت  املؤسسةتوفر هلم عدد أفراد الذين 
 :دائهم ميكن قياسه بالنسبة اآلتيةللعاملني وتطور أ املؤسسةتقدمها  بالنسبة للرعاية الفنية اليت -ج

 .إمجايل األجور/ يف نفقات التدريب واملؤمترات ملؤسسة قيمة مسامهة ا
 : خدام النسبة اآلتية املتعلقة بتطوير اإلنتاج بالنسبة للمستهلكني ميكن است - د

 .إمجايل تكاليف اإلنتاج/ تكاليف األحباث 
 .وزيادة هذه النسبة توحي بزيادة اجلهود املبذولة لتحسني املنتج وتطويره مما يعود بالنفع على مجهور املستهلكني

 حتقيق الرفاهية االجتماعية للبيئة احمليطة يف املؤسسةتقيس مسامهة  ركيب العديد من النسب األخرى اليتكن تمي - هـ
 : واتمع بصفة عامة كما يلي 

إمجايل النفقات االجتماعية يف /  املدارس أو املستشفيات أو النوادييف إنشاء  املؤسسةتتكبدها  النفقات اليت -1
  .جمال البيئة احمليطة

  .إمجايل النفقات االجتماعية يف جمال البيئة احمليطة/  يف جتميل املنطقة احمليطة ا املؤسسةتتكبدها  النفقات اليت أو -2
  .ميزانية األحباث كلها/ إمجايل ميزانية األحباث ملنع التلوث  أو -3
  .ميزانية األحباث كلها/ إمجايل ميزانية األحباث ملنع الضوضاء  أو -4
 النفقات اخلاصة باألنشطة إمجايل/  املؤسسةإمجايل النفقات اخلاصة باألنشطة االجتماعية للبيئة احمليطة من  أو -5

 .االجتماعية للبيئة احمليطة من املشروعات
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  مؤشرات قياس األداء البيئي مؤشرات قياس األداء البيئي : : لثلثاملطلب الثااملطلب الثا
إجنازات املؤسسة يف إدارة أي تفاعل بني أنشطتها ومنتجاا أو خدمتها وبني البيئة دف الوقوف على 

يف املقاييس اليت تعتمد على كميات حمددة ميكن ويتحقق ذلك من خالل مؤشرات األداء البيئي واليت تتمثل 
وقد تكون هذه ، املتعلقة بأنشطة معينة مبختلف الطرق املمكنة واليت تعكس التأثريات البيئية مالحظتها أو مشاهدا

سنحاول يف هذا و .أو كميات مادية ناجتة عن العملية الصناعية، الكميات مادية من املواد املستخدمة يف الصناعة
    .نواعها وكيفية إستخدامهاأحتديد خمتلف  البيئي معاملتعلقة مبؤشرات تقييم األداء طلب إىل دراسة املفاهيم امل

تتزايد احلاجة ألدوات موثوق ا تسمح بالقياس : : مؤشرات تقييم األداء البيئيمؤشرات تقييم األداء البيئي  وأهدافوأهداف  مفهوممفهوم  --الفرع األولالفرع األول
تستخدم لوصف البيانات البيئية  بيئي اليت، وقد ظهرت مؤشرات األداء المؤسساتالكمي لألداء البيئي لل

 املؤسسةتستخدم كأساس لتقييم  بطريقة شاملة وموجزة، ومع تزايد إنتشار مؤشرات األداء البيئي اليت مؤسسةلل
  .مؤسسةومديريها، كان هناك حاجة إىل إستخدام مزيج من املؤشرات املالية وغري املالية لتقييم األداء البيئي لل

مؤشرات تقييم األداء البيئي بأا تلك املقاييس الكمية واملالية  تعرف: ؤشرات تقييم األداء البيئيمفهوم م -أوال
دف رفع مستوى كفاءة وفاعلية أنشطتها  املؤسسات الىت ميكن إستخدامها إلدارة وقياس وتقييم األداء البيئي يف

ف على إمكانية خفض تكاليفها البيئية وتقدمي البيئية، وتسليط الضوء على كيفية حتسني أدائها البيئي، والتعر
، وتساعد يف املؤسسةة، تسمح بإجراء املقارنات املختلفة على مستوى ـة ودقيقـمعلومات وبيانات موضوعي

  .29نفس الوقت على إعداد التقارير البيئية لدعم وترشيد القرارات املختلفة
   :اء البيئي بثالثة أمور أساسية هيوتم مقاييس األد

مبواردها إلجياد قيمة مضافة جديدة ملخرجاا، حيث تتطلب البيئة  االنتفاعيف  ؤسسةتتبع أداء امل وتعين :اإلنتاجية - أ
 .التنافسية ضرورة التركيز على اإلستخدام الكفء للمدخالت مع توليد قيمة مضافة جديدة للمخرجات

 .لتحسني ألعماهلا ملقابلة املتطلبات املتغرية للعمالءبا ؤسسةواليت تتحقق عن طريق إهتمام امل :اجلودة الشاملة -ب
  .جباذبيتها لعمالئها يف األجل الطويل االحتفاظيف  االستمرارعلى  ؤسسةقدرة امل واليت تعين :التنافسية -ج

  : 30مايلي تتمثل أهداف مؤشرات تقييم األداء البيئي يف :أهداف مؤشرات تقييم األداء البيئي -ثانيا
 .خالل سلسلة زمنية معينة للمؤسسةداء البيئي مقارنة األ - أ

 .تسليط الضوء على إمكانية حتسني األداء البيئي -ب
 .السعي إىل حتقيق األهداف البيئية -ج
 .التعرف على إمكانية خفض التكاليف البيئية - د

 .لبيئية داخلياً وخارجياًتسهيل إعداد التقارير اكما ، ناعية املماثلةمقارنة األداء البيئي بني املؤسسات الص -  هـ
  .تقدمي الدعم التقين يف إنشاء نظام لإلدارة البيئية - و

                                                
 .91 :ص، مرجع سبق ذكره ،سعد إمام سعد علي -29

 .61 :ص، مرجع سبق ذكره، حسني حممد أمحد حممد درويش -30
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  :31تتسم مؤشرات تقييم األداء البيئي باخلصائص التالية :خصائص مؤشرات تقييم األداء البيئي -ثالثا
 .أن توفر صورة ذات داللة لألحوال البيئية والضغوط على البيئة - أ

 ).مستهدفات(ستراتيجية وربطها بأهداف حمددة من اإل اشتقاقهاأن يتم  -ب
 .أن يتم تعريفها بوضوح وتكون بسيطة يف الفهم وسهلة التفسري -ج
 .أن تكون موضوعية ودقيقة وميكن اإلعتماد عليها - د

 .دقيقة ويف الوقت املناسب) عكسية(أن توفر تغذية مرتدة  - هـ
 .ملقارنةاأن تعتمد على معايري دولية توفر أساس  -و
 .أن يتم توثيقها بكفاءة وجبودة ملموسة -ز
  .أن يتم حتديثها على فترات منتظمة -ح

هناك مبادرات متعددة لتحديد مؤشرات تقييم األداء االبيئي : : مؤشرات تقييم األداء البيئيمؤشرات تقييم األداء البيئيأنواع أنواع   --الفرع الثاينالفرع الثاين
ألعمال، باإلضافة إىل معيار مثل إرشادات مبادرة إعداد التقارير العاملية، وإرشادات الكفاءة البيئية لس ا

  .واخلاص بتقييم األداء البيئي )14031األيزو (املواصفات القياسية الدولية 
  :32وميكن تقسيم مؤشرات تقييم األداء البيئي إىل ما يلي

  :واليت ختتص مبا يليللمؤسسة وتتضمن جمهودات اإلدارة للتأثري على األداء البيئي  :مؤشرات اإلدارة البيئية -أوال
 .الرؤية واإلستراتيجية والسياسة البيئية - أ

 .اهليكل التنظيمي لإلدارة البيئية -ب
 .نظم اإلدارة والتوثيق املتعلق ا -ج
 .اخلاص باملسائل البيئية ياإلدار االلتزام - د

 .باألطراف الداخلية واخلارجية ذات املصلحة االتصال - هـ
قليمية أو الدولية للبيئة مثل ؤشرات معلومات عن احلالة احمللية أو اإلوتوفر هذه امل :مؤشرات احلالة البيئية -ثانيا

  .اخل...همسك طبقة األوزون، ومتوسط احلرارة العاملية، وتركيز التلوث يف اهلواء والتربة وامليا
  :وتنقسم هذه املؤشرات إىل ما يلي :مؤشرات األداء البيئي -ثالثا

ت قياس احليازة واملقاييس الفنية للمنتج أو العملية، ومقاييس إستعمال وتتعلق مبجاال :مؤشرات تشغيلية بيئية - أ
 .املنتج أو العملية وتصريف املخلفات

 .املواد والطاقة، وإنبعاثات الغازات واستهالكاملخلفات، :وتتعلق باملخرجات مثل :مؤشرات األثر البيئي -ب

                                                
جملة العلوم  ،ةدمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال يف التنمية املستدام راضي ، عبد احلليم نادية -31

  .9:ص 2005مارات العربية املتحدة، الد الواحد والعشرون، العدد الثاين، ديسمرب،إل، جامعة ا)عدد خاص( اإلداريةاالقتصادية و
مية ـحتليل منفعة املعلومات احملاسبية البيئية العينية لبناء مؤشرات تقييم األداء البيئي اإلستراتيجي يف إطار التن ،يحممد جنيب زك محد -32

  .27 :ص، 2001جتارة بنها، جامعة الزقازيق، العدد األول، كلية جملة الدراسات والبحوث التجارية،  ،املستدامة
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مع كميات كبرية من املعلومات  ؤسساتتتعامل امل :ختيار مؤشرات تقييم األداء البيئيحتديد وا - الفرع الثالث
حتديات إلختصارها يف عدد حمدود من املؤشرات  ؤسساتجتماعية، وتواجه هذه املقتصادية واالالبيئية واال

  .األساسية حىت تستطيع قياس أدائها وإختاذ قرارات التطوير
 يالبعد االقتصاد يذا الغرض حيث أا تغطهل ألداء املستدام ميكن إستخدام مؤشرات ا :أنواع مؤشرات تقييم األداء البيئي - الوأ

  :33ستدامة وتتمثل فيما يليتماعي لالجوالبيئي واال
وتركز  للمؤسسةقتصادية اجلوانب املرتبطة بالتعامالت اال وهي مؤشرات تغطي :يقتصادمؤشرات األداء اال - أ

  .املؤسسةلألطراف أصحاب املصلحة نتيجة ألنشطة هذه  يقتصادعلى كيفية تغري الوضع اال
  .تعمل به يعلى النظم اإلجتماعية داخل املوقع الذ املؤسسةو تم بتأثري أنشطة  :االجتماعيمؤشرات األداء  -ب
ية على النظم الطبيعية احلية وغري احل ؤسسةوهي مؤشرات تم بتأثري أنشطة امل :مؤشرات األداء البيئي -ج

، األرض واهلواء واملاء، وتساعد تلك املؤشرات يف حتديد التأثريات البيئية األكثر أمهية النظم البيئية احليوية متضمنة
  .وتطوير فاعلية وكفاءة املوظفني ؤسساتوإظهار وربط األهداف البيئية للم

 لقياس األداء بالغرض من هذا القياس يتأثر إختيار املؤشرات املستخدمة: املناسبة مؤشرات تقييم األداء البيئي اختيار - ثانيا
  :34ما يلي يف هاوميكن حصر

 .القياس دف إختاذ القرارات اخلاصة بتخطيط ورقابة وتقييم العمليات وتعين :التخطيط والرقابة والتقييم - أ
 .خل الوظائفويتم القياس رأسياً داخل املستويات اإلدارية وأفقياً دا ،تدعيم املبادرات البيئيةو:إدارة التغيري -ب
ويطلب القياس يف هذا اال لتقليل التأثري الشخصي وحل املشكالت ومتابعة التقدم وتقوية السلوك  :االتصاالت - ج

 .والتأكيد على التغذية العكسية
 .عن كيفية حتقيق جهود التحسني للمؤسسةاهلدف من القياس هو دعم التحسني لتقدمي بطاقة أداء و :التحسني - د

 .إىل أنشطة التحسني األكثر جاذبية للمؤسسة حيث تساعد على توجيه املوارد النادرة:املواردختصيص  - هـ
 .حيث يتحسن األداء إذا مامت تزويد األفراد مبستهدفات قابلة للتحقيق :التحفيز -و
  .جلاإلدارة لوجهه نظر طويلة األ حيث جيب أن يؤكد قياس األداء املناسب على تبين :التركيز طويل األجل -ز

  :35هناك معايري جيب أن تؤخذ يف اإلعتبار عند إختيار املؤشرات املناسبة تتمثل يف :معايري اختيار املؤشرات -ثالثا
 .بأن يوضح املؤشر ما يتم مالحظته كقضية بيئية :للمؤسسةأمهية املؤشر وعالقته بالسياسة البيئية  - أ

 .ات السياسةبأن يسمح املؤشر بتقييم مستهدف :الوصول إىل اهلدف -ب
 .بأن يكون املؤشر كميا ويستند على أساس علمي سليم :املنهجية -ج

                                                
  .  95 - 94: ص ص، مرجع سبق ذكره،  عيل سعدسعد إمام إمسا - 33
مرجع سبق  ،"دمج مؤشرات األداء البيئي يف بطاقة األداء املتوازن لتفعيل دور منظمات األعمال يف التنمية املستدامة" راضي، نادية عبد احلليم -34

 .5 :، صذكره
35- Gerven, T.V., and et al., “Environmental Response Indicators for the Industrial and Energy Sector in 
Flanders”, Journal of Cleaner Production, vol. 15, Issue 10, 2007, p. 888. 
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 .بأن تكون بيانات املؤشر متاحة للجميع :اإلتاحة - د
 .إمكانية تطبيق املؤشر على منطقة معينة أو بلد بالكامل وتعين :التغطية املكانية - هـ

  .شبه مستمرة بأن يوضح املؤشر بيانات مستمرة أو :لزمانيةالتغطية ا -و
  :أمثلة ألهم مؤشرات األداء البيئييوضح اجلدول التايل  :يألهم مؤشرات األداء البيئأمثلة توضيحية  - رابعا

  .يبني أمثلة توضيحية ألهم مؤشرات األداء البيئي: )3- 3( جدول رقم
  

  أمثلة عليها  يمؤشرات األداء البيئ

  شجار متنوعة حول املصنعمثل زراعة أ -  يالقياس الكامل ألثر األداء البيئ
  مستويات الضوضاء عند نقط معينة -

  .التعامل مع املخاطر العالية ىف صناعة الكيماويات -   قياس أثر املخاطر احملتملة
  .املخاطر الناجتة عن الزيادة السكانية -

  قياس النفايات املنبعثة بالكتلة واحلجم

أكاسيد  ،يتأكسيد الكرب ثاين،املواد السامة ،تلوث اهلواء  -
  إخل..أكسيد الكربون  ثاين ،النيتروجني

  .نفايات داخل األرض سواء كانت خطرية أو غري خطرية - 
  .هاذإستهالك املياه ونفا -

  قياسات تشمل األفراد، اآلالت، املواد، الطبيعة -  )فاعلية عمليات املنشآت(قياس املدخالت 

  قياس إستهالك املوارد
  .اخل .. املياه  ،املواد  ،قياس الطاقة  -

إستهالك املوارد ، البترول، لغازا ،إستهالك الكهرباء  -
  ...)املياه ، املعادن ،الورق( الطبيعية 

  الطاقة وإستخدام املواد) فاعلية ( قياس كفاءة 
معدل اإلستهالك الفعلى  ،معدل إستهالك الطاقة : الطاقة  -

  .نسبة إستخدام املواد : املواد  -.
  .سبة إستخدام اآلآلت ن: اآلآلت  -

  ماقياس سلوك العمالء وتلبية رغب
  مستوى الرضا أو القبول -

  .عدد الشكاوى  -
  .املنتجات املقبولة بيئياً  -

  القياس املايل

  .تكاليف مرتبطة بالنفقات الرامسالية  -
  .تكاليف تشغيل مباشرة مرتبطة بالبيئة مباشرة  -

  . العوقباتالغرامات و ،ئة التوافق مع القوانني املنظمة للبي-
  .ميكن قياسها ميكن جتنبها واملنافع اليت التكاليف اليت -

ة ـرسال، قترح لإلفصاح عن األداء البيئي للوحدة االقتصاديةـإطار حماسيب م ،سعد إمام سعد علي :املصدر
  .97-96:ص ص ، جامعـة عني مشس، معهد البحوث والدراسات البيئية، دكتوراه
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املؤشرات السابقة، فهناك بعض املقاييس واملؤشرات العامة اليت  باإلضافة إىل:اييس ومؤشرات عامةمق -خامسا
  :36ومن أمثلتها بالبعد البيئي ألنشطتها املؤسسةهتمام إ ىتعكس مد

 .ميزانية األحباث إىلأحباث تقليل التلوث  ىنفق علأنسبة ما  - أ
 .يرادات السنوية للنشاط اجلارياإل ليف اإلنتاج وإىلتكا إىلنسبة تكاليف محاية البيئة من التلوث  -ب
 نسبة تكاليف محاية البيئة من التلوث  -ج
 .إمجايل تكاليف محاية البيئة إىلمسالية حلماية البيئة أنسبة التكاليف الر - د

 .للمؤسسةإمجايل التكاليف الرأمسالية  إىلمسالية حلماية البيئة أنسبة التكاليف الر - هـ
 .التكاليف الكلية حلماية البيئة إىل) بيئة العمل(اليف محاية البيئة الداخلية نسبة تك -و
 .التكاليف الكلية حلماية البيئة إىل) باملؤسسةالبيئة احمليطة (نسبة تكاليف محاية البيئة اخلارجية -ز
 .التكاليف الكلية حلماية البيئة إىللزامية حلماية البيئة نسبة التكاليف اال -ح
 .التكاليف الكلية حلماية البيئة إىلالتكاليف اإلختيارية حلماية البيئة نسبة  -ط

  تقييم األداء البيئي تقييم األداء البيئي   أساليبأساليب: : لثلثالثاالثااملبحث املبحث 
يستلزم وضع خطة إستراتيجية  ،التلوث مبختلف أنواعهلربنامج منظم للخفض من  املؤسسة إن وضع

 امللوثاتوأنواع ودرجة خطورة هذه وحتديد اإلجراءات واخلطوات وجتميع املعلومات عن مصادر وكميات 
ميكنها من ختفيض  أسلوبا املؤسسةأن تتبىن وبغية حتقيق ذلك البد  ،مللوثاتوالتقومي الفين لبدائل ختفيض هذه ا

، وأن حتقيق ذلك يستلزم حتديد البيئي يف حدود أقل تكلفة ممكنة ورقابة تكاليف األداء البيئي مما حيقق هلا التوافق
   :من خالل املطالب التالية ونوضح ذلك حتسني األداء البيئيكن املؤسسة من تقييم ومت أساليب وطرق
  احملاسبة اإلدارية البيئية   أسلوبأسلوب  ::املطلب األولاملطلب األول

واليت ، أحد التطورات املعاصرة للمحاسبة اإلدارية املتعارف عليهاا احملاسبة اإلدارية البيئية على أ تعرف 
ارسة اجليد لإلدارة البيئية مع الفكر واملمارسة اجليدة لنظام احملاسبة اإلدارية املتعارف متثل حماولة لدمج الفكر واملم

على اختاذ القرارات املختلفة يف ضوء كل من املنظور   املؤسسة دف توفري البيانات الالزمة ملساعدة إدارة، عليها
    ::وحناول توضيحها من خالل النقاط التالية االقتصادي والبيئي معا

احملاسبة اإلدارية  د مناهجـإن التحليل البيئي ميثل أح: احملاسبة اإلدارية البيئيةمفهوم  -لفرع األولا
 ضيح أثر البيئة على أداءوتو، ملتجددة وفقا للمفاهيم األخالقيةوالذي يتضمن استخدام املوارد ا، اإلستراتيجية

كما يعترب التحليل البيئي أساسا للوفاء ، ملؤسسةاوتوضيح املسؤولية االجتماعية اليت تقع على عاتق ، املؤسسة
إال أن ذلك مل ينعكس على أساليب ، عتمد عليه القرارات اإلستراتيجيةمبتطلبات اإلدارة العليا من املعلومات واليت ت

 احملاسبة اإلدارية اإلستراتيجية بصورة واضحة وهو ما نتج عنه حاجة اإلدارة إىل املزيد من املعلومات عن تأثري

                                                
  .  98: ص ص، مرجع سبق ذكره، سعد إمام إمساعيل سعد -36
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األمر الذي يتطلب إضافة بعد جديد ، املؤسسةوتوضيح أثر البيئة على أداء ، على البيئة احمليطة املؤسسةأنشطة 
   .37ملواجهة هذه املتطلبات دف ترشيد القرارات اإلدارية املختلفة يلنظام احملاسبة اإلدارية وهو البعد البيئ

   :38االنتقادات املوجهة لنظام احملاسبة اإلدارية املتعارف يف تتمثل :االنتقادات املوجهة لنظام احملاسبة اإلدارية -أوال
األمر الذي يظهر هذه التكاليف ، باشرةاملغري  غري املقصود للتكاليف البيئية يف حسابات التكاليف اإلخفاء - أ

 .عربة عن احلقيقةة والبيئية غري مبأقل من قيمتها احلقيقية مما ينعكس على سعر املنتج وتصبح الرحبية االقتصادي
 .على العمليات واألنشطة باشرةاملغري اليت تضمنتها التكاليف   ةالتخصيص غري املناسب للتكاليف البيئي -ب
 . الفاقد يف املادة اخلام والطاقة وعدم دقة وكفاءة تتبع، مية املواد اخلام ومن مث تكلفتهاعدم دقة احملاسبة عن ك -ج
وعدم القدرة على إعداد دراسات ، واملنافع البيئية ألنشطة املؤسسة التكاليف عدم القدرة على املقارنة بني - د

 .د املقارنة بني خيارات االستثماراجلدوى البيئية جبانب دراسات اجلدوى االقتصادية عن
والقصور يف ، يف البيئية يف السجالت احملاسبيةنقص البيانات اخلاصة باملستقبل والقصور يف إظهار التكال - هـ

األمر الذي يؤدي إىل عدم ، وافر معلومات مناسبة وكافية عنهانتيجة لعدم ت، يان مدى أمهية التكاليف للمديرينب
 .قدرم على مراقبتها وختفيضها 

وبالتايل فشلت ، اسبة عن التكاليف البيئيةكما أن احملاسبة اإلدارية املتعارف عليها افترضت عدم أمهية احمل
اليت حتتاجها اإلدارة  ةوفشلت يف توفري املعلومات البيئي، للمؤسسة ةوفقا لالهتمامات البيئي يف إعادة تشكيل أدواا

، تمرارحبيث ميكنها تطوير أدائها حىت تستطيع البقاء واالس ؤسسةواليت تساهم يف قياس وتقييم األداء البيئي للم
سعري املنتج واخلدمة بطريقة غري وقامت بت، وفشلت يف حتديد فرص ختفيض التكلفة والفرص البيئية األخرى

وسامهت يف زيادة خطر القرارات االستثمارية طويلة ، يلصحيحة ومن مث أدت إىل الفشل يف زيادة القيمة للعم
                                  .39للمؤسسةاألجل وأخفقت يف املسامهة يف تطوير األداء البيئي 

أحد التطورات املعاصرة للمحاسبة ا على أ احملاسبة اإلدارية البيئية تعرف: ةاحملاسبة اإلدارية البيئي مفهوم -ثانيا
لإلدارة البيئية مع الفكر واملمارسة اجليدة  ةواليت متثل حماولة لدمج الفكر واملمارسة اجليد، اإلدارية املتعارف عليها

على اختاذ القرارات  املؤسسة ساعدة إدارةدف توفري البيانات الالزمة مل، لنظام احملاسبة اإلدارية املتعارف عليها
                                                                          .40املختلفة يف ضوء كل من املنظور  االقتصادي والبيئي معا

د وتوصيف وأيضا ميكن تعريف احملاسبة اإلدارية البيئية بأا ذلك النوع من احملاسبة الذي يقوم بتحدي
البيئية إىل أشكال مادية و مبا يساعد على حتويل املعلومات ، غيلية مبا فيها التكاليف البيئيةوحتليل التكاليف التش

                                                
  .84:، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى حممود أمحد جاد املوىل،  -37
التكاليف البيئية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات املصرية يف ظل التحديات املعاصرة بالتطبيق على  مدخل مقترح إلدارة،  يوسف مريفت أمحد -38

  .23:ص ، 2008، جامعة القاهرة، كلية التجارة، رسالة دكتوراه غري منشورة، القطاع الصناعي
  .85:، ص مرجع سبق ذكرهمصطفى حممود أمحد جاد املوىل،  -39
   .25:ص ، جع سبق ذكرهمر، يوسف مريفت أمحد -40
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ومصادر املعلومات اخلارجية من خالل إعداد تقارير  املؤسسةويساعد يف حتسني عملية االتصال بني ، نقدية
                                                            .41خلارجيةواحلصول على املعلومات ا املعلومات الداخلية

هي احملاسبة اليت تقوم بتحديد وجتميع وتقدير وحتليل ، احملاسبة اإلدارية البيئية بأاكما ميكن تعريف  
واملعلومات النقدية ) اماملعلومات اليت تتعلق باستخدام وتدفق الطاقة واملياه واملواد اخل(واستخدام املعلومات املادية 

وتوفري أي معلومات ، وإعداد التقارير الداخلية) يئية املعلومات اليت تتعلق بالتكاليف واألرباح واملدخرات الب(
  .42سسةاملؤا يساعد متخذي القرار يف ترشيد القرارات البيئية وغريها من القرارات داخل ممأخرى 

أدوات وأساليب احملاسبة اإلدارية البيئية، اليت تعترب من أجل التعرف على : البيئية احملاسبة اإلدارية أساليب  -الفرع الثاين
  :43ضرورية  يف تقييم األداء البيئي نوضحها من خالل الشكل التايل

  يبني أساليب احملاسبة اإلدارية البيئية: )3-1(شكل رقم 
  

    
  

                         
  
  

 
 
 
 
 
  
  
  

                                                        
د البيئي يف مصر دراسة ـحاسيب مقترح لقياس وتقييم أداء البعـمدخل م، أمين صابر سيد علي: املصدر
  .216: ص ،2008، جملة الفكر احملاسيب، كلية التجارة، جامعة عني مشس، العدد الثاين، ديسمرب ميدانية

  
  

                                                
41  - Sulaiman.M.and N. Mokhtar .Environmental Management Accounting: Some Empirical Evidence from 

Malaysia . Malaysian Institute of Accountants.2009 p:123. 
42-Sirisom.J.and  R. Sonthiprasat."Environmental Management Accounting Effects on EMS and Firm 

Preformance". Review of Business Research.2011.Vol.11.No.4 p:127.        
 .219-216: ص ص، مرجع سبق ذكرهأمين صابر سيد علي،  -43
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   :كمايليدوات وأساليب احملاسبة اإلدارية  البيئية يف تقييم األداء البيئي عرض أ من خالل الشكل السابق ميكننا 
يعترب هذا األسلوب من األنظمة التكاليفية اليت تستخدم كوسيلة للرقابة على التكلفة  :أسلوب حتليل النشاط -أوال

ذا األسلوب يعمل على وباإلضافة إىل أن ه. عن طريق التحديد الدقيق للمنتجات واألنشطة املتسببة يف حدوثها
حتديد ووصف األنشطة البيئية وعدد األفراد الذين يقومون به، وحتديد الزمن الالزم ألداء النشاط البيئي وقيمته هذا 
ويهدف هذا األسلوب من خالل دورة حياة املنتج إىل ختفيض التكاليف واآلثار البيئية السلبية، وحتديد احتياجات 

ا يساعد على فعالية املنتج ومسامهته يف ممالتخلص من األنشطة اليت ال حتقق قيمة للمنتج، املستهلكني والوفاء ا، و
للمشروع، وتوفري اخلامات الالزمة لإلنتاج، ويعتمد هذا األسلوب على مدخل مقارنة األنشطة بأفضل  يعائد جمز

ليل النشاط األساس ملدخل التكلفة األنشطة البيئية املماثلة والذي يطلق عليه األنشطة املرجعية ويعترب أسلوب حت
  .على أساس النشاط

يطلق على هذا األسلوب حساب التوازن االيكولوجي أو احلساب  :أسلوب حساب التوازن البيئي -ثانيا
األخضر أو حساب حتليل املدخالت واملخرجات ويعترب هذا األسلوب من األساليب اهلامة يف احملاسبة اإلدارية 

  .وسيلة للتحكم يف التأثريات البيئية البيئية نظرا لكونه
ويؤدي تطبيق هذا األسلوب إىل توفري معلومات تتعلق بفحص وقياس تأثري االستثمارات البيئية وحتديد جماالت     

  .وزيادة االهتمام والوعي باملمارسات البيئية مؤسسةللتطوير، وإعالم املهتمني بنتائج األداء البيئي لل
 ؤسسةيقيس هذا األسلوب مجيع الوحدات البيئية اخلاصة بامل :ة البيئية بالوحدات النقديةأسلوب احملاسب -ثالثا

جل عملية اختاذ القرار، ويهتم هذا األسلوب بالتركيز على رقابة أدف تقدمي معلومات خمتلفة األغراض من 
ر حماسبية بيئية خلدمة اإلدارة يف يف صورة نقدية ومالية، وإعداد تقاري ؤسسةوتقييم اآلثار االقتصادية والبيئية للم

تقييم أدائها كما يهتم بتوفري معلومات أساسية لنظم اإلدارة البيئية فيما خيتص بقرارات تسعري املنتجات النهائية أو 
  . تقييم املخزون مضمنا نصيبه من التكاليف البيئية

سبة البيئية بالوحدات العينية أداة تقييم األثر يعترب أسلوب احملا :أسلوب احملاسبة البيئية بالوحدات العينية - رابعا
ها، حيث يعمل هذا األسلوب إىل توفري املعلومات لكافة األطراف املهتمة ؤالبيئي للمشروعات القائمة واملزمع إنشا

ا يسمح ببناء تقارير توضح مؤشرات ومعايري للقياس ممون البيئة ألغراض تقييم األداء البيئيي االستراتيجي، ؤبش
كميا وعينيا، مثل قياس تلوث اهلواء، كميات اإلشعاع املتسرب، كمية نفايات اإلنتاج  بيئي االستراتيجيال

  . 44الصلبة
يستخدم أسلوب احملاسبة عن توازن املواد وفقا لربنامج األمم املتحدة  :أسلوب احملاسبة عن توازن املوارد -خامسا

تتبع املدخالت واملخرجات وبصفة خاصة املخلفات، حيث  للتنمية املستدامة، خرائط تدفق وسري العمليات يف

                                                
، جملة قوميعلى القياس واالفصاح على املستوى ال ثارهاوآفقا لنظام القومية وحماسبة املوارد الطبيعية والبيئية متويل عصام الدين عمر،  -44

  .53: ، ص2002الدراسات املالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة،
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توضح هذه اخلرائط  تفاصيل مراحل العمليات اليت تتوزع على األنشطة الرئيسية، وحيقق هذا األسلوب تطوير 
  .وخملفات اإلنتاج كإنتاجية املوارد، وتقييم األداء البيئي من خالل حتديد كمية مواد املخزون واالستهال

يعترب هذا األسلوب من املداخل اهلامة  :ب حتليل تكاليف دورة حياة املنتج والعائد املتوقعأسلو -سادسا
، حيث يأخذ يف االعتبار التكاليف والعوائد البيئية عند املفاضلة بني بدائل تنفيذ الربامج ةيئللمحاسبة اإلدارية  البي

  .صادية والبيئية معاواألنشطة، وبالتايل التوصية بأفضل البدائل من الناحيتني االقت
وحيقق استخدام هذا األسلوب فوائد عديدة أمهها املساعدة يف ختفيض تكاليف دورة احلياة الكلية املرتبطة      

  . 45حبيازة واستخدام وإحالل املوارد الطبيعية
و متغريين تعترب مؤشرات األداء البيئي مقياسا نسبيا لعنصرين أ: أسلوب مؤشرات لتقييم األداء البيئي -سابعا

لشرح وتفسري وحتديد ظاهرة معينة، وحيقق استخدام تلك املؤشرات زيادة االهتمام بالتنمية املستدامة، واليت 
لتقييم األداء البيئي حبيث يشمل شقني مايل وعيين، وما ترتب على ذلك من ظهور حسابات  اخرآ اأضافت بعد

  . بيئية عينية تتوافق مع أغراض تلك التنمية
يستخدم هذا األسلوب مؤشرات نقدية مثل مقدار اإلنفاق إلزالة التلوث البيئي، ونسبة التلوث البيئي إىل هذا و   

، ونسبة التكاليف الرأمسالية ؤسسةحجم اإلنتاج، ونسبة مصاريف تشغيل أنشطة مكافحة التلوث إىل صايف دخل امل
ما خيص مؤشرات تقييم األداء البيئي العيين فإا تتمثل ، أما فيؤسسةحلماية البيئة إىل إمجايل التكاليف الرأمسالية للم

يف املؤشر العام لألراضي الذي يقيس متوسط استرتافها، ومؤشر تلوث اهلواء والطاقة، كميات الكيماويات السامة 
  .املستخدمة، االنبعاثات الصادرة املتجاوزة للمستويات املسموح ا

ها العديد تيوجد الكثري من التعريفات ملفهوم اجلودة اليت تناول :البيئية أسلوب حتليل تكاليف إدارة اجلودة - ثامنا
  :كاآليتحصرهاميكن واليت  دراساتمن ال

   .مة يف االستخدامءأا مقابلة حاجات العمالء بدون أخطاء مع املال - أ
  .ا اخنفاض درجة األخطاء إىل الصفرأ -ب
أا تطابق مستوى اجلودة الفعلي مع وا تلبية توقعات العمالء، أا القيمة احملققة للعميل وكذلك تعرف بأ -ج

  . توقعات العميل والتفوق عليها
تعمل من خالل إستراتيجية لتحقيق اجلودة البيئية عن  ؤسسةوتعترب إدارة اجلودة البيئية إدارة داخلية بامل

لى حتقيق عستهالك الطاقة، والعمل ثار التلوث وتقليل النفايات السلبية وختفيض الفاقد من اآطريق احلد من 
تنقسم تلك التكاليف إىل تكاليف ة البيئية بتحليل تكاليف اجلودة، ورغبات ومتطلبات عمالئها وتم إدارة اجلود

 . أنشطة اختيارية من حيث تنفيذها وحدوثها، وأنشطة إجبارية البد من تنفيذها ألا حدثت بالفعل

                                                
، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية،كلية التجارة  سلوب دورة حياة املنتج يف حتسني التكاليف اطار مقترحاستخدام أالنشار ،  اين حممود عبده -45

 . 382:ص ، 2005جامعة االسكندرية، العدد االول،
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إىل تقييم  أدائها  املؤسساتحتتاج  :سبة اإلدارية البيئية يف تقييم األداء البيئيدور معلومات احملا - الفرع الثالث
ومن مث فقد اجتهت إىل نظم اإلدارة ، املؤسسة وخارجهاالبيئي لتلبية رغبات األطراف أصحاب املصاحل من داخل 

يف استخدام املعايري  املؤسساتبدأت  كما، إلدارة ورقابة وتقييم هذا األداءالبيئية واحملاسبة اإلدارية البيئية كأدوات 
وبدأت تركز على املؤشرات ، حتديد مؤشرات قياس األداء البيئياليت قدمتها اهليئات املهنية العاملية للمساعدة يف 

العالقة املالية اليت حتقق مصاحل املسامهني مع االستعانة باملؤشرات غري املالية اليت حتقق مصاحل كافة األطراف ذوي 
أن املعلومات اليت يوفرها نظام احملاسبة اإلدارية البيئية كما .اخل...واملوردين ، مالءوالع، العاملني سسة مثلباملؤ

  . 46يمة املالية لألداء البيئي اجليدتسمح للمديرين برؤية القيمة االقتصادية للموارد الطبيعية واألعمال التجارية والق
 حتسني تستخدم بيانات ومعلومات احملاسبة اإلدارية البيئية يف:ة البيئيةأمهية معلومات احملاسبة اإلداري -أوال

اتيجية أو نظم املعلومات وحتسني عملية اختاذ القرارات اإلدارية املعتمدة على املزايا اإلستر ،ؤسسةالكفاءة البيئية للم
وضع ، لنفقات الرأمسالية السنويةة يف اتقييم التكاليف البيئية ممثل، وذلك من خالل جماالت متعددة منها، املتسقة

تقييم ،  املنتجات والشراء املفضل بيئياأهداف حمددة من أجل حتسني األداء البيئي  تقدمي بيانات تساعد على تسعري
تساعد على حتديد األنشطة تقدمي بيانات ، وحساب بدائل االستثمار) والتكلفةحتليل العائد (االستثمارات البيئية 

حساب التكاليف و الوفورات واملنافع من املشاريع البيئية ، نفيذ وتقييم نظم اإلدارة البيئيةوتتصميم ، البيئية
تقدمي بيانات ، ووضع املعايري واملؤشرات البيئيةومشاريع زيادة كفاءة استخدام الطاقة واملواد  تقييم األداء البيئي 

تقدمي ، للمؤسسةعلى املوازنة الرأمسالية الرقابة ، يةء البيئي وتصميم السياسة البيئتساعد على إعداد تقارير األدا
املسامهة يف ، البيئية وتصميم املشاريع البيئيةبيانات تفيد يف اإلنتاج األنظف ومنع التلوث وإدارة سلسة التوريد 

االنبعاثات على إعداد التقارير اخلارجية والرقابة ، البيئية تاإلفصاح اخلارجي عن النفقات واالستثمارات وااللتزاما
  . 47أمام اتمع احمليط املؤسسةاجتذاب املوارد البشرية من خالل حتسني صورة ومسعة ، اليت تلوث البيئة

كما أن احملاسبة اإلدارية البيئية تقدم مدخال أكثر مشولية للمحاسبة اإلدارية من خالل التركيز على 
ا متد متخذي القرارات مبعلومات ضرورية ودقيقة عن كما أ، للمؤسسةالتكاليف البيئية جبانب التكاليف األخرى 

  .ى االستخدام الرشيد للمواد اخلاموتساعد عل، للمؤسسة األداء املايل والبيئي
التحديد الكامل والدقيق للتكاليف بصفة عامة والتكاليف البيئية بصفة  إن :حماور حتسني أداء املؤسسة -اثاني

  : 48حماور أساسية هي ةمن خالل ثالث ملؤسسةيئية يساعد على حتسني أداء ااحملاسبة اإلدارية للب لخاصة من خال

                                                
 .87: ص ص ،مرجع سبق ذكرهمصطفي حممود أمحد جاد املوىل،  -46

47- Jasch.C.Environmental and Material Flow Cost Accounting: Principles and Procedures.Eco-Efficiency in 

Industry and Science.25.Springer. Heidelberg , NewYork. p:149.        
48  - Saeidi,S.S.Sofian, and P. Saeidi. Environmental Management Accounting and Firm Preformance. 

International  Conference on Management( ICM) Proceeding.2011.June p:652.        
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حتديد  ملؤسسةولذلك حتاول ا، ف عدم الكفاءة يف حتميل التكاليفأن احملاسبة اإلدارية تكتش :احملور األول - أ
لبحث عن طرق ومن مث ا، بها حىت تصل إىل مصادرها األصليةورقابة وتقليل هذه التكاليف من خالل تتبعها وتعق
  .فيض هذه التكاليف وحتسني األداءوأدوات جديدة ومبتكرة للعملية التشغيلية حملاولة خت

ىل أفضل تكلفة متد متخذي القرارات باملعلومات الدقيقة للوصول إ احملاسبة اإلدارية البيئية أن :احملور الثاين -ب
  .ه يف شكله النهائيملنتج حىت ظهوربداية من تصميم ا، للعمليات الصناعية

الستخدام الكفء والرشيد على ا املؤسسةأن األدوات املتعددة للمحاسبة اإلدارية البيئية تساعد  :ثاحملور الثال -ج
 .  من خالل املساعدة يف ختفيض الفاقد من هذه املوارد ومن مث ختفيض التكاليف وحتسني األداء، ملواردها

  لقياس املتوازن لألداءبطاقة ا  أسلوبأسلوب  ::الثاينالثايناملطلب املطلب 
والذي يمكّن ، وليس فقط جمرد نظام لقياس األداءينظر للتقييم املتوازن لألداء على أنه نظام لإلدارة 

تراتيجية إىل خطط من إيضاح الرؤية اخلاصة ا وإستراتيجيتها مع بيان كيفية ترمجة هذه الرؤية اإلس املؤسسة
ى توفري األدوات واملؤشرات مبا يساعد على حتقيق مستوى متميز من ويعمل هذا األسلوب عل، وأنشطة تنفيذية

ويعمل هذا األسلوب من خالل حتقيق مناخ ونظام تشغيل وفلسفة إدارة جديدة تقوم على نشر  ،النجاح املستقبلي
لداخلية ا يؤدي إىل حتسني واضح يف عمليات التشغيل امم، لقاعدة العملية واملوارد البشريةالوعي والتعلم داخل ا

وينعكس ، حتوز رضا العمالءمما يعود بالنفع على متيز جودة املنتج أو اخلدمة وتقدميهما بأسعار معقولة  باملؤسسة
 .املؤسسةأثر ذلك بشكل ائي على اجلانب املايل بتحسني مستويات الرحبية والسيولة داخل 

   بطاقة القياس املتوازن كمايلي تعرف علىسنمن خالل هذا الفرع  :فهوم بطاقة القياس املتوازنم - الفرع األول
 : 49مايلي لألداء يرجع إىل  ظهور بطاقة القياس املتوازن إن :ظهور بطاقة القياس املتوازنأسباب  -أوال

فقبل ظهور بطاقة ، متوازنةاملالية بصورة مترابطة و أكثر مشوال جيمع بني املقاييس املالية وغري احلاجة إىل أسلوب - أ
القياس املتوازن لألداء كانت النظم اليت تستخدم املقاييس غري املالية تكتفي بتجميع هذه املقاييس على شكل أقرب 

يتم تتبعها بواسطة املديرين للعمل على حتسينها أكثر من كوا نظاما شامال حيتوي ، منه إىل قائمة تدقيق للمقاييس
ولكن مع استخدام بطاقة القياس املتوازن لألداء مت تنشيط دور املقاييس غري املالية من جمرد ،  على مقاييس مترابطة

     .تطبيق اإلستراتيجيةقائمة تدقيق تشغيلية إىل نظام متكامل ل
يف  املؤسساتحيث كانت ، للمؤسسةالتحول إىل االعتماد على األصول غري امللموسة يف حتقيق مزايا تنافسية  -ب

حتقق مزاياها التنافسية من ، ن التاسع عشر وحىت القرن العشرينملنافسة الصناعية اليت سادت خالل القرعصر ا
ولكن ، لقياس املايل كافيا يف ذلك الوقتوكان ا، ل املخزون واآلالت واملعداتاستثمار وإدارة أصوهلا املادية مث

حيث للمؤسسات األساسي لتحقيق مزايا تنافسية أصبحت األصول غري امللموسة املصدر ، مع اية القرن العشرين
ولكن بعد عشرة ، للمؤسسةمن القيمة السوقية  % 62متثل  1982كانت القيم الدفترية لألصول امللموسة عام 

                                                
49  - K aplan, R.and D. Norton.Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to 
Strategie Management..Accounting Horizon.Vol.15.No.2. 2001. p:147. 
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ومع اية القرن العشرين أصبحت القيمة الدفترية لألصول امللموسة متثل ،  % 38سنوات هبطت هذه النسبة إىل 
  . للمؤسساتمة السوقية من القي %20أقل من 

 املؤسساتومن أهم األسباب اليت أدت إىل ظهور بطاقة القياس املتوازن هو التغريات اليت طرأت على بيئة  -ج
مما جعل من االبتكار وسرعة طرح املنتج يف السوق من أهم عوامل ، يت من أمهها قصر دور حياة املنتجاحلديثة وال

وإلرضائه البد من إنتاج املنتج وفقا لطلباته وذا ، إرضاء العميل مبنتج منطي املمكن كما أنه مل يعد من ،النجاح
  . 50كان البد من تطوير أدوات اإلدارة اإلستراتيجية ملواجهة هذه التغريات

وبني املقاييس املالية وغري ، أن احلاجة إىل أداة إستراتيجية توازن بني األهداف طويلة وقصرية األجليتضح لنا و - د
كان من أهم األسباب اليت أدت ، نظم تقييم األداء املتعارف عليهالية تساعد على مواجهة االنتقادات املوجهة لاملا

 .إىل ظهور بطاقة القياس املتوازن لألداء 
مما سبق يتضح أن استراتيجيات حتقيق القيمة حتولت من إدارة األصول امللموسة فقط إىل االستراتيجيات 

 وتتضمن االستفادة من ، للمؤسسةوهي استراتيجيات تسعى إىل تطوير األصول غري امللموسة  ،املعتمدة على املعرفة
اليت (تكنولوجيا املعلومات ، املهارات املرتفعة للعمال، املنتجات واخلدمات املبتكرة، اجلودة، العالقات مع العمالء

) تشجيع االبتكار والتحسني املستمر(ي واملناخ التنظيم، )بعمالئها ومورديها املؤسسةتدعم قوى العمل وتربط 
غري  املؤسساتباتت  ،وسة يف استراتيجيات حتقيق القيمةومع هذا التحول إىل االعتماد على األصول غري امللم

ما ال ميكن قياسه ال (القادرة على قياس أصوهلا بالشكل املناسب عاجزة عن تطبيق هذه االستراتيجيات اجلديدة 
بسبب قدرا على مواكبة ، داء على أا احلل هلذه املشكلةرت بطاقة القياس املتوازن لألوقد ظه، )ميكن إدارته

  .يزة التنافسية يف القرن العشرينهذه الطبيعة املتغرية الستراتيجيات حتقيق امل
خدم لترمجة أداة لقياس األداء تست: قة القياس املتوازن لألداء بأاتعرف بطا :تعريف بطاقة القياس املتوازن -ثانيا

 دافـيس أداء خاصة بتحقيق هذه األهوإىل مقاي، ىل أهداف مالية وأهداف غري ماليةإ ؤسسةاستراتيجيات امل
ككل أي أا تقدم اآللية الالزمة لقيادة  املؤسسةوبالتايل فإا تعطي للمديرين رؤية واسعة عن نشاط وأهداف 

  . 51إىل جناح مستقبلي وموقع تنافسي جيد  املؤسسة
لتقييم األداء حتتوي على كل من املقاييس ن لألداء تعترب أداة إستراتيجية أن بطاقة القياس املتواز يتضح لناو

وتوازن بني األهداف طويلة األجل وقصرية األجل وتقوم بالربط بني قياس وتقييم األداء ، ةاملالية وغري املالي
  .ككل املؤسسةؤية واسعة عن نشاط وأهداف حيث أا تعطي للمديرين ر للمؤسسةواخلطط اإلستراتيجية 

ء على تشتمل بطاقة القياس املتوازن لألدا :األبعاد والسمات اليت تتضمنها بطاقة القياس املتوازن -الفرع الثاين
املؤشرات الداخلية واملؤشرات ، ت املالية واملؤشرات غري املاليةاملؤشراواع من املؤشرات هي ـمخسة أن

                                                
50- Yoshikawa,  T.J.Innes, and F. Mitchell.Strategic Value Analysis: Organize Your Company for Strategic 
Success. Prentice-Halle.INC.Financial Times Management.New York. December.2002.p56   
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مؤشرات عن املدخالت ومؤشرات عن املخرجات أو ، ت املوضوعية واملؤشرات الشخصيةرااملؤش، ارجيةـاخل
    .ومؤشرات خاصة) مشتركة(شرات عامة وأخريا مؤ، النتائج

تقدم بطاقة األداء املتوازن إطار عمل ميكّن من رؤية اإلستراتيجية املطبقة يف : أبعاد بطاقة القياس املتوازن -أوال
  :52أربعة أبعاد خمتلفة هي  خالل قيمة  وذلك منبغرض حتقيق ال املؤسسة

 .ألسهموهي تلك املتوقعة من جانب محلة ا، املخاطرة، الرحبية، ويتضمن إستراتيجية النمو: البعد املايل - أ
 .حتقيق التميز من وجهة نظر العميلويتضمن إستراتيجية حتقيق القيمة و :بعد العميل -ب
 . تؤدي إىل رضا العمالء املسامهني واليت ؤسسةللماألولويات اإلستراتيجية بويتعلق  :بعد العمليات الداخلية -ج
 . ريات التنظيمية واالبتكار والنموويتعلق بأولويات يئة املناخ املدعم للتغ :بعد النمو والتعلم -د

ابعة اليت تنقسم إىل مؤشرات أداء تارخيية ت، كما تقوم على أساس جمموعة من مؤشرات األداء األساسية
اصة بكل جانب من وتربط بطاقة القياس املتوازن بني األهداف الفرعية اخل، ومؤشرات أداء مستقبلية قائدة

ذه األهداف كما تربط بني مؤشرات األداء األساسية الالزمة لقياس مدى التقدم حنو حتقيق ه، اجلوانب األربعة
 .عالقة السبب والنتيجةظم من خالل وذلك يف إطار تتابعي من، اإلستراتيجية الفرعية

تتميز بطاقة القياس املتوازن لألداء مبجموعة من : السمات اليت تتميز ا بطاقة القياس املتوازن لألداء -ثانيا
                                 : 53وتتمثل هذه السمات يف ما يلي، ها من أدوات قياس وتقييم األداءالسمات األساسية اليت متيزها عن غري

 .تعد بطاقة القياس املتوازن لألداء منوذجا رباعي األبعاد انطالقا من اجلوانب األربعة اليت تقوم عليها - أ
 ة هي اهلدفتفند بطاقة القياس املتوازن لألداء كل جانب من اجلوانب األربعة إىل مخسة مكونات رئيسي -ب

 .الفعليةالقيم ، وات اإلجرائية واملبادراتاخلط، القيم املستهدفة، املؤشرات، االستراتيجي الفرعي
دف التعرف على ، ت املالية باملؤشرات غري املاليةأساس مزج املؤشرا ىتقوم بطاقة القياس املتوازن لألداء عل -ج

 .ألهداف اإلستراتيجية كميا وماليامدى التقدم حنو حتقيق ا
املالية وغري املالية اخلاصة بكل جانب وبني األهداف  تربط بطاقة القياس املتوازن لألداء بني مؤشرات األداء - د

 .ؤسسةاإلستراتيجية الفرعية املستمدة أساسا من اإلستراتيجية العامة للم
انطالقا من خاصية  ،رات األداء املالية وغري املاليةتتسم بطاقة القياس املتوازن لألداء مبحدودية عدد مؤش - هـ

 .ن الطاقة التحليلية ملتخذ القرارعلومات أكثر موخاصية عدم إتاحة م، الرشد احملدود
هداف اإلستراتيجية تقوم بطاقة القياس املتوازن لألداء على أساس جمموعة من الروابط الرأسية السببية بني األ -و

اليت وذلك من خالل ما يعرف بعالقات السبب والنتيجة ، وبني مؤشرات األداء وبعضها البعض، وبعضها البعض
  .ريطة اإلستراتيجيةتتضمنها خ

                                                
52  - K aplan, R.and D. Norton.Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to 
Strategie Management .Accounting Horizon.Vol.15.No.2.2001.p:160. 

قة القياس املتوازن يف بناء منوذج قياس رباعي املسارات إلدارة األداء االستراتيجي والتشغيلي استخدام بطا زعلول جودة عبد الرؤوف حممد، -53
  . 89:ص،  1،2010جامعة طنطا، العدد ،  ، الة العلمية للتجارة والتمويل،كلية التجارةلألصول الفكرية 



 أساليب تقييم وحتسني األداء البيئي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    لثالفصل الثا

159 
 

يح تت، بنية حتتية لتكنولوجيا املعلوماتو، ن لألداء توافر نظام معلومات راقتتطلب بطاقة القياس املتواز -ز
 . ات رأسيا وأفقيا يف الوقت احملددلتدفق املعلوم، استخدام نظم التقرير الربجمية

لة يف اهليكل التنظيمي تابعة مباشرة لس تتطلب بطاقة القياس املتوازن لألداء وجود وحدة إدارية مستق -ح
 .راتيجي وربطه مع األداء التشغيلياإلدارة  تتوىل اإلشراف على إدارة األداء االست

ية على خربة ودراية مباه باملؤسسةولكي ميكن تطبيق بطاقة القياس املتوازن لألداء البد أن يكون العاملني 
كما أن الثقافة التنظيمية ، اس وتقييم األداءوا على دراية بدورها يف قيوأن يكون، بطاقة القياس املتوازن لألداء

                                                                          .ؤسسةتلعب دورا حيويا عند استخدام هذه األداة يف تقييم أداء امل للمؤسسة
منذ تقدمي بطاقة القياس املتوازن لألداء كأداة متكاملة  : س املتوازن لألداءتطورات بطاقة القيا -الفرع الثالث

ظهرت العديد ، للمؤسسةاملالية اليت تركز على األداء العام  ومركبة تقوم على أساس تكامل املعلومات املالية وغري
س على زيادة قيمة هذه األداة األمر الذي انعك، ت إىل حتسينات يف أوجه استخدامهامن التغريات اإلجيابية اليت أد

اإلستراتيجية  ونظرا للتطورات السريعة واملتالحقة هلذه األداة فقد مت تقسيم استخدامات بطاقة القياس املتوازن 
حيث يضيف كل ، من اخلصائص املميزة لكل استخدام لألداء إىل ثالثة استخدامات واضحة املعامل انطالقا

  :54وتتمثل هذه االستخدامات فيما يلي، االستخدام السابق له استخدام جمموعة من اخلصائص إىل 
وهذا االستخدام ميثل اجليل األول من استخدامات بطاقة القياس : بطاقة القياس املتوازن كأداة لتقييم األداء -أوال

  :يف مخس خصائص أو مسات أساسية هي وتتحدد أهم مالمح هذا االستخدام، املتوازن لألداء 
 ة القياس املتوازن على أربعة جوانب أساسية هي اجلانب املايل وجانب العمالء وجانب عملياتقيام بطاق - أ

 .غيل الداخلي وجانب النمو والتعلمالتش
 املالية إىل جمموعة املقاييس رياعتماد بطاقة القياس املتوازن على فكرة تدعيم أو إضافة جمموعة من املقاييس غ -ب

 .مها كأداة لتقييم األداءى استخدااملالية املتعارف عل
 .مقياسا 25إىل  10وقد تراوحت هذه املقاييس بني ، حمدودية عدد املقاييس املستخدمة لقياس وتقييم األداء  -ج
 .األربعة لبطاقة القياس املتوازن بني اجلوانب  عالقة السبب والنتيجة - د

تعكس أمهية توافر املعلومات اإلستراتيجية و، سسةللمؤاختيار املقاييس بطريقة تكتسب موافقة اإلدارة العليا  - هـ
 .وإىل بطاقة القياس املتوازن ودعم اإلدارة العليا لتوصيل املعلومات اإلستراتيجية اليت ميكن أن تتدفق من

ضح وحمدد لبطاقة القياس عدم وجود تعريف وا نتقادات هلذا االستخدام متثلت يفوقد وجهت بعض اال     
عدم وضوح عالقة السببية بني ، سواء كانت مقاييس تابعة أو قائدةمة املقاييس املختارة ءعدم مال، املتوازن

والذي طور فيما بعد إىل خرائط ، اجلوانب األربعة والذي مت عالجه فيما بعد من خالل منوذج الربط االستراتيجي
  .  األساسية لبطاقة القياس املتوازنمل ااإلستراتيجية كأحد املع

                                                
 .101-99: ، ص صمرجع سبق ذكرهمصطفى حممود أمحد جاد املوىل،  -54
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إال ، استخدامات بطاقة القياس املتوازنأنه على الرغم من وجود بعض االنتقادات للجيل األول من يتضح و     
  . خالله أو عن طريقه حيدث التطوير أنه سيظل الشكل األصلي أو األساسي هلذه األداة والذي من

ات يل الثاين من استخداموهذا االستخدام ميثل اجل: بطاقة القياس املتوازن كأداة لإلدارة اإلستراتيجية -ثانيا
حيث يقوم هذا ، االنتقادات املوجهة للجيل األول وقد ظهر هذا اجليل نتيجة، بطاقة القياس املتوازن لألداء

لجوانب وما تتضمنه من روابط سببية ل للمؤسسةاالستخدام على أساس حتديد العالقة بني األهداف اإلستراتيجية 
  .من ناحية أخرى للمؤسسةاملايل واألداء ، األربعة للبطاقة من ناحية

وتقوم فكرة استخدام بطاقة القياس املتوازن كأداة لإلدارة اإلستراتيجية على افتراض مفاده أن عملية 
واالتصال الذي ، ترمجة الرؤية ميكن أن تتم من خالل أربع مراحل أساسية هي  للمؤسسةاإلدارة اإلستراتيجية 

وقياس األداء ، املؤسسةتلف اإلدارات وختطيط األعمال اليت حتقق رؤية إىل خم املؤسسةيقصد به توصيل رؤية 
  .العكسية وما يترتب عليه من تعلم الفعلي ومقارنته مع األداء املخطط وإمتام عملية التغذية

وتطلبت عملية التحول يف استخدام بطاقة القياس املتوازن من جمرد أداة لتقييم األداء إىل أداة لإلدارة  
  : بطاقة متثلت يفال تيجية إجراء جمموعة من التحسينات حول مضمونسترااإل
 .املالئمة إحالل مدخل األهداف اإلستراتيجية احملددة حمل املدخل الوصفي املوقفي كأساس الختيار املقاييس - أ

 .رائط اإلستراتيجيةاخلستراتيجي أو استخدام منوذج الربط اإل -ب
 .التقارير لبطاقة القياس املتوازنتصميم نظم احلاسب اآليل إلعداد  - د

وهذا االستخدام ميثل اجليل الثالث من  :بطاقة القياس املتوازن كأداة إلدارة األداء اإلستراتيجي -ثالثا
، منها أداة للرقابة اإلستراتيجية ومت وصف هذا اجليل مبسميات متعددة، ات بطاقة القياس املتوازن لألداءاستخدام

وأيا كانت املسميات فإن هذا اجليل أدخل ، أداة إلدارة األداء اإلستراتيجي ،لية اإلستراتيجيةمدخل لإلدارة املستقب
  : القياس املتوازن لألداء متثلت يفبعض التحسينات على بطاقة 

واليت تعترب مبثابة أداة للربط بني النهايات أو ، كمدخل لإلدارة املستقبلية اإلستراتيجيةاستحداث قائمة الغايات  - أ
فقائمة الغايات متثل وصف مكتوب يعكس ، قدمات خالل مدى زمين طويل األجلالنتائج وبني البدايات أو امل

فهي بيان يعكس النتائج النهائية من خالل تصور األهداف اإلستراتيجية ، املؤسسة يف تاريخ مستقبلي حمددوضع 
 .إلدارة األداء اإلستراتيجي كأداةاليت جيب الوصول إليها يف اية مرحلة تصميم هذه البطاقات 

واليت تقوم على دمج اجلوانب األربعة لبطاقة القياس ، التركيز على مناذج الربط اإلستراتيجي ثنائية اجلوانب -ب
 :مها املتوازن لألداء يف جانبني فقط

 .م كل من اجلانب املايل وجانب العمالء ضهو جانب النواتج والذي ي :اجلانب األول -1
 .ات الداخلية وجانب النمو والتعلمم كل من جانب العمليضهو جانب النشاط والذي ي :اجلانب الثاين  -2
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ويتمثل هدفه الرئيسي يف السعي إىل احتواء أو منع فجوة ، استحداث قسم اإلدارة املستقبلية اإلستراتيجية -ج
اإلستراتيجية يف تكوين واليت تنتج عن عدم توافر اخلصائص النوعية ، للمؤسسةالقصور يف األداء االستراتيجي 

  ة لبطاقة القياس املتوازن لألداءيقارن بني االستخدامات الثالث  املوايلواجلدول  . جملس اإلدارة
.ة لبطاقة القياس املتوازن لألداءاالستخدامات الثالث يبني: )3- 4( جدول رقم  

 وجه املقارنة
 بطاقة القياس املتوازن لألداء

الثايناالستخدام  االستخدام األول  االستخدام الثالث 
 االتصال االستراتيجي اإلدارة اإلستراتيجية تقييم األداء االسم

 Kaplan and صاحب الفكرة
Norton(1992) 

Kaplan and 
Norton(1996) 

Lawrie and 
Cobbold(2004) 

 اهلدف

تصفية وجتميع مقاييس األداء يف 
  .أربعة أبعاد 

رسم اخلرائط لألهداف 
وتوضيح ، اإلستراتيجية

  .عالقة السببية

اختيـار األهــداف ذات 
ومواءمتهــا ، األولويــة

وتوفيقهـا مع األهــداف 
  اإلستراتيجية

 العناصر الرئيسية

  :أربعة أبعاد هي 
العمليـات ، ـالء العم، املايل(

  ).النمو والتعلم، الداخليــة 

، األهداف اإلستراتيجية
  .وخرائط اإلستراتيجية 

األهداف  ،قائمة الغايات
منــاذج الربط ، اإلسـتراتيجية 

، االستراتيجي ثنائية اجلوانـب 
  .قســم اإلدارة املستقبلية 

يف تقييم األداء  (BSC)استخدام بطاقة القياس املتوازن   لألداء  ،مصطفى حممود أمحد جاد املوىل: املصدر
رسالة  ،دراسة ميدانية –نتاج احلديثة  اإل بيئة هدف زيادة القدرة التنافسية هلا يف ظلـالبيئي للمنشأة ب

  .102:ص، 2012، كلية التجارة، جامعة القاهرة،ماجستري
دعيم األداء أن التطورات اليت حدثت يف بطاقة القياس املتوازن لألداء ساعدت بشكل كبري يف تتضح وي 

كما أن اجلمع بني  ،املؤسسةت وتدعيم عملية الربط بني األداء احلايل واملستقبلي لعمليا ،للمؤسسةاالستراتيجي 
  .ى االستفادة من مزايا كل استخداماالستخدامات الثالثة لبطاقة القياس املتوازن لألداء يساعد عل

  تقييم األداء البيئي من خالل بطاقة القياس املتوازن لألداء : : املطلب الثالثاملطلب الثالث
رات البيئية أو املتوازن لألداء وبني املؤش باستقراء الكتابات احملاسبية اليت تناولت العالقة بني بطاقة القياس

إضافة بعد مستقل لألداء البيئي كبعد  هي الطريقة األوىلفتبني لنا أن مجيعها يقوم على طريقتني ، التكاليف البيئية
ائعة دمج األداء البيئي يف كل بعد من األبعاد األربعة ش هي الطريقة الثانيةو، خامس يف بطاقة القياس املتوازن لألداء

                                                  :ونوضح ذلك يف مايلياالستخدام لبطاقة القياس املتوازن لألداء 
إن دمج املؤشرات البيئية يف بطاقة :للمؤسسة بطاقة القياس املتوازن ودورها يف تقييم األداء البيئي  --الفرع األولالفرع األول

باإلضافة إىل إمكانية تنفيذها وتطبيقها يف ، ككل املؤسسةبط بينها وبني رسالة القياس املتوازن يؤدي إىل حتقيق الترا
                                                                                                       .من خالل حتقيق إستراتيجية متكاملة للتنمية املستدامة  املؤسسةكل أحناء 
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ها أنه ميكن استخدام مثل يفك ثالث طرق خمتلفة الستخدام بطاقة القياس املتوازن يف األغراض البيئية تتوهنا     
إال ، والنتيجة بني املقاييس املختلفة أو لتصوير عالقة السبب، أو كنظام للمعلومات، للتركيز على اإلدارة باألهداف

ظام معلومات أو أداة لتحديد األهداف ووضع صورة واضحة أن بطاقة القياس املتوازن لألداء تعترب أكثر من جمرد ن
حيث أنه إذا مل ، لتنفيذ وتطبيق املقاييس البيئية فهي تعترب مبثابة مدخل منتظم ومعروف، قاييس البيئيةللعالقة بني امل

خفض ليصبح جمرد فإن دورها قد ين، املؤسسةتدرج املقاييس البيئية يف بطاقة القياس املتوازن لألداء عند تطبيقها يف 
من  ابطاقة القياس املتوازن لألداء القضايا البيئية جزءقد جعلت  و، رمسي يف حتديد األهداف التنظيميةجزء غري 

املؤسسات فعن طريق بطاقة القياس املتوازن لألداء أصبحت ، اليومية عند إعداد تقارير األداءاملقاييس اإلدارية 
قضايا البيئية خالل تسليط الضوء على العالقات السببية بني االهتمام بالقادرة على حتسني أدائها البيئي من 

  .55وختفيض التكاليف
كما أن بطاقة القياس املتوازن لألداء ساعدت اإلدارة على إضفاء الشرعية على املقاييس البيئية باعتبارها 

                                 .املؤسسة واحدة من املقاييس املقبولة والقابلة للتحقيق من قبل
وتقوم هذه : إضافة بعد مستقل لألداء البيئي كبعد خامس يف بطاقة القياس املتوازن لألداء - الفرع الثاين

ب جان، جانب العمالء، اجلانب املايل(شائعة االستخدام  الطريقة على أساس زيادة جوانب بطاقة القياس املتوازن
جانب جديد  لتصبح مخسة جوانب بدال من أربعة وذلك بإضافة) لتعلمجانب النمو وا، عمليات التشغيل الداخلي

  .يتعلق باألداء البيئي
حرص أصحاب هذه الطريقة على وضع مؤشرات القياس هلذا البعد اجلديد وذلك : أهداف البعد البيئي -أوال

هلذا  بتحديد مخسة أهداف  قامتو، ه الطريقةبدمج املؤشرات البيئية يف بطاقة القياس املتوازن لألداء باستخدام هذ
  :56هياجلانب 

 .ترشيد استخدام املواد اخلام - أ
 .ترشيد استخدام املواد السامة -ب
 .م الطاقة الالزمة لعملية اإلنتاجترشيد استخدا -ج
  ،)صلبة أو سائلة أو غازية(منع النفايات و االنبعاثات الصادرة  - د

 .زيادة فرص إعادة التدوير - هـ
وبالنظر هلذه األهداف وجدت أن األهداف الثالثة األوىل :  ما خيص األهداف الثالثة األوىلتوضيحات يف -ثانيا

ولتحقيق هذه األهداف جيب ، خام وطاقة الزمة لعملية اإلنتاج تركز على مدخالت العملية اإلنتاجية من مواد
، ضر بالبيئةـواد السامة اليت تاملوالبحث عن وسائل لتقليل استخدام  دام مواد أو طاقة أكثر من الالزمعدم استخ

  : هي ومن مث ميكن أن تكون بعض املقاييس املقترحة األداء هاتني النقطتنيعكس يلذلك جيب أن و
                                                

55   - Lansiluoto, A. and M. Jarvenpaa. Greening the Balanced Scorecard.Business Horizons.Vol.53.No.4.2010.p: 
395. 

  .251:ص مرجع سبق ذكرهعبد الدامي ،  صفاء حممد -  56
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 .كميات املواد السامة املستخدمة - أ
 .اجية لكل هدف من األهداف الثالثةمقاييس اإلنت -ب
 .الكلية للموادمن التكلفة كنسبة ) الضارة (تكلفة املواد اخلام السامة  -ج

لضارة فيمكن أما اهلدف الرابع وهو تقليل النفايات و االنبعاثات ا: توضيحات يف ماخيص اهلدف الرابع -ثالثا
وجتنب إنتاج النفايات ، من النفايات السامة مبجرد صدورهااستخدام التكنولوجيا للتخلص حتقيقه بطريقتني مها 

ومن مث إعادة تصميم املنتجات والعمليات ملنع هذه األسباب ، ارف على األسباب اجلوهرية حلدوثهوذلك بالتع
مقاييس األداء هلذا ومن ، ما يعرف بالتصميم من أجل البيئةحبيث تكون أكثر كفاءة و أكثر محاية للبيئة وهو 

  : اهلدف ما يلي
 .نفايات الكيماوية السامة املنتجةكمية ال - أ

 .ت املسموح ااملتجاوزة للمستويااالنبعاثات الصادرة  -ب
 .ايات الضارة إىل إمجايل النفاياتنسبة النف -ج
 .نسبة التخفيض يف مواد التعبئة - د

 .ا للنفايات و االنبعاثات الضارةدرجة التوافق مع املستويات املسموح  - هـ
 . التلوث الذي حدث يف نفس الفترةنسبة ما مت جتنبه من تلوث إىل إمجايل -و
 .نةإىل حجم اإلنتاج يف فترة معي نسبة التلوث البيئي -ز

أما اهلدف اخلامس وهو زيادة فرص إعادة التدوير فريكز على : توضيحات يف ما خيص اهلدف اخلامس - رابعا
وذلك بإعادة االستخدام أو إعادة التدوير حيث ختفض ، تجديدضرورة التحفظ يف استخدام املواد غري القابلة لل

وتقلل أيضا من التدهور والتلوث البيئي وذلك بتقليل ، مواد خام إضافية احلاجة الستخدامهذه العملية من 
                                                                       :مقاييس األداء هلذا اهلدف ما يليومن  ،من قبل املستخدم النهائي للمنتجمتطلبات التخلص من النفايات 

 . ملعاد تدويرهامية املواد اخلام اك - أ
 .عدد مكونات املنتج -ب
 .نتجات واليت ميكن إعادة تدويرهانسبة املواد اخلام الداخلة يف امل -ج
 .وحدات املعاد تشغيلها أو تدويرهانسبة ال - د

 عد البيئيـطة باألهداف اخلمسة للبافة إىل املقاييس السابقة واملرتبـباإلض: مقاييس ومؤشرات أخرى -خامسا
                                       :املؤسسة بالبعد البيئي ألنشطتها وهياملقاييس واملؤشرات العامة اليت تعكس مدى اهتمام  فهناك بعض

 .قليل التلوث إىل ميزانية اإلنتاجنسبة ما أنفق على أحباث ت - أ
 .ئة من التلوث إىل تكاليف اإلنتاجنسبة تكاليف محاية البي -ب
 .اإليرادات السنوية للنشاط اجلاريمحاية البيئة من التلوث إىل نسبة تكاليف  -ج
 .إىل إمجايل تكاليف محاية البيئة نسبة التكاليف الرأمسالية حلماية البيئة - د
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 . التكاليف الكلية حلماية البيئةإىل) باملؤسسةالبيئة احمليطة (نسبة تكاليف محاية البيئة اخلارجية  - هـ
 . التكاليف الكلية حلماية البيئةمية حلماية البيئة إىلنسبة التكاليف اإللزا -و
واليت تركز على ، طار عمل منظومة األداء املتوازنإلإستراتيجية لألداء البيئي وفقا  خريطة التايلالشكل  يوضحو

بغرض حتسني ) هدافطرق حتقيق هذه األ(ومسببات األداء  ؤسسةالعالقة بني األهداف البيئية اإلستراتيجية للم
  .باإلضافة إىل تقدمي جمموعة من املقاييس اإلستراتيجية لتقييم األداء البيئي، األداء البيئي

  طار عمل منظومة األداء املتوازنتيجية لألداء البيئي وفقا إلخريطة إسترا:  )3-2(شكل رقم 
  
  
  

       
       

  
  

            
    

  
  
  

       
    

  
  
  
  
  

  البعد البيئي يف منظومة األداء املتوازن

الة العلمية لكلية ، دور احملاسبة اإلدارية البيئية يف ترشيد قرارات اإلدارةسرور،  عبد الدامي صفاء حممد :املصدر
  .225:ص ،2003التجارة، جامعة األزهر، فرع البنات، العدد احلادى والعشرون، يونيو

يات منع النفا
واالنبعاثات الصادرة 

صلبة وسائلة (

زيادة فرص إعادة 
التدوير أو إعادة 

 االستخدام

 ترشيد استخدام
الطاقة الالزمة 
 لعملية اإلنتاج

  ترشيد
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ـ كمية الكيماويات السامة 
  .املستخدمة 

ـ مقاييس اإلنتاجية لكل هدف 
  .من األهداف الثالثة

ـ تكلفة املواد اخلام السامة 
كنسبة من التكلفة  ) الضارة(

  الكلية للمواد

  .كمية النفايات الكيماوية السامة املنتجةـ 
  .ـ االنبعاثات املتجاوزة للمستويات املسموح ا 

  .ـنسبة النفايات الضارة إىل إمجايل النفايات 
  .ـ نسبة التخفيض يف مواد التعبئة 

ـ نسبة ما مت جتنبه من التلوث إىل إمجايل التلوث 
  الذي حدث الذي حدث يف نفس الفترة

نسبة التلوث البيئي إىل حجم اإلنتاج يف فترة ـ 
 . معينة 

 

  .ـ كمية املواد اخلام املعاد تدويرها 
  .ـ عدد مكونات املنتج 

  .ـ نسبة الوحدات املعاد تشغيلها 
ـ نسبة املواد اخلام الداخلة يف 

  .املنتجات واليت يعاد تدويرها 
ـ نسبة املكونات الداخلة يف 

  . رها املنتجات واليت يعاد تدوي
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كما ، البيئي يف منظور مستقليم األداء أن هذه الطريقة مجعت أهداف قياس وتقيمما سبق ميكن القول و  
حددت مؤشرات القياس هلذه األهداف وهذا يف حد ذاته يعترب خطوة هامة ومفيدة يف عملية استخدام األدوات 

  . املؤشرات املالية وغري املاليةإال أا مل تفرق بني، يف تقييم األداء البيئياإلستراتيجية للمحاسبة اإلدارية 
 تتطلب عملية تقومي األداء :بطاقة القياس املتوازن  لألداءل يف األبعاد األربعةلبيئي دمج األداء ا -الفرع الثالث

 للمؤسسةحتديد األهداف أو املعايري املستهدفة واملؤشرات الالزمة لقياس وعرض األنشطة البيئية البيئي باستخدام 
  : 57إطار حماور كاأليتيف  بإطار توجيهاا اإلستراتيجية وعلى هذا األساس ميكن تصميم منهجية التقومي

ها واستمراريتها على ئمبتطلبات زبائنها يفرض عليها احملافظة على بقا املؤسساتإن إيفاء : حمور الزبائن -أوال
برز عناصر استمرارها املرتبط بقبول ورضا أمر والفاعل يف جمال محاية البيئة املدى البعيد، ويعد نشاطها املست

ن األهداف واملؤشرات املستخدمة يف هذا احملور تتمثل إقدمه هلم ويف هذا اإلطار فزبائنها عن أنشطتها وما ت
  : بااليت

برز املتأثرين أ، املؤسسةيعد اتمع بشكل عام ومن ضمنه العاملني واملتعاملني مع  :رضا الزبون األهداف - أ
لوثات ومطروحات يف البيئة سواء من م ؤسساتمن خالل ما تطرحه تلك امل ؤسسةباملسائل البيئية ألنشطة تلك امل

وعلى هذا األساس ميكن قياس وعرض البيئة . عن طريق منتجاا أو ما تطرحه يف األرض أو اهلواء أو املاء
  :يف هذا اال بااليت للمؤسسة

  :وتتمثل يف مايلي :املؤشرات -ب
وميثل هذا املؤشر بدرجة االلتزام   للمسائل البيئية من خالل الرقابة على جودة املنتجات ؤسسةدرجة استجابة امل -1

باملواصفات القياسية لضمان تقدمي منتجات ذات جودة عالية وتطويرها بالشكل الذي يضمن ثقة ورضا الزبون 
  .والذي يتحقق من خالل إجراء الفحوصات املختربية املستمرة

البيئية إىل فرض غرامات على  تالدولة أو املنظما أقد تلج: درجة فاعلية اإلجراءات املوضوعة حلماية البيئة -2
نتيجة لآلثار السلبية الناجتة عن عدم تطبيق مبادئ محاية البيئة، ويف هذا اال يعد مبلغ الغرامة مؤشرا  املؤسسات
  . مبسؤولياا يف هذا االجتاه ؤسسةاللتزام امل

هتمام باألنشطة والعمليات إىل تعظيم منافعها يتطلب اال املؤسساتإن سعي : حمور العمليات الداخلية -ثانيا
ليس فقط بإطار خلق القيمة عن طريق حتسني قدراا اإلنتاجية والتسويقية فحسب وإمنا خلق  مؤسسةالتشغيلية لل

  : يتالقيمة يتطلب تلبية املتطلبات البيئية ملثل هذه األنشطة والعمليات واليت ميكن عرض مالحمها من خالل اآل
إن إجياد إجراءات رقابية كفوءة وكافية يف مفاصل العمليات الداخلية : اعلةوجود نظام رقابة بيئية ف - أ

برز متطلبات محاية البيئة ملا له من أمهية يف املتابعة والكشف يف الوقت أحد أجتاه املسائل البيئية يعترب  للمؤسسات
  .احملدد عن اخلروقات احلاصلة يف هذا اال

                                                
ستخدام بطلقة االداء املتوازن ، تقومي االداء البيئي للوحدات االقتصادية تصميم واختبار منهجية مقترحة باعمراقبال توفيق املشهداين وآخرون -57

  .11-8: ، ص ص2011، 4، جملة االدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، بغداد، العدد يف الشركة العامة للصناعات الكهربائية
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  :ميكن استخدامها لعرض مدى حتقيق مثل هذا اهلدف هي برز املؤشرات اليتأإن  :املؤشرات -ب
وميثل هذا املؤشر قدرة النظام على كشف امللوثات احلاصلة والتنبيه إىل  :عدد مرات الكشف إلزالة امللوثات -1

  .تاليف وإزالة مثل هذه امللوثات
زمة لتحقيق واليت تعرض قدرات النظام ومدى وجود األفراد واملعدات الال :عدد الفحوصات الفجائية -2

  .عمليات الفحص واملراقبة ويف الوقت احملدد
يدل نوع وعدد التقارير الرقابية يف جمال محاية البيئة على التزام الوحدة االقتصادية مبتابعة  :التقارير الرقابية -3

  .عمل اإلجراءات املوضوعة حلماية البيئة وتفعيلها يف الوقت احملدد
لتطوير أدائها البيئي ومبا يتفق  املؤسسةج اجلديدة واملطورة املعتمد من قبل ومتثل الربام :املشاريع التطويرية -4

  .للمؤسسةواخلطط اإلستراتيجية 
لدورها البيئي يعتمد على قدرا يف تكوين وجذب قوة عمل مؤهلة وقادرة  املؤسسةإن أداء : جودة قوة العمل -5

  : املوجودة ميكن بيانه من خالل املؤشرات اآلتيةعلى أداء دورها يف هذا اال، إن استكشاف قوة جودة العمل 
يعكس معدل كلفة املتدرب حجم ونوع التدريب والزمن واإلجراءات املعتمدة يف  :معدل كلفة املتدرب -6

  . تكوين قوة عمل قادرة على أداء دورها البيئي
  .املؤسسةقدرة قوة العمل من قبل  املؤسسة عدد اجلوائز اليت حتصل عليها -7
بأجواء العمل من وية وبيئة مرحية يساعد العاملني يف حتقيق واجبام  ؤسسةيعد اهتمام امل :نيرضا العامل -8

  :يت، وميكن عرض مقاييس رضا العاملني كاآلاملؤسسةوبالتايل حتقيق ما تصبوا إليه 
  .املؤسسةعمال عدد التكرميات اليت حيصل عليها العاملني الذين يسامهون بتطوير وااللتزام باإلجراءات البيئية أل -
  .املؤسسةجتاه ابرز عوامل رضا العاملني وبالتايل التزامهم أدرجة جودة بيئة العمل وتكاملها، واليت تعد من  -
اليت يهتم ا هذا احملور من حيث مدى  ؤسساتبرز موارد املأتعد املوارد البشرية من : حمور التعلم واإلبداع .1

البشرية العاملة من خالل توفري العوامل املمكنة كافة خللق وتعميق حالة الرضا  جتاه املواردابالتزاماا  ؤسسةإيفاء امل
  . ؤسساتأوال، والكفاءة واالنتماء ، وبالتايل تعميق قدرات امل

تضمني إستراتيجيتها العامة توجهاا البيئية  ؤسساتتستهدف امل: سني إستراتيجية األداء البيئيحت األهداف - أ
 ؤسساتلربامج البيئية اإلستراتيجية وحماولة تصميم النظم املساعدة يف دعم توجهات املعن طريق وضع اخلطط وا

  .اإلستراتيجية وتأهيل إمكانيات الوحدة لتحقيق تلك التوجهات
يف هذا اال ميكن أن يتم من  ؤسساتإن قياس وعرض توجهات وحجم وكفاءة إستراتيجية امل: املؤشرات -ب

  :خالل املؤشرات التالية
  .جتاه املسائل البيئيةاوالذي يعكس اهتمام وفلسفة اإلدارة : ض الدورات يف اال البيئيعر -1
  .جلهود واسعة يف تنمية كادر متخصص يف هذا اال ؤسسةويعكس بذل امل: عدد املشاركني بالدورات -2
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اه نوع وطبيعة جتا املؤسسة إن حجم تلك التكاليف ونوعها تعكس توجهات: تكاليف التدريب يف اال البيئي -3
املسائل البيئة اليت تم ا إن كانت رغبة اتمع اليت تتم من خالل القوانني يف مواجهتها أم هي سعي دائم 

  .للمؤسسةحلماية كل ما يتعلق باألنشطة البيئية  للمؤسسة
من خالل  ؤسساتاملتفرض اتمعات إجراءات حلماية البيئة على  :ؤسسةاجناز األهداف العامة واخلاصة بامل -ج

 املؤسسةتلك  جتاه املسائل البيئية، فضال عما تسعى إليها املؤسسةالقوانني والنظم والتعليمات اخلاصة مبتطلبات تلك 
دف كسب ثقة اجلمهور يف إرضاء احلكومات واملنظمات املختصة وزبائنها واتمع بشكل عام من حتقيق غاياا 

  .ودعمه هلا وبقائها واستمراريتها
  :ميكن قياس اهلدف من خالل :املؤشرات - د
يف  ؤسسةدرجة االلتزام مبتطلبات القوانني إذ ميكن متثيل هذه الدرجة من خالل عدد الدعاوى املقامة ضد امل -1

  .هذا اال والتقارير املرفوعة ضدها واملتحررة من قبل مؤسسات الدولة املختصة واملنظمات البيئية املختصة
األخرى املماثلة يف نفس القطاع ويعترب هذا املقياس مهما يف  ؤسساتجتاه املا للمؤسسة نسبة قدرة املنافسة -2

برز عوامل السوق لكسب أيف كسب ثقة اتمع ومنظماته املختلفة وبالتايل زبائنها كأحد  املؤسسةعرض قدرة 
ار الدراسة احلالية للمعوقات إال أن مثل هذا املقياس يصعب حتقيقه يف إط ،ن جدد أو االحتفاظ باملوجود منهمزبائ

  .املوجودة يف هذا اال
ينصب االهتمام يف هذا احملور على قياس وعرض طبيعة وحجم التكاليف البيئية وأثرها على  : احملور املايل - رابعا

 : ن هدف هذا احملور يتمثلإ، لذا فللمؤسسةالدخل التشغيلي وحقوق املالكني 
تنفيذ التزاماا البيئية بأقل التكاليف من خالل حماولة  املؤسساتية، حتاول خفض التكاليف البيئ :األهداف - أ

  .تطوير نظم وإجراءات للمحافظة على البيئة من التلوث ومنع وقوع الكوارث ومعاجلتها يف الوقت احملدد
  :ا احملوريف ظل هذ ؤسسةميكن استخدام املؤشرات اآلتية يف بيان كفاءة وفاعلية إجراءات امل:  املؤشرات -ب
 ؤسسةيشري هذا املقياس إىل حجم التكاليف البيئية املنفقة من قبل امل :نسبة التكاليف البيئة إىل إمجايل التكاليف -1

باملسائل البيئية وخصوصا  ؤسسة، واليت توضح حجم اهتمام املمؤسسةيف اال البيئي إىل إمجايل التكاليف الكلية لل
  .هتمام وتنامي قدراا يف هذا االيالء املسائل البيئية اإلإيب ذات العهد القر املؤسسةعلى مستوى 

ير وباملسائل البيئية وتط املؤسسةهتمام إوتقيس هذه النسبة حجم  :نسبة التكاليف البيئية إىل تكاليف اإلنتاج -2
  .للمؤسسة التشغيليقدراا يف هذا اجلانب قياسا حبجم االهتمام مبنتجاا األساسية، وبالتايل تأثري ذلك يف الدخل 

التشغيلية  ؤسسةتوضح هذه النسبة حجم تأثري التكاليف البيئية يف إيرادات امل :نسبة التكاليف إىل املبيعات -3
يف اإليفاء باملسائل البيئية وتأثري ذلك يف حتسن قيم مبيعاا السنوية  املؤسسةوبالتايل ميكن بيان حتسن قدرة 

  .، وبالتايل إيراداا التشغيلية على وجه اخلصوصاائل البيئية يرفع على منتجاباملس املؤسسةباالعتماد على إيفاء 
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وتشري هذه النسبة إىل حجم التكاليف البيئية املنفعية قياسا حبجم رأس  :نسبة التكاليف البيئية إىل رأس املال -4
، وحجم ما تواجهه ه املسائلهلذ ملؤسسةالذي توليه ا ماملال املوظف من قبل مالكيها، مما يشري إىل حجم االهتما

 ، فيما تشري هذه النسبة إىل حجم تأثري التكاليف البيئية املنفقة يف حقوق املالكياملؤسسة من مشاكل بيئية
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  :خالصة
ولتحقيق هذا اهلدف ، تقييم وحتسني األداء البيئيطرق وأساليب إستهدفت دراستنا يف هذا الفصل بدراسة 

كد من هو نظام يهدف إىل التأ اولنا يف هذا الفصل كال من تقييم األداء البيئي وعرفنا بأن تقييم األداء البيئي فقد تن
داء الفعلي واألداء املعياري املخطط  والتأكد من مدى االلتزام يف استخدام املوارد املتاحة من خالل املطابقة بني األ

مناذج كفاءة خمتلفة وتستخدم هذه النماذج عدة  يف ذلك يستخدمو، فةتطبيق القوانني واملشروعات البيئية املختل
وبناءا على هذه األبعاد وبإستخدام مؤشرات تقييم األداء البيئي نستطيع حتديد وقياس وتتبع تكاليف ومنافع  أبعاد

  .حتسني األداء البيئي العمل على تقييم ومن مثال األنشطة والربامج اليت تقوم ا بغية
نظام متكامل جيمع بني كل من نظامي احملاسبة اإلدارية  عبارة على لوب احملاسبة اإلدارية البيئيةأس أنعرفنا و

 واملعلومات املتعلقة بالتكاليف البيئية، ويعمل على توفري املعلومات عن تدفق املواد والطاقة، التقليدية واإلدارة البيئية
نظام معلومات  يعترب مبثابةكما ، ل املعلومات البيئية العينيةمن حيث حتديدها وقياسها وحتليلها وتقييم وتوصي

دف حتليل اآلثار  معا واملاليةحماسيب مايل وعيين يساعد إدارة املؤسسة على اختاذ القرارات البيئية واالقتصادية 
اخلها أو خارجها واليت تنعكس على صورة املؤسسة سواء د ،أكثر كفاءة وفعاليةب ،السلبية وترشيد القرارات البيئية
  .فيما خيص حتسني أدائها البيئي

على استغالل الفرص املتاحة يف األسواق ذات التنافسية البيئية  يساعدحتسني األداء البيئي وعرفنا أيضا أن  
ئي وتقييمه من خالل بطاقة القياس املتوازن لألداء بشكل دوري وبالتايل فإن احملافظة على األداء البي، الشديدة
  .ينتج عنه ابتكار وتطوير منتجات صديقة للبيئة مما، انتشار املفاهيم البيئية يف العمليات الداخلية للمؤسسةيسهل 

وسنحاول تطبيق كل ما مت تناوله يف اجلانب النظري تطبيقه يف اجلانب العملي من خالل الدراسة امليدانية 
   .مؤسسات صناعة اإلمسنت يف اجلزائراليت سنقوم ا على مستوى 

  
  



  
  
  
  :لرابع الفصل ا

دراسة حـالة جممـوعة مـن 
ة اإلمسنت يف مؤسسات صناعـ

 اجلـزائـر
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  :متهيد

بعدما قمنا بإجراء دراسة حتليلية نظرية للقياس احملاسيب للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها يف القوائم املالية  
ولربط ، فقد توصلنا من خالل الدراسة النظرية إىل عدة نتائج وللتأكد من هذه النتائج، لتحسني األداء البيئي

ثر القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية أومعرفة  صحة فروض البحثاجلوانب النظرية باجلوانب العملية واختبار 
من خالل القيام باستقصاء ميداين يف مؤسسات صناعة اإلمسنت  سيكون ذلك يف عملية تقييم وحتسني األداء البيئي

األخرى بعض املؤسسات املالية وكما مشل االستقصاء ، ثا للبيئةييف اجلزائر باعتبارها من أكثر الصناعات تلو
  .كالبنوك والضرائب اليت هلا مصلحة يف القوائم املالية اليت تعدها مؤسسات صناعة اإلمسنت

ففي املبحث األول سنتعرف على صناعة اإلمسنت وأثارها  مباحث ةمن خالل ثالث الفصل هذا ولسنتناو 
 وكذلك ،وتطورها اجلزائرمبؤسسات صناعة اإلمسنت يف  لتعريفا وسيكون ذلك من خالل ،على البيئة يف اجلزائر

وسنتعرف على مراحل صناعة اإلمسنت وآثارها  ،وآفاقها املستقبلية املؤسسات هذه فيه تنشط الذي القطاع واقع
وسنتعرف أيضا ، جه صناعة اإلمسنت وآثارها السلبية على البيئةتواونتعرف أيضا على التحديات اليت  ،على البيئة

وعلى الوضع البيئي ملؤسسات ، ااصناعة اإلمسنت من خالل التعرف على مقومعن اإلدارة البيئية يف مؤسسات 
كيفية حتسني األداء البيئي يف مؤسسات صناعة اإلمسنت  سنوضحويف آخر هذا املبحث ، صناعة اإلمسنت اجلزائرية

الصدق والثبات  وبعدها سنقوم بدراسة، بوصف وحتليل توزيع عينة الدراسة سنقوم ويف املبحث الثاين ،اجلزائرية
ريقة التجزئة ـوط،  وطريقة ألفا كرونباخ، من خالل طريقة التحكيم واالتساق الداخلي لفقرات االستبيان

ويف  وبعدها بتحليل واختبار فقرات الدراسة وكذلك حماور الدراسة، التوزيع الطبيعي وسنقوم باختبار، النصفية
  .واالحندار املتعدد رتباط واالستقالليةاال باستخدام عالقة فرضيات الدراسة م باختباروقسناملبحث الثالث 
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  باجلزائر ثارها على البيئةآصناعة اإلمسنت و :األولاملبحث 
 بعد االستقالل خاصة وعناية كبريا اهتماماتعترب صناعة اإلمسنت من بني الصناعات اليت أعطت هلا الدولة 

وتعترب مادة اإلمسنت مادة  ،سواء على املستوى االقتصادي أو االجتماعيوذلك ملا هلا من أمهية فيما خيص التنمية 
طلب املتزايد على هذه املادة على املستوى الوطين سواء لونظرا ل ،أنواعه خيص قطاع البناء مبختلف أساسية يف ما

، طلب على هذه املادةالزيادة يف الإىل  أدى من قبل القطاع العام أو اخلاص وذلك بسب الزيادة يف البناء والتعمري
ومن أجل القضاء على ، من اخلارج االستريادوبغية تلبية احتياجات السوق الوطين من هذه املادة جلأت الدولة إىل 

على  سليب ولكن لألسف معروف عن هذه الصناعة هلا تأثري، جلأت الدولة إىل التوسع يف إنشاء املصانع االسترياد
  :ذلك من خالل املطالب التاليةوسنحاول التعرف على  .رجهاالبيئة سواء داخل املؤسسة أو خا

  يف اجلزائرصناعة اإلمسنت : املطلب األول 
حبيث متيزت كل مرحلة بالتطور وذلك بالزيادة يف الطاقة مرت صناعة اإلمسنت يف اجلزائر مبراحل 

ومن أجل  ،الوطين من مادة اإلمسنتوذلك من أجل تلبية متطلبات السوق ، وإعادة اهليكلة يف التنظيم، اإلنتاجية
  : سيكون ذلك من خالل النقاط التاليةأفاقها املستقبلية  و ووقعها تطورها و ،يف اجلزائر الصناعةهذه  علىالتعرف 

  :املراحل التالية من خالل اجلزائر يف مسنتاإل صناعة نشأت :تطور صناعة اإلمسنت باجلزائر - الفرع األول
ها املستعمر الفرنسي وتتمثل أمؤسسات أنش ةمتيزت هذه املرحلة بوجود ثالث: االستقاللاملرحلة األوىل قبل  -أوال

 النظرية الطاقة اإلنتاجية وقدرت، وشركة زهانة، وشركة رايس محيدو، يف الشركات املسماة حاليا بشركة مفتاح
 .طن سنويا 1100 ةهلذه املصانع الثالث

وبقيت هذه ، بتأميم وإنشاء الشركة الوطنية ملواد البناء متيزت هذه املرحلة: )1967 -1962(املرحلة الثانية   -ثانيا
 .1967إىل غاية  الشركة تسري من قبل املالك الفرنسي شركة الفراج

ومن أجل ، البناءمتيزت هذه املرحلة بإعادة هيكلة الشركة الوطنية ملواد  :)1983 - 1967( الثالثةاملرحلة   -ثالثا
تلبية احتياجات السوق الوطين من اإلمسنت مت إضافة سبع شركات لإلمسنت تتمثل يف شركة الشلف وعني الكبرية 

مليون  7.4بطاقة إنتاجية نظرية تقدر بـ ، وحجر السود ، حامة بوزيان، وبين صاف، وسور الغزالن، وسعيدة
  .طن سنويا مليون 10مفتاح وزهانة لتصل الطاقة اإلنتاجية إىل وكذلك زيادة الطاقة اإلنتاجية ملصنعي ،طن سنويا

متيزت هذه املرحلة بإضافة وحدتني لصناعة اإلمسنت مها عني التوتة  :)1995 -1983( الرابعةاملرحلة   - رابعا
 .مليون طن سنويا 11.5لتصل الطاقة اإلنتاجية إىل  بباتنة واملاء األبيض بتبسة

 شكل على  متيزت هذه املرحلة بتقسيم مؤسسات صناعة اإلمسنت : )2010 -1995(املرحلة اخلامسة   -خامسا
 كل أن كما GICA  اجلزائر مسنتإ املسامهات تسيري لشركة تابعة معاتا هذه وكل ،جهوية صناعية جممعات

  :املوايل اجلدول نوضح ذلك من خالل و املصانع من جمموعة ميتلك اجلهوية معاتا من جممع
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  اجلزائر يف مسنتاإل صناعة ؤسساتم يبني توزيع  :)4 -1( رقم دولج                    

  الفروع  امع
  

  ERCE اجلزائري  للشرق االمسنت جممع
  سطيف الكبرية نيع

  قسنطينة بوزيان حامة
  سكيكدة السود حجار

  عني الكبرية سطيف
  باتنة توتة عني

  
  ERCC اجلزائري للوسط االمسنت جممع

  محيدو رايس
  البليدة املتيجة
  الغزالن سور

  الشلف
  

  ERCO اجلزائري للغرب االمسنت جممع       
  زهانة

  صاف بين
  سعيدة

  من إعداد الباحث: املصدر                                                                                        
 تسيري شركة حبل يقضي جديدا تنظيما اجلزائر يف العمومية السلطات أقرت ، 2010سنة من بتداءااو
 أم واحدة شركة تأسيس متو املصانع، على الصناعية معاتاية اوص ورفع  GICA  اجلزائر مسنتإ املسامهات

 صناعة جهوية مبدأ إلغاء مت وبذلك  GICA  االمسنت لصناعة اجلزائر بشركة مسيت عشر ثىناال املصانع تتبعها
  :عدا ما عشر االثىن االمسنت مصانع أسهم كل االمسنت لصناعة اجلزائر شركة متتلك و اجلزائر يف االمسنت

 .املصنع أسهم من  10 % لالستثمار السعودي فرعون جممع ميتلك أين صاف بين مسنتإ شركة -

 .املصنع أسهم من 35% أسيك املصرية الشركة متتلك أين زهانة مسنتإ شركة -

 املصنع أسهم من35 %   اإليطالية  إينيسيم بوزي شركة متتلك أين السود حلجار مسنتإ شركة -
 .املصنع أسهم من   35 %اإليطايل الشريك نفس ميتلك أين الغزالن لسور مسنتاإل شركة -
 .املصنع أسهم من %  35الفرنسي الفارج جممع ميتلك أين للمتيجة مسنتاإل شركة-

 الصناعية امعات طرف من االمسنت مادة من الفعلي اإلنتاج وكذلك املتاحة اإلنتاجية الطاقةأما عن 
  :التايل اجلدول ها يفوضحن ،األربعة العمومية
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  اجلزائر يف االمسنت لصناعة العمومية الصناعية للمجمعات التصميمية الطاقة يبني   :)4 - 2( رقم دولج
- نط -  الطاقة التصميمية  الشركة  %  

  ERCC  2400  20,87 للوسط ومشتقاته اإلمسنت صناعة جممع
  ECDE  2000  17,40للشلف  ومشتقاته اإلمسنت صناعة جممع
  ERCE  4400  38,25اجلزائري  للشرق ومشتقاته اإلمسنت صناعة جممع
  ERCO  2700  23,48اجلزائري  بالغرب ومشتقاته اإلمسنت صناعة جممع

  100%  11.500  اموع

من إعداد الباحث: املصدر  

 من حمدود عدد بوجود اجلزائر يف االمسنت صناعة سوق ميتاز :واقع صناعة اإلمسنت يف اجلزائر - الفرع الثاين
 يف دخلت الشركة الرائدة  ة أخرىومن جه، من جهة العمومي االمسنت قطاعويتمثل يف  فيه، الفاعلة األطراف

  أوراسكوم املصرية شركة وهذا بعد شرائها مصنعي، إىل السوق اجلزائري بقوة الفارج الفرنسية االمسنت صناعة
 الشركةوحتوز  ،2008سنةوكان هذا   ،عسكرمبالسيق خر موجود بآلوا ،املسيلةب الضلعة حبمام موجود واحد

  .سنويا طن مليون 5,3 قدرها إنتاجية بطاقة 37 % قدرها سوقية حصة على لصناعة اإلمسنت الفارج الفرنسية
 سنة منذ اجلزائر من خالل اإلثين عشرة مصنعا على املستوى الوطين يف العمومي اإلمسنت قطاع سجلو

 لريتفع طن، يونمل 8,2 ب 2003 سنة احملقق اإلنتاج قدر حيث ،يف صناعة اإلمسنت تطورا  2007 سنةحىت  2003
 2006 سنة نـط يونمل 10,8 إىل  ، 2005سنة طن يونمل 10,4 وإىل 2004سنة   نـط ليونم 9,5   وايلـح إىل

 اخلاص القطاع عند اإلنتاج كمية تقدر ذلك مقابل ويف ،طن مليون 11,5  إىل 2007 سنة اية اإلنتاج قدرة لتصل
  .سنويا طن يونمل 8 ب الفارج شركة يف املتمثل

مت  ،لصناعة اإلمسنت يف اجلزائر اإلنتاجية الطاقةدف زيادة  :فاق صناعة اإلمسنت يف اجلزائرآ - الفرع الثالث
 ارجيـاخل اجلزائري والبنك حلها قبل SGP-GICA اإلمسنت لصناعة املسامهات تسيري شركة عقد اتفاق بني

BEA، 780 قيمته استثمار مشروع بنك اجلزائر اخلارجي ميول مبقتضاه عقدا، 2008 يف شهر جويلية من سنة 

 كربى عمومية مصانع ثالثة مستوى على اإلمسنت مادة من اإلنتاجية الطاقة وتوسيع زيادة إىل يهدف مليون دوالر
   .الشلف و تيموشنت عنيب صاف بين سطيف،ب الكبرية عني وهي

 إضافية طن ماليني 6 حبوايل اإلنتاج حجم زيادة إىل تنفيذها يف رمسيا شرع اليت العملية هذه دفو
 مبؤسسات اإلنتاج حجمزيادة وهذا من أجل  ،ذه املصانع يدةجد إنتاج ثالثة خطوط إنشاء طريق عن سنويا

  .2012مليون طن سنة  18والوصول إىل إنتاج  العمومية اإلمسنت
 شركةحيث قامت  ،ويف ما خيص الشراكة اجلزائرية يف جمال صناعة اإلمسنت فستكون مثمرة دون شك

 االمسنت صناعة جمال يف رائدة عاملية شركات مع االتفاقات من جمموعة بعقد االمسنت لصناعة املسامهات تسيري
 للشركاء 35 % نسبة عن اجلزئي بالتنازل اإلمسنت العمومية لشركات االجتماعي ارأمساهل فتح يفا حمتويا يتمثل
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 اإلنتاجية الطاقة مستوى رفع خالل من، اال هذا يف األجنبية اخلربة من االستفادة دفذلك و األجانب
 مناسبة وتكنولوجية تقنية وسائل وضع على أساسا ترتكز اليت اإلمسنت قطاع يف ضخمة استثمارات ومباشرة
  . عامليا ا املعمول البيئية املعايري ومراعاة تقنيا العاملة وتكوينها اليد على احملافظة املصانع، تأهيل إلعادة
الشراكة اجلزائرية األجنبية يف جمال صناعة اإلمسنت، خطوة إجيابية وجتربة ناجحة دون شك ستسمح بتحقيق   تعترب

قتصاد ستراتيجي أقوى عمود لالاالكتفاء يف السوق الوطنية وفتح جمال التصدير إىل اخلارج، ليصبح هذا القطاع اإل
  .الوطين بعد قطاع احملروقات

   وآثارها على البيئة  اإلمسنتصناعة  مراحل :املطلب الثاين 
، ألا ترتبط مباشرة بأعمال اإلنشاء والتعمري ويستخدم اإلستراتيجيةمسنت من الصناعات تعترب صناعة اإل 

وهي مع ذلك صناعة بسيطة مقارنة ، األمسنت كمادة رابطة هيدروليكية من مكونات املونة أو اخلرسانة
اآلثار اليت ختلفها هذه ومن أجل التعرف على ، املواد اخلام الالزمة لذلكوتعتمد على توفر  بالصناعات الكربى،

  :الصناعة على البيئة البد من توضيح كيف يتم صناعتها وسيكون ذلك من خالل النقاط التالية
 وهي متشاة تشغيل بنماذج تتمتع العامل يف اإلمسنت تصنيع عمليات إن :مراحل صناعة اإلمسنت - الفرع األول

  :يلي ما تتمثل يف متباينة خمتلفة مراحل من تتألف
 مقالع من اإلمسنت إلنتاج اخلام املواد توفري عادة يتم :وختزينها ونقلها لعاملقا من األولية املواد استخراج -أوال

 الصخور وتستخرج، اإلمسنت لصناعة الالزمة األهم اخلام املادة متثل الكلسية الصخرية الطبقات أن حبيث خمصصة
 ىلإ بعد ما يف املستخرجة الصخور ختضع، بريةك نقل شاحنات بواسطة نقلها قبل والتفجري احلفر عرب الكلسية
  .التخزين ىلإ باإلضافة القياس وحتديد والغربلة، التكسري عمليات

 بواسطة التصنيع من احلساسة للمرحلة لتخضع اخلام املواد حتضري يتم املرحلة هذه يف :األولية املواد حتضري -ثانيا
 يف املوجودة اخلام مواد تفريغ ويتم ،حلفظها خمصصة اتعدمستو إىل التخزين ساحة من اخلام املواد نقل فيتم احلرق
 املواد تطحن اليت األولية املواد مطحنة يف اخللط عملية وتستمر ،دحمد خليط إلنتاج نوعيتها حبسب اتعداملستو

 الوقود حرق عن النامجة الطاقة من ستفادةاال فعالية يف زيادة يضمن مما للمكونات املناسب احلجم على للحصول
 حيث  التجانس سلوات إىل اخلام اخللطة نقل يتم اخلام األولية املواد طحن وبعد، النهائي اإلمسنت نوعية وحتسني

 للوجبة النهائية النوعية فحص ىلوبعدها حيول إ التجانس، عملية بعد اهلوائي الضغط بواسطة وخلطها متييعها يتم
 .لإلمسنت اجلافة التصنيع عملية قبل السلوات يف

 حتول واليت اإلمسنت، تصنيع عملية لب تشكل احلرق بواسطة الكلينكر إنتاج عملية إن: الكلينكر إنتاج -ثالثا
 أربعة إىل الكلينكر تشكيل عملية تقسيم وميكن ،اإلمسنت لتصنيع األساسي املكون الكلينكر إىل التلقيم مواد

 التجفيف عملية إن ،التربيدو، الكلينكر وإنتاج ،التكليس أو اإلحراقو، املسبق والتسخني التجفيف :مراحل
 ويقوم ،التكليس لعملية للخضوع لتحضريها اخلام خلطة حرارة درجة وترفعان الرطوبة تزيالن املسبق والتسخني
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 التكليس مرحلة تكملتكليس ال وعملية الكربون يدسأك وثاين الكالسيوم يدسأك إىل الكربونات بتحويل التكليس
 مواد حتلل ىلإ املؤدية اجلارية العمليات إن، الصلب الكلينكر من صغرية عقيدات داخل املكلّسة اخلام املواد وتصهري

 تشكل واليت احملررة سيديةكواأل املواد صهر إعادة املرحلة تلك يتبعو ،داملوا تلك لطبيعة وفقاً للحرارة، حتتاج اخلام
  .الكلينكر

 حتول اليت والطحن املزج عمليات من سلسلة اإلمسنت تصنيع يف النهائية اخلطوة تتضمن :إنتاج اإلمسنت - رابعا
 يتم حيث سلوات إىل أو مغطاة ختزين ساحات إىل األوىل املرحلة يف الكلينكر مواد وتنقل ،اإلمسنت إىل الكلينكر
 خصائص تضفي أخرى مواد ليهاإ تضاف ناعمة بودرة تصبح حىت تطحن مث ومن ،نالطح عملية قبل ما ختزينها

 يسمح مما الطحن عملية خالل الكلينكر إىل % 8 إىل يصل ما إضافة إىل حيولو النهائي اإلنتاج على مميزة
 اإلمسنت لتجفيف املطلوب بالوقت بالتحكم
حيول  حيث والشحن بالتوضيب  خاص مكان إىل إنتاجه مت الذي اإلمسنت ينقل :التوضيب والتجميل -خامسا

 تهاتعبئ إىل أو مائلة، أنابيب بواسطة تعبئتها تتم واليت الغرض هلذا خمصصة شاحنات عرب اإلمسنت شحن إىل إما
  .الغبار إنبعاثات لضبط جبهاز جمهز املك أوتوماتيكي جبهاز ياسكأ داخل

وخاصة يف دول العامل صناعة االمسنت بشكل عام  تعترب :صناعة اإلمسنتالتحديات اليت تواجه  -الفرع الثاين
بأا صناعة غري صديقة للبيئة، فمداخن األفران والطواحني املنبعث منها بركان من األتربة هي الصورة األقل تطورا 

تربة اليت قذفتها هذه لفترات طويلة األ الذين يعانونوخاصة احمليطني مبصانع االمسنت،  األفرادالعالقة يف أذهان 
املداخن عليهم ولسنوات طويلة، وبالتايل صارت التحديات البيئية اليت تواجه صناعة االمسنت حتديات صعبة 

  :يتوحقيقية يف ذات الوقت وتتلخص يف اآل
واألتربة وتسرب األتربة من املعدات إن انبعاث الدخان  :احلفاظ على اهلواء باملناطق احمليطة باملصانع -أوال

  .املتطايرة نتيجة التفجريات، كل هذه العناصر تسبب تلوثا يف هواء املناطق احمليطة باملصانع إضافة إىل بيئة العمل
إن أتربة املسار اجلانيب تشكل خطورة حقيقية على التربة يف حالة إلقائها على األرض  :احلفاظ على التربة -ثانيا

قدمية، وذلك للتركيب الكيميائي هلذه األتربة وما ينتج عند حتللها يف باطن مباشرة أو دفنها يف باطن احملاجر ال
  .األرض وما ميكن أن تؤدي إليه من تأثريات سلبية سواء على التربة أو املياه اجلوفية

بدورها  إىل كميات كبرية من املياه لتربيدها، إال أن هذه املياه بعد أن تقوم حتتاج األفران :احلفاظ على املياه -ثالثا
يف عملية التربيد يعلق ا بعض من الزيوت والشحوم، فإذا ما صرفت ذه احلالة مرة أخرى إىل مصادرها من 
ااري املائية تتسبب يف تلوث خطري ذه اارى وما يترتب على ذلك من ضرر بالغ على اإلنسان واحليوان 

  .والنبات
ن فإيات األشد خطورة وصعوبة اليت تواجه صناعة االمسنت إذا كانت التحديات الثالثة السابقة هي التحد

شد خطورة إال أا يف النهاية ملوثات ال يسمح لنا اتمع أهناك جمموعة من التحديات األخرى اليت قد ال نعتربها 
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ن يف العمل على السيطرة عليها، كما أن يف معاجلتها والسيطرة عليها عوائد اقتصادية ملموسة وميك بالتهاون
  :يتحصرها يف اآل

  .   املخلفات بكافة أنواعها من صلبة وغازية وسائلة - أ
  .الضوضاء املوجودة ببعض األقسام اإلنتاجية -ب
  .الزيوت والشحومات الناجتة من تغيريها للمعدات -ج
  .اتبيئة العمل وخاصة بأقسام التعبئة وعنابر الطواحني والورش - د

 إىل ميكن تقسيم امللوثات الناجتة عن صناعة اإلمسنت :لصناعة اإلمسنت على البيئةاآلثار السلبية  -الفرع الثالث
  :1تتمثل يف مايليفئات  ةثالث
 وهي عبارة عن اجلزيئات والدقائق الصلبة الناجتة عن خمتلف مراحل العمليات اإلنتاجية :الصلبة امللوثات -أوال

 الغبار انبعاث تنعيم املواد ونقلها مما يؤدي إىلل املراحل اليت ذكرا سابقا إىل يتم من خالو اليت ذكرا سابقا
باإلضافة إىل كميات الغبار اليت تنطلق من مداخن مصانع اإلمسنت وخصوصاً عند ارتفاع نسبة غاز أول أكسيد 

كذلك ، ت إىل اجلو احمليطالغبار والغازا انطالقالكربون يف الفرن حيث تفصل الفالتر الكهربائية مما يؤدي إىل 
بسبب تراكيب  هناك كميات من الغبار يتم التخلص منها يف كثري من مصانع اإلمسنت عن طريق املعرب الثانوي

هذا وتشمل الدقائق اجلزيئات  ،األغربة ااملواد اخلام املستعملة أو نوعية زيت الوقود وهناك آثار بيئية سيئة هلذ
 -70 ، ويشكل الغبار املتطاير بعد عملية احلرقوالدخان والضباباإلنتاج كالغبار  الصلبة الناجتة عن خمتلف مراحل

ونشري يف هذا الصدد إىل أن حجم الذرات ونوعية املواد املنبعثة ذات تأثري خمتلف حيث  ،من الغبار املطروح % 80
 :ميكننا القول بإمكانية التمييز بني نوعني من الغبار حسب حجم الذرات

ميكرون وتترسب يف املناطق ااورة ألماكن انبعاثها  10 ويتكون من ذرات تتجاوز أقطارها :ماملتراكالغبار  - أ
وهي ذات تأثري ضعيف على اجلهاز التنفسي حيث أن الدفاعات األنفية توقف جزءاً منها لكنها تؤثر بصورة كبرية 

 .األبنية واألشجار القريبة من مصانع اإلمسنت واألشجار، وقد لوحظ ذلك علىعلى العيون واملنشآت واألبنية 
ميكرون وهي خفيفة وتبقى معلقة يف اهلواء لفترات  10 ويتكون من ذرات أقطارها أقل من :قالغبار املعل -ب 

) الربو والتهاب الشعب اهلوائية واحلساسية(ويسبب الغبار املعلق األمراض املختلفة لإلنسان  ،ءطويلة وتترسب ببط
  .مالمسة ذرات هذا الغبار للجلد والعيون وتوغلها يف اجلهاز التنفسينتيجة 

الوقود يف األفران ويستخدم يف صناعة اإلمسنت  حتراقاتنتج الغازات عن عمليات : امللوثات الغازية -ثانيا
والغاز الطبيعي، ومن أهم ) زيت الوقود(والوقود السائل ) الفحم احلجري(وخصوصاً يف أوروبا، الوقود الصلب 

  : يلي كما الغازات الناجتة عن احتراق هذه األنواع من الوقود

                                                
1- http://www.startimes.com/f.aspxt=31693550         22:30على الساعة                                                        أطلع عليه يوم 23 /2014/02 
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ويؤدي إىل تسخني جو األرض حيث لوحظ ارتفاع  ،مؤثراً رئيسياً على املناخ يعترب غاز ثاين أكسيد الكربون - أ
  .يف درجة احلرارة يف كوكب األرض

من أخطر ملوثات اهلواء حيث يتحول يف التفاعالت الكيميائية الضوئية إىل  يعترب غاز ثاين أكسيد الكربيت -ب
لكربيتيك، وبوجود الرطوبة يؤدي إىل تشكيل مث يتحول إىل محض الكربيت الكربيتوز وا ثالث أكسيد الكربيت

  .معلقات ثانوية يف اهلواء تقلل من الرؤية وذات تأثري ضار على اجلهاز التنفسي
ارة العالية، ويف التراكيز املنخفضة رمن احتاد النتروجني مع األكسجني يف احل تنتجحيث  أكاسيد النتروجني -ج

  .اخلفيفة ويف التراكيز املرتفعة فإا تؤثر على الرؤية وعلى اجلهاز التنفسيتؤثر أكاسيد النتروجني مسببة احلساسية 
ففي حاالت . وهو غاز شديد السمية، يؤثر على اإلنسان واحليوان على حد سواءكسيد الكربون ل أاز أوغ - د

ويف حالة اإلصابة املتوسطة يظهر  ،اإلصابة البسيطة يظهر أمل يف الرأس مع ضعف وضيق يف الصدر وحرارة وقيء
ويعترب التركيز  ،وينخفض اإلحساس واإلدراك االختناقخلل يف احلركة ويتلون الوجه باألزرق وهي من عالمات 

لتر فإن التعرض ملدة مخس /ملغ 5 لتر عند التعرض ملدة ساعة وعند ارتفاع التركيز إىل/ملغ 2 املميت من هذا الغاز
  .دقائق تعترب مميتة

الضجيج من ملوثات البيئة حيث أن األصوات العالية باإلضافة إىل أا مزعجة فهي تؤثر بصورة : الضجيج -لثاثا
ضارة على السمع ومن حاالت التعرض املستمر للضجيج الناجم عن مواقع خمتلفة يف صناعة اإلمسنت فإن ذلك 

ويزداد ذلك حدة عند التعرض لفترات طويلة وبدون استعمال  العمالاملستوى السمعي عند  يؤدي إىل اخنفاض
 :أدوات السالمة الالزمة ويتمثل الضجيج يف صناعة اإلمسنت باملواقع التالية

من املعروف بأن مصانع اإلمسنت يتم إنشاؤها غالباً قريبة من مناطق تواجد احلجر اجلريي والذي تصل : التفجري - أ
ونظراً للحاجة إىل هذه الكميات الكبرية من املواد فإن عمليات التفجري  %80ام إىل نسبة استعماله يف اخللطة اخل

، وتزداد اخلطورة إذا ترافق ذلك زعج القاطنني يف املناطق القريبةالبد منها مما يترتب عليه إصدار ضجيج مرتفع ي
من مناطق التعدين وهذا بدوره مع وجود اهتزازات مؤثرة قد تعود بالضرر على املباين السكنية إذا كانت قريبة 

 :أمهها يتطلب اختاذ إجراءات عديدة لتاليف األضرار اليت قد حتدث يف املصنع أو املناطق القريبة نوردها فيما يأيت

اختاذ اإلجراءات الالزمة مع اجلهات املعنية لضمان بقاء منطقة خالية من السكان يف األراضي احمليطة مبناطق  -1
 .فيةالتعدين ومبسافات كا

تقليص كمية املتفجرات املستعملة يف التفجري لغايات عمل خلخلة وتشققات كافية لتحرير املواد باجلرافات  -2
وتكسري وتقليع احلجارة بالشاكوش اآليل من شأنه أن حيد من اآلثار املترتبة عن عمليات التفجري وقد جلأ إىل ذلك 

 .سواء أثرية أو قريبة من مناطق سكنيةالعديد من مصانع اإلمسنت واليت تقع يف مناطق هامة 

على  اتمن املمكن استعمال كبسول معيق يف عمليات التفجري ألجزاء من الثانية حبيث يتم تقسيم التفجري -3
 .دفعات مما يقلل من اآلثار فتبدو وكأا تفجريات صغرية وهذا يقلص من التأثري املترتب على عمليات التفجري
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مواد كيماوية صديقة بالبيئة بديالً عن املتفجرات السابقة كنترات األمونيوم أضحى من املمكن استعمال  -4
 .وغريها باستعمال مواد أخرى ذات آثار ضارة أقل ويعطي نفس نواتج التفجري من تفتيت الصخور

ات من املفيد أيضاً يف هذا اال ولغرض احلد من اآلثار املترتبة على عمليات التفجري اللجوء إىل عمل تفجري -5
 .صغرية وذلك لتاليف االهتزازات والصوت العايل املصاحب للتفجريات الكبرية

إن استعمال الكسارات والطواحني يف صناعة اإلمسنت لغايات تكسري املواد اخلام  :ضجيج املعدات واآلالت -ب
واقيات األذن  وطحنها يترتب عليه انبعاث ضجيج مرتفع ينبغي عدم التعرض له باستمرار ومن الضروري استخدام

 .للحد من تأثريات الصوت واليت قد تؤدي إىل التأثري على املقدرة السمعية للعاملني مع الوقت

  اإلدارة البيئية يف مؤسسات صناعة اإلمسنت: املطلب الثالث
يسمح هلا بتحديد املسؤوليات  صناعة اإلمسنتاهليكل التنظيمي ملؤسسات  اإلدارة البيئية يفإن وجود 

خيص حتسينها  يتعلق بالبيئة يف ما وإدارة القضايا وكل ما، واإلجراءات والعمليات واملواد الالزمة حلماية البيئة
وهو ما يعين البحث عن الطرق واألساليب اليت تؤدي إىل ، والتقليل من التلوث سواء داخل املؤسسة أو خارجها

   :ونوضح ذلك من خالل النقاط التالية. مث العمل على حتسينه تقييم األداء البيئي ومن
 مؤسسات دارة البيئية يفيعمل نظام اإل :مقومات اإلدارة البيئية يف مؤسسات صناعة اإلمسنت -الفرع األول

  :محاية البيئة ونوضح ذلك كمايلي من أجلصناعة االمسنت 
  :حتقيق األهداف التاليةدف اإلدارة البيئية إىل : أهداف اإلدارة البيئية يف مؤسسات صناعة اإلمسنت -أوال

وكذلك القانون،  بهسمح ي املعدل الذي تتجاوز حبيث التربة املتصاعدة إنبعاثات األمعدالت  التقليل من - أ
 .خالل تطوير هذه املعدات املعدالت العاملية منكذلك و ،اليت صممت من أجلها املعدات املعدالت

العمل على إعادة تدوير أتربة املسار اجلانيب بكافة أشكال إعادة التدوير املمكنة أو اليت ميكن أن تستخدم  -ب
 .2باستخدام أحدث التكنولوجيات املتاحة

 .اخلل أو  تربة اليت قد تنتج عن بعض املعدات يف حالة وجود ثقوبألل معاجلة كل تسرب -ج
التقليل  لكذمليات التفجري الستخراج مادة احلجر اجلريي، وكـن عم املتولدةتربة األ لى جتنبـعمل عـال - د
 .السيطرة على االهتزازات الناجتة عن التفجريو

 .خمازن املواد اخلام وخاصة اليت تكون على شكل بودرة :املكشوفة مثلوضع أغطية لكل املخازن  - هـ
منها واالستفادة ا يف الزراعة  دهوناتالزيوت وال وذلك من خالل نزعمعاجلة مياه التربيد العمل على  -و

 .لك معاجلة مياه الصرف الصحي واستخدامها يف التشجري غري املثمرذوالتشجري وك
 .غازيةأو ،أو سائلة، التخلص من النفايات مبختلف أنواعها سواء كانت  صلبة -ز

                                                
ندوة الطرق العلمية لالستفادة من أتربة املمرات اجلانبية داخل  ،املمرات اجلانبية ألفران إنتاج االمسنتمحاية البيئة من أتربة هاين عبد الرمحن مكرم،  2

  .6 ص ،1999مركز حبوث ودراسات التربية التكنولوجية جبامعة حلوان، فرباير شركات االمسنت مبنطقة حلوان، 
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 .املعدالت املسموح ا وذلك من خالل عدم جتاوز، اإلنتاجوجودة يف بعض أقسام الضوضاء املالسيطرة على  -ح
 .حتسينها، وحتقيق االشتراطات البيئية والسالمة والصحة املهنية داخلهاعلى العمل وبيئة العلى  ةظافاحمل -ط
 .مبختلف مسؤوليام العمال باملؤسسةالتدريب والتوعية البيئية املستمرة لكافة  -ت
 .إمساك سجالت بيئية منتظمة القيد العمل على التنظيم احملاسيب من خالل  -ك
  .حزام أخضر حول شبكة الطرق على وضع عملالو هاوخارج املؤسسة زيادة املساحات اخلضراء داخل -ل

دف احملافظة على البيئة وبعيدا عن  :خبصوص محاية البيئة اجلزائرية مؤسسات صناعة اإلمسنت أهداف -ثانيا
  :يلي حتقيق ما إىلدف  بأعمالتقوم مؤسسات صناعة االمسنت يف اجلزائر  ،القوانني اليت تفرضها الدولة

  ...)الكهرباء ، الغاز(  الطاقة ستهالكا يف الترشيد - أ
   املواد استهالك الترشيد يف -ب
  اإلنتاجالتقليل من املخلفات الناجتة عن عملية  -ج
  .هاتدوير إعادة  مبختلف أنواعها مع واملهمالت الفضالت من التقليص - د

 اهتمتمؤسسات صناعة االمسنت يف اجلزائر  هناك: الوضع البيئي يف مؤسسات صناعة اإلمسنت اجلزائرية -ثالثا
  :يلي وهذا راجع إىل األعمال اليت قامت ا يف جمال اإلدارة البيئية من بينها ما حبماية البيئة

   :وهي كمايلي يف جمال اإلدارة البيئي حيث قامت بأعمال: الكبرية لعني االمسنت صناعة مؤسسة - أ
  .2008 سنة للبيئة الوطنية اجلائزة على حتصلتبفضل اهودات اليت تبذهلا يف جمال تطبيق اإلدارة البيئية  -1
 .السنوي عمالاأل رقم من  23 % يعادل امبالبيئة  محاية بغرض جتهيزات بشراء تقوم املؤسسة كل سنة -2

  :أمهها من للمؤسسة واجتماعية اقتصادية عوائد يققحت إىل البيئي إلنفاقاودف املؤسسة من خالل  -3
وذلك من أجل ختفيض  حتسني صورة املؤسسة أمام اتمع وذلك من خالل نافقتها يف جمال محاية البيئة -

 .معدالت األغربة املنبعثة من املصنع

 .هامما يؤدي إىل الزيادة يف إنتاج أغربة شكل على تذهب كانت الكلينكر مادةكمية معتربة من  استرجاع -

 .حىت يتمكن السكان ااورين للمصنع  من تلبية حاجيام من املاء، تعمل املؤسسة على اقتصاد استهالك املياه -

 .من الطاقة اإلنتاجية 20 %وذلك بزيادة قدرها ، الزيادة يف  إنتاج مادة اإلمسنت -

 رها عوائد بيئية ما يعادل انتج عنه حتقيق عوائد مالية معتربة ميكن اعتب، من خالل إنفاق املؤسسة يف اال البيئي -

 .من رقم األعمال  10%    

    .عوائد بيئية ارهاعائد مايل إضايف وميكن اعتبإعادة تدوير النفايات مما يسمح هلا بتحقيق  -
اليت دف  مبجوعة من اإلجراءات الغزالن لسور مسنتاإل شركة قامت كما: الغزالن لسور اإلمسنت شركة -ب

  :إىل محاية البيئة أمهها
  .البيئة حبماية اخلاصة للتشريعات مطابقا يصبحو املصنع تأهيلقامت املؤسسة بتخصيص مبالغ مالية من أجل  -1
 .ةاألغرب تقليل انبعاثوقامت املؤسسة باقتناء معدات جديدة تسمح بزيادة اإلنتاج  -2
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  .من خالل جلب معدات جديدة االمسنت تعبئة العمل على حتسني -3
  .بأخرى جديدة الغازية االنبعاثات راقبةأجهزة م تعويض -4
  .وتصريفها باملياه اإلمدادقامت املؤسسة بإعادة صيانة شبكة  -5

 قام ،اإلمسنت يف اجلزائردف حتسني األداء البيئي ملؤسسات صناعة : برامج حتسني األداء البيئي - الفرع الثاين
 للتكاليف قطاعية قيادة لوحة وضع مت خالهلا من دراسة بإجراءقامت   2002 :سنة إيكوسيس برنامج -أوال

  :3أمهها النتائج من مجلة استخالص مت الدراسة هذه من و اجلزائر يف االمسنت لصناعة البيئية
 أن حني يف الوطنية املضافة القيمة من 1 % حوايل تقارب البيئة على السليب التأثري عن النامجة التكاليف إن - أ

 . 0,5  %يساوي القيمة هذه يف القطاع هلذا االقتصادية املسامهة

 مليون 36 حوايل 2001 اية يف تساوي اجلزائر يف االمسنت صناعة نشاط عن النامجة السلبية اآلثار تكلفة إن -ب
  .للقطاع املضافة القيمة من  18,6 % يقارب ما أي دوالر،

  .القطاع عن تنجم اليت اآلثار تكلفة نصف يساوي اآلثار هذه على القضاء تكلفة أن -ج
  .تعطلها عند الغبار تنقية جتهيزات تتوقف عندما  80 % بنسبة االمسنت ملصانع البيئة على السلبية اآلثار تزيد - د

     :4وأمههاالسابق مت متويل برامج أخرى  الربنامج إىل إضافة: الربامج األخرى -ثانيا
اإلدارة  جمال يف اجلزائريني اخلرباء جمموعة من تكوين إىل املشروع هذايهدف  1997 : كونفورم مشروع - أ

  .البيئي والتدقيق 14001 إيزو القياسية املواصفة وضع ويف البيئية
  :يلي ما حتقيق إىل املرحبة البيئية اإلدارة مشروع يهدف: املرحبة البيئية اإلدارة مشروع -  ب
  .التكاليف يف التقليل خالل من االقتصادية الفعالية حتقيق -1
  .األخرى املخلفات وكل املنبعث واهلواء املستعملة واملياه النفايات من التقليل خالل من البيئي األثر ختفيض -2
 .التسيري يف التغيري بإحداث يسمح الذي املناسب التنظيم توفري -3
 االمسنت صناعة شركةمها  الربنامج هلذا التقين الدعم من اجلزائر يف لالمسنت مصنعان استفاد: دلتا مشروع -ج

 البيئية اإلدارة أدوات من ،جزء هي اللوحة هذه البيئي األداء قيادة لوحة يف واملتمثلالبليدة  مبدينة الواقعة ةجمتي
 متارسه الذي اإلنتاجي بالنشاط املتعلقة البيانات مجع على اللوحة هذه ترتكز و ،دلتا برنامج إطار يف املطورة
 هذه بواسطة و ،املؤسسة خصوصيات مع تالءمي بيئي أداء مؤشرات بواسطة البيئي أثره قياس يتم مث من و املؤسسة
 للمواصفات املطابق البيئية اإلدارة نظام املؤسسة لوضع ئهاي اليت األوىل اللبنات بوضع الربنامج يقوم اللوحة

 :مايلي  األداة هذه لوضع متيجة االمسنت مصنع جلوء أهداف من وإيزو  14001 القياسية
 .للمصنع البيئي هائأدا على احلكم -1

                                                
كلية العلوم ، رسالة دكتوراه ، االقتصادية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامةالتحكم يف  األداء الشامل للمؤسسة ،  العايب عبد الرمحن - 3 

 . 252-251: ص ص ،2011 ،جامعة فرحات عباس سطيف ،االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
 . 255- 252: ص ص ،املرجع السابق - 4
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 .البيئية الفعالية حتقيق جلأ من وضعها عليها جيب اليت اإلجراءات على التعرف -2
3- مشلت الصدد هذا يف 14001 إيزو القياسية للمواصفات املطابق البيئة دارةإل نظام وضع يف للشروع املصنع يئة 

 الطاقة و املواد استهالك بقياس مسحت املؤشرات من جمموعة الربنامج هذا طرف من وضعها مت اليت القيادة لوحة
 .العاملني وسالمة وصحة، الصلبة والسائلة والفضالت، اهلواء تلويث، األولية

 االمسنت صناعة شركة منه استفادت الذي الذايت التشخيص برنامج عن أما: الذايت التشخيص برنامج -د
 كانت سواء للمصنع البيئية اآلثار على التعرف أجل من به تستعني أن لإلدارة يسمح دليل يف يتمثل فهو لزهانة،

 وضع العملية هذه عن ينجم وخطورا  درجة تقييم مث من و املصنع فيها يتسبب اليت صلب أو سائل أو هواء
 من تطويره مت البيئي الذايت التشخيص دليل فإن لإلشارةوالتقليل من تلك اآلثار   بالتخلص يسمح عمل برنامج
 جلأ جلهاأ من اليت األهداف إن البيئية أجل من الشركات تسمى و البيئة جمال يف تنشط فرنسية منظمة طرف
    :هي الدليل هذا لوضع لالستعانة زهانة االمسنت صناعة مصنع

 .املصنع لنشاطات أولوية األكثر البيئية املظاهر بني التوافق حتليل -1
 .التحليل عملية إجراء بعد الالزمة التدابري اختاذ -2
  .14001 إيزو القياسية للمواصفات مطابق بيئية إدارة نظام لوضع املصنع مشروع إطار يف عمل خطة إعداد -3

تعترب صناعة  اإلمسنت  :صناعة اإلمسنت اجلزائريةمؤسسات حتسني األداء البيئي يف  مقترحات - الفرع الثالث
ومن أجل التقليل من نسب التلوث إىل احلدود املعقولة بذلت ، ثا للبيئةييف اجلزائر من أكثر الصناعات تلو

حيث أا قامت باختاذ اإلجراءات الفعالة ملنع تلوث البيئة من ، مؤسسات صناعة اإلمسنت يف اجلزائر جمهودات
كما قامت شركات اإلمسنت بالتنسيق مع وزارة البيئة ويئة اإلقليم بوضع ، املتصاعدة من مداخن األفراناألتربة 

على املستوى الوطين أو  املنصوص عليها يف قانون البيئة املعدالت إىل لواخلطط والربامج مقرونة جبدول زمين للوص
  .األرباح اليت حتققها أو اآلثار اليت ختلفها هذه الصناعةوتعترب هذه اهودات قليلة وغري كافية مقارنة ب، العاملي

ومن متابعتنا أيضا للقوائم املالية املنشورة ملؤسسات صناعة اإلمسنت يف اجلزائر جند أا ال تفصح  سواء  
اخلاصة  يف صلب القوائم املالية أو يف اإليضاحات املتممة أو التقارير املرفقة عن أي نوع من املعلومات أو البيانات

ن حماسيب هذه املؤسسات يقع عليهم عبء حتديد تكلفة األداء البيئ بدقة وتسجيله ومن مث فإ، باألداء البيئي
  . بالدفاتر وإعالم كافة املهتمني باخلطوات املتبعة ونتائجها

داء البيئي تؤدي إىل حتسني وتطوير األ عة اإلمسنت اجلزائريةيف مؤسسات صنا ميكن تطبيقها  نقاطهناك و
     :5وهي كمايلي

واملنصوص عليها يف  تربة املتصاعدة لتصل إىل املعدالت التصميمية للمعداتالسيطرة على معدالت االنبعاث لأل -
 .العاملية املعدالتوأخريا إىل  ،قانون البيئة

                                                
  .446 :ص،  مرجع سبق ذكره ،واإلفصاح عن األداء البيئي ملنظمات األعمالمسامهة النظم احملاسبية يف التقرير ، نادية عبد احلليم راضي -5
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إلعادة استخدامها مرة أخرى يف  املتخلفة من الصناعة واليت التصلح على التخلص من أتربة املسار اجلانيبالعمل  -
 .إنتاج اإلمسنت

من  األتربة الناجتة عن عمليات التفجري واالهتزازات و السيطرة على تسريب األتربة الناجتة من بعض املعدات -
، والبحث عن حماجر بعيدة عن املنطقة السكنية، أما بالنسبة اإلمكانالتقليل من هذه األتربة بقدر  خالل

 .احمليطةاملؤسسات وقات مناسبة، وذلك بالتنسيق مع باقي ألالهتزازات حتاول أن جتعل التفجري يف 
 . ساعة يوميا 24تزويد املصانع بأجهزة القياس املستمر لكمية انبعاث األتربة من مداخن األفران على مدى  -
األجهزة العلمية والصحية وذلك من أجل العمل على قياسات دورية لكمية األتربة املنبعثة من  التعاقد مع -

 .املداخن واملترسبة والعالقة باجلو
 .املتخصصة لصيانة وتشغيل الفالتر املؤسساتالتعاقد مع  -
  .األجهزة العليا حتسني البيئة يف املناطق احمليطة مبصانع اإلمسنت عن طريق تقدمي على املستوى احمللي أو -
  .األفرانبتغطية العديد من خمازا خاصة يف احملاجر و وذلك تغطية أماكن التخزين املكشوفة -
 .معاجلة مياه التربيد واالستفادة ا يف الزراعة والتشجري -
للتزييت والتشحيم لضمان إعادة تدوير  حمطات إنشاء وذلك من خالل التخلص الصحي اآلمن من املخلفات -

  .الزيت املرجتع والتحكم يف كمياته وتقليل اآلثار البيئية الناجتة عن سوء تداوله
 .اإلنتاجالتحكم يف الضوضاء يف أقسام  -
 .احلفاظ على بيئة العمل وحتسينها -
يت ختدم البيئة وتتناول مشاكلها الربامج والدورات الب يامقتدريب والتوعية البيئية املستمرة من خالل الال -

  .والتحسني املستمر لبيئة العمل
 .إمساك سجالت بيئية منتظمة القيد -
 .زيادة املساحات اخلضراء داخل وخارج الشركة -
أمام املستثمرين  ؤسسةصورة امل النفقات حيسنعن هذه  اإلفصاح وذلك ألنالبيئية اإلفصاح احملاسيب عن نفقات  -

للمستثمرين واجلهات املهتمة ذا  النفقاتعدم اإلفصاح عن هذه  كما أنواتمع وجهات الضغط البيئي 
 .فصاح قد يؤدي إىل اختاذ قرارات غري سليمةاإل
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  وصف وحتليل توزيع عينة الدراسة : املبحث الثاين
لنجاح وإجناز هذه الدراسة، فقد ) التطبيقي(نظرا لألمهية العلمية والعملية اليت حيضى ا اجلانب امليداين 

من خالل هذا املبحث إعطاء فكرة توضيحية ألهم الوسائل املستخدمة يف مجع البيانات واملعلومات  نااستهدف
 استمارةملعاجلة أداة الدراسة واملتمثلة يف  هاانتبعااملتعلقة باجلانب امليداين فضال عن األساليب اإلحصائية اليت 

العينة باإلجابة على حماورها  اإلحصائية آلراء ومقترحات فئات االختباراتوذلك دف قياس وحتليل  االستبيان
  .ستبيانية وكذلك اخلصائص والصفات الشخصية ألفراد عينة الدراسة، دف الوصول إىل نتائج واقعيةاال

  الوسائل واألساليب املستخدمة يف وصف وحتليل عينة الدراسة :لاملطلب األو
، كما الوسائل واألساليب املستخدمة يف حتليل عينة الدراسةإبراز  طلبسنحاول من خالل هذا امل

ميكن  طلبمن خالل هذا املف ،االستبيانالداخلي لفقرات  تساقواالالصدق والثبات طرق دراسة سنتطرق إىل 
  :توضيح مايلي
  :من خالل هذا الفرع نتعرف على مايلي: منهجية وتصميم أداة الدراسة امليدانية - الفرع األول

لتكاليف البيئية عن ا واإلفصاح  القياس أثر التعرف على من خالل دراستنا هذه إىل دف: منهجية الدراسة -أوال
حالة جمموعة من املؤسسات الصناعية يف اجلزائر وبالتحديد قطاع صناعة  ،حتسني األداء البيئيعملية تقييم ويف 

املنهج الوصفي التحليلي يف هذه الدراسة، وذلك ألن املنهج  وبغية حتقيق ذالك قمنا بإتباع، اإلمسنت يف اجلزائر
أمالً يف التوصل  هاويقيم هاويفسر، الوصفي التحليلي يهدف إىل دراسة الظاهرة، ومجع احلقائق واملعلومات عنها

   .لوصول إىل النتائج والتوصياتابغية  يزيد ا رصيد املعرفة عن املوضوع إيل تعميمات ذات معىن
  :مهات علوماامل جلمع  مصدرين أساسني نااستخدم ملعاجلة املوضوع، من أجل احلصول على املعلوماتو

 اعتمدنا يف ذلك على ،وبغية احلصول على املعلومات من أجل معاجلة اإلطار النظري للبحث :الثانوية صادرامل - أ
، والدوريات ذات العالقة باملوضوع الثانوية املتمثلة يف الكتب، واملراجع العربية واألجنبية البيانات صادرم

والبحث  وضوع الدراسة واالت العلمية واملهنية املتخصصة،م اليت تناولتواملقاالت، والدراسات السابقة 
  .واملطالعة يف مواقع اإلنترنت املختلفة

  استبيانتصميم ب قمنااألولية  البيانات وبغية احلصول عن ملعاجلة الدراسة امليدانية للموضوع :األوليةاملصادر  -ب
بتفريغ وحتليل و،وقمنا بتوزيعها على عينة الدراسة ،صممت خصيصا هلذا الغرض كأداة رئيسية للبحثالذي يعترب 

  .اإلحصائي  SPSSمن خالل برنامج االستبيان
أثر القياس واإلفصاح عن  لتحقيق هدف الدراسة املتمثل يف التعرف على :امليدانية أداة الدراسةتصميم :ثانيا

حالة جمموعة من املؤسسات الصناعية يف  من خالل دراسة ،التكاليف البيئية يف عملية تقييم وحتسني األداء البيئي
من اجلانب  نمستفيديالدراسة  استبيانوتصميم  بإعداد قمنا ،قطاع صناعة اإلمسنت يف اجلزائراجلزائر وبالتحديد 

   .ذوي اخلربة يف هذا اال يف احلقل األكادميي واملهين واستشارة ،النظري الذي تعرضنا له يف هذا املوضوع
  :مها وتتكون إستبانة الدارسة من قسمني رئيسيني: مكونات إستبانة الدراسة -ثالثا
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سنوات ، املؤهل العلمي ،اجلنس(اليت تتمثل يف   للمستجيبالشخصية  املعلوماتعن  وفيه حنصل: القسم األول - أ
  )ونوع الفئة املستجوبة، نوع الشهادة، نوع الوظيفة، اخلربة

التكاليف أثر القياس واإلفصاح عن  عنيهدف إىل التعرف  جمال الدراسة الذيفهو عبارة عن  :القسم الثاين -ب
 فقرة 54الفقرات بلغ عددها على جمموعة من القسم هذا  أحتوى، وقد البيئية يف عملية تقييم وحتسني األداء البيئي

  :رئيسة هي حماور 4 على موزعة 
أثر توعية املسؤولني بأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن  :الذي جاء بعنوان :احملور األول -1

 واليت فقرة 12ويتكون من ، )X1(ووضعنا له الرمز ، املؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية لتحسني األداء البيئي يف 
     .)A1،A2،...........A12( التايل رمزنا هلا بالرمز

القياس واإلفصاح عن تطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات :بعنوانالذي جاء  :احملور الثاين -2
فقرة واليت رمزنا هلا بالرمز التايل  15 ويتكون من ،)X2(ووضعنا له الرمز  ،يف املؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية 

)B1،B2،........ B15(.     
دولية دف القياس النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الإعادة مراجعة :الذي جاء بعنوان :احملور الثالث -3

فقرة واليت رمزنا  12 ويتكون من ،)X3(ووضعنا له الرمز  ،البيئية يف املؤسسات الصناعية فالتكاليواإلفصاح عن 
     .)C1،C2،........C12(هلا بالرمز التايل 

املؤسسات يف البيئي  حتسني وتطوير األداء التكاليف البيئية يفالقياس واإلفصاح عن  أثر :بعنوان :احملور الرابع -4
      .)C1،C2،........ C15(فقرة واليت رمزنا هلا بالرمز التايل  15 ويتكون من ،)Y(ووضعنا له الرمز  ،الصناعية
وضع أسئلة تغطي كافة جوانب الدراسة النظرية، وتليب  االعتباروعند وضع هذه اإلستبانة مت األخذ بعني         

مجيع املتطلبات واملتغريات ذات التأثري على فرضيات الدراسة، مع مراعاة أن تكون معظم األسئلة واضحة وذات 
  .ايات مغلقة لسهولة وسرعة اإلجابة عليها وسهولة حتليلها

وذلك ، ي املكون من مخس درجاتيكرت اخلماسل )likert(وقد مت إستخدام مقياس :مقياس ليكرت -خامسا
  :املوايل اجلدولونوضح ذلك يف  .االستبياناملبحوثني لفقرات  استجاباتلقياس 

  درجات مقياس ليكرتيبني  :)4 - 3( رقم دولج جدول رقم

  بشدة قغري مواف  قغري مواف  حمايد  موافق  موافق بشدة  االستجابة
  1  2  3  4 5  الدرجة

  .الباحثمن إعداد  :املصدر

املقياس  باستخداممت وضع مقياس ترتييب هلذه األرقام إلعطاء الوسط احلسايب مدلوال  :املقياس الترتييب -سادسا
 االجتاهمنها فيما بعد حتليل النتائج، حيث تبنت الدراسة املعيار التايل للحكم على  لالستفادةالترتييب لألمهية وذلك 

  :املوايل اجلدولونوضح ذلك يف  .عند إستخدام مقياس ليكرت اخلماسي



 مؤسسات صناعة اإلمسنت يف اجلزائر جمموعة من دراسة حالة ـــــــــالرابع   ــــــــــــــــــــالفصل 

186 
 

  يبني مقياس حتديد املعدل النسيب واألمهية النسبية للوسط احلسايب: )4- 4( جدول رقم

درجات املقياس   املعدل النسيب  الوسط احلسايب
  املستخدمة يف الدراسة

األمهية النسبية 
  إىل  من  إىل  من  لدرجات املقياس

  كبرية جدادرجة   موافق بشدة  100% 84% 5.00  4.20
  درجة كبرية  موافق  83.8% 68%  4.19  3.40
  درجة متوسطة  حمايد  67.8% 52%  3.39  2.60
  درجة صغرية  غري موافق  51.8% 36%  2.59  1.80
  درجة صغرية جدا  غري موافق بشدة  35.8% 20%  1.79  1.00

  من إعداد الباحث :املصدر
  :وقد مت إعداد هذا اجلدول وفق املعيار التايل

  4= 1-5= احلد األدىن  –احلد األعلى  =املدى 
  )حسب مقياس ليكرت اخلماسي املستخدم يف الدراسة( 5= عدد  الفئات 

  )أكرب قيمة يف املقياس÷ املدى ( 0.8=  5÷  4= طول الفئة 
لتحديد احلد  ، وذلك)بداية املقياس وهي الواحد الصحيح(إىل أقل قيمة يف املقياس  )0.8( إضافة هذه القيمة
وهكذا أصبح باإلمكان تصنيف قيم املتوسطات احلسابية لكل فقرة من الفقرات، واألمهية ، األعلى هلذه اخللية

  . النسبية هلا كما ظهر يف اجلدول السابق
مت حتديد عينة الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية من جمتمع الدراسة،  :عينة الدراسةجمتمع و -الفرع الثاين

 استبعادصاحلة وخاضعة للدراسة بعد  استبانة 163إستبانة على مجيع أفراد العينة، واسترداد  203ولقد مت توزيع 
ويتمثل جمتمع الدراسة يف مسؤويل مؤسسات  لعدم حتقق الشروط املطلوبة منها، 09وعددها  امللغاة  االستبيانات

وكذلك األطراف املستفيدة من التقارير املالية ملؤسسات صناعة اإلمسنت اجلزائرية ، صناعة اإلمسنت بالدرجة األوىل
وذلك  ،واحملاسبني املعتمدين، مراجعي احلسابات، وتطبيقاته كاألساتذة اجلامعيني ،كاملؤسسات املالية والضرائب

  ، يق أهداف الدراسة امليدانيةحتقدف 
عدد االستمارات املوزعة اجلدول املوايل يوضح  :عدد االستمارات املوزعة واملستبعدة والصحيحة -أوال

   :والنتائج موضحة يف اجلدول املوايلواملستبعدة والصحيحة 

  يبني عدد االستمارات املوزعة واملستبعدة والصحيحة:  )4-5( دول رقمج
 نسبة الردود  االستمارات الصحيحة  االستمارات املستبعدة  االستمارات املتسلمة  املوزعةاالستمارات 

203 172 09  163 80%  

  إعداد الباحثمن  :املصدر
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اإلمجالية لفئات عينة الدراسة بلغت نسبة  االستجابةنالحظ بأن درجة  )4-5(من خالل اجلدول رقم 
جهتنا ابالرغم من وجود بعض الصعوبات اليت و ،إجناز الدراسةتساعدنا على ، وهي نسبة مرتفعة ومقبولة  80%

بعض  جهتنااو اإلمسنت خاصة يف ما يتعلق باالستمارات املوزعة على مؤسسات صناعة ،عهاامن أجل استرج
دل على تطور الوعي وهذا ي، كل الصعوبات إال أن نسبة االستجابة تعترب جيدةرغم  عهاااسترج الصعوبات يف
  .لدى أفراد هذه العينة وروح التعاون

  :يف اجلدول املوايل حسب اجلنسفراد عينة الدراسة أ توزيعسنوضح  :توزيع أفراد العينة حسب اجلنس -ثانيا

  حسب اجلنس فراد عينة الدراسةأ توزيعيبني : )4 -6(دول رقم ج

  اموع  أنثى  ذكر  اجلنس
  163  35  128 العدد

  %100  % 21.50 % 78.50 النسبة

  SPSS اعتمادا على خمرجات إعداد الباحث :املصدر
%  21.50 من عينة الدراسية من الذكور و % 78.50ما نسبته نالحظ بأنه  )4-6( من خالل اجلدول رقم

  .جنس الذكور من هم الدراسة عينةوهذا يدل على الغالبية من  من اإلناث

عينة الدراسة حسب املؤهـل العلمـي يف    سنوضح توزيع أفراد :توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي -ثالثا
  يبني توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي: )4 -7(جدول رقم             :اجلدول املوايل

  اموع  أخرى  دكتوراه  ماستر  ليسانس  التحصيل العلمي
  163  14  18  39  92 العدد

  %100  % 08.60 % 11.00   %23.90   %56.40  النسبة

 SPSS اعتمادا على خمرجات إعداد الباحث :املصدر

ونسبتهم   الليسانسمعظم عينة الدراسة من محلة  شهادة  نالحظ بأن )4-7( من خالل اجلدول رقم
من عينة الدراسة   %11.00وأن  ،شهادة املاستر ن علىومن أفراد العينة متحصل % 23.90حوايل وأن  ،56.40%

ن على شهادات ومتحصل من أفراد العينة % 08.60وتوضح النتائج أيضاً أن ما نسبته  ،حاملني لشهادة الدكتوراه
على أن مجيع أفراد العينة لديهم القدرة على اإلجابة على أسئلة اإلستبانة، وهذا من  وتدل النتائج السابقة   أخرى

  .عليها يف التحليل االعتمادشأنه يعزز الثقة يف إجابام ومن مث 
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سنوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات العمل يف  :توزيع أفراد العينة حسب سنوات العمل - رابعا
  يبني توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات العمل: )4 -8( دول رقمج     :اجلدول املوايل

 5أقل من   اخلربة
  سنوات

 10إىل  5
  سنوات

 15إىل  10
  سنة

سنة  15
  فما فوق

  اموع

  163  41  37  34  51 العدد

  %100    %25.20  % 22.70   %20.90   %31.30  النسبة

  SPSS اعتمادا على خمرجات إعداد الباحث :املصدر
 05لديهم خربة مهنية من عينة الدراسة   31.30 %نالحظ بأن ما نسبته )4- 8( من خالل اجلدول رقم

 تتراوح ما بني لديهم خربة  % 22.15 و ،سنوات 10إىل  5تتراوح ما بني  لديهم خربة %  20.90 ،أقلأو  سنوات
  .سنة 15لديهم خربة مهنية تفوق  ،  %25.20 و، سنوات 15إىل  10

   :يف اجلدول املوايلحسب املهنة فراد عينة الدراسة أ توزيعسنوضح  :املهنةتوزيع أفراد العينة حسب  -خامسا

  حسب املهنة فراد عينة الدراسةأ توزيعيبني : )4 -9(دول رقم ج

  اموع  إداري  أستاذ جامعي  حماسب  مدير  املهنة
  163  34  19  37  73 العدد

  %100  % 20.90 % 11.70   %22.70   %44.80  النسبة

 SPSS اعتمادا على خمرجات إعداد الباحث :املصدر

حسب فراد عينة الدراسة أ توزيعسنوضح  :نوعية الشهادة املتحصل عليهاتوزيع أفراد العينة حسب  -سادسا
  :يف اجلدول املوايلنوع الشهادة 

  حسب نوع الشهادة فراد عينة الدراسةأ توزيعيبني : )4 -10(دول رقم ج

  اموع  أخرى  تسيري  اقتصاد  تدقيق  حماسبة ومالية  نوع الشهادة
  163  20  41  30  21  51 العدد

  %100  % 12.30   %25.20  % 18.40   %12.90   %31.30  النسبة

 SPSS اعتمادا على خمرجات إعداد الباحث :املصدر

ن على شهادة نوع ختصصها ومن عينة الدراسة متحصل  %31.30أن  )4-10(رقم نالحظ من اجلدول 
نوع   %25.20 و، نوع التخصص هو اقتصاد % 18.40و، نوع التخصص هو تدقيق  %12.90هو حماسبة ومالية و 
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من خالل النتائج السابقة يتضح لنا أن غالبية عينة الدراسة ، ختصصات أخرى%  12.30و ، تسيري التخصص هو
  . بإمكاا اإلجابة على االستبيان لقرب نوع شهادم للموضوع

حسب الفئة فراد عينة الدراسة أ توزيعسنوضح  :نوعية الفئة املستجوبةتوزيع أفراد العينة حسب  -سابعا
  :يف اجلدول املوايلاملستجوبة 

  املستجوبة الفئةية حسب نوع فراد عينة الدراسةأ توزيعيبني : )4 -11(دول رقم ج
الفئة 

  املستجوبة
أستاذ 
  جامعي

مراجعي 
  احلسابات

حماسب 
  معتمد

املؤسسات 
  املالية

إدارة 
  الضرائب

دارة إ
  املؤسسات

  اموع

  163  54  19  06  24  20  40  العدد

  %100  %33.10  % 11.70  %3.70 % 14.70  %12.30  %24.50 النسبة

 SPSS اعتمادا على خمرجات إعداد الباحث :املصدر

املستجوبة هي إدارة مؤسسات صناعة من عينة الدراسة  %33.10أن  )4-11( رقم نالحظ من اجلدول
من عينة الدراسة متثل فئة   %24.50و ،وتعترب هي أكرب نسبة مقارنة مع باقي نسب عينة الدراسة األخرى  اإلمسنت

يف ما خيص هذا  الفئةاألساتذة اجلامعيني وتعترب ثاين نسبة من عينة الدراسة وتعترب نسبة مقبولة ألخذ برأي هذه 
 %12.30 و، على فئة احملاسبني املعتمدين % 14.70يلي على عينة الدراسة  ملوضوع أما باقي النسب فتوزعت كماا

  .وزعت على املؤسسات املالية  %3.70و ،وزعت على إدارة الضرائب%  11.70و ،على فئة مراجعي احلسابات 
  ثبات وصدقبدراسة  ومقسن :االستبيانالداخلي لفقرات  واالتساق الصدق والثبات :املطلب الثاين

  :يلي واليت سنوضحها يف ما النصفية والتجزئة، رونباخمعامل ألفا كعن طريق التحكيم،  االستبيان 
  :من خالل النقاط التالية ذلك ولتوضيح أكثر سيكون: طريقة التحكيم وطريقة ألفا كرونباخ - الفرع األول

فقد مت عرض اإلستبانة يف صورا األولية على بعض األساتذة األكادمييني املتخصصني و من هلم  :التحكيم: أوال
 راءآب ناخذأستبانة، وقد الفقرات اليت تضمنتها االئهم حول خربة وإطالع يف جمال احملاسبة من أجل االسترشاد بآرا

  .لالستبيان، حىت مت التوصل للصورة  النهائية بعض الفقرات، كما مت تعديل فقراتمت حذف  ،ونصائح احملكمني
  :ستبيان وسنوضحها كما يليريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االمت إستخدام ط: طريقة ألفا كرونباخ: ثانيا

مدى توفر الثبات الداخلي بني اإلجابات على أسئلة حماور  والختبار :البنائي حملاور الدراسة االتساقصدق  - أ
  %60  ألفا كرونباخ ، مت إستخدام معامل املصداقية ألفا كرونباخ، وتعترب القيمة املقبولة إحصائيا ملعاملاالستبيان

وقد مت تطبيقه على كل حمور من حماور  ،الثباتومعامل الصدق الذي يساوي اجلذر التربيعي ملعامل  فأكثر،
 :التايل كما هو موضح يف اجلدول .، وجلميع األسئلة أيضااالستبيان
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  )نباخطريقة ألفا كرو(بني معامل الثباتي: )4 -12( جدول رقم

   عدد  واحملاور األبعاد  الرمز
  الفقرات

  معامل
 الثبات 

  

معامل 
 الصدق
  

X1 

أثر توعية املسؤولني بأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن 
  0.887  0.787  12  .املؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية لتحسني األداء البيئي يف 

X2 
القياس واإلفصاح عن تطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات

  .يف املؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية 
15  0.957  0.978  

X3 
إعادة مراجعة النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس 

  .املؤسسات الصناعيةالبيئية يف  فواإلفصاح عن  التكالي
12 0.947 0.973  

Y 
البيئي يف  حتسني وتطوير األداء القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف أثر

  .املؤسسات الصناعية
15  0.953  0.976  

  0.990  0.982 54  كل فقرات االستبيان

  SPSS   من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :املصدر

   :يلي كانت كما ألفا كرونباخ أن قيم معامل الثبات )4-12(دول رقم اجلنالحظ من خالل 
بأثر توعية املسؤولني بأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن لألسئلة املتعلقة   %78.70نسبته  -1

   .0.887ومبعامل صدق قدره  املؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية لتحسني األداء البيئي يف 
من تبين تطبيق عملية القياس واإلفصاح عن التكاليف لألسئلة املتعلقة باملخاوف اليت حتد  % 95.70نسبة  -2

   .0.978 ومبعامل صدق قدرهاملؤسسات الصناعية البيئية 
معايري احملاسبة الدولية دف القياس وإعادة مراجعة النظام احملاسيب املايل لألسئلة املتعلقة  % 94.70نسبة  -3

   .0.973 ومبعامل صدق قدرهاملؤسسات الصناعية البيئية يف  فواإلفصاح عن  التكالي
البيئي يف  حتسني وتطوير األداء القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف أثر لألسئلة املتعلقة % 95.30نسبة  -4

 .0.976 ومبعامل صدق قدرهاملؤسسات الصناعية 
  .0.990 ومبعامل صدق قدره فقرات االستبيانلكل   %98.20نسبته كما أنه ما -5

أن قيمة معامل و ،60 %تصل إىل اليت املقبولة النسبة من أعلى كوا ممتازة السابقة نتائجتعترب النتائج و
  ألفا كرونباخ لردود املستجوبني على مجيع احملاور ذات قيمة أكرب من قيمة احلد األدىن املقبول مبعامل ألفا كرونباخ 

وكذلك قيمة معامل الصدق تساوي ، مما يدل على ثبات العبارات املكونة لكل حمور من حماور الدراسة ، 60%
مما يدل على صدق العبارات املكونة ، %60وهي كذلك أكرب من ، اجلذر التربيعي ملعامل الثبات ألفا كرونباخ

ط إجيايب بني أسئلة االستقصاء ومعربة إىل وجود ارتباوتشري ، وتعترب معامالت الثبات والصدق مرتفعة، لكل حمور
وهذا يعين توفر درجة عالية من الثبات الداخلي يف اإلجابات، مما ميكننا من االعتماد  عن إجابات مفرادات العينة

 .وتعميم نتائج البحث واالطمئنان على مصداقيتهاعلى هذه اإلجابات يف حتقيق أهداف الدراسة 
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 ونوضح ذلك من خالل اجلداول املوالية :الدراسة لفقراتالبنائي ل والثبات صدق االتساق  -ب
  يبني ثبات  فقرات اخلاصة باحملور األول : )4 -13( جدول رقم

 إذا يعين مقياس  
  العنصر احملذوف

نطاق التباين إذا 
 العنصر احملذوف

 البند تصحيح
  االرتباط جمموع

 االرتباط مربع
  املتعدد

 إذا كرونباخ ألفا
  عنصرمت حذف 

A1 28.8282 34.983 .046 .034 .795 
A2 27.8405 34.616 .001 .072 .811 
A3 27.9325 32.841 .139 .193 .802 
A4 27.5276 24.152 .784 .904 .722 
A5 27.9448 26.583 .781 .888 .731 
A6 28.0675 35.421 -.076- .055 .817 
A7 28.2270 30.053 .518 .357 .763 
A8 28.0184 35.142 -.033- .043 .808 
A9 26.6380 26.677 .765 .730 .733 
A10 26.5644 27.013 .834 .820 .730 
A11 26.5828 27.825 .641 .585 .748 
A12 26.4356 28.420 .650 .641 .749 

  .SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج : املصدر
  اخلاصة باحملور الثاينيبني ثبات  فقرات  : )4 - 14( جدول رقم

 إذا يعين مقياس  
  العنصر احملذوف

نطاق التباين إذا 
 العنصر احملذوف

 البند تصحيح
  االرتباط جمموع

 االرتباط مربع
  املتعدد

 إذا كرونباخ ألفا
  مت حذف عنصر

B1 49.9571 108.350 .835 .898 .952 
B2 50.0613 105.280 .822 .803 .952 
B3 49.9877 108.123 .711 .901 .955 
B4 49.7975 110.150 .695 .900 .955 
B5 49.9693 105.684 .866 .942 .951 
B6 49.8528 109.447 .782 .929 .953 
B7 49.9264 106.106 .909 .938 .951 
B8 49.9018 108.324 .804 .802 .953 
B9 49.8712 108.496 .744 .829 .954 

B10 49.9202 106.876 .843 .873 .952 
B11 49.8037 109.961 .698 .916 .955 
B12 49.8957 107.304 .890 .966 .951 
B13 50.1779 106.493 .681 .723 .956 
B14 50.0123 107.457 .646 .855 .957 
B15 49.9939 110.969 .532 .867 .959 

  .SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج : املصدر
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  يبني ثبات  فقرات اخلاصة باحملور الثالث : )4 - 15( جدول رقم  
 إذا يعين مقياس  

  العنصر احملذوف
نطاق التباين إذا 
 العنصر احملذوف

 البند تصحيح
  االرتباط جمموع

 االرتباط مربع
  املتعدد

 إذا كرونباخ ألفا
  مت حذف عنصر

C1 39.4172 68.911 .693 .591 .945 
C2 39.2945 69.419 .703 .751 .944 
C3 39.2638 68.739 .751 .812 .942 
C4 39.1902 70.797 .729 .833 .943 
C5 39.0000 72.519 .710 .868 .943 
C6 39.1718 69.069 .871 .940 .938 
C7 39.0552 72.225 .778 .924 .942 
C8 39.1288 69.446 .913 .928 .937 
C9 39.1043 71.378 .796 .798 .941 
C10 39.0736 72.686 .655 .769 .945 
C11 39.1227 70.923 .784 .857 .941 
C12 39.0061 72.339 .715 .849 .943 

  .SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج : املصدر

  يبني ثبات  فقرات اخلاصة باحملور الرابع : )4 -16( جدول رقم
 إذا يعين مقياس  

  العنصر احملذوف
نطاق التباين إذا 
 العنصر احملذوف

 البند تصحيح
  االرتباط جمموع

 االرتباط مربع
  املتعدد

 إذا كرونباخ ألفا
  مت حذف عنصر

D1 49.3497 115.747 .831 .957 .948 
D2 49.6319 111.987 .768 .857 .949 
D3 49.4663 115.016 .642 .914 .952 
D4 49.4479 116.817 .614 .942 .952 
D5 49.6687 111.581 .750 .797 .950 
D6 49.5460 113.607 .700 .877 .951 
D7 49.5153 112.251 .769 .894 .949 
D8 49.4417 115.804 .701 .860 .950 
D9 49.2515 118.239 .664 .878 .951 
D10 49.4233 113.789 .828 .954 .948 
D11 49.3067 117.905 .726 .924 .950 
D12 49.3804 114.262 .867 .937 .947 
D13 49.3558 116.033 .791 .805 .949 
D14 49.3252 116.431 .720 .831 .950 
D15 49.3742 114.495 .833 .935 .948 

  .SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد على نتائج : املصدر
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مما  0.19قيم  مربع االرتباط املتعدد موجبة وأكرب من ال مجيع أعاله نالحظ بأن السابقة ولامن خالل اجلد
  .ول أعالهايدل على أمثلية قيم ألفا كرونباخ للفقرات كما هي موضحة يف اجلد

ة ومعدل لرتبلرتباط بريسون بني معدل األسئلة الفردية مت إجياد معامل اال :طريقة التجزئة النصفية -الفرع الثاين
سيربمان براون  ارتباطستخدام معامل رتباط باوقد مت تصحيح معامالت االلرتبة لكل قسم األسئلة الزوجية ل

  :           للتصحيح حسب املعادلة التالية
  :موضحة يف اجلدول املوايل النتائجو رتباطميثل اال r حيث  r ÷2 r +1= معامل الثبات

  )طريقة التجزئة النصفية(يبني معامل الثبات : )4 -17( جدول رقم

   عدد  واحملاور األبعاد  الرمز
  الفقرات

  معامل
 االرتباط

  

  معامل 
 الثبات
  

X1 

أثر توعية املسؤولني بأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن 
  0.785 0.646  12  .املؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية لتحسني األداء البيئي يف 

X2 
القياس واإلفصاح عن تطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات

  .يف املؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية 
15  0.813  0.897  

X3 
إعادة مراجعة النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس 

  .املؤسسات الصناعيةالبيئية يف  فواإلفصاح عن  التكالي
12 0.843 0.915 

Y 
البيئي يف  حتسني وتطوير األداء البيئية يفالقياس واإلفصاح عن التكاليف  أثر

  .املؤسسات الصناعية
15  0.849  0.918  

 0.980  0.961 54  كل فقرات االستبيان

  .SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 كانت كماسيربمان براون للتصحيح  ارتباط أن قيم معامل الثبات )4-17(دول رقم اجلنالحظ من خالل 
  : يلي

أثر توعية املسؤولني بأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن بلألسئلة املتعلقة   %89.70 نسبة - أ
   .املؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية لتحسني األداء البيئي يف 

من تبين تطبيق عملية القياس واإلفصاح عن التكاليف لألسئلة املتعلقة باملخاوف اليت حتد  % 94.50 نسبة -ب
   .املؤسسات الصناعيةيف البيئية 

معايري احملاسبة الدولية دف القياس وإعادة مراجعة النظام احملاسيب املايل لألسئلة املتعلقة  % 95.50نسبة  -ج
   .املؤسسات الصناعيةيف البيئية  فواإلفصاح عن  التكالي

يف البيئي  حتسني وتطوير األداء القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف أثرب لألسئلة املتعلقة % 95.70نسبة  - د
 .املؤسسات الصناعية
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  .فقرات االستبيانلكل   %98.40نسبته  - هـ
سيربمان براون للتصحيح لردود املستجوبني على مجيع احملاور  ارتباطأن قيمة معامل وتعترب النتائج السابقة 

، وهذا يعين توفر  %60 سيربمان براون للتصحيح  ارتباطذات قيمة أكرب من قيمة احلد األدىن املقبول معامل 
راسة على هذه اإلجابات يف حتقيق أهداف الد االعتماددرجة عالية من الثبات الداخلي يف اإلجابات، مما ميكننا من 

  .وحتليل نتائجها
  )مسرنوف -كوروف اختبار( التوزيع الطبيعي اختبار :لثاملطلب الثا

مسرنوف  ملعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو  - اختبار كوروف طلبمن خالل هذا املسنعرض 
ط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا ن معظم االختبارات املعلمية تشتراختبار ضروري يف حالة اختبار الفرضيات أل

  :ميكن التطرق إىل طلبوبالتايل من خالل هذا امل
  يف اجلدول املوايل قمنا بإعداد النتائج  اختبار التوزيع الطبيعيمن أجل  :ختبار حماور الدراسةا - الفرع األول

  يبني اختبار التوزيع الطبيعي: )4 -18( جدول رقم

  عدد  واحملاور األبعاد  الرمز
  الفقرات

قيمة 
  Zاالختبار 
  

  مستوى
 املعنوية
  

X1 

أثر توعية املسؤولني بأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن 
  0.106  1.180  12  .التكاليف البيئية لتحسني األداء البيئي

X2 
القياس واإلفصاح عن تطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات

  .التكاليف البيئية
15  1.315  0.063  

X3 
معايري احملاسبة الدولية دف القياس وإعادة مراجعة النظام احملاسيب املايل 

  .البيئية فواإلفصاح عن  التكالي
12 1.212 0.097  

Y 0.213  0.918  15  .البيئي حتسني وتطوير األداء القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف أثر  

  SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
صغر من قيمة أأي (صغرية  Zنتائج االختبار حيث أن قيمة االختبار  )4- 18( ويوضح اجلدول التايل رقم

Z  0.05كرب من أوكذلك قيمة مستوى الداللة  1.96اجلدولية( )Sig  0.05(  وهذا يدل على أن البيانات تتبع
  .التوزيع الطبيعي وجيب استخدام االختبارات املعلميه

، االستبيانللعينة الواحدة لتحليل فقرات  Tمت استخدام اختبار : االستبيانفقرات  واختبارحتليل  -الفرع الثاين
 Tاحملسوبة أكرب من قيمة  Tقيمة  جيابية مبعىن أن أفراد العينة يوافقون على حمتواها إذا كانتإوتكون الفقرة 

وتكون الفقرة  ،%60واملعدل النسيب أكرب من  0.05أو مستوى الداللة أقل من ( 1.96اجلدولية واليت تساوي 
اجلدولية واليت  Tاحملسوبة أصغر من قيمة  Tسلبية مبعىن أن أفراد العينة ال يوافقون على حمتواها إذا كانت قيمة 
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، وتكون آراء أفراد العينة يف الفقرة  %60واملعدل النسيب أقل من  0.05أو مستوى الداللة أقل من ( 1.96تساوي 
  .0.05حمايدة إذا كان مستوى الداللة هلا أكرب من 

أثر توعية املسؤولني بأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف : حتليل فقرات احملور األول -أوال
 :والنتائج موضحة يف اجلدول املوايل .املؤسسات الصناعيةلتحسني األداء البيئي يف البيئية 

   يبني حتليل فقرات احملور األول: )4 -19( جدول رقم
  درجة 
  املوافقة

مستوى 
 الداللة

معامل   الترتيب Tقيمة 
 االختالف

 االحنراف املعدل النسيب
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

 رقم الفقرة

  A1 1.2270 42018. 24.50 34.245 12 37.282 000.  بشدة موافقغري 
 A2 2.2147 87307. 72.40 24.597 1 32.387 000.  موافقغري 
 A3 2.1227 98616. 69.80 25.137 2 27.481 000.  موافقغري 
 A4 2.5276 1.25370 69.40 28.135 3 25.740 000.  موافقغري 
 A5 2.1104 97503. 68.30 28.683 4 27.634 000.  موافقغري 
 A6 1.9877 86772. 40.70 35.726 9 29.246 000.  موافقغري 
 A7 1.8282 82098. 44.30 39.421 6 28.431 000.  موافقغري 

 A8 2.0368 72767. 39.80 43.654 10 35.736 000.  موافق
 A9 3.4172 98015. 36.60 44.906 11 44.511 000.  موافق
 A10 3.4908 87748. 42.20 46.201 8 50.790 000.  موافق
 A11 3.4724 97697. 42.50 46.458 7 45.377 000.  موافق
 A12 3.6196 89034. 50.60 49.600 5 51.904 000.  موافق

  SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
 املتعلق احملور األول ما خيص راء أفراد عينة الدراسة يفآالذي يبني  )4-19( رقم اجلدول خالل من يتضح

أثر توعية املسؤولني بأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية لتحسني األداء البيئي يف ب
  :مرتبة تنازليا حسب املعدل النسيب لكل فقرة كما يليوهي  املؤسسات الصناعية

 معياري وباحنراف ،1.2270الوسط احلسايب  بلغ وهذا بعدما،  12جاءت يف الرتبة رقم A1 ذات الرمزالفقرة  - أ
هذه  على أنمما يدل  0.05وهي أقل من ، 0.000ومستوى داللة  ، %24.50 نسيبومبعدل  ،0.42018 قدره

0.05 داللة الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى  على هذه الفقرة غري موافقني بشدة أفراد العينة أغلب أنيعين و .   
وباحنراف معياري ، 2.2147الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ، 1 جاءت يف الرتبة رقم A2ذات الرمز الفقرة  - ب

على أن هذه مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %72.40 نسيبومبعدل ،  0.87307قدره
0.05 داللة الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى   على هذه الفقرةغري موافقني  أفراد العينة أغلب أنوهذا يعين .   

وباحنراف معياري ، 2.1227وهذا بعدما بلغ الوسط احلسايب ، 2 جاءت يف الرتبة رقم A3الفقرة ذات الرمز  -ج
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من ، 0.000ومستوى داللة  ، %69.80ومبعدل نسيب ،  0.98616قدره

0.05 دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن أفراد العينة غري موافقني على هذه الفقرة .   



 مؤسسات صناعة اإلمسنت يف اجلزائر جمموعة من دراسة حالة ـــــــــالرابع   ــــــــــــــــــــالفصل 

196 
 

وباحنراف معياري ، 2.5276وهذا بعدما بلغ الوسط احلسايب ، 3 جاءت يف الرتبة رقم A4الفقرة ذات الرمز  - د
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من ، 0.000ومستوى داللة  ، %69.40ومبعدل نسيب ، 1.25370 قدره

0.05 دالة إحصائياً عند مستوى  أفراد العينة غري موافقني على هذه الفقرة أغلب وهذا يعين أن .   
وباحنراف معياري ، 2.1104وهذا بعدما بلغ الوسط احلسايب ،  4جاءت يف الرتبة رقم A5الفقرة ذات الرمز  - هـ
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من ، 0.000ومستوى داللة  ، %86.30ومبعدل نسيب ، 0.97503 قدره

0.05 دالة إحصائياً عند مستوى   الفقرةأفراد العينة غري موافقني على هذه أغلب وهذا يعين أن .   
وباحنراف معياري ، 1.9877وهذا بعدما بلغ الوسط احلسايب ،  9جاءت يف الرتبة رقم A6الفقرة ذات الرمز  -و

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من ، 0.000ومستوى داللة  ، %40.70ومبعدل نسيب ،  0.86772قدره
0.05 دالة إحصائياً عند مستوى  أفراد العينة غري موافقني على هذه الفقرة أغلب وهذا يعين أن .   

وباحنراف معياري ، 1.8282وهذا بعدما بلغ الوسط احلسايب ، 6 جاءت يف الرتبة رقم A7الفقرة ذات الرمز  -ز
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من ، 0.000ومستوى داللة  ، %44.30ومبعدل نسيب ،  0.82098قدره

0.05 دالة إحصائياً عند مستوى  أفراد العينة غري موافقني على هذه الفقرة أغلب وهذا يعين أن .   
وباحنراف معياري ، 2.0368وهذا بعدما بلغ الوسط احلسايب ، 10 جاءت يف الرتبة رقم A8الفقرة ذات الرمز  -ح

على أن هذه مما يدل  0.05وهي أقل من ، 0.000ومستوى داللة  ، %0.39.80ومبعدل نسيب ،  0.98015قدره
0.05 الفقرة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   

وباحنراف معياري ، 3.4172وهذا بعدما بلغ الوسط احلسايب ، 11 جاءت يف الرتبة رقم A9الفقرة ذات الرمز  -ط
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من ، 0.000ومستوى داللة  ، %36.60ومبعدل نسيب ،  0.98015قدره

0.05 دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.4908وهذا بعدما بلغ الوسط احلسايب ، 8 جاءت يف الرتبة رقم A10الفقرة ذات الرمز  -ت

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من ، 0.000ومستوى داللة  ، %42.20ومبعدل نسيب ،  0.87748قدره
0.05 دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة . 

وباحنراف معياري ، 3.4724وهذا بعدما بلغ الوسط احلسايب ، 7 جاءت يف الرتبة رقم A11الفقرة ذات الرمز  -ك
الفقرة على أن هذه مما يدل  0.05وهي أقل من ، 0.000ومستوى داللة  ، %42.50ومبعدل نسيب ،  0.97697قدره

0.05 دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.6196وهذا بعدما بلغ الوسط احلسايب ، 5 جاءت يف الرتبة رقم A12الفقرة ذات الرمز  -ل

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من ، 0.000ومستوى داللة  ، %50.60ومبعدل نسيب ، 0.89034 قدره
0.05 دالة إحصائياً عند مستوى  ويعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  
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القياس واإلفصاح عن تطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات :حتليل فقرات احملور الثاين -ثانيا
  :والنتائج موضحة يف اجلدول املوايل. املؤسسات الصناعيةالتكاليف البيئية 

  يبني حتليل فقرات احملور الثاين: )4 - 20( جدول رقم
  درجة
  املوافقة

مستوى 
 الداللة

معامل   الترتيب Tقيمة 
 االختالف

 االحنراف املعدل النسيب
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

 رقم الفقرة

 1B 3.5521 83262. 0.710 23.440 4 54.468 000.  موافق
 2B 3.4479 1.01928 0.690 29.563 13 43.187 000.  موافق
 3B 3.5215 97713. 0.704 27.748 11 46.011 000.  موافق
 4B 3.7117 86584. 0.742 23.328 3 54.730 000.  موافق
 5B 3.5399 95093. 0.708 26.863 10 47.526 000.  موافق
 6B 3.6564 81937. 0.731 22.409 1 56.974 000.  موافق
 7B 3.5828 88761. 0.717 24.774 7 51.534 000.  موافق
 8B 3.6074 86378. 0.721 23.945 6 53.319 000.  موافق
 9B 3.6380 91505. 0.728 25.152 8 50.760 000.  موافق
 10B 3.5890 90765. 0.718 25.290 9 50.483 000.  موافق
  B 11 3.7055 87441. 0.741 23.598 5 54.104 000.  موافق
 B 12 3.6135 84126. 0.723 23.281 2 54.839 000.  موافق
 B 13 3.3313 1.12247 0.666 33.695 15 37.891 000.  موافق
 B 14 3.4969 1.10763 0.699 31.674 14 40.308 000.  موافق
 B 15 3.5153 1.02654 0.703 29.202 12 43.721 000.  موافق

 SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

املتعلق  احملور الثاين ما خيص راء أفراد عينة الدراسة يفآالذي يبني  )4- 20( رقم اجلدول خالل من يتضح
 املؤسسات الصناعيةيف القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية تطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقاتب

    :مرتبة تنازليا حسب املعدل النسيب لكل فقرة كما يلي وهي
وباحنراف معياري ، 3.5521الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  4جاءت يف الرتبة رقم B1ذات الرمز الفقرة  - أ

أن هذه الفقرة على مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %71.00 نسيبومبعدل ، 0.83262قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرةهذا و .   

وباحنراف معياري ، 3.4479الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  13جاءت يف الرتبة رقم B2ذات الرمز الفقرة  -ب
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ،% 69.00 نسيبومبعدل ، 1.01928قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
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وباحنراف معياري ، 3.5215الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  11جاءت يف الرتبة رقم B3ذات الرمز الفقرة  -ج
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %70.40 نسيبومبعدل ، 0.97713قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.7117الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  3جاءت يف الرتبة رقم B4ذات الرمز الفقرة  - د

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %0.742 نسيبومبعدل ، 0.86584قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   

وباحنراف معياري ، 3.5399الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  10جاءت يف الرتبة رقم B5ذات الرمز الفقرة  -ه
الفقرة على أن هذه مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %70.80 نسيبومبعدل ، 0.95093قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.6564الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  1جاءت يف الرتبة رقم B6ذات الرمز الفقرة  -و

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %73.10 نسيبومبعدل ، 0.81937قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   

وباحنراف معياري ، 3.5828الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  7جاءت يف الرتبة رقم B7ذات الرمز الفقرة  -ز
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %71.70 نسيبومبعدل ، 0.88761قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.6074الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  6جاءت يف الرتبة رقم B8ذات الرمز الفقرة  -ح

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %72.10 نسيبومبعدل ، 0.86378قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   

وباحنراف معياري ، 3.6380الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  8جاءت يف الرتبة رقم B9ذات الرمز الفقرة  -ط
الفقرة على أن هذه مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %72.80 نسيبومبعدل ، 0.91505قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.5890الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  9جاءت يف الرتبة رقم B10ذات الرمز الفقرة  -ت

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %71.80 نسيبومبعدل ، 0.90765قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   

وباحنراف معياري ، 3.7055الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  5جاءت يف الرتبة رقم B11ذات الرمز الفقرة  -ك
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %74.10 نسيبومبعدل ، 0.87441قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
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وباحنراف معياري ، 3.6135الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  2جاءت يف الرتبة رقم B12ذات الرمز الفقرة  -ل
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %72.30 نسيبومبعدل ، 0.84126قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.3313الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ، 15جاءت يف الرتبة رقم B13ذات الرمز الفقرة  -م

الفقرة على أن هذه مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %66.60 نسيبومبعدل ، 1.12247قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   

وباحنراف معياري ، 3.4969الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ، 14جاءت يف الرتبة رقم B14ذات الرمز الفقرة  -ن
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %69.90 نسيبومبعدل ، 1.10763قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.5153الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ، 12جاءت يف الرتبة رقم B15ذات الرمز الفقرة  -ع

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %70.30 نسيبومبعدل ، 1.02654قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .  

إعادة مراجعة النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس : حتليل فقرات احملور الثالث -ثالثا
 :والنتائج موضحة يف اجلدول املوايل .املؤسسات الصناعيةالبيئية يف  فواإلفصاح عن  التكالي

  يبني حتليل فقرات احملور الثالث: )4 - 21(  جدول رقم
  درجة
  املوافقة

مستوى 
 الداللة

معامل   الترتيب Tقيمة 
 االختالف

 االحنراف املعدل النسيب
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

 رقم الفقرة

 1C 3.2945 1.17027 0.659 35.522 12 35.941 000.  موافقغري 
 C 2 3.4172 1.11563 0.683 32.648 11 39.106 000.  موافق
 C 3 3.4479 1.10640 0.690 32.089 10 39.786 000.  موافق
 C 4 3.5215 97713. 0.704 27.748 9 46.011 000.  موافق
 C 5 3.7117 86584. 0.742 23.328 2 54.730 000.  موافق
 C 6 3.5399 95093. 0.708 26.863 8 47.526 000.  موافق
 C 7 3.6564 81937. 0.731 22.409 1 56.974 000.  موافق
 C 8 3.5828 88761. 0.717 24.774 5 51.534 000.  موافق
 C 9 3.6074 86378. 0.721 23.945 4 53.319 000.  موافق
 C 10 3.6380 91505. 0.728 25.152 6 50.760 000.  موافق
 C 11 3.5890 90765. 0.718 25.290 7 50.483 000.  موافق
 C 12 3.7055 87441. 0.741 23.598 3 54.104 000.  موافق

 SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
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الثالث املتعلق احملور  ما خيص الذي يبني أراء أفراد عينة الدراسة يف )4-21( رقم اجلدول خالل من يتضح
البيئية يف  فمعايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاح عن  التكاليوإعادة مراجعة النظام احملاسيب املايل ب

    :مرتبة تنازليا حسب املعدل النسيب لكل فقرة كما يلي وهي .الصناعيةاملؤسسات 
وباحنراف معياري ، 3.2945الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  12جاءت يف الرتبة رقمC1 ذات الرمز الفقرة  - أ

الفقرة على أن هذه مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %65.90 نسيبومبعدل ، 1.17027قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  على هذه الفقرة غري موافقني أفراد العينة أغلب وهذا يعين أن .   

وباحنراف معياري ، 3.4172الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  11جاءت يف الرتبة رقمC2 ذات الرمز الفقرة  -ب
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %68.30 نسيبومبعدل ، 1.11563قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.4479الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  10جاءت يف الرتبة رقمC3 ذات الرمز الفقرة  -ج

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %69.00 نسيبومبعدل ، 1.10640قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   

وباحنراف معياري ، 3.5215الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  9جاءت يف الرتبة رقمC4 ذات الرمز الفقرة  -ه
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %70.40 نسيبومبعدل ، 0.97713قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.7117الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  2جاءت يف الرتبة رقمC5 ذات الرمز الفقرة  -و

الفقرة على أن هذه مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %74.20 نسيبومبعدل ، 0.86584قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   

وباحنراف معياري ، 3.5399الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  8جاءت يف الرتبة رقمC6 ذات الرمز الفقرة  -ز
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %70.80 نسيبومبعدل ، 0.95093قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.6564الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  1جاءت يف الرتبة رقمC7 ذات الرمز الفقرة  -ح

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %73.10 نسيبومبعدل ، 0.81937قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   

وباحنراف معياري ، 3.5828الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  5جاءت يف الرتبة رقمC8 ذات الرمز الفقرة  -ط
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %71.70 نسيبومبعدل ، 0.88761قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
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وباحنراف معياري ، 3.6074الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  4جاءت يف الرتبة رقمC9 ذات الرمز الفقرة  -ت
الفقرة على أن هذه مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %72.10 نسيبومبعدل ، 0.86378قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.6380الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  6جاءت يف الرتبة رقمC10 ذات الرمز الفقرة  -ك

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %72.80 نسيبومبعدل ، 0.91505قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   

وباحنراف معياري ، 3.5890الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  7جاءت يف الرتبة رقمC11 ذات الرمز الفقرة  -ل
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %71.80 نسيبومبعدل ، 0.90765قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .   
وباحنراف معياري ، 3.7055الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  3جاءت يف الرتبة رقمC12 ذات الرمز الفقرة  -م

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %74.10 نسيبومبعدل ، 0.87441قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة .  

البيئي يف  حتسني وتطوير األداء القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف أثر: حتليل فقرات احملور الرابع - رابعا
  :والنتائج موضحة يف اجلدول املوايل .املؤسسات الصناعية

  فقرات احملور الرابعيبني حتليل : )4 - 22(  جدول رقم
  درجة 
  املوافقة

مستوى 
 الداللة

معامل   الترتيب Tقيمة 
 االختالف

 االحنراف املعدل النسيب
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

 رقم الفقرة

 1D 3.6135 84126. 0.723 23.281 2 54.839 000.  موافق
  D 2 3.3313 1.12247 0.666 33.695 14 37.891 000.  موافقغري  

 D 3 3.4969 1.10763 0.699 31.674 11 40.308 000.  موافق
 D 4 3.5153 1.02654 0.703 29.202 10 43.721 000.  موافق

 D 5 3.2945 1.17027 0.659 35.522 15 35.941 000.  موافقغري 
 D 6 3.4172 1.11563 0.683 32.648 13 39.106 000.  موافق
 D 7 3.4479 1.10640 0.690 32.089 12 39.786 000.  موافق
 D 8 3.5215 97713. 0.704 27.748 9 46.011 000.  موافق
 D 9 3.7117 86584. 0.742 23.328 3 54.730 000. موافق
 D 10 3.5399 95093. 0.708 26.863 8 47.526 000. موافق
 D 11 3.6564 81937. 0.731 22.409 1 56.974 000. موافق
 D 12 3.5828 88761. 0.717 24.774 5 51.534 000. موافق
 D 13 3.6074 86378. 0.721 23.945 4 53.319 000. موافق
 D 14 3.6380 91505. 0.728 25.152 6 50.760 000. موافق
 D 15 3.5890 90765. 0.718 25.290 7 50.483 000. موافق

 SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
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الثالث املتعلق احملور  ما خيص راء أفراد عينة الدراسة يفآالذي يبني  )4- 22( رقم اجلدول خالل من يتضح
مرتبة  وهي .املؤسسات الصناعيةالبيئي يف  حتسني وتطوير األداء القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف أثرب

    :تنازليا حسب املعدل النسيب لكل فقرة كما يلي
وباحنراف معياري ، 3.6135الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  2رقم جاءت يف الرتبةD1 ذات الرمز الفقرة  - أ

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %72.30 نسيبومبعدل ، 0.84126قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  

وباحنراف معياري ، 3.3313الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  14جاءت يف الرتبة رقمD2 ذات الرمز الفقرة  -ب
الفقرة على أن هذه مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %66.60 نسيبومبعدل ، 1.12247قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى   على هذه الفقرة غري موافقني أفراد العينة أغلبوهذا يعين أن.  
وباحنراف معياري ، 3.4969الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  11جاءت يف الرتبة رقمD3 ذات الرمز الفقرة  -ج

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %69.90 نسيبومبعدل ، 1.10763قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  

وباحنراف معياري ، 3.5153الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  10جاءت يف الرتبة رقمD4 ذات الرمز الفقرة  - د
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %70.30 نسيبومبعدل ، 1.02654قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  
وباحنراف معياري ، 3.2945الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  15جاءت يف الرتبة رقمD5 ذات الرمز الفقرة  -ه

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %65.90 نسيبومبعدل ، 1.17027قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى   على هذه الفقرة غري موافقني أفراد العينة أغلبوهذا يعين أن.  

وباحنراف معياري ، 3.4172الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  13جاءت يف الرتبة رقمD6 ذات الرمز الفقرة  -و
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %68.30 نسيبومبعدل ، 1.11563قدره 

0.05 داللة عند مستوىدالة إحصائياً   وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  
وباحنراف معياري ، 3.4479الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  12جاءت يف الرتبة رقمD7 ذات الرمز الفقرة  -ز

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %69.00 نسيبومبعدل ، 1.10640قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  

وباحنراف معياري ، 3.5215الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  9جاءت يف الرتبة رقمD8 ذات الرمز الفقرة  -ح
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %70.40 نسيبومبعدل ، 0.97713قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  
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وباحنراف معياري ، 3.7117الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  3جاءت يف الرتبة رقمD9 ذات الرمز الفقرة  -ط
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %74.20 نسيبومبعدل ، 0.86584قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  
وباحنراف معياري ، 3.5399الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  8جاءت يف الرتبة رقمD10 ذات الرمز الفقرة  -ت

الفقرة على أن هذه مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %70.80 نسيبومبعدل ، 0.95093قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. 

وباحنراف معياري ، 3.6546الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  1جاءت يف الرتبة رقمD11 ذات الرمز الفقرة  -ك
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %73.10 نسيبومبعدل ، 0.81937قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  
وباحنراف معياري ، 3.5828الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  5جاءت يف الرتبة رقمD12 ذات الرمز الفقرة  -ل

على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %71.70 نسيبومبعدل ، 0.88761قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  

وباحنراف معياري ، 3.6074الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  4جاءت يف الرتبة رقمD13 ذات الرمز الفقرة  -م
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %72.10 نسيبومبعدل ، 0.86378قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  
وباحنراف معياري ، 3.6380الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  6جاءت يف الرتبة رقمD14 ذات الرمز الفقرة  -ن

الفقرة على أن هذه مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %72.80 نسيبومبعدل ، 0.91505قدره 
0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  

وباحنراف معياري ، 3.5890الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  7جاءت يف الرتبة رقمD15 ذات الرمز الفقرة  -ص
على أن هذه الفقرة مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %71.80 نسيبومبعدل ، 0.90765قدره 

0.05 داللة دالة إحصائياً عند مستوى  وهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة.  
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أفراد عينة الدراسة يف ما خيص حماور راء آ من أجل معرفةللعينة  T اختبارمت إستخدام : مجيع احملاور -خامسا
  :يف اجلدول املوايل موضحةوالنتائج  االستبيان

   يبني حتليل مجيع حماور الدراسة: )4 - 23(  جدول رقم
  درجة 
  املوافقة

مستوى 
 الداللة

معامل   الترتيب Tقيمة 
 االختالف

 االحنراف املعدل النسيب
 املعياري

 املتوسط
 احلسايب

 رقم الفقرة

 1X 2.5046 49572. 50.10 19.792 4 64.506 000.  موافقغري 
 2X 3.5673 74094. 71.30 20.770 1 61.468 000.  موافق
  3X 3.3865 1.00747 67.70 29.749 3 42.916 000.  حمايد
 Y 3.5309 76447. 70.60 21.651 2 58.968 000.  موافق

 SPSSعلى نتائج برنامج  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر

 وهي،يف ما خيص حماور االستبيانالذي يبني أراء أفراد عينة الدراسة  )4-23( رقم اجلدول خالل من يتضح
  :ب املعدل النسيب لكل حمور كما يليمرتبة تنازليا حس

وباحنراف معياري ، 2.5046الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ، 4 جاء يف الرتبة رقم 1Xذو الرمزيف احملور األول  -أ
احملور  اعلى أن هذمما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %50.10 نسيبومبعدل ، 0.49572قدره 

0.05 داللة إحصائياً عند مستوى دال  هذا احملورعلى  غري موافقني أفراد العينة أغلب وهذا يعين أن.  
وباحنراف ، 3.5673الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ، 1 جاء يف الرتبة رقم 2Xذو الرمز لثاينيف احملور ا -ب

على أن مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %71.30 نسيبومبعدل ، 0.74094معياري قدره 
0.05 داللة إحصائياً عند مستوى احملور دال اهذ  هذا احملورعلى  موافقني أفراد العينة أغلب وهذا يعين أن.  
وباحنراف ، 3.3865الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ، 3 جاء يف الرتبة رقم 3Xذو الرمز الثالثيف احملور  -ج

على أن مما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %67.70 نسيبومبعدل ، 1.00747معياري قدره 
0.05 داللة إحصائياً عند مستوى احملور دال اهذ  هذا احملور يف حمايدين أفراد العينة أغلب وهذا يعين أن.  
وباحنراف معياري ، 3.5309الوسط احلسايب  بلغوهذا بعدما ،  3جاء يف الرتبة رقم Yذو الرمز لرابعيف احملور ا - د

احملور  اعلى أن هذمما يدل  0.05وهي أقل من  ،0.000ومستوى داللة  ، %70.60 نسيبومبعدل ، 0.76447قدره 
0.05 داللة إحصائياً عند مستوى دال   هذا احملوروهذا يعين أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة على.  
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   واالحندار واالستقالليةرتباط اال عالقة باستخدامالفرضيات  اختبار: املبحث الثالث
 باستخدامفقرات وفرضيات الدراسة  اختبارسوف نقوم من خالل هذا املبحث بعرض وحتليل نتائج 

وسيكون  ،واملتعدد البسيط االحنداروأسلوب ، االستقالليةمعامل  واستخدام، مبعامل بريسون االرتباطعالقة  اختبار
  :ذلك من خالل املطالب التالية

  :)Corrélation de Pearson( رتباطستخدام االاباختبار فرضيات الدراسة : املطلب األول
فقرات وفرضيات  اختبار لتحليل و بريسون  االرتباطستخدام معامل إ طلبسنحاول من خالل هذا امل

   :الدراسة كما يلي ضياتيتم التحقق من صحة فروت اليف إطار التساؤ ،الدراسة
 =0.05عند مستوى داللة يساوي  توجد عالقة ارتباط واليت تنص على أنه :األوىلالفرضية اختبار  -الفرع األول

 حتسني األداء البيئي ولتكاليف البيئية عن االقياس واإلفصاح احملاسيب بني أمهية الوعي لدى املسؤولني بضرورة
   .الصناعية للمؤسسات

بني أمهية الوعي لدى  إلجياد العالقة بريسون اختبارمت إستخدام ومن أجل إثبات أو نفي هذه الفرضية 
عند الصناعية  حتسني األداء البيئي للمؤسساتوالقياس واإلفصاح احملاسيب للتكاليف البيئية املسؤولني بضرورة 

معامل االرتباط بني أمهية الوعي لدى املسؤولني  نتائج ، واجلدول التايل يوضح=0.05مستوى داللة يساوي 
  .الصناعية حتسني األداء البيئي للمؤسساتولتكاليف البيئية عن ااحملاسيب واإلفصاح بضرورة القياس 

احملاسيب واإلفصاح القياس أمهية الوعي لدى املسؤولني بضرورة بني  االرتباطيبني معامل  :)4 -24(  جدول رقم
  .الصناعية للمؤسساتحتسني األداء البيئي والبيئية لتكاليف عن ا

  X1  اإلحصاءات  احملور

Y  

 0.790 معامل االرتباط

 0.000 مستوى الداللة

 163 حجم العينة

  SPSS على نتائج باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
كما أن  0.05من قلأ وهي 0.000 تساوي الداللة أن قيمة مستوى )4-24( ويتبني لنا من اجلدول رقم

ذات داللة إحصائية عند و وجود عالقة ارتباط قوية على يدل مما 0.790تساوي  احملسوبة rقيمة معامل االرتباط 
لتكاليف البيئية عن االقياس واإلفصاح احملاسيب أمهية الوعي لدى املسؤولني بضرورة بني   =0.05 داللة مستوى

أنه عندما يتوفر لدى املسؤولني وعي وإدراك بأمهية القياس  ي، أالصناعية حتسني األداء البيئي للمؤسساتو
الصناعية وخاصة  للمؤسسات وحتسني األداء البيئيمن درجة تقييم البيئية يزيد للتكاليف  واإلفصاح احملاسيب

  .مؤسسات صناعة اإلمسنت
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 =0.05عند مستوى داللة يساوي  توجد عالقة ارتباط واليت تنص على أنه :ثانيةالفرضية الاختبار  -الفرع الثاين

حتسني و البيئية  للتكاليف احملاسيب القياس واإلفصاحتطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات بني
  .الصناعية للمؤسسات األداء البيئي

 املخاوف واملعوقات بنيبريسون إلجياد العالقة  اختبارمت إستخدام ومن أجل إثبات أو نفي هذه الفرضية 

 للمؤسسات وحتسني األداء البيئي البيئية  لتكاليفاعن  احملاسيبالقياس واإلفصاح تطبيق عملية  من تبين حتد اليت
 اليت املخاوف واملعوقات بني معامل االرتباط نتائج واجلدول التايل يوضح،  =0.05عند مستوى داللة  الصناعية

  .الصناعية للمؤسسات وحتسني األداء البيئي القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية تطبيق عملية   من تبين حتد
القياس تطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات يبني معامل االرتباط بني :)4 - 25(  رقم جدول

  .الصناعية وحتسني األداء البيئي للمؤسساتكاليف البيئية لتعن ا احملاسيب واإلفصاح

 X2  اإلحصاءات  احملور

Y  
 0.981 معامل االرتباط

 0.000 مستوى الداللة

 163 حجم العينة

  SPSS من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج: املصدر
كما أن  0.05 من قلأ وهي 0.000 تساوي الداللة أن قيمة مستوى )4-25( ويتبني لنا من اجلدول رقم

ذات داللة إحصائية عند و وجود عالقة ارتباط قوية على يدل مما 0.981تساوي  احملسوبة rقيمة معامل االرتباط 
عن  احملاسيب  القياس واإلفصاحتطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات بني  = 0.05 داللة مستوى

هي اليت حتد من تطبيق أي أن املخاوف واملعوقات ، الصناعية للمؤسسات وحتسني األداء البيئيلتكاليف البيئية ا
على حتسني األداء البيئي للمؤسسات لتكاليف البيئية مما يكون له تأثري عن ا عملية القياس واإلفصاح احملاسيب

  .الصناعية
بني  =0.05عند مستوى داللة  توجد عالقة ارتباط واليت تنص على أنه :ثالثةالفرضية الاختبار  -الفرع الثالث

 البيئية فتكاليلعن ااحملاسيب  النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاحوجود قصور يف 
  .الصناعية تحسني األداء البيئي للمؤسساتل

 وجود قصور يفإلجياد العالقة بني  بريسون اختبارمت إستخدام ومن أجل إثبات أو نفي هذه الفرضية 
تحسني األداء البيئي ل البيئية فالنظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاح عن التكالي

بني  معامل االرتباط نتائج واجلدول التايل يوضح،  =0.05عند مستوى داللة يساوي  الصناعية للمؤسسات
 البيئية فلتكاليعن ااحملاسيب النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاح وجود قصور يف 

  .تحسني األداء البيئي للمؤسساتل
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النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية  وجود قصور يفبني  االرتباطيبني معامل  :)4 - 26(  جدول رقم
   .للمؤسسات الصناعية تحسني األداء البيئيل البيئية فتكاليلعن ا احملاسيبدف القياس واإلفصاح 

  X3  اإلحصاءات  احملور

Y  
  

 0.878 معامل االرتباط

 0.000 مستوى الداللة

 163 حجم العينة

  SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
كما أن  0.05 من قلأ وهي 0.000 تساوي الداللة أن قيمة مستوى )4-26( ويتبني لنا من اجلدول رقم

ذات داللة إحصائية عند وجود عالقة ارتباط قوية و على يدل مما 0.878تساوي  احملسوبة rقيمة معامل االرتباط 
 معايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاحوإعادة مراجعة النظام احملاسيب املايل بني   =0.05 داللة مستوى
إعادة مراجعة النظام احملاسيب املايل ي أنه أ، الصناعية وحتسني األداء البيئي للمؤسسات البيئية فلتكاليعن ااحملاسيب 

حتسني تقييم و يف يؤثرمن شأنه أن ، البيئية فلتكاليا عناحملاسيب  معايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاحو
   .للمؤسسات الصناعية األداء البيئي

سنقوم بالتحليل  :)Chi- Square Test( ستقالليةاالستخدام اب الدراسةاختبار فرضيات  :يناملطلب الثا
كل الختبار ستقاللية اال باستخدامأسلوب التحليل اإلحصائي اإلحصائي للفقرات وفرضيات الدراسة من خالل 

  :يلي وذلك كما الفرضيات ومناقشة نتائجها
بني أمهية الوعي لدى املسؤولني  توجد عالقة واليت تنص على أنه :H0 الفرضية األوىلاختبار  -الفرع األول

  .الصناعية حتسني األداء البيئي للمؤسساتولتكاليف البيئية عن ااحملاسيب واإلفصاح بضرورة القياس 

هذه الفرضية، حيث حتدد قاعدة القرار لقبول أو رفض  الختبار) Chi- Square Test( إستخداموقد مت 
  :الفرضيات كما يلي

ومستوى  )ddI(بدرجات حرية 2 من القيمة اجلدولية ملعامل >2القيمة احملسوبة ملعامل إذا كانت  -والأ
 .تقبل الفرضية الصفرية 0.05أقل من معنوية 

ومستوى  )ddI(بدرجات حرية 2 من القيمة اجلدولية ملعامل <2القيمة احملسوبة ملعامل وإذا كانت  -ثانيا
 .تقبل الفرضية البديلة 0.05 أكرب من  معنوية

احملاسيب واإلفصاح بني أمهية الوعي لدى املسؤولني بضرورة القياس العالقة  نتائج واجلدول التايل يوضح
   .الصناعية البيئي للمؤسساتحتسني األداء ولتكاليف البيئية عن ا
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بني أمهية الوعي لدى املسؤولني بضرورة القياس واإلفصاح احملاسيب  عالقةالنتائج يوضح  :)4 - 27(  جدول رقم
  .الصناعية لتكاليف البيئية وحتسني األداء البيئي للمؤسساتعن ا

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1445.790a 812 .000 
Likelihood Ratio 413.004 812 1.000 
Linear-by-Linear 

Association 
101.161 1 .000 

N of Valid Cases 163   

a. 865 cells (99.4%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .01. 

  SPSS على نتائج باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
القيمة احملسوبة أن  )4- 27( اإلحصائي هلذه الفرضية نالحظ من خالل اجلدول رقم االختبارلدى إجراء 

وهي أقل من  )P-Value = 0.000(يف حني كانت القيمة   812بدرجات حرية ) 1445.790a( بلغت 2ملعامل 
بني  عالقةاليت تنص على أنه توجد  H0الفرضية املعدومة ونقبل  H1الفرضية البديلة وبالتايل فإننا نرفض  ،5%

  .حتسني األداء البيئي للمؤسساتواحملاسيب للتكاليف البيئية واإلفصاح أمهية الوعي لدى املسؤولني بضرورة القياس 
من  حتد اليت املخاوف واملعوقات بنيتوجد عالقة  واليت تنص على أنه :H0الفرضية الثانية اختبار  -الفرع الثاين

  .الصناعية للمؤسسات وحتسني األداء البيئي البيئية  لتكاليفعن ا احملاسيب القياس واإلفصاحتطبيق عملية   تبين
الختبار هذه الفرضية، حيث حتدد قاعدة القرار لقبول أو رفض ) Chi- Square Test( وقد مت إستخدام

  :الفرضيات كما يلي
ومستوى  )ddI(بدرجات حرية 2 من القيمة اجلدولية ملعامل >2إذا كانت القيمة احملسوبة ملعامل  -والأ

 .تقبل الفرضية الصفرية 0.05معنوية أقل من 

ومستوى  )ddI(بدرجات حرية 2 من القيمة اجلدولية ملعامل <2وإذا كانت القيمة احملسوبة ملعامل  -ثانيا
 .الفرضية البديلةتقبل  0.05 أكرب من  معنوية

القياس تطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات بنيالعالقة  نتائج واجلدول التايل يوضح
  .الصناعية للمؤسسات وحتسني األداء البيئي البيئية  لتكاليفعن ا احملاسيب واإلفصاح
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القياس تطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات بنيالعالقة  نتائج يبني :)4 -28(  جدول رقم
  .الصناعية وحتسني األداء البيئي للمؤسسات لتكاليف البيئية عن اواإلفصاح احملاسيب 

Chi-Square Tests 
 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3002.529a 754 .000 
Likelihood Ratio 591.636 754 1.000 
Linear-by-Linear 

Association 
156.059 1 .000 

N of Valid Cases 163   

a. 807 cells (99.6%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .01. 

  SPSS على نتائج باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
القيمة احملسوبة أن  )4- 28( من خالل اجلدول رقملدى إجراء االختبار اإلحصائي هلذه الفرضية نالحظ 

وهي أقل من  )P-Value = 0.000(يف حني كانت القيمة   754بدرجات حرية ) 3002.529a( بلغت 2ملعامل 
 بني عالقة وجوداليت تنص على ، H0ونقبل الفرضية املعدومة  H1وبالتايل فإننا نرفض الفرضية البديلة  ،0.05

 وحتسني األداء البيئيالبيئية  للتكاليف احملاسيب القياس واإلفصاحتطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات
  .الصناعية للمؤسسات

النظام احملاسيب  وجود قصور يف بني توجد عالقة  واليت تنص على أنه: H0 الثالثةالفرضية اختبار  - الفرع الثالث
وحتسني األداء البيئي  البيئية فتكاليلعن ااحملاسيب  القياس واإلفصاحمعايري احملاسبة الدولية دف واملايل 

  .للمؤسسات الصناعية
الختبار هذه الفرضية، حيث حتدد قاعدة القرار لقبول أو رفض ) Chi- Square Test( وقد مت إستخدام

  :الفرضيات كما يلي
ومستوى  )ddI(بدرجات حرية 2 من القيمة اجلدولية ملعامل >2إذا كانت القيمة احملسوبة ملعامل  -أوال

 .تقبل الفرضية الصفرية 0.05معنوية أقل من 

ومستوى  )ddI(بدرجات حرية 2 من القيمة اجلدولية ملعامل <2وإذا كانت القيمة احملسوبة ملعامل  -ثانيا
 .تقبل الفرضية البديلة 0.05 أكرب من  معنوية

معايري احملاسبة الدولية و النظام احملاسيب املايلوجود قصور يف  بنيالعالقة  نتائج واجلدول التايل يوضح
  .وحتسني األداء البيئي للمؤسسات الصناعية البيئية فتكاليلعن ااحملاسيب  دف القياس واإلفصاح
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معايري احملاسبة الدولية والنظام احملاسيب املايل  وجود قصور يفبني العالقة  نتائج يبني :)4 -29(  جدول رقم
  وحتسني األداء البيئي للمؤسسات الصناعية البيئية فلتكاليعن ادف القياس واإلفصاح احملاسيب 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1178.329a 290 .000 
Likelihood Ratio 450.069 290 .000 
Linear-by-Linear 

Association 
124.952 1 .000 

N of Valid Cases 163   

a. 326 cells (98.8%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .01. 

  SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
القيمة احملسوبة أن  )4- 29( لدى إجراء االختبار اإلحصائي هلذه الفرضية نالحظ من خالل اجلدول رقم

وهي أقل من  )P-Value = 0.000(يف حني كانت القيمة  290بدرجات حرية ) 1178.329a( بلغت 2ملعامل 
بني وجود عالقة اليت تنص على ، H0ونقبل الفرضية املعدومة  H1وبالتايل فإننا نرفض الفرضية البديلة  ،0.05

 البيئية فتكاليلعن ااحملاسيب  النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاح وجود قصور يف
  .وحتسني األداء البيئي للمؤسسات الصناعية

  واملتعدد االحندار البسيطستخدام اب الدراسة فرضياتاختبار : لثاملطلب الثا
وحتليل فقرات وفرضيات  اختباريف  البسيط االحندارإستخدام إبراز  طلبسنحاول من خالل هذا امل

  :ما يلي ميكن التطرق إىل طلب، وبالتايل من خالل هذا املالدراسة
 سنقوم باختبار فرضيات الدراسة من خالل :اختبار فرضيات الدراسة باستخدام االحندار البسيط -الفرع األول

  :يلي البسيط كما االحندار استخدام
بني أمهية الوعي لدى املسؤولني  ذات داللة إحصائيةعالقة د ووج واليت تنص على :H0األوىلالفرضية  -أوال

  .الصناعية حتسني األداء البيئي للمؤسساتولتكاليف البيئية عن ااحملاسيب واإلفصاح بضرورة القياس 
  :هذه الفرضية، وذلك وفقا للنموذج التايل الختبار البسيط االحنداروقد مت إستخدام حتليل 

Y1= B0 + B1X1 + e 
  :حيث أن

Y1:  البيئي حتسني وتطوير األداءعملية.  
X1: لتكاليف البيئيةعن اأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب دى وعي املسؤولني مب.  
B0: احلد الثابت.          
B1: االحندار معامل.  
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أمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح دى وعي املسؤولني مب ثرألنتائج حتليل االحندار البسيط  واجلدول التايل يوضح
  .البيئي حتسني وتطوير األداء يف لتكاليف البيئيةعن ااحملاسيب 

وعي املسؤولني مبدى أمهية تطبيق عملية القياس  ثرألنتائج حتليل االحندار البسيط يبني   :)4 -30(  دول رقمج
  .البيئي حتسني وتطوير األداء يفلتكاليف البيئية عن اواإلفصاح احملاسيب 

  Eta .622املعدل التحديد معامل R  .790a         االرتباط معامل
  46993.  املعياري اخلطأ  R 2  .624      التحديد معامل

 000a.  املعنوية مستوى  267.709  (F) قيمة

 b Erreur  املتغريات
standard  Bêta  t  Sig  

(Constante) .479 .190  2.517 .013 
X1 1.219 .074 .790 16.362 .000 

  SPSS على نتائج باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
  :ما يلي )4-30( رقم  ويتضح من نتائج اجلدول

، وقيمة مستوى 267.709 احملسوبة تساوى Fقيمة  ألن هذاو α= 0.05معنوية منوذج االحندار املقدر عند مستوى معنوية  - أ
  .α= 0.05 أقل من مستوى املعنوية وهي sig (P-Value = 0.000)املعنوية 

 اجلدول أعاله بأن خنترب نتائج من خاللما ميكننا  وهو، (Sig, T)من خالل قيم  االحندارمعنوية معامالت  - ب
 :التاليتني  فرضيتنيال
  Ho :β0 ≠  β1 ≠  0 الصفرية ةالفرضي -
    H1 :β0 =  β1 =  0 البديلة ةالفرضي -
أثر الوعي (بني املتغريين إحصائيا واليت تشري إىل إجياد عالقة إجيابية  1.219واليت بلغت   β1معنوية معلمة امليل  - ج

 حتسني األداء البيئيو لتكاليف البيئيةعن ااح احملاسيب ـالقياس واإلفص بعملية واإلدراك البيئي للمسؤولني
للتكاليف البيئية بوحدة واحدة  احملاسيبحيث أنه كلما ارتفع وعي وإدراك املسؤولني للقياس واإلفصاح ، )هوتطوير

 = P.Value) كما بلغ مستوى املعنوية، 1.219األداء البيئي للمؤسسات الصناعية مبقدار  حتسني يؤدي إىل زيادة يف

0.000 ) sig 0.05ى املعنوية وهو أقل من مستو =α يشري إىل معنوية امليل واليت ختتلف عن الصفر مما.  
حتت مستوى  4790.واليت بلغت    β0) احلد الثابت(اجلدول بأن معنوية معلمة التقاطع  نتائج نالحظ منو

إحصائيا واليت مما يشري إىل معنوية املعلمة  α= 0.05وهو أقل من مستوى املعنوية  sig (P-Value = 0.013) املعنوية
  .ختتلف عن الصفر

وعي  (P-Value = 0.013)اجلدول أعاله بأن تأثري املتغري املستقل نتائج من خالل ةالحظاملكما ميكن 
حتسني وتطوير على املتغري التابع  لتكاليف البيئيةعن اأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب دى املسؤولني مب
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عرب عن جودة ي الذي   %62.4والذي كانت بنسبة  R2من خالل معامل التحديد  حسابهواليت مت ، البيئي األداء
  .اخلطي االحندارمنوذج 

واليت تدل على وجود عالقة خطية   0.622 هي أن قيمة معامل التحديد املعدل ميكن مالحظة أيضا كما 
   .وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة %  62.20فسر املتغري التابع بنسبةأن املتغري املستقل يو ،بني املتغريات

  Y= 0.479 +1.219 X1: يلي  معادلة النموذج اخلطي البسيط كماومن نتائج اجلدول السابق نشكل  
من  حتد اليت املخاوف واملعوقات بني ذات داللة إحصائية د عالقةووج واليت تنص على H0 : لثانيةالفرضية ا -ثانيا
  .الصناعية للمؤسسات وحتسني األداء البيئي البيئية  لتكاليفعن ا احملاسيب القياس واإلفصاحتطبيق عملية  تبين

  :الختبار هذه الفرضية، وذلك وفقا للنموذج التايل البسيطوقد مت إستخدام حتليل االحندار 
Y= B0 + B2X2  + e                                                             

   :حيث أن

Y: البيئي األداء حتسني وتطوير.  
X2: القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئيةتطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات.  
B0: احلد الثابت.          
B2: االحندار معامل.  

تطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقاتثر ألنتائج حتليل االحندار البسيط  واجلدول التايل يوضح
  .هوتطوير البيئي حتسني األداء و تكاليف البيئيةلعن ا احملاسيبالقياس واإلفصاح 

تطبيق   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات ثرألنتائج حتليل االحندار البسيط  نييب  :)4 - 31( دول رقمج
  .هوتطوير البيئي حتسني األداءو تكاليف البيئيةلعن ا احملاسيبعملية القياس واإلفصاح 

  Eta .963املعدل التحديد معامل R  .981a         االرتباط معامل
  14685.  املعياري اخلطأ  R 2  .963      التحديد معامل

 000a.  املعنوية مستوى  4229.162  (F) قيمة

 b Erreur  املتغريات
standard  Bêta  t  Sig  

(Constante) .082 .057  1.438 .152 
X1 1.013 .016 .981 65.032 .000 

  SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
  :يلي ما )4-31(رقم ويتضح من نتائج اجلدول 

، وقيمة 4229.162احملسوبة تساوى  Fألن قيمة  هذاو α= 0.05معنوية منوذج االحندار املقدر عند مستوى معنوية  - أ
  .α= 0.05أقل من مستوى املعنوية  وهي sig (P-Value = 0.000)مستوى املعنوية 

 :فرضيتني من خالل اجلدول أعاله بأن خنتربكما ميكننا  (Sig, T)معنوية معامالت االحندار من خالل قيم  - ب
  Ho :β0 ≠  β1 ≠  0 الصفرية ةالفرضي -
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    H1 :β0 =  β1 =  0 البديلة ةالفرضي -
املخاوف (بني املتغريين إحصائيا  إجيابيةواليت تشري إىل إجياد عالقة  1.013واليت بلغت   β2معنوية معلمة امليل  - ج

 )هوتطوير حتسني األداء البيئيو القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئيةتطبيق عملية   من تبين حتد اليت واملعوقات
عن التكاليف القياس واإلفصاح تطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات اخنفضتحيث أنه كلما 

كما بلغ مستوى ، 1.013األداء البيئي للمؤسسات الصناعية مبقدار  حتسني بوحدة واحدة يؤدي إىل زيادة يف البيئية
  .يشري إىل معنوية امليل واليت ختتلف عن الصفر مما α= 0.05أقل من مستوى املعنوية  sig ( P.Value = 0.000) املعنوية

حتت  0.082-واليت بلغت     β0) احلد الثابت(اجلدول بأن معنوية معلمة التقاطع  نتائج نالحظ منو
مما يشري إىل معنوية املعلمة  α= 0.05وهو أقل من مستوى املعنوية  sig (P-Value = 0.152) مستوى املعنوية

  .إحصائيا واليت ختتلف عن الصفر
 حتد اليت املخاوف واملعوقات اجلدول أعاله بأن تأثري املتغري املستقل نتائج من خالل ةالحظاملكما ميكن 

واليت مت ، البيئي حتسني وتطوير األداءعلى املتغري التابع القياس واإلفصاح عن التكاليف تطبيق عملية  من تبين
  .االحندار اخلطيعرب عن جودة منوذج ي الذي   %96.30والذي كانت بنسبة  R2حسابه من خالل معامل التحديد 

واليت تدل على وجود عالقة خطية   0.963هي  أن قيمة معامل التحديد املعدل الحظة أيضااملميكن  كما 
  . وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة   %96.30 فسر املتغري التابع بنسبةوأن املتغري املستقل ي ،بني املتغريات

  =X21.013+ 0.082 - Y   : يلي  ومن نتائج اجلدول السابق نشكل معادلة النموذج اخلطي البسيط كما 
النظام احملاسيب  وجود قصور يفبني وجود عالقة ذات داللة إحصائية  واليت تنص علىH0 : الثالثة الفرضية  -ثالثا

وحتسني األداء البيئي  البيئية فتكاليلعن ااحملاسيب  املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاح
  :الختبار هذه الفرضية، وفقا للنموذج التايل البسيط االحنداروقد مت إستخدام حتليل  .للمؤسسات الصناعية

Y= B0 + B3X3 + e  
  :حيث أن

Y: البيئي حتسني وتطوير األداء.  
X3: دف القياس واإلفصاحمعايري احملاسبة و وجود قصور يف النظام احملاسيب املايل فتكاليلعن ااحملاسيب  الدولية 

  .البيئية
B0: احلد الثابت.            
B3 :االحندار معامل.  

النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية  لوجود قصور يفنتائج حتليل االحندار البسيط  واجلدول التايل يوضح
  .هوتطوير البيئي حتسني األداء و البيئية فتكاليلعن ااحملاسيب  دف القياس واإلفصاح
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ومعايري احملاسبة  النظام احملاسيب املايل لوجود قصور يفنتائج حتليل االحندار البسيط  يبني :)4 -32(رقم دول ج
  .البيئي وتطويره حتسني األداء و البيئية فلتكاليعن ادف القياس واإلفصاح احملاسيب  الدولية

  Eta .770املعدل التحديد معامل R  .878a         االرتباط معامل
  36672.  املعياري اخلطأ  R 2  .771      التحديد معامل

 000a.  املعنوية مستوى  543.005  (F) قيمة

 b Erreur  املتغريات
standard  Bêta  t  Sig  

(Constante) 1.274 .101  12.612 .000 
X1 .666 .029 .878 23.303 .000 

  SPSSعلى نتائج  باالعتمادمن إعداد الباحث : املصدر
  :يلي ما )4-32(رقم ويتضح من نتائج اجلدول 

، وقيمة مستوى 543.005احملسوبة تساوى  Fألن قيمة  هذاو α= 0.05معنوية منوذج االحندار املقدر عند مستوى معنوية  - أ
  .α= 0.05أقل من مستوى املعنوية  وهي sig (P-Value = 0.000)املعنوية 

 :فرضيتنيال من خالل اجلدول أعاله بأن خنتربكما ميكننا  (Sig, T)معنوية معامالت االحندار من خالل قيم  - ب
  Ho :β0 ≠  β3 ≠  0 الصفرية ةالفرضي -
    H1 :β0 =  β3 =  0 البديلة ةالفرضي -
وجود (بني املتغريين إحصائيا  إجيابيةواليت تشري إىل إجياد عالقة  0.666واليت بلغت   β3معنوية معلمة امليل  - ج

 البيئية فتكالياحملاسيب عن ال النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاحقصور يف 
مراجعة النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس حيث أن ، )هوتطوير حتسني األداء البيئيو

، 0.666األداء البيئي للمؤسسات الصناعية مبقدار  حتسني ؤدي إىل زيادة يفت البيئية فتكاليلاحملاسيب عن ا واإلفصاح
يشري إىل معنوية امليل  مما α= 0.05وهو أقل من مستوى املعنوية  sig ( P.Value = 0.000) كما بلغ مستوى املعنوية
  .واليت ختتلف عن الصفر

حتت مستوى  1.274واليت بلغت    β0) احلد الثابت(اجلدول بأن معنوية معلمة التقاطع  نتائج نالحظ منو
مما يشري إىل معنوية املعلمة إحصائيا واليت  α= 0.05وهو أقل من مستوى املعنوية  sig (P-Value = 0.000) املعنوية

  .ختتلف عن الصفر
النظام احملاسيب  وجود قصور يف اجلدول أعاله بأن تأثري املتغري املستقل نتائج من خالل ةكما ميكن مالحظ

حتسني يف على املتغري التابع  البيئية فتكاليلاحملاسيب عن ا املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاح
عرب ي الذي   %77.10والذي كانت بنسبة  R2مت حسابه من خالل معامل التحديد  والذي، البيئي وتطوير األداء

  .عن جودة منوذج االحندار اخلطي
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واليت تدل على وجود عالقة خطية   0.770هي  أن قيمة معامل التحديد املعدل ميكن مالحظة أيضا كما 
  . وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة   %77.00 فسر املتغري التابع بنسبةوأن املتغري املستقل ي ،بني املتغريات

  =X30.666+ 1.274 Y : يلي  ومن نتائج اجلدول السابق نشكل معادلة النموذج اخلطي البسيط كما 
الفرضية الرابعة باعتبارها سنقوم باختبار  :املتعدداختبار فرضيات الدراسة باستخدام االحندار  - الفرع الثاين

حتليل عالقات األثر من تطبيق القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية وهذا من أجل ، شاملة لكل املتغريات املستقلة
  :يلي ويكون ذلك كما يف عملية تقييم وحتسني األداء البيئي

البيئية يف  احملاسيب للتكاليفلقياس واإلفصاح اثر أ عالقة ذات داللة إحصائية بني يوجدH0:  الرابعةالفرضية  -أوال
 .للمؤسسات الصناعيةحتسني وتطوير األداء البيئي 

من تطبيق القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف عملية تقييم من أجل التأكد من عالقات التأثري بني 
الختبار هذه الفرضية وذلك  االحندار املتعددفإننا نستخدم منوذج حملاور وأبعاد الدراسة، وفقا وحتسني األداء البيئي 
  :وفقا للنموذج التايل

Y= B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + e                                         
  :حيث أن

Y: البيئي يف املؤسسات الصناعية حتسني وتطوير األداء لتكاليف البيئية يفعن ا القياس واإلفصاح احملاسيب أثر.  
X1:  توعية املسؤولني بأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية املؤسسات الصناعيةأثر.   
X2: القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف املؤسسات الصناعيةتطبيق عملية  حتد اليت املخاوف واملعوقات.  
X3: دف القياس واإلفصاح عن  التكالي ومعايري احملاسبة الدولية إعادة مراجعة النظام احملاسيب املايلالبيئية يف ف 

  .املؤسسات الصناعية
B0: احلد الثابت.          B1, B2, B3:  االحندارمعامالت.  

  :يف اجلدول التايل SPSS والذي نلخص أهم نتائجه وفقا لربنامج 
القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف عملية املتعدد ألثر  االحندار حتليل نتائج يبني :)4 -33(  رقم جدول

  تقييم وحتسني األداء البيئي
 Eta .994املعدل التحديد معامل  R  .997a         االرتباط معامل

 05722.  املعياري اخلطأ R 2  .995      التحديد معامل

 000a.  املعنوية مستوى F  9584.053) (قيمة

 b Erreur  املتغريات
standard  Bêta  t  Sig  

(Constante) .016 .024  .670 .504 
X1 .794 .014 .769 58.209 .000 
X2 -.017- .016 -.011- -1.069- .287 
X3 .214 .007 .283 29.726 .000 

  SPSS   من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :املصدر 
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  :ما يلي )4-33( رقم ويتضح من نتائج اجلدول

 وقيمة، 9584.053 احملسوبة تساوى F  قيمة ألن وذلك، α= 0.05عند مستوى معنوية  املتعدد االحندارمعنوية منوذج  - أ
  . α= 0.05 أقل من مستوى املعنويةوهي   sig (P-Value = 0.000) مستوى املعنوية

 :فرضيتني اجلدول أعاله ميكننا بأن خنتربمن خالل كما ميكننا  (Sig, T)من خالل قيم  املتعدد االحندارمعنوية معامالت  - ب

  Ho :β0 ≠  β1 ≠  β2 ≠  β3 ≠  0الصفرية ةالفرضي -
     H1: β0 =  β1 =  β2 =  β3 =  0البديلة ةالفرضي -
أثر الوعي (بني املتغريين إحصائيا تشري إىل إجياد عالقة إجيابية  هيو، 0.794 واليت بلغت  β1معنوية معلمة امليل  - ج

 حتسني األداء البيئييف  لتكاليف البيئيةعن ااح احملاسيب ـالقياس واإلفص بعملية البيئي للمسؤولنيواإلدراك 
بوحدة  لتكاليف البيئيةعن ا احملاسيبحيث أنه كلما ارتفع وعي وإدراك املسؤولني للقياس واإلفصاح ، )هوتطوير
 كما بلغ مستوى املعنوية، 0.794مبقدار األداء البيئي للمؤسسات الصناعية  حتسني يؤدي إىل زيادة يف واحدة

(P.Value = 0.000 ) sig 0.05من مستوى املعنوية هي أقل و =α معنوية امليل واليت ختتلف عن الصفر يشري إىل مما.  
بني املتغريين إحصائيا  عكسية تشري إىل إجياد عالقة هيو-0.017-  واليت بلغت   β2معنوية معلمة امليل  - د
حتسني األداء و عن التكاليف البيئية احملاسيب القياس واإلفصاحتطبيق عملية   من تبين حتد اليت واملعوقاتاملخاوف (

 احملاسيب القياس واإلفصاحتطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات زيادة أيحيث أنه  )هوتطوير البيئي
كما بلغ ،0.017األداء البيئي للمؤسسات مبقدار  حتسني يف اخنفاضيؤدي إىل  بوحدة واحدة عن التكاليف البيئية

معنوية امليل  عدم يشري إىل مما α= 0.05من مستوى املعنوية  كربوهو أ sig (P.Value = 0.287) مستوى املعنوية
  .ختتلف عن الصفرال واليت 

 وجود يف(بني املتغريين إحصائيا  إجيابيةواليت تشري إىل إجياد عالقة  0.214واليت بلغت   β3معنوية معلمة امليل  - هـ
حتسني األداء و البيئية فتكاليلعن ااحملاسيب  النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاح

احملاسيب  مراجعة النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاححيث أن ، )هوتطوير البيئي
 ناعية مبقدارـاألداء البيئي للمؤسسات الص حتسني ؤدي إىل زيادة يفت بوحدة واحدة البيئية فتكاليلا نـع

يشري إىل  مما α= 0.05وهو أقل من مستوى املعنوية  sig ( P.Value = 0.000) كما بلغ مستوى املعنوية، 0.214
  .معنوية امليل واليت ختتلف عن الصفر

حتت  0.016واليت بلغت     β0) احلد الثابت(كما نالحظ من خالل اجلدول بأن معنوية معلمة التقاطع 
معنوية املعلمة عدم مما يشري إىل  α= 0.05من مستوى املعنوية  أكربوهو  sig (P-Value = 0.504) مستوى املعنوية
  .ختتلف عن الصفرال إحصائيا واليت 

الوعي البيئي، خماوف ( من خالل اجلدول أعاله بأن تأثري املتغريات املستقلة  كما ميكن مالحظة أيضا
، واليت مت حساا من خالل ) األداء البيئيحتسني وتطوير (على املتغري التابع ) ام احملاسيبالنظ مراجعةالتطبيق، إعادة 
اخلطي، كما  االحندارعن جودة توفيق منوذج  وتعرب هذه النسبة،  %99.5والذي كانت بنسبة  R2معامل التحديد 
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تدل على وجود عالقة خطية بني املتغريات، كما أن وهي    %99.4بلغت  واليت أن قيمة معامل التحديد املعدل
  .وذلك من وجهة نظر عينة الدراسة  %99.4املتغريات املستقلة تفسر املتغري التابع بنسبة 

  ومن نتائج اجلدول السابق نشكل معادلة النموذج اخلطي البسيط كما يلي 
Y= 0.016 + 0.794 X1 - 0.017 X2 + 0.214 X3 

 أنب ميكننا القول نتائج السابقةالباالستناد إىل  : بعد اختبار املتغريات األكثر تأثريا املتعدد االحندار ليحتل -ثانيا
اليت تؤثر يف املتغري التابع حبسب دخوهلا يف النموذج هي واليت قمنا بتوضيحها سابقا أهم عناصر املتغريات املستقلة 

 فتكاليلاحملاسيب عن ا معايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاحوراجعة النظام احملاسيب املايل ـإعادة م(
الوعي البيئي، خماوف (املتعدد السابق  االحنداراملتغريات اليت ال تؤثر عن النموذج  ستبعاداوذلك من خالل ، )البيئية

 بني وعالقات التأثري االرتباط عالقات يف تأشري أمهية األكثر حتديد املتغريات إىل يدعونا ، وهذا ما)التطبيق
املتدرج  االحندار وفقاً لنتائج الدراسة، نتائج يف سامهت اليت اجلدول املتغريات لنا يوضح حيث املستقلة املتغريات

 لالستبعاد عرضة الداخل املتغري أن علما النموذج اآلخر إىل واحدا بعد املتغريات إدخال يتم الطريقة مبوجب هذه
األخرى، وذا ميكن كتابة النموذج على  املتغريات معنويته اإلحصائية بوجود عدم ثبتت إذا الالحقة يف اخلطوات

  الشكل التايل كما هو ملخص يف اجلدول التايل

  املتغريات األكثر تأثريا اختباربعد  املتعدد االحندار ليحتل نتائج يبني :)4 - 34( رقم دولج

ول
 األ

ذج
نمو

ال
  

 Eta . 963املعدل التحديد معامل  R  .981a         االرتباط معامل

 05722.  املعياري اخلطأ R 2  .963      التحديد معامل

 000a.  املعنوية مستوى F  4229.162) (قيمة

 b Erreur  املتغريات
standard  Bêta  t  Sig  

(Constante) -.082- .057  -1.438- .152 
X1 1.013 .016 .981 65.032 .000 

ذج
نمو

ال
 

ثاين
ال

  

 Eta .994املعدل التحديد معامل  R  997b         االرتباط معامل

 05722.  املعياري اخلطأ  R 2  . 994      التحديد معامل

 000a.  املعنوية مستوى F  14362.715) (قيمة

 b Erreur  املتغريات
standard  Bêta  t  Sig  

(Constante) .007 .022  .312 .755 
X1 .784 .010 .759 80.286 .000 
X3 .215 .007 .284 29.989 .000 

  SPSS   من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :املصدر 
إعادة مراجعة النظام احملاسيب املايل وجعله يتوافق مع معايري ( متغري كانSTEPWISE فحسب طريقة 

 النموذج ألنّيف الداخل  الوحيد هو املتغري، )البيئية فتكاليلعن ااحملاسيب  احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاح
كما نالحظ بأن مسـتوى ، Tإلحصائية  مةـقي أكرب وبالتايل التابع املتغري مع بسيط ارتباط معامل له أكرب
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إعادة مراجعة  متغري بإدخال يسمح مما α= 0.05وهو أقل من مستوى املعنوية  sig (P-Value = 0.000)   املعنوية
  .البيئية فتكاليلعن ااحملاسيب  معايري احملاسبة الدولية دف القياس واإلفصاح والنظام احملاسيب املايل 

  املتغريات األكثر تأثريا الختبار االحندار ليحتل نتائجيبني  :)4 - 35( رقم اجلدول

Variables introduites/suppriméesa 

Modèle Variables introduites Variables supprimées Méthode 

1 X1 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 x3 . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= 

.050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: y 
 

  SPSS   من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات برنامج :املصدر 
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  :خالصة

العديد من دول  تأجربالصناعي  يف االات اليت يشهدها العامل التطورنستنتج من خالل هذا الفصل أن 
ال تكتفي بالقياس واإلفصاح  فأصبحت هذه الدول ،نظامها احملاسيبإدخال إصالحات على مستوى على العامل 

القياس وذلك من خالل  االعتبار نيعولكنها أخذت اجلانب البيئي ب، فقط االقتصاديةعن التكاليف واألصول 
القرارات اليت تساعد  اختاذأمهية يف من يف بنود مستقلة عن البنود األخرى ملا هلا  البيئيةواإلفصاح عن التكاليف 
  . على حتسني األداء البيئي

تتنب معايري احملاسبة الدولية صراحة إال أا استجابت هلذه املستجدات الدولية بإصدار  اجلزائر مل ورغم أن
ولكنه مل يشر بصراحة إىل التكاليف  ،"النظام احملاسيب املايل "من يتض 25/11/2007املؤرخ يف  07/11 القانون رقم

يتوافق بدرجة عالية مع معايري احملاسبة الدولية سواء من حيث اإلطار  بالرغم من أنه، البيئية وكيفية التعامل معها
اليت ترجع أساسا إىل خصوصيات البيئة  االختالفاتاملفاهيمي النظري أو من الناحية التقنية، رغم مالحظة بعض 

 اليت النتائج أهم جنمل أن ميكن املبحوثني آلراء اإلحصائي التحليل نتائج خالل ومن، اجلزائرية يف إعداده االقتصادية

  :كالتايل الدراسة هذه إليها توصلت
 القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف حتسني األداء البيئي ثرأيوجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني 

وموثوقية  مالئمة عن التكاليف البيئية ذات تقدم معلومات مالية حيث، املفصح عنهاوذلك من خالل املعلومات 
وهذه النتيجة ، تساعد يف حتسني األداء البيئيقرارات  اختاذعليها يف  االعتماد ملستخدميهاميكن  وقابلة للمقارنة،

املنظمات واهليئات الدولية املهتمة حبماية البيئة واليت تنادي بضرورة تطبيق احملاسبة البيئية وذلك  تتوافق مع توصيات
  .من خالل القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية 

 أيضا تبني لنا الدراسة امليدانية اليت قمنا ا على مستوى بعض مؤسسات صناعة اإلمسنت يف اجلزائرومن 
كبريا نظرا ألمهيتها على مستوى السوق  اهتمامامن الصناعات اليت أعطت هلا الدولة  تعترب  هذه الصناعة أن

الذي يكون له أضرارا بالغة على الصحة ، ثها للبيئةيولكن لألسف متتاز هذه الصناعة بتعدد وتنوع تلو، الوطين
تسبب يف حتقيق اخلسائر هلذه تأن  من شأامما ينتج عنه تكاليف باهضة الثمن ، سواء داخل املؤسسة أو خارجها

ميكن من خالله  احماسبي اومل تضع نظام، الدولة هنا بسن بعض القوانني والعقوبات اجلبائية فاكتفتاملؤسسات 
  .    هذه التكاليف أي تطبيق احملاسبة البيئية تتبع وحتليل وقياس



  
  

   ةـامتـاخل
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إىل جمموعة من النتائج اليت متس اجلانب النظـري  بعد الدراسة املستفيضة إلشكالية هذا البحث خلصنا           

القياس واإلفصاح عن التكـاليف   إجياد وطرح العديد من االقتراحات والتوصيات يف جمال إىل والتطبيقي باإلضافة
   .حتسني األداء البيئي البيئية دف

ميثل رات اليت شهدها العامل يف اال الصناعي ألقت بظالهلا على البيئة من خالل التلوث والذي إن التطو
 والتلوث ينجم عن األنشطة البشرية املختلفة والصناعية منها على وجه اخلصوص، أهم حتديات العصر الراهن

لفرد والكائنات احلية األخرى بل يتعدى فيكون له تأثري على ا ،فيلقي بتأثريه على البيئة من خالل أنواعه املختلفة
ودف التقليل من التلوث ومحاية البيئة تنتج أنواع خمتلفة من التكاليف مما يكون هلا تأثري ، أيضا اجلانب االقتصادي

البيئية مما جعل  يفلاكانت احملاسبة تتجاهل املعلومات املتعلقة بالتكففي املاضي  ،على اجلانب املايل واحملاسيب
البيئية ملسؤوليتها  املؤسساترباح احملققة التعطي الصورة احلقيقية للمؤسسة وأصبح التفكري يتجه حنو حتمل األ

 انعكستوبالتايل  ،خالقية والبيئيةوتنفيذا ملسؤوليتها القانونية واالجتماعية واأل، عمال مببدأ من يلوث يدفع
ولكي ميكن لعلم احملاسبة أن  ،السياسات وصنع القراراتعلى تكلفة املنتج وأخذت تدخل يف تبين  البيئيةتكاليف ال

حتتوي على  أناليت جيب ، يساهم بشكل فعال يف جمال محاية البيئة من خالل التقارير احملاسبية االجتماعية البيئية
   .جتاه اتمع والبيئةامبسؤوليتها  املؤسساتبيانات ذات مصداقية وموثوقية وإلزام 

ني سواء على املستوى األكادميي أو املهين لالحتياجات املتزايدة للمعلومات البيئية واستجابة من احملاسب 
، كما سعت العديد من املؤسسةطر وأدوات لقياس اآلثار البيئية املادية واملالية املتولدة عن أنشطة أسعيا إىل تطوير 

قتصادي، وتركزت اجلهود يف البداية ن جودة األداء البيئي واالالدولية لوضع معايري لضما واجلمعيات املنظمات
وتوفري املعلومات الالزمة للجهات  ،على قياس اآلثار البيئية املادية ألنشطة املؤسسة، للوفاء باملتطلبات التشريعية

على  املؤسسةتأثري أنشطة  هلم توضح ،احلكومية ومجعيات ووكاالت محـاية البيئة، وحىت اتمع  بصفة عامة
وجهود اإلدارة يف جمـال التحسني البيئي، مث توسع القياس ليشمل قياس اآلثار البيئية املالية ممثلة يف البيئة احمليطة، 

   .التكاليف البيئية اليت تتحملها املؤسسة لتحسني جودة أدائها البيئي
 وظهرت بوادر نظام حملاسبة التكاليف البيئية، يف نفس الوقت سعى الباحثون واملهنيون إىل توسيع نطاق

إطار نظام  ماية البيئة، يفـع التقديرات املستقبلية ألنشطة حـالقياس ليشمل قياس التكاليف واملنافع البيئية، ووض
اآلخرين  واملسؤولني ومن الواضح أن هناك احلاجة لتحسني االتصال بني مسؤويل احملاسبة، ؤسسةلإلدارة البيئية بامل

بيئي اليت جتمع املقاييس النوعية واملالية واملادية معا مع العلم أن تطوبر يف اإلدارة البيئية وتطوير مؤشرات األداء ال
استراتيجيات اإلدارة البيئية سيبقى حتديا قائما إىل أن حيدث حوار حقيقي بني احملاسبني واملختصني الفنيني والبيئيني 

فهو يوضح ما إذا كانت ، نيمؤشرا هاما ذا اجتاه التكاليف البيئيةعن  اإلفصاحالقياس و ويعترب ،املسؤولني
وميثل ملستخدمي القوائم املالية مقياسا ، املؤسسات مدركة للقضايا البيئية اليت قد تؤثر يف وجودها من جهة
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املالية املترتبة عليها من جهة  واآلثار ،حتسني األداء البيئيللوقوف على األحداث البيئية وجهود الشركات حنو 
  .أخرى

 اال الصناعي وخاصة صناعة االمسنت واليت تعترب من أكثر الصناعات تلويثا وشهدت اجلزائر تطورا يف
ذي ختلفه هذه للبيئة، ولقد أصدرت الدولة العديد من القوانني والتشريعات دف محاية البيئة من التلوث ال

 جمال محاية البيئة جمهودات معتربة يف األخرىالصناعة على البيئة، وبذلت مؤسسات صناعة االمسنت يف اجلزائر هي 
دات فنية وغري كافية، ولكن مازال قياس التكاليف البيئية واإلفصاح البيئي ولكن تعترب هذه اهو أدائهاوحتسني 

  .عنها يف القوائم املالية للمؤسسات غري موجود، مما يلقي العبء على احملاسبني للقيام ذه العملية
اجلانب النظري والتطبيقي يتجلى تأكيد الفرضيات اليت مت وانطالقا من حمتوى الدراسة اليت وضحها 

  وضعها 
توجد عالقة  هوجدنا أن حيث ،حسب إجابات عينة الدراسة الفصل الرابعمن خالل  مت تأكيدها :الفرضية األوىل

اليف املسؤولني بأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن التك لدى إدراك ووعي ذات داللة إحصائية بني
  .وحتسني األداء البيئي يف القوائم املالية البيئية

توجد عالقة  هوجدنا أن حيث ،حسب إجابات عينة الدراسة الفصل الرابعمن خالل  مت تأكيدها :لثانيةالفرضية ا
عن احملاسيب  تطبيق عملية القياس واإلفصاح تبين خماوف ومعوقات حتد منبني وجود  ذات داللة إحصائية

 .املالية وحتسني األداء البيئي يف القوائم لبيئيةالتكاليف ا
توجد عالقة  هوجدنا أن حيث ،حسب إجابات عينة الدراسة الفصل الرابعمن خالل  مت تأكيدها :لثالثةالفرضية ا

القياس واإلفصاح  يف عمليةالنظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدولية وجود قصور يف بني ذات داللة إحصائية 
 . وحتسني األداء البيئي البيئية فحملاسيب عن التكاليا

توجد عالقة  هوجدنا أن حيث ،حسب إجابات عينة الدراسة الفصل الرابعمن خالل  مت تأكيدها :لرابعةالفرضية ا
ي املالية وحتسني األداء البيئارير قتأثر للقياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف ال دووج بني ذات داللة إحصائية

  .صناعة اإلمسنت ملؤسسات
  :نتائج الدراسة. 2

جمموعة من النتائج حنـاول أن نستعرضـها يف    استنتاج من خالل دراستنا هلذا املوضوع إىلولقد توصلنا 
  :التاليةالنقاط 
  ضرار ومشاكل بيئية أ، ولكن يف نفس الوقت أدى إىل إحداث إىل حتقيق أرباح معتربةأدى النمو االقتصادي

يف الرفاهيـة االجتماعيـة    سليب  من خالل التلوث مبختلف أنواعه واسترتاف للموارد الطبيعية مما يكون له تأثري
   .وعلى التنمية املستدامة لألفراد
 أدوات تـوفر  عـدم  حبجة املالية القوائم يف عنها واإلفصاح البيئية التكاليف قياس التقليدية احملاسبة جتاهل 
 أنشـطة  بتأثري اخلاصة البياناتب القوائم تلك تضمني ضرورة إىل احلاجة ولد التكاليف هذه مثل قياس سائلوو
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ومبا يكفل إجراء عملية التقييم الشامل ألداء املؤسسة مـن قبـل مجيـع     العاملني واتمع والبيئةعلى  املؤسسة
 .األطراف
  الدولية أمهية لألمور املتعلقة بالبيئة، خاصة فيمـا يتعلـق   أولت املنظمات املهنية واجلمعيات العلمية احملاسبية

  .االهتمام به على املستوى املطلوب قوائم والتقارير املالية، مل يرقبالتدقيق إال أن اإلفصاح عنها يف ال
 التبعـات  املؤسسة حتمل إىل يودي واإلفصاح عنها يف القوائم املالية البيئية التكاليف عناصر قياس عدم إن 
 .هاعبائتؤدي إىل الزيادة يف أو واالجتماعية انونيةالق
    يعترب اإلفصاح البيئي هو أحد مكونات اإلفصاح الشامل حيث يليب احتياجات مستخدمي القـوائم املاليـة

 .داء البيئي للمؤسسةباملعلومات اليت متكنهم من تقييم األ
 ر ألي من ؤسسات الصناعية يف اجلزائر مل تشية للمإن املعلومات احملاسبية واملالية املفصح عنها يف القوائم املال

 . ولو يف شكل تقارير مفصلة، اآلثار املالية نتيجة ألدائها أنشطة أوعمليات بيئية
 من خالل إظهار ، املعلومات اليت يوفرها نظام احملاسبة البيئية تعترب أداة داعمة للمؤسسة يف تقييم أدائها البيئي

 .بدقة مما يؤدي إىل سهولة ختصيصها وحتميلها على املنتج بشكل صحيحالتكاليف البيئية وحتديدها 
     إن دمج املؤشرات البيئية يف بطاقة القياس املتوازن لألداء يساعد املؤسسة على وضـع مقـاييس صـحيحة

 .وموثوقة لتقييم األداء البيئي
 لتكاليف البيئية حملاسيب عن االقياس واإلفصاح اأمهية الوعي لدى املسؤولني بضرورة بني  وجود عالقة ارتباط
 .الصناعية حتسني األداء البيئي للمؤسساتو
 عن  احملاسيب  القياس واإلفصاحتطبيق عملية   من تبين حتد اليت املخاوف واملعوقات بني وجود عالقة ارتباط

 .الصناعية للمؤسسات وحتسني األداء البيئيلتكاليف البيئية ا
 القيـاس   يف عمليـة النظام احملاسيب املايل ومعايري احملاسبة الدوليـة   يفوجود قصور بني  وجود عالقة ارتباط

 .الصناعية وحتسني األداء البيئي للمؤسسات البيئية فلتكالياحملاسيب عن ا واإلفصاح
  للمؤسسات الصناعيةحتسني األداء البيئي و البيئية يف تقييم لتكاليفاحملاسيب عن القياس واإلفصاح لثر أوجود  
  :واالقتراحاتات التوصي -3

هلذا املوضوع نقوم اآلن بصياغة مجلة من التوصـيات  إليها من خالل دراستنا  بعد عرض النتائج املتوصل
 :واالقتراحات

 أو املؤسسـات   أو املسـؤولني  سواء للمجتمعات مجيع األطراف املهتمة لدى البيئي الوعي نشر على العمل
 .واحملاسبني والعاملني فيها خاصة املديرين

 وهذا من أجل التعبري عن قانون البيئة ، يف اجلزائرالبيئة  و لتعاون املشترك والفعال بني املشرفني على احملاسبةا
من ناحية حماسبية وخاصة يف ما خيص القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف التقارير املنشورة للمؤسسـات  

 .الصناعية
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 اور اهلامة يف تقييم أدائها باعتبار أن حتسني األداء البيئي يـؤثر  ضرورة اعتبار األداء البيئي للمؤسسة أحد احمل
املايل واإلداري والتسويقي والتحسـني  ( بشكل جوهري على باقي جوانب األداء املتوازن األخرى للمؤسسة 

 .الداخلي والنمو
  من خـالل ذلك و ، ابدورهاملنظمات واهليئات العلمية احملاسبية الدولية والوطنية على القيام جيب أن تعمل  

 هـا تقاريرالتكاليف البيئية يف م املؤسسات الصناعية على القياس واإلفصاح عن إصدار معايري حماسبية خاصة تلز
 .املالية
 للمؤسسـات   القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئيـة جمال  قياملطلوب منه بالدور  جيب أن يقوم احملاسب

 .املالية هايف تقارير الصناعية
 اعتبار األداء البيئـي   وذلك من خالل ،املطلوب منها البنوك ومؤسسات منح القروض بالدورتقوم  جيب أن

 .يف قرارات منح القرض من عدمه مهماللمؤسسة الطالبة للقرض 
 للمؤسسات الصناعية اليت تقوم بالقياس واإلفصـاح عـن    ومجركية جبائية وحتفيزات جيب تقدمي ختفيضات

 .ئمها املالية دف تشجيع اإلفصاح البيئيالتكاليف البيئية يف قوا
 حمل الفحص والتقرير عن مدى إلتزام املؤسسة جمال احلسابات بالدور املطلوب منهم يف  جيب أن يقوم حمافظو

  .يف ظل القانون واملستوى املطلوب باألداء البيئي التدقيق
 زائرية يف تدريب احملاسبني على تطبيقات البيئة واجلامعات اجلوزارة التعاون الفعال بني املؤسسات الصناعية و

 .اجلزائرية الصناعية احملاسبة البيئية يف املؤسسات
   مسامهة مؤسسات صناعة اإلمسنت يف متويل البحوث املرتبطة باحملاسبة البيئية  ملا هلا من مردود إجيايب علـى

  .اء البيئيفيما خيص حتسني األد قرارات رشيدة الختاذاملؤسسات واتمع احمليط ا 
 اجلانب البيئـي للنشـاط    االهتمام والسعي على أن يتم إدراج ضمن  ختصصات التدريس يف علم االقتصاد

  .  حلاجات اإلنسانية وتقليل التكلفةرباح وإشباع ادم االكتفاء فقط مبسألة تعظيم األ، وعوحماسبته االقتصادي
  :أفاق الدراسة   -4

اقتراحنا للتوصيات اليت نراها مفيدة ، طرأت لنا نقاط أخرى مـا  بعد عرضنا ملوضوع البحث والنتائج و
  :زالت جمهولة وميكن أن تكون موضوعات حبوث أخرى وإشكاليات تنتظر املعاجلة وهي 

  .نظرية احملاسبة البيئية
  .تطبيقات احملاسبة البيئية يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية

  .تنافسية للمؤسسةحتسني األداء البيئي ودوره يف حتقيق مزايا 
  
  

    احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات



  
  
  

  
 اجـعقائمة املر
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I- املراجع باللغة العربية 
، مركز تطوير الدراسات والتقييم احملاسيب اإلطار املعريف البيئة والتنمية املستدامة حممد حسن،  يأمحد فرغل -1

ايل، كلية ـم العـمشروع الطرق املؤدية إىل التعليلوم والبحوث يف العلوم اهلندسية، العليا والبحوث يف الع
 .2007جامعة القاهرة، الطبعة األوىل، مارساهلندسة، 

 .2001، دار الرضاء، دمشق، 14000و زاإلي نظم اإلدارة البيئية و رعد ، حسن الصرف -2
 .1990، الكويت،دار السالسل ،نظرية احملاسبة ،عباس مهدي الشريازي -3
 .دار الثقافة العربية، القاهرة ،احملاسبة اإلدارية يف جماالت الرقابة والتخطيطعبد املنعم عوض اهللا ،  -4
ؤلف ودار ـرك املـزي وزو، نشر مشتيـة اجلديدة تـاملدين ،البيئة يف مواجهة التلوث ،فتحي دردار -5

 .2002ل، اجلزائر، ـاألم
سلسلة عامل املعرفة، الكويت العدد ترمجة حممد كامل عارف،  ،مستقبلنا املشترك اللجنة العاملية للبيئة والتنمية، -6

 .1989، أكتوبر 142
 .1984،، مؤسسة شباب اجلامعة، القاهرة قراءات يف املشاكل احملاسبية املعاصرةحممد الفيومي،  -7
الطبعة األوىل، مطبعة ، اآلثار االقتصادية واملالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية منهاحممد صاحل الشيخ،  -8

 .2002اإلشعاع الفنية، مصر، 
، دار اجلامعة اجلديدة احملاسبة عن التأثريات البيئية واملسؤولية االجتماعية للمشروع، يحممد عباس بدو -9

 .2000، للنشر، اإلسكندرية
 .1998، املكتبة األكادميية، القاهرة، مدخل بيئي االقتصاد والبيئة ،سيد إمبايب يحممد عل -10
ة ـة، بورسعيد، الطبعـمكتبة اجلالء احلديث، حبوث يف احملاسبة واملراجعة االجتماعية  ،سالمة نبيل فهمي -11

 .1999، الثانية
، الة العلمية لالقتصاد تأثري العوامل البيئية يف املشروعات حماسبيا وضريبياإبراهيم محاد حممد،  -12ـ

  .1995جارة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، العدد الثاين،ـوالت
النفط والتعاون العريب، منظمة  ،حتليل الفوائد الناجتة عن مشروعات التحكم يف التلوث ، أبو بكر سامل -13

 .1983، 2العدد ، 19الد األقطار العربية املصدرة للبترول، 
مشاكل قياس تكاليف أضرار التلوث اهلوائي الناتج عن الصناعة، منوذج كمي مقترح أمحد أبو العزم،  -14

وم ـات املالية والتجارية، العلـلة الدراسـ،جممعدل االنبعاث على مستوى املنشاةلتقييم بدائل ختفيض 
 .1998اإلدارية، جامعة القاهرة، السنة الثامنة، العدد األول، 

جملة القاهرة  ،منهجية مقترحة للتقييم احملاسيب لربامج رقابة عناصر تلوث البيئة أمحد فرغلي حممد حسن، -15
 .2000الد األول، يناير ، جامعة القاهرة، العدد األول ،للعلوم البيئية، مركز البحوث والدراسات البيئية

، إمكانية التعبري عن األداء البيئي و االجتماعي للمنشأة االقتصادية من خالل أمحد حممد الشهري سيد عمر -16
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 .1998، 25العدد، كلية التجارة جامعة أسيوط، ة العلمية لكلية التجارةال ،اإلطار الفكري للنظرية احملاسبية 
جملة  ،دراسة ميدانيةتقييم أداء البعد البيئي يف مصر مدخل حماسيب مقترح لقياس و ، يأمين صابر سيد عل -17

 .2008الفكر احملاسيب، كلية التجارة، جامعة عني مشس، العدد الثاين، ديسمرب 
جامعة ، كلية التجارة،دراسات يف مشاكل حماسبية معاصرة ،واألمرية إبراهيم عثمان بدوي حممد عباس -18

 .1992، اإلسكندارية
مدخل مقترح لقياس متغريات املراجعة البيئية يف الشركات الصناعية دراسة  ،حممد حسني منصور اء -19

 .كلية التجارة جامعة قناة السويس، الة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،  ميدانية مقارنة
العدد ، اليفـة للتكـاجلمعية العربي، ة التكاليفـجمل ،، املوضوعية كمعيار للقياس احملاسيبجالل الشافعي -20

 .1987أكتوبر ، 3
البيئي، دراسة علمية ميدانية بقطاع الغزل التحليل احملاسيب لتكاليف التحكم ، مجال صالح الدين عوض -21

جامعة حلوان، العدد لمية للبحوث والدراسات التجارية،كلية التجارة وإدارة األعمال،الة العوالنسيج،
 .1998الثاين،

الة  ،أثر التأثريات البيئية ألنشطة الوحدات االقتصادية على ممارسة مهنة املراجعة ،جورج دانيال غايل -22
 .1995العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامعة عني مشس، ملحق العدد الثاين، 

حتليل منفعة املعلومات احملاسبية البيئية العينية لبناء مؤشرات تقييم األداء البيئي  ،يمحد حممد جنيب زك -23
تجارية، كلية جتارة بنها، جامعة جملة الدراسات والبحوث ال ،اإلستراتيجي يف إطار التنمية املستدامة

 .2001ازيق، العدد األول، ــالزق
اآلثار البيئية منهج مقترح لقياس التكاليف واملنافع النامجة عن  خالد عطية، عالء زهران، صاحل احملمود، -24

علوم ــلية الـك ،دراسة تطبيقية على القطاع الصناعي باململكة العربية السعودية للمنشآت الصناعية
 .ھ1425اإلحساء، ، جامعة امللك فيصل، اإلدارية

 .1992، 110، األهرام، العدد ، جملة السياسة الدوليةأبعاد اقتصادية ملشكالت البيئة العاملية، خالد حممد فهمي -25
التقارير دور اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي يف ترشيد القرارات وحتسني جودة  ،رضا إبراهيم صاحل -26

 .2009يناير، الد الواحد والثالثني، العدد األول، جامعة الزقازيق، كلية التجارة، جملة البحوث التجارية، املالية
استخدام بطاقة القياس املتوازن يف بناء منوذج قياس رباعي املسارات  زعلول جودة عبد الرؤوف حممد، -27

جامعة ، للتجارة والتمويل،كلية التجارة، الة العلمية إلدارة األداء االستراتيجي والتشغيلي لألصول الفكرية 
 . 1،2010طنطا، العدد 

جامعة ، كلية التجارة،العلمية للتجارة والتمويلالة ، مراجعة األداء البيئي إطار مقترحسيد أمحد السقا،  -28
  .1994،العدد األول، طنطا

دور احملاسبة اإلدارية البيئية يف ترشيد قرارات اإلدارة حنو إستخدام التكنولوجيا سعيد ،  صفاء حممد سرور - 29
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التجارة، جامعة األزهر، فرع ، الة العلمية لكلية النظيفة واآلمنة بيئياً لدعم القدرة التنافسية ملنظمات األعمال
 .2003،البنات، العدد احلادي والعشرون، يونيو

 (BSC)ن زاملتواد خامس يف منظومة األداء مدخل مقترح لتقييم األداء البيئي كبععبد الدامي،  صفاء حممد -30
العدد الثاين، اجلزء وث العلمية، كلية التجارة، جامعة اإلسكندرية، ـجملة كلية التجارة للبح ،دراسة ميدانية
 .2003األول، سبتمرب،

-اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي يف الشركة األهلية لالمسنت بليبياعادل البهلول محيدان الطاهر،  -31
جامعة دمشق، العدد األول، ، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، كلية االقتصاد، -دراسة استطالعية

 .2011والعشرون،  الد السابع
مدخل ــإطار مقترح يف ظل ال،قياس األداء االجتماعي ملنشآت األعمال ،عبد احلميد أمحد حممود -32

  .1992يونيه ، العدد األول، 6جملد ، سوهاج ،كلية التجارة ، جملة البحوث التجارية املعاصرة، اإلجيايب
  .1992 ،110، جملة السياسة الدولية األهرام، العدد البيئيةاخليارات التنموية واملشكالت عبد الفتاح اجلبايل،  -33
ة العلمية للبحوث والدراسات ـ، الئة واملشكلة االقتصاديةـتلوث البيجاب اهللا ،  عبد الفضيل -34

  .1994العدد  األول، ، ارية، كلية التجارة جامعة حلوانـالتج
الة العلمية لالقتصاد  ،اإلفصاح عن املعلومات االجتماعية يف القوائم املالية ،عبد ايد حممد حممود -35

  .1984، العدد الثاين، جامعة عني مشس، كلية التجارة، والتجارة
قياس وحتليل تكاليف رقابة األداء البيئي لترشيد قرارات االستثمار يف نظم عبد املنعم فليح عبد اهللا،  -36

السنة الثانية ، رةـجامعة القاه، ة التجارة بين سويفـكلي،لـة الدراسات املالية والتجاريةجم ، اإلدارة البيئية
 . 2002مارس ، العدد األول، عشرة

أثر اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي للشركات الصناعية األردنية على   ،عبد الناصر حممد سيد درويش -37
الد ، جامعة املنصورة، كلية التجارة، الة املصرية للدراسات التجارية ،ترشيد القرارات و جودة التقارير املالية

 .2007،العدد األول، الواحد والثالثني
أثر اإلفصاح احملاسيب عن أداء الوحدات االقتصادية يف جمال مكافحة تلوث البيئة  ، يعل عبد الوهاب نصر -38

ـصاد والتجارة، كلية ، الة العلمية لالقتظرية تطبيقيةعلى سلوك متخذي قرار االستثمار يف األسهم  دراسة ن
 .1996جامعة عني مشس، العدد الثاين،  التجارة،

جامعة ، كلية التجارة، الة العلمية، اإلفصاح احملاسيب عن معلومات العمالة دراسة اختيارية عراقي العراقي، -39
 .1986يونيو ، 09العدد ، أسيوط

، الة العلمية لقطاع كليات التجارة، اإلطار العلمي لنظم حماسبة اإلدارة البيئية، عـز الدين فكري امي -40
 .2011ینایر، العـدد الثامن، القاهرة، جامـعة األزهر

، تقومي األداء البيئي للوحدات االقتصادية تصميم واختبار منهجية إقبال توفيق املشهداين وآخرون عمر -41
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ة اإلدارة ـ، جملة للصناعات الكهربائيةـة العامـباستخدام بطلقة األداء املتوازن يف الشركمقترحة 
 .2011، 4واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، بغداد، العدد

املعايري احملاسبية يف اإلفصاح البيئي بني النظرية والتطبيق يف الشركات الصناعية  ،عمرو حسن عبد الرب -42
 .2001،كلية التجارة، جامعة البحرين، العدد األول، الد الرابع، املصرية، الة العربية للمحاسبة

جملة  ،"املستدامة تفعيل دور نظم احملاسبة واإلدارة البيئية لتحقيق التنمية ،عنايات حامد حممد عطية -43
 .2003 الدراسات والبحوث التجارية، كلية التجارة ببنها،  العدد الثاين،

احملاسبة عن التكاليف وااللتزامات البيئية يف ضوء املبادئ احملاسبية احلالية مع ، عوض لبيب فتح اهللا الديب -44
سبتمرب ، ملحق العدد الثاين، 33الد ، ريةجامعة اإلسكند، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية، اإلشارة إىل مصر

1996. 
حماسبة املوارد الطبيعية والبيئية وفقا لنظام القومية وأثارها على القياس واإلفصاح متويل عصام الدين عمر،  -45

 .2002، جملة الدراسات املالية والتجارية، كلية التجارة، جامعة القاهرة،على املستوى القومي
، جملة الدراسات املالية دراسة نظرية تطبيقية احملاسبة واإلفصاح عن نفقات تلوث البيئةإبراهيم منصور،  حممد -46

 .1996سبتمرب ، العدد الثالث، جامعة القاهرة ،والتجارية، كلية التجارة فرع بين سويف
إلدارية البيئية مع التطبيق دراسة حتليلية ملشكالت نظام معلومات احملاسبة احممد القاضي اء الدين بديع،  -47

ة عني مشس، العدد ـ، الة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة، جامععلى قطاع األعمال يف مصر
 .2002ع، أكتوبر، ـالراب
اإلفصاح البيئي يف التقارير والقوائم املالية وآثاره اإلجيابية دراسة تطبيقية على حممد حسني أمحد حسن،  -48

ال، جامعة ـ، الة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،كلية التجارة وإدارة األعم السعوديةالشركات 
 .العدد األول والثاين، حلوان، السنة الثالثة عشرة

، جملة اإلدارة معوقات اإلفصاح البيئي يف التقارير املالية حالة مجهورية مصر العربية ،حممد فهيم أبو العزم -49
 .، العدد األول 45 العامة، الد

إمكانية استخدام معايري املراجعة البيئية كأداة لتوفري املعلومات الالزمة ألغراض  حممد أمحد صابر، حممود -50
، الة العلمية التجارة والتمويل، كلية التنمية املستدامة منوذج حماسيب مقترح لتقارير املراجعة البيئية

 .2010التجارة،جامعة طنطا، العدد الثاين، الد األول، 
لومات ــاجتاهات تطوير القياس واإلفصاح احملاسيب حنو نظام متكامل للمع، حممود يوسف الكاشف -51

 .2009، 01العدد، 32لد ا، جامعة املنصورة، كلية التجارة،الة املصرية للدراسات التجارية، البيئية
التعاون  ،اخلسائر االقتصادية الناجتة عن التلوث الصناعي للهواء يف مدينة الرياض تقدير، حجازي ياملرس - 52

 .1994، يوليو 55العدد  ،14الد  الصناعي يف اخلليج العريب،
، الة العلمية القياس احملاسيب لتكاليف التلوث باستخدام أسلوب قيمة العقارات مسعود علي عمر قريفة، -53



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة املراجع     

230 
 

 .2010، العدد األول، جامعة طنطا، كـلية التجارة، التجارة والتمويل
دراسة حتليلية لتقييم بيئة  فصاح احملاسيب عن خماطر املنظماتالقياس واإل، مصطفى حممد كمال حممد حسن -54

الد ، العدد الثاين، جامعة اإلسكندارية، كلية التجارة، جملة كلية التجارة للبحوث العلمية ،اإلفصاح املصرية
 .2007،الرابع واألربعون

، جملة الفكر دراسة حتليلية ألمهية تكاليف اجلودة البيئية يف اختاذ القرارات دراسة ميدانية منال حامد فراج ، - 55
 .2009ديسمرب ،العدد الثاين، مشسجامعة عني ، احملاسيب، كلية التجارة

ة النظم احملاسبية يف التقرير واإلفصاح عن األداء البيئي ملنظمات ـمسامه، نادية راضي عبد احلليم -56
العـدد التاسع ، القاهرة، جامـعة األزهر، ارة فرع البناتـكلية التج، الة العلمية لكلية التجارة، األعمال
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  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  بسكرةجامعة 
  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري

  

  
  

  حتية طيبة وبعد ،،،         
نظم ختصص حماسبة و علوم التسيرييقوم الطالب بإعداد دراسة علمية للحصول على درجة الدكتوراه يف 

س احملاسيب القيا: عن موضوع ،بسكرةتجارية وعلوم التسيري جبامعة من كلية العلوم االقتصادية وال املعلومات

من املؤسسات  جمموعة دراسة حالة(فصاح عنها يف القوائم املالية لتحسني األداء البيئي للتكاليف البيئية واإل

ئمة تعترب ، وتعد قائمة االستقصاء هذه جزء من البحث، واملعلومات اليت حتتويها هذه القا)الصناعية يف اجلزائر

ضرورية، ويأمل الطالب االستفادة من نتائج هذا البحث يف ربط اجلانب النظري باجلانب التطبيقي مما يعود بالنفع 

  . العام على املستوى األكادميي وعلى املستوى املؤسسايت

كم علماً أن لذا نرجو أن جند لديكم متسعاً من الوقت لإلجابة على األسئلة الواردة ذا االستقصاء وحنيط   

بيانات هذا االستقصاء سرية للغاية، ولن يطلع عليها سوى الطالب فقط، ولن تستخدم نتائجها إال يف أغراض 

  . البحث العلمي ولن تعرض نتائجها إال يف صورة إمجالية رقمية ونسب مئوية
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  : اجلزء األول 

   يف اخلانة املناسبة  Xضع العالمة  : املعلومات الشخصية 

  أنثى  ذكر  ساجلن
    

  

  أخرى  دكتوراه  ماستر  ليسانس  التحصيل العلمي
        

  

  
  اخلربة
  

 5أقل من 
  سنوات

 15أكثر من    سنة 15إىل  10  سنوات 10إىل  5
  سنة

        

  

  إداري  أستاذ جامعي  حماسب  مدير  املهنة
        

  

  أخرى  تسيري  اقتصاد  تدقيق  حماسبة ومالية  نوع الشهادة
          

  

  تجوبةالفئة املس
مراجعي   أستاذ جامعي

  احلسابات
حماسب 
  معتمد

املؤسسات 
  املالية

إدارة 
  الضرائب

دارة إ
  املؤسسات
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  : اجلزء الثاين 

  .توعية املسؤولني بأمهية تطبيق عملية القياس واإلفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية املؤسسات الصناعية أثر :  احملور األول

موافق 
 بشدة

غري  حمايد افق مو
 موافق 

غري 
موافق 

 رقم الفقرة القفرة

يف املؤسسات الصناعية القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب          
  . املسؤولنيالبيئي  لدى  وعي إىل ال

01-01 

    
      

يف املؤسسات الصناعية القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب
لدى األطراف األخرى كاملوردين والبنوك و  البيئي  وعي إىل غرس ال

  العمالء و املسامهني و املقولني والضرائب
01-02 

يف املؤسسات الصناعية القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب        
 .الداخل املؤسسة التنظيم إلعادة استعدادهم عن وعي املسؤولنيإىل 

01-03 

يف املؤسسات الصناعية  تكاليف البيئيةالقياس واإلفصاح عن ال يتطلب        
اجلودة البيئية  على الشاملة للرقابة استعدادهم عن وعي املسؤولنيإىل 

01-04 

يف املؤسسات الصناعية القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب        
مع األطراف  عالقتهم وصادقتهم عن قوة املسؤولنيإىل وعي  

 

01-05 

يف املؤسسات الصناعية القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب        
 من متكنهم متعددة بيئية مبهارات ليتمتعوا العمال وعي وتدريبإىل 

   

01-06 

القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يف املؤسسات الصناعية  يتطلب        
 سبيل يف  لني إلستخدامهم مواد وطاقة نظيفة لإلنتاجإىل وعي املسؤو

  

01-07 

يف املؤسسات الصناعية القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب        
 طريق عن اإلنتاج النظيف طرق حتسني لعمليةاملسؤولني  وعي إىل 

  .

01-08 

إىل وعي أخالقي القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب          
  يف املؤسسات الصناعية للمسؤولني

01-09 

القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية إىل وعي املسؤولني  يتطلب          
  .للمنافسة يف املؤسسات الصناعية على أساس اجلوانب البيئية

01-10 

ة يف املؤسسات الصناعية بشكل ميكن تطبيق حماسبة التكاليف البيئي          
  .مرتبط مع نظام اإلدارة البيئية

01-11 

    
      

بالتقارير املالية يف  القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يتطلب
املؤسسات الصناعية إىل توعية املسؤولني  للحصول على املعلومات 

  .البيئية
01-12 
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يف املؤسسات  القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئيةتطبيق عملية   من تبين حتد ليتا واملعوقات املخاوف:  حملور الثاينا
  .الصناعية 

موافق 
 بشدة

غري  حمايد موافق 
 موافق 

غري 
موافق 

  رقم القفرة
 الفقرة 

    
      

التكاليف  حماسبة حال دون تطبيق احملاسيب للتكاليف البيئية القياستعقد 
 01 -02  عيةيف املؤسسات الصنا البيئية

    
      

حتديد األنشطة البيئية اليت سوف احملاسيب للتكاليف البيئية يتطلب  القياس
 02 -02  .تكاليفها يف املؤسسات الصناعية يتم قياس

    
      

اإليراد  قابلةممفهوم  للتكاليف البيئية يتطلب توسعالقياس احملاسيب 
 03-02  يف املؤسسات الصناعية باملصروف

    
      

للتكاليف البيئية يتطلب تسجيل التكاليف البيئية يف اسيب القياس احمل
 04-02  حسابات واضحة وصرحية يف املؤسسات الصناعية

    
      

للتكاليف البيئية يتطلب وجود معايري حمددة يتم إستخدامها القياس احملاسيب 
 05-02  يف عملية قياس التكاليف البيئية يف املؤسسات الصناعية

    
      

للتكاليف البيئية يتطلب احلصول على معلومات عن سيب القياس احملا
 06-02  .التكاليف البيئية من السجالت احملاسبية يف املؤسسات الصناعية

    
    

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يف القوائم املالية يتطلب اإلفصاح عن املبادئ  
يف يئية والسياسات احملاسبية املرتبطة مبعاجلة التكاليف و اإللتزامات الب

 .املؤسسات الصناعية
02-07 

    
      

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يف القوائم املالية يسبب اإلساءة لسمعة 
  .املؤسسات الصناعية

  أذهان امتع  

02- 08 

يف املؤسسات اإلفصاح عن التكاليف البيئية يف القوائم املالية  يفقد مصداقية           
  الءلدى العم.الصناعية

02- 09 

    
      

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يف القوائم املالية يسبب الضغط اإلعالمي على  
  .بسبب األضرار البيئية.املؤسسات الصناعية

  أذهان امتع  

02-10 

    
      

يف .املؤسسات الصناعيةاإلفصاح عن التكاليف البيئية يف القوائم املالية يفقد 
 11-02  ئتمان احلصول على وجهات منح اال

    
      

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يف القوائم املالية يعترب مبثابة إعالم اجلهات 
 12-02  .  .املؤسسات الصناعيةاحلكومية واألهلية باألضرار البيئية الناجتة عن 

    
      

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يف القوائم املالية يؤدي إىل زيادة أعباء 
 13-02  يف احلصول على إستثمارات مالية إضافية حلماية البيئة.املؤسسات الصناعية

 اإلجراءات من الكثري التكاليف البيئية القياس واإلفصاح عن يتطلب ال        
 .للتكاليف  احملاسيب النظام يف حاليا املتوفرة غري

02-14 

 القياس واإلفصاح عن يالئم ال املطبق  املايل اجلزائري احملاسيب النظام          
  .التكاليف البيئية

02-15  
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البيئية يف  فإعادة مراجعة النظام احملاسيب املايل و معايري احملاسبة الدولية  دف القياس واإلفصاح عن  التكالي:  احملور الثالث
  .املؤسسات الصناعية

موافق 
 بشدة

غري موافق  غري موافق  حمايد موافق 
 بشدة

  رقم القفرة
 ةالفقر 

يف املؤسسات  التكاليف البيئية القياس واإلفصاح عن يؤدي        
 حسابات إعداد طرق يف جوهرية آثار إحداث إىلالصناعية 

 

03-01 

يف املؤسسات القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية  يتطلب        
 ليشمل ضرروة تطوير النظام احملاسيب املايل اجلزائريإىل الصناعية 

.بة التكاليف البيئيةحماس

03-02 

يف املؤسسات  التكاليف البيئية القياس واإلفصاح عن يؤدي        
 03-03 من النتائج ضمان عدم بسبب اإلدارة ختوف إىلالصناعية 

 ال يفييف املؤسسات الصناعية املطبق  التكاليف احلايل نظام إن        
 04-03  .املنتجة وحدةلل التكاليف البيئية  قياس احتياجات بكامل

يف  يف القوائم املالية القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يتطلب        
وجود آلية قوية وفرض على املؤسسات  إىلاملؤسسات الصناعية 

03-05 

    
    

يعمل  اليف املؤسسات الصناعية املطبق  احلايل التكاليف نظام إن
 واإلفصاح عن قياسال تواجه يتال املشاكل كافة حل على

 .التكاليف البيئية
03- 06 

    
    

املعلومات  أنظمة تطوير علىاملؤسسات الصناعية  إدارة تعمل
للتكيف وجماراة املتطلبات التقنية والفنية لتطبيق نظام  احلالية

 . حماسبة التكاليف البيئية
03-07 

    
    

لديهم لصناعية يف املؤسسات ا التكاليف نظام على القائمني إن
 الوحدة تكلفة زيادة إىل التكاليف البيئية يؤدي إدراج بأن معرفة
 . املنتجة

03-08 

    
    

على  يعمليف املؤسسات الصناعية  احلايل التكاليف نظام إن
 إزالته أو ذلك من واحلد اإلنتاج، يف التالف أو الفاقد زيادة

  .تطبيق نظام التكاليف البيئية يتطلب
03-09 

    
    

يف املؤسسات الصناعية  نظام التكاليف البيئية تطبيق يتطلب
األطراف  مع والتعامالت والعمال اإلداريني إلعداد عالية تكلفة

  .األخرى
03-10 

    
    

يف  يف القوائم املالية القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يتطلب
هنية وجود بيئة مالية متطورة وإمكانيات م إىلاملؤسسات الصناعية 

  وتقنية باجلزائر
03-11  

    

    

يف  يف القوائم املالية القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية يتطلب
وجود جهات تشريعية مهنية مستقلة  إىلاملؤسسات الصناعية 

تعمل على تنظيم حماسبة التكاليف البيئية وإصدار تشريعات ملزمة 
  .بتطبيقها

03-12  
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 .يف املؤسسات الصناعية البيئي حتسني وتطوير األداء تكاليف البيئية يفلل واإلفصاح احملاسيب القياس أثر:  احملور الرابع
موافق 
 بشدة

غري  حمايد موافق 
 موافق 

غري 
موافق 

رقم  الفقرة
 الفقرة

    
      

يف التقارير املالية  تكاليف البيئيةتعترب عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل
 01-04  .تناع املؤسسات الصناعية بالقضايا البيئيةدليال على إدراك و إق

إىل تقييم األداء  تكاليف البيئيةتؤدي عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل          
 02-04  . البيئي وحتسينه يف املؤسسات الصناعية من خالل القرارات املتخذة

    
      

ؤسسات يف املتكاليف البيئية عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل ؤديت
الصناعية إىل إختاذ قرارات حتسني األداء البيئي وترشيدها بإعتبارها جزاءا 

  .مكمال لنظام اإلدارة البيئية
04-03 

    
    

صناعة  قطاعتكاليف البيئية يف عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل ؤديت
ري املستهلكني باملنتوجات الصديقة للبيئة ومبعاي حتياجاتإ تلبية إىل اإلمسنت
 .البيئية املناسبة  اجلودة

04-04 

        
يف املؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل ؤديت

  .اآلثار البيئية ختفيض خالل املنتجات من نوعية يف حتسني إىلالصناعية 
04-05 

        
يف املؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل ؤديت

 .للمنتوج بيئيا  قيمة تؤثر على اليت األنشطة إزالة إىلعية الصنا
04-06 

    
    

يف املؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل ؤديت
العائد  يف الواضح ذات األثر امللموسة املنافع البيئية زيادة إىلالصناعية 

 .االستثمارات البيئية على البيئي
04-07 

    
    

يف املؤسسات تكاليف البيئية لية القياس واإلفصاح احملاسيب للعم ؤديت
 خفض إىل يؤدي الذي األمر والترتيب التخطيط فاعلية إىلالصناعية 

 .املنتجة الوحدة تكلفة
04-08 

يف املؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل ؤديت        
 .املنافسة على املنتج قدرة زيادة إىل يؤدي مما املنتج، جودة إىلالصناعية 

04-09 

    
    

يف املؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل ؤديت
 العائد معدل زيادة خالل من للمؤسسة البيئي األداء حتسني إىلالصناعية 

 .االستثمارات البيئية  على
04-10 

    
      

يف املؤسسات ليف البيئية تكاعملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل ؤديت
من خالل قرارات حتديد التكنولوجيا  البيئ األداء حتسني إىلالصناعية 

وطبيعة العمليات اإلنتاجية اليت تقلل حجم ومستوى ، املستخدمة يف اإلنتاج
  .التلوث البيئي إىل أقل حد ممكن

04-11  

    
    

املؤسسات  يفتكاليف البيئية عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل ؤديت
ستغالل إ يف املؤسسة كفاءة خالل من البيئي األداء حتسني إىلالصناعية 

 .ملوجوداا البيئية األمثل
04-12 

        
يف املؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل ؤديت

 .اجلارية التزاماا البيئية مقابلة على الشركة مقدرة زيادة إىلالصناعية 
04-13 

        
يف املؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل ؤديت

 .املؤسسة ربح البيئي للعمليات يف صايف نسبة زيادة إىلالصناعية 
04-14 

    
      

يف املؤسسات تكاليف البيئية عملية القياس واإلفصاح احملاسيب لل ؤديت
قرارات جديدة أكثر رشدا من خالل إختاذ  البيئ األداء حتسني إىلالصناعية 

  . مثل إغالق خط إنتاج قائم أو خط جديد، من القرارات القائمة
04-15  

  


