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 شكر وتقدير

وجهك وعظيم جالل العالمين، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي ل ب   الحمد هلل ر           

أشرف األنبياء  ىما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، والصالة والسالم علسلطانك، اللهم علمنا 

وبعد الشكر هلل عز . النبي الصادق األمين صلي هللا عليه وسلم   والمرسلين سيدنا محمد  

 ى، عليمكر  دمحم عبد الحفيظ الفاضل لألستاذواالمتنان وجل، انتهز الفرصة ألتقدم بالشكر 

، ومساعدته لي في جميع مراحلها النظرية لدراسةهذه ا ىدود خالل إشرافه علعطائه الال مح

مره توجيهاته السديدة ومالحظاته الهامة والقيمة فجزاه هللا كل الخير وأمد في ع ىوالعملية وعل

ستاذ األ ألعضاء لجنة المناقشة الموقرين توجه بالشكر الخالصاكما  ،ليبقى منارًا للعلم

 ،ممتحنًا داخلياً  الحضيري  مصباح مصطفىممتحنًا خارجيًا واألستاذ  فرج ادمحم عبدالنبي

ما تكبدوه من عناء في قراءة  ىتكرمهم وتفضلهم بالمشاركة في لجنة المناقشة والتحكيم، وعلل

 .عةومراجعة رسالتي المتواض

سمى معاني الشكر اتقدم باك هللا، لذل خرًا، من ال يشكر الناس ال يشكرآوأخيرًا وليس      

  .دراسةاعدة والمشورة إلتمام هذه الوالعرفان والتقدير لكل من ساهم وقدم لي المس

ن كنت قد أخطأت ف      اللهم هذا ما يسرت لي من جهد فإن كنت قد وفقت فمن عندك، وا 

ه أو قصرت فمن نفسي، اللهم اجعل عملي هذا مقبواًل وفي ميزان حسناتي، واجعل سعي في

 .العالمين خر دعوانا أن الحمد هلل رب  آمرضيًا مشكورًا مبتغيًا فيه وجهك الكريم و 

                                               

 

 .الباحث                                                                                         
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 ملخص الدراسة                                      
ة لتكاليف البيئيل أن القياس واإلفصاح المحاسبيتتمثل طبيعة مشكلة الدراسة في              

الليبية، حيث تتحمل هذه منظمات االقتصادية الفي  المستوى المطلوب ىلم يصل إل

دراجها إم العديد من التكاليف واألعباء التي يمكن اعتبارها تكاليف بيئية، ويت منظماتال

ى ظهور أرباح غير حقيقية وبالتالي مما يؤدي إل المباشرةغير  اإلضافية ضمن التكاليف

تكون نتائج اعمال الشركات المتمثلة في القوائم المالية غير حقيقية، وهذا بدوره يؤدي إلى 

 .إضعاف الثقة في المعلومات المحاسبية المقدمة

فهوم وطبيعة التكاليف البيئية، وتحديد أهم اآلثار مب التعريف ىوهدفت الدراسة إل          

في سبيل  األنشطة التي تمارسهاالمترتبة عن الشركات الصناعية ومعرفة أهم  الضارة البيئية

وتحديد أهم المناهج وكيفية معالجة تكاليف هذه األنشطة في سجالتها،  الحد من هذه اآلثار،

 صياغةم ثفي سبيل تحقيق أهداف البحث و ، واإلفصاح عن هذه التكاليف لقياسلوالمداخل 

ظمات لتكاليف البيئية للمنالتالية والتي مفادها أنه ال يؤدي اإلفصاح عن ا األساسية الفرضية

، أما الدراسة الميدانية فقد قدمةالمعلومات المحاسبية الم تحسين جودة ىالليبية إل االقتصادية

ى من خالل قائمة استقصاء تم توزيعها علجمع البيانات المتعلقة بالدراسة  ىاعتمدت عل

العاملة في والنفطية الشركات الصناعية ب المحاسبين والعاملين باألقسام واإلدارات المالية

 .المنطقة الغربية من ليبيا

، منظماتى هذه الدل تنامي الوعي البيئي عدة نتائج منها ىدراسة إلوقد توصلت ال          

 للقيام منظماتهذه ال ىسية واالجتماعية علت الحكومية والسيالوحظ غياب الضغوطا وأيضاً 

 ىبالحد األدنى للمحافظة علم تقو  منظماتأن هذه ال كماأكمل وجه،  ىبدورها البيئي عل

العالمية، شهادات الجودة البيئية  ىوفي سبيل الحصول عل تطبيقًا للقوانين والتشريعات، البيئة
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العديد من األنشطة البيئية المتعلقة بحماية الهواء  ىعلباإلنفاق  منظماتكذلك تقوم هذه ال

والمحيط من األبخرة والغازات، وكذلك أنشطة إدارة المخلفات والنفايات والتخلص منها، 

تكاليف المرتبطة بهذه أنشطة السالمة والحريق وتجنب اإلشعاعات، وأن كل ال ىباإلضافة إل

غير  اإلضافية جمالي التكاليفإج ضمن كانت رأسمالية أو تشغيلية تدر  اءاألنشطة سو 

لعدم نظرًا  ،رتبطة بحماية البيئةمباشرة وال يتم اإلفصاح عنها بشكل صريح كتكاليف مال

ال  منظمات االقتصاديةهذه الو م قانوني بذلك، وضوح مفهوم التكاليف البيئية وعدم وجود إلزا

تجنبًا للمالحقات  اتهاوملحققوائمها المالية  ضمنعن األضرار البيئة التي تسببها تفصح 

أن الشركات ال تفصح عن التكاليف  ىالرغم من أن الدراسة خلصت إلعلى ، و القضائية

إن اإلفصاح  ىالبيئية في قوائمها المالية إال أن هناك اتفاق بين أغلب أفراد عينة الدراسة عل

، حيث يؤدي ذلك ةقدمالمعلومات المحاسبية الم تحسين جودة ىعن التكاليف البيئية يؤدي إل

 . كفاءة ومنفعة هذه المعلومات الثقة في زيادة ىإل
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Summary 

      The nature of study problem represents in that the accounting 

measurement and disclosure about environmental costs did not reach to 

the  required level for the Libyan industrial and manufacturing companies, 

where these companies various costs and burdens that can be considered 

environmental costs, and to be included into indirect costs, which leads to 

the distortion of accounting information that disclosed about by these 

companies among its financial statements, thus these information become 

without value, and it canʼt be relied upon in the operation of making future 

and current decisions. 

        The study targeted to determine the concept and nature of 

environmental costs, and identification of the most important 

environmental impacts resulting from these industrial companies, and the 

knowledgement of the most important activities carried out by these 

companies to reduce these effects, and identification of the most important 

methods and approaches for disclosure and measurement about these 

costs, beside providing a proposed framework for an integrated system 

information to environmental accounting aims to improve the quality of 

disclosed information. 

          In order to attain the research objectives the following hypothesis 

has been put, which says that the disclosure about the environmental 

costs of Libyan industrial institutions does not lead to the improvement of 

quality of the disclosed accounting information, However the empirical 

study depended upon collecting its data study through survey 

questionnaire spreads on the industrial companies in west sector in libya.   

          The study has reached to several results, one of it there is growing 

awareness of these companies related to environment protection, many of 

the companies that are under study have departments and sections 

concerned with the pollution control and reducing of, it and concerned with 

the surrounding environment, and also the absence of governmental,  

political, and social pressures upon these institutions to do its 

environmental role, perfectly, since these institutions doing the minimum 

limit to preserve the environment in order to obtain international 
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environmental quality certificates, as well as these institutions are 

spending on many environmental activities related to the protection of  air 

and the ambient from gases and  vapors, as well as the activities of waste 

management and waste disposal, in addition activities of safety and fire 

and avoid of radiations, and all of costs associated with these activities 

whether it were capitalist or operational to be included into total indirect 

costs and not to be explicitly disclosed as associated cost with 

environmental protection, and that for the absence of government and 

political pressure, and there is no clear concept of environmental costs, 

and also there is no legal obligation with that. in addition to that these 

companies do not disclose about the damages caused by it in its financial 

statements, and its consequences and that to avoid losses that might 

result from bad reputation of the company and the fear of claims of other 

companies with that. which arrange upon these companies an additional 

investment and financial burdens which it may not be able to afford. 
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 -:المقدمة

ختلفة والعلماء البيئة من قبل حكومات الدول المشهد القرن العشرين اهتمامًا متزايدًا ب    

 على الرغم مند، و التوازن البيئي الذي يضمن استمرار التنمية على المدى البعيب والمهتمين

أن البيئة قد استمرت باتزانها بقدرة هللا تعالى فقد جاء اإلنسان متعمدًا أو غير متعمد ليفسد 

لذي أوقع مشكلة ضخمة وهي مشكلة اإلضرار ما خلق هللا وسخره في هذا الكون األمر ا

بالبيئة، ولما كانت قضايا البيئة والتنمية ترتبط ببعضها البعض بعالقات من التكامل 

واالعتماد المتبادل نجد أنه من المتعذر استمرار التنمية على قاعدة موارد البيئة المتدهورة 

 .ار البيئيةة البيئة إذا أهملت التنمية األضر كما أنه ال يمكن حماي

، كارثة المجتمعات والمنظمات االقتصادية ىوأثرها عل األضرار البيئية ىوخير مثال عل     

منصاتها النفطية البحرية  ىحدإتسبب انفجار  ث، حي(بي بي)يوم النفطية شركة برتش بترول

ر من ثالثة ماليين برميل من النفط للبحر، ويعد هذا ثكأ تسرب فيفي خليج المكسيك 

وتلويث سواحل خمسة  شخصاً حد عشر آرثة بيئية وقد أسفر عنه مصرع سرب أسوأ كاالت

تكبدت الشركة  ، وقدوقد أضر بالنظم البيئية واالقتصادية لهذه الواليات ،واليات أمريكية

صالح  حوالي خمسة وأربعين مليار دوالر في شكل تعويضات مباشرة لألفراد والشركات وا 

واألراضي الرطبة والحياة البحرية، خليج ومصائد االسماك، الضرر الذي لحق باقتصاد ال

كان يمكن تجنب هذه الكارثة لو انفقت الشركة جزء من هذا المبلغ في تحسين وتطوير و 

البيئية كاملة أمام  اوتكون قد أوفت بمسؤوليته لبيئية تكنولوجيا الوقاية ومعالجة الكوارث ا

 .¹المجتمع

 تفهم المنشآت المختلفة واعترافها بمسئولياتها تجاه البيئة ترتبوأمام أهمية وضرورة          
 ------------------------------------------------------------------------------------

 .www.bbc.comشبكة المعلومات الدولية، الموقع االلكتروني   -0
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عين االعتبار ومنها دور مهنة المحاسبة العديد من القضايا التي البد من النظر إليها ب اعليه 

مالية يجدون في ال معلوماتن مستخدمي الإ، حيث ¹لبيئيةفي حل القضايا والمشاكل ا

في تقييم البيئي أهمية  عن النشاط ا المعلوماتعن جميع أنشطة المنشأة ومن بينهالمعلومات 

في التأثير هذه المعلومات  موقف المنشأة ونتائجها السابقة وتطلعاتها المستقبلية حيث تساهم

يف لذلك فأن قياس تكال ،وأنشطتها على المجتمع قتصاديةالمشاريع اال تحديد نوعية على

الرغم من الصعوبات التي يمكن أن تواجه على ضروريا  مراً أأصبح  أضرار ومعالجة التلوث

دار ما لحق عملية قياس تلك التكاليف، فقياس تكاليف أضرار التلوث البيئي يعني تحديد مق

 .نتيجة مزاولة المنشآت االقتصادية لنشاطها اربالمجتمع والبيئية من أضر 

وهنا يحدث التعارض في وجهات النظر بين المجتمع والمشروع، حيث ينظر المشروع       

 التزاماً  أو التلوث يقوم بها اختيارياً  معالجة والحد منأنها تكاليف  ىلهذه التكاليف عل

 ىعلقة  بحماية  البيئة وال يتطلبها نشاطه االقتصادي ودون أي عائد يعود علبالقوانين  المت

أنها قيمة األضرار التي تلحق بالبيئة  ىالمشروع، بينما ينظر المجتمع لهذه التكاليف عل

نتيجة ممارسة المشروع لنشاطه، وهنا تنشأ الصعوبة في كيفية إخضاع أضرار التلوث البيئي 

تكلفة خارجية يتحملها قيم نقدية بحيث تتحول هذه التكلفة من  ىلك إلللقياس الكمي وترجمة ذ

، ²بحيث يتم عرضها في القوائم المالية للمشروع تكلفة داخلية يتحملها المشروع ىالمجتمع إل

ليتم التعبير عن الوضع المالي والبيئي للمشروع بصورة صادقة وعادلة لتخدم مستخدم 

  .     المعلومات بالشكل الصحيح
 ------------------------------------------------------------------------------------

 .1، ص1112السيد احمد السقا، مراجعة األداء البيئي، مجلة التجارة والتمويل طنطا، العدد األول، سنة  -1

صناعة الحديد  ىة تطبيقية علعبدا لهادي أحمد عثمان، قياس تكاليف ومعالجة أضرار التلوث الصناعي، دراس -1
 .  131، ص 1114والصلب، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، العدد السادس، سنة 
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 مما سبق يتضح أن القضايا البيئية تمثل تحدي كبير للمحاسبين من خالل قيامهم 

 ومتطوراً  جديدًا  ًا بعد  يضفي  مما  بقياس وتحليل التكاليف البيئية بجانب التكاليف األخرى 

التي كانت في السابق تنظر للنواحي المالية والنقدية مع إغفال الجانب البيئي  حاسبةللم

للمنشأة حيث يكمن التحدي في أن هناك صعوبة في قياس بعض التكاليف البيئية وكيفية 

من  معالجتها مما يتطلب دراسة أساليب وطرق القياس والتحليل لاللتزامات البيئة التي تنشأ

 .¹استنفاد جزء من البيئة المحيطة ىيؤدي إل يذلنشاطها وال ظمات االقتصاديةنمزاولة الم

أحد أهم البنود الواجب  ةالبيئي ليةو بالمسئو  ناشئة عن االلتزامتعتبر التكلفة البيئية الو        

أخذها في االعتبار عند تقييم الربحية طويلة المدى للسلع والخدمات، ويعد العامل البيئي من 

عوامل أهمية للوصول لمزايا تنافسية وخصوصا في ظل االهتمام المتزايد من قبل أكثر ال

بالنواحي البيئة والمعلومات المالية  ظمةف ذات العالقة بالمنالفئات المختلفة بالمجتمع واألطرا

 اؤثر بدورهت تيل متضمنا المسؤولية البيئية والبشكل شام ظماتوغير المالية لتقييم أداء المن

ألهداف اإلستراتيجية بتقديم لحديد مدى إمكانية تحقيق المنشأة رات المستثمرين وتعلى قرا

المنافسة  منار بالبيئة، مما يمكن المنشأة منتج ذو جودة عالية وبسعر مناسب وغير ض

الفعالة ومواجهة التحديات في ظل االنفتاح االقتصادي الذي ترتب عليه العديد من المتغيرات 

في قياس وتحليل ( مهنة المحاسبة)بيئية تتطلب قدرة ومهارة المحاسب ومن ضمنها تغيرات 

قيم كمية  ىالتكاليف المتولدة نتيجة تلوث البيئة وتحويل تكاليف التلوث البيئي المستخلصة إل

 .²تكلفة المنتجات التي أحدثت هذا التلوث ىعلدية يمكن قياسها ليتم تحميلها ونق

، 1111االنتاجية، مجلة المحاسب القانوني العربي، العدد التاسع،  ىوأثرها عل عبدالناصر نور، محاسبة البيئة -1
 .31-33ص
، 133األردن،عفاف إسحاق، المحاسبة البيئية اإلطار الفكري ومقومات التطبيق، جامعة البتراء  -1

 .  www.jps.com،13ص
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 -:دراسةال لةمشك

اليف البيئية لم تصل إلى تتمثل مشكلة البحث في أن عملية قياس وعرض التك       

من تواجه العديد  ظمات االقتصادية، وأن الكثير من المن¹في ليبياالمستوى المطلوب 

التكاليف البيئية، وفي ظل االنفتاح االقتصادي الذي تشهده  عرضالمشاكل المتعلقة بقياس و 

الصناعية آت ليبيا وازدياد حدة المنافسة، ومع كبر حجم المنشآت الصناعية ولما لهذه المنش

فأن هناك تكاليف تنفق للحد من التلوث أو ( تلوث البيئة الخارجية)من تأثير على البيئة 

غير  دراجها في حساب التكاليفإلزالة المخلفات الناتجة عن مزاولة المنشأة لنشاطها يتم إ

 . ظمات االقتصاديةمباشرة للمنال

ي ليبيا يكتفي بحصر وحساب عناصر ن التطبيق الحالي لمحاسبة التكاليف فإوحيث        

التكاليف التقليدية المرتبطة بالمنشأة دون األخذ في االعتبار التكاليف البيئية، مما يؤدي إلى 

في القوائم المالية غير  ظاهرةكون نتائج أعمال المنشأة الظهور أرباح غير حقيقية وبالتالي ت

نه من إات المحاسبية المقدمة، حيث حقيقية مما يؤدي بدوره إلى إضعاف الثقة في المعلوم

 هذا  ويطلق على   المحيطة من البيئة  جزء   داستنفا قيق المنشأة ألهدافها يتم خالل تح

---------------------------------------------------------- 

  -:ليبيا وهي كالتاليالدراسات التالية التي تناولت المسؤولية االجتماعية والبيئية في  ىيمكن الرجوع إل -1

 .1111دمحم عاشور، المسؤولية االجتماعية وأساليب اإلفصاح عنها في المنظمات الليبية، جامعة قاريونس، سنة  -ا

 .1331سعاد الككلي، اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية والبيئية، أكاديمية الدراسات العليا، سنة -ب

قياس وعرض األداء االجتماعي للوحدات الصناعية، كلية المحاسبة غريان، فتحي سمهود، دور المحاسبة في  -ج

 .1333سنة 

عثمان الكشر، إمكانية القياس واإلفصاح عن التكاليف وااللتزامات البيئية للشركات الصناعية الليبية، أكاديمية  -د

  .1336الدراسات العليا، سنة 
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 في إنتاج حجم معين من ة فعالً دالمستنفعن قيمة عوامل اإلنتاج  والخدمات لم يعد معبراً 

 ن تبويب عناصر التكاليف الصناعية إلى المواد الخام والعمالةإلذا ف" التلوث البيئي"داالستنفا

المنتجات ويرجع ذلك إلى أن البيئة أصبحت أحد العوامل الداخلة في اإلنتاج ومن هنا 

التكلفة "وتلك التكلفة يطلق عليها ظهرت الحاجة إلى قياس تكلفة استخدام البيئة في اإلنتاج

 ".البيئية

 إن عملية القياس واإلفصاح عن التكلفة البيئية تواجهه العديد من المشاكل والصعوبات      

عدم وجود المعايير المالئمة  –منها اختالف وجهات النظر بين المشروع والمجتمع )

إهمال المنظمات  الصعوباتهذه  ترتب عن( أساليب ومداخل القياس تعدد وتنوع -للقياس

االقتصادية للتكلفة البيئية وعدم إبرازها واإلفصاح عنها من خالل نظامها المحاسبي التقليدي 

ألنها ال تعبر عن  ؛ضعاف الثقة في المعلومات المحاسبية المفصح عنهاإ ىلإمما يؤدي 

تي تؤثر بشكل الواقع بصورة صادقة وذلك إلهمالها جانب كبير من المعلومات البيئية وال

خدم هذه المعلومات قبل مست  جوهري في عملية اتخاذ القرارات التشغيلية واالستثمارية من

 الخارجي، وهذا بالتبعية يؤديو   الداخلي

 ىعدم اإلفصاح في القوائم المالية عن دور المنظمة في التلوث والتأثير عل ىإل       

ألعمال كمؤشر لتقييم األداء، األمر الذي يؤدي نتائج ا ىالبيئة، وهو ما يقلل من االعتماد عل

والتي يمكن  دراسةالمحاسبية، وهذه تمثل مشكلة الإضعاف الثقة في المعلومات  ىإل

- :صياغتها في التساؤل التالي

 تحسين جودة ىالتكاليف البيئية إلهل يؤدي إفصاح المنظمات االقتصادية الليبية عن 

 ؟في القوائم الماليةالمفصح عنها  المعلومات المحاسبية

- :األسئلة الفرعية التالية ىيمكن تجزئة سؤال المشكلة الرئيسية إلو     
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 التكاليف البيئية الناتجة عن ممارسة المنظمات االقتصادية لنشاطها؟ ما 

  في القوائم المالية؟ هاواإلفصاح عنهل يمكن قياس هذه التكاليف 

  المعلومفات المحاسفبية المفصففح  جففودة ىعلفاإلفصفاح عففن هفذه التكفاليف كيفف يفؤثر

 عنها؟

لياتها تجاه البيئة كان من و أمام أهمية وضرورة اعتراف المنشآت المختلفة  بمسئو      

الضروري األخذ في االعتبار أثر المشاكل البيئية على مهنة المحاسبة حيث إن إغفال 

على القرارات  سلباً  المنشآت معالجة بيانات التكاليف البيئية قد يؤدي لنتائج مضللة ويؤثر

امة لفئات ن  النظام المحاسبي يعتبر أداة هأل ؛ية وسياسات التسعير والتخطيطاالستثمار 

 .مختلفة من المستفيدين

الليبية  والنفطية تم اختيار مجموعة من الشركات الصناعيةوفي سبيل التحقق من ذلك      

 ىمخلفات المنبعثة منها هذا باإلضافة إلالتي لها أثار بيئية ضارة نتيجة األدخنة والغازات وال

كبيرة من حيث حجم الموارد المستثمرة فيها وهي من دعائم  نظماتن هذه الشركات تمثل مأ

 .االقتصاد الوطني الليبي

 -:دراسةأهداف ال

 تحسين ىفي دراسة أثر االعتراف بالتكاليف البيئية عل دراسةيتمثل الهدف الرئيسي لل  

وذلك من خالل دراسة األدب  الليبية،منظمات االقتصادية للحاسبية ة المعلومات المجود

المحاسبي في مجال التكاليف البيئية وكيفية قياسها واإلفصاح عنها ودورها في زيادة منفعة 

 عرضمن خالل الدراسة العملية لغرض  ، وأيضاً المقدمةوجودة المعلومات المحاسبية 

 الليبية في مجال التكاليف البيئية إن  وجدت  ودورهاالممارسات الحالية للشركات الصناعية  
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 :ماياتي ىإل ، باإلضافةفي تحسين جودة معلوماتها التي تفصح عنها

 -:األهداف النظرية -أوال

 . مفهوم وطبيعة التكاليف البيئية وأنواعها دراسة -1

 .هيكل التكاليف ىبيان أثر التشريعات والنظم والقوانين البيئية عل -1

 .قياس التكاليف البيئية عملية أهم الصعوبات التي تواجه ىتعرف علال -3

 . التعرف على المداخل واألساليب المستخدمة في قياس التكاليف البيئية -4

 .طرق وأساليب اإلفصاح عن التكاليف البيئية ىالتعرف عل -5

 -:األهداف العملية -ثانيا

لآلثار البيئية  دية الليبيةلي المنظمات االقتصاو دارك مسئو إمدى  ىالتعرف عل -1

 .الناجمة عن مزاولة أنشطتها الصناعية

، وبيان ما إذا كان لي الشركات لدورها في االهتمام بالبيئةو دراك مسئو إ تحديد مدى -1

 .إدارات متخصصة لالهتمام بالقضايا البيئة ومتابعتها لهذه المنظمات

يئية الخاصة بالحد من نفاق عن األنشطة البباإل اهتمام هذه المنظمات ىبيان مد -3

 .التلوث

، ودوافع هذه شطة البيئية التي تمارسها المنظمات االقتصادية الليبيةمعرفة األن -4

 .البيئة، وكيفية معالجة تكاليف هذه األنشطة ىت لالهتمام بالمحافظة علالشركا

 الليبية عن هذه التكاليف مدى إمكانية إفصاح المنظمات االقتصادية ىرف علالتع -5

، وكذلك األسباب واالعتبارات التي تحول دون اإلفصاح عن هذه ار البيئيةواألضر 

 .واألضرار البيئية التكاليف
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 -:دراسةهمية الأ

تضيف الدراسة للباحث الكثير من المعرفة في مجال التلوث البيئي وكذلك : بالنسبة للباحث

ارسة الشركات في مجال المحاسبة عن التكاليف وااللتزامات البيئية التي تنجم عن مم

 .الصناعية لنشاطها

الرغم من األهمية العالمية التي حضي بها االهتمام بالبيئة ونظام على : للعلم ةبالنسب

محاسبة التكاليف البيئية، إال أن الدراسات التطبيقية والنظرية في هذا المجال محدودة في 

 ضمن ليبيا كر المحاسبي في، وبالتالي تمثل الدراسة إضافة للمعرفة والفسبيةاألدبيات المحا

 .مجال المحاسبة البيئية

مثل أهمية الدراسة في تنمية الوعي البيئي لكافة شرائح المجتمع من تت: بالنسبة للمجتمع

خالل توسيع نطاق عمل المحاسبة ليشمل خدمة كافة شرائح المجتمع عن طريق قياس 

ية واإلفصاح عنها لتلبية ومعالجة التلوث الناتج عن المشروعات الصناع تكاليف أضرار

 .تها البيئيةاليو أداء تلك المشروعات لمسئو  ىاحتياجات المجتمع في التعرف عل

ليتها و تتمثل أهمية البحث في مساعدة وتوجيه الشركات نحو اإليفاء بمسئو : بالنسبة للشركات

ة األضرار البيئيو جانب نشاطها االقتصادي من خالل قياس وعرض التكاليف  ىالبيئية إل

 ىالناجمة عنها حتى تستطيع توفير المعلومة التي تساعد اإلدارة في التخطيط والرقابة عل

أنشطة المنشأة للحد من حجم التلوث، وهذا من شأنه أن يحسن صورة المنشأة أمام المجتمع 

في ظل انفتاح السوق الليبي  التحسين المستمر لألداء البيئي وتقويمه، وأيضاً  ىويساعد عل

لم أصبفحت الشركات الصناعية ملزمة بإنشاء نظام لإلدارة البيئية الحديثة ضمن العا ىعل

، إذ تعد ) (ISO14000شهادة الجودة البيئية  ىأنظمتها حتى تستطيع الحصول عل



29 

 

هذه الشهادة، شركات ذات اهتمام بالبيئة، والذي أصبح شرط لدخول  ىالشركات الحاصلة عل

 .¹األسواق العالمية

 -:سةدراال فرضيات 

األدب المحاسبي المتعلق بموضوع التكاليف البيئية تبين أن  ىمن خالل االطالع عل      

نتائج  ىللتكاليف البيئية في قوائمها المالية سوف يؤدي إل إهمال المنظمات االقتصادية

 معلومات سواءقرارات مستخدم هذه ال ىمضللة لنظام المعلومات المحاسبي مما يؤثر سلبًا عل

طة بالبعد البيئي ، وذلك إلغفال جانب كبير من المعلومات المرتبخارجياً  أم خلياً كان دا

تم صياغة الفرضية الصفرية  ، ولتحقيق أهداف الدراسةلنشاطات المنظمات االقتصادية

  -:التالية 

3H: تحسين  ىالليبية إلظمات االقتصادية ال يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية للمن

 .المحاسبية المفصح عنها جودة المعلومات

 :الفرضيات الفرعية التالية ىهذا باإلضافة إل    

 .هتمام بالقضايا البيئية من قبل المنظمات االقتصادية الليبيةاال يوجد  -

 .البيئة ىال يوجد دوافع للمنظمات االقتصادية الليبية لالهتمام بالمحافظة عل -

 .األنشطة الخاصة بحماية البيئة ىألنفاق علال تهتم المنظمات االقتصادية الليبية با -

األنشطة البيئية في حسابات  تقوم المنظمات االقتصادية الليبية بإدراج تكاليفال  -

 .التكاليف العامة

 
____________ 

 مها عباس المرزوقي، دراسة وتحليل التكاليف البيئية وأهميتها في ترشيد القرارات اإلدارية، رسالة ماجستير غير -1
 .24ص, 1334منشورة جامعة الملك عبد العزيز، السعودية، 
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عن التكاليف واألضرار البيئية  من اإلفصاح المنظمات االقتصادية ال توجد أسباب تمنع -

 .في قوائمها المالية

 -:منهجية الدراسة

 -:الدراسة النظرية أوالً  

بحث، حيث يشتمل الجانب تباع المنهج االستقرائي التحليلي في كافة جوانب الإتم         

علمية، والبحوث مراجعة األدب المحاسبي من الكتب والدوريات والدراسات ال ىالنظري عل

 .المنشورة

 -:الدراسة الميدانية ثانياً  

  :بيئة الدراسة -7
تتمثل بيئة الدراسة في المنظمات االقتصادية الليبية التابعة للقطاع العام والتي تعمل        

   .من ليبيا الصناعة والنفط والموزعة في المنطقة الغربية الساحلية تحت وزارتي

 : مجتمع الدراسة -6

 المحاسبين العاملين في اإلدارات المالية واألقسام المحاسبية يمثل مجتمع الدراسة كافة     

اع العاملة في المنطقة الغربية الساحلية من ليبيا والتابعة للقط والنفطية الشركات الصناعيةب

 .العام بكافة مصانعها وفروعها

 :عينة الدراسة -3

 من لصعوبة االتصال بجميع مفردات المجتمع لذلك تم اختيار عينة عشوائية نظراً         

الشركات الصناعية والنفطية بالمحاسبين العاملين في اإلدارات واألقسام المالية والمحاسبية 

 ،طاع العام بكافة مصانعها وفروعهايبيا والتابعة للقالعاملة في المنطقة الغربية الساحلية من ل

 .حسب القطاعات والشركات الدراسة عينةيبين توزيع ( 1)والجدول رقم 



30 

 

 حسب القطاعات والشركات الدراسة عينةتوزيع ( 7)والجدول رقم 
 عدد المحاسبين اسم الشركة اسم القطاع

 12 .ةسمنت المساهمالشركة األهلية لإل قطاع صناعة االسمنت

 16 .شركة االتحاد العربي للمقاوالت

 13 .شركة المقاولون العرب

 15 .ركة البريقة لتكرير وتسويق النفطش قطاع النفط

 15 .شركة آيني للنفط والغاز

 11 .شركة الواحة للنفط

 16 .شركة الزويتينة للنفط

 35 الشركة العامة للحديد والصلب قطاع الحديد والصلب

 177  راد العينةعدد أف

 
 :   أسلوب جمع البيانات -4

تم االعتماد في الدراسة الميدانية علي أسلوب االستبيان في جمع البيانات من أفراد       

مفردات العينة  ىعل توزعالبحث  استبيان بشكل يخدم أهداف العينة، حيت تم تصميم قائمة

 . ية والمحاسبية لهذه الشركاتمن المحاسبين العاملين في اإلدارات واألقسام المال

 :تحليل البيانات -2

بعد تفريغ  رضياتاألساليب اإلحصائية المختلفة الختبار الف ىالباحث عل داعتم       

 -:ينة من االستمارة بالشكل التاليإجابات أفراد الع

 .  عمل جداول تكرارية بسيطة تشمل التكرارات والنسب المئوية ألسئلة االستمارة -أ

ساليب في قياس االتجاهات وخاصة األحيث يعتبر من أفضل  لكرت مقياساستخدام  -ب

 (3)وسط حسابي  التي تحقق رضيةحيت تقبل الف ،راسة غير كميةعندما تكون متغيرات الد

  .قل من ذلكأالتي تحقق  رضيةفأكتر وترفض الف

ئية المتعلقة الختبار الفرضيات اإلحصا حول المتوسط ولكوكسناختبار تم استخدام  -ت 

وصفية قابلة للترتيب أو كمية  عينة الدراسةإذا كانت بيانات ( ) بمتوسط مجتمع الدراسة
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معنوية درجة الموافقة على  قياسا االختبار لتتبع التوزيع الطبيعي لذلك يتم استخدام هذوال 

  .كل عبارة من عبارات االستبيان

الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعلقة بمتوسط  حول المتوسط (Z)اختبار تم استخدام  -ث

لذلك يتم استخدام هذا االختبار  ،حجم العينة كبيرو المجتمع إذا كانت بيانات العينة كمية 

 .الختبار الفرضيات الفرعية للدراسة

  -:دراسةونطاق الحدود 

ن مشكلة التلوث وذلك أل القطاع الصناعي والنفطي الليبي، ىتقتصر الدراسة العملية عل -1

تكاليف  المنظمات االقتصادية ىفي هذا القطاع مما يترتب عل وراً وظه البيئي أكثر انتشاراً 

 .والتزامات بيئية

والتي تمتد من مدينة  المنطقة الغربية الساحلية من ليبيا، ىتقتصر الدراسة العملية عل -1

ديد من الشركات الصناعية بها، لوجود الع ، نظراً إلي رأس جدير غرباً  شرقاً  ةمصرات

 .أنها قريبة من أقامة الباحث ىباإلضافة إل
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- :سات السابقةالدرا

- :الدراسات الليبية -أوالً 

لية و بعنوان اإلفصاح عن معلومات المسئو ( 6117 -سعاد الككلي ) دراسة -7

 .االجتماعية للوحدات االقتصادية في القوائم المالية المنشورة

في منطقة طرابلس  لليبية العاملة ا  تقييم موقف الشركات الصناعية ىإلهدفت الدراسة      

في قوائمها المالية، حيث  لية االجتماعيةو من موضوع اإلفصاح عن معلومات المسئو 

لية و عدة نتائج منها عدم وجود فهم كافي لمعلومات ومفهوم المسئو  ىتوصلت الباحثة إل

الرغم من وجود قوانين لحماية لشركات الصناعية، وأيضًا على ولي ااالجتماعية لدى مسئو 

البيئة من المخلفات التي تنتجها الشركات إال أنه ال يتم تطبيق تلك القوانين بطريقة صارمة 

ن اهداف إوبالتالي فلية االجتماعية و ال يتم اإلفصاح عن معلومات المسئو  وحازمة، وأخيراً 

 .قرير عن هدف المعلومات االجتماعيةالتقرير لهذه الشركات ينقصها الت

بعنوان دور المحاسبة في قياس وعرض األداء ( 6113 -فتحي سمهود) دراسة  -6

 .االجتماعي للوحدات الصناعية

تقديم مقترح لعرض وقياس األداء االجتماعي للشركة العامة  ىهدفت الدراسة إل     

 عدم وضوحعدة نتائج منها  ىإل الدراسة وتوصلت ،للصناعات الكيمائية بمجمع أبي كماش

لية و لية االجتماعية للعاملين بالشركة، وال يوجد نظام للمحاسبة عن المسئو و مفهوم المسئو 

 اإلفصاح مع عدم وجوديطالب الشركة ب من  وال يوجد  بالشركة  فعال   مطبق االجتماعية 

  -----------------------------------------------------
أكاديمية رسالة ماجستير غير منشوره الككلي، اإلفصاح عن معلومات المسؤولية االجتماعية والبيئية، سعاد  -1

 .1331، سنةطرابلس الدراسات العليا
رسالة ماجستير غير  فتحي سمهود، دور المحاسبة في قياس وعرض األداء االجتماعي للوحدات الصناعية، -1

 .1333كلية المحاسبة غريان، سنة  منشوره
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للقياس لكل من المنافع والتكاليف االجتماعية، وال تفصح الشركة في تقاريرها  أساليب

الرغم من وجود التكاليف االجتماعية مدمجة علي  ،وقوائمها المالية عن األداء االجتماعي

أن  ىوأيضًا أشار الباحث إلكتكاليف اقتصادية،  خرى وبمسميات اقتصادية وتعاملفي بنود أ

 .ة التي تحدتها أنشطتها اإلنتاجيةعى لقياس وعرض األضرار البيئيالشركة ال تس

قياس واإلفصاح عن التكاليف البعنوان إمكانية ( 6112 -التهامي عثمان)دراسة  -3

 .وااللتزامات البيئية في الشركات الصناعية الليبية

يمكن تطبيقه  تقديم مقترح عملي لقياس التكاليف وااللتزامات البيئة ىهدفت الدراسة إل     

نتائج  همأ  وكان من سمنت زليتنإسمنت وهو مصنع بأحد مصانع الشركة األهلية لإل

ة للمسئولين لية البيئيو ال يوجد مفهوم واضح ومحدد للمحاسبة عن المسئو الدراسة، أنه 

أنشطة الرقابة والتحكم في انبعاث الغازات، وأنشطة  ىباإلنفاق عل تهتم الشركةبالشركة، و 

للعاملين في حين ال تتعامل الشركة مع تلوث البيئة المحيطة بالشكل المطلوب، وال السالمة 

لقياس وعرض التكاليف البيئية، وأن الشركة ال تفصح عن يوجد أي نظام محاسبي بيئي 

 .أدائها البيئي

بعنوان تقييم األداء البيئي واالجتماعي للشركات ( 6111 -بشير أحمد) دراسة  -4

 .الصناعية

 لية و المسئو  لمفهوم  الصناعية  تطبيق الشركات  مكانية إ معرفة  ىإل هدفت الدراسة      

 --------------------------------------------
التهامي عثمان الكشر، إمكانية القياس واإلفصاح عن التكاليف وااللتزامات البيئية للشركات الصناعية الليبية،  -1

 .1336أكاديمية الدرلسات العليا، طرابلس، سنة رسالة ماجستير غير منشورة، 
بشير احمد، تقييم األداء البيئي واالجتماعي للشركات الصناعية الليبية، رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية  -1

 .      1337الدراسات العليا، طرابلس، سنة 
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ركات حيث كان مجال االجتماعية والبيئة واستخدام هذا المفهوم في تقييم األداء لهذه الش

عدة  ىوتوصل الباحث إلالعاملة في طرابلس  الصناعية الدراسة مجموعة من الشركات

 األداء البيئي واالجتماعي للشركات هميةأ لين بالقطاع الصناعي و المسئو ك ادر إمنها نتائج، 

لين و ن هناك تالزم بين النجاح االقتصادي واالجتماعي، وكذلك يدرك المسئو إمن حيث 

 ىتقييم األداء البيئي حيث أكد المشتركون في الدراسة عل هميةألطاع الصناعي الليبي بالق

أن المحاسبة البيئية جزء من المحاسبة االجتماعية، ويمكن مواجهة التكاليف والخسائر البيئية 

عن المنافع البيئية لصعوبة  المقدرة بتكوين مخصصات لمواجهتها، ويمكن اإلفصاح وصفياً 

واإلفصاح  لقياس التكاليف والمنافع البيئية واالجتماعيةًا، وأخيرًا ال يوجد نظام قياسها كمي

  .للشركات محل الدراسة عنها

 -:الدراسات العربية -ثانياً 

بعنوان قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث ( 7994 -عبد الهادي عثمان)دراسة  -7

 .الصناعي

لقياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث البيئي اإلطار المالئم  وضع ىهدفت الدراسة إل     

 الناتج عن الصناعة وقد تم اختيار صناعة الحديد والصلب كمجال للدراسة التطبيقية حيث

يمكن قياس تكاليف األضرار المختلفة  والتي منها أنه لنتائجا للعديد من توصلت الدراسة

أسلوب  ،ب مختلفة منهاطريق إتباع أسالي ت الصناعية عنآللتلوث الذي تسببه المنش

 ىالذي يعتمد عل أسلوب رأس المال البشري و المتأثرين بالتلوث البيئي، تفضيالت األفراد 

 نموذج مقارنة حجم  أسلوب النماذج الكمية مثل ، وكذلكياس القيمة الحالية للدخل الضائعق
 ------------------------------------------------------

مان، قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعي، مجلة أسيوط للدراسات البيئية، جامعة عبد الهادي عث -1
 .1114أسيوط، العدد السادس، سنة 
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 .اإلنفاق الصحي بالمناطق الملوثة والنظيفة

عن ( التكاليف البيئية للمنشأة) يمكن قياس تكاليف نظم معالجة التلوث الصناعي  أيضاً 

نظم معالجة التلوث وأساليب تنفيذها  ىالتعرف عل ا،إلجراءات منهتباع مجموعة من ااطريق 

تحديد متطلبات نظم و  ،التكاليفالختيار أسلوب التنفيذ الذي يحقق أقل قدر من عناصر 

تحديد عناصر التكاليف التي  ، وأخيراً تحديد معدالت التلوث المسموح بهاالمعالجة، ويشمل 

تكاليف رأسمالية التي  ىتم تبويب تلك العناصر إليجب أن يشملها قياس نظم المعالجة، وي

تتضمن تكاليف شراء معدات المعالجة األساسية واإلضافية وتكاليف اإلنشاء والتركيب 

التكاليف اإلضافية األخرى الالزمة لنظام  ىوتكاليف إعداد وتجهيز المواقع، باإلضافة إل

ل التكاليف هما تكاليف تشغيل  والتي تتضمن مجموعتين من ةتكاليف فتري ىالمعالجة، وا 

 .وصيانة نظم المعالجة، واألعباء الرأسمالية التي تخص فترة التشغيل

 .بعنوان المحاسبة واإلفصاح عن نفقات تلوث البيئة(  7992 -دمحم منصور) دراسة  -6 

كان الهدف من الدراسة مناقشة وتحليل مشاكل التلوث البيئي، وكذلك مشاكل القياس     

كان مجال الدراسة العملية  ثلألنشطة ذات األثر البيئي والتقرير عنها حي المحاسبي

كبر أنهما من إمجموعة الشركات التابعة للقطاع العام والواقعة في مدينتي شبرا وحلوان حيث 

 ىالمدن الصناعية التي تتميز بارتفاع نسبة التلوث في الهواء الجوي وقد توصل الباحث إل

لية البيئية وكذلك و هذه المؤسسات لمفهوم المسئو  ىدراك القائمين علعدم إمنها  عدة نتائج

 .مفهوم المحاسبة عن التكاليف البيئية
 ------------------------------------------------------------------------------------

الية، جامعة القاهرة فرع بن سويف، دمحم منصور، المحاسبة واإلفصاح عن نفقات تلوث البيئة، مجلة الدراسات الم -1
 .1116 العدد الثالث، سنة
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التحليل المحاسبي لتكاليف التحكم ( 7991 -جمال صالح الدين عوض) دراسة -3

 .البيئي

كان الهدف من هذه الدراسة هو دراسة واستقراء أهم البحوث المحاسبية واإلصدارات   

ية، وذلك في محاولة من الباحث لبناء منهج المهنية المرتبطة بالمحاسبة عن التكاليف البيئ

مجموعة من األساليب التي من خاللها يمكن مواجهة المشاكل المرتبطة  ىعلمي يعتمد عل

بالمحاسبة عن التكاليف البيئية، وكيفية اعتبارها عنصر من عناصر تكاليف اإلنتاج 

جراء دراسة تطبيقية للمنهج إ ىقرارات التسعير، هذا باإلضافة إل ىوبالتبعية كيفية تأثيرها عل

 :النتائج التالية ىوصل الباحث إلصناعة الغزل والنسيج وت ىالعلمي المقترح عل

يجب اإلفصاح عن األداء البيئي من خالل قوائم التكاليف بحيث تتضمن قائمة أنه      

رباح إجمالي أ ىأن تحمل في مرحلة تالية عل ىالتكاليف الصناعية بنود التكاليف البيئية عل

البيئة  ىلمحافظة علالتكاليف المرتبطة با، واعتبار مة لتحديد صافي ربح نشاط المنظمةالمنظ

م يجب أن يتضمن سعر ثجزء من تكلفة المنتج، وبالتالي يجب أن يتحمل بها اإلنتاج ومن 

 .عادية وتكلفة الرقابة على التلوثبيع المنتج كل من التكلفة ال

ت بما يخصها من تكاليف الرقابة عن التلوث، مع عدم اإلفصاح إن عدم مقابلة اإليرادا     

، ومن ناحية هذا من ناحية فساد البيئةإعن األضرار التي تسببها المنظمة يعتبر مساهمة في 

، لقوائم المالية المنشور للمقارنةغير العادل للدخل، مع عدم قابلية ا التوزيع ىيؤدي إل أخرى 

ظهار  يجب اإلفصاح عن التكاليفكما  الخاصة بالرقابة عن التلوث في قائمة الدخل، وا 

 .في الفترة الحالية ثحد الذيااللتزامات المترتبة علي التكاليف المقدرة لتخفيض تلوث البيئة 
 ---------------------------------------------------------------------------------------

المحاسبي لتكاليف التحكم البيئي، دراسة ميدانية بقطاع الغزل والنسيج،  الدين عوض، التحليلصالح  جمال-1
 .1112المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة حلوان، سنة 
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بعنوان تحليل وتحميل تكاليف األنشطة البيئية في (  6111 -طارق إسماعيل)دراسة  -4
 .س النشاطأسا ىضوء مدخل محاسبة التكلفة عل

أنسب  ىتحديد المقصود بالمحاسبة البيئية مع محاولة التوصل إل ىهدفت الدراسة إل    

وحدات التكلفة وذلك في ظل مدخل  ىاألسس لتحليل وتحميل تكاليف األنشطة البيئية عل

جل توفير مزيد من المعلومات الدقيقة لترشيد أأساس النشاط من  ىالمحاسبة عن التكلفة عل

تحديد وتوضيح المقصود بالتكاليف البيئية من وجهة نظر  ىاإلدارية، باإلضافة إل القرارات

 :دم التصنيف التاليالمنشأة، والتبويبات المستحدثة لهذه التكاليف، حيت ق

ة استخدام المواد وهي تشمل تكلف: التكاليف الجارية والرأسمالية المألوفة -0

لية التي تستخدم في معالجة ومهمات التشغيل وحيازة المعدات الرأسما الخام

 .ومكافحة التلوث

 -:ىوالتي يمكن تصنيفها إل: التكاليف المستترة -2

 .التشغيل ىالتكاليف البيئية السابقة عل - أ

 .ناء التشغيلثالتكاليف البيئية الملزمة واالختيارية أ - ب

 .التكاليف البيئية الناجمة عن التخلص من اآلثار السلبية والمخلفات  - ت

 .وهي الناجمة عن اآلثار المحتملة الحدوث: ات المحتملةتكاليف االلتزام -3

 .تكاليف تحسين عالقة المنشأة مع الغير -4

أساس  ىف البيئية وفق مدخل المحاسبة علإن تخصيص التكالي من أهم نتائج الدراسةو    

تكلفة المنتجات وترشيد  النشاط يعطي نتائج تكاليفية دقيقة وخاصة فيما يتعلق بتحديد

 تميل من الناحية العمليةوأوضح الباحث أن المعالجات المحاسبية للتكاليف البيئية ، القرارات
 ------------------------------------------------------------------------------------------

النشاط،  أساس ىطارق إسماعيل، تحليل وتحميل تكاليف األنشطة البيئية في ضوء مدخل محاسبة التكلفة عل -1

 .1333مجلة التكاليف، الجمعية العربية للتكاليف، مصر، العدد الثاني، سنة 
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سوء تخصيص  ىإلإخفاء التكاليف البيئية ضمن التكاليف الصناعية العامة مما يؤدي  ىإل

لتالي عدم دقة التكلفة وبا ،وحدات التكلفة ىوتحميل هذه التكاليف بين األقسام المختلفة وعل

في بعض الصعوبات العملية التي تواجه منشآت األعمال  ىذا باإلضافة إل، هالمستخرجة

بيئية، من إجمالي التكاليف الكلية لمنشآت األعمال والتي الغير الفصل بين األنشطة البيئية و 

لعدم وجود  ، ومع ذلك فأن العديد من المنشآت تجهل ذلك نظراً %13 اً قد تصل أحيان

مستقلة لحصر تكاليف أداء األنشطة البيئية وكذلك للقصور حسابات مستقلة أو مراكز تكلفة 

 .حدة ىفي تحليل تكلفة كل نشاط بيئي عل

بعنوان مساهمة النظم المحاسبية في التقرير ( 6117 -نادية راضي) دراسة  -2 
 .واإلفصاح عن األداء البيئي لمنظمات األعمال

لة لمالحقة التطور السريع في استعراض الجهود المحاسبية المبذو  ىهدفت الدراسة إل    

إمكانية القياس المحاسبي للتكاليف الظاهرة  ىاالهتمام بالبيئة في محاولة لتوضيح مد

والمستترة لألداء البيئي لمنظمات األعمال والتقرير عنها، مع  محاولة لوضع إطار متكامل 

اإلفصاح الجيد عن البيئي كخطوة تضمن   للمحاسبة البيئية عن طريق دراسة تكاليف االلتزام

ن هناك اهتمام متزايد بقضايا البيئة أ ىاألعمال وخلصت الباحثة إل لمنظمات  البيئي  األداء

الحكومات اهتمام ها ت تسبب تلوث البيئة مما ترتب علينتيجة التقدم الصناعي في مجاال

المنظمات  والمنظمات البيئية والهيئات المهنية باألداء البيئي للمنظمات، وكذلك قامت هذه

التلوث والعمل  ىأساس تحقيق الرقابة عل ىبإنشاء نظم لإلدارة البيئية وبناء استراتيجياتها عل

نه يجب تضمين تكلفة اإلنتاج بكافة التكاليف المتعلقة بالبيئة أ ىالحد منه، باإلضافة إل ىعل

 من التلوث البيئي سواء المنفقة للحد التكاليف البيئية   التكاليف كافة بنود قوائم  وأن تظهر
 ---------------------------------------------

نادية راضي، مساهمة النظم المحاسبية في التقرير واإلفصاح عن األداء البيئي لمنظمات األعمال، المجلة  -1 
 .1331العلمية لكلية التجارة، جامعة األزهر فرع البنات، العدد التاسع عشر، 
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غلب المنظمات الصناعية أ بدأت  ام بالتشريعات والقوانين البيئية، وأخيراً أو تكاليف عدم االلتز 

في مصر باالهتمام باتخاذ اإلجراءات الفنية للحد من التلوث ولكن مازال اإلفصاح عما 

 .تتحمله من تكاليف وأعباء والتزامات غير واضح

لعلمية للتقرير بعنوان المتطلبات النظرية وا( 6117 -حسن علي دمحم سويلم) دراسة  -2
 .عن التكاليف البيئية

كل من المتطلبات النظرية والعلمية للتقرير عن  ىهدفت هذه الدراسة للتعرف عل     

التكاليف البيئية، وذلك لمعرفة وتحديد المنافع اإلضافية لمعلومات التقرير عن التكاليف 

لدراسة د توصلت ااختالف نوعياتهم، وق ىالبيئية لمستخدمي المعلومات المحاسبية عل

 :لمجموعة من النتائج منها

ة سوف أإن فشل المحاسب في إيجاد مقاييس محاسبية تصلح لتقييم األداء البيئي للمنش     

أفضل من تلك  تها االجتماعية في صورةيالو يترتب عليه إظهار المنشاة التي ال تقوم بمسئو 

في تقرير التكاليف البيئية تساعد في أن المعلومات المحاسبية المتضمنة كما  ،التي تقوم بها

إخضاع األنشطة البيئية التي تقوم بها المنشاة للرقابة، ومن تم إمكانية تنفيذ برامج خفض 

ن التقرير المحاسبي عن ، و ة في السوق ألمركز التنافسي للمنشا ىالتكلفة، مما ينعكس عل ا 

ظل غياب معلومات التكاليف  نه فيإالتكاليف البيئية يساعد في عملية ترشيد القرار، حيث 

البيئية فأن اإلدارة ال تملك سوى أحساس عام غير مؤكد بالمستندات عن حجم وسلوك هذه 

زيادة المنفعة اإلضافية  ىأن التقرير عن التكاليف البيئية يؤدي إلف ، وكذلكالتكاليف

 .للمعلومات المحاسبية وذلك بالنسبة لمختلف مستخدمي المعلومات المحاسبية

  
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

دراسة ميدانية، مجلة البحوث  -حسن دمحم علي سويلم، المتطلبات النظرية والعلمية للتقرير عن التكاليف البيئية -1 
 .1331التجارية، جامعة الزقازيق، العدد الثاني، 
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بعنوان أهمية ودور التكاليف البيئية في مجال ( 6116-عبد العال أبو خشبة) دراسة  -1
 .اتخاذ القرارات وتقييم األداء

براز أهمية ودور التكاليف البيئية في اتخاذ القرارات اإلدارية وتقييم إ ىهدفت الدراسة إل    

أن هناك اهتمام  ىلتوصل الباحث إ ثاألداء البيئي للمنظمات الصناعية في السعودية حي

دخالها متزايد في اآلونة األ ظهارها في القوائم المالية، وا  خيرة بالتكاليف البيئية وكيفية قياسها وا 

ضمن عملية اتخاذ القرارات وتقييم األداء، كما يري الباحث أن عدم االلتزام بالمستويات 

يصيبها التلوث، وأن التزام  أضرار لألفراد والموارد الطبيعية التي ىالقياسية للتلوث يؤدي إل

المنشأة بهذه المستويات يترتب عليه مجموعة من التكاليف البيئية يتمثل عائدها في منفعة 

- :أربعة أنواع هي ىيحصل عليها المجتمع، وقد قسم التكاليف البيئية إل

زالة أسباب التلوث ىتكاليف أنشطة الحماية، وتهدف إل -1  .خفض وا 

 .قياس ومتابعة مصادر التلوث البيئي المحتملة ىتهدف إلتكاليف أنشطة التقييم، و  -1

الرقابة والتحكم في المواد المستخدمة الضارة  ىتكاليف أنشطة الرقابة، وتهدف إل -3

 .بالبيئة

تكاليف أنشطة الفشل، وهي تلك الناجمة عن سوء استخدام الموارد الطبيعية  -4

 .الضرر البيئي ىوبالتالي تؤدي إل

بعنوان دراسة تحليلية لألدب المحاسبي المتعلق ( 6113-لعظيمدمحم عبد ا)دراسة  -1
قطاع  ىبالمحاسبة عن التكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم المالية مع التطبيق عل

 .الصناعات الكيماوية في مصر
 تحليل الدراسات السابقة التي تناولت المحاسبة عن التكاليف البيئية ىهدفت الدراسة إل      

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

عبد العال أبو خشبة، أهمية ودور التكاليف البيئية في عملية اتخاذ القرارات وتقييم األداء، مدخل مقترح للمنشآت  -1
 .1331 دد األول، سنةالسعودية، المجلة العلمية، كلية التجارة طنطا، الع

دمحم عبدالعظيم، دراسة تحليلية لألدب المحاسبي المتعلق بالمحاسبة عن التكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم المالية مع  -1
 .1333قطاع الصناعات الكيماوية في مصر، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، جامعة بنها، العدد األول،  ىالتطبيق عل
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 م استكشافثح عنها في القوائم المالية وتجارب الدول األخرى في هذا المجال، واإلفصا

كيفية معالجة هذه التكاليف ومدى اإلفصاح عنها في القوائم المالية التي تعدها شركات قطاع 

 :يث توصل الباحث للنتائج التاليةالصناعات الكيماوية في مصر ح

داء البيئي حتى يمكن توفير معلومات دقيقة هناك حاجة ملحة لوجود مقاييس صريحة لأل -1

 .يد المالك والمستثمرين والمقرضينومنسقة يمكن االعتماد عليها تف

تتحمل الشركات في الواقع العملي تكاليف بيئية ولكنها ال تفصلها في القوائم المالية كبند  -1

 .مستقل، ويتم إعادة تقديرها بأقل من حجمها الحقيقي

حديد النظم المحاسبية للتكاليف البيئية بصورة دقيقة تحليل غير سليم عدم ت ىترتب عل -3

 .التكاليف واتخاذ قرارات تشغيلية أو استثمارية غير صحيحة النحرافات

الشركات التي  ىالحاجة لوجود معايير أفضل لبيانات األداء البيئي ليست قاصرة عل -4

 .يد من الدول الناميةفي العد تعمل في الدول المتقدمة ولكنها توجد أيضاً 

إظهار تلك الشركات  ىتهدف قرارات الشركات باإلفصاح عن معلومات أدائها البيئي إل -5

 .نشاطها ىفي موقف ايجابي، وبهدف إضفاء الصفة القانونية عل

ن إمفهوم التكاليف البيئية، حيث  ىممارسي المهنة عل بينعدم وجود اتفاق واضح  -6

تحمل هذه الشركات للتكاليف البيئية واإلفصاح  ىساسي علمعظمهم يرون أن الحافز األ

القيام بمهمة  ىعنها هو االلتزام بالقانون، وكذلك عدم وجود األشخاص األكفاء القادرين عل

 . القياس
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بعنوان النظام الضريبي وأثره في الحد من التلوث ( 6111 -عصام، عبير)دراسة  -71
 .البيئي
ح عمق وأبعاد مشكلة التلوث البيئي التي تمثل ظاهرة عالمية لها اهتمت الدراسة بتوضي      

غير دوات النظام الضريبي المباشرة و توضيح أ ىأبعادها الخطيرة، وكذلك هدفت الدراسة إل

مباشرة التي يمكن استخدامها لمواجهة التلوث البيئي والتي تشكل أعباء أضافية للمنظمات ال

 مجموعة ى، باإلضافة إلاالنبعاثاتو اإلنتاج  ىيبة علاالقتصادية، فالمباشرة تشمل الضر 

من األدوات غير المباشرة، كنظام الودائع والتأمينات اإلرجاعيه ونظام تصاريح التلوث  ى أخر 

القابلة للتداول، كما تناولت الدراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه تطبيق ضرائب التلوث 

وصعوبة تقدير التكاليف الخارجية للتلوث البيئي، كصعوبة تحديد المستوي المعياري للتلوث، 

 ىلت الدراسة إلتدني الوعي البيئي من قبل العاملين بالمؤسسات وقد توص ىهذا باإلضافة إل

 :النتائج التالية

ممتلكات الجيل الحالي والقادم، وبالتالي يجب يهدد  متنامياً  أصبح التلوث خطراً         

ائل الممكنة، ومما الشك فيه اآلن أن النظام الضريبي الجديد مواجهة هذا الخطر بكافة الوس

إن إستراتيجية التنمية التي تعتمدها  ، وأيضاً وسائل واألساليب إن لم يكن أهمهايعد أحد هذه ال

 وأسلوب لتحقيق أهدافها، وتمشياً  أغلب الدول في الوقت الحالي تتخذ من نظام السوق منهجاً 

مدخل السوق في معالجة مشاكل  ىالقتصاد فإن االعتماد  علمع هذه المنهجية في إدارة ا

 التلوث البيئي يعد مدخالً 

 اد والمنشآت الملوثة وبالتالي فأن الخيار الضريبي عن التلوث كفيل بأن يدفع اإلفر  استراتيجياً 

  منًا، وأن يأخذوا هذا الثمن في حساباتهم وخططهمث الذي يمارسونه ليدركوا أن للضرر البيئي
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

عصام خوري، عبير ناعسة، النظام الضريبي وأثرة في الحد من التلوث البيئي، مجلة جامعة تشرين للدراسات  -1

 .1337، 1، العدد 11والبحوث العلمية، سورية، المجلد 



44 

 

تخفيض األضرار البيئية ألدنى حد  ىن مثل هذه الضريبة تحفزهم علإوبالتالي ف ،ةاإلنتاجي

 .ممكن

نما منع تلوث البيئة نهائياً  ىإن النظام الضريبي ال يؤدي إل كما يرى الباحث      يهدف  وا 

التوصل للحجم األمثل للتلوث أو الحد المعياري من التلوث البيئي الذي يمكن قبوله في  ىإل

 .ب النفقات والمنافع لسياسة حماية البيئيةضوء حسا

بعنوان المحاسبة البيئية اإلطار الفكري (  6111 -عفاف اسحق ) دراسة  -76
 .ومقومات التطبيق

وضع إطار فكري للمحاسبة البيئية له مقومات كاملة ُيمكن من  ىالدراسة إلهدفت     

التي يجب و ارير المالية والبيئية المساهمة بشكل فعال في مجال حماية البيئة من خالل التق

  :وتوصلت الدراسة للنتائج التاليةبيانات ذات مصداقية في هذا المجال  ىعل أن تحتوي 

هناك حاجة لتحسين االتصال بين مسئولي المحاسبة واإلدارة البيئية لتطوير مؤشرات      

عوبات القياس ليل صذت وذلك بغرض األداء البيئي التي تجمع المقاييس المالية والنوعية معاً 

ألنه يؤثر بشكل  ،أن إغفال البعد البيئي واألخالقي لم يعد ممكناو  ،واإلفصاح المحاسبي

 . المدى البعيد ىاقتصاديات المشروع وبالتالي اقتصاديات الدولة عل ىسلبي عل

سية لتحديد وقد قدمت الدراسة العديد من التوصيات من أهمها ضرورة إتباع خطوات رئي     

 عملية طمفهوم واضح لهذه التكاليف مع وضع ضواب ىاالتفاق عل وكذلك ،التكاليف البيئية

جمع البيانات الكافية عن التلوث، واستخدام الطرق العلمية لتخفيض ب، قيمتهاتحديد ل

أجراء العمليات المحاسبية المتعلقة بهذه  ىالتكاليف البيئية، مع تدريب المحاسبين عل

 :نوعين ىسيم التكاليف البيئية إلالباحثة بتق التكاليف، وقد قامت
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

عن الموقع  ، نقالً 1337اإلطار الفكري ومقومات التطبيق، األردن،  –عفاف اسحق أبوزر، المحاسبة البيئية  -1
 . www.jps.comوني دليل المحاسبين ،االلكتر 
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وهي تمثل تكاليف اآلالت والمعدات الخاصة بحماية البيئة،  :تكاليف بيئية رأسمالية -0

لسنوات قادمة وبالتالي يتم  والحد منه التلوث هذه المعدات في معالجة حيث تستخدم

 .استهالكها حسب المعدالت المالئمة

نفاقها لتشغيل نظم حماية البيئة مثل إي يتم وهي التكاليف الت :تكاليف بيئية جارية -2

 .تكاليف نظم معالجة المياه والهواء والمخلفات الصلبة

 

بعنوان دور المحاسبة البيئية في إدارة الخطر الناجم ( 6111 -زياد، خليل)دراسة  -73
 .عن التلوث البيئي واإلفصاح عنه

عتبار ستجعل المحاسبة قادرة علي خذ الحسابات البيئية في االأتبين هذه الدراسة أن       

ن نقص تلك المعلومات ينجم عنه إر أهمية ومالئمة لمستخدميها، حيث ثتوفير معلومات أك

 ىمن معالجتها، وبالتالي فإن عل تبني قرارات غير سليمة ساهمت في تدهور حالة البيئة بدالً 

المجال من خالل  المحاسبة والمحاسبين بشكل خاص القبول بالقيام بدور فعال في هذا

التحديد والتصنيف الواضح لكافة المخاطر البيئية التي تنتج عن أنشطة الوحدة االقتصادية 

تبني إجراءات بيئية نظيفة  ىبغرض اتخاذ القرارات الكفيلة بالحد منها ومعالجتها والعمل عل

ي مع وسليمة عن طريق اإلدراك الشامل والمنظم ألنشطة الوحدة االقتصادية بما يتماش

 :النتائج التالية ىعل أسفرت الدراسة ثمتطلبات حماية البيئة، حي

تحسين القرارات  ىأن الفصل بين األنشطة البيئية واالقتصادية واإلفصاح عنها يؤدي إل     

الخطر الناجم عن  أن يبعد نهأقي المستفيدين وهذا من شمن قبل اإلدارة أو با اءالمتخذة سو 

 تزويد اإلدارة  ىوجود نظام للمحاسبة البيئية يساعد عل ، كما أنالتلوث عن جميع اإلطراف
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

واإلفصاح عنه، المجلة العلمية زياد هاشم يحي، خليل إبراهيم رجب، دور المحاسبة في إدارة الخطر الناجم عن التلوث البيئي  -1
 . 1332لجامعة الموصل، سنة 
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 للوحدة البيئية والمساهمات حجم اإلضرار تبين ماتومعلو  بتقارير الرقابية والجهات

االقتصادية وتحديد نقاط الضعف في األداء البيئي وبالتالي التحكم في الخطر الناجم عن 

 .هذا التلوث

 -:الدراسات األجنبية -ثالثاً 
 An Introduction to: بعنوان(  7992-وكالة حماية البيئية األمريكية) دراسة  -7

Environmental Accouting. 
تقديم تعريف دقيق لنظام للتكاليف البيئية يمكن تطبيقه في  ىهدفت هذه الدراسة إل     

يف اتخاذ القرارات، وقد عرفت التكال ىالمؤسسات يقدم معلومات تفيد وتساعد اإلدارة عل

نقدية التي تحدتها المنشأة نتيجة أنشطة تؤثر الغير ا تتمثل في التأثيرات النقدية و البيئية بأنه

 :ىيئة، وقد صنفت هذه التكاليف إلجودة الب ىعل

 .تكاليف تقليدية -1

 .ةتكاليف مستتر  -6

 .التكاليف المحتملة -3

 .تكاليف صورة الشركة أمام المجتمع -4

 .التكاليف الخارجية -5

ومن أهم نتائج الدراسة أن محاسبة التكاليف البيئية سوف تقدم معلومات تفيد اإلدارة في      

مستوى تحديد تكلفة العمليات أو وحدة المنتج، وذلك عن طريق  ىعملية اتخاذ القرارات عل

  .  التخصيص السليم لهذه التكاليف وتحميل المنتج بما يخصه من التكاليف البيئية
------------------------------------------------------------------------------- 
1-USEPA. An Introduction to Environmental Accounting As Business Management Tool, 
Washington 1995. 
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 Environmental :بعنوان( 7991 -وكالة حماية البيئية األمريكية) دراسة -6
Accounting Project. 

  ىالمستوى القومي وكذلك عل ىتعريف للمحاسبة البيئية عل تقديم ىهدفت هذه الدراسة إل     

 بينت الدراسة أن هناك ثالث أنواع من المحاسبة وهي المحاسبة البيئيةو المستوي الجزئي، 

يئية المالية والمحاسبة البيئة اإلدارية والمحاسبة عن المواد، وبالتالي يجب النظر للمحاسبة الب

 .مستوي المؤسسة يتكون من األنواع الثالثة ىكنظام متكامل عل

ومن أهم نتائج الدراسة أن االهتمام بالمحاسبة البيئية من شأنه أن يفيد في عملية اتخاذ      

القرارات المتعلقة بالمنتج أو العملية أو القرارات المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي، والقرارات 

 .مارات الطويلة األجل، والقرارات المتعلقة بتخصيص التكاليفالمتعلقة باالستث

 Developing An:بعنوان(  6111-وكالة حماية البيئية اليابانية)دراسة  -3
Environmental Accouting system. 

بأنها آلية تمكن المؤسسات من قياس وتحليل : للمحاسبة البيئية قدمت الدراسة تعريفاً     

اليف المتعلقة بحماية البيئة والتأثيرات الناجمة عن األنشطة الصناعية واإلبالغ عن التك

أو غير كمي بقدر المستطاع للتعريف باألنشطة التي أنجزت في سبيل ( نقدي)بشكل كمي 

تقليل التأثيرات البيئية السلبية مما يحسن من عالقة المؤسسة بالمجتمع في المدى البعيد 

 :النحو التالي ىكاليف البيئية علللت ما قدمت الوكالة تبويباً ك. وبالتالي تحسن الوضع المالي

تكاليف االستثمارات الخاصة بالبيئة والنفقات البيئية ويقصد بها كمية األموال التي تم  -أ

 النفقات التي تدفع  وكذلك  استثمارها لتحسين أنواع المنتجات لتتوافق مع المتطلبات البيئية 

---------------------------------------------------------------------------------- 
1-United States Environmental Protections Agency, Office of Pollution and Toxics, 
Snapshots of Environmental Cost Accounting, boston, 1998.  
2- Environmental Agency Japan, Developing an Environmental Accounting system, 

2000.  
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 .علي األمور البيئية
تكاليف البحث والتطوير وتشمل التكاليف الخاصة ببحوث تحسين المنتجات لتتالءم مع  -ب

 .المتطلبات البيئية

والثروة  الزراعية  المنتجات  وأضرار  التكاليف االجتماعية وتشمل اإلضرار الصحية  -ت

 .ة المختلفةأنشطة المنشالسمكية الناتجة عن التخلص من المواد الملوثة التي تنتجها أ

والمقصود ( تكاليف الوقاية البيئية ) تكاليف متعلقة بحماية البيئة وقد يطلق عليها أيضًا  -ث

البيئة وبشكل واسع  ىبها تكاليف التحكم أو منع الحوادث الخاصة البيئية التي لها تأثير عل

تعد ضارة بالبيئة وذلك نتيجة أنشطة المشروع والنشاطات البيئية اإلنسانية األخرى التي 

 .وضع أفضل للبيئة وإلزالة اآلثار وتصحيح الدمار البيئي الذي حدث ىللحفاظ عل

 -:ما يميز هذه الدراسة
غلب الدراسات السابقة في ليبيا اهتمت أ أن  هو أن ما يميز هذه الدراسة يعتقد الباحث     

، عنهاواإلفصاح  هاياسة وكيفية قاالقتصادية الليبيللمنظمات  لية االجتماعيةو سة المسئو بدرا

لمنظمات االقتصادية الليبية لمعرفة مدى ا ىاحث القيام بدراسة استطالعية علالب لهذا رأى

األنشطة البيئية،  ىالبيئة، وكذلك أوجه اإلنفاق عل ىاهتمام هذه المنظمات بالمحافظة عل

معالجتها وعرضها في  ومعرفة طبيعة التكاليف البيئية الناتجة عن هذا اإلنفاق، وكيفية

المعلومات  جودةفي تحسين  التقارير والقوائم المالية لهذه المنظمات، ودور هذه التكاليف

 .المحاسبية المقدمة لترشيد القرارات الداخلية والخارجية
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 ألولالفصل ا
 ـيف البيئيةالمفهوم العلمي للتكال

 .المحاسبة البيئية :األولالمبحث 
 .مفهوم التكاليف البيئية: نيالمبحث الثا
 .اإلفصاح -القياس -االعتراف:المبحث الثالث
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 -:دمةقم
لبيئفي ففي مختلفف بفالوعي ا اً مسفتمر  مند نهاية سبعينيات القفرن الماضفي شفهد العفالم تزايفداً     

المفففوارد  كفففان مفففن أهفففم األسفففباب التفففي دفعفففت بهفففذا االتجفففاه تنفففاقص  ، حيفففثالمجفففاالت البيئيفففة

هففذا  ،فففي تكلفففة الطاقففة لنففدرة مصففادرهاخاصففة الغيففر متجففددة واالرتفففاع المسففتمر و   األوليففة 

بيعيفة بمفا تحتويفه مفن تزايفد معفدالت التلفوث البيئفي ممفا يشفكل تفدميرا للبيئفة الط ىباإلضافة إل

 .خدمة اإلنسان ىغير حية تهدف إلمكونات حية و 

بصففحة اإلنسففان هففذا اء والمففاء والتربففة و تففأثيرات ضففارة بففالهو  ىن التلففوث يففؤدي إلففإوحيففت    

نبفه  ، ممفامفوارد المتجفددةحالفة ال ىاألضرار بالعملية اإلنتاجية نتيجفة لتفأثيره علف ىباإلضافة إل

يعيفة االهتمفام بمجفال حمايفة البيئفة الطب ىواضفعي السياسفات إلفالمشرعين وصانعي القرارات و 

، تشريعات الكثير من الدولقوانين و  ىعل والذي انعكس بدوره ،المحلي والدولي ى المستوى عل

 تغيير فلسفة إدارات المشروعات ىإال أن القوانين والتشريعات ليست كافية بل يحتاج األمر إل

، وهفذا منشفآت صفديقة للبيئيفة ىمشروعات إلف، وتحويل هذه الالصناعية الصغيرة منها والكبيرة

 (الصفناعية واإلداريفة) جفراءاته في كثير من الفنظم واإلتغيرات جوهرية وجذري ثحداإيتطلب 

 .¹لة والمسببة للكثير من المشاكل البيئيةمسؤو الغير 

أصففبحت ملزمففة بففأن تسففاهم بطريقففة مباشففرة فففي المحافظففة  للمعلومففات مانظففوالمحاسففبة ك     

توصفففيل حفففداث االقتصفففادية داخفففل المشفففروع و البيئفففة، وباعتبفففار المحاسفففبة أداة لقيفففاس األ ىعلفف

، فانفه القفوائم الماليفةبيفة احتياجفات مسفتخدمي التقفارير و ة بهذه اإلحفداث لتلوالمعلومات المتعلق

 المشروعات  عليها  قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث البيئي الناتج عن لزاماً أصبح  

 ف------------------------------------------------------------------
األخطر كمدخل لتطبيق إدارة الجودة البيئية في المنشآت الفندقية، المجلة  ، تبني مفهوم التسويقيعمرو عبدالغن -0

 . 2، ص ل، العدد األو 2119العلمية لالقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، 
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لفففى األداء البيئفففي لتلفففك لتلبيفففة احتياجفففات المجتمفففع ففففي التعفففرف ع الصفففناعية واإلفصفففاح عنهفففا

ضفففففرورة اهتمفففففام  ىتها البيئيفففففة إلفففففاليو سفففففئو حيفففففث يفففففؤدي التفففففزام المشفففففروعات بمالمشفففففروعات، 

تسففنى لهففم تحديففد وتقففدير المحاسففبين بمشففكلة التلففوث البيئففي واإللمففام بجوانبهففا المختلفففة حتففى ي

تكاليف أضرار التلوث البيئي المتولدة عن نشاطات المشروع واإلفصاح عنها، وهذا من شفأنه 

علومفات التفي تعكفس اآلثفار البيئيفة الملمحاسبية، ألنها تتضمن أن يدعم الثقة في المعلومات ا

للمشفففروعات بحيفففث تفيفففد اإلدارة والمسفففتثمرين وكاففففة طوائفففف المجتمفففع والجهفففات ذات العالقفففة 

هفففذه المعلومفففات مففن شفففأنها تحسفففين سفففمعة المشفففروعات ممفففا  البيئفففة، وأيضفففاً  ىبالمحافظففة علففف

 .المنافسة أمام المشروعات األخرى  ىيمكنها من القدرة عل

- :كالتالي مباحث ةثالث ىيم هذا الفصل إلذلك سوف يتم تقسلتوضيح و       

 .المحاسبة البيئية: المبحث األول

 . التكاليف البيئية مفهوم :المبحث الثاني

 .في القوائم المالية وقياسها واإلفصاح عنها بالتكاليف البيئية االعتراف: المبحث الثالث
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 المبحث األول
 بة البيئيةالمحاس

مفففن علفففم  ومهنفففة المحاسفففبة مهنفففة خدميفففة وبالتفففالي ففففإن كفففالً  ،لمحاسفففبة علفففم اجتمفففاعيا     

 وظفروف البيئفة الموجفودان بهفا، ،تأثران بالفكر االقتصفادي السفائدالمحاسبة ومهنة المحاسبة ي

فففي المجتمففع  ثويقففاس تقففدم مهنففة المحاسففبة بمففدي مواكبتهففا للتغييففرات والتطففورات التففي تحففد

علم المحاسفبة بقدرتفه  تطور كما يقاس ،خدمة أهداف المجتمع ىتها علقدر  ىالمحيط بها ومد

ترشفدها لتضفمن أدائهفا ليب المتقدمة التفي تخفدم المهنفة و تقديم النظريات والمفاهيم واألسا ىعل

 . ¹بأعلى مستوي ممكن من الكفاءة

ديفد مفن ونتيجة لتزايد الوعي البيئي خالل العقود األخيرة مفن القفرن الماضفي، وصفدور الع    

الصففناعية  عظفم دول العففالم التففي تلفزم المشففروعاتمسففتوي م ىالقفوانين والتشففريعات البيئيفة علفف

الصففناعية  إدراك المشففروعات ىهففذا باإلضففافة إلفف البيئيففة وموردهففا الطبيعيففة، ىبالمحافظففة علفف

فلسفففة تعظففيم الربحيففة فقففط،  ىنفسففها بضففرورة تغييففر النمففوذج االقتصففادي التقليففدي المبنففي علفف

 .جانب االعتبارات االقتصادية ىأخذ في حسبانه االعتبارات البيئية إللي

مفن خفالل  ،ئفةففي مجفال حمايفة البي اً كبيفر  كفان للمنظمفات المهنيفة والمحاسفبية دوراً  وأيضاً     

 ،مراعفففاة البعفففد البيئفففي لنشفففاطها ىعلفففالعديفففد مفففن الخطفففوات والمبفففادرات التفففي تشفففجع الشفففركات 

ي ففف ،اإلفصففاح عففن األداء البيئففيقيففاس و ير التففي تففدعم عمليففة الإصففدار المعففاي ىباإلضففافة إلفف

دعفت لجنفة تابعفة لجمعيفة المحاسفبة األمريكيفة وهفي  ث، حيفمحاولة لبناء نظام محاسبي بيئي

 عن نشاط   الناجمة اآلثار البيئية  أن قياس   ىإل المنظمات   لسلوك البيئية  اآلثار   لجنة
 ----------------------------------------------------------------------------

، نحففو مبففادع متعففارف عليهففا لمحاسففبة المسففئولية االجتماعيففة، المحاسففبة واإلدارة والتففأمين، كليففة دمحم أمففين عبففدا هلل -0
 .204، ص0985التجارة، جامعة القاهرة، العدد الثاني، سنة 
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 :¹سباب التاليةالمنظمات الصناعية هو من اختصاص المحاسبة وذلك لأل

ن الكثيففر مففن المعلومففات الخاصففة باألنشففطة البيئيففة هففي ذات طففابع كمففي ومففالي وتففؤثر إ -0

 .أصول وخصوم المنشآت ونفقاتها والتزاماتها ىعل جوهرياً 

البيئففة  ىإن االتجففاه السففائد فففي الوقففت الحففالي هففو تحميففل المنشففآت بنفقففات المحافظففة علفف -2

وهفذا األمفر يترتفب عليفه معالجفة البيانفات المرتبطفة باألنشفطة  من تحميل عبئها للمجتمع بدالً 

 .البيئية من خالل الوظيفة المحاسبية للمشروع

البيئيفة والتفي تطوير مهنة المحاسبة مفرتبط بتلبيفة احتياجفات المجتمفع مفن المعلومفات ن إ -3

 .بجانب المعلومات المالية جديداً  أصبحت مطلباً 

 ،البيئففة والمجتمففع ىشففطة المنشففآت علففمعلومففات عففن آثففار أن عففدم قيففام المحاسففبين بتقففديم -4

للمنشففآت  تلففك المنشففآت التففي تقففوم بتلويففث البيئففة وعقابففاً ل اً وتشففجيع اً تأييففد إنمففا يعنففي ضففمنياً 

  .األخرى التي تخصص جزء من مواردها للحد من التلوث

 ىمقصفور علف بشكل ملحوظ بحيث لفم يعفد االهتمفام اوبذلك وسعت المحاسبة اهتماماته      

دراسففة وتقيففيم األثففر  ىبففل تجففاوز ذلففك ليمتففد إلفف ،ومصففالح المسففاهمين والمحافظففة عليهففانطففاق 

وهففو البعفففد  اً جديفففد وبففذلك فقففد أضفففافت المحاسففبة لجملفففة أهففدافها بعففداً  البيئففي لنشففاط المنشفففأة،

 .²ظهور مصطلح جديد وهو المحاسبة البيئية ىهذا إل ىوبالتالي أد ،البيئي

ففي  المحاسبة البيئية فرع من فروع المحاسبة الفذي انبثفق مفن التطفورات الحديثفة وتعتبر      

 بهاالمحاسبة والبيئة التي تعمل  ونتج عنه مزيد من االرتباط بين ،المفاهيم المحاسبية والبيئية
 --------------------------------------------------------------------------------

 .228منصور، مرجع سابق، ص  دمحم دمحم -0
نفففور الفففدين حمفففودة، نحفففو نظريفففة للمحاسفففبة البيئيفففة واالجتماعيفففة، منشفففورات الفففدار األكاديميفففة للطباعفففة والتفففأليف  -0

 .89، ص2117والترجمة، طرابلس، ليبيا ،
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، وكنتيجفة لعفدم قفدرة نظفام النشاط االقتصادي ىوذلك في ظل متغيرات بيئية لها أثر كبير عل

 .ة التقليدية على احتواء المعلومات البيئية الجديدة ضمن مخرجاتهاالمحاسب

 -:قصور نظم المحاسبة التقليدية -أوالً 
تتضمن نظم المحاسبة التقليدية كل مفن المحاسفبة الماليفة ومحاسفبة التكفاليف والمحاسفبة      

ية والماليفففة ففففي تحديفففد وقيفففاس وتقريفففر األنشفففطة االقتصفففاد حيويفففاً  اإلداريفففة، والتفففي تلعفففب دوراً 

تغطيفة معظفم األنشفطة البيئيفة، وتعقفب أثارهفا أو  ىللمنشآت المختلفة، إال أنهفا غيفر قفادرة علف

األمفففر التخفففاذ  هفففذا الشفففأن لمفففن يهمفففهتقفففديم معلومفففات مناسفففبة ففففي  ىنتائجهفففا وغيفففر قفففادرة علففف

 :¹القرارات المناسبة، حيث تبين وجود قصور في النظم التقليدية لألسباب التالية

مففن  راج الكثيففر مففن التكففاليف المرتبطففة بالبيئففة ضففمن التكففاليف اإلضففافية العامففة بففدالً أد -0

ها، األمر الذي يظهر ل والعمليات والمنتجات المتسببة لالمراح ىتخصيصها بشكل مباشر عل

هففذه التكلفففة أقففل مففن حقيقتهففا وال يعكففس تسففعير المنتجففات تكلفتففه الحقيقيففة، وتصففبح الربحيففة 

ات الملوثفففة ربحيففة أكثففر مفففن يئيففة والقفففوائم الماليففة مشففوهة، كمفففا تظهففر المنتجففاالقتصففادية والب

 .ة وقد تباع بسعر أقل من تكلفت انتاجهاالحقيق

مناسفبة وكافيفة  ال يمكن بيان أهمية التكاليف البيئية للمديرين نتيجة لعفدم تفوافر معلومفات -2

ر مشروعات تبري ىم قدرتهم علعد، مع دافع لديهم لمراقبتها وتخفيضها عنها، بحيث ال يتوفر

تحديففد  ىعففدم القففدرة علفف ىتحسففين األداء البيئففي، إضففافة إلفففير وسففائل لتففو اإلنتففاج األنظففف و 

 .تها البيئيةاليو تحمل المنظمة لمسئو  مدى

 تدفق المواد والطاقة، كمعلومات استخدام  ومعلومات  عدم االهتمام بشكل كافي ببيانات  -3
 -------------------------------------------------------------------------------------

 ،مجلة آفاق للدراسات التجارية ،دراسة تطبيقية ،فكري للمحاسبة اإلدارية البيئية ، نحو إطاردمحم عبد الحميد مطاوع -0
 .58ص ،2116سنة  العدد األول، كلية التجارة جامعة المنوفية،
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كفففففاءة  ىثففففات الملوثففففة، إذ أن بيانففففات التففففدفق العينففففي تبففففين مففففدالمففففوارد وكميففففة ونففففوع االنبعا 

دارة التلوث، وهذا يمكن أن تحققه المحاسبة البيئية اإلداريةالموار  استخدام  .د وا 

استخدام المعلومات المحاسبية المالية أو الكميفة دون العينيفة ففي بنفا المؤشفرات البيئيفة ال  -4

تراتيجي إلغراض التنمية المستدامة، لعدم االهتمام بآثار تكفي وحدها لتقييم األداء البيئي االس

القفومي،  ى المسفتو  ىالمفدى الطويفل وتفأثيره علف ىتدهور البيئفة والتلفوث وتصفريف النفايفات علف

، (اآلثففار الخارجيفففة)وث البيئففي دون الخسففائر البيئيفففة التلففف ىجانفففب األنفففاق علفف ىوالتركيففز علفف

المففال الطبيعففي المسففتنزف فففي التنميففة، وفففي  هففالك رأسإ بجانففب عففدم اإلفصففاح الكامففل عففن 

 .كفاءة وفاعلية اإلدارة البيئية في استخدام الموارد الطبيعية

مففدى  ىعقففد مقارنففة بففين التكففاليف والمنففافع البيئيففة للمنظمففة للحكففم علفف ىعففدم القففدرة علفف -5

ة خارجيففة أدائهففا لمسففئوليتها البيئيففة تجففاه الجهففات المسففتفيدة، إذ تحففدت المنظمففة تكففاليف بيئيفف

 .التقرير عنها لمن يهتم بأمر المنظمةيتطلب قياسها و  فئات أخرى  ىها علتعود أثار 

تلبيففة مطالففب  ىونتيجففة لمففا سففبق يتضففح أن أسففاليب المحاسففبة التقليديففة ليسففت قففادرة علفف    

عففن األداء البيئفففي لمنشففآت األعمفففال، وحتفففى  لمسفففتفيدة فففي تحديفففد وقيففاس واإلفصفففاحالفئففات ا

ة أن تحفتفظ بمكانتهفا أمفام المجتمفع فإنهفا يجفب أن تغيفر مفن أسفاليبها التقليديفة يمكن للمحاسفب

 جانب البعد االقتصادي ىلكي تستطيع االهتمام بالبعد البيئي إل

 -:تطور المحاسبة البيئية -ثانياً 
مراحففل و  ن المحاسففبة البيئيففة باعتبارهففا مففن العلففوم االجتماعيففة قففد مففرت بعففدة تطففوراتإ      

ويمكفففن تقسفففيم التطفففور الفكفففري  التفففي تقفففدمها، جفففات المسفففتفيدين مفففن المعلومفففاتحتياا حسفففب

 لألمور والقضايا ذات الطابع   الدراسات  أولتها  التي  االهتمام  لزاوية وفقاً  للمحاسبة البيئية 
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 .¹ثالث مراحل ىلإالبيئي  

 .مرحلة اندماج المحاسبة البيئية في المحاسبة االجتماعية -
 ،ه المرحلة بعدم وجود حفدود فاصفلة بفين األمفور البيئيفة والمحاسفبة االجتماعيفةتتميز هذ     

عففدة خصففائص للشففركة محففل  ىكمففا أن حجففم المعلومففة التففي يففتم اإلفصففاح عنهففا يتوقففف علفف

اإلرباح وسوق رأس المال، بمعني أخر أنفه  ى اإلفصاح مثل حجم الشركة ونوع النشاط ومستو 

 ىم تحففففظ المحاسففففبة البيئيففففة باالهتمففففام الكففففافي علففففلفففف 0981 ىإلفففف 0970مففففن  خففففالل الفتففففرة 

البعففد االجتمففاعي بصفففة عامففة، وذلففك  ى، وتركففز االهتمففام علففملففيالمسففتويين األكففاديمي والع

القياسفات  ىإلف البيئفة اسفتناداً  ىفيما يتعلق باإلفصاح عن الموارد البشرية وتفأثير المنتجفات علف

غيففر لنقففدي و القيففاس الكمففي ا ىهففت إلففن كانففت هنففاك بعففض المحففاوالت التففي اتجا  الوصفففية و 

 .البيئة ىنقدي للتأثيرات الخارجية للمنشأة علال

 .²مرحلة النظر للمحاسبة البيئية كفرع للمحاسبة االجتماعية -
 ىعلففالقففوانين المتعلقففة بالمحافظففة حلففة بصففدور العديففد مففن التشففريعات و تتميففز هففذه المر      

 ،هتمفام بالمحاسفبة البيئيفةه األثفر الكبيفر ففي زيفادة االمما كان لف ،ثار التلوثآالبيئة والحد من 

كان لصدور التشريعات البيئية  ثحي 0991عام  ىإل 0980امتدت هذه الفترة من عام  ثحي

األثففففر الكبيففففر فففففي إلففففزام الشففففركات بضففففرورة اإلفصففففاح عففففن التففففأثيرات السففففلبية، كمففففا اعتمففففدت 

 ىواتجهفت المناقشفات إلف ،احيفة العلميفةمفا هفو متواجفد مفن النالجانب التحليلفي ل ىاألبحاث عل

 .البيئيةشطة االجتماعية و تحديد دور المحاسبة في اإلفصاح عن المعلومات المرتبطة باألن

 .مرحلة انفصال المحاسبة البيئية عن المحاسبة االجتماعية -
 ،ايا البيئية في إطار محاسبي واسعفي تناول القض وتقدماً  شهدت هذه المرحلة تطوراً        

 ----------------------------------------------------
 .02طارق دمحم حسنين، مرجع سابق، ص -0

 .77نور الدين حمودة ، مرجع سابق، ص -2
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 واهتمت األبحاث ،كما زاد اهتمام كل من المديرين والمحاسبين باألمور البيئية بصفة مستقلة 

لية البيئيفففة، و القيفففاس واإلفصفففاح عفففن المسفففئو  العلميفففة والمهنيفففة بتقفففديم اقتراحفففات لحفففل مشفففاكل

 ىلتغلفففب علفففات للشفففركات لإرشفففادالناجمفففة عنهفففا، وتقفففديم للتكفففاليف  مختلففففة تبويبفففات عفففرضو 

اإلطفار الفكفري للمحاسفبة البيئيفة،  ىإال أنفه لفم يتففق بعفد علف ،اسفبة البيئيفةمشاكل تطبيق المح

ومازالفت األبحفاث  ن،العفام حتفى اآلكما أن نماذج القياس واإلفصاح المقترحة لم تلقى القبفول 

 .¹في مجاالت المحاسبة البيئية مستمرة

 -:تعريف المحاسبة البيئية -ثالثاً 
ثالثة أوجه موضفحة ففي المحاسبة البيئية من خالل  عرفت وكالة حماية البيئة األمريكية     

  :²التالي

 (0)الشكل رقم                                  
 المحاسبة البيئية تعريف أوجه                              

   
 ----------------------------------------------------------------------------------

                                                                                           .78المرجع السابق، ص -0
2- USEPA, Ibid, 1998, p3-4.                                                                                   

 المحاسبة البيئية   

 االقتصاد الكلي ــ األمــة المؤسســة –االقتصاد الجــزئي 

 درمحاسبة الموا محاسبة التكاليف البيئية

 المحاسبة اإلدارية المحاسبة المالية



58 

 

المرتبطفة بفالموارد قيفاس التكفاليف  ىتهفدف إلف: من الوجهة االقتصفادية فالمحاسبة البيئية     

، وبالتفالي إعفادة تعريفف الفدخل القفومي اجوتحليل كمية وقيمفة مفدخالت عوامفل االنتفالطبيعية 

بحيففث يشففتمل بجانففب تففدفق المففوارد الحسففابات البيئيففة مففن حيففث حجففم االسففتهالك فففي المففوارد 

 .ة الناتجة عن األنشطة االقتصاديةالطبيعية وحجم األضرار والخسائر البيئي

ة الماليفة التففي فهفي امتففداد للمحاسفب: عمفالمسفتوي منشففآت األ ىلبيئيففة علفحاسفبة امأمفا ال     

المحاسففبية المقبولففة والمتعففارف عليهففا  لمبففادعلير والقففوائم الماليففة وفقففا عففداد التقففار إ  ىتهففدف إلفف

لإلفصفففففاح عفففففن التكفففففاليف وااللتزامفففففات البيئيفففففة للمسفففففتفيدين مفففففن هفففففذه التقفففففارير كالمسفففففتثمرين 

 .والجمهور العام

حليفل وتحديفد البيانفات والمعلومفات فهفي أداة لت: اإلداريفة من الوجهة أما المحاسبة البيئية     

المرتبطففففة باألنشففففطة البيئيففففة لغففففرض مسففففاعدة اإلدارة فففففي التخطففففيط والرقابففففة واتخففففاذ القففففرارات 

 .المختلفة

والطاقففة  الخففام ادالمففو هففي أداة لقيففاس وتتبففع تفدفق ف: (البيئيففة العينيفة) أمفا محاسففبة المففوارد     

 تحديفففدل المفففواد والطاقفففة وطفففرق االنتفففاج مصفففادر بهفففدف المفاضفففلة بفففينخفففالل عمليفففة اإلنتفففاج 

 .والمالي للمؤسسة التحسين البيئي ىالمدخالت التي تؤدي إل أفضل

 فهفففي تحديفففد وقيفففاس التكفففاليف البيئيفففة والتفففي تكفففون غالبفففاً  :أمفففا محاسفففبة التكفففاليف البيئيفففة     

المنتجفففففات  ىوا عفففففادة توزيعهففففا علففففف ،مباشففففرةالغيفففففر التكفففففاليف الصففففناعية  مخفيففففة ففففففي حسففففاب

 .عمليات بالمنشأة بالصورة الصحيحةالو 

ن تطبيفففق مجموعفففة المففففاهيم الداخليفففة أ ىإلفففوكالفففة حمايفففة البيئفففة األمريكيفففة  دراسفففة شفففيرت     

البيئففة للمؤسسففة وأهففدافها تحقيففق االنسففجام والتوافففق بففين األهففداف  ىللمحاسففبة البيئيففة يقففود إلفف
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التحسفين المفالي ففي  ىإلفكل مباشفر ن التحسين البيئفي يمكفن أن يقفود بشفأوهذا يعني  ،المالية

   .وهذا هو االرتباط المباشر بين األداء البيئي والمالي ،المدى البعيد

بأنهففا آليففة تمكففن المؤسسففات مففن : ¹المحاسففبة البيئيففة عرفففت وكالففة حمايففة البيئففة اليابانيففة     

جمفة عفن األنشفطة قياس وتحليل واإلبفالغ عفن التكفاليف المتعلقفة بحمايفة البيئفة والتفأثيرات النا

أو غير كمي بقفدر المسفتطاع للتعريفف باألنشفطة التفي أنجفزت ( نقدي)الصناعية بشكل كمي 

في سبيل تقليل التأثيرات البيئية السلبية مما يحسن مفن عالقفة المؤسسفة بفالمجتمع ففي المفدى 

 .بعيد وبالتالي تحسن الوضع الماليال

اس تكلفة األنشفطة المختلففة للمنشفأة وأثرهفا ومهمتها قي :²وقد سميت بالمحاسبة الخضراء     

المفففوارد الطبيعيفففة واسفففتخدام نتفففائج هفففذه القياسفففات لمسفففاعدة الجهفففات المختصفففة باتخفففاذ  ىعلففف

 . البيئة ىسلبية لنشاط المنشأة علالقرارات بهدف إدراك وتصحيح التأثيرات ال

ية للمشففروع جيففة السففلبقيففاس التففأثيرات الخار  ىوهففذا التعريففف للمحاسففبة البيئيففة يركففز علفف     

فففي كيفيففة قيففاس الصففعوبات التففي تواجففه المحاسففبة  ىحففدإوهففذه تمثففل  ،المففوارد الطبيعيففة ىعلفف

اسففتخدام  ىممففا يففؤدي إلفف هففذه األضففرار، يميففالتلففوث لعففدم وجففود أسففعار تبففادل لتق قيمففة أضففرار

 .سليمخاضعة للتقدير الشخصي مما يفقد هذه القياسات الموضوعية والتقدير ال ى أسعار أخر 

فهففم  ىبأنهففا نظففام وعلففم اجتمففاعي يقففود إلفف :³حففد البففاحثين المحاسففبة البيئيففةأكمففا عففرف      

دارة أفضل للجوانب  تحديد وقياس نقدي لقيمة  ىيعمل عل ،البيئية وما يتعلق بها من تكاليفوا 

 ارسها األنشطة التي تم نتيجة  المحيطة بها  األضرار البيئية التي تسببها منشأة معينة للبيئة 
----------------------------------------------------------------------------------- 

1- Environment Agency Japan, Ibid, 2000, pp11.                                  
، بحفث مقفدم تثماريةئيفة ففي صفنع القفرارات االسفتوظيفف معلومفات الكلفف البي ىالحاجة إلف الشعباني، صالح إبراهيم -2
 . 5، ص2117ة فيالدلفيا، األردن،مؤتمر جامع ىإل
    . 7ص ،، مرجع سابقعفاف اسحق أبوزر -3
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  .اإلبالغ عنها في القوائم الماليةم القيام بعملية المعالجة المحاسبية لقيمة تلك األضرار و ثو 

ن فففروع المحاسففبة بأنهففا فففرع مفف: ممففا سففبق يخلففص الباحففث بتعريففف للمحاسففبة البيئيففة       

ية بهففدف البعففد البيئففي لعمليففات المنشففأة فففي األسففاليب والممارسففات المحاسففبإدمففاج  ىيهففدف إلفف

الناتج عن عمليات المنشأة واإلفصاح عن نتائج حماية البيئة من التلوث أنشطة  قياس تكلفة 

 .القياس في التقارير والقوائم المالية لألطراف المستفيدة

اسفففففبة البيئيفففففة بفففففأداء وظيفتهفففففا بالمسفففففاهمة ففففففي تحسفففففين األداء البيئفففففي وحتفففففى تقفففففوم المح     

وكفذلك المفوارد الطبيعيفة، ال بفد مفن اعتمفاد سالمة ونظافة البيئفة  ىبغية الحفاظ عل ،للصناعة

مففن أجففل تحقيففق أهففداف الحففد مففن  مففا يعففرف بففنظم اإلدارة البيئيففة، ىالمنشففآت الصففناعية علفف

الحفد مفن الضفياع  ىخليفة والخارجيفة للشفركات بمفا يفؤدي إلفوتحسين البيئفة الدا التلوث البيئي،

أن الفهفففم الجيفففد والسففففليم  ى، هفففذا باإلضففففافة إلفففلميفففاه والطاقففففة والمفففوارد الطبيعيفففةوا ففففي المفففواد

المرتبطة باألنشطة الصناعية، يسهم ففي تحقيفق المعالجفة المحاسفبية السفليمة للتكاليف البيئية 

 ىالجيففدة التففي تسففاعد مسففتخدمي التقففارير المحاسففبية علففوبالتففالي تففوفير المعلومففة المحاسففبية 

همة سفففواء الفعليفففة أو وتكفففاليف تلفففك المسفففا ،مسفففاهمة المنشفففأة ففففي حمايفففة البيئفففة ىمعرففففة مفففد

قففراراتهم المسفتقبلية بشففأن المنشفأة محففل  ىاألمفر الففذي يفنعكس بصففورة صفحيحة علف ،المحتملفة

 .التقرير

 الماليففففة البيئيففففة،)نظففففام متكامففففل وظيفيففففا بمكوناتففففه إن النظففففر للمحاسففففبة البيئيففففة ك اً وأخيففففر     

تففوفير المعلومففات المحاسففبية  ىسففوف يففؤدي إلفف( ومحاسففبة التكففاليف البيئيففة واإلداريففة البيئيففة،

البيئيفففة التفففي تتفففوفر فيهفففا الخصفففائص التفففي تحقفففق جفففودة المعلومفففات المحاسفففبية بهفففدف ترشفففيد 

دين مفففن التقفففارير والقفففوائم الماليفففة بهفففدف القفففرارات اإلداريفففة داخفففل المنظمفففة أو قفففرارات المسفففتفي

 .البيئة ىالمحافظة عل
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 -:سباب االهتمام بالمحاسبة البيئيةأ -رابعاً 
 ن هنففاك العديفد مففن المبفررات التففي تفدفع الوحففداتأالمجفال  هففذا أغلفب البففاحثين ففي ى يفر      

علففى  تمففيناحثين والمهوفففي نفففس الوقففت تحفففز البفف ،ادية نحففو تطبيففق المحاسففبة البيئيففةاالقتصفف

  -:¹يلي ومنها مااآلثار البيئية ألنشطة المنشآت  عناإلفصاح أساليب القياس و تطوير 

المسففتهلكين واتجففاههم لشففراء المنتجففات صففديقة البيئففة سففواء مففن  البيئففي لففدىتزايففد الففوعي  -0

لقيفاس واإلفصفاح لجانب االستخدام أو اإلنتاج وهو ما دفع العديد من المدراء للقبول الطوعي 

القبفول السفوقي  ىن المعلومات المتعلقة باآلثار البيئية ألنشطة الوحدة كمدخل للحصفول علفع

 .وخلق مزايا تنافسية تساهم في دعم بقاء واستمرار الوحدة االقتصادية في السوق 

إن غالبيففة أنشففطة األداء البيئففي لهففا جوانففب ماليففة ومحاسففبية تففنعكس آثارهففا سففواء بشففكل  -2

قفرارات  ىالقوائم والتقارير المالية للوحدات االقتصادية ومن ثم علف ىعلمباشر أو غير مباشر 

 .األطراف المهتمة

ء ضففرورة اضففطالع المحاسففبين بففدورهم المففأمول فففي مجففال اإلفصففاح عففن معلومففات األدا -3

 .البيئي وما يرتبط به من تكاليف

قتصففففففادية التففففففزام الوحففففففدة اال التففففففي توضففففففيح مففففففدى الحاجففففففة لتففففففوفير المعلومففففففات الالزمففففففة -4

القبفففول  ىصفففول علفففبالمتطلبفففات والشفففروط الفففواردة ففففي التشفففريعات البيئيفففة بهفففدف ضفففمان الح

  .²وتفادي التعرض للعقوبات الواردة في هذه التشريعات ،االجتماعي للوحدة

  للمحاسبة  وتطبيق نظم الدولية للترويج لتطوير  المهنية والمنظمات  اتجاه الجمعيات  -5

 ----------------------------------------------------------------------
محمود يوسف الكاشف، اتجاهات تطوير القياس واإلفصاح المحاسبي نحو نظام متكامل للمعلومات البيئية، المجلة -0

 .342، ص2119المصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة جامعة المنصورة، العدد األول، سنه
رويفففش، أثفففر اإلفصفففاح المحاسفففبي عفففن األداء البيئفففي للشفففركات الصفففناعية األردنيفففة علفففى ترشفففيد سفففيد د رعبدالناصففف-2

القففففرارات وجففففودة التقففففارير الماليففففة مففففدخل أخالقففففي، المجلففففة المصففففرية للدراسففففات التجاريففففة، جامعففففة المنصففففورة، العففففدد 
 .59، ص2117األول،
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ال لحفففز مففدراء الوحففدات البيئيففة وسففعيها لنشففر أفضففل التطبيقففات والممارسففات فففي هففذا المجفف 

 .تبنيها ىاالقتصادية عل

خففففض التكفففاليف البيئيفففة  ىالحاجفففة لتطفففوير أدوات محاسفففبية تهفففدف لمسفففاعدة اإلدارة علففف -6

 .وتطوير األداء البيئي وتمهيد الطريق لتطوير نظام متكامل للمحاسبة البيئية

لبيئفففي بمفففا يتواففففق مفففع عبفففر تحسفففين األداء ا هتمفففام بتحسفففين الكففففاءة االقتصفففاديةتزايفففد اال -7

القبففففففول  ىين والخففففففارجيين ويففففففدعم جهففففففود اإلدارة للحصففففففول علففففففيمتطلبففففففات العمففففففالء الففففففداخل

 .االجتماعي

يفففؤدي عفففدم اإلفصفففاح عفففن األداء البيئفففي وبفففرامج التحسفففين والتطفففوير المسفففتمر ففففي هفففذا  -8

المركفز سفمعة المنشفأة و  ىأثفار سفلبية علف ىالمجال لألطراف المهتمة خاصة الخارجية منها إلف

وهذا يتعارض مع القواعد  ،قرارات المستثمرين ىمما ينعكس عل ،مالالتنافسي لها في سوق ال

 .¹المتعارف عليها بشأن اإلفصاح عن كل ما له تأثير عن قيمة المنشأة

 -:²أهداف المحاسبة البيئية  -خامساً 
العديفد مفن المزايفا إن وجود نظام للمحاسبة البيئية في المشفروعات االقتصفادية يحقفق لهفا     

 :يليواألهداف ومنها ما 

مفن خفالل التخصفيص السفليم للتكفاليف  المشروعات سفواء للفدخل تحقيق قياس أدق ألداء -0

ظهار القيمة الحقيقية للمشروع  .البيئية وا 

للمسففاعدة فففي تحقيففق الرقابففة  فضففل عففن التففأثيرات البيئيففة للمشففروعاتير معلومففات أفتففو  -2
 .قرارعلي التلوث وترشد ال

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------

، المجلفة العلميفة لالقتصفاد والتجفارة، (ضفريبياً  -محاسفبياً ) إبراهيم حماد دمحم، تأثير العوامل البيئية ففي المشفروعات  -0
 .85، ص0995جامعة عين شمس، العدد الثاني، 

الغبفففاري، أهميفففة اإلفصفففاح البيئفففي ففففي إضففففاء الشفففرعية علفففى األنشفففطة الرئيسفففية للشفففركات، المجلفففة العلميفففة أيمفففن  -2
 .28، ص2112لالقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، العدد الرابع، سنة 
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شففففعبية والرسففففمية مثففففل لمشففففروعات االقتصففففادية بسففففبب ردود األفعففففال التقليففففل مخففففاطر ا -3

 .مخاطر بيئية ىالسلع التي تنطوي عل مقاطعة

 قففوائم الماليففةفففي التقففارير والالبيئيففة  تعففن التكففاليف وااللتزامففاوفير المعلومففات المطلوبففة تفف -4

 .يزيد الثقة في جودة هذه التقارير وما تتضمنه من معلوماتمما 

عرض اآلثار البيئية ألنشطة المنظمفة ففي صفورة تقفارير بيئيفة تخفدم أغفراض تقيفيم األداء  -5

توافق األداء البيئي مع المتطلبات القانونية، وكذلك التأكد  من التأكد من المراجع تمكن وأيضاً 

 .من صحة وسالمة المعلومات البيئية الواردة في التقارير والقوائم المالية

المحاسففبية والماليفففة المتعلقففة بفففاألداء البيئففي يمكفففن مففن تحديفففد واختيفففار  وجففود المعلومفففات -6

 .إلدارة المثلي للبيئةالموارد الالزمة لتحقيق ا

المحاسففبية والماليففة المتعلقففة بففاألداء البيئففي يسففاعد فففي معاونففة األجهففزة  وجففود المعلومففات -7

 .عداد الخطط والبرامج البيئيةإ المختصة في 

تفففوفير مؤشففففرات بيئيففففة يمكففففن أن تسففففاعد فففففي تحقيففففق الرقابففففة علففففي األداء البيئففففي واتخففففاذ  -8

 .القرارات المالئمة

 .روعية األنشطة الرئيسية للشركاتمدي مش ىثقة علإضفاء ال -9

 -:مجاالت تطبيق المحاسبة البيئية -سادساً 
 :¹المحاسبة البيئية هيتهتم بها  ىإن أهم المجاالت التأحد الباحثين  يرى     

تخفيض إنتفاج أي  -أوعلي األقل - وذلك بإزالة ومنع: مجال حماية المجال الحيوي  -0

 .للبيئة اراً ة من شأنها أن تسبب دمماد
 -----------------------------------------------------------------------------

نعففيم فهففيم حنففا، التكففاليف البيئيففة االسففتثمارية وأثرهففا علففى معلومففات القففوائم الماليففة، مجلففة البحففوث التجاريففة، كليففة  -0
 .97، ص2118التجارة جامعة الزقازيق، العدد األول، 
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 الموارد ىمن خالل المحافظة عل: غير الجائر للموارد الطبيعيةاالستخدام  مجال   -2

 .الجيد لهذه المواردوالتخطيط  الطبيعية غير المتجددة عن طريق االستخدام الكف  

عن طريق إزالة ومنع المخلففات مفن المنبفع : مجال تخفيض والتخلص من المخلفات -3

 .ادة تدويرها بطريقة آمنة ومسئولةأو إع

المحاسفففبة البيئيفففة تتمثفففل ففففي أن المجفففاالت التفففي تطبفففق فيهفففا  باحفففث آخفففر ي حفففين يفففرى فففف   

 :¹األتي

 .تلوث والفاقد داخل وخارج المنظمةمجال الحد من ال -0

واالسففتهالك ضففبط التلففوث واإلجففراءات والعمليففات الفنيففة البيئيففة فففي اإلنتففاج والتوزيففع  -2

 .النهائي للمخلفات

المحاسففبة البيئيفففة المحاسففبة عفففن  تن مففن اهتمامفففاأ ىإلففف ³أشفففار الباحففث ى سفففة أخففر فففي دراو   

 :عن المجاالت التاليةالتكاليف الناجمة 

 .جودة البيئة ىمجال المحافظة عل -0

 .تحقيق آمان المنتج -2

 :لغرض مواجهة كل من ىبطريقة مثل الموارد الطبيعية واستخدامها ىالحفاظ عل -3

ففففي اإلضفففرار التفففي النتفففائج الخارجيفففة السفففلبية ألنشفففطة المنشفففأة والتفففي تتمثفففل  - أ

 .عنها دون أن تدفع المنشأة تعويض آلخرينتصيب ا

      قصففففففور المففففففوارد الحكوميففففففة فففففففي مجففففففال تففففففوفير السففففففلع والخففففففدمات العامففففففة              - ب

  .بما يتالءم مع توقعات الجمهور
 

 -----------------------------------------------------------------------
 .268ص  ،مرجع سابق ،دينجمال صالح ال -2

 .076، صن علي دمحم، مرجع سابقحس -3
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مفففن خفففالل مفففا سفففبق يمكفففن القفففول إن المحاسفففبة البيئيفففة تهفففتم بالمحاسفففبة عفففن التكفففاليف       

 :الناجمة عن

 .مجال الحد من ومكافحة التلوث والفاقد داخل وخارج المنظمة -0

 .توزيع واالستهالك النهائيمجال ضبط ومنع التلوث من خالل التصميم واإلنتاج وال -2

للشفركات بأنواعهفا، فدرجفة حفد أهفم أسفباب حفدوث التكفاليف البيئيفة أفهذين المجالين هما      

 ،هيكفل التكفاليف داخفل هفذه الشفركات ىاالستجابة للقفوانين واللفوائح البيئيفة يمكفن أن تفؤثر علف

مففا إ تسففتخرجها وتجمعهففا،وبالتففالي يمكففن للمحاسففبة البيئيففة أن تحففدد تكففاليف هففذه االسففتجابة و 

أو بشففكل غيففر  ،فففي التلففوثبشففكل مباشففر مثففال ذلففك تكففاليف تركيففب وصففيانة معففدات الففتحكم 

تكنولوجيففا اإلنتففاج  ىضففافية علففإذلففك التكففاليف الناجمففة عففن فففرض قيففود  ىعلفف مباشففر مثففال

ن نتاجيفة بهففدف الحفد مففكاسفتخدام مففدخالت أو مفوارد أقففل تلويفث للبيئففة أو تغييفر العمليففات اإل

 . ليف تقع داخل نطاق هذين المجاليناالنبعاثات الصادرة، وهذه كلها تكا

 -:محددات المحاسبة البيئية -سابعاً 
ة في فيما يتعلق بعمليفة واجهت مهنة المحاسبة ومازالت تواجه العديد من التحديات خاص    

تطبيففففق  لاإلفصففففاح عففففن التكففففاليف وااللتزامففففات البيئيففففة ومففففن أهففففم معوقففففات ومشففففاكالقيففففاس و 

 :المحاسبة البيئية ما يلي

 :¹مشكلة القياس المحاسبي -0

بيانفففات كميفففة مقاسفففه  ىوتتمثففل هفففذه المشفففكلة ففففي كيفيفففة تحويفففل بيانففات نوعيفففة للتلفففوث إلففف    

بوحدات نقدية لتحقيق متطلبات االعتفراف والقيفاس والتسفجيل واإلفصفاح ففي المحاسفبة، حيفث 

 الشركة ضرورة توافر أساليب القياس الكمي  أنشطة  عن يتطلب قياس اآلثار البيئية المتولدة 
 ---------------------------------------------------------------------------

 .02 -00عفاف إسحق أبوزر، مرجع سابق، ص  -0
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الففرغم مففن تففوافر بعففض أسففاليب القيففاس المففادي لتلففك اآلثففار  ىوعلفف ء المففادي أو المففالي،اسففو 

الفففدولي أو  المسفففتوى  ىاء علفففالجمعيفففات والمنظمفففات المهتمفففة بحمايفففة البيئفففة سفففو نتيجفففة جهفففود 

لكففن هففذه األسففاليب تظففل خاضففعة للتقففدير الشخصففي ممففا يفقففدها شففرط موضففوعية  ،المحلففي

هناك صعوبة الفصل بين التكاليف البيئية واالقتصادية المرتبطة بالنشاط ممفا  وأيضاً  القياس،

 .البيئيةو  فصل بين التكاليف االقتصاديةير لليتطلب توفير أساليب ومعاي

 :¹صعوبة التحديد السليم للتكاليف البيئية الخارجية -2
تعريفففف ومعالجففففة بعفففض عناصفففر التكفففاليف البيئيففففة  ىالفففرغم مفففن وجففففود أتففففاق علففف ىعلففف    

ن هناك الكثيفر مفن التسفاؤالت أال إ ،اعتراف المنظمات االقتصادية بها ىالداخلية باإلضافة إل

ة الخارجيفة اإلجابة عليها حتى اآلن والمرتبطفة بتحديفد وقيفاس ومعالجفة التكفاليف البيئيفلم يتم 

مففا هففي التكلفففة الحقيقيففة التففي يجففب أن تففدفعها الوحففدة االقتصففادية  ،سففبيل المثففال ىمنهففا علفف

وهل يمثل الففرق بفين التكلففة التفي تتحملهفا الوحفدة االقتصفادية ؟ ه من مواردكثمن لما استهلكت

أن تدفعه تكاليف بيئية؟ وكيف يمكفن حصفر وقيفاس التكفاليف البيئيفة التفي تتحملهفا وما يجب 

قطاعفففات المجتمفففع غيفففر المرتبطفففة بشفففكل مباشفففر بالوحفففدة االقتصفففادية نتيجفففة اآلثفففار البيئيفففة 

 ىكيففف يمكففن تقسففيمها علفف ،تراض إمكانيففة حصففر هففذه التكففاليفالمتولففدة عففن أنشففطتها؟ وبففاف

 بت في أحدات اإلضرار البيئية؟  الوحدات االقتصادية التي تسب

 .²فاء الوحدة بالمتطلبات التشريعيةالتعارض المحتمل بين أهداف المالك وو  -3
عن سعي الحكومات لحماية البيئة إصدار العديد من التشريعات التي تفرض شفروط  تولد    

سبيل الوففاء ، وفي بالبيئة المحيطة أضرار  تلحق التي  الوحدات االقتصادية  ىلوالتزامات ع

 ف-----------------------------------------------
عبفففاس بفففدوي، المحاسفففبة عفففن المسفففئولية البيئيفففة واالجتماعيفففة للمشفففروع، دار الجامعفففة للنشفففر، االسفففكندرية،الطبعة  -0

 .002، ص 2111األولى، 
 .023محمود يوسف الكاشف، مرجع سابق، ص -2
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ية تكففاليف إضفافية ممففا قفد يتعففارض مفع هففدف المففالك بتلفك الشففروط تتحمفل الوحففدة االقتصفاد

 .ذا محدد لتطبيق المحاسبة البيئيةوه والمساهمين في تعظيم الربحية في األجل القصير،

عفن التكفاليف المرتبطفة  عدم رغبة العديد من الوحدات االقتصادية ففي اإلفصفاح اختياريفاً  -4

وتوزيففع هففذه التكففاليف بطريقففة قيففاس  باألضففرار البيئيففة الناتجففة عففن عملياتهففا حتففى لففو أمكففن

 .التقارير والقوائم الماليةبيئي في لعدم وجود إلزام قانوني باإلفصاح ال مقبولة، نظراً 

وجففود مففا يعففرف بمشففكلة اآلثففار البيئيففة الضففارة غيففر المنظففورة والتففي ال تظهففر فففي الوقففت  -5

بهففففا أو بحجففففم   لتنبففففؤال يمكفففن ا ثالحفففالي وقففففد تظهففففر فففففي المسفففتقبل القريففففب أو البعيففففد، حيفففف

لعدم قدرة الوحدة االقتصادية للوفاء  األضرار الناتجة عنها، وبالتالي عدم المحاسبة عنها نظراً 

 .نتاج منتجات قد تسبب مشاكل صحية مزمنة لإلنسانإا ومثال ذلك به

الففنظم  ىفففي إدخففال تحسففينات علفف العملففي ة الفكففر المحاسففبي والتطبيففقفففي اسففتجاب ءالففبط -6

اسفتيعاب التكفاليف والمنفافع البيئيفة، ممفا يمكفن معفه تفوفير  ىة لتصبح أكثفر قفدرة علفالمحاسبي

اتخاذ القرارات من منظور  ىمعلومات تساهم في تحسين قدرة المستويات اإلدارية المختلفة عل

 .الجوانب االقتصادية والبيئية سواء في األجل القصير أو الطويل

 -:¹ذ القراراتالمحاسبة البيئية وعملية اتخا -ثامناً 
من حقائق األمفور إن المحاسفبة الماليفة التقليديفة ال تفولي األمفور البيئيفة االهتمفام الكفافي     

فال تعكس معلوماتها بشفكل تفام اآلثفار البيئيفة، وبالتفالي هنفاك نقفص ففي المعلومفات المفصفح 

التفي تتخفذ مفن قبفل  حيث إن العديد من القراراتة بالتكاليف وااللتزامات البيئية، عنها والمتعلق

حقيقفففة تجاهفففل التكفففاليف المتعلقفففة بالبيئفففة نظفففرًا  ىالمفففدراء تكفففون غيفففر فعالفففة، ويعفففزى ذلفففك إلففف

 .لعملياتواالمنتجات  ىعل بالتساوي  تخصيصهاائها في التكاليف العامة و إلخف

----------------------------------------------------------  

1- USEPA, Ibid, 1998, 5-7.                                                           
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 (1)شكل                                      
                                        ‹¹›كيفية استخدام معلومات المحاسبة البيئية في عملية اتخاذ القرار                  

 ئيةمحاسبة البيا ل                 

 
                    

 تقدير التكاليف الداخلية              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تقدير التكاليف الخارجية    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                  
تمفام، مما يؤدي إلى حدوث تباين في تكلفة تلك المنتجات ما يجعلها غير جفديرة بااله       

في حين أن ادراج معلومفات التكفاليف البيئيفة  ففي عمليفة اتخفاذ القفرار يفؤدي إلفى تخصيصفها 

فالقرارات التي تتخذ في ضفوء معلومفات التكفاليف  نتجات والعمليات واألنشطة المسببة لها،للم

ة تتفأثر بنفوع المعلومفات التفي توفرهفا قاعففد  ن تلفك القفراراتر رشفدًا ألثفأك البيئيفة سفوف تكفون 

 خاصة بالمحاسبة البيئية، فإدخال معلومات  التكاليف  البيئية  في عملية صنع القرار  بيانات
-------------------------------------------------------------- 

0- United Stats Environmental Protections Agency, incorporating environment cost and 

consideration into decision making, Washington,1996, P10.  
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 التمويل  -

 خدمات العمالء  -
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 الشروط التنظيمية  -
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لتكفاليف  والتحففديد األكثفر دقفة ،سفتثمارات ففي التكنولوجيفة النظيففةمففزايا اال ىيسلط الضفوء عل

تخطففيط االسففتراتيجي، قففرارات التسففعير ومففزيج اإلنتففاج والبيففع وال ىالمنتجففات الففذي يففنعكس علفف

 .اذ القراراتختاملية لبيئية في عيوضح دور المحاسبة ا والشكل السابق

 . ¹المحاسبة البيئية وتحديد تكاليف المنتجات والعمليات -1
تحديفد السفعر  ىالمنتجفات باإلضفافة إلف ىلتقدير الطلفب علفتهتم الشركات بدراسة السوق      

 التففي ربحيففةة المنففتج لتحديففد التكلففف، تففم تقففوم بمقارنففة السففعر بالففذي يمكففن دفعففه مقابففل المنففتج

لففف ،ذا المنفففتجتبفففرر إنتفففاج هففف مثفففل االحتفففففاظ  ى جانفففب ذلففففك تراعفففي الشفففركات عوامفففل أخفففر  ىوا 

اإلنتاج هفي  ولكن تبقي تكلفة ،فسي ونمو القطاع في المدى الطويلبالمستهلكين والمركز التنا

 .والعائد المتوقع في تحديد السعر األساس

وزيعهفففا وتخصيصفففها الوكالفففة األمريكيفففة لحمايفففة البيئفففة إن التكفففاليف البيئيفففة ال يفففتم ت وتفففرى     

معففدات وأجهففزة تكففاليف تشففغيل  إن ى حيففث تففر  ،ة طبقففًا لنظففام المحاسففبة التقليففديبصففورة سففليم

معالجة التلوث في بعض الصناعات عادًة ما تنتج عن قليل من منتجات الشركة والتي يؤدي 

ميففع هففذه التكففاليف ضففمن ذلففك فأنففه أذا مففا تففم تج ىقففدر كبيففر مففن التلففوث، وعلفف ىإنتاجهففا إلفف

نه أن أهذا من شف جميع منتجات الشركة ىبالتساوي إلمباشرة وتم تخصيصها الغير لتكاليف ا

 .(0-3)كما هو موضح في الشكل التالي ،يسبب تشوه في تكلفة بعض المنتجات

ضففففمن التكففففاليف  مففففثالً ( ب)دراج تكففففاليف معالجففففة الميففففاه الملوثففففة المرتبطففففة بففففالمنتج إففففف     

يترتفففففب عليفففففه ( ب)و( أ)المنتجفففففين  ىها بالتسفففففاوي علفففففالصفففففناعية غيفففففر المباشفففففرة وتخصيصففففف

 بتكلفة ال تخصه ولم ( أ)حمل المنتح  تكاليف المنتجات، حيث   معلومات غير صحيحة عن
---------------------------------------------------------------------------  

1- USEPA, Ibid, 1998, P5-7.                                                           
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 بأقففل ممففا يجففب مففن تكففاليف معالجففة الميففاه( ب)يكففن المسففبب فيهففا، فففي حففين حمففل المنففتج 

ي كففان السففبب فففي حففدوت هففذه التكلفففة، وبالتففالي اصففبحت تكلفففة المنففتج ال تعبففر والففذ الملوثففة

 .لمؤسسةأرباح ا ىتحديد سعر البيع الذي يؤثر بدوره عل ىعن الواقع، وهذا يؤثر عل

 (3)شكل 
 ‹¹›تخصيص غير سليم للتكاليف البيئية

 
 ىتصحيحًا لمشفكلة تخصفيص التكفاليف باإلضفافة إلف (0-4)في حين يوضح الشكل رقفم     

ذلك يوضح الهدف األساسفي للمحاسفبة البيئيفة المتعلفق بفربط التكفاليف البيئيفة مباشفرة بفالمنتج 

 .سببة بها والمسئولة عنهالية المتأو العم

للتكفففاليف ممفففا  يسفففاهم ففففي التحديفففد والتخصفففيص السفففليمإن تطبيفففق أسفففاليب المحاسفففبة البيئيفففة 

يسفففاعد اإلدارة ففففي اتخفففاذ قفففرارات أفضفففل حفففول أسفففعار وتوليففففة المنتجفففات التفففي تحقفففق أفضفففل 

المفففدى اإلربفففاح وتراعفففي الجوانفففب البيئيفففة، وبالتفففالي تحقفففق ميفففزة تنافسفففية أفضفففل للمؤسسفففة ففففي 

 .البعيد
-------------------------------------------------------------------- 

1- USEPA, Ibid,1995 , P22. 

 

 معالجة المياه تكلفة الخدمات مرتبات مشرفين اإليجار

أجور 

مواد 

 منتج أ

أجور 

مواد 

 منتج ب

تكاليف صناعية غير 

 مباشرة

 منتــــــج    ب منتــــــج    أ
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 (4)شكل 
 ‹¹›التخصيص السليم للتكاليف البيئية

 
.                                                                                     

 
 :²يةسبة البيئية والقرارات الرأسمالالمحا -6

ثمار ففي رأسفمالها البشفري تطفوير وتوسفيع أنشفطتها مفن خفالل االسفت ىتهدف الشفركات إلف    

إن  ثوحيف ،بقفوة هفذه االسفتثمارات واسفتمرارهان نجاحها في المدى الطويفل مفرتبط أل ؛والمادي

عائفد يففوق العائفد الفذي يحصفلون عليفه  ىل علففي الشفركات يرغبفون ففي الحصفو  المستثمرين

ت ذات هففذه الشففركا ىمففن خففالل االسففتثمارات األخففرى، هففذا مففن شففأنه أن يسففبب ضففغطًا علفف

إن التكاليف البيئية وتكاليف التشغيل تشكل مكون هام في  ثوحي ،التمويل الرأسمالي المحدود

 بيئية تستطيع الشركات تخففيضليف الرأسمال الشركات، فمن خالل الفهم السليم والدقيق للتكا

 .هذه التكاليف وتحقيق عوائد مهمة

فعنفففففدما يفففففتم أخفففففد التكفففففاليف البيئيفففففة ففففففي الحسفففففبان عنفففففد دراسفففففة وتحليفففففل االسفففففتثمارات       

 يختار البديل   لمتخذ القرار لكي المفيدة  المعلومات  يقدم   ن هذا من شأنه أنإف المستقبلية،
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1-USEPA, Ibid,1995 , p23.                                                                                      

2- USEPA, Ibid, 1998, P5-7. 

 إليجـــــارا      معالجة المياه ــــفة الخدمـات تكلـــ مرتبات المشــــرفين

 تكاليف صناعية غير مباشرة
 تكلفة مواد

 تكلفة أجور

 (أ ) منتج 

 

 تكلفة مواد

 تكلفة أجور

 (ب ) منتج 

 (ب ) منتج          (أ ) منتج          
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 .جودة البيئة ىظة علمنه مع المحافالذي يحقق المنافع والعوائد المتوقعة 

 ثإن أحففد أدوات المحاسففبة البيئيففة لتحليففل االسففتثمارات هففي طريقففة التكففاليف الكليففة، حيفف     

تستخدم هذه الطريقة لتقييم التكاليف المستقبلية المرتبطة بالبدائل االستثمارية المعروضة أمفام 

فيهففا، فالمشففاريع التففي ر متخفذ القففرار لقبففول أو رفففض أحففد البففدائل أو ترتيففب أولويففات االسففتثما

ن م يوأكثر تنافسية ولديها عائد حقيق ى تبدو ضعيفة ماليًا في التحليالت التقليدية قد تبدو أقو 

 . تحسين جودة البيئةخالل تخفيض التكاليف البيئية و 

 : ¹المحاسبة البيئية والتخطيط االستراتيجي -3
المفدى الطويفل  ىالنفاجح علفللتشغيل إن فهم طبيعة وقيمة التكاليف هو الخطوة األساسية     

فإنها تهتم خارجيًا باألسفواق  يفعندما تخطط الشركات بشكل استراتيج االقتصادية، للمنظمات

 ،ديففففد أفضففففل أمكانيففففة لتحقيففففق اإلربففففاحالمتاحففففة لهففففا وداخليففففًا بففففالموارد التففففي تففففتحكم بهففففا لتح

 .الضرورية لتحقيق هذه االحتمالية واإلستراتجية

اليففة تحقيففق اإلربففاح يمكففن أن تتففأثر بشففكل جففوهري بالتكففاليف البيئيففة وكيفيففة ن احتمإ       

فمففن  ،المففدى الطويففل علففياسففتراتيجي وحاسففم إدارتهففا وبهففذا تكففون المحاسففبة البيئيففة عنصففر 

ضفففح للشفففركات إن المسفففتهلكين أصفففبح لفففديهم طلفففب أكثفففر تي خفففالل النظفففرة الخارجيفففة لألسفففواق

 تج الفذي يعتبفر مفن مكونفات األداء البيئفي ويتكامفل معفه،متعلق بالشروط النوعيفة وجفودة المنف

مر فففي هففذه األسففواق ثفالعديففد مففن الشففركات التففي تقففدم المنتجففات االسففتهالكية يمكففن أن تسففت

سفففيدفعون ففففي أغلفففب  حيفففت إن المسفففتهلكين المربحفففة مفففن خفففالل إنتفففاج سفففلع صفففديقة للبيئفففة،

 قة الشركاتوبنفس الطري تهم الشرائية،عالوة للمنتجات الصديقة للبيئة من خالل قرارا األحيان

 التي تنتج المواد األولية والسلع االستهالكية الوسيطة تجد في المستهلكين المهتمين بالبيئة 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1- USEPA, Ibid, 1998, P5-7.                                                                                     
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إن تطبيففففق المحاسففففبة البيئيففففة سففففوف يسففففاهم فففففي زيففففادة حيففففث   لعملياتهففففا ومنتجاتهففففا،سففففوقًا  

االسففففتثمار المضففففمون والمتمثففففل فففففي إنتففففاج منتجففففات صففففديقة للبيئففففة وهففففذه إسففففتراتجية تمكففففن 

 .لتنافسية مع تحسين األداء البيئيقيق الميزة اهذه األسواق وتح ىالشركات من االستحواذ عل

وبفاقي فئفات المجتمفع التفي ففي ظل الضغوط المختلفة من قبل المستهلكين والمسفتثمرون     

تحقيفق التواففق مفع الشفروط والمعفايير البيئيفة مل الشركات لمسئوليتها البيئية بهفدف تنادي بتح

اسفبي بيئفي فعفال متكامفل مفع بفاقي نظفم لبناء نظام مح ىكخطوة أول( ISO14000)العالمية 

المعلومففات األخففرى لتففوفير المعلومففات المتعلقففة بففاألداء البيئففي حتففى يمكففن للمففدراء فهففم تففأثير 

ص التحسفين البيئيفة بشفكل أفضفل بحيفث تسفتعمل هفذه المعلومفات ففي تمييفز ففر  ىقراراتهم علف

 .المستمر لألداء البيئي

 ىشركات علااللتزام اإلداري تجاه البيئة يساعد إدارات ال فالروية اإلستراتجية المتوافقة مع    

التحسففين  ىنشففطتها بشففكل سففليم ممففا يسففاعدها علففالناتجففة عففن أ تفسففير وفهففم التكففاليف البيئيففة

مففن  ىأعلفف ى مسففتو  ىوبالتففالي الحصففول علفف ،تقليففل هففذه التكففاليفمر لعملياتهففا بغففرض المسففت

  . فسيةالحصة السوقية لمواجهة تحديات المستقبل التنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 

 

 الثانيالمبحث 
 لتكاليف البيئيةا

 بشففأن المنظمففات االقتصففادية ىعلفف فففي ظففل التزايففد المسففتمر للضففغوط الدوليففة والمحليففة     

إدارات هففففذه  ىذلففففك إضففففافة أعبففففاء جديففففدة علفففف ىترتففففب علفففف ،والمحافظففففة عليهففففا حمايففففة البيئففففة

 :¹في ما يلي المنظمات تتمثل

البيئيففة مففع األخففذ فففي االعتبففار اآلثففار المترتبففة  التشففريعاتورة االلتففزام بالقواعففد و ضففر  -0

ففي المسفتقبل وكفذلك عنفد تقيفيم األداء  هذا االلتزام عند إعفداد الخطفط اإلنتاجيفة ىعل

 .لألنشطة المختلفة بالمنشأة

رد لتوقعفففات المجتمفففع نحفففو التفففزام المنشفففآت بإنتفففاج منتجفففات غيفففر ملوثفففة التزايفففد المط ففف -2

لمسفففتهلكين نحفففو اسفففتخدام منتجفففات غيفففر ضفففاره بالبيئفففة مفففع وميفففل ا( صفففديقة للبيئفففة)

 .االهتمام باالعتبارات البيئية األخرى 

 مففن طففرف الوحففدة االقتصففادية،سففبيل تحقيففق التوافففق مففع هففذه االعتبففارات واألعبففاء وفففي     

فأنهفففا تتحمفففل مجموعففففة جديفففدة مففففن عناصفففر التكففففاليف تزيفففد عمففففا كانفففت تتحملففففه ففففي إنجففففاز 

تسفميتها  ىح علفسابقًا وهذه المجموعة من عناصر التكاليف هفي مفا اصفطل العمليات المعتادة

اإلنفففاق العففام فففي هيكففل  اً ومففؤثر  اً والتففي مففن المتوقففع أن يكففون حجمهففا كبيففر  ،بالتكففاليف البيئيففة

عنهفا تحديد التكاليف البيئية والتقريفر وفي ظل عدم وجود نظام لفصل و  ،االقتصادية للمنظمة

احتمفففال تشفففوه هيكفففل  ىمباشفففرة ممفففا يفففؤدي إلفففالغيفففر ف الصفففناعية م دمجهفففا ضفففمن التكفففالييفففت

التكفاليف البيئيفة التكاليف وخاصًة تكفاليف المنتجفات وعفدم تحميفل وحفدة المنفتج بنصفيبها مفن 

 يتهااحتمال أظهار الوحدات االقتصادية التي تقوم بمسئول ىإلهذا باإلضافة  ،التي تسببت بها
 ------------------------------------------------------------

 .071حسن علي دمحم سويلم، مرجع سابق، ص   -0
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 ولية وفففي النهايففة تقففل منفعففةمففن التففي ال تقففوم بتلففك المسففئ البيئيففة فففي صففورة ماليففه أضففعف 

يتخففففذها مسففففتخدمي تلفففففك  المعلومففففات المحاسففففبية المفصففففح عنهففففا فففففي ترشفففففيد القففففرارات التففففي

 .المعلومات

 -:يف البيئيةتعريف التكال -أوالً 
أن التكاليف البيئية تعفد أحفد المكونفات الفرعيفة للتكفاليف االجتماعيفة  أحد الباحثين يرى       

 :¹ىترتبط بنشاط المنشأة وتنقسم إل التي

وتتمثل في التضحيات االقتصادية التي تتحملها المنشفأة نتيجفة : تكاليف بيئية مباشرة -0

للمنشأة بموجب قواعد وتنظيمات وقوانين بيئية واألنشطة الملزمة قيامها بتنفيذ البرامج 

حمايففففة البيئففففة مففففن اآلثففففار أو تلففففك التففففي تتحملهففففا المنشففففأة بصففففوره اختياريففففة لغففففرض 

 .الخارجية

المجتمع  ىوتتمثل في التضحيات االقتصادية التي تقع عل: تكاليف بيئية غير مباشرة -2

 .بالبيئةالمنشأة ألنشطتها الضارة نتيجة األضرار الناشئة عن ممارسة 

الفذي يرتكفز  بقًا لما سبق يختلف وفقًا للمستوى ذلك فأن مفهوم التكاليف البيئية ط ىوعل      

أساسفففهما تحديففد مفهفففوم التكفففاليف  ىيمكفففن تحديففد مسفففتويين يففتم علففف حيفففث عليففه ذلفففك المفهففوم

 :²البيئية وهما

ر مفففن وجهفففة نظففف البيئيفففة يتحفففدد مفهفففوم التكفففاليف ثحيففف: (المنشفففأة)المسفففتوي الجزئفففي - أ

 في األعباء التي تتحملها المنشأة تعبيرًا عن وفائها بمسئوليتها البيئية سواء المنشأة

 ---------------------------------------------------------------------

 .350، ص0991عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، دار السالسل، الكويت،  -0
عن األداء البيئي واالجتماعي للمنشآت االقتصادية من خالل اإلطار الفكري للنظريفة أحمد شهير، إمكانية التعبير  -2

 .47، العدد الخامس والعشرون، ص0998المحاسبية، المجلة العلمية لكلية التجارة، جامعة أسيوط، 
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 ة بمسئولياتها اختياريًا من تلقاء نفسها أو إجباريًا بفإلزام القفانون لهفاأكان وفاء المنش 

أسففاس التكلفففة الفعليففة فففي  ىالطبيعففي إن تبنففي هففذا المفهففوم يعنففي االعتمففاد علففومففن 

 .عملية القياس

يتحفففدد مفهفففوم التكفففاليف البيئيفففة مفففن وجهفففة نظفففر  ثحيففف :(المجتمفففع)المسفففتوي الكلفففي - ب

المجتمع في قيمفة كفل مفا يتحملفه المجتمفع مفن تضفحيات ومفا يقفع عليفه مفن أضفرار 

هفففدار وأشفففكاله ففففالتلوث بكفففل صفففوره  تصفففادي،نتيجفففة لمزاولفففة المنشفففأة لنشفففاطها االق وا 

المنشفأة يتولفد عنهفا أضفرار بيئيفة  مفن اآلثفار السفلبية لنشفاط  الموارد بكل أنواعفه يعفد

يتحملها المجتمع في شكل تكاليف إصالح وعفالج لتلفك األضفرار، ويعنفي تبنفي هفذا 

 .ي القياسالمفهوم األخذ بأساس تكلفة الفرصة البديلة بداًل من التكلفة الفعلية ف

إن المقصففود بالتكففاليف البيئيففة عمومففًا مقففدار مففا تتحملففه  حففد البففاحثينأ ى فففي حففين يففر       

البيئة الموجفودة بهفا هفذه الوحفدة وذلفك  ىالوحدة االقتصادية من نفقات في سبيل المحافظة عل

- :¹محاور أساسية ةربعامن خالل 

اآلالت التففي  عففن طريففق اسففتخدام تلففوث البيئففيال ىيتعلففق بالمسففاهمة فففي القضففاء علفف: األول

 .تنتج تلوثًا بيئيًا أقل

حمايفة المفوارد الطبيعيفة عفن طريفق محاولفة تقليفل اسفتنفاذ المفوارد  ىيتعلق بالعمفل علف: الثاني

 .الطبيعية

 يتعلق بحماية البيئة اإلنتاجية عن طريق المشاركة في حماية البيئة وتجميل وتشجير: الثالث

 

 -----------------------------------------------------------------------------------

 ىدراسففة ميدانيففة علفف -اتخفاذ القففرارات ىإبفراهيم شففكري جففريس، المحاسففبة عففن التكفاليف البيئيففة ومففدي تأثيرهففا علفف.د -0
 .055، العدد الرابع، ص0998الشركات العمانية، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، 
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وتجنففب  المنففاطق المحيطففة بالمنشففأة وتقففديم المسففاعدات للمنظمففات العاملففة فففي هففذا المجففال،

 .هلة بالسكانأقامة المنشآت الصناعية في المناطق اآل

ــع الففتخلص مففن المخلفففات الصففناعية بالبيئففة وذلففك باختيففار أفضففل الطففرق  ىالعمففل علفف :الراب

الفرغم مفن أن  ىالبيئفة أو اإلضفرار بهفا علفإيفذاء المناسبة للتخلص منها بحيفث ال تتسفبب ففي 

  . ارتفاع التكاليف التي تتحملها المنشأة ىذلك كله سوف يؤدي إل

ن التكففاليف البيئيففة تتمثففل أ ىكمفا أشففارت مجموعففة إصفدارات خبففراء المحاسففبة البيئيففة إلف      

القتصفادية في كافة عناصر التكاليف الخاصة بتخفيض الفاقد في الخامات والطاقفة والمفوارد ا

 ىهففذا إلفف( غازيففة-سففائلة -صففلبة)المتاحففة فضففاًل عففن إعففادة تففدوير المخلفففات بكافففة أنواعهففا 

جانفففب تكلففففة إيجفففاد منتجفففات صفففديقة للبيئفففة، وبفففذلك أصفففبحت التكفففاليف ذات مفففردود إيجفففابي 

 .¹مستهدف يتمثل في وفورات الطاقة وكافة الموارد المتاحة والمستخدمة

ا تتمثففل فففي التففأثيرات النقديففة ئففة األمريكيففة التكففاليف البيئيففة بأنهففكمففا عرفففت وكالففة حمايففة البي

جودة البيئة وتتضمن هذه التكاليف  ىنقدية التي تحدتها المنشأة نتيجة أنشطة تؤثر علالغير و 

 .²كاًل من التكاليف التقليدية المعروفة والتكاليف المستترة والتكاليف الملموسة بدرجة أقل

نشففراته التكففاليف البيئيففة بأنهففا  ىحففدإحاسففبين القففانونيين العففرب فففي كمففا عففرف مجمففع الم     

 ىتترتففب علففقيمففة تكففاليف اإلجففراءات المتخففذة أو المطلففوب اتخاذهففا إلدارة اآلثففار البيئيففة التففي 

التكاليف األخرى التي تسفتدعيها األهفداف والمتطلبفات البيئيفة  ىنشاط مؤسسة ما باإلضافة إل

 .  ةللمؤسس
 --------------------------------------------------------------------------------

فريق الخبراء الدولي المعني بالمعايير المحاسبية الدولية واإلبفالغ، منشفورات المجمفع العربفي للمحاسفبين القفانونيين  -0
 . 0999واألمم المتحدة، سنة 

2- USEPA, Enhancing Supply Chain Performance With Environmental Cost Information, 

Office of Pollution Prevention and Toxics, Washington,2000 , pp3. 
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بأنهففا كافففة عناصففر التكففاليف المرتبطففة باألنشففطة التففي تففتم بغففرض  خففرآوعرفهففا باحففث      

ة اآلثفار ، أو معالجف(تكفاليف التواففق البيئفي)استخدام المفوارد أو انتفاج منتجفات صفديقة للبيئفة 

بالتشفريعات والقفوانين  أو التزامفاً  سوى كان ذلك اختيارياً ( تكاليف إزالة األضرار)الملوثة للبيئة 

   .¹البيئة

حففد البفففاحثين أنففه مففن الضففروري عنفففد تعريففف التكففاليف البيئيففة أن يفففتم أفففي حففين يففري       

 .²صاد القوميمستوي المنظمة من منظور المنظمة نفسها ومن منظور االقت ىتعريفها عل

يمكفففن المنظمفففة مفففن منظفففور االقتصفففاد القفففومي  ى مسفففتو  ىلتكفففاليف البيئيفففة علففففبالنسفففبة ل     

بأنهففا تتمثففل فففي تكففاليف األنشففطة والبففرامج والعمليففات البيئيففة المختلفففة التففي تقففوم بهففا  :القففول

للتحقففق مففن  التكففاليف التففي تتحملهففا ىإلففباإلضففافة  ،يففذًا للسياسففة البيئيففة العامففة لهففاالدولففة تنف

مفع  هفاتاعمليأنشفطتها وبرامجهفا و مدى التزام المنظمات بالسياسة العامة للدولة وعفدم تعفارض 

وكفففذلك أيضفففًا تلفففك التكفففاليف التفففي تتحملهفففا الدولفففة نتيجفففة عفففدم التفففزام  ،األهفففداف العامفففة لهفففا

 ويضفاتال تفدفع عنهفا المنظمفات تعوالتفي فشل في االلتزام بالمتطلبات البيئيفة ال أو المنظمات

خر ال تدخل تلك األعباء أو األضفرار ضفمن تكلففة القفرار لصفانع القفرار آغرامات، بمعني  أو

 .مستوي المنظمة ىعل

المنظمففة مففن منظففور المنظمففة نفسففها  ى مسففتو  ىأمففا بالنسففبة لمفهففوم التكففاليف البيئيففة علفف     

المنظمفففة تنفيفففذًا فهفففي تتمثفففل ففففي تكفففاليف األنشفففطة والبفففرامج والعمليفففات البيئيفففة التفففي تؤديهفففا 

 للسياسة البيئية الموضوعة للمنظمة، وكذلك تكاليف التحقق من تنفيذ هذه السياسة، باإلضافة 
 ------------------------------------------------------------------------

دراسة  -سسات الصناعيةحارس كريم العاني، دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم األداء االجتماعي للمؤ  -1
                                       . 3، ص2115ميدانية تطبيقية، المجلة العلمية بكلية العلوم اإلدارية، جامعة البحرين، 

دمحم بها الدين بديع القاضي، دراسة تحليلية لمشكالت نظام المعلومات المحاسبة اإلداريفة البيئيفة مفع التطبيفق علفى  -2
 . 474، ص2112عمال في مصر، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، العدد الرابع، سنة قطاع األ
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ام بالمتطلبفات تلك التكاليف التي تتحملها المنظمة نتيجة عدم االلتزام أو الفشفل ففي االلتفز  ىإل

 ىإلفف :رينللمنظففو  المنظمففة طبقففاً  ى مسففتو  ىالتكففاليف علفف تنفذلففك ُصفف ىوالقففوانين البيئيففة، وعلفف

 . تكاليف االلتزام وتكاليف التقييم وتكاليف الفشل أو عدم االلتزام وتكاليف الفرصة البديلة

فففففة مففففن خففففالل مففففا تقففففدم يمكففففن للباحففففث اسففففتخالص تعريففففف للتكففففاليف البيئيففففة بأنهففففا كا     

 الجفففودة البيئيففة وكفففذلك ىالمرتبطففة بالمحافظفففة علفف نقديفففةالغيففر التضففحيات واألعبففاء النقديفففة و 

 .الخارجي الفشل البيئي اليفتك

ذلك  ىوعل .هي التي ترتبط بخلق وعالج ومنع انخفاض الجودة البيئية فالتكاليف البيئية    

تتكون التكاليف البيئية من تكاليف المنع والوقاية وتكاليف االكتشفاف والتقيفيم وتكفاليف الفشفل 

 .البيئي

حففدوت آثففار تففي تصففمم مففن أجففل منففع فتكففاليف المنففع والوقايففة تشففمل تكففاليف األنشففطة ال    

كان ذلك في مرحلة ماقبل اإلنتفاج أو ففي مراحفل اإلنتفاج والتسفويق  سلبية تضر بالبيئة، سواء

المستهلك، أما تكاليف االكتشاف والتقييم فهي تشمل تكاليف متابعة  ىوحتى وصول المنتج إل

معففايرة وصففيانة أجهففزة تكففاليف  وقيفاس مسففتويات اإلنبعاثففات الضففارة داخففل وخفارج المؤسسففة، 

عففففن طريففففق مففففراقبين داخليففففين أو بالتعففففاون مففففع جهففففات ومعامففففل  سففففواء تمففففتمراقبففففة التلففففوث 

أما تكاليف الفشل الخفارجي فتتمثفل ففي جميفع النفقفات الهادففة لمعالجفة األضفرار  متخصصة،

البيئففة الناجمففة عففن أنشففطة المؤسسففة التففي لففم تففتمكن مففن منعهففا واكتشففافها مففن خففالل أنشففطة 

 .بة التلوثرقا
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- :أسباب االهتمام بالتكاليف البيئية -ثانياً 
 :¹اهناك عدة أسباب جوهرية لالهتمام بالتكاليف البيئية منه      

ن أ ىحيفث تشفير بعفض الدراسفات إلف ،يف البيئية بالمنظمات االقتصفاديةتزايد حجم التكال -0

من حجم المبيعات، كما أنه % 2لغ البيئية قد باإلدارة  ىإنفاق الشركات بالواليات المتحدة عل

المشروعات  ىمن االستثمارات الرأسمالية بهذه الشركات سوف يوجه إل% 21من المتوقع أن 

 .البيئية

 .األنشطة داخل وخارج المنظمات والتي ينتج عنها التكاليف البيئية تعدد وتنوع -2

 أحفففداثلمنظمفففة ففففي اخفففتالف قفففدرة مسفففاهمة المنتجفففات أو العمليفففات أو األنشفففطة داخفففل ا -3

التكفففاليف البيئيفففة، ممفففا يسفففتدعي معفففه النظفففر ففففي اسفففتخدام أسفففاليب وأسفففس جديفففدة لتوزيفففع أو 

لفففذي يفففدرجها ضفففمن المنتجفففات بفففداًل مفففن األسفففلوب التقليفففدي ا ىتخصفففيص تلفففك التكفففاليف علففف

 .مباشرةالغير التكاليف 

 ىرة البيئيفففة ومفففدتقيفففيم نظفففم اإلدا ىأهميفففة قيفففاس األداء البيئفففي للمنظمفففات حيفففث يفففؤدي إلففف -4

 .تحقيقها لألهداف المرسومة ىة ومدرقابة المنظمة لألبعاد واآلثار البيئي

 -:المنشآت لتحمل التكاليف البيئية دوافع ومبررات -ثالثاً 
ة يعفد مفن الظفواهر الحديثفة يفحد الباحثين أن االهتمام بتحديد وقياس التكفاليف البيئأ يرى      

  السفلبية أن المنشآت لم تكن تهتم باآلثفار ىيخي لتلك الظاهرة إلحيث يشير التتبع التار  نسبيًا،

الضففارة الملوثففة  باالنبعاتففاثتهففتم  ألنهففا لففم تكففن ؛البيئففي  وخصوصففًا آثففار التلففوث ألنشففطتها 

 :²يرجع ذلك لسببين هما ثألنهار حيللهواء أو بتصريف المخلفات في مياه ا
 ---------------------------------------------------------------------------------

 .472دمحم بهاء الدين بديع، مرجع سابق، ص -0
 . 04 -03حسين دمحم عيسى، مرجع سابق، ص  -2
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 .عتداءاتا االعتقاد بأن الموارد النهائية ولن تنضب مهما وقع عليها من  -0

القيام بأنشطة اإلزالة عدم  ىارتفاع تكاليف إزالة مظاهر التلوث األمر الذي دفع اإلدارة إل -2

 . عدم وجود قوانين بيئية تحمي البيئة من مظاهر االعتداء عليها وخصوصًا في ظل

خصوصففًا صففحة البشففر  ىالبيئففة وأثففره علفف ىنففه ببففدء االهتمففام بمخففاطر االعتففداء علففأ إال     

عفيش ففي م ظهفرت الحاجفة للثفومفن  درة المفوارد الطبيعيفة،بعفدم نف ومع تغيير االعتقاد الخاطئ

معظم دول العالم،  اتبنته قوانين الخاصة بحماية البيئة والتيظهور ال ىإل ىبيئة نظيفة مما أد

ضففرورة إلففزام كافففة األفففراد والمؤسسففات  ىن اتفففاق معظففم هففذه القففوانين علففأالباحففث  حيففث يففرى 

 من مخاطر التلوث إنما جاء نتيجة مجموعة من المبررات يمكن عرضها في مابحماية البيئة 

 :يلي

اًل عفففن ثفففار السفففلبية الخارجيفففة لنشفففاطها فضفففضفففرورة مسفففاهمة المنشفففآت ففففي الحفففد مفففن اآل -0

ضرورة مساهمتها في حل المشاكل البيئية الناتجفة عفن نشفاطها ممفا رتفب عنهفا مجموعفة مفن 

 .التكاليف البيئية

ية اسففتغالل المففوارد االقتصففاد ىإن مسففئولية المنشففأة تجففاه المجتمففع تتحففدد فففي العمففل علفف -2

 .قواعد والقيم السائدة في المجتمعالمتاحة بشكل يحقق زيادة األرباح مع االلتزام بمراعاة ال

 :¹يف البيئية ما يليمنشآت للتكاللتحمل ال أن أهم الدوافع واألسباب حد الباحثينأ كما يرى    

 هفففذه المنشفففآت، ىفروضفففة علفففالبيئيفففة الم تتعلفففق بفففالقوانين والتشفففريعات :أســـباب قانونيـــة -أ

ففففااللتزام بهفففذه التشفففريعات مفففن شفففأنه خلفففق أنشفففطة لحمايفففة البيئفففة داخفففل المنشفففاة يفففنجم عنهفففا 

 .تكاليف بيئية
 -----------------------------------------------------------------------------------

حالة دراسية افتراضية لتطبيق : دور المحاسب اإلداري في قياس وتحليل التكاليف البيئية, عمرو حسين عبد البر – 0
أسلوب التكاليف على أساس النشاط، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، العدد العاشر، سنة 

 .245، ص0999
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ــــة -ب بشففففأن  األعمففففال وقعففففات المجتمففففع تجففففاه منشففففآتوهففففي مرتبطففففة بت :أســــباب اجتماعي

تحمل تكاليف  ىبأسلوب صديق للبيئة إل مما يدفع المنشآت التي تعمل ،البيئة ىالمحافظة عل

 .بيئية

وهفففي تتعلفففق باحتياجفففات ورغبفففات المسفففتهلك ففففي  :مشـــروعأســـباب ترجـــع للمســـتهل  وال -ت

شراء مواد يسفهل الفتخلص منهفا  ىإذ يحتاج المستهلك إل استخدام منتجات غير ضارة بالبيئة،

والتسفويق والشفكل التفالي تفاج مراعفاة ذلفك عنفد اإلن ىأو إعادة تدويرها مما يدفع المشروعات إل

 . يوضح ذلك

 (5)الشكل                                         
 ²دوافع الشركات لتحمل التكاليف البيئية وأنواعها                        

 
 -:تبويب التكاليف البيئية -رابعاً 
الي ال وبالت ،لتقليدية ال تسمح بتتبع التكاليف البيئيةنحن نعلم أن محاسبة التكاليف ا      

 بحيث يتم تبويب التكاليف عمومًا وفقًا لمعيار محدد مثل التبوي تسمح بقياس األداء البيئي،

 أو وفقاً ( تكاليف غير مباشرة/ تكاليف مباشرة ) المنتج  بوحدة   عنصر التكلفة وفقًا لعالقة 

 -------------------------------------------------------------------------------

 .246المرجع السابق، ص -0

أسباب 

اختيارية 

المجتمع 

الثقافة 

 المستهلك

أسباب 

تشريعية 

وإصدار 

 قوانين

 أنشطة مرتبطة بيئيا  * 

 مكان عمل آمن -

 

 مناولة الخامات وحفظها -

 

 سحب المنتج من السوق -

 

 ىالنظافة والمحافظة عل -

 البيئة

 

 الدائم عالميالدور اإل -

 

 غرض األنشطة* 

 

 الحماية -

 

 التقييم -

 

 الرقابة -
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خضففوع  أو وفقففًا لمففدى (تكففاليف ثابتففة/ تكففاليف متغيففرة)لعالقففة عنصففر التكلفففة بحجففم اإلنتففاج 

وغيرهففا مففن ( عة للرقابففةتكففاليف غيففر خاضفف /تكففاليف خاضففعة للرقابففة)عنصففر التكلفففة للرقابففة 

 .التبويبات

ضفمن المصفروفات لك فأن وسائل وأساليب المحاسبة التقليدية تخفي التكاليف البيئية لذ      

التكففاليف البيئيففة ن المعففايير المحاسففبية المطبقففة حاليففًا ال تسففمح بقيففاس أكمففا مباشففرة، الغيففر 

ة ممففففا يتطلففففب مففففن محاسففففبي أالمنشفففف ىفففففي حالففففة وقففففوع التففففزام فعلففففي علفففف بصففففورة صففففريحة إال

 :التكاليف

 .ر التكاليف البيئيةيد عناصتحد  -1

التففي تسففاعد فففي فصففل هففذه التكففاليف عففن ( أو التبويبففات)وضففع التبويففب المناسففب   -1

 .عداها من تكاليف اإلنتاج

إلظهار تحديد كيفية اإلفصاح عن نتائج األداء البيئي ضمن القوائم والتقارير المالية   -3

 .المعلومات الواردة بها ىأثر التكاليف البيئية عل

 :يليا قول إن هناك تبويبات متعددة ومختلفة للتكاليف البيئية منها مولذا يمكن ال

 (.USPEA)تصنيف وكالة حماية البيئة األمريكية  -أ
لسهولة أو تبويبًا للتكاليف البيئية طبقًا  1115قدمت الوكالة األمريكية لحماية البيئة عام     

 :¹صعوبة قياسها كالتالي

 الخفام وهي تلك التكاليف التفي تتضفمن المفواد: (Convetional costs)تكاليف تقليدية  -1

  سواء ،بسهولة المنتج أو العملية  ىلإوالعمالة والتكاليف األخرى التي عادة يمكن تخصيصها 

 .غيرها من التكاليف التقليديةكانت تلك التكاليف تمثل تكاليف بيئية أو 

-------------------------------------------------------- 
1 – USEPA, Ibid, 1995,pp 8-11.                                                                                                                   
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ي تلفك التكفاليف التفي وهفي تتمثفل فف: ( Potentially Hidden Costs)تكاليف مستترة  -1

المنفففتج أو العمليفففة المسفففئولة  ىولكفففن ال يمكفففن تخصيصفففها إلففف ،تنفقهفففا المنظمفففة وتسفففتفيد منهفففا

اليف بففرامج تكففمثففل  التكففاليف غيففر المباشففرة تباتهففا بشففكل ضففمني تحففت حسففاباتويففتم ا ،عنهففا

 .، تكاليف معالجة المخلفاتتدريب األمن والسالمة

 وهي تتمثل في تكاليف المسئولية المحتملة: (Contingent Costs)التكاليف المحتملة  -3

في المستقبل مثل التكلفة المحتملة للعناية بصفحة  ثوقوع حد ىالشركة والتي تتوقف عل ىعل

 .المتعلقة بالتخلص من البقايا الخطرة ، والتكاليفوسالمة العاملين

وهفي تمثفل : (Image/Relation ship Costs)تكفاليف صفورة الشفركة أمفام المجتمفع  -4

ثففل مقاومففة المجتمففع صففحاب المصففالح بالشففركة مالتكففاليف المرتبطففة بففاإلدراك الموضففوعي أل

 .مين بضعف النظام الرسمي لإلدارة البيئيةأأو اهتمام شركة الت ،لتوسع المشروع

 التكاليف المرتبطة بتأثير المنشآت وتتمثل في: ( Externa Costs)التكاليف الخارجية  -5

مفن أصفعب أنفواع التكففاليف ن المنظمفة مباشفرة وتعتبفر المجتمفع والبيئفة والتفي ال تنفتج عف ىعلف

مثل تكفاليف األضفرار الصفحية للمفواطنين، وتكفاليف  ،بشكل كميالتي ال يمكن التعبير عنها 

األضرار بالمنتجات الزراعية والسمكية وتكاليف تلويث مياه األنهار وغيرها من األضرار التي 

 .تصيب البيئة المحيطة

 :ية البيئة اليابانيةحما وكالة تصنيف -ب
تقريففففرًا لتطففففوير نظففففام المحاسففففبة البيئيففففة جففففاء فيففففه أن  1333قففففدمت الوكالففففة فففففي عففففام       

 :¹سية وهيربعة عناصر أساأ ىالتكاليف البيئية تنقسم إل
-------------------------------------------------------------------------------  

1- EAJ , Ibid, 2000, pp11-14.  
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والتي يقصد بها كمية األموال التفي  :ت الخاصة بالبيئة والنفقات البيئيةتكاليف االستثمارا -1

التفي تفدفع يتم استثمارها لتحسين أنواع المنتجات لتتوافق مع المتطلبات البيئية وكذلك النفقات 

 .األمور البيئية ىعل

 مع لتتالءموتشمل التكاليف الخاصة ببحوث تحسين المنتجات  :التطويرتكاليف البحث و  -1

 .المتطلبات البيئية

أضفففرار المنتجفففات الزراعيفففة اإلضفففرار الصفففحية و  تكفففاليف وتشفففمل :جتماعيفففةالتكفففاليف اال -3

وهفذه ، المختلففة ي تنتجهفا المنشفآتوالثروة السمكية الناتجة عن التخلص من المواد الملوثة الت

يمففة لهففا بعيففد تكففاليف الفشففل البيئففي الخففارجي والتففي يصففعب قياسففها وتقففدير ق حففد   ىبه إلففتشفف

 .ويتحملها المجتمع

والمقصفود ( تكاليف الوقاية البيئيفة  )أيضًا  تكاليف متعلقة بحماية البيئة وقد يطلق عليها -4

البيئفة وبشفكل واسفع نتيجفة  ىالتفي لهفا تفأثير علف كم أو منفع الحفوادث الخاصفةبها تكاليف التح

ارة بالبيئففة وذلففك للحفففاظ أنشففطة المشففروع والنشففاطات البيئيففة اإلنسففانية األخففرى التففي تعففد ضفف

 .وضع أفضل للبيئة وإلزالة اآلثار وتصحيح الدمار البيئي الذي حدث ىعل

 :تصنيف مجمع المحاسبين القانونيين الكندي -ج
 :¹للتكاليف البيئة في مجوعتين كالتالي اً تبويب المجمع قدم    

 .تكاليف اإلجراءات البيئية :ىاألولالمجموعة  

وات التي تقوم بها المنظمة أو يقوم بها آخرون لحسفاب المنظمفة لمنفع وهي تكاليف الخط    

 ارد المتجددة المو  ىأو تخفيض أو عالج الضرر الذي يصيب البيئة أو خطوات المحافظة عل

--------------------------------------------------------  
– 1 The Canadian Institute of Chartered Accountants, Environmental Costs and 

Liabilities: Accounting and financial Reporting Issues, Toronto, 1993, pp 9-
15.                                                
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 :ة حسب تبويب هذا المعهد في األتيوتتمثل األنشط وغير المتجددة،

 :ن منأنشطة منع وتخفيض وعالج األضرار وتتكو  -1

 طة المنع والتخفيضأنش. 

  أنشطة الترميم والعالج المخطط. 

   مخططالغير أنشطة رفع التلوث. 

 :الموارد وتتكون من ىالمحافظة علأنشطة  -1

 وتتمثفل ففي تكلففة إعفادة االسفتخدام أو العمفل  ،أنشطة إعادة استخدام الموارد المتجددة

 .نمو هذه الموارد ىعل

   وا عففادة تصففنيع أو اسففتخدام أو تخفففيض  جففددةالمتغيففر أنشففطة إعففادة تصففنيع المففوارد

يجاد بدائل للموارد  ،النفايات والعوادم  .متجددة أو زيادة كفاءة استخدامهاالغير وا 

 .البيئيةالخسائر : الثانيةالمجموعة 

 الوحفففدة االقتصففادية مففن تكففاليف وأعبففاء مقابفففل مففا تسففببت فيففه مفففنمففا تتحملففه  وهففي كففل    

 :ذلكومثال  هغير أضرار للمجتمع و 

 ضففرار المنظمففة بالبيئففة مثففل الخسففائرنتيجففة أ خسففائر األضففرار التففي تصففيب اآلخففرين 

والخسففائر التففي تصففيب المففوارد  هم جسففديًا،أو تصففيب التففي تصففيب ممتلكففات اآلخففرين

 . الطبيعية

  التكفففاليف الناتجفففة عفففن أسفففباب بيئيفففة وال يتوقفففع أي منفففافع منهفففا للمنظمفففة وهفففي مثفففل

ب بيئيفففة وكفففذلك أي أصفففول للمنظمفففة ال يتوقفففع إمكانيفففة تكفففاليف توقفففف اإلنتفففاج ألسفففبا

 .استرداد قيمتها وذلك نتيجة لألمور البيئية
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 .تصنيف إدارة التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة -د
قدم فريفق عمفل المحاسفبة اإلداريفة البيئيفة الفذي كونتفه اإلدارة المفذكورة تبويبفًا للتكفاليف        

 :¹موعتين كالتاليون من مجالبيئية مك  

 وتشمل  :ىالمجموعة األول -7

تكاليف اإلدارة البيئية والعمالة والخدمات الخارجية التي تتحملها الوحدة االقتصادية لحمايفة * 

 .المجتمع الداخلي والخارجي ىالبيئة ومنع التأثيرات السلبية ألنشطتها عل

مفن تكفاليف اسفتخدام  المئويفة النسفبةع التلفوث والفاقفد و التطوير الهادففة لمنفتكاليف البحث و * 

 بفففالفرق بفففين تكلففففة تتحفففدد التكنولوجيفففة النظيففففة ففففي مختلفففف أنشفففطة الوحفففدة االقتصفففادية التفففي

 :نجزئي ىتكنولوجيا اإلنتاج العادية وتكنولوجيا اإلنتاج النظيف وتنقسم إل

الوحفففففدة  تكففففاليف بيئيففففة رأسففففمالية متمثلفففففة فففففي فففففرق التكففففاليف االسفففففتثمارية التففففي تتحملهففففا -أ

 .تكنولوجيا اإلنتاج النظيف ىاالقتصادية للحصول عل

ادية الوحففدة  االقتصففالتكففاليف التشففغيلية التففي تتحملهففا  متمثلففة فففي تكففاليف بيئيففة جاريففة -ب

 .إلنتاج منتجات صديقة للبيئة

 (.التخلص)تكاليف المعالجة : المجموعة الثانية -6

تخلص من النفايات ومعالجة اإلضرار البيئيفة وهي تتضمن تكاليف معالجة االنبعاثات وال    

تكلفففة إهففالك المعففدات  ىأنشففطة الوحففدة االقتصففادية، وتشففمل تلففك التكففاليف علفف ىالمترتبففة علفف

اآلثففار  ىالمرتبطففة بالبيئففة وتكففاليف العمالففة والمففواد المسففتخدمة فففي المعالجففة، ومففا يترتففب علفف

ادية بمففففا فيهفففا نفقفففات التفففأمين ضففففد السفففلبية لألنشفففطة مفففن التزامففففات تتحملهفففا الوحفففدة االقتصففف

 .المخاطر البيئية
 -----------------------------------------------------------------------------------

 .131-133محمود يوسف الكاشف، مرجع سابق، ص  – 1
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 :¹ىقسم الباحث التكاليف البيئية إل وفي دراسة أخرى  

 :ة المألوفةالتكاليف الجارية والرأسمالي-7
اعتبارهفا إمفا تكفاليف  ىهناك عدة عناصر للتكاليف تعالج في إطار محاسبة التكاليف علف    

وال ينظفففر إليهفففا باعتبارهفففا ضفففمن محاسفففبة التكفففاليف البيئيفففة مثفففل تكلففففة  ،جاريفففة أو رأسفففمالية

مفن زاويفة أال أنفه  ،استخدام المواد الخام والمنافع ومهمات التشغيل وحيفازة المعفدات الرأسفمالية

أخففرى قففد يففرى إن ترشففيد اسففتخدام هففذه المففواد والمحافظففة عليهففا عففن طريففق تخفففيض معففدالت 

كميففة النفايففات واآلثففار  الفاقففد أو الضففياع مففن شففأنه أن يرفففع الكفففاءة البيئيففة مففن خففالل تقليففل

م فأن توفير هفذه المعلومفات عفن الوففورات التفي ثالسلبية الناجمة عن عمليات التشغيل، ومن 

 سواء كانت جارية)الموارد المتاحة للمنشاة  تاستخداما ىكن إن تحدتها األنشطة البيئية عليم

      .يد القرارات اإلداريةشتر  فيمن شأنه المساعدة ( ماليةأو رأس

 :التكاليف المستترة-6
مففا يحففدث قبففل  اوهففي تظففم عففدة عناصففر أو مجموعففات تختلففف فففي بعففدها الزمنففي فمنهفف    

 :ىإلها فيتصنالتشغيل وعلية يمكن  ناءثوأعمليات التشغيل 

وهففففي التكففففاليف المرتبطففففة بتصففففميم منتجففففات أو  :التشففففغيل ىف البيئيففففة السففففابقة علففففالتكففففالي -

مصففادر توريففد عوامففل اإلنتففاج ذات  اختيففارعمليففات ليسففت لهففا أضففرار بيئيففة وكففذلك تكففاليف 

تم تبويفب هفذه التكفاليف  اء، سو المختلفة لمراقبة التلوثالكفاءة وتكاليف المفاضلة بين البدائل 

ة بأنشفطة البحفوث وتطفوير ضمن التكاليف اإلضافية أو تم إدراجهفا ضفمن المجموعفة الخاصف

المففاليين باتخففاذ  المحللففون و  فففي االعتبففار عنففد قيففام المففديرون ها ذ، وكثيففرًا ال يففتم أخففالمنتجففات

 (.قبليةالتكاليف البيئية ال)رية ويمكن تسميت هذه المجموعة القرارات اإلدا
 --------------------------------------------------------------------------------------

 . 11 – 11طارق دمحم حسنين، مففففففرجع سابق، ص  – 1
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 :مجموعتين ىوتصنف إل .مة واالختيارية أتناء التشغيللز التكاليف البيئية الم -

تتطلبها االشتراطات القانونية وهي تمثل تكاليف تطبيق التكاليف البيئية الملزمة وهي  .األولي

االشففتراطات القانونيففة البيئيففة وذلففك خففالل الفتففرات المختلفففة لففدورة حيففاة المنففتج أو النظففام مثففل 

 .لتلوث وتكاليف إزالة آثار التلوثعداد التقارير البيئية وتكاليف مراقبة ومالحظة اإ تكاليف 

 ة دون وجفود إلفزام قفانوني لهفاتيارية وهي تكاليف تتحملهفا المنشفأالتكاليف البيئية االخ .الثانية

البيئففة مثففل تكففاليف وضففع الخطففط البيئيففة  ىولكنهففا تتحملهففا طوعيففة مففن أجففل المحافظففة علفف

 .الجودة البيئية وتكاليف إعادة وتدوير النفايات عداد دراساتإ وتكاليف 

 :عملية التشغيللفات التكاليف البيئية للتخلص من اآلثار السلبية ومخ -

عمليات التشغيل بعض اآلثار السلبية نتيجة المخلفات الناتجة عن هذه  ىغالبًا ما يترتب عل 

هذه اآلثفار السفلبية والفتخلص ية القانونية واالجتماعية إزالة حالعمليات ومن الضروري من النا

ادي رتبط بفالعمر االقتصفأن تكلفة إزالة اآلثار السلبية غالبًا ما تف ى، وهنا تجدر اإلشارة إلمنها

 .(التكاليف البيئية البعدية) ، ويمكن تسميت بنود هذه المجموعةللمنتج أو العملية أو النظام

 :غير المتوقعةكاليف االلتزامات ت -3
هناك بعًض من اآلثفار مفا هفو محتمفل الحفدوث أو غيفر مؤكفد الحفدوث مثفل التعويضفات     

جفففراء التلفففوث الفففذي تحدتفففه  مفففن اآلخفففريني تصفففيب والغرامفففات المحتملفففة نتيجفففة األضفففرار التففف

، وهنا ال تخرج قواعد المحاسبة البيئية في هذا الصدد عن القواعد المتعارف عليها من المنشأة

حيففففث ضففففرورة األخففففذ فففففي االعتبففففار الخسففففائر البيئيففففة المتوقعففففة الحففففدوث عففففن طريففففق تكففففوين 

مؤكفففدة الغيفففر حتملفففة أو ضفففرورة ألخفففذ اآلثفففار الماألمفففر الفففذي يعنفففي أن هنفففاك  المخصصفففات

 .لألنشطة التشغيلية في االعتبار عند قياس التكاليف البيئية
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 :ليف تحسين عالقة المنشأة مع الغيرتكا -4
مجموعفففة األنشفففطة البيئيفففة بعفففض المنفففافع المتوقعفففة التفففي  ىعلففف اإلنففففاقغالبفففًا مفففا يحقفففق     

لتفففزام بسفففلوك إنتفففاجي ، واالالشفففركة أمفففام المجتمفففع يصفففعب قياسفففها محاسفففبيًا كتحسفففين صفففورة

 ى، وقد تتحمل المنشأة بتكلفة أداء األنشطة البيئية رغبة منها في التأثير علفمع البيئة متعاون 

ة وذلك األطراف التي تتعامل معها كالعمالء والموظفين والجهات الرقابية والمؤسسات التمويلي

 .اإلطراف العديدة اإلدراك الشخصي لهذه ىمن خالل التأثير عل

تبويب تكاليف  ىبتبويب التكاليف البيئية اعتمادًا عل قامت الباحثة ى وفي دراسة أخر       

مل األسباب الرئيسية لحدوتها للع ى تصنيف التكاليف حسبالجودة التقليدي الذي يهدف إل

 :¹ىتخفيضها حيث قسمتها إل ىعل

                                       :وقائيةالتكاليف ال –

التكففاليف المتعلقففة بالتصففميم والتخطففيط والتطففوير والصففيانة إي أنهففا تشففمل تكففاليف وهففي     

لمنفففع وقفففوع  هفففي التكفففاليف المدفوعفففةفالتكفففاليف الوقائيفففة  للجفففودة البيئيفففة وضفففمانها،  التخطفففيط

علقفففة باالحتففففاظ وتشفففمل التكفففاليف المت فهفففي المنفففع المبكفففر لتففففادي وقفففوع الضفففرر، ،األخطفففاء

وتكففاليف تففدريب العففاملين  ف تصففميم المنتجففات الصففديقة للبيئففة،كففاليوت بففالملوث فففي مصففدره،

 .وتوعيتهم باآلثار السلبية لنشاط المنشأة وكيفية التعامل معها

         :تكاليف التقييم –

البيئففي وتحديففد درجففة المطابقففة لمواصفففات الجففودة البيئيففة  مفهففي تتعلففق بالمراجعففة والتقيففي    

 :رضية وذلك لغوالتشريعات المحلية والدول

 .معرفة الوضع البيئي القائم .1
 ------------------------------------------------------------------------------

لطيفة السفويحلي، اسفتخدام تكفاليف الجفودة لتقفدير تكفاليف الجفودة البيئيفة، مقفال منشفور علفي الموقفع األلكترونفي   – 1
 .تقنية دوت كوم
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 .سية للمشاكل البيئيةتطوير قائمة قيا .1

تأسفففيس وتنظفففيم فريفففق مراجعفففة يشفففمل مفففراجعين داخلفففين وخفففارجين ومفتشفففين بيئيفففين   .3

 .كطرف ثالث

ة االسففتعمال والففتخلص مففن االحتفففاظ بالسففجالت المتعلقففة بالمناولففة والتخففزين وكيفيفف  .4

 .النفايات

 .تقدير حجم وطبيعة المخلفات  .5

 .ءتطوير خطة لألعمال التصحيحية وتقدير األخطا  .6

تقيفيم المفواد األوليفة والعمليفات والوسفائط والمنتجفات  ىفتكاليف التقييم هي التي تنففق علف      

جعففففات البيئيففففة اوالخففففدمات لضففففمان التوافففففق مففففع الموصفففففات البيئيففففة المطلوبففففة وتكففففاليف المر 

 .ومعايرتها وصيانتها الخاصة بمراقبة درجة التلوث ف عن األجهزةوتكاليف الكش

 :البيئي الفشلتكاليف  –

أساس عدم الوصول  ىسب علغير مخطط لها مسبقًا وتح حداثألوهي تكاليف ونفقات     

 :ىمع الموصفات البيئية وتصنف إل المطابقة مستوى  ىإل

الوضع  ج عنوهي التكاليف الناجمة عن الخطر أو الضرر النات :تكاليف فشل داخلية *

ليف العمل غير ر الوقائية وتشمل تكاوالتدابي اإلجراءاتبسبب عدم اتخاذ  السيئالبيئي 

 ن المواد التالفةالتنظيم أو التكاليف الناجمة ع ردائهوالتكاليف الناجمة عن  ،ضروري ال

 .اإلخفاق البيئيتكاليف تحليل أسباب  ىباإلضافة إل

منتجات  ىوهي التكاليف الناجمة عن حصول المستهلك عل :تكاليف الفشل الخارجي *

 ،تي تسهم في تخفيض الجودة البيئيةار وتولد تلوث من المنتجات الخطرة أو تكاليف انتش

فالمؤسسة  ،القوانين وبالتالي بسمعة المؤسسةوهذه التكاليف ترتبط بالشكاوي ومجموعة 
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البيئية التي  لإلجراءاتمسئولة قانونًا عن األخطار البيئية والملوثات نتيجة عدم اتخاذها 

عقوبات وغرامات وتأثير ذلك  من ذلك ىوما يترتب علة التلوث في البيئ انتشارتحول دون 

 .المؤسسات استمرارية ىعل

 ىعل اعتماداً للتكاليف البيئية  خر تبويباً آقدم باحت  ،جانب التبويبات السابقة ىإل       

 :‹¹›كما يلي أسباب حدوث هذه التكاليف

ة أملها المنشوهي تتمثل في التضحيات التي تتح: تكاليف تحدث ألسباب قانونية -7

ألسباب متعلقة بالقوانين والتشريعات البيئية، وتسمى هذه النفقات بتكاليف التوافق مع القوانين 

والتشريعات، مثل تلك المرتبطة بمعالجة وتصريف النفايات، ومنع اإلنبعاتاث الضارة بالهواء، 

 .وهذا النوع من النفقات يدخل ضمن النفقات اإللزامية

وهي التضحيات الناتجة عن سعي : سباب اجتماعية وحضاريةتكاليف تحدت أل -6

المؤسسة لتحسين سمعتها وصورتها، وتقوية عالقتها بالمجتمع كمؤسسة صديقة للبيئة، مما 

يزيد من قدرتها التنافسية، منها تكاليف تنمية المناطق المحيطة بالمؤسسة، تكاليف 

 .المؤتمرات البيئية، وتكاليف برامج التحدير

وهي التضحيات التي تتحملها المؤسسة : ليف تحدث ألسباب خاصة بالمستهل تكا -3

لتلبية رغبات المستهلكين في استخدام منتجات صديقة للبيئة يسهل التخلص منها، وتداولها 

 . وا عادة تدويرها، من امثلثها تكلفة اختيار خامات صناعية ال تسبب ضرر للمستهلك

 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------
 .43،ص2115أمين السيد لطفي، المراجعة البيئية، الدار الجامعية، األسكندرية،  – 0
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 :¹على عدة خصائص منها ما يلي كثير من التبويبات للتكاليف البيئية اعتماداً ويوجد      

 :االلتزام ىتبويب التكاليف طبقًا لمد – 7

بها تلك التكاليف التي تتحملها المنظمة نتيجة اللتزامها بالقوانين والمعايير ويقصد      

 :وهي تتضمن ما يليالبيئية 

قوانين والضوابط وهي التكاليف التي تتحملها المنظمة نتيجة االلتزام بال. تكاليف االلتزام* 

 :البيئية وتتضمن

 .تكاليف الوقاية -1

 .تكاليف التقييم -1

 .المرتبطة بااللتزام تكاليف الفرصة البديلة -3

بالقوانين  لها المنظمة نتيجة لعدم االلتزاموهي التكاليف التي تتحم. تكاليف عدم االلتزام *

تكاليف الفرصة البديلة المرتبطة  ىكالتعويضات والغرامات باإلضافة إل ،والضوابط البيئية

 .بعدم االلتزام

                                                        .ليف البيئية طبقًا لدرجة اإللزامتبويب التكا -6

ما إذا كانت  ىبمعن ،ويقصد بها تبويب التكاليف طبقًا لدرجة اإللزام باألنشطة البيئية    

أم تقوم بها بصورة  ،المنظمة تقوم بهذه األنشطة والبرامج البيئية بمحض أردتها واختيارها

 :ىمية وبالتالي تقسم التكاليف إلإلزا

وهي تكاليف تتحملها المؤسسات بإرادتها ترتبط بعمليات بيئية أكتر : تكاليف بيئية اختيارية -

 .من تلك التي ينص عليها القانون، مما يجعل المؤسسة مميزة عن غيرها

   .وهي التكاليف الناجمة عن التوافق مع القوانين والتشريعات البيئية: إلزاميةتكاليف بيئية  -
 ---------------------------------------------------------------------------

 .117-114فهيم نعيم حنا، مرجع سابق، ص -1
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الطرق األساسية الواسعة  ىحدإوهي : داخلية وخارجية ىالبيئية إل تبويب التكاليف -3

 .االنتشار في تبويب التكاليف البيئية

 داخل المنظمة وتتحملها المنظمة ويسهل  ثهي التي تحد: فالتكاليف البيئية الداخلية

 .تحديدها وقياسها

 خارج المنشأة ويتحمل  ثوهي التكاليف التي تحد: أما التكاليف البيئية الخارجية

 ، ويرى األضرار الصحية والزراعية وغيرها تكاليف مثال ذلك ،تكلفتها المجتمع

شأة ما لم تؤدي هذه همية للمناأل يف الخارجية البيئية تكون عديمةأن التكال همبعض

 .ة في موضع المساءلة القانونية واالجتماعيةأوضع المنش ىالتكاليف إل

تعدد وتنوع التبويبات المقدمة من الهيئات المهتمة  يمكن مالحظة من خالل ما تقدم     

ال أنه يالحظ وجود إتفاق بين إبمجال حماية البيئة وكذلك الهيئات المحاسبية والباحثين، 

والتي تشمل  ،تكاليف المنع والوقاية ىبويب التكاليف البيئية إلت ىالباحثين علكثير من 

تكاليف اإلدارة البيئية والعمالة والخدمات التي تتحملها الوحدة االقتصادية لحماية البيئة ومنع 

يضاً  نتاج  التأثيرات السلبية إلنشطتها، وا  تكاليف البحث والتطوير الهادفة لمنع التلوث وا 

قيمة االستهالكات التي تخص الفترة من األصول الخاصة بحماية و صديقة للبيئة، منتجات 

النبعاثات األضرار البيئية فتشمل تكاليف معالجة ا من والتخلص المعالجةتكاليف البيئة، أما 

 ى، إضافة إلوالتخلص من النفايات، وكذلك الغرامات وأقساط التأمين ضد المخاطر البيئية

والتي تشمل جميع التضحيات سواء الحالية منها أو  ئي الخارجيالفشل البيتكاليف 

المستقبلية الهادفة إلزالة وعالج األضرار الناجمة عن ممارسات المنظمة االقتصادية 

 ،البيئة والتي لم تستطع المنظمة منعها من خالل أنشطة المنع السابقة ىإلنشطتها المؤثرة عل

نه مرتبط باألنشطة التي تمارس بالمنظمة أل ؛ف البيئيةيعتبر من أفضل التويبات للتكالي وهذا
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من شأنه أن يساعد المنظمات االقتصادية في وهذا  البيئة، ىالمحافظة عل في سبيل

وطبيعة نشاطها  هاالمستقبل العتماد دليل لحسابات التكاليف البيئية، يتناسب مع حجم

ها، وبالتالي ثأسباب حدو ن معرفة م كنهاويحقق لها فهم أدق وأفضل لهذه التكاليف، بحيث يم  

  .هذه المنظمات من خالل تجنب جزء كبير منها من مصدره ىيعود بالفائدة عل
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 المبحث الثالث
 في القوائم المالية وقياسها واإلفصاح عنها التكاليف البيئيةب االعتراف

- :¹االعتراف بالتكاليف البيئية -أوالً 

في السجالت المحاسبية عندما يكون  لبند من البنود دراجعبارة عن عملية إ االعتراف    

معايير االعتراف به، وهذا يستلزم إيضاح اسم البند وقيمته النقدية حتى يتم مستوفيًا لشروط و 

 :ذا تحققت الشروط التاليةإ بالبند االعترافارير والقوائم المالية، ويتم في التقإدراجه 

، حيث يشير لألخرينأو  لمنشأةقق البند المنافع االقتصادية لحتمل أن يحأذا كان من الم -1

درجة عدم التأكد من أن المنافع االقتصادية  ىمفهوم االحتمال الوارد في معايير االعتراف إل

مع حالة  ى، وهذا المفهوم يتمشأو منها المنشأة سوف تتدفق إلىالمستقبلية المتعلقة بالبند 

صف بها البيئة التي تعمل بها المنشأة، ويتم تقييم درجة عدم التأكد عدم التأكد التي تت

توفر عند إعداد البيانات مأساس الدليل ال ىالزمة لتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية علال

ة فأن ذلك يعتبر أمن المحتمل أن يتم تحصيل الديون المتستحقة للمنش ذا كانإ المالية، فمثالً 

عكس ذلك، إال  ىما لم يكن هناك دليل علدينين كأصل من األصول، مبرر لالعتراف بالم

أنه في حالة تعدد حسابات المدينين عادة ما يصاحبها احتمال عدم التحصيل، لذا يعترف 

  .ف يمثل االنخفاض المتوقع في المنافع االقتصاديةو بمصر 

العتراف به في فأنه يتم اذا كان للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بشكل موثوق، إ -1

 ، إال أنه في كثير من الحاالت يتطلب التقارير والقوائم المالية، ألنه المعيار الثاني لالعتراف
 ---------------------------------------------------------------------

 :اعتمدت في كتابة هذا المبحث على -1
مل بشأن المعالجة المحاسبية واإلبالغ المالي لتكاليف البيئة، بند المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، ورقة ع  -ا

 .33 -11، الفقرات من 1111االعتراف بالتكاليف البيئية، سنة
 .معيار المحاسبة الدولي السادس عشر الخاص بالممتلكات والتجهيزات -ب
 .معيار المحاسبة الدولي السابع والثالثون الخاص بالمخصصات وااللتزامات -ج
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ن استخدام التقديرات يعتبر جزء أساسي من عملية إأو القيمة للبند، حيث  ألمر تقدير التكلفةا

تقدير معقول  عملعندما يتعذر اد عليها، و إعداد البيانات المالية وال يقلل من إمكانية االعتم

 .راف بالبندال يتم االعت

 في فترات تحققت أوالحالية  خالل الفترة فالتكاليف المعترف بها هي التي تحققت فعالً      

ما هو علية قبل  ىسابقة وتتمثل في كل ما أنفقته المنظمات االقتصادية إلعادة الوضع إل

 .التلوثحدوث 

- :¹التكاليف البيئية الجارية -7
 والتي تكون لها تي تحمل للفترة المحاسبية التي حدثت فيهاوهي المصروفات البيئية ال      

وهذه التكاليف ينبغي  نافع التي تحققت خالل نفس الفترة،شرة بالمغير مباصلة مباشرة و 

دراجها في قائمة  :الدخل عند توفر الشروط التالية االعتراف بها في الفترة التي تحدت فيها وا 

معًا ويمكن قياسها  ألصول أو زيادة في الخصوم أو كليهماأن يترتب عليها نقص في ا -

 . بدقة

 .لشركةاء البيئي لاألدبين المصروف و شر وجود عالقة ارتباط مبا -

وتتضمن التكاليف البيئية تكاليف التنظيف المرتبطة باألنشطة التشغيلية وتكاليف اإلدارة     

البيئية الجارية وتكاليف مراجعة والتحقيق من الحسابات البيئية والغرامات والعقوبات 

ر التي تكبدتها إزالة اإلضرا المفروضة نتيجة عدم االمتثال لألنظمة البيئية وتكاليف

التي تخص معالجة الضرر البيئي الذي  فالمصروفات البيئية ،فترات سابقة عنالمنظمات 

شأت في تكاليف التخلص من النفايات الخطرة التي ن أو ابقةفلحق بملكية خاصة في فترات س

 حيث إن جارية،بيئية  تعامل كمصروفات  حاليًا،وتنظيفها  معالجتها   وينبغي رات سابقةفت
 -----------------------------------------------------------------

 .131-131ص ورات األكاديمية العربية، الدنمارك،وليد ناجي الحيالي، المشاكل المحاسبية ونماذج مقترحة، منش -1
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قة ما لم يكن معايير المحاسبة تستبعد عمومًا معاملة التكاليف البيئية كتسويات لفترات ساب 

ن اإلضرار أل ؛وذلك أساسي، ة أو ما لم يكون هناك خطأقد حدث تغيرًا في سياسة المحاسب

 ،وطبقًا لمبدأ من يلوث يدفع ،فيها ثتالبيئية أحيانًا قد ال تظهر خالل نفس الفترة التي حد

 .الحالية المحاسبية تصبح الشركة ملزمة بتصحيح األوضاع خالل الفترة

- :لبيئية الرأسماليةالتكاليف ا -6
غير مباشر بالمنافع ذا كانت تتصل بشكل مباشر أو إلبيئية اينبغي رسملة التكاليف     

، حيث قدم مجلس معايير المحاسبة المالية المؤسسة في المستقبل االقتصادية التي تحققها

(FASB ) ة الخاص برسملة تكاليف معالجة التلوث البيئي، أشار في( 2-13)اإلصدار رقم

 :¹ذا توفرت أي من الشروط التاليةإأنه يمكن رسملة نفقات معالجة التلوث البيئي  ىإل

 زيادة العمر اإلنتاجي لألصل ىأن تؤدي تلك التكاليف إل. 

 مانهآتحسين كفاءة االصل أو درجة  ىإل أن تؤدي تلك التكاليف. 

 التلوث البيئي مستقبالً  عن تلك التكاليف تالفي حدوث أن ينجم. 

تحقيق  ىكلفة التي تتحملها منظمة ما إلتأنه إذا أدت ال ىحيث يشير تعريف األصل إل      

إدراجها في دخل الفترات التي يتوقع يمكن رسملتها ثم منافع اقتصادية في المستقبل فأنه 

ذلك  ىتحقيق هذه المنافع فيها، فالتكاليف البيئية التي تمتثل لهذه المعايير يتم بناء عل

تكاليف بيئية ألسباب اجتماعية أو  المشروع تبر الرسملة مناسبة متى تم تكبدرسملتها، وتع

ذا كانت تحافظ عل  البيئة للمستقبل بينما ال يتوقع من هذه التكاليف تحقيق منافع ىبيئية وا 

  أن ذا أرادت المنظمة أن تحصل أوإاقتصادية بصورة مباشرة، فأن تحملها قد يكون ضروريًا 
 ---------------------------------------------------------------------

ني الموقع األلكترو  ىمقالة منشوره عل القوائم المالية،  ىعبدالسالم نايف المبورك، مراجعة أثر العوامل البيئية عل -1
 .1331محاسبة دوت نت، 
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 .¹منافع اقتصادية في المستقبل من أصولها األخرى  ىعل تستمر في الحصول

وهذا ما ورد في المعيار المحاسبي الدولي السادس عشر الخاص بالممتلكات       

قد نه أ) ىص علحيث نففف كاتالخاصة باالعتراف بالممتل( 13)م والتجهيزات في فقرته رق

زيادة  ىتمتلك المؤسسات المعدات والتجهيزات إلغراض وقائية أو بيئية وقد ال يؤدي ذلك إل

ن ذلك يكون ضروريًا في أإال  تقبلية ألي أصل موجود بشكل مباشر،االقتصادية المسالمنافع 

المنافع المستقبلية لموجودات أخرى وبالتالي يمكن االعتراف بهذه  ىسبيل الحصول عل

مستقبلية من موجودات  تحقيق منافع اقتصادية ىألنها تمنح المنشأة القدرة عل ؛الموجودات

ن أإال  لو لم يتم امتالك تلك الموجودات، تحقيقهما كان باإلمكان  ىعلتزيد  مرتبطة بها،

يتعدي إجمالي القيمة القابلة لالسترداد من هذه االعتراف بهذه الموجودات ال يجب أن 

إلى  خطيرة يحتاج مصنع لمواد كيماويةعلى سبيل المثال قد  ،(الموجودات المرتبطة بها

 هذه بيئية في إنتاج وتخزينالمتطلبات اللمناولة المواد من أجل التقيد ب إضافة تعزيزات معينة

ألنه   ؛، وعليه يتم االعتراف بتعزيزات المصنع كأصل في حدود القيمة القابلة لالستردادموادال

 .بدون ذلك ال تستطيع المنشأة إنتاج وبيع تلك المواد

ها ، منرسملة النفقات البيئيةمثلة لأمحاسبي الدولي السادس عشر وقد قدم المعيار ال       

ة، أباألصول نتيجة نشاط المنش رسملة النفقات الالزمة إلصالح األضرار البيئية التي تلحق

وكذلك رسملة النفقات الالزمة لتالفي إغالق الوحدة االقتصادية أو إيقاف نشاطها في حالة 

ألنها منفعة  ؛صدور قانون جديد للبيئة يستلزم توفيق األوضاع البيئية للوحدة االقتصادية

بلية غير مباشرة، كذلك عندما يعكس شراء أصل ملوث ما سوف تتكبده الوحدة مستق

 حالة التشغيل، وتضاف النفقات  في  األصل  لوضع   المستقبل في  االقتصادية من نفقات 

 ----------------------------------------------------------------
 .133-131ناجي الحيالي، مرجع سابق، ص  -1
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 . ¹حقة لقيمة األصلالال

- :االلتزامات البيئية -3
سابقة سوف يتأكد وجودها بوقوع  ثااللتزام البيئي هو تعهد بيئي محتمل ناتج عن أحدا     

أو هي تعهدات حاضرة  غير المؤكدة،أو أكتر من األحداث المستقبلية  ثأو عدم وقوع حد

 :بسبب ناتجة عن أحداث سابقة ولم يتم االعتراف بهذه التعهدات

تدفق خارج لموارد ذات منافع اقتصادية لتسوية هذا أنه ليس من المحتمل أن ينجم عنه  -

 .التعهد

 .ألنه من الصعب قياس هذا التعهد بموضوعية -

 بعنوان (37)المعيار المحاسبي الدولي رقم وقد أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية      

 ول المحتملة، حيث يعد هذا المعيار مناسباً المحتملة واألص االلتزاماتالمخصصات و 

 لمعالجة األصول وااللتزامات المحتملة والمخصصات الناتجة عن العوامل البيئية، ووفقاً 

 : ¹النحو التالي ىعل م تعريف المخصص واألصول وااللتزامات المحتملةثللمعيار 

ويجب  مبلغ غير مؤكدينتوقيت و  أنه التزام ذو ىيعرف المخصص عل: المخصص*

 :في الحاالت التالية فقط بالمخصصاالعتراف 

دث سابق، ويقصد نتيجة لح( قانوني أو بن اء)أة التزام حالي المنش ىعندما يكون عل -1

بااللتزام القانوني هو التزام ناتج عن عقد أو تشريع أو قانون، أما االلتزام البن اء فينتج عن 

 بيئية معينة، نتيجة لذلك  مسئوليات   قبلها ستأن  أخرى   االقتصادية ألطراف إظهار الوحدة

 ----------------------------------------------------------------
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية،  -1

 (16 -13 -13)متلكات والمصانع والمعدات، الفقرات الم( 16)المعيار المحاسبي الدولي رقم 
مؤيد الفضل، عبدالناصر نور، علي الدوغجي، المشاكل المحاسبية المعاصرة، دار المسيرة، عمان، األردن،  -1

 .111، ص1331
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خلقت الوحدة االقتصادية توقعًا صحيحًا من جانب األطراف األخرى بأنها ستقوم بأداء هذه  

أن االعتراف بوجود ألتزام بن اء في حاالت كهذه يتطلب أن يكون هناك  ىالمسئوليات، عل

من مجلس اإلدارة قرار  عباء، مثالً ة بتحمل هذه األمن جانب إدارة الوحدة االقتصادي التزامُ 

 .  مسجل بالمحاضر الرسمية التي تتاح للجمهور

ضمنة للمنافع االقتصادية كبير بوجود تدفقًا صادر للموارد المت عندما يكون هناك احتمالُ  -1

 .لتسوية االلتزام سيكون مطلوباً 

 .جراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزامإذا كان من الممكن إ -3

 .ذا لم يتم تلبية الشروط السابقة ال يتم االعتراف بالمخصصا  و      

أو عمليات تمت في الماضي أو ذات صلة  ثصلة بأحدا هو تعهد ذو: االلتزام المحتمل*

 :، ومن هذا التعريف يتضح أن االلتزام المحتمل هوأو عمليات مستقبلية ثابأحد

للموارد ويمكن  اً صادر  ماضي يحتمل أن يتطلب تدفقاً  ثنتيجة لحد ممكن التزام حالي -أ

أن يكون المبلغ المعترف  ىعمل تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام، يتم االعتراف بمخصص عل

مطلوب كتسوية لاللتزام الحالي، مثال ذلك التكاليف كمخصص أفضل تقدير للصرف البه 

تدفق صادر للمنافع االقتصادية  ىالخاصة بتنظيف التلف البيئي غير القانوني الذي يؤدي إل

بغض النظر عن األحدات المستقبلية للوحدة االقتصادية، وبالمثل تعترف الوحدة االقتصادية 

الحد الذي تجبر فية  ىليد طاقة نووية إلبمخصص لتكاليف إغالق منشأة نفطية أو محطة تو 

 .ةأغالق المنشإ في مقابل عدم  ثإصالح الضرر البيئي الذي حد ىالوحدة عل

، فال يتم ولكن ليس محتمالً  صادراً  ام محتمل أو حالي ربما قد يتطلب تدفقاً التز  -ب

ريخ ، ويتم اإلفصاح عن تقدير كل فئة من االلتزامات المحتملة في تااالعتراف بمخصص

الميزانية العمومية مع وصف موجز لطبيعة االلتزام المحتمل، واإلفصاح عن تقدير األثر 
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المالي والشكوك المتعلقة بمبلغ وتوقيت أي تدفق صادر، مثال في حالة حدوث تلف بيئي قد 

عندما  ملزماً  اً ثأن سبب التلف سيصبح حد ى، علاليكون هناك التزام لتقويم هذا التلف حالياً 

هناك قانون جديد يتطلب إصالح التلف الحالي، وفي حالة عدم التأكد من توقيت يكون 

وهناك صعوبات  ،المدى الطويل ىن االلتزام البيئي يتكون علإوحيث صدور القانون الجديد، 

مام تقدير أفي تحديد توقيت وطبيعة اإلصالحات والتكنولوجيا المتاحة، بما يمثل عائق 

 يتم االعتراف بالمخصص ويتم اإلفصاح عن وجود االلتزام المخصص، وفي هذه الحالة ال

 .بيئي محتمل

في حالة وجود التزام محتمل أو التزام حالي ويكون احتمال التدفق الخارجي للموارد  -ج

 .بعيدًا، فال يتم االعتراف بالمخصص وال يتطلب أي إفصاح

ماضية وسيتأكد  ثحدامن أ يعرف األصل المحتمل بأنه أصل ممكن ناشي  : صل المحتملاأل

وليس ضمن كثر غير مؤكد أأو فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد وجودة 

 .السيطرة الكاملة للوحدة االقتصادية

مبالغ مقابل تسوية االلتزام القائم عليها في شكل  ىقد تتحصل المؤسسة علمثال ذلك     

 ة مقابل تسوية االلتزامات القائمةعقود تأمين أو تعويضات أو كدعم من أجهزة حماية البيئ

 :تاليحسب التفصيل ال األصولويتم االعتراف بهذه  عليها

ذا كان التدفق الوارد للمنافع االقتصادية مؤكد بالفعل إيتم االعتراف باألصل المحتمل  -أ

 :مع مراعاة األتي وااللتزام عنه قائم

 .االعتراف بإجمالي النفقة البيئية كالتزام بيئي  -1

 .المحتملة تراف بالمبالغ المستردة وتعليتها في بند األصول البيئيةاالع -1

 (.االلتزام)يجب مراعاة أن ال يزيد المبلغ المسترد عن مبلغ النفقة البيئية  -3
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المبالغ المستردة في نفس العام يجب تسويتها من المخصص البيئي ذا تم تحصيل إ -4

  .السابق تكوينه قبل نهاية العام

ق الوارد للمنافع االقتصادية محتمل ولكنه ليس مؤكد وفي هذه الحالة يتم ذا كان التدفإ -ب

صول المحتملة في تاريخ الميزانية العمومية وعن اإلفصاح عن وصف موجز لطبيعة األ

 .عطاء دالالت مضللة الحتمال نشوء دخلإ تقدير أثرها المالي مع تجنب 

 .  يد اليتطلب االمر اإلفصاحفي حالة أن التدفق الوارد للمنافع االقتصادية بع -ج

 :قياس التكاليف البيئية -نياً ثا
 ر المعلومات المحاسبية حولمن أبرز أهداف المحاسبة بصفة عامة هو توفي نإ     

ق األحداث االقتصادية، فجوهر العملية المحاسبية هو قياس هذه األحداث بشكل دقي

المالي الحقيقي للوحدات ع لكي تعبر عن الوض ؛وموضوعي والتعبير عنها بشكل نقدي

 .  االقتصادية

التي تواجهها الوحدة االقتصادية نتيجة بات العمليات واألحداث ثبإ تهتم المحاسبةف    

جراء التبادالت السوقية، فيظهر تأثير  قوائمها المالية  ىهذه التبادالت علممارسة نشاطها وا 

، (تكاليف)هتم بمجهودات بي ي، فالقياس المحاس(قائمة الدخل وقائمة المركز المالي)

والتي يمكن التعبير تنشأ عن عمليات التبادل الوحدة االقتصادية التي ( إيرادات)ومنجزات 

 .¹عن خصائصها في صور مالية وفق وحدة قياس نقدية

قرن األعداد باألشياء للتعبير عن " القياس بشكل عام بأنه ( Campell)وقد عرف       

 .عية يتم أكتشافها، إما بطريقة مباشرة، أو غير مباشرةبيقواعد ط ىخواصها وذلك بناء عل
 ----------------------------------------------------------------------------------

، 1333ل للنشر، األردن، رضوان حلوه حنان، بدائل القياس المحاسبي المعاصر، الطبعة األولى، دار وائ -1
 .135-134ص
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لعلي أكثر التعريفات تحديدًا للقياس المحاسبي ما جاءت به جمعية المحاسبة األمريكية و     

(A.A.A) ،في قرن األعداد بأحداث المنشأة يتمثل " سبي بأنه حيث عرفت القياس المحا

وبموجب قواعد مالحظات ماضية أو جارية،  ىالماضية، والجارية، والمستقبلية وذلك بناء عل

 ".محددة

جوهر العمل الفني للمحاسبة، باعتبار كبير  حد   ىحاسبي كان والزال إلالقياس المن إ      

 ىالمحاسب استخدام األدوات والمقاييس المالئمة وصواًل إل ىأن عملية القياس تفرض عل

خدمة لبالقوائم المالية للمنشأة، الموضوعية المطلوبة في قياس الحسابات المختلفة الواردة 

، سواء كانت داخلية، أم خارجية ات العالقة التي أصبحت في تزايد مستمرألطراف العديدة ذا

فئات مختلفة  ىحيث يستفيد من القياس المحاسبي مجموعة كبيرة من القراء الذين ينتمون إل

ن مصالح بعض إف تتعارض، ودون موضوعية القياس أو ايجابيتهتختلف مصالحها أو 

 .¹المستفيدين قد تتعرض للخطر

التي تمارسها الوحدة ن عملية القياس تعتبر ترجمة للعمليات واألنشطة إ وحيت     

تها القانونية يلبمسؤو  يفاءسواء كانت هذه األنشطة مالية أو بيئية في سبيل اإلاالقتصادية 

القياس بشكل يكون أكتر فاعلية في اتخاذ القرارات، وهذا يتطلب أن يشمل  االجتماعيةو 

القتصادية تلك العمليات المرتبطة باألنشطة البيئية التي تمارسها المحاسبي لعمليات الوحدة ا

سسة ؤ يترتب عليها نفقات إلزالة التأثيرات التي تحدتها الم ن تلك األنشطةإالوحدة، حيث 

نها أحداث اقتصادية تؤثر إعليها مفهوم القياس حيث نتيجة ممارسة نشاطها، فإنه ينطبق 

جراءات محاسبية لألحداث البيئية القوائم المالية وبا بنود قيم ىعل  لتالي يتم استخدام طرق وا 
 ----------------------------------------------------------------------------

حسين القاضي، حمدان مأمون، مدخل معاصر في بناء نظرية المحاسبة، الدار العلمية الدولية للنشر، األردن،  -1
 .151، ص1331
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 .¹حتى تظهر انعكاستها داخل القوائم الماليةلتسجيلها 

نعكاس لنشاط المؤسسة البيئي في القوائم اويرى أحد الباحثين أن القياس البيئي هو     

معلومات بيئية من قبل  ىالمالية لها بشكل كمي أو مالي يمكن بواسطته الحصول عل

جة نظر المؤسسة أو من المستخدمين لهذه المعلومات، فالقياس البيئي يمكن أن يكون من و 

 : ²النحو التالي ىوجهة نظر المجتمع عل

أنها كافة عناصر  ىوهو يحدد التكاليف البيئية عل :القياس من وجهة نظر المنشأة -1

لتزام اختياريًا أو كان هذا اال سواء التكاليف الناتجة عن التزام المنشأة بمسئوليتها البيئية،

 .أساس التكلفة الفعلية في عملية القياس ىقوم علوبالتالي هذا المفهوم ي الزامياً 

يمة ما يتحمله أنها ق ىويحدد التكاليف البيئية عل :المجتمعالقياس من وجهة نظر  -1

وأشكاله نتيجة  وما يصيبه من أضرار وا هدار الموارد بكافة صوره المجتمع من تضحيات،

أساس التكلفة  ىقياسه عل ليستحي أووالعديد من هذه األضرار يصعب  النشاط االقتصادي،

 .أساليب القياس البديلة والمتنوعة ىوبالتالي يتم اللجوء إل الفعلية،

التعبير الكمي والنقدي عن المحاسبي لألداء البيئي بأنه  القياسحد الباحثين أكما عرف      

 ىعل النشاطات ذات المضمون البيئي والتي يمكن قياسها بمقاييس كمية ونقدية وتحديد أثارها

األضرار التي ال يمكن قياسها، و بالنسبة للتكاليف القوائم المالية، والتعبير بمقاييس غير كمية 

ريعات القانونية المحاسبية والتش ات تاريخية ومستقبلية وفق المبادعمعلوم ىباالستناد إل

 .³واألعراف السائدة
 ---------------------------------------------------------------------------------

خالد حسن دمحم، تأثير القياس واإلفصاح المحاسبي عن تكاليف حماية البيئة على قرار األستثمار، رسالة ماجستير  -1
 .74، ص1332غير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 

 . 21-21احمد شهير، مرجع سابق، ص -1
سبي عن األداء االجتماعي والبيئي في المنشآت الصناعية، رسالة دمحم حسن بزماوي، القياس واإلفصاح المحا -3

       .37، ص1331ماجستير غير منشورة، كلية االقتصاد، جامعة حلب، 
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لما كان ذلك ضروريًا لذلك فأن القياس المحاسبي للتكاليف البيئية يجب أن يتسع نطاقه ك

لكمي غير النقدي والقياس جانب القياس النقدي مقاييس أخرى، مثل القياس ا ىإل ليضم

 .الوصفي

 -:أهمية قياس التكاليف البيئية -7
 :¹تظهر أهمية القياس المحاسبي للتكاليف البيئية فيما يلي     

 ىاألنشطة بالمشروع علقياس التكاليف البيئية يسهم في تقديم المعلومات الالزمة لتخطيط  -أ

،  بهدف المشاركة في تحسين األداء أسس واقعية، مما يساعد في تخفيض األضرار البيئية

 .المؤسسة ىالبيئي، وبالتالي تخفيض قيمة التكاليف واألعباء عل

 .دام الموارد االقتصادية بالمجتمعاستخ قرارات يسهم قياس التكاليف البيئية في ترشيد -ب

ي ن توفر القياس الكمي أو النقدإ ثالمفاضلة بين األساليب البديلة لحماية البيئة، حي -ج

بديل األقل تكلفة جراء المقارنات بين البدائل المتاحة الختيار الإلهذه التكاليف يساعد في 

واألفضل للبيئة، حيث يمكن المفاضلة بين أنواع المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج، 

والمفاضلة بين األساليب المناسبة للتخلص من المخلفات الخطرة، ودراسة بدائل اإلستثمار 

   . نولوجيا النظيفة واآلمنة بيئياً في التك

توفير المعلومة الالزمة لمقابلة احتياجات المحاسبة الضريبية، حيث يمكن للسلطات  -د

الضريبية أن تضع إعفاءات معينة للمنشآت التي تقوم بدورها في حماية البيئة فضاًل عن 

 .وفورات ضريبية ىالسماح لها بالحصول عل

 المحاسبية المتعلقة بحماية البيئة يتعارض مع الفروض والمبادي  ن عدم قياس التكاليف إ -ه
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 :¹النحو التالي ىالمتعارف عليها وذلك عل

المشروع، بينما مقومات ومبررات هذا االستمرار ليس من المنطقي أن نفترض استمرار     

ن بعض المستهلكين في بعض الدول يهتمون بالسلع إ ثمحل شك أو في موضع تهديد، حي

تحقيق مزيد من الرقابة  ىدي إلتلوث للبيئة، فقياس نفقات التلوث يمكن أن يؤ  ثتحد التي ال

ن أكما ، وبالتالي استمراره ونموهشهرة المشروع  ىالتلوث وتخفيضه مما يؤثر إيجابيًا عل على

عدم قياس التكاليف البيئية يتعارض مع مبدأ األهمية النسبية خاصة وأنه في بعض الحاالت 

معدات قد تكون تكلفة اقتناء معدات رقابة التلوث أكبر من االستثمارات المطلوبة القتناء ال

 .التلوث ثاألصلية التي تحد

ن قياس التكاليف إ حيثات والعمليات، المنتجتكلفة  ىبيئة علام بقوانين البيان أثر االلتز  -و

ختيار طرق اإلنتاج األنظف االبيئية يساهم في ترشيد القرارات الخاصة بتسعير المنتجات، و 

   . وتصريف المخلفات

 -:قياس التكاليف البيئية ىالعوامل المؤثرة عل -6

نوعين أساسين من العوامل  ىالبيئية إل قياس وتقييم التكاليف ىتنقسم العوامل المؤثرة عل    

 : ²أحدهما عامة واألخرى خاصة

 :أخرى ومنها ىوهي مجموعة العوامل التي ال تختلف من بيئة إل: العوامل العامة -أوالً 

 فكلما أمكن تحديد المصدر الذي ينبعث منه. مكانية تحديد مصادر عناصر التلوثإ ىمد -أ

  .مكانية القياس المباشر لتكاليف الحماية من العنصرعنصر التلوت، كلما أدى ذلك إلى إ

 
 ----------------------------------------------------------------------------------

مطاوع السعيد السيد، المحاسبة عن التكاليف البيئية، المحلة العلمية لكلية التجارة، جامعة األزهر، العدد األول،  -1
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فتحديد الطرف المسئول عن التلوث يساعد  :مكانية تحديد المسئولية عن التلوثإ ىمد -ب

 .في تحميل هذا الطرف بالتكلفة التي تسبب بها

ُمصدر التلوث هو في الغالب الطرف األكثر  :التلوث ى التحكم في مستو  ىالقدرة عل -ت

 .ي مستوياته، وبالتالي يكون الطرف الذي يتحمل التكلفةالتحكم ف ىقدرة عل

ن انتشار عناصر التلوث يتأثر بالعوامل الجوية مثل سرعة الرياح أل :العوامل الجوية -ث

تكاليف  ىعل واتجاه الرياح، والترسيب المنتظم ودرجة الرطوبة  وغيرها، وتؤثر هذه العوامل

ميم إنشاءات وآالت التحكم في التلوث، مثال تص ىالتحكم في التلوث من خالل تأثيرها عل

 .  صميم طوارد األدخنة المتصاعدةذلك ما يحدث عند ت

فقد تضع الدولة بعض المعدالت المسموح بها كحدود  :التشريعات والمعايير البيئية -ج

قصوى لالنبعاث من عنصر ما، وبالتالي يؤثر هذا العنصر في مقدار التكاليف التي تتحملها 

 .ة للتوافق مع هذه التشريعاتالمنشأ

وهي تختلف من بيئة ألخرى باختالف الظروف الطبيعية والبيولوجية  :عوامل خاصة-ثانياً 

 : واالقتصادية ومن أهم هذه العوامل

أي وجود المنشأة وسط تجمعات سكنية أو مناطق آهلة بالسكان يقتضي :التكوين السكاني -أ

 .اية البيئة المحيطة من أسباب التلوث الصادرة عنهاتحمل المنشأة لتكاليف بيئية أكثر لحم

كمية التلوث  ىيؤثر أسلوب اإلنتاج المستخدم عل :تكوين سوق االستهالك واإلنتاج -ب

حجم التكاليف الالزمة للحماية من التلوث وكذلك تؤثر أسواق االستهالك من  ىوبالتالي عل

 .من التلوثحجم تكاليف الحماية  ىحيث توفر سلع بديلة وآمنة عل
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برامج حماية  ىتوقعة عليؤثر حجم ونوع األضرار الم حيث :األضرار المتوقعة للتلوث -ت

التلوث، فكلما كانت األضرار المتوقعة كبيرة تطلب األمر إنفاق حجم أكبر من البيئة من 

 .      التكاليف لحماية البيئة

 -:صعوبات قياس التكاليف البيئية -3
تي يمكن صعوبات التي تواجه عملية قياس التكاليف البيئية والهناك العديد من ال    

 :¹النحو التالي ىإيضاحها عل

 .صعوبة حصر عناصر التكاليف البيئية -
عادًة ما  فأن منظمات األعمال ،العكس من عناصر تكاليف األداء االقتصادي ىعل    

ها والتقرير عنها، تصطدم بمشكلة حصر وتحديد عناصر التكاليف البيئية تمهيدًا لقياس

والمشكلة في أساسها تنبع من مفهوم المسئولية البيئية للمنظمة باعتبارها النشاط المولد لواقعة 

األنفاق والمتسبب في حدوث عناصر التكاليف البيئية، وهي ذاتها مفهوم غير محدد ولم يتفق 

 ىالقدرة عل أبعاده بشكل قاطع من وجهة النظر العملية، والشك إن عدم ىحتى اآلن عل

المسئولية وحقيقة عناصرها، إنما يعني تلقائيًا عدم اتفاق محدد حول ماهية تلك  ىالوصول إل

تحديد مفردات أو عناصر التكاليف البيئية المتولدة عن تلك المسئولية بشكل  ىالقدرة عل

عن  و التقرير، فما ال يمكن تحديده بشكل دقيق ال يمكن حصره أو قياسه أوبالتبعية دقيق،

 .نتائجه بشكل دقيق

 .صعوبة فصل التكاليف البيئية عن االقتصادية -
حدي المشكالت األساسية المرتبطة بعملية قياس تكلفة إأوضح العديد من الباحثين أن      

 األداء البيئي لمنظمات األعمال بشكل موضوعي، تنبع في حقيقتها من ذلك التداخل بين

 لمنظمة  وصعوبة  رسم خط  فاصل  يمنع التشابك بين هذة األنشطة البيئية  واالقتصادية ل
 -----------------------------------------------------------------------------
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ية االقتصادية، فالبد أن تتداخل بالتبعذا ما تشابكت األنشطة البيئية و إاألنشطة، وبالفعل 

التكاليف االقتصادية والبيئية لتلك األنشطة في عملية القياس، فتكاليف البحث والتطوير أو 

النظر لها باعتبارها تكاليف بيئية الزمة لخلق  مان المنتج من الممكنتكاليف زيادة درجة آ

نه من ناحية أ ت المنظمة داخل نفوس العمالء، إالحالة من الرضاء واإلشباع من منتجا

فأن هذه التكاليف يمكن النظر لها في نفس الوقت كتكاليف اقتصادية الزمة إلعطاء ، ى أخر 

 . السوق بهدف تعظيم الربحية حجمقوة تنافسية للمنتج وزيادة نصيبه من 

 .صعوبة ربط عناصر التكاليف البيئية بالعوائد البيئية -
لة عناصر تكاليف تتم عملية قياس كفاءة األداء االقتصادي للمنظمة من خالل مقاب    

األداء االقتصادي خالل فترة محددة بالعوائد والمنافع االقتصادية المتولدة عن ذلك األداء 

خالل نفس الفترة، ومن تم التقرير عن مدى كفاءة ذلك األداء مترجمًا فيما تعكسه نتائج 

اليف إال أن تك األعمال من أرقام ومعدالت ربحية تحققت في نهاية الفترة محل القياس،

مدى فاعليتها أو كفاءتها بسبب صعوبة ربط هذه  ىالحكم علاألداء البيئي عادة من الصعب 

التكاليف بالعوائد البيئية لها، أو بعبارة أخرى، صعوبة مقابلة عناصر التكاليف البيئية خالل 

ة، وذلك بالعوائد والمنافع البيئية المتولدة عن هذه التكاليف خالل نفس الفتر محددة زمنية فترة 

 :ن المنافع البيئية تتسم بعدة خصائص منهاأل

 .حقق معظمها إلطراف خارج المنظمةالعوائد البيئية هي فوائد يت -1

 .نما يناسبها القياس الوصفيإعادة ال يمكن التعبير عنها بوحدة القياس النقدي  -1

 .طول الفترة الزمنية بين تاريخ واقعة حدوث التكلفة والعائد المحقق منها  -3

 .عدد وجهات النظر في قياس التكاليف البيئيةت -
 ىتفاق علقياس التكاليف وذلك لعدم االالصعوبات التي تواجه عملية  أهمحد أوهي     

 :النحو التالي ى، وتعدد وجهات النظر بشأنها علتعريف محدد وواضح للتكاليف البيئية
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المنظمات المبالغ التي تنفقها  في تمثلتوفقًا لوجهة النظر المحاسبية أن التكاليف البيئية      

 منافع أو عوائد ىتتحصل هذه المنظمات عل والاالقتصادي نشاطها االقتصادية وال يتطلبها 

 اقتصادية مباشرة من هذه النفقات، فالتكاليف هنا هي المبالغ التي تنفقها المنظمة نتيجة

 .رياً أو إجبا كان ذلك اختيارياً  التزامها بالمسئولية البيئية سواء

أن التكاليف البيئية هي قيمة ما يتحمله المجتمع من  ى أما وجهة النظر االقتصادية فتر     

 . أضرار وتضحيات نتيجة لممارسة المنشأة نشاطها االقتصادي

تعدد وجهات النظر مشكلة اختيار أساس القياس المناسب حيت إن األخذ  ىترتب عل    

المنشأة يتيح استخدام قياس سهل التطبيق ويتفق مع  بمفهوم التكاليف البيئية من وجهة نظر

ة أشنمن قبل الم( التكلفة التاريخية)النظرية المحاسبية، حيث يتم اعتماد المبالغ المدفوعة 

المستخرجة للتكاليف البيئية  للقياس، أي اعتماد القياس النقدي السهل، إال أن المبالغ أساساً 

التي ألحقت أضرار بالمجتمع لم تدفع مقابل هذه  عبر عن الواقع طالما أن المنشاةال ت

 .األضرار لذلك هذا األساس ال يالءم قياس التكاليف البيئية بوجه عام

أما األخذ بمفهوم التكاليف البيئية من وجهة النظر االقتصادية وبالتالي استخدام أسس     

ت البيئية التي تتحملها تجاهل قيمة التضحيا ىسيؤدي إل( أساس التكلفة البديلة)قياس بديلة 

ة، واالهتمام فقط باألضرار التي يتحملها المجتمع نتيجة مزاولة المنشأة لنشاطها أالمنش

 .¹االقتصادي

لذي يرى الباحث إن االتجاه الصحيح لقياس التكاليف البيئية هو األخذ بالمفهوم الواسع      

القتصادية لكي يتم التخلص من للتكاليف البيئية والذي يتضمن وجهتي النظر المحاسبية وا

 النقدي القياس   ليشمل  المحاسبي يتسع القياس   أن أوجه القصور في كل منهما، بمعني 
 ---------------------------------------------------------------------
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إال أن هذا التنوع والتعدد  في أساليب القياس للقياس الوصفي، والكمي بأنواعه باإلضافة 

نتائج القياس التي يمكن الحصول عليها للتكاليف البيئية، إال أن  فييترتب عليه اختالف 

تفيد هذه النتائج في  ثهذا التباين واالختالف في نتائج القياس أفضل من عدم القياس، حي

ألضرار الناتجة عنه، وفي ترشيد الحجم النسبي لمشكلة التلوث الصناعي وا ىالتعرف عل

  . القرارات البيئية المتعلقة بتحديد واختيار نوع المنتجات والعمليات والبدائل اآلمنة بيئياً 

 -:مداخل قياس التكاليف البيئية -4
ألنه ال يزال من  ؛أن القياس هو المشكلة األساسية للمحاسبة عن التكاليف البيئية    

عملي يلقى القبول العام، كما في وبة تطوير مدخل قياس الموضوعات التي تواجه صع

مدخل القياس الكمي النقدي، ونظرًا لما يتميز به  ىال خالف عل ثالمحاسبة المالية حي

 ىذلك تعدد و تنوع مداخل القياس عل ىاألداء البيئي من تنوع األنشطة والتأثيرات ترتب عل

 :¹تيالنحو اآل

 .لمضمون الواحدا مدخل القياس الكمي ذو -أوالً 

قياس األشياء والظواهر كميًا بمعيار موحد يعكس  ىيقوم هذا المدخل بصفة عامة عل     

خاصية مشتركة بينها، بحيث يمكن أن تتوافر للمعلومة الناتجة عن قياس هذه األشياء 

مستوى جميع العناصر المكونة لها، حيث يقوم هذا  ىوالظواهر خاصية التجميع الرياضي عل

 .ية والكمية في القياسخاصية النقدالم استخدا ىخل علالمد

 .القياس باستخدام وحدة النقد -

أسعار التبادل، وفيما يختص بالمحاسبة البيئية  ىيعتمد القياس في المحاسبة المالية عل    

 تكون  ال  قد   هذه األسعار ذلك أن  ىمتاحة، يضاف إل األسعار غير  غالبًا ما تكون هذه 
 ------------------------------------------------------------------------------------
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مؤشرًا صحيح للقيمة عندما ال يعبر السعر عن المنفعة التي تحققها السلعة أو الخدمة، فقد  

حقها المؤسسة بالبيئة المحيطة بها، وللتغلب ال تعبر القيمة المقدرة عن قيمة األضرار التي تل

صعوبة قياس المعامالت البيئية في صورة نقدية أقترح بعض الباحثين تقدير قيمة هذه  ىعل

 :ىيل ومنها ما ةمباشر الغير ى بعض طرق التقدير إل مليات استناداً الع

ر البديلة التي يتوقع قيمة األشياء أو الظواه ىوفيها يتم االعتماد عل :تقييم البديلطريقة  -أ

لألشياء أو الظواهر موضوع منطقيًا أنها تتضمن بالتقريب نفس المنافع أو التضحيات 

القياس، فعلى سبيل المثال يمكن تقدير قيمة التكاليف التي يمكن تحملها في سبيل منع 

الضوضاء بتكلفة بناء حائط أو تركيب زجاج عازل للصوت، ولكن المشكلة األساسية التي 

واجه استخدام هذه الطريقة هي مدى توافر البدائل المالئمة إلمكانية اختيار القيمة البديلة ت

 .المالئمة من بينها

تحليل البيانات  ىعله الطريقة في تقدير قيمة األضرار تعتمد هذ :طريقة االستقصاء -ب

أثيرات المترتبة يتم الحصول عليها من الفئات المتأثرة بها، حيث يتم سؤالهم عن قيمة التالتي 

عليها من وجهة نظرهم، وتتطلب هذه الطريقة أن يكون الشخص الذي توجه إليه األسئلة من 

دراية بكافة التأثيرات، وأن يكون  ىالفئات المتأثرة بالعملية موضوع القياس، وأن يكون عل

 . قادر عن التعبير عنها بقيم نقدية

التي هذه الطريقة لقياس العمليات البيئية وتستخدم  :طريقة تكلفة التصحيح أو التجنب -ج

أساس المبالغ  ىنوعية الحياة وفيها يتم تقدير هذه األضرار عل ىتنتج عنها تأثيرات ضارة عل

الالزمة لتصحيح الضرر أو المبالغ الالزمة للمعدات واألجهزة الضرورية لتجنبه، وتستند هذه 

والعمليات ر التي تصيب المجتمع افتراض وجود عالقة عكسية بين األضرا ىالطريقة عل
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 ىالبيئية التي يقوم بها المشروع لتصحيح أو تجنب هذه األضرار، فكلما قام المشروع عل

 .تجنب الضرر كلما انخفضت األضرار التي تصيب المجتمع

فالقياس النقدي يمكن تطبيقة في بعض جوانب القياس البيئي، إال أن امكانية التطبيق      

تقديرات الموضوعية الالزمة ال ىامكانية التوصل إل ىتتوقف علب األخرى في بعض الجوان

 . باستخدام طرق التقييم غير المباشرة

 .مدخل القياس متعدد األبعاد -ثانياً 

قياس األشياء أو الظواهر بأساليب ومقاييس  ىيقوم مدخل القياس متعدد األبعاد عل    

 والظواهر موضوع  اد وخصائص األشياءباين وتعدد أبعمختلفة توفر معلومات تعكس ت

 ىالقياس، وذلك دون التقيد بأسلوب قياس معين أو بنظام قياس محدد، أو االعتماد عل

 .مقياس وحيد

ن العمليات واألنشطة البيئية تتصف بتعدد جوانبها وتباين أبعاد تأثيراتها وبالتالي ونظرًا أل    

هو المدخل  اد عليه في قياس هذه العملياتفإن مدخل القياس المالئم الذي ينبغي االعتم

الذي يوفر معلومات تعكس هذه الطبيعة المميزة والتي تضفي داللة أكثر وضوحًا لتأثير 

العمليات واألنشطة البيئية عما تضفيه المعلومات ذات الطبيعة المالية، لذلك فإن نطاق هذا 

انب القياس الوصفي ج ىإل المدخل يتسع ليشمل أسلوب القياس الكمي بأنظمته المختلفة

 :وذلك كاآلتي

األحداث وا عطائها رتبًا وفق أكبر أو ترتيب األشياء أو  ىيقوم عل :نظام القياس الترتيبي -7

ن النظام يوفر معلومات إهذا األساس ف ىأصغر ما تحويه هذه الخاصية محل القياس وعل

ه عمليات المشروع ثث الذي تحديمكن قياس أثر التلو  تفيد في االختيار بين األشياء، فمثالً 

 .الحالة الصحية ىأساس ترتيب العناصر المسببة للتلوث طبقًا لشدة تأثيرها عل ىعل
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تحديد القدر الذي تتصف به األشياء أو  ىيقوم هذا النظام عل :لفاصليانظام القياس  -6

حديد دالة وال يكتفي القياس الفاصلي بت، كمياً  األحداث من الخاصية محل القياس تحديداً 

نما يحدد مقدار الفروق التي تحتويها من الخاصية محل إالتفضيل بين األشياء واألحداث، 

ويستخدم هذا النظام في مجال القياس البيئي لتحديد االنحراف في تأثير بعض القياس، 

ي ألدخنة الزنك المنبعثة ف يات البيئية عن المعايير البيئية، مثل المعدل المحدد قانوناً العمل

  ³م/ملجم 3.35الهواء هو 

أساس قياس العالقات النسبية بين األشياء  ىيقوم هذا النظام عل :نظام القياس النسبي -3

يد الفروق بين الخواص محل لفاصلي من حيث تحداويتصف هذا النظام بصفات النظام 

كرار تحديد معدل ت :ت مثلالقياس ويستخدم في قياس نتائج األداء البيئي في بعض الحاال

إصابة لكل  45 صابات التي تلحق بالعاملين خالل فترة زمنية معينة كأن تكون مثالً اإل

 .مليون ساعة عمل

التوصيف اإلنشائي لخصائص  ىعل يقوم هذا األسلوب عموماً  :أسلوب القياس الوصفي -4

 ص أو المظاهرالتوصيف تخيل هذه الخصائ أو مظاهر أو حدث معين بحيث يمكن لقاري  

القياس الوصفي من أسهل الطبيعة، ويعتبر أسلوب  ىأو الحدث عل الشي   ىعكس علكما تن

األساليب واألقل تكلفة، إال أن االعتماد عليه بصفة مطلقة في مجال القياس لألضرار البيئية 

لذلك ينبغي أن يقتصر استخدامه في الحاالت التي يصعب أو  ؛ال يوفر معلومات موضوعية

كمي، ففي هذه الحاالت تعتبر المعلومة الوصفية أفضل من عدم يستحيل فيها القياس ال

 .وجود معلومات

 :¹العمليات اآلتية ىالقياس في مجال المساهمات البيئية علوينطوي      

 --------------------------------------------------------------
 .173المرجع السابق ، ص -1



006 

 

المنشأة االلتزام بها ويترتب عليها تأثيرات موجبة  ىجب علعمليات تتعلق بمسئولية بيئية ي* 

تلوث الهواء والمياة والتربة، ومعالجة المخلفات السائلة والصلبة لتحقيق  ىمثل الرقابة عل

 .ألنها تحدث داخل المؤسسة ؛المستويات القياسية القانونية، وهذه يمكن قياسها مالياً 

ية تقوم بها المنشأة بإرادتها ويترتب عليها تأثيرات عمليات تتعلق بمسئولية بيئية اختيار * 

كتحسين البيئة  ،بتضحيات تتحملها المؤسسة في سبيل المساهمة البيئيةموجبة تحدد قيمتها 

والتخلص من مسببات التلوث والرقابة  ،وتحقيق مستويات تلوث أقل من المستويات القياسية

ي والكمي معًا لتقدير الجزء االختياري من يمكن استعمال أسلوب القياس النقد ، وهناعليها

 .المساهمة

تأثيرات سالبة تتمثل في  عمليات تتعلق بمسئولية بيئية ال تقوم بها المنشأة ويترتب عليها* 

الضرر الذي يصيب األفراد والبيئة بسبب عدم تحقيق المنشأة لمستويات قياسية لتلوث الهواء 

لتقدير  مباشرة الطرق القياس غير  ىعل أثيرات اعتماداً والمياه والتربة حيث يتم قياس هذه الت

 .قيمة هذه األضرار

مما سبق نالحظ تعدد وتنوع مداخل وأساليب القياس المتبعة التي تعالج التكاليف       

البيئة والموارد الطبيعية، مما  ىالمرتبطة باألنشطة التي تقوم بها المنشأة والتي تؤثر عل

معين لتقدير وقياس التكاليف البيئية بحيث يتالءم مع ظروف المنشأة استخدام أسلوب يستلزم 

البيانات المتاحة بهدف توفير معلومات واالجتماعية وفي ضوء  االقتصادية والسياسية

التزام المنشأة  ىللجهات الحكومية وجماعات حماية البيئة وباقي المستفيدين عن مد

سين تح ىالمعلومات الالزمة لمساعدة اإلدارة عل توفير بالمتطلبات والشروط البيئية، وأيضاً 

بما يضمن تحقيق مزايا تنافسية تساعد  ،البيئي واالقتصادي األداء الشامل للوحدة بجانبيه
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البقاء واالستمرار في سوق الصناعة أو التجارة الذي يتسم بشدة المنافسة وسرعة  ىالوحدة عل

 . التغيير

 -:¹يئيطرق ومناهج القياس المحاسبي الب -2
لفكرة واحدة،  التحسن البيئي هما وجهانالضرر البيئي و  تكاليف أن ىتجدر اإلشارة إل    

 ى لمستو الوصول ل ىن شأنها أن تؤدي إلالتحكم في التلوث م ىفالتكاليف التي تنفق عل

المأمون وبالتالي يمكن تجنب العديد من األضرار مثل الوفاة المبكرة وانتشار األمراض 

المحسوبة من و بر التكاليف البيئية الناتجة عن التلوث، خر تعآنتاجية، بمعني وانخفاض اإل

عن قيمة الضرر الذي يصيب المجتمع وموارده وأصوله أو األسواق البديلة األسواق التقليدية 

الصعوبات التي تواجه القياس المحاسبي لتكاليف وعلي الرغم من المادية والبيئية، و  البشرية 

لغرض إنجاز ذلك  ؛ولة والمحاوالت المحاسبيةذاك الكثير من الجهود المبالتلوث فإن هن

 ألهميته من خالل إتباع طرق وأساليب غير مباشرة منها القياس نظراً 

لكميات التلوث من الطرق تعد دراسة عالقات االستجابة  :التأثير –أسلوب الجرعة  -أوالً 

 ىالتعرض لكميات التلوث وأثرها علتقدير العالقات بين  ىمباشرة حيث تعتمد علالغير 

 ىويرتكز هذا النوع من الطرق عل. األصول البشرية أو المادية كالمباني واآلالت والمعدات

 :الثروة البشرية أو المادية، فمثالً  ىوجود عالقة سببية بين التلوث واألثر الذي يحدثه عل

كاليف المباشرة وغير يمكن قياس تكاليف المرض الناتج عن التلوث من خالل قياس الت

 :مباشرة التاليةال

 المتمثلة في  عن التلوث  المرض الناتج  تكاليف عالج  لتكاليف المباشرة وتشمل ا 

 --------------------------------------------------------------------
مة عن اآلثار البيئية للمنشأة عال الدين محمود زهران وآخرون، منهج مقترح لقياس التكاليف والمنافع الناج -1

-37، ص1333دراسة تطبيقية علي القطاع الصناعي بالمملكة السعودية، جامعة الملك فيصل، سنة : الصناعية
41. 
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 .تكاليف المستشفي والتمريض والرعاية الصحية والخدمات الطبية واألدوية

  فاءة التي مباشرة وتشمل عجز الشخص المصاب عن العمل بنفس الكالالتكاليف غير

بأمراض التلوث ويمكن قياسها بانخفاض اإلنتاجية، ويشمل كان عليها قبل اإلصابة 

اليف أيضًا تكاليف الوفاة المبكرة، التي يتحملها المجتمع والمتمثلة هذا النوع من التك

 ىهذه الطريقة نحتاج إلولتطبيق  ،في اإلنتاجية المفقودة الناتجة عن مرض التلوث

 :بيانات عن

 .ير مستويات التركيز للملوثات في منطقة التلوثتقد  -

      .ت والصحة العامة للموارد البشريةتحديد العالقة بين تركيزات معينة من الملوثا  -

 .المعرضين للتلوث تحديد حجم السكان أو العمال  -

مالحظة التغيير المادي في اإلنتاج  ىويقوم هذا األسلوب عل :طريقة تغير اإلنتاجية -ثانياً 

 ىالتأثير بالسلب عل ىالمرتبط بتغيرات معينة في البيئة، فمثاًل يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إل

تآكل التربة  ى، وقد يؤدي التلوث إلونوعاً  اإلنتاجية الزراعية، أي انخفاض اإلنتاج كماً 

  التغيير أو االنخفاض لهذا  النقدية  القيمة  ولحساب  وبالتالي انخفاض إنتاجها، زراعية ال

زراعية كميًا في سعر الطن المباع ضرب مقدار االنخفاض في اإلنتاجية ال يتم اإلنتاجية في 

 :كالتالي

 .سعر الطن الواحد x مقدار اإلنخفاض في اإلنتاجية كمياً = القيمة النقدية للتغير
 
ضرار باألصول والموارد عادًة ما ينتج عن تلوث البيئة اإل :حاللير تكاليف اإلتغ -ثالثاً 

لمختلفة مثل األراضي الزراعية والعقارات المشيدة، وفي مثل هذه الحالة يمكن حساب تلك ا

حالته  ىجاعه إلحالل األصل المتأثر أو تكاليف إر إعن طريق حساب تكاليف  التأثيرات مالياً 

تقدير نفقات التصحيح والتي أساس  ىويمكن قياس الضرر عل عليها،األصلية التي كان 
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صعوبة  ىوتجدر اإلشارة هنا إلغ الالزم انفاقها لصيانة هذه المباني والمرافق، تتمثل في المبال

األصول  :مثل ،صةتطبيق هذا المنهج إذا كانت األصول المتأثرة هي أصول ذات قيمة خا

 .التاريخية أو الثقافية أو الموجودة في مناطق فريدة من نوعها

اإلنسان بشكل عام يفضل تجنب  من المعروف أن :تكاليف الوقائيةطريقة ال -رابعاً 

كارثة  ثمن حدو المخاطر وهذا يعني أنه يعطي األولوية لإلجراءات التي يمكن أن تقيه 

أماكن بعيدة عن  اختيار األفراد اإلقامة في :مثل الحوادث اإلشعاعية والنووية، فمثالً  ،بيئية

المناطق مقارنة  الوحدات السكنية بتلك الرغم من ارتفاع أسعارعلى  المحطات النووية

مقدار  الفرق بين أسعار السكن في الحالتين يعكسو  ،بمثيالتها القريبة من المحطات النووية

 .تماد عليه كمؤشر لتحديد قيمة التكاليف البيئيةالتضحية الذي يمكن االع

 نعكاس لعدة خصائص ومزاياإعين هو سعر عقار م يعتبر :طريقة قيمة العقار -خامساً 

 ،خصائص الموقع ىل، وعدد الغرف، باإلضافة إقار مثل العمر، ونوعية اإلنشاءيتمتع بها الع

ر الذي يطل عليه ونوعية الهواء وغيرها، ويمثل سعر العقار في هذه مثل الضوء والمنظ

ما عدا العوامل البيئية بات كافة العوامل ثبافتراض  الحالة محصلة القيم السابقة مجتمعة،

ئي متمثاًل في الضوضاء والتلوث في سعر العقار، حيث أثبتت ويمكننا تحديد األثر البي

مقارنته  ديقترب من مصدر التلوث عن ما العديد من الدراسات انخفاض أسعار العقار عند

 .بنظيره الذي يتمتع بنفس مزاياه ولكن في منطقة خالية من التلوث

قيمة العقار في  يشبه أسلوب اختالف األجور أسلوب :أسلوب اختالفات األجور -سادساً 

قبول األفراد لزيادة األجور والتعرض  ظرية ولكن يختلف عنه في تحديد مدىأسسه الن

نظرائهم الذين يعملون بنفس العمل لمخاطر صحية منها الوفاة المبكرة عند مقارنة أجورهم ب
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فراد ولكن في منطقة خالية من التلوث، فالفرق بين القيمتين يمثل تكلفة التلوث التي يرغب األ

 .في تحملها مقابل تحمل مخاطر التلوث وما ينتج عنه من أضرار

 -:إجراءات القياس المحاسبي للتكاليف البيئية -2
الكمية والمالية  لصناعي، فالبد من توافر البياناتأضرار التلوث ا إلغراض قياس تكاليف    

لتلك األضرار  كميعن طريق القياس ال البيانات ىعن تلك األضرار، ويمكن الحصول عل

 ،إنسان)التي تستقبلها عناصر المجتمع تحديد العالقات المادية بين كميات التلوث  من خالل

ث، كما يمكن واآلثار العكسية الناتجة من التعرض لتلك الكميات من التلو ( نبات، حيوان

 لمالي لتلك األضرارالمالية عن أضرار التلوث عن طريق القياس ا البيانات ىالحصول عل

قيم مالية  ىإلالعالقات المادية بين كميات التلوث واآلثار العكسية الناتجة عنها  يترجمالذي 

كما يمكن قياس تكاليف األضرار الصحية ، تمثل اإلضرار التي تلحق بعناصر المجتمع

 :¹عن طريق استخدام مجموعة من األساليب من أهمها ما يليللتلوث 

 استخدام ىويعتمد هذا األسلوب عل: ين بأضرار التلوثأسلوب تفضيالت األفراد المتأثر  -7

عمليات االستقصاء لتقدير القيمة المالية التي يرغب األفراد في دفعها لتجنب أضرار التلوث، 

لمكافآت األجر التعويضي لتقدير القيمة المالية التي يجب  الدراسات اإلحصائيةأو استخدام 

 .وثأضرار التل ىدفعها لألفراد لتعويضهم عل

، قياس القيمة الحالية للدخل الضائع ىوالذي يعتمد عل: أسلوب رأس المال البشري  -6

ن المكاسب النقدية المفقودة يمكن أن تعتبر إالوفاة المبكرة، ف ىتلوث الهواء إلفعندما يؤدي 

 ى، وتقوم هذه الطريقة عللقيمة ما أصاب الشخص من أضرار بيئية نتيجة التلوث مقياساً 

 يمة الحالية للمكاسب النقدية المتوقعة التي كان سيحصل عليها الشخص لو لم ايجاد الق

 --------------------------------------------------------
 .137-136احمد القط، مفففففرجع سابق، ص  يعبد الهاد -1
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 :يتعرض للوفاة المبكرة بسبب التلوث، ويتطلب حساب هذه القيمة بيانات عن

 .قيد الحياة ىعمر المتوقع للبقاء علمتوسط ال -

 .المكاسب النقدية المتوقع أن يحصل عليها الشخص طوال هذه الفترة -

 .قيد الحياة ىنسبة احتمال بقائه عل -

 . المعدل المناسب لخصم المكاسب النقدية لهذه الفترة -

ارنة مثل نموذج قياس التكاليف اإلجمالية للتلوث، ونموذج مق: أسلوب النماذج الكمية -3

 .نفاق الصحي بالمناطق الملوثة والنظيفةحجم اإل

قياس قيمة كافة األضرار التي  ىللتلوث عل نموذج قياس التكاليف اإلجماليةيعتمد و      

 :النحو التالي ىتلحق باألصول البشرية والمادية نتيجة التلوث عل

لتي تحدث في عن طريق تقدير قيمة األضرار السنوية ا قياس قيمة األضرار المادية* 

األصول والممتلكات والمعدات في المناطق التي تتعرض للتلوث، من خالل تكلفة الصيانة 

 والترميم لهذه

األراضي والعقارات من خالل معرفة حجم  قيمة تقدير االنحفاض فيو الممتلكات،      

 .في تلك المنطقة لألراضي والعقارات االنخفاض في القيمة اإليجارية

 :عدة مراحل ىاألضرار الصحية ويتم ذلك علقياس قيمة * 

، سواء كانت تكاليف عالج قياس تكاليف ونفقات العالج الناتجة عن اإلصابة بالتلوث -

 .تكاليف العمالة والمعدات الطبيةو مباشرة في شكل أدوية، 

 :ات التي تصرف للعاملين المتضررين وهي عبارة عنقياس قيمة التعويض -

عدد  xعدد أيام الغياب نتيجة المرض  xمتوسط أجر العامل اليومي = تضررين قيمة التعويضات للم  
 .الحاالت المرضية
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   :وهي عبارة عن قياس النقص في الطاقة اإلنتاجية نتيجة التلوث -

   = في الطاقة االنتاجيةالنقص 

 
مة الدخل الضائع للفرد نتيجة أضرار التلوث وهي تمثل قي قياس تكلفة الوفاة المبكر -

 .للعامل
ية والحيوانية كقياس قيمة التغير أو اإلنخفاض في اإلنتاجية لألراضي الزرعية والثروة السم* 

 .بيع الطن عن طريق ضرب معدل اإلنخفاض في سعر

يعتمد هذا النموذج  :نموذج مقارنة حجم األنفاق الصحي بالمناطق الملوثة والنظيفةأما     

السكان بالمنطقة المتأثرة بعناصر التلوث ومعدالت اإلصابة بأمراض بيانات عن عدد  ىعل

، ومن خالل هذه في المنطقة ومقارنة النتائج ببيانات المناطق األخرى األقل تلوثاً  التلوث

البيانات يتم قياس قيمة األضرار الصحية التي تصيب األفراد المقيمين بالمنطقة المحيطة 

 :بالوحدة بالمعادلة التالية

صابة معدل اإل xنطقة المحيطة بالوحدة االقتصادية عدد األفراد في الم= )يمة األضرار الصحية ق
معدل  xعدد األفراد في المنطقة المحيطة بالوحدة االقتصادية )-(متوسط تكلفة عالج المرض xبالمرض

 (.متوسط تكلفة عالج المرض xاإلصابة بالمناطق النظيفة
       

لحجم تلك قيم تقريبية  ىتطلب إتباع مجموعة من الخطوات للوصول إلإال أن األمر ي       

 :¹األضرار والتكاليف، وتتمثل هذه الخطوات في التالي

 .تحديد نوع الضرر الناتج عن التلوث -أوالً 

حيت يتطلب األمر في البداية حصر وتحديد أنواع األضرار الناجمة عن التلوث والتي      

  مدىالظروف القائمة و  دراسة ىات المتضررة منها، والذي يعتمد علالفئ يراد قياسها، وكذلك

 --------------------------------------------------------------
 .31-37عالء الدين دمحم زهران وآخرون، مرجع سابق، ص  -1
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ن تحديد بعض األضرار حيث يمك ع تلك األضرار والفئات المتضررة،البيانات ألنوا توفر  

 :ومنها

 .األضرار الصحية لإلنسان  -1

 .األضرار التي تصيب الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية  -1

اإلنتاج والملكيات  أصول المجتمع مثل المباني ومعدات األضرار التي تصيب  -3

 .الخاصة

  .الخسائر اإلنتاجية لفاقد اإلنتاج  -4

 .تحديد حجم الضرر -ثانياً 

ديد عدد الوحدات التي يصيبها الضرر من عناصر يتم تح ،بعد تحديد نوع الضرر    

 :سبيل المثال ىالتلوث وبشكل كمي منها عل

ض امر أتلوث، وعدد الوفيات المبكرة بسبب د المصابون بأمراض الاألفراعدد   -1

 .التلوث

 .الزراعية المتأثرة بالتلوث وعدد الفاقد في الثروة الحيوانية يضار ساحة االم  -1

  .المتأثرة بالتلوث قاراتوالع عدد وحدات المباني  -3

وهو  ،تحديد حجم الضرر أو القياس الكمي للضرر ضرورة تحديد وحدة قياس لهويتطلب    

 ىالمترتب علالضرر  ذ هذه الوحدة أساسًا لتحديد حجمأمر في غاية األهمية، حيث تتخ

تحديد العناصر واألعباء المباشرة وغير  ىومدى فداحة الضرر سوف تؤثر عل ،التلوث

فداحة الضرر الناتج  أن مدى ىللتلوث، هذا باإلضافة إل لمباشرة المرتبطة باآلثار الماديةا

النقدي لوحدة الضرر، وهي أمور في غاية األهمية تلوث يؤثر في تحديد الوزن عن ال

  .ن أضرار التلوثالناتجة عاليف البيئية واالجتماعية والخطورة عند قياس التك
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 .عي لوحدة الضررتحديد الوزن النو  -ثالثاً 

هذا  ي تحديد مقدار الضرر لكل وحدة ويتحددهالمرحلة الثالثة من إجراءات القياس     

تركيز عناصر التلوث في البيئة المحيطة، ومقدار  ى المقدار في ضوء عدة عوامل منها مستو 

ه ن القياس الفني لوحدة الضرر من شأنإ ث، حيالفترة الزمنية التي تتعرض لها وحدة الضرر

 :ذلك ىوخير مثال عل ،أن يفيد في قياس تكاليف وأعباء أضرار التلوث مالياً 

 .التلوث لكل فرد من أفراد المجتمعتكلفة اإلصابة بإمراض  -1

 .قيمة االنخفاض في اإلنتاجية لكل هكتار أو متر مربع أو متر طولي -1

 .قيمة إعادة األصول أو المواد أو الملكيات في المجتمع لحالتها الطبيعية -3

 .قيمة االنخفاض في إنتاجية العامل عند العودة للعمل -4

 .لألفراد نتيجة التعرض للتلوث ةقيمة المكاسب النقدية المفقود -5

 .القياس النقدي لوحدة الضرر -رابعاً 

تختص مالية لكل الخطوات السابقة، و  نها تمثل ترجمةإوهي المرحلة األخيرة حيث     

وعية الناتجة عن التلوث الذي يلحق بالعنصر البشري أو بقياس التكاليف البيئية لألضرار الن

بالبيئة المحيطة المتمثلة في األراضي الزراعية والثروة الحيوانية واألصول المادية المملوكة 

 .للمجتمع وهي تمثل األسعار التي تعكس قيمة عناصر األضرار من وجهة نظر المجتمع

 :اإلفصاح عن التكاليف البيئية -ثالثاً 

يرتبط تزايد أهمية معيار اإلفصاح عن المعلومات في التقارير المالية المنشورة بالتحول       

مساك الدفاتر وحماية مصالح إ ىالتاريخي الذي حدث للوظيفة المحاسبية من التركيز عل

 المناسبة المعلومة   توفير هدفه األساسي  ،دورها كنظام معلومات ىالتركيز عل ىالمالك، إل
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 .¹رارات لكل األطراف المستفيدةلصنع الق 

وجهات النظر ن المشكلة تكمن في تعدد أالرغم من أهمية معيار اإلفصاح إال على و     

وذلك الختالف مصالح اإلطراف المهتمة، فنظرة إدارة المنشأة  ؛حول مفهوم وحدود اإلفصاح

لذي يصبح من  قد ال تلتقي مع نظرة مراجعي الحسابات، وال مع باقي مستخدمي المعلومات،

اإلفصاح الذي يحقق لكل طرف  ى الصعب توفير مفهوم عام وموحد لإلفصاح يضمن مستو 

 .²من هذه األطراف رغباته الكاملة في هذا المجال

أن التطور التاريخي كشف عن ظهور ثالثة  ىحد الباحثين إلأوفي هذا الصدد يشير     

- :³ثالث مراحل وهي ىمد ىعلمفاهيم لإلفصاح 

الذي يفترض أدني قدر من المعلومات الواجب اإلفصاح عنها والذي : فصاح الكافياإل -1

 .يتوافق مع جعل القوائم المالية غير مظللة

لجميع هدف أخالقي بتطبيق معاملة متساوية  ىوهو ينطوي عل: اإلفصاح العادل -1

 .مستخدمي القوائم المالية

لومات المالئمة والحقائق أو عرض جميع المع ىوهو ينطوي عل: اإلفصاح الكامل -3

األحوال أو الظروف المختلفة في التقارير والقوائم المالية واإليضاحات المتممة لها ويتحقق 

 :ذلك من خالل

 .المعاملة المتماثلة لكافة المصالح في المنشأة -

 .الصدق المحاسبي في بيانات التقارير والقوائم المالية -
 --------------------------------------------------------------------------------------

 .311-313دمحم سيد، مففففففففففرجع سابق، ص  رعبدا لناص -1
رضاء إبراهيم الصالح، دور اإلفصاح المحاسبي في ترشيد القرارات، مجلة البحوث التجارية، جامعة الزقازيق،  -1

 .51، ص1331العدد األول، 
، 1331والمكارم، دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالية، دار الجامعة الجديدة، وصفي عبدالفتاح اب -3

 .  41-41ص



026 

 

 .تحيزة عن حقائق النشاط االقتصاديتقديم بيانات غير م -

" بعنوان (  1) صدور المعيار الدولي للمحاسبة رقم  ىما ترتب عل ىلإهذا باإلضافة     

ات االقتصادية ذات النشاط الصناعي المؤثر في الذي شجع المؤسس" عرض البيانات المالية

والتكاليف البيئية حيث نص في فقرته التاسعة علي تقديم  تاإلفصاح عن االلتزاما ىالبيئة عل

خارج البيانات المالية بيانات إضافية مثل التقارير البيئية وبيانات القيمة  المنشآت العديد من

العوامل البيئية ويشجع هذا  ىتأثير عل لها   المضافة وذلك بشكل خاص في الصناعات التي

ذا كانت اإلدارة تعتقد أنها تساعد المستخدمين إتقديم هذه البيانات  ىعل المعيار المؤسسات

 .بيئيذلك ظهور ما يعرف باإلفصاح ال ىاتخاذ القرارات االقتصادية، حيث ترتب علفي 

 -:مفهوم اإلفصاح البيئي -7
هم في تلبية احتياجات اإلفصاح الشامل ويس حد مكوناتأيعتبر اإلفصاح البيئي     

التي  المعلومات الماليةواألطراف المعنية من خالل مدهم ب الماليةالقوائم والتقارير مستخدمي 

فيما يتعلق باستخدام الموارد االقتصادية ومدى مساهمتها  ،تساعد في تقييم كفاءة المنظمات

مواردها وتجنيب المجتمع  ىحماية البيئة والمحافظة علفي الوفاء بمسئولياتها فيما يتعلق ب

  .مخاطر التلوث

نشطة البيئية بأنه عرض للبيانات والمعلومات المتعلقة باأل. ويعرف اإلفصاح البيئي    

للمنشأة في القوائم والتقارير الدورية واإليضاحات المرفقة بها، مما يسهل مهمة مستخدمي 

 .¹عند تقييم األداء البيئي وترشيد القرارات المتعلقة به البيانات والمعلومات المالية

بأنه األسلوب أو األداة التي من خاللها . كما يعرف أحد الباحثين اإلفصاح البيئي    

 اآلثار   ذات المختلفة  بأنشطتها  المستفيدة  إعالم كل األطراف  تستطيع الوحدة المحاسبية 
 ---------------------------------------------------------------------------------------

 .431راضي، مرجع سابق، ص  منادية عبد الحلي -1
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أن يتحقق ذلك عن طريق القوائم المالية  ىعل ،البيانات المالية ىالبيئية، وانعكاسات ذلك عل

 .¹والتقارير الملحقة بها

ه نشر المعلومات المالية والوصفية بأن. في حين يعرف أحد الباحثين اإلفصاح البيئي    

المالئمة للمستفيدين من القوائم المالية، وهذه المعلومات تتعلق بأداء أنشطة اإلدارة البيئية 

 .²للشركة واآلثار المالية المترتبة عليها في الماضي والحاضر والمستقبل

أو طريقة بأنه أسلوب . مما تقدم يمكن للباحث استخالص تعريف لإلفصاح البيئي    

لعرض البيانات والمعلومات الحالية والمحتملة عن األداء البيئي للمنظمات االقتصادية عن 

من فهمها بهدف  تمكن القاري   لها بصورة المتممة طريق القوائم والتقارير المالية واإليضاحات

مدى  ىعلهذه المعلومات، وكذلك تمكينه من الحكم  ىعل ترشيد القرارات التي يتخذها اعتماداً 

 .كفاءة األداء البيئي للمؤسسة محل اإلفصاح

المحاسبية ن النظم أال إ األداء البيئي للمؤسساتالرغم من أهمية اإلفصاح عن على و     

تها في ار اال تقدم معلومات أو تقارير عن األداء البيئي، ومبر  في كثير من هذه المؤسسات

في دليل الحسابات، كما أن اإلدارة ال تولي  من المعلومات البيئية غير مدرجة اً ذلك أن كثير 

باإلضافة  حتى اآلن، هذا   وجود إلزام به إي اهتمام باإلفصاح عن المعلومات البيئية لعدم 

في تقييم أداء الوحدات  ة، وغياب البعد البيئي نشطة البيئيألالقياس المالي ل صعوبة  ىإل

 .³االقتصادية
 --------------------------------------------------------------------------------------

 .313دمحم سيد، مرجع سابق، ص  رعبد الناص -1
فهيم ابوالعزم، معوقات اإلفصاح البيئي في التقارير المالية، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، العدد األول،  -1

 .43، ص1111
 .124-123حسن علي دمحم سويلم، مرجع سابق، ص   -3
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 -:أهمية اإلفصاح البيئي -6
إن أهمية وضرورة اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية تكمن في وجوب أن تتضمن     

 ،التقارير المحاسبية معلومات كافية عن تكاليف األنشطة التي تقوم بها الوحدات االقتصادية

يئية، أو نتيجة قيامها اختياريًا بالتنظيمات والقوانين الب لغرض حماية البيئية، نتيجة التزامها

بتلك األنشطة، ويمكن القول بأن اإلفصاح عن التكاليف البيئية يمكن االستفادة منه في 

- :¹األغراض التالية

تلبية االحتياجات المتزايدة لمستخدمي التقارير والقوائم المالية من المعلومات المتعلقة  -1

هؤالء المستخدمين وتباين احتياجاتهم من  بااللتزامات البيئية للشركات في ظل تعدد

المعلومات والبيانات الالزمة لمساعدتهم في ترشيد قراراتهم فيما يتعلق بوفاء الوحدة 

 .البيئة ىاالقتصادية بمسئوليتها تجاه المحافظة عل

 .مدى التزام الشركات بأحكام وقوانين حماية البيئة ىالتعرف عل -1

لة ستقفي مجال تلوث البيئة، بصورة متتحملها الشركة اإلفصاح عن األعباء التي  -3

 .كفاءة األداء البيئي للشركة معرفة ىلية لتساعد المستثمرين علبالقوائم الما

 .منتجاتها البيئية ىدعم ثقة واحترام األفراد والمجتمع، وبالتالي زيادة اإلقبال عل -4

ض الميزات بتخفيض سعر معاملة ضريبية مميزة، من حيث إعطائها بع ىالحصول عل -5

 . حماية البيئة ىالضريبة، أو اإلعفاء منها للشركات التي تعمل عل

اإلعانات والمساعدات التي تقدمها بعض  ىيساعد اإلفصاح الشركات في الحصول عل -6

 .البيئة ىالدول لهذه الشركات التي تساهم في المحافظة عل

 والمبادع المحاسبية المستخدمة في هذااإلفصاح عن أساليب القياس المحاسبي البيئي  -7
 -------------------------------------------------------------------------------------

 .141يد احمد السقاء، مرجع سابق، صالس -1
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 . مستخدمي التقارير والقوائم المالية ى توافر الثقة لدىالشأن يؤدي إل

م إمكانية تنفيذ ثلرقابة، ومن الخاصة بحماية البيئة ل نشطةالمساعدة في إخضاع األ -2

 .الموقف التنافسي للمنشأة في السوق  ىبرامج خفض التكلفة األمر الذي سوف ينعكس عل

 . المساعدة في القيام بإجراءات المراجعة البيئية بطريقة صادقة وسليمة -1

لية اتخاذ القرارات المبنية يساعد القياس والتقرير عن التكاليف البيئية في ترشيد عم -13

الحقائق، حيث انه في ظل عدم قياس التكاليف البيئية والتقرير عنها فأن المديرين ال  ىعل

 .   سوى أحساس عام غير مؤيد ببيانات مالية وكمية تجاه تكاليف البيئة يملكون 

 -:ي اإلفصاح البيئيالعوامل المؤثرة ف -3
رير المالية السنوية ة في اإلفصاح البيئي في التقاهناك العديد من العوامل المؤثر      

 :¹اللشركات منه

 ة تحدداعتبار أن نوع النشاط أو الصناعة التي تنتمي إليها المنشأ ىعل :طبيعة النشاط -1

 ىبدرجة كبيرة حتمية أن تفصح عن أدائها البيئي في مجال مكافحة التلوث والمحافظة عل

وشركات  صناعة األسمدة واالسمنتو  ،اعة الكيماوياتصن البيئة كما هو الحال في شركات

والشركات الزراعية، وغيرها من المنشآت التي تكون طبيعة نشاطها أحد  صناعة المنظفات

 .أسباب تلويث البيئة

يرتبط حجم الشركة بمدى اإلفصاح عن األداء البيئي بسبب أن الشركات : حجم الشركة -1

كبيرة تساعدها في القيام بدورها في مجال حماية البيئة  األكبر تمتلك قدرات إدارية ومالية

 أفراد   البيئي أما بهدف تحسين سمعتها لدىعن أدائها  م اإلفصاح ث ومكافحة التلوث، ومن 

------------------------------------------------------------------- 
المؤثرة علي مدى اإلفصاح البيئي في التقارير السنوية محمود دمحم إسماعيل، صالح بن عبد الرحمن، العوامل  -1

العدد األول،  المنشورة للشركات المساهمة السعودية، دراسة تطبيقية، مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عين شمس،
 .116-113، ص 1331
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هادات الجودة العالمية، ويمكن أن يقاس حجم ش ىالمجتمع ومؤسساته أو بهدف الحصول عل

 .م الموجودات أو بحجم المبيعاتالشركة بحج

نه من المتوقع أن تزيد الحاجة لإلفصاح البيئي مع زيادة حجم إحيث : حجم اإلنتاج -3

ا يؤثر سلبًا ن التوسع في اإلنتاج يترتب علية زيادة العادم بكل أنواعه ممإنتاج المنشأة، أل

 .البيئة المحيطة ىعل

اعتبار  ىعل ،ة الشركة ومدى اإلفصاح البيئييوجد ارتباط قوي بين ربحي: أرباح الشركة -4

أن الشركة ذات العوائد المالية يكون لديها حافز أكبر من غيرها، بخالف الشركات الصغيرة 

 ىأو ذات العوائد المنخفضة التي ال ترغب في زيادة األعباء والتكاليف عليها، باإلضافة إل

 ىال يكون لديها الرغبة في اإلساءة إل كونها قد تكون من الشركات الملوثة للبيئة وبالتالي

الذي  سمعتها خاصة عندما ال تستطيع أن تقوم بعمل الالزم تجاه مكافحة التلوث البيئي

 .يةتحدته لعدم قدرتها المال

زاد استعداد إدارتها كلما زادت درجة خصخصة المؤسسة كلما : قوة حملة األسهم  -5

ستثمار في األسهم يرى أن اإلفصاح خذ قرار االن متا  و ، لإلفصاح عن أداء المؤسسة البيئي

في  ستثماراتخاذ قرار اال غرضأهمية لكون أكثر يللمؤسسة س عن معلومات األداء البيئي

 .¹األسهم

- :أنواع اإلفصاح البيئي -4
وجود المعايير المحاسبية التي تلزم المنظمات االقتصادية باإلفصاح عن  ىترتب عل     

 :ن من اإلفصاحنوعا ضمن قوائمها المالية معلوماتها المحاسبية

----------------------------------------------------------------- 
عبدالوهاب نصر علي، أثر اإلفصاح عن معلومات األداء البيئي على سلوك متخذ قرار األستثمار في األسهم، -1

 .71-73، ص 1116د الثاني، المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، جامعة عين شمس، العد
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مع اإلدارة في إدارة األنشطة اليومية ال يشترك المستثمرون  :¹اإلفصاح االختياري  -1

عدم : ىاألول. خلق مشكلتين ىللشركة حيث يفوضون هذه المسئوليات لإلدارة وهذا يؤدي إل

طة وقيمة قل معرفة مقارنة باإلدارة بشأن أنشأ ن المستثمرينإل ؛وجود تماثل للمعلومات

 ى االستفادة من مزاياعل وجود المخاطر األخالقية حيث تعمل اإلدارة: الشركة، والثانية

حوافز إلدارة ة لها، ولهذا يجب أن يكون لمعرفتها بأنشطة الشركة والتوقعات المستقبلي

 .عداد القوائم الماليةإ لإلفصاح االختياري عن المعلومات بخالف ما تتطلبه معايير 

 ؛من الناحية النظرية يجب أن تفصح الشركات طوعًا عما لديها من معلومات نهإحيث   

نهم المعلومات فسيتملكهم شعور تجاه هذه ألنه إذا اعتقد المستثمرون أن اإلدارة تحجب ع

الحقيقي للشركة، وبالتالي سوف يقللون من  المالي ال تعكس المركز المعلومات بإنها

عن المعلومات ى اإلفصاح الطوعي علجب تشجيع اإلدارة لهذا ي ؛الشركةتقديراتهم لقيمة 

 .سليم للمركز المالي للشركةالغير المالئمة، لتجنب مشاكل التقييم البيئية والمالية 

العوامل السابق في أغلب األحوال وتحكمه مجموعة  ن اإلفصاح البيئي مازال اختيارياً إ    

تقدمة بادرت طوعًا بتطبيق القوانين أن العديد من الشركات في الدول الم ذكرها، غير

والمعايير المحاسبية البيئية وطورت نظمًا لإلدارة البيئية ووضعت التقارير البيئية ضمن 

 . التقارير المالية والسنوية

عكس اإلفصاح االختياري، يكون وفقًا  ىاإلفصاح اإللزامي عل. اإلفصاح اإللزامي -1

ح المقصود في حالة الحد األدنى من اإلفصالحاجة األطراف المهتمة ويجب أن يوفر 

التقرير،  معاييرو وذلك ألنه تحكمه مجموعة من القواعد المحاسبية  اإلفصاح االختياري؛

 تقليل عدم التماثل في المعلومات بين اإلدارة والمستثمرين، كما يعمل اإلفصاح  ىعلويعمل 

------------------------------------------------------------------ 
 .53-41فهيم ابوالعزم، مرج سابق، ص  -1
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 .المعلومات لها المستثمرون للبحث والحصول عنتقليل التكاليف التي يتحم ىاإللزامي عل

ن وجود معايير محاسبية تلزم باإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد في إجبار إحيث       

 إجراءات  حددت لجنة  لذلك   نتيجة، و التكاليف تلك  الشركات بضرورة اإلفصاح عن 

 :ماهية اإلفصاح المناسب بما يليالمنبثقة عن معهد المحاسبة األمريكي  التدقيق

لمبادع المحاسبة المتعارف وفقًا )أن معطيات عرض المعلومات في القوائم المالية  

ذلك بشأن جميع القوائم و  في هذه تقضي بتوفير عنصر اإلفصاح المناسب( عليها

صلة  ىالجوهرية، وعنصر اإلفصاح المناسب المقصود بة هنا علمور المادية أو األ

 والقوائم المالية والمصطلحات المستخدمة فيها، وأيضاً وثيقة بشكل ومحتوى التقارير 

بالمالحظات المرفقة بها، وبمدى ما فيها من تفاصيل وذلك بكيفية تجعل لتلك القوائم 

 .مي هذه القوائممن وجهة نظر مستخدقيمة إعالمية 

العناصر الجوهرية التي  ىأن النص السابق حدد بشكل واضح ماهية اإلفصاح، مركزًا عل 

تمارسها الوحدة االقتصادية، ومادامت الوحدة االقتصادية تعمل في مجتمع معين وتتأثر به 

ة من الضروري أن تفصح عن أدائها البيئي باعتباره من العناصر الجوهري هوتتفاعل معه فأن

 . ¹التي تمارسها

حداث البيئية قد زادت في السنوات األخيرة من وعي واهتمام حد الباحثين أن األأويرى        

تشديد  ىالمجتمع بجودة البيئة وخاصة دور الشركات ومسئوليتها بهذا الشأن، وقد أدى هذا إل

 في موضوعلسياسات المحاسبية التشريعات في معظم الدول الغربية، وقد انخرط واضعو ا

 اإلفصاح  ىمن خالل العديد من الخطوات التي تلزم الشركات عل التكاليف وااللتزامات البيئية
 ------------------------------------------------------------------------------------

 .46في الدنمرك، ص  ربيةلعا ةوليد ناجي الحيالي، المشاكل المحاسبية ونماذج مقترحة، منشورات األكاديمي  -1
 . ¹عن المعلومات البيئية التي من المحتمل أن تكون مفيدة لألطراف المهتمة
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 -:ر معايير الخاصة باإلفصاح البيئيدور المنظمات الدولية في إصدا -2
يالحظ المتتبع لجهود المنظمات المهنية والجمعيات العالمية المحاسبية ازدياد اهتمام       

ات بموضوع البيئة من خالل قيامها باتخاذ العديد من الخطوات والمبادرات التي هذه المنظم

 .عن األداء البيئي اإلفصاح ىتشجع الشركات عل

 .دور مجلس معايير المحاسبة الدولي -7
معايير المحاسبة  لمجلسمعايير المحاسبة الدولية التابعة أصدرت لجنة     

لعام ل مطبوعتهافي ( (International Accounting Standard Board   IASBالدولية

أطلقت عليها المعايير الدولية إلعداد  ،مجموعة من المعايير المحاسبية الدولية 1334

والذي " عرض البيانات المالية"بعنوان ( 1)لتي منها المعيار الدولي رقم المالية وا التقارير

 بيانات  البيانات المالية   خارج تقديم  العديد  من  المنشآت  ىاسعة علنص في فقرته الت

البيئية وبيانات القيمة المضافة وذلك بشكل خاص في الصناعات التي  مثل التقارير إضافية 

ذا إهذه البيانات  تقديم ىيار المؤسسات علالعوامل البيئية ويشجع هذا المع ىلها تأثير عل

  .ات االقتصاديةالقرار  اتخاذكانت اإلدارة تعتقد أنها تساعد المستخدمين في 

الممتلكات "عنوان  تالذي جاء تح( 16)ما ورد بالمعيار الدولي رقم ل هذا باإلضافة    

 والمصانع الممتلكات ىيمكن الحصول عل هفي فقرته الثالثة عشر، أن" والمصانع والمعدات

ن كان ال يوالمعدات إلغراض السالمة البيئ يزيد ة، وهذا التملك لتلك الممتلكات والمعدات وا 

 أنه يمكن أن يكون ضروريًا إال  لبند من بنود الممتلكات والمصانع مباشرة المنافع االقتصادية

 وهنا يعتبرلتحقيق منافع اقتصادية مستقبلية من أصولها األخرى،  للمنظمات االقتصادية
 ---------------------------------------------------------------------------------

 .51فهيم أبو العزم ، مرجع سابق، ص  -1
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في  اإلفصاح عنها يتطلب لالعتراف بها كأصول الممتلكات والمصانع مؤهالً  ىالحصول عل 

 .التقارير والقوائم المالية

 .¹دور االتحاد الدولي للمحاسبين -6
 International Federation ofورد في دليل االتحاد الدولي للمحاسبين    

Accountants  ((IFAC  ضمن إصدارات المراجعة والسلوك األخالقي،  1334في عام

( 153)مجموعة من معايير المراجعة الدولية ذات الصلة باألمور البيئية، منها المعيار رقم 

عند "أنه  ىحيث نص عل" ظمة عند مراجعة البيانات الماليةمراعاة القوانين واألن"بعنوان 

بالغ نتائجها، يجب علتخطيط وتنفيذ إجراءات المراجعة  المرجع أن  ىوكذلك عند تقييم وا 

البيانات  ىقد يؤثر بشكل أساسي عل البيئية يدرك أن عدم التزام المنشأة بالقوانين واألنظمة

 ."المالية

تختلف عالقة القوانين واألنظمة بالبيانات المالية "جاء في الفقرة الخامسة منه أنه كما    

واإلفصاح  د بعض منها شكل ومضمون البيانات المالية للمنشأة،، حيث تحداً اختالفًا كبير 

وجه  ىيطلب من المراجع عل"أنه  ىمنه عل( 14)نصت الفقرة  الذي يجب أن يتم، حيث

  المنشأة كانت  ذا إالتقرير عما   البيانات المالية،  مراجعة الخصوص، وكجزء من عملية 

المراجع وبأسرع وقت  ىلة عدم االلتزام علواألنظمة، وفي حاتلتزم بنص  فقرات القوانين 

دليل بأنه  ىالحصول عل وألك ومجلس اإلدارة واإلدارة العليا بذممكن إما إبالغ لجنة الرقابة 

 ".ه وبالشكل المناسبتم إبالغهم ب

بعنوان ( 1313)كما أصدر االتحاد الدولي للمحاسبين المعيار الدولي للمراجعة رقم      

 اإلرشادات  من  عة  البيانات المالية وتضمن مجموعةعند مراج  البيئيةاألمور  اعتبارات 
 -------------------------------------------------------------------------------------

     .312 – 314عبد الناصر دمحم سيد، مرجع سابق، ص  -1
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 :التالية األمور البيئية والتي توضحها مجموعة الفقراتبالمتعلقة 

أصبحت األمور البيئية ذات أهمية لعدد متزايد "أنه  ىمنه عل ىألولحيث نصت الفقرة ا -1

بياناتها المالية، كما أنها  ىت، وقد يكون لها تأثير جوهري في حاالت معينة علآمن المنش

ور أصبحت تثير اهتمام متزايد من مستخدمي البيانات المالية، لذا فأن إقرار وقياس هذه األم

 . "واإلفصاح عنها هو من مسئولية اإلدارة

عندما تكون األمور البيئية هامة لمنشأة ما فقد تكون "نه أ ىصت الفقرة الثانية منه علنو  -1

عن مثل هذه  أهناك مخاطر بوجود معلومات جوهرية خاطئة في البيانات المالية، تنش

في االعتبار عند مراجعة البيانات أخذ األمور البيئية  ىاألمور، ومن هنا يحتاج المراجع إل

 ."المالية

تتحدد األمور البيئية بالمبادرة لمنع أو إلغاء أو " أنه  ىنصت الفقرة العاشرة منه علو  -3

أو  متجددةالغير صادر الممكن تجديدها و معالجة أضرار بيئية أو التعامل مع صيانة الم

 ".حدثت لآلخرينعواقب خرق قوانين وأنظمة البيئة وعواقب أضرار بيئية 

 .دور المنظمات والجمعيات المحاسبية األمريكية -3
 Financial Accountingمعايير المحاسبة المالية مجلس أصدر 1175في عام       

Standard Board (FASB ) باسم المحاسبة عن الطواري وذلك لمساعدة ( 5)المعيار رقم

لة، وقد عرف المعيار الخسارة المحتملة في تحديد الاللتزامات والخسائر المحتمالمحاسبين 

أو مجموعة من المواقف يصاحبها عدم التأكد بشأن خسائر ممكن بأنها حالة أو موقف 

أن يتقرر ذلك نهائيًا بحدوث أو عدم حدوث األحدات  ىها للوحدة االقتصادية، علثحدو 

 المعيار  ذا له  وفقاً   البيئية  االلتزامات  يتطلب عرضو   ،وتكاليفها في المستقبل .المستقبلية

 



036 

 

 :¹الشروط التالية

ذا كانت الخسائر محتملة، وأن مبلغ إااللتزامات البيئية في القوائم المالية اف بر تعااليتم  -1

 .الخسارة يمكن تقديره بشكل معقول وبالتالي يفصح عنها

ح عنها فينبغي اإلفصا ،ذا كانت الخسارة غير محتملة أو ال يمكن قياسها بشكل معقولإ -1

 .في الهوامش الخاصة بالقوائم المالية

 .إذا كانت فرصة حدوث الخسارة بعيدة الوقوع في هذه الحالة ال حاجة لإلفصاح عنها -3

 Securities andأصدرت هيئة تداول األوراق المالية األمريكية 1111وفي عام     

Exchange commission (SEC ) النشرة رقم(SAB-92 )م الشركات وذلك لغرض إلزا

 :²بضرورة اإلفصاح عن االلتزامات البيئية، وتتضمن تلك النشرة ما يليالمسجلة لديها 

 .وصف عام لنشاط الشركة -1

 .االلتزام بها ىالشركة ومد ىللموضوعات البيئية والقوانين البيئة التي تطبق عل وصف -1

يرادا ىأثر االلتزام بالتشريعات البيئية عل -3  .ت الشركةأصول ومصروفات وا 

 (.القضائية البيئية المتوقعة وأثرها علي الشركة ى الدعاو )االلتزامات البيئية المحتملة  -4

المعيار رقم  (ACSEC)اللجنة التنفيذية للمعايير المحاسبية  أصدرت 1114وفي عام     

(sop 94-6 )وااللتزامات البيئية نوع  ،الذي أختص باإلفصاح عن المخاطر وعدم التأكد

 .نتيجة نشاط الشركة المضر بالبيئة أالمخاطر التي تنشمن 

 American Institute of Certified Public أصدر 1116وفي عام     

Accounting (AICPA ) المعيار  األمريكي القانونيين  معهد المحاسبين(sop 96-1)  
 ------------------------------------------------------------------------------------

عمرو حسين عبد البر، المعايير المحاسبية واإلفصاح البيئي بين النظرية والتطبيق في الشركات الصناعية  -1
 .11 – 12، العدد األول، ص 1331المصرية، المجلة العربية للمحاسبة، 

 . 13المرجع السابق، ص -1
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فة لم تكن موجودة من ثشادات مكلمعالجة االلتزامات البيئية، بحيث تضمن هذا المعيار إر 

 .قبل وتختص بالمحاسبة البيئية

من خالل العرض السابق نجد أن تجارب الدول المتقدمة في إعداد المعايير المحاسبية      

الخاصة باإلفصاح البيئي لم تبدأ من فراغ، بل سبق ذلك إصدار العديد من القوانين 

ك اهتمام المنظمات المهنية والجمعيات العلمية ذل ىوالتشريعات واألنظمة البيئية، ترتب عل

والمحاسبية الدولية بهذا الموضوع، فقامت بإصدار المعايير المحاسبية التي تراعي األمور 

ن أاإلفصاح، إال بنود القوائم المالية للمنشأة، من حيث القياس و  ىعلالبيئية وتأثيرها 

المطلوب، كما أن اإلفصاح  ى المستو  ىإل ىاإلفصاح عن التكاليف وااللتزامات البيئية لم يرق

ذلك  ىكبير وفي بعض الشركات دون غيرها، هذا باإلضافة إل حد   ىإل البيئي مازال اختيارياً 

إن هناك متطلبات لنجاح اإلفصاح البيئي والتي من أهمها توفر المعلومات والبيانات المالية 

طة باألنشطة البيئية وفصلها عن تلك الكمية الالزمة لتطبيقه، وضرورة حصر التكاليف المرتب

ن القياس السليم والعادل للتكاليف البيئية يحقق إنشطة االقتصادية، حيث المتعلقة باأل

 . اإلفصاح العادل عنها

 -:أساليب اإلفصاح عن التكاليف البيئية -2

 ىة علاتفق أغلب الباحثين والكتاب في مجال اإلفصاح عن المسئولية البيئية واالجتماعي     

اتجاهات وأبعاد مختلفة في مجال اإلفصاح وذلك نتيجة الدراسات والنماذج التطبيقية ظهور 

 :النحو التالي ىمكن التمييز بين هذه األساليب علالمختلفة وي

  :من حيث نطاق اإلفصاح -أوالً 

  والمجتمع المنظمة  نشاط  يتأثر نطاق اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي بطبيعة      
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 :¹النحو التالي ىالذي تزاول فيه المنظمة نشاطها عل

قد يستعان ببعض  وصف األداء البيئي للمنشأة بصورة وصفية إنشائية وأحياناً   -1

واإلحصائيات وال يتضمن اإلفصاح في  المئوية المؤشرات الكمية كاألرقام والنسب

                .قيمة التكاليف أو المنافع البيئيةمثل هذه الحالة 

اإلفصاح عن التكاليف واألضرار البيئية فقط في تقرير التكاليف دون اإلفصاح عن   -1

 .المنافع البيئية لصعوبة قياس هذه المنافع

اإلفصاح عن التكاليف والمنافع البيئية في شكل تقرير واحد، حيث تشمل تلك   -3

بيئية وكذلك القيام باألنشطة ال ىكل من التكاليف البيئية المنفقة عل ىالتقارير عل

 .المنافع البيئية المتحققة من هذه األنشطة

  :شكل اإلفصاح -ثانياً 

 :²النحو التالي ىتؤثر طبيعة التكاليف واألضرار البيئية في شكل اإلفصاح عل     

 وفاءاً وهي تتضمن وصفًا لألنشطة البيئية التي قامت بها المنشأة : التقارير الوصفية -1

منشأة وهذه مر الذي يوضح أو يعطي فكرة للمتلقي عن األداء البيئي للاللتزاماتها البيئية األ

التقارير ال تحتوي أي نوع من أنواع التعبير الكمي فهي غير مدعمة باألرقام أو 

 .اإلحصائيات

وهي تقارير مدعمة باألرقام واإلحصائيات والنسب والمعدالت مثل كمية : التقارير الكمية -1

 .االنبعاث، كمية الغازات، ونسبة التسمم وغيرها

  عن  جميع عناصرها  بوحدات  نقدية ير التعب التي يتم   التقارير وهي : تقارير مالية -3
 -----------------------------------------------------------------------------------------

 .112 – 113دمحم دمحم إبراهيم، مرجع سابق، ص  -1
 .441نادية عبدالحليم راضي، مرجع سابق، ص -1
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 ية تمكن من تحديد التكلفة والعائدالمعلومات البيئية في صورة مال ىوفيها يمكن الحصول عل

 .عناصر القوائم والتقارير المالية ىيئية علمن النشاط البيئي، وتوضح أثر األضرار الب

  :اإلفصاحمكان  -ثالثاً 
 :¹اح عن األداء البيئي بثالث أساليبيتحدد مكان اإلفص     

اإلفصاح في تقارير منفصلة ومستقلة عن التقارير والقوائم المالية وملحقاتها بغض النظر  -1

كان إفصاحًا شاماًل أو  ءسوا عن شكل التقرير من حيث كونه وصفي أو كمي أو مالي

يئية فرعين مستقلين من المحاسبة المالية والب ن كالً أ ىجزئيًا، ويعتمد هذا االتجاه عل

 .منهما أهدافه الخاصة التي يجب تحقيقها ومختلفين لكل  

اإلفصاح عن األداء البيئي في صلب القوائم المالية للمشروع، باعتبار أن المعلومات  -1

إعطاء صورة شاملة ومتكاملة عن  ىية متكاملة، حيث تهدف هذه التقارير إلالبيئية واالقتصاد

األداء الكلي للمنشأة بحيث تصبح المعلومة البيئية جزء من المعلومة المالية ومكملة لها، 

 .وهذا يتمشى مع اعتبار المحاسبة البيئية مكملة للمحاسبة المالية وفرع منها

تقرير السنوي للشركة أو في تقرير مجلس اإلدارة ويتم اإلفصاح عن األداء البيئي في ال -3

من التقارير السابقة معنونًا بعنوان يفيد مضمونه كالتقرير البيئي ذلك في جزء مستقل 

  .السنوي 

 -:نوعية المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها -1
 ىبيئي يجب أن يعتمد علن قرار أي شركة باإلفصاح أو عدم اإلفصاح عن البند الإ    

ألنه قد  ؛من حيث طبيعته هذا البند ليس فقط من حيث قيمته ولكن أيضاً  مدى أهمية

 منخفضة بعض البنود  ضدها إذا خالفت  قانونية  تتعرض المنشاة  لخطر اتخاذ إجراءات 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

حسين، اإلفصاح البيئي في التقارير والقوائم المالية وآثاره اإليجابية، دراسة تطبيقية على الشركات حسن دمحم  -1
 .171-173، ص1111الصناعية، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، جامعة حلوان، العدد األول، سنة 
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 .تها المضرة بالبيئةالقيمة، وبالتالي من المفترض اإلفصاح عن كل تلك البنود نظرًا لطبيع

أجزاء يتعلق األول  ةثالث ىعل يشتمل اإلفصاح البيئي ه يجب أنأن ويرى أحد الباحثين    

باإلفصاح عن التكاليف البيئية، والثاني باإلفصاح عن االلتزامات البيئية، ويتناول الجزء 

 :¹التاليالنحو  ىالثالث اإلفصاح عن معلومات عامة تتعلق بالمحاسبة البيئية وذلك عل

  :اإلفصاح عن التكاليف البيئية -أ

لطبيعة التكاليف البيئية وتداخلها مع التكاليف االقتصادية للمنظمات يجب مراعاة  نظراً      

 :تي عند األفصاح عنهااآل

يجب اإلفصاح عن البنود التي تعتبرها الشركة تكاليف بيئية، فالتكاليف البيئية غالبًا ما  -1

الشركة تحديد  ىلكفاءة التشغيلية والكفاءة البيئية معًا، وبالتالي يجب علتحسين ا ىتؤدي إل

 .التي تدخل ضمن التكاليف البيئيةالبنود 

يجب اإلفصاح عن توزيع التكاليف البيئية التي يتم إدراجها في قائمة الدخل بين  -1

 .م الشركةالتكاليف التشغيلية وغير التشغيلية، وتحليلها بطريقة تتناسب مع طبيعة وحج

مجموعة من  ىعلاإلفصاح عن تكاليف المنع والوقاية بصورة مستقلة والتي قد تشتمل  -3

وتكاليف معالجة الغازات المنبعثة، وتكاليف  ل تكاليف معالجة المخلفات الصلبةالبنود مث

استهالك األصول الثابتة ذات  السابقة، ، وتكاليف إصالح األضرار البيئيةالموقع ترميم

 .البيئة ىة المرتبطة بالحفاظ علالطبيع

اإلفصاح بصورة مستقلة عن التكاليف البيئية التي تتحملها الشركة في صورة غرامات أو  -4

 تدفعها لآلخرين  صورة تعويضات أو في  مخالفات تدفعها بسبب عدم االلتزام بقوانين البيئة
 -------------------------------------------------------------------------------------- 

دمحم حسن عبد العظيم، دراسة تحليلية لألدب المحاسبي المتعلق بالمحاسبة عن التكاليف البيئية واإلفصاح عنها   -1
في القوائم المالية مع التطبيق على قطاع الصناعات الكيماوية في مصر، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، كلية 

 .136-134، ص 1333، العدد األول، التجارة جامعة بنها
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ن الغرامات إنتيجة خسارة أو ضرر ناتج عن تلوث بيئي أرتبط بنشاط الشركة، حيث 

والتعويضات تختلف عن غيرها من التكاليف البيئية وال يترتب عليها أي نفع أو عائد للشركة 

 .وبالتالي يجب إدراجها في كشف مستقل

  :اإلفصاح عن االلتزامات البيئية -ب

الرتباطها بإحداث مستقبلية وبة تحديدها وتقدير قيمتها ئية بصعالبي االلتزامات تتصف     

 :ويجب مراعاة األتي عند اإلفصاح عليها غير مؤكدة الوقوع

يجب أن تفصح الشركة بصورة مستقلة عن االلتزامات البيئية في قائمة المركز المالي  -1 

جب اإلفصاح عن األسلوب المستخدم لقياس تلك أو في اإليضاحات المتممة لها، كما ي

 .االلتزامات، فقد يتم قياسها باستخدام أسلوب القيمة الحالية أو أسلوب التكلفة الجارية

 :يجب اإلفصاح عن العناصر التالية لكل بند جوهري من االلتزامات -1

 وصف مختصر لطبيعة االلتزام. 

 توقيت وشروط تسوية االلتزام. 

 تأكد من مقدار االلتزام أو توقيت تسويته يجب اإلفصاح عن ذلكفي حالة عدم ال. 

إذا تم قياس قيمة االلتزام البيئي باستخدام أسلوب القيمة الحالية يجب اإلفصاح عن  -3

امات المسجلة في وااللتز  جميع االفتراضات المؤثرة في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية

 :ومنها القوائم المالية

 كاليف الجارية لتسوية االلتزامتقدير الت. 

 المعدل التقديري الطويل األجل المستخدم لتقدير قيمة االلتزام. 

 التكلفة التقديرية لتسوية االلتزام في المستقبل. 

 أسعار الخصم المستخدمة/ سعر.   
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 :اإلفصاح عن معلومات عامة تتعلق بالمحاسبة البيئية -جـ

ويجب أن  رة عامة عن األداء البيئي للشركاتصو  في تكوينهذه المعلومات  تساهم    

   : تتضمن التالي

يجب اإلفصاح عن أي سياسات محاسبية تتبعها الشركة تتصل بصورة محددة  -1

 .بالمحاسبة عن االلتزامات والتكاليف البيئية

يجب اإلفصاح عن طبيعة االلتزامات والتكاليف البيئية المعترف بها في القوائم المالية،  -1

مل هذا اإلفصاح وصف مختصر ألي ضرر بيئي وأي قوانين أو لوائح تلزم بإصالحه، ويش

األساليب التقنية  ىتلك القوانين أو عل ىوكذلك بيان أي تغيرات من المتوقع إدخالها عل

 .تكاليف اإلصالح ىالمستخدمة لإلصالح بما ينعكس عل

شركة أو الصناعة التي ال ىيجب اإلفصاح عن الموضوعات البيئية التي قد تؤثر عل -3

 :تنتمي إليها، وتضم هذه المواضيع

 السياسات والبرامج الرسمية التي تتبعها الشركة. 

 في حالة عدم أتباع أي سياسة أو برنامج رسمي يجب اإلفصاح عن ذلك. 

 المجاالت الرئيسية المتعلقة بالبيئة والتي تحققت مند  ىالتحسينات التي أدخلت عل

 .الحالية أو خالل السنوات الخمس األخيرة بداية إتباع السياسة

 أي مدى تم تطبيق مقاييس الحماية البيئية التي تنص عليها التشريعات ىإل.  

  أي حوافز حكومية قد تحصل عليها الشركة مقابل االلتزام بقوانين حماية البيئة مثل

 .المنح أو االمتيازات الضريبية

تقييم  ىة لمستخدمي القوائم المالية القدرة علعن تلك المعلومات العام اإلفصاحويوفر    

 .المركز المالي ىتوقعات الشركة بشأن أثر األداء البيئي عل
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أصدرت  ثكما اهتمت هيئة تداول األوراق المالية األمريكية بموضوع اإلفصاح البيئي حي    

رشادات خاصة بهذا الموضوع والتي منها النشرة رقم  ام وذلك إللز ( SAB-92)قواعد وا 

الشركات المسجلة لديها بضرورة اإلفصاح عن االلتزامات البيئية وتتضمن تلك النشرة ما 

 :يلي

 .وصف عام لنشاط الشركة  -1

الشركات ومدى  ىوصف عام للموضوعات البيئية والقوانين البيئية التي تطبق عل  -1

 .االلتزام بها

يرادات ىثر االلتزام بالتشريعات البيئية علأ  -3  .الشركات أصول ومصروفات وا 

 ىالدعاوى القضائية البيئية المتوقعة و أثرها عل) االلتزامات البيئية المحتملة  -4

 (. الشركة

بكم ومحتوى المعلومات  حد الباحثين بأنه يقاس اإلفصاح عن األداء البيئيأكما يضيف     

ح الخاصة بنفقات وتكاليف ومؤشرات أداء األنشطة الالزمة لمكافحة تلوث البيئة، والمفص

عنها في صورة قوائم وتقارير ملحقة، أو مرفقات بالقوائم المالية السنوية للشركة، ويجب أن 

 :¹يشمل اإلفصاح ما يلي

 .قوائم مالية منفصلة ألنشطة التلوث -1

 .التلوث موازنات تقديرية ورأسمالية وتشغيلية لنفقات ومصاريف تشغيل أنشطة مكافحة -1

 .الضارة والمعدالت القصوى للتلوثبيان بأنواع مخلفات اإلنتاج  -3

 .الشركة من جانب المتضررين من التلوث ىبيان بالقضايا المرفوعة عل -4

 مع  لموجهتها  البيئة والتكاليف المقدرة  تلوث   نتيجة بيان بااللتزامات البيئية المتوقعة -5
 ----------------------------------------------------------------------------------------

  . 134-133نعيم فهيم حنا، مرجع سابق، ص  -1
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 .تكاليف جارية وتكاليف رأسمالية ىتفصيلها إل

 .بيان بأنشطة الشركة في مجال مكافحة التلوث -6

 .أجمالي النفقات الرأسمالية ىأنشطة مكافحة التلوث إل ىبيان بنسبة األنفاق عل -7

 . صافي دخل الشركة ىألنشطة مكافحة التلوث إل بيان بنسبة مصاريف التشغيل -2
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 ــالصة الفصل األولخ

الفصل األول المفهوم العلمي للتكاليف البيئية حيث تم تعريف مفهوم المحاسبة تناول     

إدماج البعد البيئي لعمليات المنشأة في  ىيهدف إل هي فرع من فروع المحاسبة البيئية والتي

ألساليب والممارسات المحاسبية بهدف قياس آثار تلك العمليات واإلفصاح عنها للمستفيدين ا

كافة شرائح المجتمع الوعي البيئي لدى  تناميالمحاسبة البيئية بمنها، ومن أسباب االهتمام 

للحصول  لالهتمام بالمحاسبة البيئة ، حيث كان هذا السبب دافع للمنشأة الصناعيةومنظماته

غلب أنشطة األداء البيئي لها جوانب مالية تنعكس أ ن أ ىقبول العام، هذا باإلضافة إلال ىعل

الهيكل المالي والمحاسبي للمنشأة في صورة تكاليف ونفقات  ىآثارها بشكل مباشر عل

فة التضحيات واألعباء كابالتكاليف البيئية والتي هي عبارة  سميت البيئة، ىللمحافظة عل

أو تحسين جودة البيئة وكذلك التكاليف  ىة المرتبطة بالمحافظة علنقديالغير النقدية و 

الناجمة عن الفشل البيئي، فطبيعة هذه التكاليف تختلف في المفهوم المحاسبي عنه في 

تكاليف منع ورقابة  ىغلب التكاليف وأن تعددت مسمياتها تنقسم إلأ و المفهوم االقتصادي، 

تكاليف اإلزالة  حصر وتقييم هذه األضرار، وأخيراً هدفها تجنب التلوث من مصدره، وتكاليف 

وترجيعها للحالة الطبيعية، ويتم والتصحيح وهدفها عالج األضرار التي لحقت بالبيئة 

أو  أو زيادة في الخصوم ةأالمنش االعتراف بهذه التكاليف متى ترتب عليها نقص في أصول

ارتباط مباشر بين هذه النفقات  ، مع إمكانية قياسها بشكل دقيق وكان هناك عالقةكليهما

األداء البيئي، ويواجه قياس هذه التكاليف العديد من الصعوبات منها صعوبة  ىوتأثيرها عل

 صعوبة فصل وحصر هذه التكاليف، فصل التكاليف البيئية عن التكاليف االقتصادية، وأيضاً 

ومناهج قياس هذه  تعددت مداخل ونظرًا للتباين في وجهتي النظر بين المجتمع والمنشأة

تنوعت أساليب اإلفصاح عن هذه التكاليف والتي منها اإلفصاح الوصفي  التكاليف، وأيضاً 
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واإلفصاح عن التكاليف فقط، كذلك اإلفصاح عن التكاليف والمنافع البيئية معًا، ويكون شكل 

ضمن هيئة تقارير وصفية أو كمية أو تقارير مالية نقدية، بشكل منفصل أو  ىاإلفصاح عل

         . اإلدارةالقوائم المالية للمؤسسة أو في التقرير السنوي أو تقرير مجلس 
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 الفصل الثاني
 .مفهوم جودة المعلومات المحاسبية

 
 
 
 
 
 
 
   



048 

 

- :دمةمق

سلعة ذات قيمة وفائدة للعديد من  في الوقت الحاضرتعتبر المعلومات المحاسبية       

 هملخطط النجاحإذ تساعدهم في ترشيد قرارتهم بما يحقق  ،األطراف داخل وخارج الموسسة

 .هممؤسساتالستمرار وتطوير  مانالمستقبلية وض

ويلعب  ،حيث تعتبر نظم المعلومات المحاسبية بأنواعها جزء من النظام الكلي للمعلومات    

النظام دورًا هاما وفعااًل يتمثل في تزويد مختلف مستويات اتخاذ القرار بمعلومات جاهزة  هذا

ودقيقة وفي الوقت المناسب للمساعدة في اتخاذ القرارات اإلدارية عن طريق التقارير والقوائم 

ن المعلومات المحاسبية يمكن أن يكون لها دور إيجابي في سالمة القرارات أكما  ،المالية

 . ¹دلك نجاح خطط التنمية والتطوير للمؤسسات ىم يترتب علثدارية ومن اإل

حاسبية المستخرجة من القوائم المالية ذات فائدة لمستخدمي مولكي تكون المعلومات ال      

وهذه الخصائص تمثل المقاييس والمعايير  ،تلك القوائم يجب أن تتصف بخصائص معينة

أو تلك الخصائص التي ترفع من جودة  ،هايدة لمستخدميالتي تجعل المعلومات المحاسبية مف

 .وقيمة هذه المعلومات

وهذا ما يعرف بمفهوم جودة المعلومات المحاسبية والذي يقصد به تلك الخصائص       

والمعبر عنها بالفائدة المرجوة من إعداد التقارير  ،التي تتسم بها المعلومات المحاسبية المفيدة

ي تقييم نوعية المعلومات التي تنتج عن تطبيق الطرق واألساليب المحاسبية والقوائم المالية ف

 ف²البديلة

 
 ----------------------------------------------------------------------------------

مجلة العلوم احمد العماري، نظم المعلومات المحاسبية وعملية اتخاذ القرارات اإلدارية في المصارف التجارية،  -0
 . 22، ص 2114انية، جامعة الجزائر،اإلنس

 .018، ص عباس مهدي شيرازي، مرجع سابق -2
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 المبحث األول
 .ماهية جـودة المعلومات المحاسبية

 -:دمةمق

ن تحديد أهداف التقارير المالية هو نقطة البداية في تطبيق منهج فائدة المعلومات إ      

عليها تقييم البدائل المحاسبية، وعليه  ة العامة التي يتم بناءً المحاسبية، فاألهداف هي القاعد

فأنه طالما أن هناك مجال للمفاضلة بين طرق وأساليب القياس واإلفصاح فإنه يجب أن يتم 

 .¹ينتج أكثر المعلومات فائدة في مجال ترشيد القرار المحاسبي الذياالختيار 

مؤشرات ذات  ىتمت معالجتها للحصول علفالمعلومات المحاسبية هي البيانات التي     

ا في اتخاذ القرار تستخدم كأساس في عملية اتخاذ القرار والتنبؤ بالمستقبل، وفائدته ىمعن

 .²عدد البدائل، وتخفيض مقدار عدم التأكد الذي تتضمنه هذه البدائل تتمثل في تقليل

 ىدزيادة المعرفة ل ومن خالل ما تقدم فإن وظيفة المعلومات المحاسبية تتمثل في    

يجب أن  امتخذي القرار لتخفيض حالة عدم التأكد التي يواجهونها في أدائهم لوظائفهم، لذ

 :مها من قبل متخذ القرار وهماحدهما عند استخداأتحقق المعلومات المحاسبية شرطين أو 

ك من متخذ القرار وذل ىدأن المعلومة المحاسبية يجب أن تقلل من درجة عدم التأكد ل -0

عالية من عدم استبعاد البديل الذي يتسم بدرجة و  البدائل أمام متخذ القراريل عدد خالل تقل

 .التأكد

 .ب أن تزيد من معرفة متخذ القرارجأن المعلومة المحاسبية ي -2

 من قبل مستخدميها، هناك  منها  المرجوة  الفائدة   المحاسبية  ولكي تحقق المعلومة
 -----------------------------------------------------------------------------------

 .095المرجع السابق، ص -0
احمد جمعة وآخرون، نظم المعلومات المحاسبية مدخل تطبيقي معاصر، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن،  -2

 .050، ص2113الطبعة األولي، 
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بها هذه المعلومات، تتعلق هذه الخواص  مجموعة من الخواص والسمات التي يجب أن تتسم

مدى تحقق الفائدة من المعلومة المحاسبية، وهو  ىبمعايير نوعية يمكن من خاللها الحكم عل

 .ما يعرف بجودة المعلومات المحاسبية

وبالتالي فمفهوم جودة المعلومات المحاسبية يقصد به تلك الخصائص والسمات التي     

اسبية المفيدة أو القواعد األساسية الواجب استخدامها لتقييم نوعية تتسم بها المعلومات المح

 مساعدة الجمعيات المهنية ىهذه الخصائص إلالمعلومات المحاسبية، حيث يؤدي تحديد 

القوائم المالية في تقييم المعلومات المحاسبية  ة، كما تساعد معديعند وضع معايير المحاسب

 .³يلةالناتجة من تطبيق طرق محاسبية بد

أصحابها ومالكها،  وكما هو معروف فأن إدارات المؤسسات جميعها تعمل كوكيل عن    

ولضمان نزاهة تلك اإلدارات ظهرت نظرية المحاسبة لتكلل تلك العالقة بمبادع محاسبية 

عديدة تلزم الشركات تسجيل جميع عملياتها ضمن قواعد وأصول تضمن نزاهة العمل ضمن 

 .نظام محاسبي محدد

رأسها  ىنظرية المحاسبة اتجهت مجالس المحاسبة المتخصصة وعل ىعل واعتماداً       

نحو     IASBومجلس معايير المحاسبة الدولية FASBمجلس معايير المحاسبة المالية 

 .إصدار معايير عدة تساهم في توفير وشرح هذه الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية

 

 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------

هبة بوشوشة، دور جودة أمن المعلومات المحاسبية في إدارة األزمة المالية العالمية، ورقة عمل مقدمة في المؤتمر العلمي مبارك بوعشة،  -0
 .3، ص2119اء، األردن، منظمات األعمال،  جامعة الزرق ىالسابع حول تداعيات األزمة االقتصادية عل
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  FASBللمعلومات المحاسبية وفق إصدار النوعية الخصائص -7
 . 1982لسنة
اتخاذ القرارات اإلدارية المختلفة، فقد  ىللتأثير المباشر للمعلومات المحاسبية عل نظراً        

 اهتمت المنظمات المهنية بتحديد مجموعة من الخصائص والمعايير األساسية التي تساعد

معايير المحاسبة المالية هذه  معلومات المحاسبية، فقد حدد مجلسجودة ال ى في تقييم مستو 

الخصائص في ترتيب هرمي بهدف تحديد الترتيب الموضوعي لألولويات التي يستلزم 

توفيرها في المعلومات المحاسبية لتحقيق أكبر قدر من المنفعة والفائدة لمستخدميها، باعتبار 

مدى تحقيق المعلومة المحاسبية لهدف المساهمة  ىاألساسي للحكم عل ذلك هو المعيار

 .الفعالة في ترشيد القرارات ورسم السياسات المختلفة ومتابعتها

الخصائص والميزات التي  تلك يقصد بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية       

مستخدميها، وتستخدم هذه  من وجهة نظر تجعل القيمة اإلعالمية لهذه المعلومات كبيرة جداً 

( التي تساهم في اتخاذ القرارات بنجاح)للتمييز بين المعلومات الجيدة  الخصائص عموماً 

معدي القوائم والتقارير المالية  ى، وعليه بات من الضروري علوالمعلومة المالية األقل شأناً 

 .  ¹المعلومات اختيار السياسات والبدائل المحاسبية المتاحة التي ترفع من قيمة هذه

الخاص  0982لسنة  2قام مجلس معايير المحاسبة المالية بإصدار البيان رقم  لهذا       

أوضح فيه أهم الخصائص النوعية الواجب والذي لنوعية للمعلومات المحاسبية، بالخصائص ا

( 6) ية لكي تكون ذات قيمة ومفيد لمستخدمها، والشكل رقمتوفرها في المعلومات المال

  .ضح البنية الهرمية للخصائص النوعية للمعلومات المحاسبيةيو 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------

خمقاني، نموذج مقترح لتقييم جودة المعلومات المحاسبية، ورقة عمل مقدمة للملتقي  نهواري سويسي، بدر الزما -0
 .295، ص2100صالح المحاسبي في الجزائر، جامعة ورقلة، العلمي حول اإل
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 (6)الشكل 
 ¹البنية الهرمية لخصائص المعلومات المحاسبية

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

وقد انطلقت الدراسة من فرضية أن المستخدم المستهدف للمعلومات المحاسبية هو      

جودة  ى ن مستو أل ؛م واالستيعابتمتع بمستوي جيد من الفهمستخدم حصيف، أي متمكن وي

نما  ىالمعلومات المحاسبية ال يعتمد عل الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية فقط وا 

 ى فهم محتو  ىمقدرة المستخدم عللق بمتخذ القرار مثل مدى خصائص تتع ىيعتمد أيضًا عل

جال االستخدام مثل طبيعة القرارات، تتعلق بم ى هناك عوامل أخر  التقارير المالية، كذلك

       .تحليل المعلومات ىوطبيعة نموذج القرار وقدرة متخذ القرار عل
 --------------------------------------------------------------------------

 .85، ص2116 ، نظرية المحاسبة، دار المريخ للنشر، السعودية،شرويرد وآخرون  در ريشا: المصدر  -0

 متخذو القرار وخصائصهم

 (الفهم أو المعرفة السابقة ) 

 التكاليف    <المنافع   

 القابلية للفهم

 فائدة القرار

 المالئمة         الموثوقية    

 قابلية التحقق صدق العرض

 الحياد

 القيمة االسترجاعية الوقتية

 القيمة التنبؤية

 (بما في ذلك الثبات ) قابلية المقارنة 

 المادية أو األهمية النسبية
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ضي هذا القيد أن تكون الفائدة تيق ثحي العائد،و  ثم يأتي بعد ذلك القيد الحاكم التكلفة      

في  ي هذا القيدأكبر من تكلفة الحصول عليها، ويلالمحصلة من استخدام المعلومات المالية 

ت التسلسل الهرمي خاصية القابلية للفهم، والتي تقضي بعرض كافة المعلومات المالية ذا

 .األهمية بأسهل طريقة ممكنة لتمكين المستخدم من فهمها واستيعاب محتواها

ويعتبر هذا المعيار من أهم المعايير الواجب  -منفعة القرار –ثم جاء المعيار الحاكم     

ذا كانت ستجلب منفعة معينة، إالمعلومات المحاسبية  ىتوفرها والذي يقتضي اللجوء إل

 .الل الخاصيتين الرئيسيتين المالئمة والموثوقيةوتتحدد هذه المنفعة من خ

 ىكما حدد مجموعة الخصائص الثانوية منها القابلية للمقارنة والثبات، هذا باإلضافة إل     

خاصية األهمية النسبية كمحدد للمعلومات المحاسبية والمالية الواجب اإلفصاح عنها في 

فة المعلومات التي يؤدي حذفها أو عدم اإلفصاح عن كابالتقارير المالية، والتي تقتضي 

اتخاذ قرارات مضللة، وسوف يتم دراسة هذه الخصائص  ىاالعتراف بها بشكل منفرد إل

 .الهرمي الوارد في الشكل السابق حسب الترتيب

 -:المالئمة -أوالً 
يقصد بالمالئمة وجود عالقة وثيقة بين المعلومات المالية والغرض الذي أعدت من       

فالمعلومة  المعلومة والقرار موضوع الدراسة، ، فالمالئمة تعني وجود ارتباط منطقي بينأجله

 ىتغير في اتجاه القرار، وبالتطبيق عل ثحداإ ىالمالئمة هي تلك المعلومات القادرة عل

تكوين توقعات عن  ىمساعدة مستخدمي هذه التقارير عل في التقارير المالية يكون ذلك

 .¹ترتب عن األحداث الماضية أو الحاضرة أو المستقبليةالنتائج التي سوف ت

 في حين يري أحد الباحثين أن المالئمة  يقصد بها مدى  مطابقة  المعلومات  المتوفرة      
 -----------------------------------------------

 .099عباس مهدي شيرازي، مرجع سابق، ص -0
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متخذ القرار في وقت من  هامعلومات التي يحتاجن الوذلك أل ؛الحتياجات متخذ القرار

 ف¹خرآاألوقات قد ال تكون مالئمة في وقت 

 :²كما يرى باحث أخر أن المعلومة المحاسبية المالئمة عادة ما تمكن مستخدميها من    

األحداث الماضية أو الحاضرة أو  ىتكوين توقعات عن النتائج التي سوف تترتب عل -أ

 .المستقبلية

حداث تغير في هذه التوقعاتتعز  -ب  .يز التوقعات الحالية وا 

التنبؤ بالنتائج المتوقعة في المستقبل وتعزيز أو تصحيح  ىتحسين قدرة متخذ القرار عل -ج

 . التوقعات السابقة والحالية

 :النوعية التاليةخصائص معلومة مالئمة يجب أن تتصف بالولكي تكون ال     

 :التوقيت الزمني المناسب -1
وهي تعني توفير المعلومة في فترة زمنية مناسبة، يمكن تحديدها بالفترة الالزمة التخاذ       

التأثير في  ىقرار معين من قبل متخذ القرار بحيث ال تفقد المعلومة قيمتها أو قدرتها عل

إذا  عملية اتخاذ القرار، فإذا كانت المعلومات متاحة عند الحاجة إليها تكون مالئمة، أما

من األحداث المقرر عنها تكون المعلومة ال قيمة لها عندئذ تكون صبحت متاحة بعد فترة أ

ويفقدها القدرة مالئمة مة، أي بمعني آخر أن غياب الوقتية للمعلومات يجعلها غير غير مالئ

 .³على التاثير في عملية اتخاذ القرار

ول المعلومات المحاسبية إلى ويرى أغلب الباحثين والكتاب في هذا المجال ضرورة وص       

ن قبل  المناسب أي  مستخدميها في الوقت   قيمتها   يفقدها  تأخير قد أي   اتخاذ القرار، وا 
 -----------------------------------------------

 .84، ص2117ارك، الجزء األول، وليد ناجي الحيالي، النظرية المحاسبية، منشورات األكاديمية العربية بالدنم -0
   .  3مبارك بوعشة، هبة بوشوة، مرجع سابق، ص -2
 .87-86، مرجع سابق ، ص رد شرويدر وآخرون ريتشا -3
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 .اإلعالمية من وجهة نظرهم 

 :القيمة التنبؤية -6

وهي أن تكون للمعلومات المالية إمكانية تحقيق استفادة منها في اتخاذ القرارات التي لها     

عملية اتخاذ القرار يجب أن  ىتقبلية، ولكي يكون للمعلومات تأثير علعالقة بالتنبؤات المس

التنبؤ بالنتائج المتوقعة في  ىتحسين قدرة متخذ القرار عل ىتؤدي هذه المعلومات إل

 .¹المستقبل

 :القيمة االسترجاعية للمعلومة -3

قييم من خالل بمعني أن تكون للمعلومات المالية إمكانية االستخدام في الرقابة والت      

التغذية العكسية وتصحيح األخطاء التي يمكن أن تنتج عن سوء االستخدام أو عدم الكفاءة، 

مساعدة مستخدم المعلومات في تقييم مدى صحة توقعاته السابقة وبالتالي  ويقصد بها أيضاً 

 .هذه المعلومات ىتقييم نتائج القرارات التي اعتمدت عل

الفرق في القرارات من خالل تحسين قدرات متخذي القرارات  ثويمكن للمعلومات أحدا      

أو من خالل تأكيد أو تصحيح توقعاتهم السابقة، وعادة ما تقوم المعلومات  ،التنبؤ ىعل

 ىألن معرفة نتائج األعمال التي تم القيام بها في السابق تؤدي إل ؛واحد باالثنين معًا في آن  

 .²ؤ بنتائج نفس األعمال مستقباًل التنب ىتحسين قدرات متخذ القرار عل

 -:الموثوقية -ثانياً 
يقصد بهذه الخاصية ثقة المستخدم بالمعلومات المالية والمحاسبية المتوفرة ومدى       

 الخاصية مع  لكي يعتمد عليها في اتخاذ قراراته، وتشكل هذه  ؛خلق االطمئنان لديه إمكانية 
 -----------------------------------------------

 .211عباس مهدي الشيرازي، مرجع سابق، ص -0
 .86ريتشارد شرويدر وآخرون، مرجع سابق، ص -2
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 .¹المالئمة المعيار المناسب الذي يحدد قيمة المنفعة التي يمكن أن يجنيها المستخدم

أو ن درجة الوثوق بالمعلومات المحاسبية تعد انعكاسًا واضحًا لألدلة الموضوعية إحيث      

طرق القياس السليمة التي بنيت عليها تلك المعلومات، ولكي تتصف المعلومات بالموثوقية 

ينبغي إرساء أسس محاسبية ثابتة فيما يتعلق بالمبادع المحاسبية التي تحكم العمل 

ولكي تكون المعلومة مفيدة . ²المحاسبي وكذلك تطوير أسس قياس موحدة ومقبولة وعملية

بإمكان المستخدمين من األخطاء الهامة والتحيز و  فيها وخاليةيجب أن تكون موثوق 

 .أن تمثل ىتمثيله أو ما يتوقع علما تقصد تمثل بصدق االعتماد عليها كمعلومات 

المعلومات والوثوق بها يلزم أيضًا توفر ثالث خصائص فرعية أو  هذه علي يعتمدولكي      

 -:وهي كالتالي وعيةن

 :دق العرضص -1
عني وجود درجة عالية من التطابق بين المقاييس والظواهر المراد التقرير عنها، ي اوهذ      

إعداد المعلومات بحيث تعبر بصدق عن الظواهر فففففف صدق تمثيل الظواهر  ى بعبارة أخر 

 .                             واألحداث فففففففف فالعبرة هنا بصدق تمثيل الجوهر وليس الشكل

التوافق أو االتفاق بين األرقام المحاسبية والموارد أو  ىلإصدق العرض  ويشير      

عرضها، ولكن ارتفاع درجة التوافق ال يضمن أن يكون  ىهذه األرقام إل ىاألحداث التي تسع

القياس المحاسبي مالئمًا الحتياجات المستخدم إذا كانت الموارد أو األحداث التي تمثلها هذه 

 .³للعرض المعني القياسات غير مناسبة

 
 -----------------------------------------------------------------------

 .310خمقاني، ص نهواري سويسي، بدر الزما -0
 .4بوعشة مبارك، هبة بوشوشة، مرجع سابق، ص -2
 .27ريتشارد شرويدر وآخرون، مرجع سابق، ص -3
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   :القابلية للتحقق -6

المحاسبي توفر شرط الموضوعية في أي قياس علمي، وهذه الخاصية  وتعني في المفهوم   

تعني أن النتائج التي يتوصل إليها شخص معين باستخدام أساليب معينة للقياس واإلفصاح 

خر باستخدام نفس األساليب، وبالتالي فالمعلومة األمينة آيستطيع أن يتوصل إليها شخص 

قامة فيها هذه الخاصية بحيث يمكن الت التي يمكن االعتماد عليها يجب أن تتوفر ثبت منها وا 

 .¹صحتها ىالدليل عل

 :حيادية المعلومات -3

ن االختيار المحايد بين البدائل إيقصد بحيادية المعلومات عدم التحيز لفئة معينة، حيث     

ية نتائج محددة مسبقًا، فأهداف التقارير المال ىيجب أن يكون خاليًا وبعيدًا عن أي تحيز إل

ين لهم مصالح متباينة، وليست هناك نتائج محددة ذتخدم العديد من مستخدمي المعلومات ال

- :²، وتتطلب خاصية الحياديةمسبقًا تناسب كل هذه المصالح

تقييم فاعلية كل من هذه البدائل  ىأن يرتكز االختيار بين بدائل القياس واإلفصاح عل -1

 .قة الوثيقة وتحقيق أمانتهافي إنتاج المعلومات المالئمة ذات العال

التقدير  ىفيما يتعلق بتطبيق طرق اإلفصاح أو أساليب القياس التي تتطلب االلتجاء إل -1

المغاالة في هذه التقديرات أو بخسها بغية تحقيق نتائج  ىيجب أال تعمد إدارة المؤسسة إل

 . معينة

 -:القابلية للمقارنة والثبات

 قدر كبير من األهمية، وبدونها ال يمكن متابعة وتقييم أداء ىلبر هذه الخاصية عتتع        
 ------------------------------------------------------------------------

 .27المرجع السابق، ص -1
 .333هواري سويسي، بدر الزمان، مرجع سابق، ص -1
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لية للمؤسسات وتزداد فائدة لمؤسسة عبر الزمن وكذلك المقارنة بين مختلف الوضعيات الماا

ذا كان باإلمكان مقارنتها بنفس معلومات إالمعلومات المتعلقة بأي مشروع بشكل كبير، 

 .¹المشروعات األخرى، ومعلومات نفس المشروع عن فترات سابقة أو عند نقطة زمنية معينة

ب المحاسبية وتزيد قابلية المقارنة بين المشروعات بالثبات في تطبيق الطرق واألسالي    

، ومن ²عبر الزمن من القيمة اإلعالمية للمقارنات بين الفرص االقتصادية واألداء االقتصادي

مدى  ىأن يشير في تقريره إل ىهنا ألزمت بعض التشريعات مراجع الحسابات الخارجي إل

 ىاالتساق في استخدام المبادع المحاسبية وتطبيقها وكذلك الطرق المحاسبية من فترة إل

نفس طرق التبويب  رى، والثبات هنا يعني إتباع نفس مفاهيم القياس ونفس المبادع وأيضاً أخ

 .إتباع نفس طرق العرض واإلفصاح ىهذا باإلضافة إل

 -:كيفية تقييم جودة المعلومات المحاسبية -6
ن قيمة المعلومات المحاسبية تتحدد بمدى إمكانية استعمالها في أحد الباحثين أيرى       

علي  قت الحالي أو توقع استعمالها في المستقبل، وكفاءة وفعالية القرارات المتخذة بناءاً الو 

مستوى كل مراكز القرار  ىها علثتلك المعلومات، وبالتالي القيمة المضافة التي تحد

القيمة التفاضلية  ىمختلف نشاطات المؤسسة، وعليه يتم التركيز عل ىوانعكاسها عل

المعلومة  والمنفعة، إال أن تقدير تكلفة  حليل ذلك عامل التكلفة للمعلومات ويدخل في ت

لصعوبة التعبير عنها  المنفعة ال يتم بنفس السهولة يمكن أن يتم بدقة، ولكن تحديد قيمة

وهناك ثالثة عوامل تحدد درجة جودة المعلومات المحاسبية للمستخدم وهي منفعة  كميًا،

 .³ات، ودرجة األخطاء والتحيز في انتاج المعلوماتى المعلومعل ىالمعلومات، درجة الرض
 ------------------------------------------------------

 . 333مرجع سابق، صال -1
 .21ريتشارد شرويدر وآخرون، مرجع سابق، ص -1
 .4مرجع سابق، ص ،بوعشة مبارك، هبة بوشوشة. -3
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ر في القرار يالتغي ىثل في قدرتها علقيمة المعلومات تم في حين يرى باحث أخر أن     

ومدى استعمالها في اختيار البدائل، ويتم حسابها بالفرق بين نتائج القرار األول ونتائج القرار 

تغيير  ىهذه المعلومات اإلضافية التي أدت إل ىالثاني مطروحًا منها تكلفة الحصول عل

تغيير القرار المتخذ سابقًا  ىالجديدة إل المعلومات المحاسبية يالقرار وبالتالي فإنه إذا لم تؤد

 .¹فإن قيمة هذه المعلومة تساوي صفر

في حين يرى باحث أخر أنه يمكن تحديد معايير عامة لقياس جودة المعلومات     

 :²النحو التالي ىالمحاسبية عل

ويمكن التعبير عن جودة المعلومات : الدقة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية  - أ

ة بدرجة الدقة التي تتصف بها المعلومات، أي بدرجة تمثيل المعلومات لكل المحاسبي

أنه كلما زادت دقة المعلومات  فيه من الماضي والحاضر والمستقبل، ومما ال شك

ريخية أو عن التوقعات كلما زادت جودتها، وزادت قيمتها في التعبير عن الحقائق التا

في التعبير عن جودة المعلومات، إال  مقياسأهمية هذا ال من رغمعلى الو  المستقبلية،

المستقبل  ىتعتمد عل لكون المعلومات التي يبنى عليها القرار أنه ال يمكن تحقيقه 

لذا غالبًا ما يتم التضحية بالدقة عند  ،درجة عالية من عدم التأكد ىعل وبالتالي فهي

  . توفير معلومات مالئمة التخاذ القرارات

وتتمثل المنفعة في عنصرين هما  :دة المعلومات المحاسبيةالمنفعة كمقياس لجو   - ب

 :الصور التاليةفعة صحة المعلومة وسهولة استخدامها ويمكن أن تأخذ المن
 -------------------------------------------------------------------

ربي الحديث، مصر، الطبعة األولى، سنة إسماعيل السيد، نظم المعلومات التخاذ القرارات اإلدارية، المكتب الع -1
 .111، ص1116

، الطبعة األولى، ص 1331مؤيد الفضل، عبد الناصر نور، المحاسبة اإلدارية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، 
71-74. 
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وتعني أنه كلما تطابق شكل ومحتوى المعلومات مع متطلبات متخذ : المنفعة الشكلية -

 .المعلومة عاليةالقرار كلما كانت قيمة 

 ةمة كلما أمكن الحصول عليها بسهولتعني ارتفاع قيمة المعلو : المنفعة الزمنية -

 .وبزمن قياسي بالنسبة للقرار

تقييم نتائج تنفيذ  ىوتعني ارتفاع قدرة المعلومات عل: المنفعة التقييمية والتصحيحية -

 .تصحيح انحرافات هذه النتائج ىالقرارات، وكذا قدرتها عل

تعبر الفاعلية عن مدى تحقيق  :لية كمقياس لجودة المعلومات المحاسبيةالفاع - ت

يمكن تعريف جودة المعلومات دة، و و المنشأة ألهدافها من خالل موارد محد

التي انتجت من  ألهدافلتحقيق المعلومات  مدى"بية من زاوية الفاعلية بأنها المحاس

المعلومات بالنسبة لمتخذ ية فاعل، كما أن "استخدام موارد محدودةمن خالل  أجلها

   .ة اتخاذ القرار بأقل قدر من المواردعملي أهدافه في تحقيق نجاحالقرار هي مدى 

بأقل  األهدافيقصد بالكفاءة تحقيق  :الكفاءة كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية - ث

 ىعلضرورة تطبيق مبدأ االقتصادية  الباحثين بعض ممكن للموارد، ويرى استخدام 

لمعلومات والذي يستهدف تعظيم جودة المعلومات بأقل التكاليف الممكنة والتي نظم ا

 .علومةمال يجب أن تزيد عن قيمة ال

يقصد بالتنبؤ الوسيلة التي يمكن بها  :التنبؤ كمقياس لجودة المعلومات المحاسبية - ج

وهذه ونتائج المستقبل،  ثاستعمال معلومات الماضي والحاضر في توقع أحدا

تستخدم في التخطيط واتخاذ القرارات، ومن المؤكد أن جودة المعلومات التوقعات 

إنما تتمثل في مقدرتها التنبؤية وتخفيض حالة عدم التأكد وذلك عند استخدامها 
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كمدخالت لنماذج التنبؤ مثل نماذج التنبؤ بالمراكز المالية، أو كمدخالت لنماذج 

 .االختبار بين بدائل القرارات

- :حددات الستخدام الخصائص النوعيةالمشاكل والم -3
ومحددات  مشاكل عدة تواجهه الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ن استخدامإ       

 : ¹النحو األتي ىعل

أي التعارض بين  :احتمال التعارض بين الخصائص الرئيسية للمعلومات المحاسبية -أ

 قد تقبل ودرجة الوثوق بها، فمثالً  معلومةالموثوقية إذ ال يوجد توافق بين مالئمة الالمالئمة و 

فأرقام التكلفة التاريخية تتمتع  ، موثوق بها ولكنها غير مالئمة إذا كانت مة معينة معلو 

التاريخية تتمتع بدرجة  التكلفة رقامثقة لخلوها من التحيز، إال أن أبدرجة عالية من ال

 .لواقع الفعلينها ال تعبر عن األ ؛ئمةمنخفضة من المال

كالتعارض بين التوقيت المالئم والقدرة : التعارض بين الخصائص الفرعية احتمال -ب

التنبؤية للمعلومات المحاسبية، فقد تصل المعلومة في الوقت المناسب ولكنها ال تملك قدرة 

تنبؤية عالية، كما في حالة أرقام التكلفة التاريخية، كما أن السرعة في إعداد المعلومات غالبًا 

 .درجة الدقة واالكتمال وعدم التأكد ىيكون علما 

 ألنها قد ال تكون ذات أهمية نسبية  ؛ليست كل المعلومات المالئمة والموثوق بها مفيدة -ج

ألهمية النسبية هي تلك المعلومة التي يؤدي فالمعلومة ذات ا، (هميةاختبار مستوى األ)تذكر

قتصادية التي يتخدها المستخدم، فبند القرارات اال ىالتأثير عل ىفها أو تحريفها إلذح

  ىإل بطريقة محرفة اإلفصاح عنهذو أهمية إذا أدى حذفه أو يعتبر  المخصصات البيئية مثالً 
 --------------------------------------------------------------------

يانات المالية في قطاع الخدمات بقطاع منذر يحي الداية، أثر استخدام نظم المعلومات المحاسبية على جودة الب -1
 .53-41، ص 1331غزة، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية غزة ، كلية التجارة، 
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 .متخذ القرار ى سلوكالتأثير عل

 اختبار التكلفة :)د المتوقع منهاالمعلومة أكبر من العائ ىقد تكون تكلفة الحصول عل -د

امة فيما يتعلق باختبار محدد التكلفة والعائد هي أن المعلومات ، فالقاعدة الع(دالعائو 

ال فإن الشركة تتكبد  المحاسبية يجب عدم إنتاجها وتوزيعها إال إذا زادت منفعتها عن كلفتها وا 

خسارة عند اإلفصاح عن تلك المعلومة، وذلك بسبب اإلفصاح عن معلومات كلفتها تفوق 

 .منفعتها

محاسبية مالئمة وموثوق بها إال أن مستخدمها يواجه صعوبة قد تكون المعلومات ال -ج

فهمها وتحليلها، وصفة الفهم هذه تعكس خصائص السهولة والوضوح التي تتميز بها 

المعلومات المنشورة، ولكن هناك عدد كبير من المستخدمين يمتلكون مستويات استيعاب 

التقارير المالية التوفيق بين معدي  ىوتعليم مختلفة وكذلك أهداف مختلفة، لذلك يجب عل

      . الرغبات المتعددة والمتباينة لمستخدمي المعلومات المحاسبية التي تحتويها تلك التقارير

 -:ماهية المعلومات المحاسبية البيئية -4
وأهدافهم تختلف  ماهتماماتهظل تعدد األطراف المستخدمة للقوائم المالية وتنوع في       

المطلوب توفيرها لتساعدهم في ترشيد قراراتهم المختلفة، لمعلومات البيئية حتياجاتهم من اا

حيث تستفيد اإلدارة من هذه المعلومات في تحديد األبعاد البيئية وتقييم أثارها الحالية 

البدائل األفضل وفق المعايير البيئية واالقتصادية معًا  ختيارا والمستقبلية، واتخاذ القرارات في

ك أطراف ، ومن ناحية أخرى هناالبيئية منظمة والمجتمع الخسائر واألضرارمما يجنب ال

المختلفة،  ر المرتبطة باالستثمار في المنظماتالمخاط ىلتعرف عليهتمون بهذه المعلومات ل

 ىحيث أصبحت المخاطر البيئية من أهم العوامل المؤثرة في قرارات االستثمار، أضف إل

، والمنتجات ئح المجتمع باالهتمام بأمان المنتج وجودتهكافة شرا ىدذلك تزايد الوعي ل
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، هذه المنظمات لتوسع وتطورالتي تفتح مجال جديد  وغيرها من االهتمامات ،الصديقة للبيئة

نوعية المعلومات البيئية ولتحديد وبالتالي تحسين سمعة المنظمة وزيادة قدرتها التنافسية، 

ه يمكن تحديد المعلومات البيئية المطلوب التقرير عنها أحد الباحثين أن ى بالقوائم المالية ير 

 :¹باستخدام أحد المنهجين اآلتيين

ن احتياجات المستخدمين لمعلومات المحاسبة إلهذا المنهج ف وطبقاً : المنهج العملي -0

 .البيئية يمكن معرفتها بسؤالهم مباشرة عن المعلومات التي يحتاجونها

حديد المعلومات باستنباط نظريات القرار الخاصة بكل ويتم فيه ت: المنهج النظري  -2

كالمستثمرين والمقرضين ووكاالت حماية البيئة  لهذه المعلوماتمن المستخدمين مستخدم 

 .وغيرهم

 ومات عن األداء البيئيالمعل المنهجين فأنه من الضروري عرضتباع أي من اتم  وسواء    

يضاحاتها كحد أدن في حتى يستخدمها المستفيدون منها في اتخاذ قراراتهم  ىالقوائم المالية وا 

المختلفة، حيث تؤثر تلك المعلومات في شكل القرارات، من خالل إدراكهم ألثر تلك 

 .تنبؤاتهمو  قراراتهم ىالحجم والنوع والشكل عل ثالمعلومات من حي

 -:أنواع المعلومات البيئية -2
 :²األتي ىتنقسم المعلومات البيئية إل    

وهي المعلومات البيئية الخاصة بموقف الشركة من  :لمعلومات البيئية القانونيةا -أ

 :التنظيمات والقوانين البيئية وتوضح مدى االلتزام بها والتي منها
 -------------------------------------------------------------------

لمملكة المتحدة وجمهورية مصر، مجلة الدراسات علي السعيد سنون، درجة اإلفصاح المحاسبي في كل من ا -0
 .65، ص0988والبحوث، كلية التجارة ، جامعة الزقازيق، العدد األول، 

والبحوث التجارية، كلية التجارة،  تة، دور المراجعة البيئية في ترشيد القرارات االستثمارية، مجلة الدارسادمحم راضي عطي -2
 .293-291، ص 2111 جامعة الزقازيق، العدد الثاني،
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 .القوانين والنظم البيئية التي تخضع لها الشركة -0

 .الرسوم والتعويضات المقدرة عن التلوث البيئي -2

 .المؤشرات والمعايير البيئية المحددة لرقابة التلوث ومدى توافق الشركة معها -3

الرقابية  الشركة من جانب األجهزة ىنتائج الفحوص البيئية التي أجريت مؤخرًا عل -4

 . المتخصصة في حماية البيئة

 .اإلجراءات القضائية أو القضايا المرفوعة ضد الشركة وأسبابها -5

وهي تتعلق باألنشطة االستثمارية المزمع : عن النشاط االستثماري المعلومات البيئية  -ب

 .االستثمار بها من قبل المستخدمين لهذه المعلومات ومنها

 .البيئة ىأثاره السلبية علنوعية نشاط الشركة و  -0

 .وجود مخاطر بيئية من نشاط الشركة ىمد -2

 .المخاطر البيئية وكيفية تغطيتها من خالل التأمين -3

 .طرق التخلص من النفايات والمخلفات -4

 .األخطار الناجمة عن استخدام المنتج أو الخدمة -5

ومات التي تساعد في تحديد قيم وهي تلك المعل :المعلومات البيئية المحاسبية والمالية -ج

 :ة ومنهاأالمركز المالي للمنش ىعناصر اآلثار البيئية وأثرها عل

 .األصول البيئية المقتناة إلزالة التلوث -0

 .االلتزامات البيئية الفعلية والمحتملة -2

 .المصروفات البيئية الفعلية -3

 .لمخصصاتالرسوم والتعويضات المقررة عن التلوث البيئي وكذلك ا -4

 .ة المقررة نتيجة االلتزام البيئيالحوافز االستثمارية والضريبي -5
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 -:أهمية المعلومات المحاسبية البيئية -2
أساسيًا لتأخذ مكانها في  حد الباحثين أن معلومات المحاسبة البيئية تعتبر مطلباً أ يرى       

 ذا أن توفر تلك المعلوماتإ ،مصاف المعلومات المختلفة والمستخدمة لتقييم األداء البيئي

 :¹يحقق العديد من المنافع منها مايلي

زيادة فاعلية القرار االقتصادي في مجال البيئة وخاصة من خالل العالقة  ىيساعد عل -0

 .الثالثية بين التوازن البيئي واستغالل الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية

رفية جديدة من المعلومات المحاسبية البيئية كما أن هذه المعلومات تسمح ببناء قاعدة مع -2

تمثل الركيزة األساسية في بناء نماذج استرشادية قوامها مؤشرات بيئية متعددة، دون االعتماد 

مقياس أو مؤشر بيئي واحد، فالمقياس الواحد ال يمكن أن يخدم أغراضًا متعددة وبالتالي  ىعل

 .مة في تقييم األداء البيئي المنشأةمن الضروري تنوع المقاييس والمؤشرات المستخد

يساعد توفير هذه المعلومات اإلدارة البيئية بجانب بقية األطراف األخرى في تحقيق  -3

 .نتائج مقبولة لدى الجهات الرقابية المختلفة في ظل إتباع نظم لإلدارات البيئية

 ىن الميزات وذلك علأحد الباحثين أن توافر المعلومات البيئية له العديد م ى كما ير       

 :²النحو األتي

 .للبيئة ىيساعد أجهزة الدولة في تحديد االعتمادات المالية لتحقيق اإلدارة المثل -0

 . تكوين قاعدة بيانات متعلقة بالموارد الطبيعية بما يحقق أهداف التنمية -2

 .ها مسبقاً للمؤشرات البيئية التي يتم تحديد عناصر التلوث طبقاً  ىتحقيق الرقابة عل -3

 جميع المخاطر  ىمن خالل ما سبق يمكن للمعلومات البيئية أن تساهم في التعرف عل      
 ------------------------------------------------------------

 .25ب دمحم زكي، مرجع سابق، صنجي -0
، 0997المكتبة األكاديمية، القاهرة،  احمد فرغلي، دراسات مستقبلية في المحاسبة البيئية والموارد الطبيعية، -2

 .03ص
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البيئة من  ىتأثير سلبي عل اذا كان نشاط الشركة ذإركات خاصة البيئية التي تواجه الش

االستمرار  ىقدرة الشركة عل تحديد مدى والجزاءات المفروضة عليها، وكذلك خالل الغرامات

تزامات تجاه البيئة، وهذه كلها في نشاطها الملوث للبيئة مع عدم قيامها بما عليها من ال

 .لهذه الشركات والمقرضين معلومات قد تفيد المستثمرين المحتملين

 -:ماهية منفعة المعلومات البيئية -1
من أن المحاسبة البيئية تقوم بأداء خدمة توفير المعلومات المحاسبية المتعلقة  انطالقاً      

لها بما يساعدهم في اتخاذ القرارات المتعلقة  بالبيئة لكافة األطراف المستفيدة والمستخدمة

بالبيئة وتقييم األداء، وبما أن المعلومة ما هي إال منتج يتعامل معه كافة المستخدمين 

ن معيار االستخدام لها يكون ذا تأثير نفعي وبالشكل الذي يعظم االستفادة منها إوبالتالي ف

كانت الغاية من التقارير المحاسبية توفير ولما  ا،بزيادة فاعليتها وتعدد مجاالت استخدامه

المعلومات لكافة مستخدميها، فأنه يجب أن تكون لتلك المعلومات منفعة لمستخدميها، ونظرًا 

خر، حيث تعددت وتنوعت التفسيرات آ ىلكون المنفعة مفهوم عام يختلف من شخص إل

فهناك مدخل صانع القرار  المختلفة لمفهوم المنفعة، وكذلك المداخل التفسيرية الخاصة بها،

 ة، والمدخل السلوكي الذي تفرع عنهماهية المعلومة النافعة لقرارات محدد ىحيث يركز عل

يربط بين  ثمدخل نماذج القرارات حي عدة محاور منها محور اقتصاديات المعلومات، وأخيراً 

تصلة بتقييم نفعية المعلومات المحاسبية ومدى مالئمتها كمدخالت في نماذج القرارات الم

ذا تحققت األهداف البيئية التي إالمنفعة من المعلومات البيئية تتحقق ذلك فأن  ىداء، وعلاأل

 .  ¹العالقة بالمنشأة والبيئة المحيطة بما تحتويه من نظم ليها كافة األطراف ذوي إيسعى 
  ----------------------------------------------------------

الشاذلي، استخدام األساليب العلمية في قياس درجة مالئمة البيانات والمعلومات المحاسبية، مجلة  تحسين بهجات -0
 .874، ص 0999البحوث والدراسات التجارية، بنها، 
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 -:متطلبات تحليل منفعة معلومات المحاسبة البيئية -1
سبية عمومًا أن حد الباحثين بأنه يستلزم لتحليل المنفعة من المعلومات المحاأيرى       

  :¹يتوفر لها عدد من الفروض أهمها

 .المفاضلة بين القرارات المختلفة ىمقدرة متخذ القرار عل -

 .أساس المنفعة المتوقعة لكل قرار ىأن تكون المفاضلة بين القرارات عل -

أن يؤخذ في االعتبار عند عملية المفاضلة قيمة االحتمال الذي يجعل متخذ القرار في  -

 .تغير بين القرار األول والقرارات األخرى  حالة

 .ترتيب القرارات حسب منفعتها بالنسبة لمتخذ القرار -

ونظرًا لكون معلومات المحاسبة البيئية ترتبط مباشرة بإغراض تحسين األداء فأن تحليل     

 :منفعتها يتطلب عدة متطلبات منها

داخل المنظمة  ستخدمي المعلومات، وهم محصر األطراف المستفيدة من تلك المعلومات -0

 .وخارجها

تحديد كافة األنشطة البيئية وعالقتها باستغالل الموارد البيئية المستخدمة لتنفيذ هذه  -2

 .األنشطة ودورها في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية

اصة تحديد القرارات والبدائل المرتبطة بقضايا البيئة ومدى احتياجاها لتلك المعلومات وخ -3

 .تجنبها ىة علأما يتعلق باألضرار البيئية التي تعمل المنش

استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة كأسلوب القيمة المتوقعة لتحديد المنفعة المتوقعة  -4

 .من كل بديل من البدائل المحددة والمرتبطة بقضايا البيئة

 المنفعة ن إ المعلومات، حيث   كتل  استخدام  في حال مراعاة التغيرات البيئية السائدة  -5
 ----------------------------------------------------------

 .875المرجع السابق، ص  -0
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محاسبية سوف تتأثر بتلك التغيرات السائدة حال استخدام تلك المتوقعة من المعلومات ال

  .كد البيئيعدم التأ بعوامل المعلومات ومنها المتغيرات الخارجية التي ترتبط

 -:تحليل خصائص نفعية المعلومات المحاسبية -9
حد الباحثين في مجال تحليل وتقييم منفعة المعلومات المحاسبية عدد من أيقترح       

 :¹الخصائص تساعد في تحليل وتوضيح المنفعة من المعلومات المحاسبية منها

 :القيمة المضافة للمعلومة -أوالً 

معلومات المحاسبة البيئية من منظور القيمة المضافة، باعتبارها  يمكن تقييم منفعة      

من المفاهيم االقتصادية التي يمكن للفكر المحاسبي استخدامها في تحليل وتقييم نفعية هذه 

 منفعتها هذه المعلومات تعني أن يترتب عليها زيادة فيل لمعلومات، فالقيمة المضافةا

التي يمكن أن تضيفه تلك المعلومات الناتجة من تقارير قيمتها، فهي تمثل مقدار الزيادة و 

 .المحاسبة البيئية

 ربط لطرق قياس متعددة، منها ها طبقاً بالتالي منفعتو ويمكن تحديد قيمة هذه المعلومات     

أو  ،منفعتها في االختيار تحديد قيمتها أو ىيساعد عل يمكن أنحيث بنظرية القرار  المعلومة

لتنبؤ، وفي هذه الحالة يمكن أن تقاس قيمة منفعة المعلومات المحاسبية ا ىقدرتها عل ىبمد

القيمة المتوقعة للمعلومات اإلضافية أو عن طريق تحديد القيمة المتوقعة نتيجة  بطريقة

 .استخدام تلك المعلومات

 حد الباحثين أنه يمكن أنأيري  لمنفعة المعلومات المحاسبية وفي إطار القيمة المضافة    

 ىخالل اإلجابة علمن وجهة نظر المستخدمين لها ومن  اس منفعة المعلومات المحاسبيةتق

  :أسئلة متعلقة بذلك والتي منها عدة
 ----------------------------------

 .39-31دمحم نجيب زكي، مرجع سابق، ص.د -0
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 هل تتصف المعلومات المحاسبية بالمالئمة للموضوع البيئي؟ -

 بة من المعلومات؟الكمية المناس ما -

 النوعية المناسبة من المعلومات؟ما  -

 التوقيت المناسب للمعلومات؟ما  -

 ؟المعلومات لها قيمة تنبؤية هل -

هل المعلومة تتصف بالمصداقية بحيث يمكن االعتماد عليها في تقييم  -

 األداء البيئي للمنظمة؟

قبل المستخدمين كانت األسئلة السابقة القبول الكامل من  ىفإذا حققت اإلجابات عل    

مؤشر بأن المعلومات المحاسبية لها قيمة مضافة وبالتالي ذات منفعة، ويجب أن توضح 

 :المعلومات وبقدر اإلمكان ما يليهذه 

كانت  ية والبيئة بمواردها الطبيعية سواءمضمون العالقة المتبادلة بين المنظمة االقتصاد -0

 .سالبة أو موجبة

تحقيق قيمة تنبؤية بتوقعات األداء البيئي مما يسمح بالمقارنة مع  ىقدرة المعلومة عل -2

 .بيان األسباب ومعالجتها ىوصواًل إل تاألداء الفعلي وتحديد االنحرافا

الثقة الذي وفرته هذه المعلومات لمتخذ القرار البيئي إلغراض تقييم األداء من  مستوى  -3

عية والمنظمة من حيث توضيح األرصدة الفعلية خالل تنظيم العالقة بين البيئة والموارد الطبي

 . ¹لكل حساب منها والتنبؤ بالتعديالت الواجب إجرائها

 

 -------------------------------------------------------------
محمود السيد الناغي، محددات المصداقية في المعلومات المحاسبية لمقابلة االحتياجات الجديدة لمستخدمي  -0
لمعلومات المالية، دراسة مقدمة إلى المؤتمر السنوي للجمعية العلمية للمحاسبة والمراجعة والنظم، جامعة المنوفية، ا

 .7-5، ص2116
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 :لية المعلوماتفاع -ثانياً 

ن معلومات المحاسبية البيئية تختلف عن معلومات المحاسبة المالية، أالرغم من  ىعل      

ف العالقة بين األنشطة االقتصادية والبيئية، إال أن الحاجة وذلك باعتبار أن هدفها هو وص

تخدامها يمثل أمرًا ضروريًا، قياس نفعيتها من خالل تحقيق األهداف من وراء اس ىإل

، في قياس وعرض األداء البيئي في شكل معلومات تتضمنها القوائم الماليةمثل تاألهداف تو 

الفعلية  ضوء نسبة معلومات المحاسبة البيئية وعليه يمكن قياس فاعلية هذه المعلومات في 

مدى نجاح أو فشل هذه  ىالمخططة وذلك للحكم علمعلومات المحاسبة البيئية  ىإل

 . ¹في تحقيق األهداف المعلومات

حد الباحثين أن درجة معدل استخدام المعلومات وكذلك رضا وثقة المستخدمين أ ويرى       

 :²النحو التالي ىالفاعلية وذلك عل أساسيًا لتحقيق اً ية تعتبر مؤشر للمعلومات المحاسب

 :درجة معدل االستخدام -1

ضوء أفضل معدل الستخدام هذه المعلومات بحيث تساعد  ىعل ن تتحقق الفاعليةأيمكن     

ستخدام هذه ، فقياس معدل الزيادة أو النقص في اكافة المستخدمين في تحقيق إغراضهم منها

مدى تحقيق الفاعلية وذلك من خالل تحقيق  ىيدل عل (ياس كميلمق طبقاً ) المعلومات

كان ذلك لإلدارة الداخلية  خرجات النظام المحاسبي البيئي سواءاألهداف المختلفة في ضوء م

نظام أو لألطراف الخارجية وبتعدد تلك األطراف تصبح التقارير المحاسبية كمخرجات ل

 :المحاسبة البيئية تتمثل في

- :توصف فيما يلي الداخلية البيئيةابلة احتياجات اإلدارة لية لمقتقارير داخ -أ
 ------------------------------------------------

 .33محمود نجيب زكي، مرجع سابق، ص  -0
سمير رياض هالل، المحتوى اإلعالمي للمعلومات المحاسبية، رؤية مقترحة لدعم مقدرتها التفسيرية في سوق  -2

 .05-7، العدد الثاني، ص0992مالية، المجلة العلمية للتجارة والتمويل، كلية التجارة طنطا، األوراق ال
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 .تقارير قيمة المعدالت السائدة من عناصر التلوث البيئي -

 .تقارير كميات الموارد الطبيعية -

 .تقارير التقييم المحاسبي للموارد الطبيعية المضافة والمستنفدة خالل الفترة -

 .ر االحتياجات االستثمارية في مجال حماية البيئةتقاري -

تقارير خارجية ذات غرض عام لمقابلة االحتياجات المشتركة لكافة المستخدمين منها  -ب

التقارير الفعلية للتكاليف البيئية، وقائمة األنشطة البيئية، وقائمة األصول والخصوم البيئية، 

 . وغيرها من التقارير

التقارير وبصفة دورية ومنتظمة واستخدامها من قبل األطراف الداخلية  وجود مثل هذه إن    

 . بشكل منتظم في ترشيد قراراتهم يعني أنها فعالة وتحقق األهداف المرجوة منها والخارجية

 :رضاء المستخدمين -6

رضاء المستخدمين من أهم المقاييس لتقييم منفعة المعلومات المحاسبية وذلك يعتبر        

ه محصلة لصفات وخصائص موجودة فيها ويتحقق الرضاء بدرجة قابلية المعلومة بوصف

للفهم وبما تلبيه من احتياجات للمستخدمين، فحينما يفهم المستخدم المعلومة فأن ذلك يعطي 

 :¹ضوء ما يلي ىرضاء المستخدمين عل أن يتحققلرضائه، ويمكن  اً مؤشر 

قدار المسئولية البيئية لمنظمات األعمال م ىتقديم المعلومات المحاسبية للوقوف عل* 

 .ومقدار مجهوداتهم في سبيل تحقيق أغراض التنمية

 ىإمكانية تقديم المعلومات عن األداء البيئي للمنظمة خالل الفترة الماضية مما يساعد عل* 

 .تقييم األداء البيئي المستقبلي

  .المساعدة في توفير مؤشرات قياس بيئية عن األداء البيئي* 
 ----------------------------------------------------------------------

  .35-34دمحم نجيب زكي، مرجع سابق، ص -0
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فأنها تحقق قابلة للفهم من جانب مستخدميها  فعندما تكون التقارير المحاسبية عموماً        

لموجودة في التقارير البيئة عندما تكون معلومات المحاسبة البيئية األنه المستخدمين،  ءرضا

في المحافظة قابلة للفهم من المستخدم العادي، ويستطيع منها تقدير مدى كفاءة المنظمة 

 . هذه المعلومات ىالمستخدم عل البيئة يتحقق رضاء ىعل

 :درجة الثقة في المعلومات المحاسبية -3

مدى توفر ثقة  ىإن تحقيق األهداف المطلوبة من تلك المعلومات يتوقف عل      

ن قناعة المستخدمين بها يزيد من استخدامهم لها إالمستخدمين في المعلومات المتوافرة، بل 

درجة عالية من  ىعل المعلومات المحاسبيةيها زيادة فاعليتها، ولكي تكون وبالتالي يترتب عل

 .يجب أن يتوافر فيها عدة خصائص منها الكفاية والدقة الثقة

أن المعلومات قد شملت كافة األنشطة البيئية التي تمارسها صد بها يق الكفايةف       

عن توافر الموضوعية وعدم التحيز وقابلية المعلومة للتحقق  الدقةالمنظمة، كما تعبر 

 . واإلثبات

درجة رضاء المستخدمين ترتبط بدرجة الثقة في المعلومات وكالهما يحققان  نإ      

 علومات، وبالتالي يمثالن مؤشرًا لمنفعتهما، فحينما تقدماألهداف المحاسبية من تلك الم

بالشكل الذي و لألنشطة البيئية المختلفة، وتكاليف هذه األنشطة،  حقيقياً  وصفاً  المعلومة

درجة عالية من  ىن هذه المعلومات المحاسبية تصبح علإيتحقق معه الفهم والكفاية والدقة ف

 .¹الثقة وبالتالي ذات منفعة

خالل ما سبق يرى الباحث أن استخدام منهج منفعة المعلومات في تقييم معلومات من       

 المحاسبة البيئية يعتبر من أفضل األساليب في تقييم جودة المعلومات المحاسبية البيئية، 
 -----------------------------------------------------------------

 .35-34دمحم نجيب زكي، مرجع سابق، ص -0



073 

 

ذا إفالهدف من المعلومات المحاسبية هو خدمة مستخدميها وبالتالي ال يتحقق هذا الهدف إال 

استفاد المستخدم من هذه المعلومات وبفاعلية لتحقيق األهداف من وراء هذا االستخدام 

 .للمعلومات المفصح عنها

 -:جودة معلومات المحاسبة البيئية -71
ت المحاسبية من المفاهيم الحديثة والذي يقصد به توافر يعتبر مفهوم جودة المعلوما      

 .مجموعة من الخصائص والسمات التي تجعل المعلومات المحاسبية ذات منفعة لمستخدميها

جودة المعلومات المحاسبية  ى ن هذه الخصائص تمثل معيارًا لتقييم مستو إوحيث       

ومات المحاسبة البيئية وذلك معل ىعمومًا وبالتالي يمكن أن تنطبق هذه الخصائص عل

 :لسببين

 أياً ) عية تلك المعلومات لمتخذ القرارأن القاعدة األساسية لتلك الخصائص تنطلق من نف -0

وبالتالي تتالءم معلومات المحاسبة البيئية مع اتجاه المنهج النفعي في عملية ( كان مجاله

 .التقييم

خلية والخارجية المرتبطين بقضايا البيئة حيث لكل اإلطراف الدا مالئمة المعلومات البيئية -2

 .هذه المعلومات والمنفعة من استخدامها ىتمثل حلقة وصل بين الحاجة إل

ن توفر كل الخصائص النوعية التي وردت في الجزء األول من هذا المبحث إوبالتالي ف      

تحسين جودة  ىإل ؤديوتفي معلومات المحاسبة البيئية والمتمثلة في المالئمة الموثوقية 

المعلومات المحاسبية وبالتالي تزيد من منفعتها وفاعليتها، وتصبح هذه المعلومات ذات 

 .هاأهمية في ترشيد كافة القرارات في مختلف المجاالت البيئية ولكافة مستخدمي

 
 
 



074 

 

   خالصة الفصل الثاني                           
المعلومات المحاسبية والذي يقصد به توفر مجموعة  ناول الفصل الثاني مفهوم جودةت       

من الخصائص والسمات في المعلومات المحاسبية عمومًا والتي تجعل منها معلومات مفيدة 

لسنة  2، حيث تم دراسة أهم الخصائص النوعية التي وردت في البيان رقم لمتخذ القرار

زيادة  ىذه الخصائص علالصادر عن مجلس معايير المحاسبة األمريكية وأثر ه 0982

كفاءة وفاعلية المعلومات، وقد تم دراسة مدخل منفعة المعلومات المحاسبية كمقياس لجودة 

معلومات المحاسبة البيئية، حيث يتطلب تطبيق مدخل منفعة المعلومات المحاسبية أن تحقق 

رات المتخذة هذه المعلومات قيمة مضافة لمستخدم هذه المعلومات، وأن تزيد من فاعلية القرا

البيئة وتقويم وتحسين األداء البيئي  ىفي حدود الموارد المتاحة من أجل المحافظة عل

ألن  ؛مع مدخل منفعة المعلوماتللمؤسسة، وبالتالي تتالءم معلومات المحاسبة البيئية 

معلومات المحاسبة البيئية وسيلة إلبراز اآلثار البيئية مما يساعد في تجنب أو الحد من هذه 

             .س اإلدارية في معالجة هذه اآلثارتباع األسااآلثار أو األضرار البيئية ب
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 ث األولحالمب
 اإلطار العام للمنهجية المتبعة في الدراسة الميدانية

ي سبيل إجراء الدراسة معرفة الخطوات التي اتبعها الباحث ف ىيهدف هذا المبحث إل     

 : د تم تحديد هذه الخطوات في األتيولق الميدانية،

 :الفرضيات التالية تتمثل فرضيات الدراسة في  :فرضيات الدراسة -أوالً 

 ىالليبية إل قتصاديةاال ظماتفصاح عن التكاليف البيئية للمنيؤدي اإل :الفرضية الرئيسية

 .قدمةاسبية المالمعلومات المح ن جودةتحسي

 :الفرضيات الفرعية

يوجد اهتمام بالقضايا البيئية من قبل المنظمات االقتصادية  :األولىالفرضية الفرعية 

 .الليبية

 ىيوجد دوافع للمنظمات االقتصادية الليبية لالهتمام بالمحافظة عل :الثانية الفرعية فرضيةال

 .البيئة

األنشطة الخاصة  ىتهتم المنظمات االقتصادية الليبية باألنفاق عل :ثالثةالفرضية الفرعية ال

 .بحماية البيئة

ة البيئية تقوم المنظمات االقتصادية الليبية بإدراج تكاليف األنشط :الفرضية الفرعية الرابعة

 .التكاليف العامةفي حسابات 

من  الليبية تصاديةالمنظمات االق توجد عدة أسباب تمنع :الفرضية الفرعية الخامسة

 .ية في قوائمها الماليةعن التكاليف واألضرار البيئ اإلفصاح
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- :الدراسة ومجتمعها وعينتهابيئة  -انياً ث

تتمثل بيئة الدراسة في المنظمات االقتصادية الليبية التابعة للقطاع العام  :بيئة الدراسة -7

  .من ليبيا نطقة الغربية الساحليةوالتي تعمل تحت وزارتي الصناعة والنفط والموزعة في الم

رات واألقسام يتمثل مجتمع الدراسة في المحاسبين العاملين في اإلدا :مجتمع الدراسة -6

الشركات الصناعية والنفطية العاملة في المنطقة الغربية الساحلية من ليبيا ب المالية والمحاسبية

 يبين توزيع مجتمع الدراسة( 1)ل رقم والجدو  .والتابعة للقطاع العام بكافة مصانعها وفروعها

 .حسب القطاعات والشركات

 حسب القطاعات والشركات توزيع مجتمع الدراسة(  7)الجدول رقم 
 عدد المحاسبين اسم الشركة اسم القطاع

 43 .سمنت المساهمةالشركة األهلية لإل سمنتصناعة اإل قطاع

 11 .شركة االتحاد العربي للمقاوالت

 13 .ولون العربشركة المقا

 14 .ركة البريقة لتكرير وتسويق النفطش قطاع النفط

 31 .شركة آيني للنفط والغاز

 13 .شركة الواحة للنفط

 16 .شركة الزويتينة للنفط

 12 الشركة العامة للحديد والصلب قطاع الحديد والصلب

ذلك تم اختيار عينة لصعوبة االتصال بجميع مفردات المجتمع ل نظراً  :عينة الدراسة -7

الشركات الصناعية ب رات واألقسام المالية والمحاسبيةمحاسبين العاملين في اإلدالل عشوائية

طاع العام بكافة مصانعها والنفطية العاملة في المنطقة الغربية الساحلية من ليبيا والتابعة للق

 .  يوضح ذلك(  1)والجدول رقم  ،وفروعها
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 حسب القطاعات والشركات الدراسة عينةتوزيع (  6)رقم  الجدول                
 عدد المحاسبين اسم الشركة اسم القطاع

 12 .الشركة األهلية لألسمنت المساهمة قطاع صناعة االسمنت

 16 .شركة االتحاد العربي للمقاوالت

 13 .شركة المقاولون العرب

 15 .ركة البريقة لتكرير وتسويق النفطش قطاع النفط

 15 .شركة آيني للنفط والغاز

 11 .شركة الواحة للنفط

 16 .شركة الزويتينة للنفط

 35 الشركة العامة للحديد والصلب قطاع الحديد والصلب

 177  عدد مفردات العينة

 
 -:أداة جمع البيانات -ثالثاً 
ه على استمارة االستبيان للحصول على البيانات التي تساعداعتمد الباحث على        

 ،حيث قام بتصميم استمارة استبيان المتعلقة بموضوع الدراسة فرضيات الدراسة اختبار

صدق المحتوى بأسلوب صدق وللتحقق من صدق استمارة االستبيان تم استخدام طريقة 

 صورتها  في  ن االستبيا  استمارة  عرض تم   حيث( Construct Validity) المحكم

المحكمين المتخصصين في مجال اإلدارة واإلحصاء وطلب من  مجموعة على  المبدئية 

منهم الحكم على مدى مناسبة الفقرات لموضوعها وتقدير مدى مناسبة فقرات المقياس للبنود 

وقد تم إدخال بعض التعديالت على بنود استمارة االستبيان  ،التي يشتمل عليها هذا المقياس

ثالث  يم أصبحت استمارة االستبيان تضموبعد التحك ،على ضوء مالحظاتهم واقتراحاتهم

 :رئيسية من األسئلة وهي كاألتي  مجموعات

والوظيفة أسئلة شخصية وتشمل العمر والمؤهل العلمي  4وتضم  -:المجموعة األولى 

  .عمل في الشركةوعدد سنوات الالحالية 
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قبل  االهتمام بالقضايا البيئية من مدى عبارات حول 13وتشمل -:المجموعة الثانية

 .(الوعي البيئي والتكاليف البيئية) المنظمات االقتصادية الليبية

لمنظمات االقتصادية الليبية لالهتمام ادوافع حول  اتعبار  4وتشمل  -:المجموعة الثالثة

 .  البيئة ىبالمحافظة عل

المنظمات االقتصادية الليبية اهتمام عبارة حول مدى  11وتشمل  -:ةرابعالمجموعة ال

 .  األنشطة الخاصة بحماية البيئة ىق علباألنفا

المنظمات االقتصادية الليبية  قيامحول مدى  اتعبار  6وتشمل  -:خامسةالمجموعة ال

 .بإدراج تكاليف األنشطة البيئية في حسابات بيئية مستقلة

عبارات حول مدى إفصاح المنظمات االقتصادية عن  6وتشمل  -:ةسادسالالمجموعة 

 .البيئية في قوائمها الماليةالتكاليف واألضرار 

مدى تأثير اإلفصاح عن التكاليف البيئية للمنشآت الصناعية الليبية  -:المجموعة السابعة

 .قدمةالمعلومات المحاسبية الم تحسين جودة ىإل

استمارة استبيان على الذين تم  (177) وبعد عملية التحكيم قام الباحث بتوزيع عدد     

الشركات ب رات واألقسام المالية والمحاسبيةالعاملين في اإلدا المحاسبينمن اختيارهم 

الصناعية والنفطية العاملة في المنطقة الغربية الساحلية من ليبيا والتابعة للقطاع العام بكافة 

والجدول رقم  الميدانية،خالل فترة إعداد الدراسة  ، والمتواجدين في أعمالهممصانعها وفروعها

 .هامن سترجعالمونسبة  سترجعةاالستبيان الموزعة والمات يبين عدد استمار ( 3)

 
 
 
 



081 

 

 منها  سترجعونسبة الم سترجعةاالستمارات الموزعة والم( 3)جدول رقم 

 %نسبة المسترجع  المسترجع الموزع الشركة
 53 15 12 .الشركة األهلية لألسمنت المساهمة
 27 14 16 .شركة االتحاد العربي للمقاوالت

 133 13 13 .لون العربشركة المقاو
 23 11 15 .ركة البريقة لتكرير وتسويق النفطش

 63 15 15 .للنفط والغاز مليتهشركة 
 63 11 11 .شركة الواحة للنفط

 52 15 16 .شركة الزويتينة للنفط
 21 11 35 الشركة العامة للحديد والصلب

 71 115 177 المجموع

من جميع  (%71) نسبة المسترجع الكلية نالحظ أن( 3)من خالل الجدول رقم      

  .استمارات االستبيان الموزعة وهي نسبة كبيرة

 -:األساليب اإلحصائية المستخدمة في وصف وتحليل البيانات :رابعاً 

 :1للصدق والثبات(  ) ختبار كرونباخ ألفا ا -7

فردات العينة على مصداقية إجابات مهو اختبار يبين (  ) اختبار كرونباخ ألفا      

 حيث كلما كانت قيم معامل ألفا كبيرة أكبر منالمقاسة بمقياس واحد االستبيان  عبارات

 .فردات العينةمصداقية إجابات م فيدل على (3.63)

 :2النسبيالتوزيع  -6

إذا فنة على سؤال معين ستخدم أسلوب التوزيع النسبي لوصف طبيعة إجابات مفردات العيي

 :ياألتكيتم الوصف  الخماسيكان المقياس المستخدم هو مقياس 

                                                 
 ،حامددار ال ،الطبعة األولى، SPSSتحليل البيانات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائي     ،محمود مهدي البياتي -1

 .41ص ،1335 ،عمان
 .152 ص ، 1331 ،القاهرة ،دار الكتب ،الطبعة األولى ،ين في التحليل اإلحصائيالباحث دليل ،عايدة نخلة رزق هللا - 2
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أن يشير إلى  (ال أوافق بشدة) الدرجة إذا كانت نسبة إجابات مفردات العينة مرتفعة في -أ

  .جداً  الموافقة منخفضة درجة

درجة أن شير إلى ي (ال أوافق) الدرجة إذا كانت نسبة إجابات مفردات العينة مرتفعة في -ب

 .منخفضة الموافقة

درجة يشير إلى أن ( محايد) الدرجة إذا كانت نسبة إجابات مفردات العينة مرتفعة في -ج

 .متوسطة الموافقة

أن درجة  يشير إلى( أوافق) الدرجة ت مفردات العينة مرتفعة فيإذا كانت نسبة إجابا -د

 .عالية الموافقة

أن  يشير إلى( أوافق بشدة) الدرجة العينة مرتفعة في إذا كانت نسبة إجابات مفردات -ه

 .عالية درجة الموافقة

لذلك يستخدم هذا األسلوب لوصف إجابات مفردات عينة الدراسة على كل عبارة من         

 .عبارات االستبيان

 :Wilcox on – test¹))اختبار ولكوكسن حول المتوسط  -3

لفرضيات اإلحصائية المتعلقة بمتوسط مجتمع الختبار ااختبار ولكوكسن يستخدم      

وصفية قابلة للترتيب أو كمية وال تتبع التوزيع  عينة الدراسةإذا كانت بيانات ( )الدراسة

الختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة  ،لذل  يتم استخدام هذا االختبارالطبيعي 

  .من عبارات االستبيان

 ----------------------------
 .11، ص1115سميرة كامل وأخرون، االختبارات الالمعلمية، الطبعة األولى، معهد اإلحصاء، القاهرة،  -1
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 :¹حول المتوسط  Zاختبار  -4

حول المتوسط الختبار الفرضيات اإلحصائية المتعلقة بمتوسط  (Z) يستخدم اختبار     

لذل  يتم استخدام هذا االختبار  ،حجم العينة كبيرو  المجتمع إذا كانت بيانات العينة كمية

 .الختبار الفرضيات الفرعية للدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ----------------------------
 .331، صىعبدالحميد عبدالمجيد البلدوي، اإلحصاء للعلوم اإلدارية والتطبيقية، دار الشرق، عمان، الطبعة األول -1
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 ثانيالمبحث ال

 الدراسة ليل البيانات واختبار فرضياتتح

الطريقة الرقمية في ترميز البيانات حيث  االستبيان استخدم الباحث بعد تجميع استمارات    

  .(4)بالجدول رقم تم ترميز اإلجابات كما 

 خماسيال مقياسالاإلجابات المتعلقة بتوزيع الدرجات على ( 4)جدول رقم

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة اإلجابة
 مهمة كثير جداً  مهمة كثير متوسط األهمية غير مهمة غير مهمة جداً 
 كبير جداً  كبيرة متوسطة صغيرة صغيرة جداً 

 5 4 3 1 1 الدرجة

     

فإذا كان متوسط درجة ، (3)درجة الموافقة يكون متوسط ( 4)م خالل الجدول رقمن       

أو درجة  ارتفاع درجة الموافقةفيدل على ( 3)عن يد معنوياً إجابات مفردات العينة يز 

فيدل على  (3)عن  أما إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة يقل معنوياً   ،األهمية

في حين إذا كان متوسط درجة إجابات مفردات العينة ال ، أو األهمية انخفاض درجة الموافقة

وبالتالي سوف يتم  ،متوسطة أو األهمية ة الموافقةدرج فيدل على أن( 3)عن  تختلف معنوياً 

عد االنتهاء من وب ،أم ال (3)عن  اختبار ما إذا كان متوسط درجة الموافقة تختلف معنوياً 

دخال البيانات باستخدام حزمة البرمجيات الجاهزة ترميز اإلجابات و   SPSS Statisticalا 

Package for Social Science)) كما يلي في تحليل البيانات: 
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  :للصدق والثبات(  ) نتائج اختبار كرونباخ ألفا  :أوالً 

االستبيان فقد تم استخدام  عباراتفردات العينة على من أجل اختبار مصداقية إجابات م     

لكل مجموعة من العبارات كما  ( ) فوجد أن قيم معامل كرونباخ ألفا( )معامل ألفا 

 .(5)بالجدول رقم 

 نتائج اختبار كرونباخ ألفا( 2)جدول رقم 

 قيمة معامل ألفاء الجهة م

 .تصادية الليبية بالقضايا البيئيةمدى اهتمام المنظمات االق 1
 

3.735 

 3.617  .أسباب عد م اهتمام الشركات الليبية بالقضايا البيئية 1
 3.641 .  البيئة ىع للمنظمات االقتصادية الليبية لالهتمام بالمحافظة علدوافمدى وجود  3
 3.636 .البنود التي يتم فيها إدراج التكاليف البيئية 4
 3.225 .مدى اهتمام الشركات الليبية باإلنفاق على أنشطة حماية البيئة 5
تحسين جودة  في ة اإلفصاح عن التكاليف البيئية للمنشآت الصناعية الليبي أهميةمدى  6

 .المعلومات المحاسبية المفصح عنها
3.134 

 3.116 .البيئية في قوائمها المالية كات الليبية عن التكاليف واألضرارأسباب عدم إفصاح الشر  7

     

لكل مجموعة (  ) الحظ أن قيم معامل كرونباخ ألفا ي( 5)من خالل الجدول رقم         

وهذا يدل على وجود  (3.63 ) ولجميع العبارات أكبر منارات استمارة االستبيان من عب

كل مجموعة من عبارات استمارة االستبيان ارتباط قوي بين إجابات مفردات العينة على 

مما يزيد من الثقة في النتائج التي سوف نحصل  ،ارة االستبيانولجميع العبارات في استم

 .عليها
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  :فردات عينة الدراسةخصائص م: ثانياً 
 .توزيع مفردات عينة الدراسة حسب العمر -7

حسب  توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسةيبين ال( 6)رقم  الجدول     

 .العمر

 حسب العمر التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة( 2)جدول رقم 

 %النسبة  العدد العمر
 18.4 23 سنة 33أقل من 

 43.2 54 سنة 43إلى أقل من  33من 

 28.0 35 سنة 53إلى أقل من  43من 

 10.4 13 سنة فأكبر 53من 
 100.0 125 المجموع

 
إلى  33من  الحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة أعمارهمي (6)من خالل الجدول رقم     

م يليه ممن أعمارهم ث ،راسةعينة الدمن مفردات % 43.1 نسبة ون ويمثل سنة 43أقل من 

م يليه ث ،عينة الدراسةمن جميع مفردات % 12نسبة  ون ويمثل سنة 53إلى أقل من  43من 

 ،عينة الدراسةمن جميع مفردات % 12.4نسبة  ون سنة ويمثل 33ممن أعمارهم أقل من 

عينة من جميع مفردات % 13.4نسبة  ون سنة فأكبر ويمثل 53من  والباقي ممن أعمارهم

 .راسةالد

 .المؤهل العلميحسب  عينة الدراسةتوزيع مفردات  -6

حسب  توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسةيبين ال( 7)رقم الجدول     

 .المؤهل العلمي
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حسب المؤهل  توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسةال( 1)رقم جدول 
 العلمي

 %نسبة ال العدد المؤهل العلمي

 20.8 26 ماجستير

 60.8 76 بكالوريوس

 18.4 23 دبلوم عالي

 100.0 125 المجموع

 
 مؤهالتهم العلميةالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ي( 7)من خالل الجدول        

مؤهالتهم م يليه ممن ث ،من جميع مفردات عينة الدراسة%  63.2نسبة ون ويمثل بكالوريوس

 والباقي ممن ،من جميع مفردات عينة الدراسة%  13.2 نسبة ون ويمثلماجستير  العلمية

، من جميع مفردات عينة الدراسة%  12.4نسبة ون ويمثل دبلوم عالً  مؤهالتهم العلمية

ويالحظ أن غالبية مفردات العينة من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير وهم فئة مؤهلة 

 .ائهم في موضوع التكاليف البيئيةأر  ىوبالتالي يمكن االعتماد عل علمياً 

 .ة الحاليةتوزيع مفردات عينة الدراسة حسب الوظيفي -3

 حسبالدراسة  توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينةال يبين (2)رقم الجدول     

 وظيفتهم الحالية عينة الدراسةالحظ أن معظم مفردات ، والذي من خاللة ية الحاليةالوظيفي

 وظيفتهم الحاليةممن تم يليه  ،عينة الدراسةمن جميع مفردات % 64نسبة  ون ثلويم محاسب

 .عينة الدراسة من جميع مفردات% 12.2ويمثلون نسبة  رئيس قسم
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حسب  التوزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينة الدراسة( 1)جدول رقم 
 ة الحاليةالوظيفي

 %النسبة  العدد المستوى الوظيفي 

 1.6 2  عاممدير 

 4.8 6 مدير مالي

 8. 1 مدير إداري 

 28.8 36 رئيس قسم

 64 23 محاسب
 100.0 125 المجموع

 
ن الغالبية العظمى من عينة الدراسة هم من المحاسبين ورؤساء أقسام المحاسبة إ       

 ىلألنهم ع ؛معلومات دقيقة منهم يعتمد عليها في هذه الدراسة ىوبالتالي يمكن الحصول عل

 . دراية بموضوع التكاليف داخل مؤسساتهم

 .العمل في الشركةتوزيع مفردات عينة الدراسة حسب عدد سنوات  -4

عدد حسب الدراسة  توزيع التكراري والنسبي المئوي لمفردات عينةيبين ال( 1)رقم  الجدول

 .العمل في الشركة الحالية سنوات

عدد  حسبالدراسة  ي لمفردات عينةالتوزيع التكراري والنسبي المئو ( 9)جدول رقم 
 العمل في الشركة الحاليةسنوات 

 %النسبة  العدد سنوات الخبرة
 24.8 31 سنوات 5أقل من 

 28.8 36 سنوات 13سنوات إلى أقل من  5من 

 32.8 41 سنة 13سنوات إلى أقل من  13من

 13.6 17 سنة فأكثر 13من 
 100.0 125 المجموع
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عدد سنوات ممن الحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ي (1)دول رقممن خالل الج        

من % 31.2نسبة  ون سنة ويمثل 13سنوات إلى أقل من  13من في الشركة الحالية عملهم

سنوات إلى  5من  عملهم في الشركة الحاليةعدد سنوات ممن تم يليه  ،مفردات عينة الدراسة

ممن تم يليه  ،يع مفردات عينة الدراسةمن جم% 12.2نسبة  ون سنوات ويمثل 13أقل من 

من جميع % 14.2نسبة  ون ويمثل سنوات 5أقل من  في الشركة الحالية عملهم عدد سنوات

ر سنة فأكث 13من  عملهم في الشركة الحاليةعدد سنوات ممن مفردات عينة الدراسة والباقي 

  .من جميع مفردات عينة الدراسة% 13.6نسبة  ون ويمثل

 .شطة الشركات قيد الدراسةنالمترتبة على أ ر البيئيةاآلثا :ثالثاً 
نعلم أن النشاط الصناعي غالبًا ما يترتب عليه آثار ضارة بالبيئة، ولمحاولة فهم   نحن       

اآلثار البيئية المترتبة عن المنظمات االقتصادية الليبية قام الباحث بسؤال أفراد العينة عن 

رقم  الجدولن أنشطتهم الصناعية وكانت اإلجابات حسب طبيعة اآلثار البيئية الناجمة ع

 هذا علىالدراسة  مفردات عينةإلجابات تكراري والنسبي المئوي توزيع اليبين الالذي ( 13)

  .السؤال

أجابوا على أن من الحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ي (13) الجدول رقم من خالل     

 تم يليه ، عينة الدراسة مفردات   من%  33.2نسبة  ن و ويمثل  أبخرة وغازات اآلثار البيئية

من جميع مفردات عينة % 13.6نسبة  ون ويمثل غبارأجابوا على أن من اآلثار البيئية ممن 

نسبة   ون ويمثل مخلفات صلبةأجابوا على أن  من اآلثار البيئية  م يليه ممن ث ،الدراسة

 سائلةجابوا على أن من اآلثار البيئية أم يليه ممن ث ،من جميع مفردات عينة الدراسة% 16

 أجابوا على أن منم يليه ممن ث ،عينة الدراسة  جميع مفردات من % 13.5نسبة   ون ويمثل
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األثار  على سؤال حولالدراسة  مفردات عينةإلجابات التوزيع التكراري والنسبي المئوي ( 71)جدول رقم 
 .البيئية المترتبة عن أنشطة المنظمات االقتصادية

 %النسبة  العدد اآلثار البيئية
 13.5 32 سائلة

 16.0 38 مخلفات صلبة

 30.8 73 أبخرة وغازات

 23.6 56 غبار

 11.4 27 تلوث المنظر الجمالي للبيئة

 4.6 11 أخرى 
 100.0 *237 المجموع

 اختبار أكثر من إجابة 
من جميع مفردات % 11.4نسبة  ون ويمثل تلوث المنظر الجمالي للبيئةاآلثار البيئية       

 4.6 نسبة ون ويمثل أثار أخرى  أجابوا على أن من اآلثار البيئيةعينة الدراسة والباقي ممن 
  .من جميع مفردات عينة الدراسة% 
 :اختبار فرضيات الدراسة: رابعأ
ة يوجد اهتمام بالقضايا البيئية من قبل المنظمات االقتصادي: الفرضية الفرعية األولى -7

 .ةالليبي

م سفؤال أففراد العينفة عفن ثاهتمام الشركات بقضية البيئة والمحافظة عليها،  ىلبيان مد       

يبففين ( 11)رقففم  الجففدول، والبيئففة ىمففدى اهتمففام شففركاتهم بالقضففايا المتعلقففة بالمحافظففة علفف

 مفا إذا كفانعلفى سفؤال حفول الدراسة  مفردات عينةإلجابات تكراري والنسبي المئوي توزيع الال

 .اهتمام بالقضايا البيئية شركةلل
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على الدراسة  مفردات عينةإلجابات التوزيع التكراري والنسبي المئوي ( 77)جدول رقم 
 للشركة اهتمام بالقضايا البيئية سؤال حول ما إذا كان

 %النسبة  العدد اإلجابة
 24.8 31 ال

 75.2 94 نعم

 100.0 125 المجموع

      
أجابوا على أن الحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة ي (11) رقم من خالل الجدول       

والباقي  ،من مفردات عينة الدراسة%  75.1نسبة  ون يمثلهم و  اهتمام بالقضايا البيئية هناك

من جميع % 14.2نسبة  ون ويمثل اهتمام بالقضايا البيئية أجابوا على أنه ليس هناكممن 

 .مفردات عينة الدراسة

  .اهتمام المنظمات االقتصادية الليبية بالقضايا البيئية انعكسأي مدى  ىإل -أ

من أفراد العينة يرون أن شركاتهم تهتم بالقضايا البيئية، قام الباحث % 75.2ألن ونظرًا      

متخصصة بالبيئة، أو  كيف أنعكس هذا االهتمام، هل كان في صورة أنشاء إدارة  لهم ابسؤ 

للعاملين من أجل نشر الوعي البيئي، وغيرها من األنشطة،  خارجيةبدورات داخلية و  القيام

 عينة الدراسةيبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات ( 11)رقم  جدولالو 

ودرجات  اهتمام المنظمات االقتصادية الليبية بالقضايا البيئيةمدى ب على العبارات المتعلقة

 .حسب أسلوب التوزيع النسبي أهميتها
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التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات ( 76)جدول رقم ال
عليها حسب  هميةمدى اهتمام المنظمات االقتصادية الليبية بالقضايا البيئية ودرجات األب المتعلقة

 أسلوب التوزيع النسبي

 م

غير   العبارة
مهمة 
 جداً 

غير 
 مهمة

متوسط 
 األهمية

ة كبير 
 األهمية

كبيرة 
األهمية 
 جداً 

درجة 
 هتماماإل

1 
إنشاء إدارة أو لجنة فنية تهتم باألمور 

 .المتعلقة بالبيئة
  17 32 41 2 2 التكرار
 متوسطة 18.1 34.0 43.6 2.1 2.1 %النسبة

1 
القيام بدورات داخلية أو خارجية للعاملين 

بالشركة لنشر الوعي البيئي وتحقيق 
 .واألمنية السالمة البيئية

  8 29 33 17 7 التكرار
 متوسطة 8.5 30.9 35.1 18.1 7.4 %النسبة

3 
شهادة  ىسعي المنشأة للحصول عل

 .االيزو العالمية
 

  24 39 15 9 7 التكرار
 عالية 25.5 41.5 16.0 9.6 7.4 %النسبة

4 

أبعد  ىسعي المنشأة في حماية البيئة إل
لحماية  من المعايير والقوانين المطلوبة

ذات  ةشراء أجهزة جديد مثالً ) البيئة 
 ىتقنية عالية أو شراء مواد خام بشكل أعل
من المواصفات المطلوبة إلنتاج منتج 

 (صديق للبيئة

  8 22 50 10 4 التكرار
 %النسبة

4.3 10.6 53.2 23.4 8.5 

 متوسطة

- :الحظ أني( 11)من خالل الجدول رقم      

شهادة  ىالمنشأة للحصول عل سعيب ) خاصنشاط الال على عالية تاهتمام المنظما ةدرج -أ

 (.االيزو العالمية

إنشاء إدارة أو لجنة فنية  ) نشاطات التاليةال على متوسطة اهتمام المنظماتدرجات  -ب

القيام بدورات داخلية أو خارجية للعاملين بالشركة لنشر  )، (تهتم باألمور المتعلقة بالبيئة

أبعد من  ىسعي المنشأة في حماية البيئة إل)، (تحقيق السالمة البيئية واألمنيةالوعي البيئي و 

 أو شراء  عالية شراء أجهزة جديد ذات تقنية  مثالً ) المعايير والقوانين المطلوبة لحماية البيئة 



092 

 

 ((من المواصفات المطلوبة إلنتاج منتج صديق للبيئة ىمواد خام بشكل أعل

م استخدام ت االقتصادية الليبية بالقضايا البيئية اهتمام المنظماتدرجة والختبار معنوية        

حيث ( 13)فكانت النتائج كما في الجدول رقم ( 3) المقياس متوسطاختبار ولكوكسون حول 

 :كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي

 عن ال يختلف معنوياً  ى النشاطاهتمام المنظمات علمتوسط درجة  -:الفرضية الصفرية

 .(3) قياسالم متوسط

 عن يختلف معنوياً على النشاط  اهتمام المنظماتمتوسط درجة  -:مقابل الفرضية البديلة

 .(3) قياسمتوسط الم

نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة ( 73)الجدول رقم 
المنظمات االقتصادية الليبية بالقضايا  مدى اهتمامب العبارات المتعلقةالدراسة على 

 البيئية
االنحراف  المتوسط العبارة 

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة المعنوية 
 المحسوبة

 000. 5.455- 878. 3.64 .إنشاء إدارة أو لجنة فنية تهتم باألمور المتعلقة بالبيئة 1
نشر القيام بدورات داخلية أو خارجية للعاملين بالشركة ل 1

 .الوعي البيئي وتحقيق السالمة البيئية واألمنية
3.15 1.057 -1.278 .201 

 000. 4.619- 1.175 3.68 .شهادة االيزو العالمية ىسعي المنشأة للحصول عل 3
أبعد من المعايير  ىسعي المنشأة في حماية البيئة إل 4

شراء أجهزة  مثالً ) والقوانين المطلوبة لحماية البيئة 
 ىات تقنية عالية أو شراء مواد خام بشكل أعلذ ةجديد

 (من المواصفات المطلوبة إلنتاج منتج صديق للبيئة

3.21 .902 -2.162 .031 

    

 -:الحظ أني( 13)من خالل الجدول رقم  
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ت إجابات ومتوسطا( 1.12)المعنوية  ى الدالالت المعنوية المحسوبة أقل من مستو  -أ

 :التالية نشطةأل ل( 3) قياستوسط الممعن  زيدمفردات عينة الدراسة ت

 ( شهادة االيزو العالمية ىسعي المنشأة للحصول عل) في الترتيب األول النشاط -1

 .(1.175)وانحراف معياري ( 3.62) بمتوسط    

( إنشاء إدارة أو لجنة فنية تهتم باألمور المتعلقة بالبيئة) في الترتيب الثاني النشاط -1

 .(3.272)ف معياري وانحرا( 3.64)بمتوسط 

أبعد من المعايير  ىسعي المنشأة في حماية البيئة إل)في الترتيب الثالث النشاط  -3

شراء أجهزة جديد ذات تقنية عالية أو شراء مواد خام  مثالً ) والقوانين المطلوبة لحماية البيئة 

( 3.11)بمتوسط ( منتجات صديقة للبيئة من المواصفات المطلوبة إلنتاج ىبشكل أعل

 .(3.131)وانحراف معياري 

ن إلذلك نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث        

( 3) قياسعن متوسط الم زيددراسة على هذه العبارات تمتوسطات إجابات مفردات عينة ال

 .أهمية هذه األنشطة ارتفاعفهذا يدل على 

 :التالي لنشاطل (1.12)من مستوى المعنوية أكبر المعنوية المحسوبة ةالدالل -ب

القيام بدورات داخلية أو خارجية للعاملين بالشركة لنشر )في الترتيب الرابع النشاط  -1

وانحراف معياري ( 3.15)بمتوسط ( وتحقيق السالمة البيئية واألمنيةالوعي البيئي 

اهتمام أن درجة ل على وهذا يد نشاطال االصفرية لهذ ةالفرضي قبلذلك نل ،(1.357)

 .متوسطة بهذا النشاط المنظمات
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مدى اهتمام المنظمات االقتصادية الليبية ب والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة       

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات  البيئية بالقضايا

  Zواستخدام اختبار ،ة الليبية بالقضايا البيئيةاهتمام المنظمات االقتصادي مدىب المتعلقة

حيث كانت الفرضية ( 14)فكانت النتائج كما بالجدول رقم ( 3) المقياس متوسطحول 

 :والبديلة لها على النحو التالي الصفرية 

اهتمام المنظمات االقتصادية الليبية بالقضايا المتوسط العام لدرجة  -:الفرضية الصفرية

 .(3) قياسمتوسط الم عن لف معنوياً يخت ال البيئية

المنظمات االقتصادية الليبية بالقضايا اهتمام المتوسط العام لدرجة  -:الفرضية البديلة

 .(3) قياسمتوسط الم عن يختلف معنوياً  البيئية

اهتمام المنظمات االقتصادية لدرجة حول المتوسط العام  Zنتائج اختبار( 74)الجدول رقم 
 البيئية الليبية بالقضايا

 
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

المتوسط العام لدرجة اهتمام المنظمات االقتصادية  1
 3.333 5.402 75421. 3.4202 .الليبية بالقضايا البيئية

     
بداللة ( 5.431)الحظ أن قيمة إحصائي االختبار ي( 14)من خالل الجدول رقم       

لذلك نرفض الفرضية الصفرية  (3.35) أقل من مستوى المعنوية (3.333)معنوية محسوبة

 وهو (3.4131)ن المتوسط العام إلجابات مفردات العينة إونقبل الفرضية البديلة وحيث 

اهتمام المنظمات االقتصادية الليبية  ارتفاعفهذا يشير إلى  (3) يزيد عن متوسط المقياس
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من خالل  القضايالديها اهتمام بالمنظمات االقتصادية الليبية  نإالبيئية حيث  يابالقضا

 :التالية ممارسة األنشطة

يزو شهادة اآل ىسعي المنشأة للحصول عل) :في الترتيب األول النشاط .7

  .(العالمية

ة تهتم باألمور المتعلقة إنشاء إدارة أو لجنة فني) :في الترتيب الثاني النشاط .6

  .(بالبيئة

أبعد من  ىسعي المنشأة في حماية البيئة إل) :في الترتيب الثالث النشاط .3

شراء أجهزة جديد ذات تقنية  مثالً ) المعايير والقوانين المطلوبة لحماية البيئة 

منتجات  من المواصفات المطلوبة إلنتاج ىعالية أو شراء مواد خام بشكل أعل

 .((صديقة للبيئة

 .تصادية الليبية بالقضايا البيئيةمات االقاهتمام المنظ أسباب عدم -ب

من أفراد العينة يرون أن شركاتهم ليس لديها أي اهتمام بقضية % 24.8 نأل نظراً        

المحافظة علي البيئة، قام الباحث بسؤالهم عن عدد من األسباب المحتملة لعدم اهتمام 

ارة العليا بقضية البيئة، أو لعدم البيئة والتي منها عدم اهتمام اإلد ىشركاتهم بالمحافظة عل

يبين التوزيع التكراري والنسبي ( 15)جدول رقم الو  ،توفر الموارد المالية والخبرات وغيرها

اهتمام المنظمات  بأسباب عدم على العبارات المتعلقة عينة الدراسةالمئوي إلجابات مفردات 

 .يها حسب أسلوب التوزيع النسبيعل موافقةودرجات الالبيئية  االقتصادية الليبية بالقضايا
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التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات ( 72)جدول رقم ال
عليها  موافقةاهتمام المنظمات االقتصادية الليبية بالقضايا البيئية ودرجات ال بأسباب عدم المتعلقة

 حسب أسلوب التوزيع النسبي

 م
فق ال أوا  العبارة

 أوافق بشدة محايد ال أوافق بشدة
أوافق 
 بشدة

درجة 
 هميةاأل

1 
عدم اهتمام اإلدارة العليا للمشروع 

 .بالقضايا واألمور البيئية
  9 13 8 1 33 التكرار
 عالية 29.0 41.9 25.8 3.2 3.3 %النسبة

1 
عدم توافر الموارد المالية والخبرات 

 .لمتابعة األمور البيئية
  4 8 8 8 3 التكرار
 متوسطة 12.9 25.8 25.8 25.8 9.7 %النسبة

3 
عدم وجود األنظمة والقوانين التي تلزم 

 .الشركة بذلك
  7 14 8 2 33 التكرار
 عالية 22.6 45.2 25.8 6.5 3.3 %النسبة

4 
جمعيات ) عدم وجود ضغوطات خارجية 

المجتمع بصفة  –الدولة  -حماية البيئة
 (.عامة

  11 13 5 2 33 التكرار
 عالية 35.5 41.9 16.1 6.5 3.3 %النسبة

- :الحظ أني( 72)من خالل الجدول رقم      

لمشروع عدم اهتمام اإلدارة العليا ل) :فقة عالية على األسباب التالية الموادرجات  -أ

د عدم وجو )، (والقوانين التي تلزم الشركة بذلكعدم وجود األنظمة )، (بالقضايا واألمور البيئية

 .((المجتمع –الدولة -جمعيات حماية البيئة) ة ضغوطات خارجي

عدم توافر الموارد المالية والخبرات ) :التالي الموافقة متوسطة على السبب ةدرج -ب

  .(لمتابعة األمور البيئية

 اهتمام بأسباب عدم العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من  والختبار معنوية درجة الموافقة     

 متوسطم استخدام اختبار ولكوكسون حول ت ت االقتصادية الليبية بالقضايا البيئيةالمنظما

حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة ( 16)فكانت النتائج كما في الجدول رقم ( 3) المقياس

 :لها لكل عبارة على النحو التالي
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متوسط  عن العبارة ال يختلف معنوياً  الموافقة علىمتوسط درجة  -:الفرضية الصفرية

 .(3) قياسالم

متوسط  عن العبارة يختلف معنوياً  الموافقة علىمتوسط درجة  -:مقابل الفرضية البديلة

 .(3) قياسالم

نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على ( 72)الجدول رقم 
 بية بالقضايا البيئيةاهتمام المنظمات االقتصادية اللي بأسباب عدم العبارات المتعلقة

االنحراف  المتوسط العبارة 
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة المعنوية 
 المحسوبة

عدم اهتمام اإلدارة العليا للمشروع بالقضايا واألمور  1
 .البيئية

3.97 .836 -4.108 .000 

عدم توافر الموارد المالية والخبرات لمتابعة األمور  1
 .البيئية

3.06 1.209 -.318 .750 

 000. 3.848- 860. 3.84 .عدم وجود األنظمة والقوانين التي تلزم الشركة بذلك 3
 -جمعيات حماية البيئة) عدم وجود ضغوطات خارجية  4

 (.المجتمع بصفة عامة –الدولة 
4.06 .892 -4.185 .000 

- :الحظ أني( 16)من خالل الجدول رقم   

ت إجابات ومتوسطا( 1.12)ل من مستوي المعنوية الدالالت المعنوية المحسوبة أق -أ

 :للعبارات التالية( 3) قياسمتوسط المن م أكبرمفردات عينة الدراسة 

جمعيات حماية ) عدم وجود ضغوطات خارجية ) :في الترتيب األول كان السبب -7

 .(3.211)وانحراف معياري ( 4.36)بمتوسط  (المجتمع بصفة عامة –الدولة  -البيئة

لمشروع بالقضايا واألمور عدم اهتمام اإلدارة العليا ل) :الترتيب الثاني كان السبب في -6

 (.3.236)وانحراف معياري ( 3.17)بمتوسط ( البيئية
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( والقوانين التي تلزم الشركة بذلكعدم وجود األنظمة ) :في الترتيب الثالث كان السبب -3

 (.3.263)وانحراف معياري ( 3.24)بمتوسط 

ن إالبديلة لها وحيث  ةرية لهذه العبارات ونقبل الفرضينرفض الفرضيات الصف لذلك     

( 3) قياسعن متوسط الم زيددراسة على هذه العبارات تمتوسطات إجابات مفردات عينة ال

 .سبابدرجات الموافقة على هذه األ ارتفاعفهذا يدل على 

 :التالية ةللعبار (  1.12)من مستوى المعنوية  المعنوية المحسوبة أكبر ةالدالل -ب

والخبرات لمتابعة األمور عدم توافر الموارد المالية ) :في الترتيب الرابع كان السبب -7

 (.1.131)وانحراف معياري ( 3.36)بمتوسط ( البيئية

 اعلى هذ أن درجة الموافقةوهذا يدل على  سببال االصفرية لهذ ةالفرضي نقبل ذلكل     

 .متوسطة سببال

 اهتمام المنظمات االقتصادية الليبية بأسباب عدم بار الفرضية الفرعية المتعلقةوالخت     

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات  بالقضايا البيئية

 Zواستخدام اختبار اهتمام المنظمات االقتصادية الليبية بالقضايا البيئية بأسباب عدم المتعلقة

 اتحيث كانت الفرضي ،(17)فكانت النتائج كما بالجدول رقم ( 3) المقياس توسطمحول  

- :نحو التاليالصفرية والبديلة لها على ال

اهتمام  بأسباب عدم المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة :الفرضية الصفرية

 .(3) قياسعن متوسط الم اً يختلف معنوي ال المنظمات االقتصادية الليبية بالقضايا البيئية
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 اهتمام بأسباب عدم المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة :الفرضية البديلة

 .(3) قياسعن متوسط الم المنظمات االقتصادية الليبية بالقضايا البيئية يختلف معنوياً 

 
ينة الدراسة على جميع العبارات نتائج اختبار حول المتوسط العام إلجابات مفردات ع( 71)الجدول رقم 

 اهتمام المنظمات االقتصادية الليبية بالقضايا البيئية بأسباب عدم المتعلقة
 

 العبارة
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  1
م المنظمات االقتصادية مدى اهتماب العبارات المتعلقة

  .الليبية بالقضايا البيئية
3.7339 .55878 7.312 3.333 

      
بداللة  (7.311)الحظ أن قيمة إحصائي االختبار ي( 17)من خالل الجدول رقم      

نرفض الفرضية  هذال ،(3.35)وهي أقل من مستوى المعنوية  (3.333)معنوية محسوبة 

 ،(3.734)يلة وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات العينة الصفرية ونقبل الفرضية البد

اهتمام المنظمات  عدملوجود أسباب فهذا يشير إلى  (3) يزيد عن متوسط المقياس وهو

- :هذه األسباب في األسباب التالية وتتمثلاالقتصادية الليبية بالقضايا البيئية 

 -جمعيات حماية البيئة) خارجية  تعدم وجود ضغوطا) :في الترتيب األول كان السبب -أ

 .(3.211)وانحراف معياري ( 4.36)بمتوسط  (المجتمع بصفة عامة –الدولة

عدم اهتمام اإلدارة العليا للمشروع بالقضايا واألمور ) :في الترتيب الثاني كان السبب -ب

 (.3.236)وانحراف معياري ( 3.17)بمتوسط ( البيئية

( عدم وجود األنظمة والقوانين التي تلزم الشركة بذلك) :بفي الترتيب الثالث كان السب -ت

 (.3.263)وانحراف معياري ( 3.24)بمتوسط 
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يوجد دوافع للمنظمات االقتصادية الليبية لالهتمام : الثانية الفرعية الفرضية -6

  .البيئة ىبالمحافظة عل

ضايا البيئية في أن هناك دوافع الهتمام الشركات الصناعية بالق الباحثين بعضيرى      

بعض الدول الغربية والتي منها الدوافع القانونية في شكل التزام بالقوانين البيئية لتجنب 

الغرامات والمخالفات، والدوافع االجتماعية لغرض تحسين صورة المنشاة أمام المجتمع، ودافع 

قتصادية السوق بغرض زيادة قدرتها التنافسية، ولغرض فهم دوافع ومبررات المنظمات اال

وفي سبيل اختبار ، الليبية لالهتمام بالقضايا البيئية وما يترتب عليها من تكاليف بيئية

قام الباحث بسؤال أفراد العينة إلبداء آرائهم فيما يتعلق بترتيب هذه  ،فرعية الثانيةالفرضية ال

عينة ردات يبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مف( 12)جدول رقم الالدوافع، و 

 ئيةتكاليف البيبية لليدوافع تحمل المنظمات االقتصادية اللب على العبارات المتعلقة الدراسة

على  الموافقةأن درجات  يبين ، والذية عليها حسب أسلوب التوزيع النسبيموافقودرجات ال

ية عالية بدوافع المنظمات االقتصادية الليبية لتحمل التكاليف البيئ المتعلقة العباراتجميع 

   .القانونية أو االجتماعية أو السوق  اءلجميع الدوافع سو 

التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات ( 71)جدول رقم ال
عليها  موافقةودرجات ال بدوافع دراسة ماهية التكاليف البيئية التي تتحملها الشركات الليبية المتعلقة

 وب التوزيع النسبيحسب أسل

 م
ال أوافق   العبارة

 بشدة
ال 
 أوافق بشدة محايد أوافق

أوافق 
 بشدة

درجة 
 هميةاأل

1 

ن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يمكن إ
أن يساعد الشركة لالستجابة والتوافق مع 

القوانين الحالية والمستقبلية الخاصة 
 (. دوافع قانونية.  ) بحماية البيئة

  25 78 19 2 1 التكرار
 %النسبة

.8 1.6 15.2 62.4 20.0 
 عالية

1 
ن معرفة ودراسة التكاليف البيئية يساعد إ

 -لغراماتا) الشركة في تجنب االلتزامات 
  37 73 11 3 1 التكرار
 عالية 29.6 58.4 8.8 2.4 8. %النسبة
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بسبب عدم  أالتي قد تنش( التعويضات
 .   االلتزام بالقوانين البيئية

3 
ن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يساهم إ

من  ثفي تجنب الضغوط التي تحد
 (. دوافع السوق . )المنافسين والمستهلكين

  11 54 46 11 3 التكرار
 عالية 8.8 43.2 36.8 8.8 2.4 %النسبة

4 

ن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يساعد إ
الشركة في توفير المعلومات للمجتمع عن 

البيئية للشركة ودور الشركة في التأثيرات 
 (.  دوافع اجتماعية. )الحد منها

  20 70 25 6 4 التكرار
 %النسبة

3.2 4.8 20.0 56.0 16.0 
 عالية

         

 المتعلقة العباراتجميع على  الموافقةنالحظ أن درجات ( 12)من خالل الجدول رقم        

      .الليبية عالية مات االقتصاديةبدوافع دراسة وتحمل التكاليف البيئية للمنظ

 دوافع المنظماتب العبارات المتعلقةعلى كل عبارة من  والختبار معنوية درجة الموافقة       

 متوسطم استخدام اختبار ولكوكسون حول ت التكاليف البيئية االقتصادية الليبية لتحمل

ة الصفرية والبديلة نت الفرضيحيث كا( 11)فكانت النتائج كما في الجدول رقم ( 3) المقياس

- :على النحو التالي لها لكل

عن متوسط  العبارة ال يختلف معنوياً  الموافقة علىمتوسط درجة  -:الفرضية الصفرية

 .(3) قياسالم

متوسط  عن العبارة يختلف معنوياً  الموافقة على متوسط درجة -:مقابل الفرضية البديلة

 .(3) قياسالم
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ائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على نت( 79)الجدول رقم 
 بدوافع دراسة ماهية التكاليف البيئية التي تتحملها الشركات الليبية العبارات المتعلقة

االنحراف  المتوسط العبارة 
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة المعنوية 
 المحسوبة

ية يمكن أن يساعد أن دراسة وتحليل التكاليف البيئ 1
الشركة لالستجابة والتوافق مع القوانين الحالية 

 (. دوافع قانونية.  ) والمستقبلية الخاصة بحماية البيئة
3.99 .701 -8.888 .000 

أن معرفة ودراسة التكاليف البيئية يساعد الشركة في  1
التي قد تنشا ( التعويضات -الغرامات) تجنب االلتزامات 
 .   تزام بالقوانين البيئيةبسبب عدم االل

4.14 .733 -9.050 .000 

أن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يساهم في تجنب  3
دوافع . )الضغوط التي تحدت من المنافسين والمستهلكين

 (. السوق 
3.47 .867 -5.261 .000 

أن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يساعد الشركة في  4
عن التأثيرات البيئية للشركة توفير المعلومات للمجتمع 
 (.  دوافع اجتماعية. )ودور الشركة في الحد منها

3.77 .890 -7.077 .000 

     

 ى الدالالت المعنوية المحسوبة أقل من مستو  الحظ أني( 11)من خالل الجدول رقم         

( 3) سقياعن متوسط الم زيدومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة ت ،(3.35)المعنوية 

لذلك ، بدوافع المنظمات االقتصادية الليبية لتحمل التكاليف البيئية لعبارات المتعلقةجميع ال

نرفض الفرضيات الصفرية لهذه العبارات ونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث أن متوسطات 

فهذا يدل ( 3) قياسعن متوسط الم زيددراسة على هذه العبارات تإجابات مفردات عينة ال

 .درجات الموافقة على هذه العبارات معنويات رتفاعاعلى 

 دوافع المنظمات االقتصادية الليبية لتحملب والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة       

جميع   على الدراسة  عينة  مفردات  إلجابات  تم إيجاد المتوسط العام  البيئية التكاليف

استخدام ب التكاليف البيئية ة الليبية لتحملالمنظمات االقتصاديبدوافع  العبارات المتعلقة
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حيث كانت ( 13)فكانت النتائج كما بالجدول رقم ( 3) المقياس متوسطحول   Zاختبار

 -:ة والبديلة لها على النحو التاليالفرضية الصفري

 دوافع المنظماتب المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة: الفرضية الصفرية

 .(3) قياسعن متوسط الم يختلف معنوياً  التكاليف البيئية ال دية لتحملاالقتصا

 المنظمات بدوافع المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة :الفرضية البديلة

 .(3) قياسعن متوسط الم يختلف معنوياً التكاليف البيئية  االقتصادية لتحمل

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع حول  (Z)نتائج اختبار( 61)الجدول رقم 
 بدوافع دراسة ماهية التكاليف البيئية التي تتحملها الشركات الليبية العبارات المتعلقة

 
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

على المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة  1
 لتحمل المنظمات االقتصاديةدوافع ب العبارات المتعلقة
 .التكاليف البيئية

3.8420 .58072 16.211 3.333 

      
بداللة معنوية  (16.111)أن قيمة إحصائي االختبار  يتبين( 13)الجدول رقم         

ة لذلك نرفض الفرضية الصفري ،(3.35)وهي أقل من مستوى المعنوية( 3.333) محسوبة

يزيد  وهو (3.241) وسط العام إلجابات مفردات العينةونقبل الفرضية البديلة وحيث أن المت

عديدة للمنظمات االقتصادية الليبية وجود دوافع فهذا يشير إلى  (3) عن متوسط المقياس

- :وتتمثل هذه الدوافع في الدوافع التاليةلتحمل التكاليف البيئية التكاليف 

أن معرفة ودراسة التكاليف البيئية يساعد الشركة في ) :ن الدافعفي الترتيب األول كا - أ

بسبب عدم االلتزام  أالتي قد تنش( التعويضات -الغرامات) تجنب االلتزامات 

 .(3.733)وانحراف معياري ( 4.14) بمتوسط( (دوافع قانونية) قوانين البيئيةبال
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يف البيئية يمكن أن يساعد دراسة وتحليل التكال أن) :في الترتيب الثاني كان الدافع - ب

)  مستقبلية الخاصة بحماية البيئةالشركة لالستجابة والتوافق مع القوانين الحالية وال

 (.3.731)وانحراف معياري ( 3.11) بمتوسط  ((دوافع قانونية

أن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يساعد الشركة ) :في الترتيب الثالث كان الدافع - ت

للمجتمع عن التأثيرات البيئية للشركة ودور الشركة في الحد  في توفير المعلومات

 .(3.213)وانحراف معياري ( 3.77)بمتوسط  ((دوافع اجتماعية)منها 

أن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يساهم في تجنب ) :في الترتيب الرابع كان الدافع - ث

( 3.47)وسط بمت( (دوافع السوق ) الضغوط التي تحدت من المنافسين والمستهلكين

 .(3.267)وانحراف معياري 

األنشــطة  ىتهــتم المنظمــات االقتصــادية الليبيــة باألنفــاق علــ :الفرضــية الفرعيــة الثالثــة -3

 .الخاصة بحماية البيئة

الشركات الصناعية العديد من األضرار البيئية، والمتمثلة في األدخنة  ىيترتب عل       

المخلفات الصلبة والسائلة، وفي سبيل المحافظة  ىإل والغازات وكذلك الغبار، هذا باإلضافة

العديد من األنشطة من أجل تقليل هذه األضرار،  ىالبيئة تقوم الشركات باألنفاق عل ىعل

، وفي سبيل اختبار ولمعرفة أوجه األنفاق المحتملة التي تتحملها الشركات محل الدراسة

د العينة عن مجموعة من هذه األنشطة قام الباحث بسؤال أفرا الفرضية الفرعية الثالثة،

جدول الالمحتملة التي يمكن أن تنفق عليها الشركات من أجل اإليفاء بمسئوليتها تجاه البيئة، و 

 أوجهعلى  عينة الدراسةيبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات ( 11)رقم 
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حسب أسلوب التوزيع  اإلنفاق عليها ودرجات إنفاق الشركات الليبية على أنشطة حماية البيئة

 .النسبي

- :نالحظ أن( 11)رقم  التالي من خالل الجدولو      

  .إنفاق الشركات الليبية على أنشطة الحماية من الحرائق والسالمة عالية ةدرج  - أ

 .إنفاق الشركات الليبية على بقية األنشطة متوسطةدرجات   - ب

أوجه إنفاق ي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة على التوزيع التكراري والنسب( 67)جدول رقم ال
 حسب أسلوب التوزيع النسبي اإلنفاق عليهاودرجات الشركات الليبية على أنشطة حماية البيئة 

 م
صغيرة   العبارة

 كبيرة متوسطة صغيرة جداً 
درجة  جداً  كبيرة

 اإلنفاق

1 
أنشطة إدارة المخلفات والنفايات 

 .ومعالجتها
  9 37 54 15 10 التكرار
 متوسطة 7.2 29.6 43.2 12.0 8.0 %النسبة

1 
  7 27 65 14 12 التكرار .أنشطة حماية الهواء من التلوث

 متوسطة 5.6 21.6 52.0 11.2 9.6 %النسبة

3 
  4 9 75 23 14 التكرار .أنشطة حماية التربة من التلوث

 متوسطة 3.2 7.2 60.0 18.4 11.2 %النسبة

4 
  8 28 57 21 11 التكرار .حماية المصادر المائية أنشطة

 متوسطة 6.4 22.4 45.6 16.8 8.8 %النسبة

5 
  2 15 65 25 18 التكرار .أنشطة منع الضوضاء والضجيج

 متوسطة 1.6 12.0 52.0 20.0 14.4 %النسبة

6 
  6 24 74 13 8 التكرار .الطاقة ىأنشطة الحفاظ عل

 متوسطة 4.8 19.2 59.2 10.4 6.4 %النسبة

7 
  10 36 60 14 5 التكرار .أنشطة االستغالل األمثل للمواد الخام

 متوسطة 8.0 28.8 48.0 11.2 4.0 %النسبة

2 
  24 56 39 6 33 التكرار .أنشطة الحماية من الحرائق والسالمة

 عالية 19.2 44.8 31.2 4.8 3.3 %النسبة

1 
  13 30 50 19 13 التكرار .زاتأنشطة الحماية من اإلشعاع والغا

 متوسطة 10.4 24.0 40.0 15.2 10.4 %النسبة

13 
  10 20 58 18 19 التكرار .أنشطة البحوث والتطوير

 متوسطة 8.0 16.0 46.4 14.4 15.2 %النسبة
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م اسففتخدام تفف إنفففاق الشففركات الليبيففة علففى أنشففطة حمايففة البيئففةوالختبففار معنويففة درجففة        

 ،(11)فكانفففت النتفففائج كمفففا ففففي الجفففدول رقفففم ( 3) المقيفففاس متوسفففطر ولكوكسفففون حفففول اختبفففا

 -:حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي

 متوسط عن ال يختلف معنوياً  إنفاق الشركات على النشاطمتوسط درجة  :الفرضية الصفرية

 .(3) قياسالم

 عن يختلف معنوياً  إنفاق الشركات على النشاطسط درجة متو  :مقابل الفرضية البديلة

 .(3) قياسالم متوسط

نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة ( 66)الجدول رقم 
 أوجه إنفاق الشركات الليبية على أنشطة حماية البيئةعلى 

االنحراف  المتوسط العبارة 
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

لة المعنوية الدال 
 المحسوبة

 115. 1.574- 1.003 3.16 .أنشطة إدارة المخلفات والنفايات ومعالجتها 1
 945. 069.- 971. 3.02 .أنشطة حماية الهواء من التلوث 1
 001. 3.242- 874. 2.73 .أنشطة حماية التربة من التلوث 3
 995. 006.- 1.004 3.01 .أنشطة حماية المصادر المائية 4
 000. 3.890- 924. 2.66 .نشطة منع الضوضاء والضجيجأ 5
 554. 592.- 864. 3.06 .أنشطة الحفاظ علي الطاقة 6
 003. 2.954- 906. 3.26 .أنشطة االستغالل األمثل للمواد الخام 7
 000. 4.199- 809. 3.78 .أنشطة الحماية من الحرائق والسالمة 2
 449. 756.- 1.107 3.09 .أنشطة الحماية من اإلشعاع والغازات 1
 157. 1.414- 1.107 2.87 .أنشطة البحوث والتطوير 13

  -:نالحظ أن( 11)من خالل الجدول رقم     

ت إجابات ومتوسطا (1.12) المعنوية ى الدالالت المعنوية المحسوبة أقل من مستو  -أ

 -:التالية لألنشطة( 3) قياسمتوسط المعن  زيدمفردات عينة الدراسة ت
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( أنشطة الحماية من الحرائق والسالمة)الترتيب األول يتم اإلنفاق على في  -7

 .(3.231)وانحراف معياري ( 3.72)بمتوسط 

( أنشطة االستغالل األمثل للمواد الخام)يب الثاني يتم اإلنفاق على في الترت -6

 .(3.136)وانحراف معياري ( 3.16)بمتوسط 

ن إونقبل الفرضيات البديلة لها وحيث  ودبننرفض الفرضيات الصفرية لهذه ال هذال      

( 3) قياسعن متوسط المزيد ت نشطةمتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على هذه األ

 .اإلنفاق على هذه األنشطةدرجات  رتفاعاهذا يدل على و 

ومتوسطات إجابات  (1.12)من مستوى المعنوية المعنوية المحسوبة أكبر ةلداللا -ب

 -:التالية بنودلل (3)متوسط المقياساسة تزيد عن مفردات عينة الدر 

أنشطة إدارة المخلفات والنفايات ) الترتيب الثالث يتم اإلنفاق علىفي  -7

 .(1.333)وانحراف معياري ( 3.16)بمتوسط ( ومعالجتها

( أنشطة الحماية من اإلشعاع والغازات)يب الرابع يتم اإلنفاق على في الترت -6

 .( 1.137)ياري وانحراف مع(  3.31)بمتوسط 

بمتوسط ( الطاقة ىأنشطة الحفاظ عل)يب الخامس يتم اإلنفاق على في الترت -3

 .( 3.264)وانحراف معياري (  3.36)

( أنشطة حماية الهواء من التلوث) يب السادس يتم اإلنفاق على  في الترت -4

 .(3.171)وانحراف معياري ( 3.31)بمتوسط 
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  (أنشطة حماية المصادر المائية) على يب السابع يتم اإلنفاق في الترت -2

 .(1.334)وانحراف معياري ( 3.31)   بمتوسط

بمتوسط ( أنشطة البحوث والتطوير) يب الثامن يتم اإلنفاق علىفي الترت -2

 (.1.137)وانحراف معياري ( 1.27)

اإلنفاق  درجةأن وهذا يدل على  نشطةالصفرية لهذه األ اتالفرضي نقبلذلك ل       

 .متوسطةة هذه األنشط على

ت إجابات ومتوسطا (1.12) المعنوية ى الدالالت المعنوية المحسوبة أقل من مستو  -ج

 -:التالية لألنشطة( 3) قياسمتوسط المعن  تقلمفردات عينة الدراسة 

بمتوسط ( أنشطة حماية التربة من التلوث) يب التاسع يتم اإلنفاق علىفي الترت -7

 .(3.274) وانحراف معياري (  1.73)

بمتوسط ( أنشطة منع الضوضاء والضجيج) يب العاشر يتم اإلنفاق علىالترتفي  -6

 .( 3.114)وانحراف معياري (  1.66)

البديلة لها وحيث  اتونقبل الفرضي نشطةالصفرية لهذه األ اتنرفض الفرضيهذا ل       

 قياسعن متوسط المقل ت نشطةدراسة على هذه األأن متوسطات إجابات مفردات عينة ال

 .اإلنفاق على هذه األنشطةدرجات  نخفاضافهذا يدل على  (3)

على  أوجه إنفاق المنظمات االقتصادية الليبيةب المتعلقةوالختبار الفرضية الفرعية        

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع  ،حماية البيئة أنشطة

واستخدام  على أنشطة حماية البيئةاالقتصادية منظمات بأوجه إنفاق ال المتعلقة العبارات
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حيث كانت ( 17)فكانت النتائج كما بالجدول رقم ( 3) المقياس حول متوسط  Zاختبار

 -:الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي 

 إنفاق الشركات الليبية على أنشطة حماية البيئة ال المتوسط العام لدرجة: الفرضية الصفرية

 .(3) قياسمتوسط الم عن ف معنوياً يختل

 إنفاق الشركات الليبية على أنشطة حماية البيئةالمتوسط العام لدرجة : الفرضية البديلة

 .(3) قياسمتوسط الم عن يختلف معنوياً 

إنفاق الشركات الليبية على  المتوسط العام لدرجةحول المتوسط  Zنتائج اختبار ( 63)الجدول رقم 
 ةأنشطة حماية البيئ

 
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

لمتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على ا 1
 3.113 1.062 67399. 3.0640 أوجه إنفاق الشركات الليبية على أنشطة حماية البيئة

     
بداللة  (1.361)صائي االختبارالحظ أن قيمة إحي( 13)من خالل الجدول رقم       

 اتالفرضي نقبللذلك ، (3.35)من مستوى المعنوية  كبرأ وهي (3.113)معنوية محسوبة 

بأوجه اإلنفاق  المنظمات االقتصادية الليبيةتدني في مستوى اهتمام هذا يشير إلى و الصفرية 

 -:على األوجه التالية فقط نفاقحماية البيئة حيث تم اإل على أنشطة

بمتوسط ( أنشطة الحماية من الحرائق والسالمة) :تيب األول يتم اإلنفاق علىي التر ف -7

 .(3.231)وانحراف معياري ( 3.72)

بمتوسط ( أنشطة االستغالل األمثل للمواد الخام)  :يب الثاني يتم اإلنفاق علىفي الترت -6

 .(3.136)وانحراف معياري ( 3.16)
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 .ها تكاليف بيئية داخل المنظمات االقتصاديةطبيعة التكاليف التي يمكن اعتبار  -4

طبيعفة التكفاليف التفي تتحملهفا المنظمفات االقتصفادية الليبيفة الباحفث معرففة  ىعل كان       

كانففت رأسففمالية أو  بغففض النظففر عففن نففوع النفقففة سففواء)  والتففي يمكففن اعتبارهففا تكففاليف بيئيففة

يف يهففم حففول مجمففوع مففن النفقففات والتكففال، قففام الباحففث بسففؤال أفففراد العينففة إلبففداء رأ(تشففغيلية

تكففراري والنسففبي المئففوي توزيففع اليبففين ال( 14)رقففم  الجففدولو  المحتمففل أنفاقهففا داخففل شففركاتهم،

 االقتصفادية ى المنظمفاتدطبيعفة التكفاليف لف حفولعلى سفؤال الدراسة  مفردات عينةإلجابات 

  .الليبية

على الدراسة  مفردات عينةجابات إلالتوزيع التكراري والنسبي المئوي ( 64)جدول رقم 
 الشركات الليبية دىسؤال حول طبيعة التكاليف ل

 %النسبة  العدد اآلثار البيئية
 26.0 86 .تكاليف رأسمالية تتمثل في شراء أجهزة تقوم بالتحكم والحد من التلوث

 25.1 83 .لعاملينتكاليف رأسمالية تتمثل في شراء معدات وأجهزة للتقليل من مخاطر العمل بالنسبة ل
تكاليف رأسمالية شراء أجهزة ذات كفاءة عالية في التحكم في المواد الخام والطاقة والمياه 

 .من أجل ترشيد التكاليف
42 12.7 

تكاليف تشغيلية متمثلة في شراء مواد خام ذات مواصفات عالية إلنتاج منتجات صديقة 
 .للبيئة

29 8.8 

 14.5 48 .يات ومعالجتها والتخلص منهاتكاليف إدارة المخلفات والنفا
التكاليف الجزائية مثل الغرامات، التعويضات، تكاليف أصالح ومعالجة األضرار بالبيئة 

 المحيطة
43 13.0 

 100.0 *331 المجموع

 اختبار أكثر من إجابة 
أجابوا على أن نالحظ أن معظم مفردات عينة الدراسة  ،(14) من خالل الجدول رقم    

تكاليف رأسمالية تتمثل في شراء )هي  الليبية ى المنظمات االقتصاديةدالتكاليف ل ةطبيع

م ث ،ة الدراسةمن مفردات عين( % 16)نسبة ون ويمثل( أجهزة تقوم بالتحكم والحد من التلوث

 رأسمالية  تكاليف )هي  الليبية المنظمات دىطبيعة التكاليف لأجابوا على أن يليه ممن 
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 نسبة ون ويمثل( العمل بالنسبة للعاملين من مخاطروأجهزة للتقليل  داتفي شراء مع تتمثل

 ىدطبيعة التكاليف لأجابوا على أن م يليه ممن ثعينة الدراسة  من جميع مفردات( 15.1%)

 ون ويمثل( النفايات ومعالجتها والتخلص منهاتكاليف إدارة المخلفات و )هي  ةالليبي لمنظماتا

طبيعة أجابوا على أن م يليه ممن ث ،ات عينة الدراسةمن جميع مفرد (%14.5)نسبة 

التكاليف الجزائية مثل الغرامات، التعويضات، تكاليف )هي  الليبية ى المنظماتدالتكاليف ل

من جميع مفردات عينة  (%13) نسبة ون ويمثل( أصالح ومعالجة األضرار بالبيئة المحيطة

تكاليف ) الليبية ى المنظماتداليف لطبيعة التكأجابوا على أن م يليه ممن ث ،الدراسة

ة والمياه من أجل رأسمالية شراء أجهزة ذات كفاءة عالية في التحكم في المواد الخام والطاق

ممن  والباقي ،من جميع مفردات عينة الدراسة( %11.7) نسبة ون ويمثل( ترشيد التكاليف

ف تشغيلية متمثلة في شراء تكالي)هي  الليبية ى المنظماتدطبيعة التكاليف ل أجابوا على أن

من ( % 2.2)نسبة ون ويمثل( الية إلنتاج منتجات صديقة للبيئةمواد خام ذات مواصفات ع

  .جميع مفردات عينة الدراسة

ة تقوم المنظمات االقتصادية الليبية بإدراج تكاليف األنشط: الفرضية الفرعية الرابعة -2

 .البيئية في حسابات التكاليف العامة

ن اغلب الدراسات النظرية منها أو التطبيقية في الدول الصناعية والمتقدمة  رًا ألنظ      

غلب الشركات تتحمل في تكاليف لها ارتباط وثيق بحماية البيئة والمحافظة عليها، أ تفيد بأن 

اختبار الفرضية وفي سبيل  مباشرة،الغير ات تقوم بإدراجها ضمن التكاليف إال أن هذه الشرك

التكاليف السابقة من قبل  قام الباحث بسؤال أفراد عن كيفية إدراج ومعالجة رابعةالفرعية ال

يبين التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات ( 15)جدول رقم الو المنظمات االقتصادية، 
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 اإلدراجودرجات  السابقة التكاليف البيئيةالبنود التي يتم إدراج على  عينة الدراسةمفردات 

 .لتوزيع النسبيحسب أسلوب ا

البنود التي يتم التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة على ( 62)جدول رقم ال
 حسب أسلوب التوزيع النسبي اإلدراجودرجات  فيها إدراج التكاليف البيئية

 م
صغيرة   العبارة

 كبيرة متوسطة صغيرة جداً 
درجة  جداً  كبيرة

 اإلدراج

1 
  13 22 70 12 8 التكرار .االستثماريةالتكاليف 

 متوسطة 10.4 17.6 56.0 9.6 6.4 %النسبة

1 
  16 33 65 7 4 التكرار .التكاليف اإلنتاجية المباشرة

 متوسطة 12.8 26.4 52.0 5.6 3.2 %النسبة

3 
  14 27 72 7 5 التكرار .مباشرةالالتكاليف الصناعية غير 

 متوسطة 11.2 21.6 57.6 5.6 4.0 %النسبة

4 
  13 38 61 10 3 التكرار .مباشرةالغير التكاليف 

 متوسطة 10.4 30.4 48.8 8.0 2.4 %النسبة

5 
  4 20 78 16 7 التكرار .التعويضات والغرامات

 متوسطة 3.2 16.0 62.4 12.8 5.6 %النسبة

6 
  3 17 82 12 11 التكرار .التكاليف اإلدارية

 متوسطة 2.4 13.6 65.6 9.6 8.8 %النسبة

 

ضمن  البيئة األنشطة إدراج تكاليفدرجات نالحظ أن ( 15)من خالل الجدول رقم        

 .متوسطة تتم بدرجة البنود السابقة

 المختلفة كاليفبنود التفي  تكاليف األنشطة البيئية السابقةإدراج والختبار معنوية درجة      

فكانت النتائج كما في الجدول رقم ( 3) المقياس سطمتو م استخدام اختبار ولكوكسون حول ت

- :حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي( 16)

 



203 

 

متوسط  عن ال يختلف معنوياً  تكاليف األنشطةإدراج متوسط درجة  -:الفرضية الصفرية

 .(3) قياسالم

 قياسمتوسط الم عن يختلف معنوياً  طةإدراج تكاليف األنشمتوسط درجة  -:الفرضية البديلة

(3). 

نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة ( 62)الجدول رقم 
 نشطة البيئية فيهاتكاليف األ راج البنود التي يتم إدعلى 

االنحراف  المتوسط العبارة 
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة المعنوية 
 المحسوبة

 082. 1.739- 962. 3.16 .يف االستثماريةالتكال 1
 000. 4.374- 898. 3.40 .التكاليف اإلنتاجية المباشرة 1
 001. 3.434- 891. 3.30 .مباشرةالغير التكاليف الصناعية  3
 000. 4.426- 869. 3.38 .مباشرةالغير التكاليف  4
 770. 292.- 803. 2.98 .التعويضات والغرامات 5
 171. 1.368- 823. 2.91 .داريةالتكاليف اإل 6

 

  -:الحظ أني( 16)من خالل الجدول رقم      

ت إجابات ومتوسطا (1.12)الدالالت المعنوية المحسوبة أقل من مستوي المعنوية -أ

 -:التالية بنودلل( 3) قياسمتوسط المعن  زيدمفردات عينة الدراسة ت

التكاليف اإلنتاجية )لبيئية في بند ا األنشطة تكاليففي الترتيب األول يتم إدراج  -7

 .(3.212)وانحراف معياري ( 3.43)بمتوسط ( المباشرة

( مباشرةالغير التكاليف )البيئية في بند  األنشطة تكاليففي الترتيب الثاني يتم إدراج  -6

 .(3.261)وانحراف معياري ( 3.32)بمتوسط 
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غير  التكاليف الصناعية)بند  وفي الترتيب الثالث يتم إدراج التكاليف البيئية في -3

 .(3.211)وانحراف معياري ( 3.33)بمتوسط ( مباشرةال

البديلة لها وحيث أن  اتونقبل الفرضي بنودالصفرية لهذه ال اتض الفرضينرفعليه       

فهذا ( 3) قياسعن متوسط المزيد ت بنوددراسة على هذه المتوسطات إجابات مفردات عينة ال

 .األنشطة البيئية في هذه البنود تكاليفج إدرات درجا رتفاعايدل على 

 -:التالية بنودلل (1.12) من مستوى المعنوية المعنوية المحسوبة أكبر ةلداللا -ب

( التكاليف االستثمارية)البيئية في بند  األنشطة يتم إدراج تكاليف في الترتيب الرابع -7

 .(3.161)وانحراف معياري ( 3.16)بمتوسط 

التعويضات )البيئية في بند  األنشطة يتم إدراج تكاليف ب الخامسفي الترتي -6

 .(3.233)وانحراف معياري ( 1.12)بمتوسط ( والغرامات

( التكاليف اإلدارية)البيئية في بند  األنشطة يتم إدراج تكاليف في الترتيب السادس -3

 .(3.213)وانحراف معياري ( 1.11)بمتوسط 

التكاليف البيئية  إدراج درجةأن وهذا يدل على  بنودية لهذه الالصفر  اتالفرضي نقبلذلك ل    

 .متوسطةهذه البنود  في

 ،هافي البيئية األنشطة تكاليف البنود التي يتم إدراجب المتعلقةوالختبار الفرضية الفرعية      

ود البنب المتعلقةب تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على جميع العبارات

( 3) المقياس حول متوسط  Zاستخدام اختباربو  ،فيها البيئية األنشطة تكاليف يتم إدراج التي
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حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو ( 17)فكانت النتائج كما بالجدول رقم 

 -:التالي 

يختلف  البيئية في هذه البنود ال إدراج التكاليفالمتوسط العام لدرجة : الفرضية الصفرية

 .(3) قياسمتوسط الم عن معنوياً 

 يختلف معنوياً البيئية في هذه البنود  إدراج التكاليفالمتوسط العام لدرجة : الفرضية البديلة

 .(3) قياسمتوسط الم عن

 
إدراج التكاليف البيئية  في هذه متوسط المتوسط العام لدرجة حول  Zنتائج اختبار ( 61)الجدول رقم 

 البنود
 

 العبارة
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  1
 3.333 4.194 50831. 3.1907   .فيها البيئية األنشطة تكاليفالبنودالتي يتم إدراج 

 
بداللة ( 4.114) رالحظ أن قيمة إحصائي االختباي( 17)من خالل الجدول رقم       

لذلك نرفض الفرضية  ( 3.35) وهي أقل من مستوى المعنوية، (3.333) محسوبة معنوية

( 3.111) الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات العينة

 األنشطة اليفتكارتفاع درجة إدراج فهذا يشير إلى  (3) يزيد عن متوسط المقياس وهو

 -:ية في البنود التاليةالبيئ

التكاليف اإلنتاجية ) :البيئية في بند األنشطة تكاليففي الترتيب األول يتم إدراج  -7

 .(3.212)وانحراف معياري ( 3.43)بمتوسط ( المباشرة
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( مباشرةالالتكاليف غير ) :البيئية في بند األنشطة في الترتيب الثاني يتم إدراج تكاليف -6

 .(3.261)راف معياري وانح( 3.32)بمتوسط 

التكاليف الصناعية ) :البيئية في بند األنشطة تكاليفوفي الترتيب الثالث يتم إدراج  -3

 .(3.211)وانحراف معياري ( 3.33)بمتوسط ( مباشرةالغير 

  من الليبية المنظمات االقتصادية توجد عدة أسباب تمنع: الفرضية الفرعية الخامسة -2

 .ألضرار البيئية في قوائمها الماليةالتكاليف وااإلفصاح عن 

ألن أغلب الدراسات التطبيقية السابقة المتعلقة باإلفصاح عن األداء البيئي  نظراً       

المنظمات االقتصادية الليبية كان من نتائجها، إن هذه المنظمات ال  ىواالجتماعي عل

على المالية ومرفقاتها  تفصح عن التكاليف وااللتزامات البيئية واالجتماعية ضمن قوائمها

أن هذه المنظمات تتحمل في العديد من األعباء والتكاليف البيئية واالجتماعية،  من رغمال

لهذا قام الباحث باالستفسار من أفراد العينة عن وجهة نظرهم في أسباب غياب اإلفصاح 

   .البيئية في مؤسساتهم، وارجعوها إلي األسباب التالية عن التكاليف

 منظمات االقتصاديةالتقارير المالية للاإلفصاح عن التكاليف البيئية في أسباب عدم  -أوالً 

 .الليبية

الليبية قام  االقتصادية لمعرفة أسباب غياب اإلفصاح عن التكاليف البيئية للمنظمات       

ام سباب المحتملة لعدم قيعن آرائهم في ما يتعلق بمجموعة من األحث بسؤال أفراد العينة البا

يبين ( 12)جدول رقم الو محل الدراسة باإلفصاح عن التكاليف البيئية،  المنظمات االقتصادية

 على العبارات المتعلقة عينة الدراسةالتوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات 

 ،الليبية منظمات االقتصاديةاإلفصاح عن التكاليف البيئية في التقارير المالية لل بأسباب عدم
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 .ة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبيهميودرجات األ

التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراسة على العبارات ( 61)جدول رقم ال
الليبية  منظمات االقتصاديةاإلفصاح عن التكاليف البيئية في التقارير المالية للبأسباب عدم  المتعلقة

 سب أسلوب التوزيع النسبيعليها ح موافقةودرجات ال

 م
ال أوافق   العبارة

 بشدة
ال 
 أوافق بشدة محايد أوافق

أوافق 
 بشدة

درجة 
 هميةاأل

1 
  50 58 13 3 1 التكرار .غياب الضغوطات الحكومية والسياسية

 عالية 40.0 46.4 10.4 2.4 8. %النسبة

1 
  43 66 13 2 1 التكرار .عدم مطالبة األطراف الخارجية بذلك

 عالية 34.4 52.8 10.4 1.6 8. %النسبة

3 
إلدراك لمفهوم المسئولية البيئية اعدم 

 .للشركات
  48 56 18 2 1 التكرار
 عالية 38.4 44.8 14.4 1.6 8. %النسبة

4 
  49 56 12 7 1 التكرار .لكذعدم وجود اإللزام القانوني ب

 عالية 39.2 44.8 9.6 5.6 8. %النسبة

5 
  43 55 18 7 2 التكرار .الكفاءات المتخصصةعدم وجود 

 عالية 34.4 44.0 14.4 5.6 1.6 %النسبة

 

 العباراتجميع على  الموافقة عاليةدرجات الحظ أن ي( 12)من خالل الجدول رقم        

منظمات يئية في التقارير المالية للاإلفصاح عن التكاليف الببأسباب عدم  المتعلقة

  .ةالليبي االقتصادية

بأسباب عدم  العبارات المتعلقةوالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من        

م استخدام ت، الليبية منظمات االقتصاديةيئية في التقارير المالية للعن التكاليف الب اإلفصاح

حيث ( 11)فكانت النتائج كما في الجدول رقم ( 3) المقياس متوسطاختبار ولكوكسون حول 

 -:ت الفرضية الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التاليكان

 .(3) قياسمتوسط الم عن العبارة ال يختلف معنوياً  أهميةمتوسط درجة  -:الفرضية الصفرية
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 .(3) قياسمتوسط الم عن العبارة يختلف معنوياً  أهميةمتوسط درجة  -:الفرضية البديلة

ون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على نتائج اختبار ولكوكس( 69)الجدول رقم 
منظمات اإلفصاح عن التكاليف البيئية في التقارير المالية للبأسباب عدم  العبارات المتعلقة

 الليبية االقتصادية
 

 العبارة
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة المعنوية 
 المحسوبة

 000. 8.950- 792. 4.22 .لسياسيةغياب الضغوطات الحكومية وا 1
 000. 9.045- 745. 4.18 .عدم مطالبة األطراف الخارجية بذلك 1
 000. 8.820- 797. 4.18 .إلدراك لمفهوم المسئولية البيئية للشركاتاعدم  3
 000. 8.612- 874. 4.16 .لكذعدم وجود اإللزام القانوني ب 4
 000. 8.036- 928. 4.04 .عدم وجود الكفاءات المتخصصة 5

 

 ى الدالالت المعنوية المحسوبة أقل من مستو  أن حضيت( 11)من خالل الجدول رقم        

( 3) قياسعن متوسط الم زيدومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة ت (3.35) المعنوية

 يئية في التقارير الماليةاإلفصاح عن التكاليف الببأسباب عدم  لعبارات المتعلقةجميع ال

 .الليبية منظمات االقتصاديةلل

ن إالبديلة لها وحيث  اترية لهذه العبارات ونقبل الفرضيالصف اتلذلك نرفض الفرضي       

( 3) قياسعن متوسط الم زيددراسة على هذه العبارات تمتوسطات إجابات مفردات عينة ال

 .درجات الموافقة على هذه العبارات رتفاعافهذا يدل على 

يئية في اإلفصاح عن التكاليف الببأسباب عدم  بار الفرضية الفرعية المتعلقةوالخت       

إلجابات مفردات عينة  تم إيجاد المتوسط العام، الليبية منظمات االقتصاديةالتقارير المالية لل

يئية في التقارير اإلفصاح عن التكاليف الببأسباب عدم  جميع العبارات المتعلقة نالدراسة ع

( 3) المقياس متوسطحول  ( (Zواستخدام اختبار ،الليبية نظمات االقتصاديةملل المالية
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حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو ( 33)فكانت النتائج كما بالجدول رقم 

- :التالي 

بأسباب عدم  المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة: الفرضية الصفرية

يختلف  ال الليبية منظمات االقتصاديةيئية في التقارير المالية للليف الباإلفصاح عن التكا

 .(3) قياسعن متوسط الم معنوياً 

 اإلفصاحبأسباب عدم  المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة: الفرضية البديلة

عن  تلف معنوياً الليبية يخ منظمات االقتصاديةيئية في التقارير المالية للعن التكاليف الب

 .(3) قياسمتوسط الم

جميع العبارات  نإلجابات مفردات عينة الدراسة ع حول المتوسط العام Zنتائج اختبار( 31)الجدول رقم 
 .الليبية منظماتيئية في التقارير المالية للاإلفصاح عن التكاليف الببأسباب عدم  المتعلقة

 
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

إحصائي 
 الختبارا

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

 نمفردات عينة الدراسة عالمتوسط العام إلجابات  1
اإلفصاح عن التكاليف بأسباب عدم  العبارات المتعلقة

البيئية في التقارير المالية للشركات الليبية في قوائمها 
 .المالية

4.1584 .70404 18.396 3.333 

 
بداللة ( 12.316)أن قيمة إحصائي االختبار  تضحي( 33)من خالل الجدول رقم        

لذلك نرفض الفرضية ‘ (3.35) وهي أقل من مستوى المعنوية ،(3.333) معنوية محسوبة

( 4.152)ن المتوسط العام إلجابات مفردات العينة إالصفرية ونقبل الفرضية البديلة وحيث 

المنظمات  إفصاحباب لعدم أس أن هناك فهذا يشير إلى، (3) ن متوسط المقياسم أكبر وهو

 -:تيوتتمثل هذه األسباب في اآلعن التكاليف البيئية في التقارير المالية  الليبية االقتصادية

 .غياب الضغوطات الحكومية والسياسيةفي المرتبة األولى  .1
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 .عدم مطالبة األطراف الخارجية بذلكفي المرتبة الثانية  .1

 .المسئولية البيئية للشركاتإلدراك لمفهوم اعدم في المرتبة الثالثة  .3

 .لكذعدم وجود اإللزام القانوني بفي المرتبة الرابعة  .4

 .عدم وجود الكفاءات المتخصصةفي المرتبة الخامسة  .5

 رار البيئية التي تسببهاالليبية عن األض لمنظمات االقتصاديةأسباب عدم إفصاح ا -ثانياً 

 .قوائمها الماليةتقاريرها و في 

احثين والكتاب وكذلك المؤسسات المهنية والمحاسبية بضرورة قيام طالب أغلب الب     

الشركات الصناعية باإلفصاح عن األضرار البيئية الناتجة عن نشاطها، وكيفية معالجة هذه 

المستويات المطلوبة، ضمن التقارير التوضيحية المرفقة بالقوائم  ىاألضرار والوصول بها إل

البيئية أمام المجتمع، إال أنه لوحظ عدم قيام الشركات بذلك  مسئوليتها ءخالالمالية، وذلك إل

لهذا قام الباحث باالستفسار من أفراد العينة عن  ،لتجنب الخسائر المحتملة من هذا اإلفصاح

يبين التوزيع التكراري ( 31)جدول رقم ال أسباب غياب اإلفصاح عن األضرار البيئية،

أسباب عدم إفصاح ب على العبارات المتعلقة لدراسةعينة اوالنسبي المئوي إلجابات مفردات 

، قوائمها الماليةتقاريرها و في  البيئية التي تسببها عن األضرار الليبية منظمات االقتصاديةال

 .ة عليها حسب أسلوب التوزيع النسبيهميودرجات األ

ة على العبارات التوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدراس( 37)جدول رقم ال
في رار البيئية التي تسببها الليبية عن األض منظمات االقتصاديةأسباب عدم إفصاح الب المتعلقة

 عليها حسب أسلوب التوزيع النسبي موافقةودرجات ال ،قوائمها الماليةتقاريرها و 

 م
ال أوافق   العبارة

 بشدة
ال 
 أوافق بشدة محايد أوافق

أوافق 
 بشدة

درجة 
 هميةاأل

1 
هان ذإلساءة لسمعة الشركة في أا

 .المجتمع
  39 59 16 9 2 التكرار
 عالية 31.2 47.2 12.8 7.2 1.6 %النسبة
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1 
  35 53 27 8 2 التكرار .العمالء دىفقد مصداقية الشركة ل

 عالية 28.0 42.4 21.6 6.4 1.6 %النسبة

3 
  28 59 26 10 2 التكرار .توفير معلومات للمنافسين تضر بالشركة

 عالية 22.4 47.2 20.8 8.0 1.6 %النسبة

4 
  33 57 22 12 1 التكرار .تزايد معدالت القضايا البيئية المرفوعة

 عالية 26.4 45.6 17.6 9.6 8. %النسبة

5 
ارتفاع أعباء الشركة باستثمارات مالية 

 إضافية لحماية البيئة
  33 60 19 10 3 التكرار
 عالية 26.4 48.0 15.2 8.0 2.4 %النسبة

 

 العباراتجميع على  الموافقة عاليةأن درجات  يتضح( 31)من خالل الجدول رقم        

 ضرار البيئية التي تسببهاالليبية عن األ منظمات االقتصاديةأسباب عدم إفصاح الب المتعلقة

  .قوائمها الماليةتقاريرها و في 

أسباب عدم ب العبارات المتعلقةعبارة من والختبار معنوية درجة الموافقة على كل        

قوائمها تقاريرها و في  رار البيئية التي تسببهاالليبية عن األض منظمات االقتصاديةالإفصاح 

فكانت النتائج كما في ( 3) المقياس متوسطم استخدام اختبار ولكوكسون حول ث ،المالية

 -:لكل عبارة على النحو التالي حيث كانت الفرضية الصفرية والبديلة لها( 31)الجدول رقم 

 .(3) قياسمتوسط الم عن العبارة ال يختلف معنوياً  أهميةمتوسط درجة  -:الفرضية الصفرية

 .(3) قياسمتوسط الم عن العبارة يختلف معنوياً  أهميةمتوسط درجة  -:الفرضية البديلة

ينة الدراسة على نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات ع( 36)الجدول رقم 
 ضرار البيئية التي تسببهاالليبية عن األ منظمات االقتصاديةإفصاح الأسباب عدم ب العبارات المتعلقة

 قوائمها الماليةتقاريرها و في 
االنحراف  المتوسط العبارة 

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة المعنوية 
 المحسوبة

 000. 7.878- 938. 3.99 .هان المجتمعذاإلساءة لسمعة الشركة في أ 6
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 000. 7.424- 944. 3.89 .العمالء دىة لفقد مصداقية الشرك 7
 000. 7.157- 931. 3.81 .توفير معلومات للمنافسين تضر بالشركة 2
 000. 7.460- 942. 3.87 .تزايد معدالت القضايا البيئية المرفوعة 1
حماية ارتفاع أعباء الشركة باستثمارات مالية إضافية ل 13

 البيئة
3.88 .972 -7.281 .000 

 

 المعنوية ى الدالالت المعنوية المحسوبة أقل من مستو  أن يوضح( 31)الجدول رقم        

جميع ل( 3) قياسعن متوسط الم زيدومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة ت (3.35)

رار البيئية التي ن األضالليبية ع لمنظمات االقتصاديةأسباب عدم إفصاح اب لعبارات المتعلقةا

 .قوائمها الماليةتقاريرها و في تسببها 

ن إالبديلة لها وحيث  اترية لهذه العبارات ونقبل الفرضيالصف اتلذلك نرفض الفرضي       

( 3) قياسعن متوسط الم زيددراسة على هذه العبارات تمتوسطات إجابات مفردات عينة ال

 .على هذه العباراتدرجات الموافقة  رتفاعافهذا يدل على 

الليبية  منظمات االقتصاديةم إفصاح الأسباب عدب والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة       

تم إيجاد المتوسط العام  ،قوائمها الماليةتقاريرها و في  ضرار البيئية التي تسببهاعن األ

منظمات صاح الأسباب عدم إفبمفردات عينة الدراسة على جميع العبارات المتعلقة إلجابات 

واستخدام  ،قوائمها الماليةتقاريرها و في  رار البيئية التي تسببهاالليبية عن األض االقتصادية

حيث كانت ( 33)فكانت النتائج كما بالجدول رقم ( 3) المقياس متوسط حول  Zاختبار

- :الفرضية الصفرية والبديلة لها على النحو التالي 
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أسباب عدم إفصاح ب لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة المتوسط العام :الفرضية الصفرية

 ال قوائمها الماليةتقاريرها و في  ضرار البيئية التي تسببهاالليبية عن األ منظمات االقتصاديةال

 .(3) قياسعن متوسط الم يختلف معنوياً 

عدم إفصاح  أسبابب المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة: الفرضية البديلة

قوائمها المالية تقاريرها و في  ضرار البيئية التي تسببهاالليبية عن األ منظمات االقتصاديةال

 .(3) قياسعن متوسط الم يختلف معنوياً 

جميع العبارات  نإلجابات مفردات عينة الدراسة ع حول المتوسط العام Zنتائج اختبار( 33)الجدول رقم 
تقاريرها في  ضرار البيئية التي تسببهاالليبية عن األ منظمات االقتصاديةأسباب عدم إفصاح الب المتعلقة

 قوائمها الماليةو 
 

 العبارة
االنحراف  المتوسط

 المعياري 
إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  1
لليبية أسباب عدم إفصاح الشركات اب العبارات المتعلقة

تقاريرها عن األضرار البيئية التي تسببها الشركات في 
 قوائمها الماليةو 

3.8880 .83912 11.832 124 

 
بداللة  (11.231) أن قيمة إحصائي االختبار يتبين( 33)من خالل الجدول رقم        

لذلك نرفض الفرضية  (3.35) وهي أقل من مستوى المعنوية (3.333)معنوية محسوبة 

 (3.222)ن المتوسط العام إلجابات مفردات العينة إوحيث  ،رية ونقبل الفرضية البديلةالصف

المنظمات عدم إفصاح لأسباب  أن هناك هذا يشير إلى ،(3) ن متوسط المقياسم أكبروهو 

وتتمثل هذه  قوائمها الماليةتقاريرها و في  رار البيئية التي تسببهاعن األض الليبية االقتصادية

- :التالية األسباب ياألسباب ف

 .هان المجتمعذاإلساءة لسمعة الشركة في أ :ألولىفي المرتبة ا .1
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 .العمالء دىفقد مصداقية الشركة ل :ةيفي المرتبة الثان .1

 .ارتفاع أعباء الشركة باستثمارات مالية إضافية لحماية البيئة :في المرتبة الثالثة .3

 .ضد الشركات ة المرفوعةتزايد معدالت القضايا البيئي :في المرتبة الرابعة .4

 .توفير معلومات للمنافسين تضر بالشركة :في المرتبة الخامسة .5

الليبية  ظمات االقتصاديةلتكاليف البيئية للمنيؤدي اإلفصاح عن ا :الفرضية الرئيسية -1

 .قدمةدة المعلومات المحاسبية المتحسين جو  ىإل

 ىتمارة خاصة بهذا الجانب تحتوي علسإتم أعداد  في سبيل اختبار الفرضية السابقةو        

سؤال لغرض توضيح أثر اإلفصاح عن التكاليف البيئية في تحسين جودة ( 16)عدد 

المعلومات المحاسبية من حيث منفعتها وفاعليتها وكفاءتها حتى يمكن االعتماد عليها من 

اري والنسبي يبين التوزيع التكر ( 34)جدول رقم ال، و قبل متخذ القرار الداخلي أو الخارجي

أهمية اإلفصاح عن التكاليف  على العبارات المتعلقة عينة الدراسةالمئوي إلجابات مفردات 

ة عليها حسب أسلوب التوزيع هميودرجات األ المعلومات المحاسبية البيئية في تحسين جودة

 .النسبي

 اسة على العبارات المتعلقةالتوزيع التكراري والنسبي المئوي إلجابات مفردات عينة الدر ( 34)جدول رقم ال
عليها  هميةأهمية اإلفصاح عن التكاليف البيئية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية ودرجات األب

 حسب أسلوب التوزيع النسبي

 م
ال أوافق   العبارة

 بشدة
ال 
 أوافق بشدة محايد أوافق

أوافق 
 بشدة

درجة 
 هميةاأل

1 
يعتبر اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف 

دراك إ ىعل بيئية في القوائم المالية دليالً ال
 .الشركة للمسئولية البيئية وقضاياها

  33 73 16 3 11 التكرار
 عالية 26.4 58.4 12.8 2.4 3.3 %النسبة

1 
 ليوجد رغبة لدى الشركة في التعرف عت

 .التكاليف البيئية واإلفصاح عنها
  10 58 47 9 1 التكرار
 عالية 8.0 46.4 37.6 7.2 8. %النسبة
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3 

يعتبر اإلفصاح عن التكاليف البيئية في 
لوقوف مستخدمي  القوائم المالية هاماً 

اآلثار البيئية الخارجية  ىالقوائم المالية عل
 .للشركة

  23 69 27 6 33 التكرار
 3.3 %النسبة

4.8 21.6 55.2 18.4 
 عالية

4 

اإلفصاح عن معلومات التكاليف البيئية 
تصميم  ىالشركة عليساعد إدارة 

العمليات اإلنتاجية بحيث تتوافق مع 
 .متطلبات القوانين البيئية

  25 79 19 2 33 التكرار
 3.3 %النسبة

1.6 15.2 63.2 20.0 
 عالية

5 

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد 
إدارة الشركة في ترشيد القرارات الخاصة 
زالة األسباب التي يمكن أن  بخفض وا 

 .أثار بيئية ضارة ىتؤدي إل

  32 69 21 2 1 التكرار
 %النسبة

.8 1.6 16.8 55.2 25.6 
 عالية

6 

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد 
إدارة الشركة في ترشيد القرارات الخاصة 
بتسعير المنتجات حسب نصيب كل منتج 

 ىلترتب عتمن التكاليف البيئية التي 
 .إنتاجه

  19 62 36 7 1 التكرار
 %لنسبةا

.8 5.6 28.8 49.6 15.2 

 عالية

7 
اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد 
إدارة الشركة في تصميم منتجات بما 

 .يضمن تقليل مخلفاتها

  18 75 26 6 33 التكرار
 عالية 14.4 60.0 20.8 4.8 3.3 %النسبة

2 
اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد 

وير غراض البحوث وتطإدارة الشركة أل
 .منتجات صديقة للبيئة

  25 68 28 4 33 التكرار
 عالية 20.0 54.4 22.4 3.2 3.3 %النسبة

1 

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد 
إدارة الشركة في المفاضلة بين البدائل 
المختلفة الالزمة لرقابة التلوث ومعالجة 

 .المخلفات

  17 80 21 6 1 التكرار
 %النسبة

.8 4.8 16.8 64.0 13.6 
 عالية

13 
يساعد اإلفصاح عن التكاليف البيئية 

تقويم األداء البيئي  ىإدارة الشركة عل
 .للشركة

  25 75 21 2 2 التكرار
 عالية 20.0 60.0 16.8 1.6 1.6 %النسبة

11 

من خالل ما تقدم هل يؤدي اإلفصاح 
عن التكاليف البيئية في التقارير والقوائم 

معلومات  منفعةزيادة  ىالمالية للشركة إل
هذه القوائم في عملية اتخاذ القرارات 

  28 64 33 33 33 التكرار
 3.3 %النسبة

3.3 26.4 51.2 22.4 
 عالية
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 .بالنسبة لإلدارة

11 

يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في 
زيادة القيمة المضافة  ىالقوائم المالية إل

للمعلومات المحاسبية التي تحتويها 
: القيمة المضافة.)ارير والقوائم الماليةالتق

هي مقدار الزيادة الذي يمكن أن تضيفه 
 (.هذه المعلومة في اختيار بدائل القرار

  13 61 31 1 33 التكرار
  %النسبة

 
 
3.3 

1.6 14.2 55.1 

 
 
 

12.4 

 عالية

13 

يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في 
لمعلومات زيادة فاعلية ا ىالقوائم المالية إل

.) المحاسبية التي تحتويها القوائم المالية
تحقيق األهداف  ىهي القدرة عل: الفاعلية

 (البيئية للشركة

  23 70 27 5 33 التكرار
 3.3 %النسبة

4.0 21.6 56.0 18.4 

 عالية

14 

يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في 
زيادة كففففاءة المعلومات  ىالقوائم المالية إل

تحقيق األهداف : الكفاءة.)اسبيةالمح
 (.البيئية بأقل استخدام ممكن للموارد

  23 79 21 1 1 التكرار
 %النسبة

.8 .8 16.8 63.2 18.4 
 عالية

15 

يعكس اإلفصاح عن التكاليف البيئية في 
التقارير والقوائم المالية عدالة ومصداقية 

هذه القوائم وبالتالي المعلومات التي 
 .تحتويها

  23 69 30 2 1 رارالتك
 %النسبة

.8 1.6 24.0 55.2 18.4 
 عالية

16 

يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في 
زيادة ثقة  ىالتقارير والقوائم المالية إل

المجتمع في الشركات التي تفي 
 .بمسئوليتها البيئية

  33 67 23 1 1 التكرار
 %النسبة

.8 .8 18.4 53.6 26.4 
 عالية

 

 العباراتجميع على  الموافقة عاليةأن درجات  يتضح( 34)ن خالل الجدول رقم م        

 أهمية اإلفصاح عن التكاليف البيئية في تحسين جودة المعلومات المحاسبيةب المتعلقة

   .المقدمة

أهمية اإلفصاح ب العبارات المتعلقةوالختبار معنوية درجة الموافقة على كل عبارة من        

تم استخدام اختبار ولكوكسون ، البيئية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية عن التكاليف
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حيث كانت الفرضية ( 35)فكانت النتائج كما في الجدول رقم ( 3) المقياس متوسط حول

- :الصفرية والبديلة لها لكل عبارة على النحو التالي

متوسط  عن معنوياً العبارة ال يختلف  الموافقة علىمتوسط درجة  -:الفرضية الصفرية

 .(3) قياسالم

 قياسمتوسط الم عن العبارة يختلف معنوياً  الموافقة على متوسط درجة -:الفرضية البديلة

(3). 

نتائج اختبار ولكوكسون حول متوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة على ( 32)الجدول رقم 
 ين جودة المعلومات المحاسبيةأهمية اإلفصاح عن التكاليف البيئية في تحسب العبارات المتعلقة

االنحراف  المتوسط العبارة 
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة المعنوية 
 المحسوبة

يعتبر اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في القوائم  1
دراك الشركة للمسئولية البيئية إعلي  المالية دليالً 

 .وقضاياها
4.09 .696 -9.136 .000 

التكاليف البيئية  لىلدى الشركة في التعرف ع توجد رغبة 1
 .واإلفصاح عنها

3.54 .778 -6.297 .000 

يعتبر اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية  3
اآلثار البيئية  ىلوقوف مستخدمي القوائم المالية عل هاماً 

 .الخارجية للشركة
3.87 .762 -8.271 .000 

اليف البيئية يساعد إدارة اإلفصاح عن معلومات التك 4
تصميم العمليات اإلنتاجية بحيث تتوافق مع  ىالشركة عل

 .متطلبات القوانين البيئية
4.02 .647 -9.216 .000 

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة في  5
زالة األسباب التي  ترشيد القرارات الخاصة بخفض وا 

 .ثار بيئية ضارةآ ىيمكن أن تؤدي إل
4.03 .751 -8.719 .000 

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة في  6
ترشيد القرارات الخاصة بتسعير المنتجات حسب نصيب 

 .ترتب عن إنتاجهتكل منتج من التكاليف البيئية التي 
3.73 .817 -7.307 .000 

 000. 8.371- 723. 3.84اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة في  7
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 .نتجات بما يضمن تقليل مخلفاتهاتصميم م
اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة  2

 .غراض البحوث وتطوير منتجات صديقة للبيئةأل
3.91 .741 -8.483 .000 

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة في  1
ة لرقابة التلوث المفاضلة بين البدائل المختلفة الالزم

 .ومعالجة المخلفات
3.85 .741 -8.303 .000 

 ىيساعد اإلفصاح عن التكاليف البيئية إدارة الشركة عل 13
 000. 8.463- 760. 3.95 .تقويم األداء البيئي للشركة

من خالل ما تقدم هل يؤدي اإلفصاح عن التكاليف  11
زيادة  البيئية في التقارير والقوائم المالية للشركة إلي

معلومات هذه القوائم في عملية اتخاذ القرارات  منفعة
 ؟بالنسبة لإلدارة

3.96 .700 -8.730 .000 

يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية  11
زيادة القيمة المضافة للمعلومات المحاسبية التي  ىإل

هي : القيمة المضافة.)تحتويها التقارير والقوائم المالية
مقدار الزيادة الذي يمكن أن تضيفه هذه المعلومة في 

 (.اختيار بدائل القرار

3.90 .701 -8.634 .000 

يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية  13
زيادة فاعلية المعلومات المحاسبية التي تحتويها  ىإل

هي القدرة علي تحقيق األهداف : الفاعلية.)القوائم المالية
 (بيئية للشركةال

3.89 .743 -8.414 .000 

يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية  14
تحقيق : الكفاءة.) زيادة كففففاءة المعلومات المحاسبية ىإل

 (.األهداف البيئية بأقل استخدام ممكن للموارد
3.98 .678 -8.953 .000 

تقارير والقوائم يعكس اإلفصاح عن التكاليف البيئية في ال 15
المالية عدالة ومصداقية هذه القوائم وبالتالي المعلومات 

 .التي تحتويها
3.89 .743 -8.343 .000 

يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في التقارير والقوائم  16
زيادة ثقة المجتمع في الشركات التي تفي  ىالمالية إل

 .بمسئوليتها البيئية
4.04 .745 -8.733 .000 
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 ى الدالالت المعنوية المحسوبة أقل من مستو  أن يتضح( 35)من خالل الجدول رقم        

( 3) قياسعن متوسط الم زيدومتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة ت (3.35)المعنوية 

أهمية اإلفصاح عن التكاليف البيئية في تحسين جودة المعلومات ب الخاصة لعباراتجميع ال

 .المحاسبية

ن إالبديلة لها حيث  اترية لهذه العبارات ونقبل الفرضيالصف اتلذلك نرفض الفرضي       

( 3) قياسعن متوسط الم يزيددراسة على هذه العبارات متوسطات إجابات مفردات عينة ال

 .درجات الموافقة على هذه العبارات رتفاعافهذا يدل على 

اإلفصاح عن التكاليف البيئية في تحسين  أهميةب والختبار الفرضية الفرعية المتعلقة       

تم إيجاد المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة ، المقدمة جودة المعلومات المحاسبية

أهمية اإلفصاح عن التكاليف البيئية في تحسين جودة ب العبارات المتعلقة على جميع

فكانت ( 3) المقياس سطمتو حول  (Z)استخدام اختبارالمقدمة، تم  المحاسبية المعلومات

ة والبديلة لها على النحو حيث كانت الفرضية الصفري( 36)النتائج كما بالجدول رقم 

- :التالي

أهمية اإلفصاح ب المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة: الفرضية الصفرية

عن متوسط  وياً يختلف معن ال عن التكاليف البيئية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية

 .(3) قياسالم

أسباب عدم إفصاح  المتوسط العام لدرجة الموافقة على العبارات المتعلقة :الفرضية البديلة

عن متوسط  الشركات الليبية عن التكاليف واألعباء البيئية في قوائمها المالية يختلف معنوياً 

 .(3) قياسالم
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جميع العبارات  نإلجابات مفردات عينة الدراسة ع امحول المتوسط الع Zنتائج اختبار( 32)الجدول رقم 
 أهمية اإلفصاح عن التكاليف البيئية في تحسين جودة المعلومات المحاسبيةب المتعلقة

 
 العبارة

االنحراف  المتوسط
 المعياري 

إحصائي 
 االختبار

الداللة 
المعنوية 
 المحسوبة

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة على  1
أهمية اإلفصاح عن التكاليف البيئية ب ارات المتعلقةالعب

 .المقدمة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية
3.9050 .46990 21.533 3.333 

 
بداللة  (11.533)أن قيمة إحصائي االختبار يتضح( 36)من خالل الجدول رقم        

نرفض الفرضية لذلك ( 3.35)وهي أقل من مستوى المعنوية  (3.333)معنوية محسوبة 

 (3.135)الصفرية ونقبل الفرضية البديلة وحيث أن المتوسط العام إلجابات مفردات العينة 

أهمية اإلفصاح عن ارتفاع مستوى فهذا يشير إلى  (3) يزيد عن متوسط المقياس وهو

، وبالتالي يمكن القول بأن اإلفصاح تحسين جودة المعلومات المحاسبية التكاليف البيئية في

يؤدي إلي تحسين جودة المعلومات  للمنظمات االقتصادية الليبية التكاليف البيئيةعن 

 .المحاسبية المقدمة حسب وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
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 :النتائج والتوصيات 

 :النحو التالي ىمجموعة من النتائج والتوصيات عل ىإل توصلت الدراسة       

 :نتائج الدراسة -أوالً 

، الليبية األبخرة والغازات منظمات االقتصاديةلبيئية المتولدة عن أنشطة الهم اآلثار امن أ  -1

ذلك من تلوث للمنظر الجمالي  ى، وما يترتب علوالسائلة الغبار والمخلفات الصلبة وأيضاً 

 غبار، (%13.6) أبخرة وغازات، (%33.2) ،للبيئة، حيث كانت النسب المئوية كالتالي

 .لتلوث المنظر الجمالي (%11.4)للمخلفات السائلة، (  13.5) ة،مخلفات صلب (16%)

ها بالقضايا اهتمام من خالل دراسةموضوع ال منظمات االقتصاديةالوعي البيئي للتنامي  -1

يقية، ويتضح هذا من أفراد عينة الدراسة التطب%( 75.1)عنه حوالي البيئية وهذا ما عبر 

، األولى ت اإليزو العالمية بالدرجةشهادا ىل علسعي هذه المؤسسات للحصو  االهتمام من

دارات بيئية تهتم بتق من خالل كان  ، وكذلكييم الوضع البيئي والمحافظة عليهأنشاء أقسام وا 

منظمات االقتصادية الليبية بالبيئة أبعد من تطبيق القوانين والمعايير البيئية بل ال اهتمام

فضل أقنية عالية وشراء مواد خام بجودة أجهزة ومعدات جديدة ذات ت ىسعت للحصول عل

 . من المواصفات المطلوبة

الليبية للتكاليف واألعباء البيئية هي الدوافع  االقتصادية منظماتالدوافع لتحمل المن أهم  -3

بمتوسط حسابي  من أجل تجنب الجزاءات والغرامات والتعويضاتبالدرجة األولى،  القانونية

، (3.11)بمتوسط حسابي  لبيئية الحاليةا والتشريعات وانينالتوافق مع الق ثم، (4.14)

ة الثالثة بأما المرت ،(3.77)بمتوسط حسابي  الثانيةفي المرتبة  الدوافع االجتماعيةت اءوج

  (.3.47)فكانت لدوافع السوق بمتوسط حسابي 
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حماية أنشطة  ىاألنفاق علالمنظمات االقتصادية الليبية ب هناك تدني في مستوى اهتمام -4

البيئة بصورة أساسية  ىأوجه األنفاق عل أهم تمثلالمطلوب، وت ى البيئة حيث لم تصل للمستو 

االستغالل  م أنشطةث، (3.72)بمتوسط حسابي  في أنشطة الحماية من الحرائق والسالمة

  .نفاق عليها منخفض جداً ، أما باقي األنشطة فاإل(3.16)بمتوسط  األمثل للمواد الخام

التكاليف الرأسمالية والمتمثلة في  في الليبية مظمات االقتصاديةلتكاليف البيئية للا تتمثل -5

شراء أجهزة التحكم والحد من التلوث وكذلك التكاليف الرأسمالية التي تتمثل في شراء معدات 

المخلفات م يلي ذلك تكاليف إدارة ثوأجهزة للتقليل من مخاطر العمل بالنسبة للعاملين، 

وكذلك التكاليف الجزائية مثل الغرامات والتعويضات وتكاليف ، التخلص منهاوالنفايات و 

، %(15.1)، %(16)التوالي  ىعل لهمحيث كانت األوزان النسبية صالح األضرار البيئية، إ

(14.5)% ،(13.)% 

 وال ،وبصورة ضمنية الليبية قتصادية للمنظماتاال من التكاليفضتدرج التكاليف السابقة  -6

اإلنتاجية من التكاليف ض، حيث تدرج بدرجة عالية ورة صريحة كتكاليف بيئيةتظهر بص

للمنظمات  مباشرةالغير ، وضمن التكاليف الصناعية مباشرةالغير المباشرة، والتكاليف 

 (.3.33)، (3.32)، (3.43) التوالي، ىة علحسابي اتاالقتصادية محل الدراسة بمتوسط

غياب  هامنلليبية عن التكاليف البيئية لعدة أسباب ال تفصح المنظمات االقتصادية ا -7

 المنظمات االقتصادية من دم مطالبة األطراف الخارجيةوع ،غوط الحكومية والسياسيةالض

عدم و المسئولية البيئية للشركات، عدم وضوح مفهوم  يضاً أو  باإلفصاح عن المسئولية البيئية،

وكانت  قلة الكفاءات في هذا المجال ىهذا باإلضافة إل، اإللزام القانوني بذلك وجود

، (4.12)، (4.12)، (4.11) كالتالي،التوالي  ىعلالمتوسطات الحسابية لهذه الفقرات 

(4.16) ،(4.34.) 
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 ال تفصح المنظمات االقتصادية الليبية عن األضرار البيئية التي تسببها للبيئة المحيطة -2

وكذلك ، هان المجتمعذة الشركة في أة لسمعاإلساء الناجمة عن محاولة تجنب الخسائرل

من تحميل الشركات بأعباء  وخوفاً ى العمالء، دالخسائر الناتجة عن فقد مصداقية الشركة ل

ن تزايد معدل الخسائر الناجمة ع الذي أفصحت عنه، وأيضاً  مالية إضافية الصالح الضرر

وصول مثل هذه  عن ةتجنب الخسائر الناجمل اً ذه المؤسسات، وأخير القضايا المرفوعة ضد ه

، (3.21)، (3.11):التوالي كالتالي ىالمنافسين، حيث كانت المتوسطات عل ىالمعلومات إل

(3.22) ،(3.27) ،(3.21.) 

أن  الإالليبية عن التكاليف البيئية  منظمات االقتصاديةالرغم من عدم إفصاح العلى  -1

 ىفصاح عن التكاليف البيئية يؤدي إلبأن اإل الدراسة عينة بين أفراد بدرجة عالية هناك اتفاق

  .المقدمة تحسين جودة المعلومات المحاسبية

 :توصيات الدراسة -ثانياً 

 :يوصي الباحث بالتالي     

من خالل عقد المؤتمرات والندوات  ألفراد المجتمع والمؤسسات تنمية الوعي البيئي -1

- :وذلك لغرضالبيئة  ىظة علحماية والمحافالبأساليب  للتعريف العلمية الخاصة

الشركات والمؤسسات  ىزيادة الوعي البيئي بين أفراد المجتمع من أجل الضغط عل -أ

 .البيئة مستقبالً  ىعل الصناعية المؤثرة سلباً 

نشره بين إدارات المؤسسات والشركات الصناعية  ىزيادة الوعي البيئي والعمل عل -ب

آلثار البيئية السلبية التي يمكن أن با همتعريفوتثقيف العاملين بهذه المؤسسات من أجل 

تخصيص مواردها  تتمكن اإلدارات بهذه المؤسسات من  كي تسببها لهم بيئة العمل، وأيضاً 

 .المدى الطويل على البيئية واالقتصادية الموضوعةتحقيق األهداف  بشكل يكفل المالية 
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البيئة حتى تتمكن هذه  دعم المؤسسات والشركات الصناعية بالخبرات في مجال حماية -ج

 .والحد منه نشاء إدارات وأقسام بيئية تقوم بمراقبة التلوثإالمؤسسات من 

إصدار قوانين لحماية البيئة تحدد معايير ومستويات للتلوث تتطابق مع تلك  ىالعمل عل -د

 .المعايير الموجودة في الدول المتقدمة

 ىالبيئة فأنه يجب عل ىحافظة علفي ظل الدور المأمول من مهنة المحاسبة في الم -1

بة والتكاليف نقابة المحاسبين الليبيين القيام بعقد المؤتمرات العلمية في مجاالت المحاس

 :البيئية وذلك لغرض

تحديد وتوضيح مفهوم المحاسبة البيئية لكافة المحاسبين العاملين بالمؤسسات الصناعية،  -أ

كافة المؤسسات  ىمفهوم علتطبيق هذا ال ىعلوتقديم الدعم والخبرات في مجال المساعدة 

 .ولو بشكل جزئي في هذه المرحلة ةعياالصن

كانت  اءليلها سو ذت ىدراسة الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا المفهوم والعمل عل -ب

تي لديها إدارات تشجيع المؤسسات الو عن التكاليف البيئية، صعوبات القياس أو اإلفصاح 

اكز تكلفة تحمل عليها كافة التكاليف التي يمكن اعتبارها تكاليف إظهارها كمر  ىعل بيئية

 . بيئية حتى تدرج في القوائم المالية

عن  تقريرلقياس واللنقابة المحاسبين القانونيين تبني إصدار معايير خاصة  ىيجب عل -ج

 .     التكاليف وااللتزامات البيئية، وكذلك إصدار معايير للمراجعة البيئية

 
     
 
 
 
 



235 

 

 قائمة المراجع العلمية                          

 :الكتب العلمية -أوالً 

مدخل تطبيقي معاصر، دار المناهج  -أحمد جمعة وآخرون، نظم المعلومات المحاسبية -1

 .1333 ،ىولللنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األ

رد الطبيعية، المكتبة أحمد فرغلي حسن، دراسات مستقبلية في المحاسبة البيئية والموا -1

 .1117، ىكاديمية، القاهرة، الطبعة األولاأل

إسماعيل السيد، نظم المعلومات التخاذ القرارات اإلدارية، المكتب العربي الحديث،  -3

 .1116، ىمصر، الطبعة األول

، ىالجامعية للنشر، اإلسكندرية، الطبعة األولر عة البيئية، الداأمين السيد لطفي، المراج -4

1335 . 

الدار العلمية  حسن القاضي، حمدان مأمون، مدخل معاصر في بناء نظرية المحاسبة، -5

 .1331، ىالدولية للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة األول

، دار وائل للنشر، ىولعاصر، الطبعة األمرضوان حلو حنان، بدائل القياس المحاسبي ال -6

 .1333األردن، 

خالد علي احمد، : ترجمة نظرية المحاسبة، تي،اكالرك، جاك ك ريتشارد شرويدر، مارتل -7

 .1333، ىدار المريخ للنشر، الطبعة األول براهيم ولد دمحم،إ

، معهد اإلحصاء، الطبعة األولى ،االختبارات الالمعلمية ،سمير كامل عاشور وآخرون  -2

 .1115القاهرة، 

 ،دار الكتب ،الطبعة األولى ،اإلحصائيدليل الباحثين في التحليل  ،عايدة نخلة رزق هللا -1

 .1331 ،القاهرة
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 .1113 عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة، دار السالسل، الكويت، -13

 ،دار الشروق  ،اإلحصاء للعلوم اإلدارية والتطبيقية ،عبد الحميد عبد المجيد البلداوي  -11

 .1117، الطبعة األولى، عمان

ة عن المسئولية البيئية واالجتماعية للمشروع، دار الجامعة دمحم عباس بدوي، المحاسب -11

 .1333، ىللنشر، اإلسكندرية، الطبعة األول

دمحم مطر، موسى السويطري، التأصيل العلمي للممارسات المحاسبية في مجاالت  -13
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 استمارة استبيان

 

 /لسيدعناية ا

 /شففركة      

 تحية طيبة وبعد،،،،،

 : درجة الماجستير في المحاسبة بعنوان ىيقوم الباحث بإعداد دراسة للحصول عل    

تحسين جودة  ىعل للمنظمات االقتصادية الليبية أثر االعتراف بالتكاليف البيئية   

 .قدمةالمعلومات المحاسبية الم

الواقع العملي، يقوم الباحث بأجراء استقصاء يتضمن وحتى يمكن ربط البحوث العلمية ب    

 ىمجموعه من األسئلة بغرض استطالع أراء سيادتكم بشأن مدى تأثير التكاليف البيئية عل

 .جودة المعلومات المحاسبية

بسبب وجود العديد من القوانين الخاصة بحماية  دراسةحيث نشأت الفكرة األساسية لل    

ذلك أن تحملت هذه  ىامات محددة أمام الشركات الليبية، ترتب علالبيئة والتي وضعت التز 

الشركات مجموعة من التكاليف واألعباء المالية المرتبطة بحماية البيئة، ونظرًا لعدم وجود 

معايير محددة أو تشريعات ملزمة بشأن معالجتها محاسبيا واإلفصاح عنها، باإلضافة لوجود 

تي تحول دون قياس مثل هذه التكاليف واإلفصاح عنها العديد من المشاكل والصعوبات ال

 .جودة ومنفعة المعلومات المحاسبية ىمما يؤثر عل

والشك أن اإلجابة عن أسئلة هذه االستمارة من سيادتكم سوف يساعد الباحث في تحقيق     

جميع النتائج المرجوة منها، ويؤكد الباحث لسيادتكم إن  ىأهداف الدراسة وبالتالي الوصول إل
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البيانات الواردة بهذه القائمة سوف تعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي 

 .أي اسم من األسماء المشاركة في هذا االستبيان ىفقط دون اإلشارة إل

 .مع خالص الشكر والتقدير علي حسن تعاونكم                        
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 .مات العامةالمعلو : أوالً 

 سنة................. العمر  -1

 :المؤهل العلمي -1

 .)   (ماجستير    -ب)  (      دكتوراه           -أ    

 .)   ( دبلوم       -ث  )  (     بكالوريوس     -ت    

 :الوظيفة الحالية -3

 .)   (   مدير إداري  -ت)   (    مدير مالي     -ب)   (    مدير عام      -أ    

   .)   (محاسب        -ج)   (      رئيس قسم  -ث    

 : عدد سنوات العمل في الشركة -4

 سنة 13إلي  13من  -سنوات                       ب 13إلي  5من  -أ    

 .سنه فأكثر 13من  -ت    

 

 :أسئلة تتعلق بالوعي البيئي والتكاليف البيئية -ثانياً 

 طة الشركة أي من اآلثار البيئية التالية؟هل يترتب علي أنش -1

 )  (أبخرة وغازات       -)  (     مخلفات صلبة     -)  (      سائلة     -    

 )  (  تلوث المنظر الجمالي للبيئة                    -)  (      غبار     -    

 )  (.أخرى     -    

 ية؟هل لدى المنشأة أي اهتمام بالقضايا البيئ -1

 )  (.ال     -)  (        نعم      -    
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 (.√ضع عالمة:) أذا كانت اإلجابة بنعم فإلي أي مدى انعكس اهتمام الشركة بالنشاطات التالية -أ
 اهتمت به الشركة بدرجة         البيان                   

كبيرة                                 
 جدًا    

متوسطة                           كبيرة           
 االهتمام

غير 
 مهتمة

غير 
مهتمة 
 جداً 

      .إنشاء إدارة أو لجنة فنية تهتم باألمور المتعلقة بالبيئة 1
القيام بدورات داخلية أو خارجية للعاملين بالشركة لنشر  1

 .الوعي البيئي وتحقيق السالمة البيئية واألمنية
     

      .شهادة االيزو العالمية ىصول علسعي المنشأة للح 3
أبعد من المعايير  ىسعي المنشأة في حماية البيئة إل 4

 ةشراء أجهزة جديد مثالً ) والقوانين المطلوبة لحماية البيئة 
من  ىذات تقنية عالية أو شراء مواد خام بشكل أعل

 (المواصفات المطلوبة إلنتاج منتج صديق للبيئة

     

 
 .إلجابة بال فإلي أي مدى توافق علي كل سبب من األسباب التالية الخاصة بعدم االهتمامإذا كانت ا -ب

أوافق  البففففيان                       
 بشدة

ال  محايد أوافق
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

      .عدم اهتمام اإلدارة العليا للمشروع بالقضايا واألمور البيئية 1
      .ة والخبرات لمتابعة األمور البيئيةعدم توافر الموارد المالي 1
      .عدم وجود األنظمة والقوانين التي تلزم الشركة بذلك 3
 -جمعيات حماية البيئة) عدم وجود ضغوطات خارجية  4

 .(المجتمع بصفة عامة –الدولة 
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: ة التي تتحملها والتي منها ما يليشركتكم لدراسة ماهية التكاليف البيئي دىهناك مجموعة من الدوافع ل -3
 (.√ضع عالمة ) 
أوافق  الدوافع لدراسة وتحمل التكاليف البيئية  م

 بشدة
محا أوافق

 يد
ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

ن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يمكن أن يساعد الشركة إ 1
لالستجابة والتوافق مع القوانين الحالية والمستقبلية الخاصة 

 (. دوافع قانونية.  ) ة البيئةبحماي

     

ن معرفة ودراسة التكاليف البيئية يساعد الشركة في تجنب إ 1
بسبب عدم  أالتي قد تنش( التعويضات -الغرامات) االلتزامات 

 .   االلتزام بالقوانين البيئية

     

ن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يساهم في تجنب الضغوط إ 3
 (. دوافع السوق . )منافسين والمستهلكينالتي تحدت من ال

     

ن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يساعد الشركة في توفير إ 4
المعلومات للمجتمع عن التأثيرات البيئية للشركة ودور الشركة 

 (.  دوافع اجتماعية. )في الحد منها

     

 
البيئة، نرجو من سيادتكم توضيح مدى فيما يلي مجموعة من أوجه األنفاق المحتملة ألنشطة حماية  -4

 : اهتمام شركتكم باألنفاق علي كل بند من البنود التالية
 تهتم الشركة باألنفاق عليها بدرجة    أوجه األنفاق لحماية البيئة       م

كبيرة 
 جداً 

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جداً 

      .أنشطة إدارة المخلفات والنفايات ومعالجتها 1
      .أنشطة حماية الهواء من التلوث 1
      .أنشطة حماية التربة من التلوث 3
      .أنشطة حماية المصادر المائية 4
      .أنشطة منع الضوضاء والضجيج 5
      .الطاقة ىأنشطة الحفاظ عل 6
      .أنشطة االستغالل األمثل للمواد الخام 7
      .مةأنشطة الحماية من الحرائق والسال 2
      .أنشطة الحماية من اإلشعاع والغازات 1

      .أنشطة البحوث والتطوير 13
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 (.√ضع عالمة:) ما هي طبيعة التكاليف البيئية لدى شركتكم -5
  طبيعة التكاليف البيئة لدى الشركة                  م
  .من التلوث تكاليف رأسمالية تتمثل في شراء أجهزة تقوم بالتحكم والحد 1
  .تكاليف رأسمالية تتمثل في شراء معدات وأجهزة للتقليل من مخاطر العمل بالنسبة للعاملين 1
تكاليف رأسمالية شراء أجهزة ذات كفاءة عالية في التحكم في المواد الخام والطاقة والمياه من أجل  3

 .ترشيد التكاليف
 

  .ات مواصفات عالية إلنتاج منتجات صديقة للبيئةتكاليف تشغيلية متمثلة في شراء مواد خام ذ 4
  .تكاليف إدارة المخلفات والنفايات ومعالجتها والتخلص منها 5
  التكاليف الجزائية مثل الغرامات، التعويضات، تكاليف أصالح ومعالجة األضرار بالبيئة المحيطة 6
 
 (√ضع عالمة.)ق ذكرهاضمن أي بند من البنود التالية يتم إدراج التكاليف الساب -6
 تدرج ضمنها التكاليف البيئية بدرجة   البفففففيان                      م

كبيرة 
 جداً 

صغيرة  صغيرة متوسطة كبيرة
 جداً 

      .التكاليف االستثمارية 1
      .التكاليف اإلنتاجية المباشرة 1
      .مباشرةالالتكاليف الصناعية غير  3
      .مباشرةالر غيالتكاليف  4
      .التعويضات والغرامات 5
       .التكاليف اإلدارية 6
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 .البيئية في قوائمها المالية ضرارأسباب عدم إفصاح الشركات الليبية عن التكاليف واأل -اً ثالث
أوافق  البــــيان    م

 بشدة
ال  محايد أوافق

 أوافق
ال أوافق 
 بشدة

غياب اإلفصاح عن  يعتبر هل في نظرك 1
التكاليف البيئية في التقارير المالية للشركات 

 :الليبية لألسباب التالية

     

      .غياب الضغوطات الحكومية والسياسية -
      .عدم مطالبة األطراف الخارجية بذلك -
عدم اإلدراك لمفهوم المسئولية البيئية  -

 .للشركات
     

      .لكذقانوني بعدم وجود اإللزام ال -

      .عدم وجود الكفاءات المتخصصة -
يعتبر غياب اإلفصاح عن األضرار البيئية التي  1

 تسببها الشركات في التقارير والقوائم المالية
ناتج عن محاولة الشركة تجنب  ومرفقاتها

الخسائر الناجمة عن اإلفصاح، وتتمثل هذه 
 :الخسائر في

     

 .هان المجتمعذالشركة في أاإلساءة لسمعة  - 
 

     
  

      .العمالء دىفقد مصداقية الشركة ل - 

      .توفير معلومات للمنافسين تضر بالشركة-
      .تزايد معدالت القضايا البيئية المرفوعة -
ارتفاع أعباء الشركة باستثمارات مالية إضافية  -

 لحماية البيئة 
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في تحسين جودة المعلومات  للمنظمات االقتصادية الليبية همية اإلفصاح عن التكاليف البيئيةأ -رابعاً 
 .المقدمة المحاسبية
أوافق  البــــيان       م

 بشدة
ال  محايد أوافق

 أوافق
ال أوافق 
 بشدة

يعتبر اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في  1
ة للمسئولية دراك الشركإ ىعل القوائم المالية دليالً 
 .البيئية وقضاياها

     

توجد رغبة لدى الشركة في التعرف عن التكاليف  1
 .البيئية واإلفصاح عنها

     

يعتبر اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية  3
اآلثار  ىلوقوف مستخدمي القوائم المالية عل هاماً 

 .البيئية الخارجية للشركة

     

معلومات التكاليف البيئية يساعد إدارة اإلفصاح عن  4
تصميم العمليات اإلنتاجية بحيث تتوافق  ىالشركة عل

 .مع متطلبات القوانين البيئية

     

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة في  5
زالة األسباب التي  ترشيد القرارات الخاصة بخفض وا 

 .ثار بيئية ضارةآ ىيمكن أن تؤدي إل

     

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة في  6
ترشيد القرارات الخاصة بتسعير المنتجات حسب 

ترتب تنصيب كل منتج من التكاليف البيئية التي 
 .إنتاجه لىع

     

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة في  7
 .تصميم منتجات بما يضمن تقليل مخلفاتها

     

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة  2
 .غراض البحوث وتطوير منتجات صديقة للبيئةأل

     

اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة في  1
المفاضلة بين البدائل المختلفة الالزمة لرقابة التلوث 

 .ومعالجة المخلفات

     

يئية إدارة الشركة يساعد اإلفصاح عن التكاليف الب 13
 .تقويم األداء البيئي للشركة ىعل
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أوافق  البــــيان       م

 بشدة
ال  محايد أوافق

 أوافق
ال أوافق 
 بشدة

من خالل ما تقدم هل يؤدي اإلفصاح عن  11
التكاليف البيئية في التقارير والقوائم المالية 

معلومات هذه القوائم في  منفعةزيادة  ىللشركة إل
 ؟عملية اتخاذ القرارات بالنسبة لإلدارة

     

يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم  11
زيادة القيمة المضافة للمعلومات  ىالمالية إل

.) المحاسبية التي تحتويها التقارير والقوائم المالية
هي مقدار الزيادة الذي يمكن : القيمة المضافة

يار بدائل أن تضيفه هذه المعلومة في اخت
 .(القرار

     

يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم  13
المالية إلي زيادة فاعلية المعلومات المحاسبية 

هي القدرة : الفاعلية.) التي تحتويها القوائم المالية
 (تحقيق األهداف البيئية للشركة ىعل

     

يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم  14
.) زيادة كففففاءة المعلومات المحاسبية ىلمالية إلا

تحقيق األهداف البيئية بأقل استخدام : الكفاءة
 .(ممكن للموارد

     

يعكس اإلفصاح عن التكاليف البيئية في التقارير  15
والقوائم المالية عدالة ومصداقية هذه القوائم 

 .وبالتالي المعلومات التي تحتويها

     

صاح عن التكاليف البيئية في التقارير يؤدي اإلف 16
زيادة ثقة المجتمع في  ىوالقوائم المالية إل

 .الشركات التي تفي بمسئوليتها البيئية
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Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.735 4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.647 4 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.697 4 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.683 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.606 6 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.885 10 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.904 16 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.916 10 
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Frequency Table                                                     

a1.1 الفئات العمرية 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1.00  18.4 18.4 18.4 23 سنة 03أقل من 

 61.6 43.2 43.2 54 سنة 03إلى أقل من  03من  2.00

 89.6 28.0 28.0 35 سنة 03إلى أقل من  03من  3.00

 100.0 10.4 10.4 13 سنة فأكثر 03من  4.00

Total 125 100.0 100.0  

a2 المؤهل العلمي 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 20.8 20.8 20.8 26 ماجستير 

 81.6 60.8 60.8 76 بكالوريوس 3

 100.0 18.4 18.4 23 دبلوم 4

Total 125 100.0 100.0  

a3 الوظيفة الحالية 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

 1.6 1.6 1.6 2 مدير عام 1

 6.4 4.8 4.8 6 مدير مالي 2

 7.2 8. 8. 1 مدير إداري 3

 36.0 28.8 28.8 36 رئيس قسم 4

 03303 40 40 03 محاسب 5

Total 125 100.0 100.0  

a4 عدد سنوات العمل 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1  24.8 24.8 24.8 31 سنوات 0أقل من 

 53.6 28.8 28.8 36 سنوات 03الى  0من  2

 86.4 32.8 32.8 41 سنة 03الى  03من  3

 100.0 13.6 13.6 17 سنة فأكثر 03من  4

Total 125 100.0 100.0  
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Multiple Response                                       

$mb1 Frequencies 

  Responses 

Percent of Cases   N Percent 

$mb1 األثار البيئة المترتبة من الشركة
a

 b1.1  26.0 %13.5 32 سائلة% 

b1.2 30.9 %16.0 38 مخلفات صلبة% 

b1.3 59.3 %30.8 73 ابخرةو غازات% 

b1.4 45.5 %23.6 56 غبار% 

b1.5  تلوث المنظر

 الجمالي للبيئة
27 11.4% 22.0% 

b1.6 8.9 %4.6 11 أخرى% 

Total 237 100.0% 192.7% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    

Frequencies                                      

b2 هل لدى المشأة اي اهتمام بالقضايا البيئية 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 24.8 24.8 24.8 31 ال 

 100.0 75.2 75.2 94 نعم 2

Total 125 100.0 100.0  

Frequency Table                    

b2.1.1 إنشاء إدارة أو لجنة فنية تهتم باألمور المتعلقة بالبيئة. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة االهتمام 3 غير مهتمة 2 غير مهتمة جدا 1 

Frequency 2 2 41 32 17 94 

Percent 2.1 2.1 43.6 34.0 18.1 100.0 

Valid Percent 2.1 2.1 43.6 34.0 18.1 100.0 

Cumulative Percent 2.1 4.3 47.9 81.9 100.0  

b2.1.2 القيام بدورات داخلية أو خارجية للعاملين بالشركة لنشر الوعي البيئي وتحقيق السالمة البيئية واألمنية. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة االهتمام 3 غير مهتمة 2 غير مهتمة جدا 1 

Frequency 7 17 33 29 8 94 

Percent 7.4 18.1 35.1 30.9 8.5 100.0 

Valid Percent 7.4 18.1 35.1 30.9 8.5 100.0 
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b2.1.1 إنشاء إدارة أو لجنة فنية تهتم باألمور المتعلقة بالبيئة. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة االهتمام 3 غير مهتمة 2 غير مهتمة جدا 1 

Frequency 2 2 41 32 17 94 

Percent 2.1 2.1 43.6 34.0 18.1 100.0 

Valid Percent 2.1 2.1 43.6 34.0 18.1 100.0 

Cumulative Percent 7.4 25.5 60.6 91.5 100.0  

 

b2.1.3 سعي المنشأة للحصول علي شهادة االيزو العالمية. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة االهتمام 3 غير مهتمة 2 غير مهتمة جدا 1 

Frequency 7 9 15 39 24 94 

Percent 7.4 9.6 16.0 41.5 25.5 100.0 

Valid Percent 7.4 9.6 16.0 41.5 25.5 100.0 

Cumulative Percent 7.4 17.0 33.0 74.5 100.0  

b2.1.4  مثال شراء أجهزة جديد ذات تقنية عالية أو شراء ) حماية البيئة إلي أبعد من المعايير والقوانين المطلوبة لحماية البيئة سعي المنشأة في

 (مواد خام بشكل أعلي من المواصفات المطلوبة إلنتاج منتج صديق للبيئة

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة االهتمام 3 غير مهتمة 2 غير مهتمة جدا 1 

Frequency 4 10 50 22 8 94 

Percent 4.3 10.6 53.2 23.4 8.5 100.0 

Valid Percent 4.3 10.6 53.2 23.4 8.5 100.0 

Cumulative Percent 4.3 14.9 68.1 91.5 100.0  

Wilcoxon Signed Ranks Test                

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

b2.1.1  إنشاء إدارة أو لجنة فنية تهتم

 .باألمور المتعلقة بالبيئة
94 3.64 .878 1 5 

b2.1.2  القيام بدورات داخلية أو خارجية

للعاملين بالشركة لنشر الوعي البيئي 

 .وتحقيق السالمة البيئية واألمنية

94 3.15 1.057 1 5 

b2.1.3  سعي المنشأة للحصول علي

 .يزو العالميةشهادة اال
94 3.68 1.175 1 5 
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b2.1.4  سعي المنشأة في حماية البيئة إلي

أبعد من المعايير والقوانين المطلوبة لحماية 

مثال شراء أجهزة جديد ذات تقنية ) البيئة 

عالية أو شراء مواد خام بشكل أعلي من 

المواصفات المطلوبة إلنتاج منتج صديق 

 (للبيئة

94 3.21 .902 1 5 

mmm 94 3.0000 .00000 3.00 3.00 

 

Test Statistics
b

 

 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

mmm - b2.1.1  إنشاء إدارة أو لجنة

 .فنية تهتم باألمور المتعلقة بالبيئة
-5.455

a
 .000 

mmm - b2.1.2  القيام بدورات داخلية

أو خارجية للعاملين بالشركة لنشر الوعي 

 .يئية واألمنيةالبيئي وتحقيق السالمة الب

-1.278
a

 .201 

mmm - b2.1.3  سعي المنشأة

 .للحصول علي شهادة االيزو العالمية
-4.619

a
 .000 

mmm - b2.1.4  سعي المنشأة في

حماية البيئة إلي أبعد من المعايير والقوانين 

مثال شراء أجهزة ) المطلوبة لحماية البيئة 

جديد ذات تقنية عالية أو شراء مواد خام 

ل أعلي من المواصفات المطلوبة بشك

 (إلنتاج منتج صديق للبيئة

-2.162
a

 .031 

a. Based on positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test  

 

T-Test                                                                            

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

mb2.1 94 3.4202 .75421 .07779 

One-Sample Test 

   Test Value = 3 

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

mb2.1 5.402 93 .000 .42021 .2657 .5747 
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Frequency Table                                          

 

b2.2.1 عدم اهتمام اإلدارة العليا للمشروع بالقضايا واألمور البيئية. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 

Frequency 1 8 13 9 31 

Percent 3.2 25.8 41.9 29.0 100.0 

Valid Percent 3.2 25.8 41.9 29.0 100.0 

Cumulative Percent 3.2 29.0 71.0 100.0  

b2.2.2 عدم توافر الموارد المالية والخبرات لمتابعة األمور البيئية. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 3 8 8 8 4 31 

Percent 9.7 25.8 25.8 25.8 12.9 100.0 

Valid Percent 9.7 25.8 25.8 25.8 12.9 100.0 

Cumulative Percent 9.7 35.5 61.3 87.1 100.0  

b2.2.3 عدم وجود األنظمة والقوانين التي تلزم الشركة بذلك. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 

Frequency 2 8 14 7 31 

Percent 6.5 25.8 45.2 22.6 100.0 

Valid Percent 6.5 25.8 45.2 22.6 100.0 

Cumulative Percent 6.5 32.3 77.4 100.0  

b2.2.4  (المجتمع بصفة عامة –الدولة  -جمعيات حماية البيئة) عدم وجود ضغوطات خارجية. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 

Frequency 2 5 13 11 31 

Percent 6.5 16.1 41.9 35.5 100.0 

Valid Percent 6.5 16.1 41.9 35.5 100.0 

Cumulative Percent 6.5 22.6 64.5 100.0  

 

 
    

 

Wilcoxon Signed Ranks Test                
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

b2.2.1 ا عدم اهتمام اإلدارة العلي

 .للمشروع بالقضايا واألمور البيئية
31 3.97 .836 2 5 

b2.2.2  عدم توافر الموارد المالية

 .والخبرات لمتابعة األمور البيئية
31 3.06 1.209 1 5 

b2.2.3  عدم وجود األنظمة والقوانين

 .التي تلزم الشركة بذلك
31 3.84 .860 2 5 

b2.2.4  عدم وجود ضغوطات خارجية (

المجتمع  –الدولة  -ية البيئةجمعيات حما

 .(بصفة عامة

31 4.06 .892 2 5 

mmm 31 3.0000 .00000 3.00 3.00 

 

Test Statistics
b

 

 Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

mmm - b2.2.1  عدم اهتمام اإلدارة

 .العليا للمشروع بالقضايا واألمور البيئية
-4.108

a
 .000 

mmm - b2.2.2  عدم توافر الموارد

 .مالية والخبرات لمتابعة األمور البيئيةال
-.318

a
 .750 

mmm - b2.2.3  عدم وجود األنظمة

 .والقوانين التي تلزم الشركة بذلك
-3.848

a
 .000 

mmm - b2.2.4  عدم وجود ضغوطات

 –الدولة  -جمعيات حماية البيئة) خارجية 

 .(المجتمع بصفة عامة

-4.185
a

 .000 

a. Based on positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test  

T-Test                                       

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

mb2.2 31 3.7339 .55878 .10036 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

mb2.2 7.312 30 .000 .73387 .5289 .9388 

Frequency Table                            
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b3.1 ماية أن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يمكن أن يساعد الشركة لالستجابة والتوافق مع القوانين الحالية والمستقبلية الخاصة بح

 .(دوافع قانونية.  ) البيئة

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 1 2 19 78 25 125 

Percent .8 1.6 15.2 62.4 20.0 100.0 

Valid Percent .8 1.6 15.2 62.4 20.0 100.0 

Cumulative Percent .8 2.4 17.6 80.0 100.0  

 

b3.2  التي قد تنشا بسبب عدم االلتزام ( التعويضات -الغرامات) أن معرفة ودراسة التكاليف البيئية يساعد الشركة في تجنب االلتزامات

 .بالقوانين البيئية

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 1 3 11 73 37 125 

Percent .8 2.4 8.8 58.4 29.6 100.0 

Valid Percent .8 2.4 8.8 58.4 29.6 100.0 

Cumulative Percent .8 3.2 12.0 70.4 100.0  

b3.3 (دوافع السوق. )أن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يساهم في تجنب الضغوط التي تحدت من المنافسين والمستهلكين. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 فقال اوا 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 3 11 46 54 11 125 

Percent 2.4 8.8 36.8 43.2 8.8 100.0 

Valid Percent 2.4 8.8 36.8 43.2 8.8 100.0 

Cumulative Percent 2.4 11.2 48.0 91.2 100.0  

b3.4 معلومات للمجتمع عن التأثيرات البيئية للشركة ودور الشركة في أن دراسة وتحليل التكاليف البيئية يساعد الشركة في توفير ال

 .(دوافع اجتماعية. )الحد منها

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 4 6 25 70 20 125 

Percent 3.2 4.8 20.0 56.0 16.0 100.0 

Valid Percent 3.2 4.8 20.0 56.0 16.0 100.0 

Cumulative Percent 3.2 8.0 28.0 84.0 100.0  

Wilcoxon Signed Ranks Test                 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

b3.1  أن دراسة وتحليل التكاليف البيئية

يمكن أن يساعد الشركة لالستجابة والتوافق 

ن الحالية والمستقبلية الخاصة مع القواني

 .(دوافع قانونية0  ) بحماية البيئة

125 3.99 .701 1 5 

b3.2  أن معرفة ودراسة التكاليف البيئية

) يساعد الشركة في تجنب االلتزامات 

التي قد تنشا بسبب ( التعويضات -الغرامات

 .عدم االلتزام بالقوانين البيئية

125 4.14 .733 1 5 

b3.3 ة وتحليل التكاليف البيئية أن دراس

يساهم في تجنب الضغوط التي تحدت من 

 .(دوافع السوق0 )المنافسين والمستهلكين

125 3.47 .867 1 5 

b3.4  أن دراسة وتحليل التكاليف البيئية

يساعد الشركة في توفير المعلومات 

للمجتمع عن التأثيرات البيئية للشركة ودور 

 .(اجتماعيةدوافع 0 )الشركة في الحد منها

125 3.77 .890 1 5 

mmm 125 3.0000 .00000 3.00 3.00 

Test Statistics
b

 

 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

mmm - b3.1  أن دراسة وتحليل

التكاليف البيئية يمكن أن يساعد الشركة 

لالستجابة والتوافق مع القوانين الحالية 

دوافع 0  ) والمستقبلية الخاصة بحماية البيئة

 .(انونيةق

-8.888
a

 .000 

mmm - b3.2  أن معرفة ودراسة

التكاليف البيئية يساعد الشركة في تجنب 

التي ( التعويضات -الغرامات) االلتزامات 

قد تنشا بسبب عدم االلتزام بالقوانين 

 .البيئية

-9.050
a

 .000 

mmm - b3.3  أن دراسة وتحليل

التكاليف البيئية يساهم في تجنب الضغوط 

0 تحدت من المنافسين والمستهلكينالتي 

 .(دوافع السوق)

-5.261
a

 .000 

mmm - b3.4  أن دراسة وتحليل

التكاليف البيئية يساعد الشركة في توفير 

المعلومات للمجتمع عن التأثيرات البيئية 

0 للشركة ودور الشركة في الحد منها

 .(دوافع اجتماعية)

-7.077
a

 .000 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

b3.1  أن دراسة وتحليل التكاليف البيئية

يمكن أن يساعد الشركة لالستجابة والتوافق 

ن الحالية والمستقبلية الخاصة مع القواني

 .(دوافع قانونية0  ) بحماية البيئة

125 3.99 .701 1 5 

b3.2  أن معرفة ودراسة التكاليف البيئية

) يساعد الشركة في تجنب االلتزامات 

التي قد تنشا بسبب ( التعويضات -الغرامات

 .عدم االلتزام بالقوانين البيئية

125 4.14 .733 1 5 

b3.3 ة وتحليل التكاليف البيئية أن دراس

يساهم في تجنب الضغوط التي تحدت من 

 .(دوافع السوق0 )المنافسين والمستهلكين

125 3.47 .867 1 5 

b3.4  أن دراسة وتحليل التكاليف البيئية

يساعد الشركة في توفير المعلومات 

للمجتمع عن التأثيرات البيئية للشركة ودور 

 .(اجتماعيةدوافع 0 )الشركة في الحد منها

125 3.77 .890 1 5 

a. Based on positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test  

 

 

 

T-Test                                              

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

mb3  لتحملالدوافع لدى شركتكم 

 التكاليف البيئية 
125 3.8420 .58072 .05194 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

mb3  لتحملالدوافع لدى شركتكم 

 التكاليف البيئية 
16.211 124 .000 .84200 .7392 .9448 

Multiple Response               

 

 

 



266 

 

 

$mb4 Frequencies 

  Responses 
Percent of 

Cases   N Percent 

$mb4 طبيعة التكاليف البيئية
a

 b4.1  تكاليف رأسمالية تتمثل في شراء

 .أجهزة تقوم بالتحكم والحد من التلوث
86 26.0% 70.5% 

b4.2  تكاليف رأسمالية تتمثل في شراء

معدات وأجهزة للتقليل من مخاطر العمل 

 .بالنسبة للعاملين

83 25.1% 68.0% 

b4.3  تكاليف رأسمالية شراء أجهزة ذات

كفاءة عالية في التحكم في المواد الخام 

 .والطاقة والمياه من أجل ترشيد التكاليف

42 12.7% 34.4% 

b4.4  تكاليف تشغيلية متمثلة في شراء

مواد خام ذات مواصفات عالية إلنتاج 

 .منتجات صديقة للبيئة

29 8.8% 23.8% 

b4.5 فات والنفايات تكاليف إدارة المخل

 .ومعالجتها والتخلص منها
48 14.5% 39.3% 

b4.6  ،التكاليف الجزائية مثل الغرامات

التعويضات، تكاليف أصالح ومعالجة 

 األضرار بالبيئة المحيطة

43 13.0% 35.2% 

Total 331 100.0% 271.3% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    

Frequency Table                                            

b5.1 التكاليف االستثمارية. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 8 12 70 22 13 125 

Percent 6.4 9.6 56.0 17.6 10.4 100.0 

Valid Percent 6.4 9.6 56.0 17.6 10.4 100.0 

Cumulative Percent 6.4 16.0 72.0 89.6 100.0  

 

 

 

 

 

 



267 

 

b5.2 التكاليف اإلنتاجية المباشرة. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 4 7 65 33 16 125 

Percent 3.2 5.6 52.0 26.4 12.8 100.0 

Valid Percent 3.2 5.6 52.0 26.4 12.8 100.0 

Cumulative Percent 3.2 8.8 60.8 87.2 100.0  

b5.3 التكاليف الصناعية الغير مباشرة. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 5 7 72 27 14 125 

Percent 4.0 5.6 57.6 21.6 11.2 100.0 

Valid Percent 4.0 5.6 57.6 21.6 11.2 100.0 

Cumulative Percent 4.0 9.6 67.2 88.8 100.0  

b5.4 التكاليف الغير مباشرة. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 3 10 61 38 13 125 

Percent 2.4 8.0 48.8 30.4 10.4 100.0 

Valid Percent 2.4 8.0 48.8 30.4 10.4 100.0 

Cumulative Percent 2.4 10.4 59.2 89.6 100.0  

b5.5 التعويضات والغرامات. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 7 16 78 20 4 125 

Percent 5.6 12.8 62.4 16.0 3.2 100.0 

Valid Percent 5.6 12.8 62.4 16.0 3.2 100.0 

Cumulative Percent 5.6 18.4 80.8 96.8 100.0  

b5.6 التكاليف اإلدارية. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 11 12 82 17 3 125 

Percent 8.8 9.6 65.6 13.6 2.4 100.0 

Valid Percent 8.8 9.6 65.6 13.6 2.4 100.0 

Cumulative Percent 8.8 18.4 84.0 97.6 100.0  
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Wilcoxon Signed Ranks Test                                 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

b5.1 5 1 962. 3.16 125 .التكاليف االستثمارية 

b5.2 5 1 898. 3.40 125 .التكاليف اإلنتاجية المباشرة 

b5.3 5 1 891. 3.30 125 .عية الغير مباشرةالتكاليف الصنا 

b5.4 5 1 869. 3.38 125 .التكاليف الغير مباشرة 

b5.5 5 1 803. 2.98 125 .التعويضات والغرامات 

b5.6 5 1 823. 2.91 125 .التكاليف اإلدارية 

mmm 125 3.0000 .00000 3.00 3.00 

Test Statistics
c

 

 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

mmm - b5.1 1.739- .التكاليف االستثمارية
a

 .082 

mmm - b5.2  التكاليف اإلنتاجية

 .المباشرة
-4.374

a
 .000 

mmm - b5.3  التكاليف الصناعية الغير

 .مباشرة
-3.434

a
 .001 

mmm - b5.4 4.426- .التكاليف الغير مباشرة
a

 .000 

mmm - b5.5 292.- .التعويضات والغرامات
b

 .770 

mmm - b5.6 1.368- .التكاليف اإلدارية
b

 .171 

a. Based on positive ranks.  

b. Based on negative ranks.  

c. Wilcoxon Signed Ranks Test  

T-Test                                                        

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

mb5 04546. 50831. 3.1907 125 توى إدراج التكاليفمس 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

mb5 2807. 1007. 19067. 000. 124 4.194 مستوى إدراج التكاليف 
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Frequency Table                                             

b6.1 أنشطة إدارة المخلفات والنفايات ومعالجتها. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 10 15 54 37 9 125 

Percent 8.0 12.0 43.2 29.6 7.2 100.0 

Valid Percent 8.0 12.0 43.2 29.6 7.2 100.0 

Cumulative Percent 8.0 20.0 63.2 92.8 100.0  

b6.2 أنشطة حماية الهواء من التلوث. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 12 14 65 27 7 125 

Percent 9.6 11.2 52.0 21.6 5.6 100.0 

Valid Percent 9.6 11.2 52.0 21.6 5.6 100.0 

Cumulative Percent 9.6 20.8 72.8 94.4 100.0  

b6.3 أنشطة حماية التربة من التلوث. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 14 23 75 9 4 125 

Percent 11.2 18.4 60.0 7.2 3.2 100.0 

Valid Percent 11.2 18.4 60.0 7.2 3.2 100.0 

Cumulative Percent 11.2 29.6 89.6 96.8 100.0  

b6.4 أنشطة حماية المصادر المائية. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 11 21 57 28 8 125 

Percent 8.8 16.8 45.6 22.4 6.4 100.0 

Valid Percent 8.8 16.8 45.6 22.4 6.4 100.0 

Cumulative Percent 8.8 25.6 71.2 93.6 100.0  

b6.5 أنشطة منع الضوضاء والضجيج. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 18 25 65 15 2 125 

Percent 14.4 20.0 52.0 12.0 1.6 100.0 
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Valid Percent 14.4 20.0 52.0 12.0 1.6 100.0 

Cumulative Percent 14.4 34.4 86.4 98.4 100.0  

 

b6.6 أنشطة الحفاظ علي الطاقة. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 8 13 74 24 6 125 

Percent 6.4 10.4 59.2 19.2 4.8 100.0 

Valid Percent 6.4 10.4 59.2 19.2 4.8 100.0 

Cumulative Percent 6.4 16.8 76.0 95.2 100.0  

b6.7 أنشطة االستغالل األمثل للمواد الخام. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 5 14 60 36 10 125 

Percent 4.0 11.2 48.0 28.8 8.0 100.0 

Valid Percent 4.0 11.2 48.0 28.8 8.0 100.0 

Cumulative Percent 4.0 15.2 63.2 92.0 100.0  

b6.8 أنشطة الحماية من الحرائق والسالمة. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 

Frequency 6 39 56 24 125 

Percent 4.8 31.2 44.8 19.2 100.0 

Valid Percent 4.8 31.2 44.8 19.2 100.0 

Cumulative Percent 4.8 36.0 80.8 100.0  

b6.9 أنشطة الحماية من اإلشعاع والغازات. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 13 19 50 30 13 125 

Percent 10.4 15.2 40.0 24.0 10.4 100.0 

Valid Percent 10.4 15.2 40.0 24.0 10.4 100.0 

Cumulative Percent 10.4 25.6 65.6 89.6 100.0  

b6.10 أنشطة البحوث والتطوير. 

 Valid 

 Total كبيرة جدا 5 كبيرة 4 متوسطة 3 صغيرة 2 صغيرة جدا 1 

Frequency 19 18 58 20 10 125 
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Percent 15.2 14.4 46.4 16.0 8.0 100.0 

Valid Percent 15.2 14.4 46.4 16.0 8.0 100.0 

Cumulative Percent 15.2 29.6 76.0 92.0 100.0  

Descriptive Statistics 

        N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

b6.1  أنشطة إدارة المخلفات والنفايات

 .ومعالجتها
125 3.16 1.003 1 5 

b6.2 5 1 971. 3.02 125 .أنشطة حماية الهواء من التلوث 

b6.3 5 1 874. 2.73 125 .أنشطة حماية التربة من التلوث 

b6.4 5 1 1.004 3.01 125 .أنشطة حماية المصادر المائية 

b6.5 5 1 924. 2.66 125 .أنشطة منع الضوضاء والضجيج 

b6.6 5 1 864. 3.06 125 .أنشطة الحفاظ علي الطاقة 

b6.7  أنشطة االستغالل األمثل للمواد

 .الخام
125 3.26 .906 1 5 

b6.8  أنشطة الحماية من الحرائق

 .والسالمة
125 3.78 .809 2 5 

b6.9  أنشطة الحماية من اإلشعاع

 .والغازات
125 3.09 1.107 1 5 

b6.10 5 1 1.107 2.87 125 .أنشطة البحوث والتطوير 

mmm 125 3.0000 .00000 3.00 3.00 

b2.1.1  إنشاء إدارة أو لجنة فنية تهتم

 .ر المتعلقة بالبيئةباألمو
125 3.35 1.002 1 5 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test                                                        

Test Statistics
c

 

 Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

mmm - b6.1  أنشطة إدارة المخلفات

 .والنفايات ومعالجتها
-1.574

a
 .115 

mmm - b6.2 ة الهواء من أنشطة حماي

 .التلوث
-.069

a
 .945 

mmm - b6.3  أنشطة حماية التربة من

 .التلوث
-3.242

b
 .001 

mmm - b6.4  أنشطة حماية المصادر

 .المائية
-.006

b
 .995 

mmm - b6.5  أنشطة منع الضوضاء

 .والضجيج
-3.890

b
 .000 

mmm - b6.6  أنشطة الحفاظ علي

 .الطاقة
-.592

a
 .554 
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mmm - b6.7 طة االستغالل أنش

 .األمثل للمواد الخام
-2.954

a
 .003 

b2.1.1  إنشاء إدارة أو لجنة فنية تهتم

أنشطة  b6.8 - .باألمور المتعلقة بالبيئة

 .الحماية من الحرائق والسالمة

-4.199
a

 .000 

mmm - b6.9  أنشطة الحماية من

 .اإلشعاع والغازات
-.756

a
 .449 

mmm - b6.10  أنشطة البحوث

 .ويروالتط
-1.414

b
 .157 

a. Based on positive ranks.  

b. Based on negative ranks.  

c. Wilcoxon Signed Ranks Test  

T-Test                                             

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

mb6 ة أوجه األنفاق المحتملة ألنشط

 حماية البيئة
125 3.0640 .67399 .06028 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

mb6  أوجه األنفاق المحتملة ألنشطة

 حماية البيئة
1.062 124 .290 .06400 -.0553- .1833 

 

Frequency Table 

d1.1 - غياب الضغوطات الحكومية والسياسية. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 1 3 13 58 50 125 

Percent .8 2.4 10.4 46.4 40.0 100.0 

Valid Percent .8 2.4 10.4 46.4 40.0 100.0 

Cumulative Percent .8 3.2 13.6 60.0 100.0  

d1.2 – عدم مطالبة األطراف الخارجية بذلك. 

 Valid 
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 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 1 2 13 66 43 125 

Percent .8 1.6 10.4 52.8 34.4 100.0 

Valid Percent .8 1.6 10.4 52.8 34.4 100.0 

Cumulative Percent .8 2.4 12.8 65.6 100.0  

d1.3 - عدم اإٌلدراك لمفهوم المسئولية البيئية للشركات. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 1 2 18 56 48 125 

Percent .8 1.6 14.4 44.8 38.4 100.0 

Valid Percent .8 1.6 14.4 44.8 38.4 100.0 

Cumulative Percent .8 2.4 16.8 61.6 100.0  

d1.4 - عدم وجود اإللزام القانوني بدلك. 

 Valid 

 

 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1

اوافق  5

 Total بشدة

Frequency 1 7 12 56 49 125 

Percent .8 5.6 9.6 44.8 39.2 100.0 

Valid Percent .8 5.6 9.6 44.8 39.2 100.0 

Cumulative Percent .8 6.4 16.0 60.8 100.0  

d1.5 - عدم وجود الكفاءات المتخصصة. 

 Valid 

 

 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1

اوافق  5

 Total بشدة

Frequency 2 7 18 55 43 125 

Percent 1.6 5.6 14.4 44.0 34.4 100.0 

Valid Percent 1.6 5.6 14.4 44.0 34.4 100.0 

Cumulative Percent 1.6 7.2 21.6 65.6 100.0  
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Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

d1.1 -  غياب الضغوطات الحكومية

 .والسياسية
125 4.22 .792 1 5 

d1.2 - ف الخارجية عدم مطالبة األطرا

 .بذلك
125 4.18 .745 1 5 

d1.3 -  عدم اإٌلدراك لمفهوم المسئولية البيئية

 .للشركات
125 4.18 .797 1 5 

d1.4 - 5 1 874. 4.16 125 .عدم وجود اإللزام القانوني بدلك 

d1.5 - 5 1 928. 4.04 125 .عدم وجود الكفاءات المتخصصة 

mmm 125 3.0000 .00000 3.00 3.00 

Test Statistics
b 

 
Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

mmm - d1.1 -  غياب الضغوطات الحكومية

 .والسياسية
-8.950

a
 .000 

mmm - d1.2 -  عدم مطالبة األطراف الخارجية

 .بذلك
-9.045

a
 .000 

mmm - d1.3 -  عدم اإٌلدراك لمفهوم المسئولية

 .البيئية للشركات
-8.820

a
 .000 

mmm - d1.4 -  وجود اإللزام القانوني عدم

 .بدلك
-8.612

a
 .000 

mmm - d1.5 -  عدم وجود الكفاءات

 .المتخصصة
-8.036

a
 .000 

a. Based on positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T TEST   
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

md1 إلفصاح عن التكاليف أسباب عدم ا

 البيئية في التقارير المالية
125 4.1584 .70404 .06297 

One-Sample Test 

 

 Test Value = 3 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

md1  أسباب عدم اإلفصاح عن التكاليف

 ارير الماليةالبيئية في التق

18.39

6 
124 .000 1.15840 1.0338 1.2830 

Frequency Table 

 .اإلساءة لسمعة الشركة في أدهان المجتمع - 2.1

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 2 9 16 59 39 125 

Percent 1.6 7.2 12.8 47.2 31.2 100.0 

Valid Percent 1.6 7.2 12.8 47.2 31.2 100.0 

Cumulative Percent 1.6 8.8 21.6 68.8 100.0  

d2.2 - فقد مصداقية الشركة لذي العمالء. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 2 8 27 53 35 125 

Percent 1.6 6.4 21.6 42.4 28.0 100.0 

Valid Percent 1.6 6.4 21.6 42.4 28.0 100.0 

Cumulative Percent 1.6 8.0 29.6 72.0 100.0  

d2.3 -توفير معلومات للمنافسين تضر بالشركة. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 2 10 26 59 28 125 

Percent 1.6 8.0 20.8 47.2 22.4 100.0 

Valid Percent 1.6 8.0 20.8 47.2 22.4 100.0 

Cumulative Percent 1.6 9.6 30.4 77.6 100.0  

d2.4 - تزايد معدالت القضايا البيئية المرفوعة. 
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 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 1 12 22 57 33 125 

Percent .8 9.6 17.6 45.6 26.4 100.0 

Valid Percent .8 9.6 17.6 45.6 26.4 100.0 

Cumulative Percent .8 10.4 28.0 73.6 100.0  

d2.5 - ارتفاع أعباء الشركة باستثمارات مالية إضافية لحماية البيئة 

 Valid 

 Total شدةاوافق ب 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 3 10 19 60 33 125 

Percent 2.4 8.0 15.2 48.0 26.4 100.0 

Valid Percent 2.4 8.0 15.2 48.0 26.4 100.0 

Cumulative Percent 2.4 10.4 25.6 73.6 100.0  

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

d2.1 -  اإلساءة لسمعة الشركة في أدهان

 .المجتمع
125 3.99 .938 1 5 

d2.2 - 5 1 944. 3.89 125 .فقد مصداقية الشركة لذي العمالء 

d2.3 - توفير معلومات للمنافسين تضر

 .بالشركة
125 3.81 .931 1 5 

d2.4 -  تزايد معدالت القضايا البيئية

 .المرفوعة
125 3.87 .942 1 5 

d2.5 -  ارتفاع أعباء الشركة باستثمارات

 مالية إضافية لحماية البيئة
125 3.88 .972 1 5 

mmm 125 3.0000 .00000 3.00 3.00 

Test Statistics
b

 

 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

mmm - d2.1 -  اإلساءة لسمعة الشركة في

 .أدهان المجتمع
-7.878

a
 .000 

mmm - d2.2 - لذي  فقد مصداقية الشركة

 .العمالء
-7.424

a
 .000 

mmm - d2.3 - توفير معلومات للمنافسين

 .تضر بالشركة
-7.157

a
 .000 

mmm - d2.4 -  تزايد معدالت القضايا

 .البيئية المرفوعة
-7.460

a
 .000 
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mmm - d2.5 -  ارتفاع أعباء الشركة

 باستثمارات مالية إضافية لحماية البيئة
-7.281

a
 .000 

a. Based on positive ranks.  

b. Wilcoxon Signed Ranks Test  

 

T-Test 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

md2  أسباب عدم اإلفصاح عن األضرار

 البيئية في التقارير المالية
125 3.8880 .83912 .07505 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

md2  أسباب عدم اإلفصاح عن األضرار

 البيئية في التقارير المالية
11.832 124 .000 .88800 .7394 1.0366 

Frequency Table                                     

c1.1 حاسبي عن التكاليف البيئية في القوائم المالية دليال علي أدراك الشركة للمسئولية البيئية يعتبر اإلفصاح الم

 .وقضاياها

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 

Frequency 3 16 73 33 125 

Percent 2.4 12.8 58.4 26.4 100.0 

Valid Percent 2.4 12.8 58.4 26.4 100.0 

Cumulative Percent 2.4 15.2 73.6 100.0  

c1.2 توجد رغبة لدى الشركة في التعرف عن التكاليف البيئية واإلفصاح عنها. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 1 9 47 58 10 125 

Percent .8 7.2 37.6 46.4 8.0 100.0 

Valid Percent .8 7.2 37.6 46.4 8.0 100.0 

Cumulative Percent .8 8.0 45.6 92.0 100.0  
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c1.3  يعتبر اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية هاما لوقوف مستخدمي القوائم المالية علي اآلثار البيئية

 .الخارجية للشركة

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 

Frequency 6 27 69 23 125 

Percent 4.8 21.6 55.2 18.4 100.0 

Valid Percent 4.8 21.6 55.2 18.4 100.0 

Cumulative Percent 4.8 26.4 81.6 100.0  

c1.4  اإلفصاح عن معلومات التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة علي تصميم العمليات اإلنتاجية بحيث تتوافق مع

 .بات القوانين البيئيةمتطل

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 

Frequency 2 19 79 25 125 

Percent 1.6 15.2 63.2 20.0 100.0 

Valid Percent 1.6 15.2 63.2 20.0 100.0 

Cumulative Percent 1.6 16.8 80.0 100.0  

c1.5 عد إدارة الشركة في ترشيد القرارات الخاصة بخفض وإزالة األسباب التي يمكن أن اإلفصاح عن التكاليف البيئية يسا

 .تؤدي إلي أثار بيئية ضارة

 Valid 

 

 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1

اوافق  5

 Total بشدة

Frequency 1 2 21 69 32 125 

Percent .8 1.6 16.8 55.2 25.6 100.0 

Valid Percent .8 1.6 16.8 55.2 25.6 100.0 

Cumulative Percent .8 2.4 19.2 74.4 100.0  

c1.6  اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة في ترشيد القرارات الخاصة بتسعير المنتجات حسب نصيب كل منتج

 .من التكاليف البيئية التي ترتب عن إنتاجه

 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 قال اواف 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 1 7 36 62 19 125 

Percent .8 5.6 28.8 49.6 15.2 100.0 

Valid Percent .8 5.6 28.8 49.6 15.2 100.0 

Cumulative Percent .8 6.4 35.2 84.8 100.0  

 

c1.7 ات بما يضمن تقليل مخلفاتهااإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة في تصميم منتج. 
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 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 

Frequency 6 26 75 18 125 

Percent 4.8 20.8 60.0 14.4 100.0 

Valid Percent 4.8 20.8 60.0 14.4 100.0 

Cumulative Percent 4.8 25.6 85.6 100.0  

c1.8 ية يساعد إدارة الشركة إلغراض البحوث وتطوير منتجات صديقة للبيئةاإلفصاح عن التكاليف البيئ. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 

Frequency 4 28 68 25 125 

Percent 3.2 22.4 54.4 20.0 100.0 

Valid Percent 3.2 22.4 54.4 20.0 100.0 

Cumulative Percent 3.2 25.6 80.0 100.0  

c1.9  اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة في المفاضلة بين البدائل المختلفة الالزمة لرقابة التلوث ومعالجة

 .المخلفات

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 1 6 21 80 17 125 

Percent .8 4.8 16.8 64.0 13.6 100.0 

Valid Percent .8 4.8 16.8 64.0 13.6 100.0 

Cumulative Percent .8 5.6 22.4 86.4 100.0  

c1.10 يساعد اإلفصاح عن التكاليف البيئية إدارة الشركة علي تقويم األداء البيئي للشركة. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 2 2 21 75 25 125 

Percent 1.6 1.6 16.8 60.0 20.0 100.0 

Valid Percent 1.6 1.6 16.8 60.0 20.0 100.0 

Cumulative Percent 1.6 3.2 20.0 80.0 100.0  

c1.11  من خالل ما تقدم هل يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في التقارير والقوائم المالية للشركة

 .يادة منفعة معلومات هذه القوائم في عملية اتخاذ القرارات بالنسبة لإلدارةإلي ز

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 

Frequency 33 64 28 125 

Percent 26.4 51.2 22.4 100.0 

Valid Percent 26.4 51.2 22.4 100.0 
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c1.7 ات بما يضمن تقليل مخلفاتهااإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة في تصميم منتج. 

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 

Frequency 6 26 75 18 125 

Percent 4.8 20.8 60.0 14.4 100.0 

Valid Percent 4.8 20.8 60.0 14.4 100.0 

Cumulative Percent 26.4 77.6 100.0  

 

c1.12 اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية إلي زيادة القيمة المضافة للمعلومات المحاسبية التي  يؤدي

هي مقدار الزيادة الذي يمكن أن تضيفه هذه المعلومة في اختيار : القيمة المضافة.) تحتويها التقارير والقوائم المالية

 .(بدائل القرار

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1.6 1.6 1.6 2 ال اوافق 

 26.4 24.8 24.8 31 محايد 3

 81.6 55.2 55.2 69 اوافق 4

 100.0 18.4 18.4 23 اوافق بشدة 5

Total 125 100.0 100.0  

c1.13 لمحاسبية التي تحتويها القوائم يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية إلي زيادة فاعلية المعلومات ا

 (هي القدرة علي تحقيق األهداف البيئية للشركة: الفاعلية.) المالية

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 

Frequency 5 27 70 23 125 

Percent 4.0 21.6 56.0 18.4 100.0 

Valid Percent 4.0 21.6 56.0 18.4 100.0 

Cumulative Percent 4.0 25.6 81.6 100.0  

c1.14 الكفاءة.) يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية إلي زيادة كفـــاءة المعلومات المحاسبية :

 .(تحقيق األهداف البيئية بأقل استخدام ممكن للموارد

 Valid 

 Total شدةاوافق ب 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 1 1 21 79 23 125 

Percent .8 .8 16.8 63.2 18.4 100.0 

Valid Percent .8 .8 16.8 63.2 18.4 100.0 

Cumulative Percent .8 1.6 18.4 81.6 100.0  

c1.15  وبالتالي يعكس اإلفصاح عن التكاليف البيئية في التقارير والقوائم المالية عدالة ومصداقية هذه القوائم

 .المعلومات التي تحتويها
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 Valid 

 

 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1

اوافق  5

 Total بشدة

Frequency 1 2 30 69 23 125 

Percent .8 1.6 24.0 55.2 18.4 100.0 

Valid Percent .8 1.6 24.0 55.2 18.4 100.0 

Cumulative Percent .8 2.4 26.4 81.6 100.0  

 

c1.16  يؤدي اإلفصاح عن التكاليف والبيئية في التقارير والقوائم المالية إلي زيادة ثقة المجتمع في الشركات التي تفي بمسئوليتها

 .البيئية

 Valid 

 Total اوافق بشدة 5 اوافق 4 محايد 3 ال اوافق 2 ال اوافق بشدة 1 

Frequency 1 1 23 67 33 125 

Percent .8 .8 18.4 53.6 26.4 100.0 

Valid Percent .8 .8 18.4 53.6 26.4 100.0 

Cumulative Percent .8 1.6 20.0 73.6 100.0  

 

Wilcoxon Signed Ranks Test                            

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

c1.1  يعتبر اإلفصاح المحاسبي عن

ليف البيئية في القوائم المالية دليال علي التكا

 .أدراك الشركة للمسئولية البيئية وقضاياها

125 4.09 .696 2 5 

c1.2  توجد رغبة لدى الشركة في التعرف

 .عن التكاليف البيئية واإلفصاح عنها
125 3.54 .778 1 5 

c1.3  يعتبر اإلفصاح عن التكاليف البيئية

قوف مستخدمي في القوائم المالية هاما لو

القوائم المالية علي اآلثار البيئية الخارجية 

 .للشركة

125 3.87 .762 2 5 

c1.4  اإلفصاح عن معلومات التكاليف

البيئية يساعد إدارة الشركة علي تصميم 

العمليات اإلنتاجية بحيث تتوافق مع 

 .متطلبات القوانين البيئية

125 4.02 .647 2 5 

c1.5 البيئية يساعد  اإلفصاح عن التكاليف

إدارة الشركة في ترشيد القرارات الخاصة 

بخفض وإزالة األسباب التي يمكن أن 

 .تؤدي إلي أثار بيئية ضارة

125 4.03 .751 1 5 
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c1.6  اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد

إدارة الشركة في ترشيد القرارات الخاصة 

بتسعير المنتجات حسب نصيب كل منتج 

 .يئية التي ترتب عن إنتاجهمن التكاليف الب

125 3.73 .817 1 5 

c1.7  اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد

إدارة الشركة في تصميم منتجات بما 

 .يضمن تقليل مخلفاتها

125 3.84 .723 2 5 

c1.8  اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد

إدارة الشركة إلغراض البحوث وتطوير 

 .منتجات صديقة للبيئة

125 3.91 .741 2 5 

c1.9  اإلفصاح عن التكاليف البيئية يساعد

إدارة الشركة في المفاضلة بين البدائل 

المختلفة الالزمة لرقابة التلوث ومعالجة 

 .المخلفات

125 3.85 .741 1 5 

c1.10  يساعد اإلفصاح عن التكاليف

البيئية إدارة الشركة علي تقويم األداء 

 .البيئي للشركة

125 3.95 .760 1 5 

c1.11  من خالل ما تقدم هل يؤدي

اإلفصاح عن التكاليف البيئية في التقارير 

والقوائم المالية للشركة إلي زيادة منفعة 

معلومات هذه القوائم في عملية اتخاذ 

 .القرارات بالنسبة لإلدارة

125 3.96 .700 3 5 

c1.12  يؤدي اإلفصاح عن التكاليف

ي زيادة القيمة البيئية في القوائم المالية إل

المضافة للمعلومات المحاسبية التي 

القيمة 0) تحتويها التقارير والقوائم المالية

هي مقدار الزيادة الذي يمكن أن : المضافة

تضيفه هذه المعلومة في اختيار بدائل 

 .(القرار

125 3.90 .701 2 5 

c1.13  يؤدي اإلفصاح عن التكاليف

يادة فاعلية البيئية في القوائم المالية إلي ز

المعلومات المحاسبية التي تحتويها القوائم 

هي القدرة علي تحقيق : الفاعلية0) المالية

 (األهداف البيئية للشركة

125 3.89 .743 2 5 

c1.14  يؤدي اإلفصاح عن التكاليف

البيئية في القوائم المالية إلي زيادة كفـــاءة 

تحقيق : الكفاءة0) المعلومات المحاسبية

ف البيئية بأقل استخدام ممكن األهدا

 .(للموارد

125 3.98 .678 1 5 
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c1.15  يعكس اإلفصاح عن التكاليف

البيئية في التقارير والقوائم المالية عدالة 

ومصداقية هذه القوائم وبالتالي المعلومات 

 .التي تحتويها

125 3.89 .743 1 5 

c1.16  يؤدي اإلفصاح عن التكاليف

والقوائم المالية إلي والبيئية في التقارير 

زيادة ثقة المجتمع في الشركات التي تفي 

 .بمسئوليتها البيئية

125 4.04 .745 1 5 

mmm 125 3.0000 .00000 3.00 3.00 

 

Test Statistics
b

 

 

Z 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

mmm - c1.1  يعتبر اإلفصاح المحاسبي

عن التكاليف البيئية في القوائم المالية دليال 

علي أدراك الشركة للمسئولية البيئية 

 .وقضاياها

-9.136
a

 .000 

mmm - c1.2  توجد رغبة لدى الشركة

في التعرف عن التكاليف البيئية واإلفصاح 

 .عنها

-6.297
a

 .000 

mmm - c1.3  يعتبر اإلفصاح عن

التكاليف البيئية في القوائم المالية هاما 

لوقوف مستخدمي القوائم المالية علي 

 .ثار البيئية الخارجية للشركةاآل

-8.271
a

 .000 

mmm - c1.4  اإلفصاح عن معلومات

التكاليف البيئية يساعد إدارة الشركة علي 

تصميم العمليات اإلنتاجية بحيث تتوافق مع 

 .متطلبات القوانين البيئية

-9.216
a

 .000 

mmm - c1.5  اإلفصاح عن التكاليف

شيد البيئية يساعد إدارة الشركة في تر

القرارات الخاصة بخفض وإزالة األسباب 

 .التي يمكن أن تؤدي إلي أثار بيئية ضارة

-8.719
a

 .000 

mmm - c1.6  اإلفصاح عن التكاليف

البيئية يساعد إدارة الشركة في ترشيد 

القرارات الخاصة بتسعير المنتجات حسب 

نصيب كل منتج من التكاليف البيئية التي 

 .ترتب عن إنتاجه

-7.307
a

 .000 

mmm - c1.7  اإلفصاح عن التكاليف

البيئية يساعد إدارة الشركة في تصميم 

 .منتجات بما يضمن تقليل مخلفاتها

-8.371
a

 .000 
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mmm - c1.8  اإلفصاح عن التكاليف

البيئية يساعد إدارة الشركة إلغراض 

 .البحوث وتطوير منتجات صديقة للبيئة

-8.483
a

 .000 

mmm - c1.9 التكاليف  اإلفصاح عن

البيئية يساعد إدارة الشركة في المفاضلة 

بين البدائل المختلفة الالزمة لرقابة التلوث 

 .ومعالجة المخلفات

-8.303
a

 .000 

mmm - c1.10  يساعد اإلفصاح عن

التكاليف البيئية إدارة الشركة علي تقويم 

 .األداء البيئي للشركة

-8.463
a

 .000 

mmm - c1.11 هل  من خالل ما تقدم

يؤدي اإلفصاح عن التكاليف البيئية في 

التقارير والقوائم المالية للشركة إلي زيادة 

منفعة معلومات هذه القوائم في عملية اتخاذ 

 .القرارات بالنسبة لإلدارة

-8.730
a

 .000 

mmm - c1.12  يؤدي اإلفصاح عن

التكاليف البيئية في القوائم المالية إلي زيادة 

علومات المحاسبية التي القيمة المضافة للم

القيمة 0) تحتويها التقارير والقوائم المالية

هي مقدار الزيادة الذي يمكن أن : المضافة

تضيفه هذه المعلومة في اختيار بدائل 

 .(القرار

-8.634
a

 .000 

mmm - c1.13  يؤدي اإلفصاح عن

التكاليف البيئية في القوائم المالية إلي زيادة 

حاسبية التي تحتويها فاعلية المعلومات الم

هي القدرة علي : الفاعلية0) القوائم المالية

 (تحقيق األهداف البيئية للشركة

-8.414
a

 .000 

mmm - c1.14  يؤدي اإلفصاح عن

التكاليف البيئية في القوائم المالية إلي زيادة 

: الكفاءة0) كفـــاءة المعلومات المحاسبية

مكن تحقيق األهداف البيئية بأقل استخدام م

 .(للموارد

-8.953
a

 .000 

mmm - c1.15  يعكس اإلفصاح عن

التكاليف البيئية في التقارير والقوائم المالية 

عدالة ومصداقية هذه القوائم وبالتالي 

 .المعلومات التي تحتويها

-8.343
a

 .000 

mmm - c1.16  يؤدي اإلفصاح عن

التكاليف والبيئية في التقارير والقوائم 

يادة ثقة المجتمع في الشركات المالية إلي ز

 .التي تفي بمسئوليتها البيئية

-8.733
a

 .000 

a. Based on positive ranks.  
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b. Wilcoxon Signed Ranks Test  

T-Test                                   

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

mc التكاليف البيئية  أهمية اإلفصاح عن

 .في تحسين جودة المعلومات المحاسبية
125 3.9050 .46990 .04203 

One-Sample Test 

               Test Value = 3 

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 Lower Upper 

mc لبيئية أهمية اإلفصاح عن التكاليف ا

 .في تحسين جودة المعلومات المحاسبية
21.533 124 .000 .90500 .8218 .9882 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


