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 ممخص ال

تناولت ىذه الدراسة موضوع قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنيا وأثره في كفاءة 

 لصناعة الخماسية الشركة في تطبيقية األداء البيئي، حيث قامت الباحثة بإجراء دراسة

األسئمة المتعمقة بطرق قياس التكاليف البيئة بغية اإلجابة عن بعض  والنسيج الغزل

واإلفصاح عنيا، باإلضافة إلى التعرف عمى مظاىر الكفاءة البيئية في األداء الناجمة 

 الممكن األثر عمى الوصول بيدف وذلك عن قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنيا،

   الصمة. ذات القرارات التخاذ البيئي األداء في وقوعو

واإلفصاح عنيا،  بقياس بعض التكاليف البيئيةتقوم  دراسة إلى أن المنشآتخمصت ال 

منفصل عن باقي التكاليف األخرى،  كما توصمت الباحثة إلى أنو  ولكن بشكل غير

، واإلفصاح عنيا في خاصة بالعمال والناجمة عن التموثيمكن قياس التكاليف البيئية ال

نات ابيا. وتبين من خالل تحميل االستب المرفقةمالحظات اإليضاحية القوائم المالية وال

أن قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنيا يؤثر بشكل  الخاصة بعينة مجتمع البحث

إيجابي في رفع كفاءة األداء البيئي في الشركة من خالل تأثيرىا في زيادة اإلنتاج أو 

المبيعات وتقميل المخاطر البيئية وزيادة السالمة المينية لمعمال وترشيد استخدام المواد 

 . والطاقة
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 المقدمة : 1

كالحديثة التي حظيت باىتماـ كبير في مختمؼ المجتمعات أحد االتجاىات الميمة األداء البيئي  يعد

، فضبلن عف يعكد لمدكر الكبير الذم تمعبو البيئة في حياة اإلنساف كاستمرار رفاىيتو كىذا ،كالدكؿ

 .1لجميع األنشطة البشرية كاألحداث الجارية عمى سطح األرض مجاالن حيكيان ىامان ككنيا تعتبر 

العالـ في مختمؼ الصناعات كالذم كاف ييدؼ إلى زيادة التنمية  إف التطكر الكبير الذم شيده

كنتيجة لذلؾ بدأ التفكير بشكؿ  ،كتحقيؽ المزيد مف األرباح قد ساىـ بشكؿ كبير في تمكيث البيئة

كلـ يعد بإمكاف المنشآت النظر إلى الربح كيدؼ أساسي  ،جدم بمستقبؿ البشرية بعد عدة سنكات

 لتمبية حاجات المجتمع المكجكدة فيو بمختمؼ األساليب كالطرؽ. بؿ أصبحت تسعى أيضان  كحيد

كقد تمثؿ ذلؾ  ،لقد زاد االىتماـ عمى المستكل العالمي  كالمحمي بتنمية األداء البيئي لممنشآت

بإصدار العديد مف التشريعات لحماية البيئة في مختمؼ دكؿ العالـ، مف خبلؿ ذلؾ نجد أف ىناؾ 

كالحقيقة إف الفكر  ،زاـ األفراد كالمنشآت كافةن بحماية البيئة مف مخاطر التمكثاتفاقان عمى ضركرة الت

عندما  كذلؾ المحاسبي رصد مدخميف لمكاجية خطر التمكث البيئي كىما مدخؿ تكاليؼ الكقاية 

كذلؾ بإتباع  كمدخؿ تكاليؼ العبلج ،تتحمؿ المنشآت لمعديد مف التكاليؼ لمنع األضرار البيئية

 أك مف خبلؿ معالجة تمؾ اآلثار بعد حدكثيا.  البيئية ؼ مف اآلثارأساليب تخف

عمى قياس التكاليؼ في المنشآت  مدل قدرة النظاـ المحاسبي  ىذه الدراسة سبؽ تتناكؿانطبلقان مما 

رفع كبياف فيما إذا كاف قياس ىذه التكاليؼ كتضمينيا في التقارير المالية سيمعب دكران في  ،البيئية

كبغية الكصكؿ إلى ذلؾ قامت  كجعميا أكثر كفاءة كفعالية في اتخاذ القرارات. ،أدائيا البيئيكفاءة 

                                                           
1
، المجلة العراقٌة لبحوث السوق وحماٌة التلوث البٌئً معوقاً للتنمٌة ومهدداً للسكانالبٌاتً، فراس عباس فاضل، أٌوب، حارث حازم   

  244، ص2202، 3، عدد 2المستهلك،  مجلد 
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ة مف شركات القطاع الباحثة بتطبيؽ الدراسة عمى الشركة الخماسية لصناعة الغزؿ كالنسيج ككاحد

عمى كذلؾ باالعتماد  كالتي يشكؿ مكضكع الدراسة جانبان ىامان في طبيعة نشاطيا العاـ الصناعي

 .2009قكائميا المالية لعاـ 

 :مشكمة البحث 2

فيناؾ صناعات تسبب أضرار كبيرة لمبيئة تتراكح المنشآت الصناعية في درجة تأثيرىا عمى البيئة 

إف غياب األساليب . كغيرىا مف الصناعات مثؿ صناعة اإلسمنت كالنفط كالصناعات الكيماكية

التي يتـ مف خبلليا قياس تمؾ اآلثار البيئية أدل إلى عدـ تحمؿ المنشأة لمسؤكلياتيا في الحد مف 

ككؿ ذلؾ انعكس بشكؿ  ،كبالتالي عدـ تضميف التكاليؼ البيئية في القكائـ المالية ،تمؾ اآلثار

 مباشر عمى أدائيا البيئي.

 ت التالية:مف ىنا تكمف مشكمة الدراسة في التساؤال

التي  ؽبتضميف التكاليؼ البيئية في قكائميا المالية؟ كما ىي الطر  المنشآت. كيؼ تقكـ 1

 التكاليؼ ؟ تمؾ تستخدميا في قياس 

 ؟مظاىر الكفاءة البيئية في األداء الناجمة عف قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا ىي  ما. 2

 ؟ لممنشأة رفع كفاءة األداء البيئي فيالتكاليؼ البيئية لمحاسبة عف مدل تأثير ا ما.3
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 الدراسات السابقة: 3

 أواًل: الدراسات بالمغة العربية 

 :1(2010 دراسة )قريفة، -

 ة"ميبي"القياس واإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي بشركات صناعة اإلسمنت البعنكاف 

كاإلفصاح المحاسبي عف األداء البيئي مع اختبار ىدفت الدراسة إلى اقتراح نمكذج مبرىف لمقياس 

فركضو عمى الشركات الميبية الصناعية العاممة في صناعة اإلسمنت، حيث خمصت الدراسة إلى 

 مجمكعة مف النتائج أىميا:

نظميا  كما أف ،قصكر عممية القياس كاإلفصاح المحاسبي عف األداء البيئي بتمؾ الشركات .1

  .يبيئتمة بكظيفتي القياس كاإلفصاح المحاسبي عف األداء الالمحاسبية ال زالت غير مي

بيئية تتضمف عمى تحديد لؤلىداؼ كالكسائؿ كمعايير األداء تمثؿ  استراتيجيةإف كجكد خطة  .2

المحاسبي في الكقت الراىف  االعتراؼأىـ ضكابط قياس األداء البيئي، كفي المقابؿ فإف عدـ 

المحاسبية كتعدد عناصر األداء البيئي يحكؿ دكف إجراء  باألداء البيئي نتيجة غياب المعايير

 القياس المكضكعي لذلؾ األداء.

. القياس المحاسبي لؤلداء البيئي يمثؿ الترجمة الكمية كالمالية لممتغيرات البيئية تمييدان إلعداد 3 

 مؤشرات بيئية قادرة عمى تقييـ األداء البيئي في شركات صناعة اإلسمنت البيئية.

                                                           
 1

  0202، جامعة دمشق، دمشق، صناعة اإلسمنت اللٌبٌةالقٌاس واإلفصاح المحاسبً عن األداء البٌئً بشركات قرٌفة، مسعود علً،   
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أىـ تقارير اإلفصاح المحاسبي عف األداء البيئي ينبغي أف تككف تقارير مالية كتكاليفية  إف .4 

عبر اإليضاحات المتممة لمقكائـ المالية كأيضان عبر تقرير مجمس اإلدارة، كأف يككف ذلؾ التقرير 

ية لتجنب تضميؿ إلزاميان بفعؿ القكانيف كالمكائح التشريعية مع اقتصاره عمى المعمكمات اليامة كالجكىر 

 مستخدمي المعمكمات المحاسبية في ىذا الصدد.

 :1(2010 دراسة )الطاىر،  -

"اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في الشركة األىمية لإلسمنت بميبيا دراسة بعنكاف: 

 استطالعية"

ائيا ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل التزاـ الشركة األىمية لئلسمنت باإلفصاح عف أد

البيئي، كما ىدفت إلى إبراز المعكقات التي تحكؿ دكف قياـ الشركة مكضكع البحث باإلفصاح عف 

 أدائيا البيئي.

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كزعت عمى األفراد العامميف في الدكائر المالية كالمحاسبية في الشركة 

 ائج أىميا:إلى مجمكعة مف النت دراسةال تتكصمحيث  استبانة 36األىمية لئلسمنت 

 .ال تقكـ الشركة األىمية لئلسمنت باإلفصاح محاسبيان عف أدائيا البيئي.1 

.ىناؾ العديد مف المعكقات التي تحد مف قياـ الشركة األىمية لئلسمنت باإلفصاح عف األداء 2 

ي، كأبرز تمؾ المعكقات قمة البرامج التعميمية لمتعريؼ بمتطمبات اإلفصاح عف األداء البيئ البيئي،

كعدـ كجكد  كعدـ كجكد قكانيف ممزمة لئلفصاح عف األداء البيئي، كصعكبة قياس التكاليؼ البيئية،

                                                           
1
مجلة جامعة دمشق للعلوم  ،هلٌة لإلسمنت بلٌبٌاً عن األداء اللٌبً فً الشركة األاإلفصاح المحاسبعادل البهلول حمٌدان،  الطاهر،  

  0200، العدد األول، 02االقتصادٌة والقانونٌة ،المجلد 
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رغبة لئلفصاح عف التكاليؼ المرتبطة باألضرار البيئية الناتجة عف عممياتيا حتى كلك أمكف 

 قياسيا.

 :1(2009 دراسة )الشحادة،  -

لمشركة السورية العامة لألسمدة وتأثيره في  "القياس المحاسبي لتكاليف األداء البيئيبعنكاف 

 قدرتيا التنافسية في مجال الجودة"

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف قدرة النظاـ المحاسبي في الشركة السكرية العامة لؤلسمدة عمى إنتاج 

معمكمات نافعة يمكف مف خبلليا قياس تكاليؼ األداء البيئي كالرقابة عمييا، كأثر ذلؾ في القدرة 

 لتنافسية كالحصة السكقية لمشركة.ا

 مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يأتي:

. كجكد تعارض بيف متطمبات حماية البيئة كاالستغبلؿ االقتصادم الكؼء لمكارد الشركة، 1 

لمحد مف اآلثار السمبية لنشاطات الشركة،  ألعباء كبيرة يااللتزاميا بإنفاؽ مبالغ ضخمة، كتحمم

بدكره أدل إلى التأثير المباشر في كفاءة أدائيا االقتصادم كارتفاع تكاليؼ اإلنتاج لدييا، كمف  ذاكى

 ثـ ضعؼ قدرتيا عمى المنافسة في مجاؿ الجكدة كالتسعير. 

. تدني تحقيؽ الكفاءة االقتصادية لمشركة مع المحافظة عمى البيئة بسبب األضرار المختمفة 2 

ف لمشركة تأثي رات سمبية في العامميف فييا كالبيئة المحيطة بيا بكؿ عناصرىا، كرغـ لنشاطاتيا، كا 

ذلؾ يتـ اإلبقاء عمى نشاطات الشركة رغـ ارتفاع تكاليؼ النشاط لدييا، كعدـ التزاميا بمتطمبات 

                                                           
1
القٌاس المحاسبً لتكالٌف األداء البٌئً للشركة السورٌة العامة لإلسمنت وتؤثٌره فً قدرتها التنافسٌة الشحادة ،عبد الرزاق قاسم،   

 0202، العدد األول، 02، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة ،المجلد فً مجال الجودة
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أك ربما لمحد مف البطالة  ،حماية البيئة بسبب الحاجة إلييا لعدـ تكافر اإلمكانات االستثمارية البديمة

 ىا االجتماعية كاإلنسانية.ثار آك 

. عدـ التزاـ النظاـ المحاسبي المتبع في الشركة مع المتغيرات المستجدة في البيئة االقتصادية 3 

كاالجتماعية الجديدة، كبشكؿ خاص ضعؼ ىذا النظاـ عمى تحميؿ عناصر تكاليؼ األداء البيئي 

النظاـ عمى تكفير المعمكمات البلزمة  كتبكيبيا كعبلقتيا بدكرة النشاط لدل الشركة، كعدـ قدرة ىذا

كتسجيميا  ،لقياس األداء البيئي لنشاطات الشركة أك المساعدة عمى تقييـ مخرجات األثر البيئي

 كاستخراج مؤشرات تقكيـ األداء البيئي لمشركة. ،دفتريان طبقان لنظاـ القيد المزدكج

ت التي يمكف أف يكفرىا عف تحميؿ . عدـ فاعمية النظاـ المحاسبي لمشركة مف خبلؿ المعمكما4 

كعبلقتيا بدكرة النشاط لدل الشركة، ىذا األمر أدل إلى عدـ  ،كتبكيب عناصر تكاليؼ األداء البيئي

مساعدة مخرجات النظاـ في تحديد المخاطر كااللتزامات البيئية، فالشركة ال تيتـ بإدارة التكاليؼ 

البيئية السمبية، أك إزالة  اآلثارفقيا مف أجؿ منع البيئية عمى الرغـ مف المبالغ الضخمة التي تن

جراءات ضارة بالبيئة.  المخمفات البيئية الناتجة عف قرارات كا 

 :1(2008 دراسة )شيخ بامزاحـ، -

 "القياس المحاسبي لتكاليف أضرار التموث البيئي عمى العاممين في قطاع تكرير النفط"بعنكاف 

ية االعتراؼ بالمصركفات البيئية في قطاع تكرير النفط، الدراسة إلى التعرؼ عمى أىم ىدفت ىذه

كأىمية القياس المحاسبي لمتكاليؼ البيئية، كبياف كيفية قياس تكمفة اإلصابة بأمراض التمكث البيئي 

                                                           
1

، جامعة دمشق، ً على العاملٌن فً قطاع تكرٌر النفطالقٌاس المحاسبً لتكالٌف أضرار التلوث البٌئفائز محمد شٌخ،  بامزاحم، 

  0222دمشق، 
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كقياس تكمفة الكفاة المبكرة لمعامميف نتيجة اإلصابة  ،التي تصيب العامميف في قطاع تكرير النفط

  بأمراض التمكث البيئي.

كخمصت الدراسة إلى إمكانية قياس تكمفة اإلصابة بأمراض التمكث البيئي لمعامميف كذلؾ عف طريؽ 

قياس )تكمفة العبلج كالرعاية الصحية، كتكمفة األجكر المدفكعة خبلؿ فترة العبلج كالتماثؿ لمشفاء، 

في القيمة  كقياس قيمة النقص في الطاقة اإلنتاجية بسبب غياب العامميف، كقياس قيمة النقص

كىذا مف شأنو  ،الرأسمالية لممكارد البشرية( كذلؾ مف خبلؿ نمكذج رياضي لحساب تمؾ التكمفة

 جعؿ إدخاؿ تكاليؼ ىذه العناصر ضمف النظاـ المحاسبي ممكنان.

كما خمصت الدراسة أيضان إلى إمكانية قياس الكفاة المبكرة لمعامميف مف جراء إصابتيـ بأمراض 

كقياس قيمة  sp)الشركة مف خبلؿ تطبيؽ نمكذج القيمة االجتماعية لمعامؿ ) التمكث البيئي في

 الجزء مف القيمة االجتماعية الذم لـ يتـ تحقيقو بسبب الكفاة المبكرة.

 :1(2003 دراسة )زىراف،  -

"منيج مقترح لقياس التكاليف والمنافع الناجمة عن اآلثار البيئية لممنشآت الصناعية بعنكاف 

 تطبيقية"دراسة 

قدمت الدراسة نمكذجان لقياس تكاليؼ التمكث البيئي لمقطاع الصناعي في المممكة العربية السعكدية 

متمثبلن في إحدل قطاعاتو الفرعية كىك قطاع اإلسمنت، كيتضمف النمكذج عمى الخطكات التالية: 

لكمي لمضرر، )أ( تحديد نكع الضرر المتكقع مف التمكث، )ب( تحديد حجـ الضرر أك القياس ا

 )ج( تحديد الكزف الفني لكحدة الضرر، )د( القياس المالي لكحدة الضرر. 
                                                           

1
منهج مقترح لقٌاس التكالٌف والمنافع الناجمة عن اآلثار البٌئٌة للمنشآت الصناعٌة: دراسة تطبٌقٌة زهران، عالء الدٌن محمود،   

  0222، جامعة الملك فٌصل،على القطاع الصناعً بالمملكة العربٌة السعودٌة
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 ،آخر لقياس األداء االجتماعي البيئي لمنشآت القطاع الصناعي لممممكة ان كما قدمت الدراسة نمكذج

 كىك يعتمد عمى مقاييس كمؤشرات مثؿ الربح البيئي أك المستداـ، كمعدؿ العائد عمى االستثمارات

 المعدؿ بيئيان كقياس التكاليؼ كالمنافع االجتماعية.

 مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما يمي:

ىناؾ صعكبات عديدة تصاحب عممية قياس تكاليؼ أضرار كمعالجة التمكث الصناعي،  .1

فإف مجاالتيا يجب أف تتسع  كلكف إذا أريد لممحاسبة أف تقكـ بدكرىا البيئي كاالجتماعي،

 تشمؿ قياس تمؾ التكاليؼ. لكي

ألغراض قياس تكاليؼ أضرار التمكث الصناعي ال بد مف تكفر المعمكمات الكمية كالمالية  .2

عف تمؾ األضرار. كيمكف الحصكؿ عمى المعمكمات الكمية عف أضرار التمكث عف طريؽ 

كث القياس الكمي لتمؾ األضرار الذم يقكـ عمى تحديد العبلقات المادية بيف كميات التم

....الخ( كاآلثار العكسية الناتجة مف  مكاد، نبات، التي تستقبميا عناصر المجتمع )إنساف،

يمكف الحصكؿ عمى المعمكمات المالية عف ، بينما التعرض لتمؾ الكميات مف التمكث

أضرار التمكث عف طريؽ القياس المالي لتمؾ األضرار الذم يقكـ عمى ترجمة العبلقات 

التمكث كاآلثار العكسية الناتجة عنيا إلى قيـ مالية تمثؿ تكاليؼ المادية بيف كميات 

 األضرار التي تمحؽ بعناصر المجتمع.

يمكف قياس تكاليؼ التمكث عف طريؽ استخداـ مجمكعتيف مف األساليب كالطرؽ ىما:  .3

مجمكعة األساليب كالطرؽ التي تعتمد عمى األسكاؽ التقميدية كالضمنية كمجمكعة األساليب 

تعتمد عمى األسكاؽ االفتراضية. كعمى الرغـ مف أف كبل المجمكعتيف مف الطرؽ التي 

تعتبر مرشدان لعمميات تخطيط كتنفيذ برامج ، كلكنيا كاألساليب قد ال تؤدم إلى نتائج دقيقة
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في مناطؽ التجمع  خاصةن  ،حماية األفراد كالمجتمع كالبيئة المحيطة مف أضرار التمكث

 الصناعي التي تنتشر فييا عناصر التمكث بمستكيات عالية. 

 ثانيًا: الدراسات بالمغة األجنبية

 :1(Joshi at al، 2001دراسة ) -

  "تقدير التكاليف البيئية المستترة"بعنكاف 

إلى ركزت الدراسة عمى المدل الذم يمكف أف تقـك بو األنظمة المحاسبية بشكؿ منفصؿ لمتعرؼ 

جميع التكاليؼ المتعمقة بالتشريعات البيئية، كتـ تقدير العبلقة بيف التكاليؼ المرئية لبلمتثاؿ البيئي 

كالتكاليؼ البيئية المستترة التي تدخؿ ضمف حسابات متنكعة، حيث عدت مشكمة الدراسة التكاليؼ 

التكاليؼ البيئية ضمف البيئية غير المنظكرة، كأشارت إلى أف أساليب المحاسبة التقميدية تخفي 

كذلؾ نظران ألف المعايير المحاسبية المطبقة ال تسمح بقياس  ،عناصر المصركفات غير المباشرة

مما أدل إلى اتجاه  ،التكمفة البيئية بصكرة صريحة إال في حاؿ كقكع التزاـ فعمي عمى المنشأة

 اليؼ البيئية.المنشآت إلى تأجيؿ مكاجية المشاكؿ المحاسبية المتعمقة بقياس التك

كتكصمت الدراسة إلى أف زيادة التكاليؼ البيئية المنظكرة بكحدة نقدية كاحدة يقابمو زيادة في 

( كحدات نقدية، كأشارت إلى أف التحديد غير السميـ 10-9التكاليؼ البيئية غير المنظكرة بػ )

منشآت خصكصان تمؾ لمتكاليؼ البيئية سكؼ يترتب عميو تشكيو لييكؿ التكاليؼ اإلجمالية في ال

 .التي تخضع لمتنظيـ البيئي، األمر الذم يؤكد أىمية التقرير عف التكاليؼ البيئية بشكؿ صحيح

                                                           
1 Joshi. S.,  Krishnam, R. &.lave. L. ( 2001).  "Estimating the costs of environmental regulation",  The 

accounting review  
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 : 1(Lankoski ،2000دراسة ) -

 "     تحميل العالقة بين األداء البيئي واألداء االقتصاديبعنكاف " 

 منشآت، أمىذه الدراسة باختبار فيما إذا كاف ىناؾ عبلقة بيف األداء البيئي كاالقتصادم لم قامت

؟ حيث تكصمت ىذه الدراسة نيا تجيب عف سؤاؿ ىؿ يحسف األداء البيئي مف ربح الشركات أـ الأ

 إلى ثبلث نتائج أساسية كىي: 

بتة في جميع مستكيات األداء العبلقة بيف األداء البيئي كاالقتصادم لممنشأة قد ال تككف ثا .1

 البيئي، مما يعني أنو ال بد مف النظر في كظيفة األداء البيئي.

العبلقة بيف األداء البيئي كاالقتصادم لممنشأة قد ال تككف ثابتة عبر الزمف، كىذا يعني أنو  .2

 يجب مناقشة التغيرات المحددة لمربح البيئي.  

ميع المنشآت، كبالتالي يجب تحديد العكامؿ العبلقة قد ال يككف ليا الشكؿ نفسو في ج .3

 المحددة لمربح البيئي.

ىذه الدراسة عمى كجكد ست محددات لمربح البيئي: كىي التكنكلكجيا، النظاـ، الكضكح،  كشفت 

تحديد فيما إذا كاف عمى حيث تساعد ىذه المحددات  .االستعداد لمدفع، المقاييس، سعر الخصـ

تظير ىذه . كما يف نتيجة عمؿ المنشأة بشكؿ مربح بيئيان كاقتصاديان األداء البيئي يؤدم إلى تحس

حيث يصاحب  مقمكب  Uعمى شكؿ حرؼاألداء البيئي كاالقتصادم لممنشآت  الدراسة العبلقة بيف

نمك المنشأة في بدايتيا زيادة في معدالت التدىكر البيئي إلى أف تصؿ إلى حد معيف، بعد ذلؾ 

                                                           
2
 Lankoski, Leena. (2000).  An analysis of the firm-level relationship between environmental 

performance and economic performance, Helsinki University of Technology Institute of Strategy and 
International Business, Doctoral Dissertations 
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يككف النمك االقتصادم لممنشأة مصحكبان بانخفاض في معدالت التدىكر البيئي بسبب االعتماد 

 .   عمى التكنكلكجيا النظيفة لئلنتاج، كتطبيؽ القكانيف البيئية التي تحد مف زيادة معدالت التمكث 

 :1(Gamble et al، 1995دراسة ) -

 "اإلفصاح البيئي في التقارير السنوية" بعنكاف

الدراسة إلى بحث كاختبار ما إذا كاف اإلفصاح المحاسبي البيئي لمشركات ذات التأثير ىدفت 

السمبي المفترض في البيئة كالمقيدة بالبكرصة األمريكية كافيان كمبلئمان لخدمة أغراض المستثمريف 

التي كتـ فحص اإلفصاح البيئي كتحميمو لعينة مف ىذه الشركات  .في األكراؽ المالية ليذه الشركات

 .1991حتى  1986بمغت اثنتي عشرة صناعة عف الفترة مف سنة 

الدراسة إلى أف الشركات التي تعمؿ في صناعات معينة مثؿ تكرير البتركؿ كالمتفجرات  كتكصمت

كالمخمفات أفصحت بدرجة كبيرة عف أدائيا في مجاؿ مكافحة التمكث خاصةن في السنكات الثبلث 

أكثر جكدة في حاؿ ككف الشركة مقيدة ببكرصة نيكيكرؾ. كمف أىـ األخيرة، كأف اإلفصاح كاف 

نتائج الدراسة أف متخذ قرار االستثمار في سكؽ األكراؽ المالية يعتمد عمى المعمكمات المفصح 

إال أنو ال يمكف إنكار  ،عنيا بشأف األداء البيئي لمشركات في مجاؿ مكافحة كرقابة تمكث البيئة

 .ف جانب سكؽ األكراؽ المالية نحك ىذا اإلفصاحكجكد ردكد فعؿ مختمفة م

 ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

كذلؾ  معظـ الدراسات السابقة كانت تيتـ بضركرة اإلفصاح كالقياس المحاسبي لمتكاليؼ البيئية

كأحيانان قياس بعض التكاليؼ البيئية في الشركة محؿ ، بعرض طرؽ القياس كاإلفصاح بشكؿ نظرم

                                                           
0
Gamble, G. (1995). Environmental disclosures in annual reports: An Examination, Accounting Horizons 
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الدراسة في حيف تختمؼ ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة في أف الباحثة قامت باختيار إحدل 

 كالتي يشكؿ مكضكع الدراسة جانبان ميمان في طبيعة نشاطيا،  شركات القطاع الصناعي في سكريا

ضاحات كاإليكالتعرؼ عمى التكاليؼ البيئية المكجكدة فييا كقياسيا كمف ثـ تعديؿ القكائـ المالية 

 الممحقة بيا لتشمؿ تمؾ التكاليؼ، مما يجعميا أكثر تمثيبلن لكاقع األداء البيئي في الشركة. 

طبيعة العبلقة بيف قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح  إلبراز تسعى الدراسة باإلضافة إلى أف ىذه

  .عنيا ككفاءة األداء البيئي

 أىمية البحث:  4

مف المكضكعات اليامة ألف الشركات لـ تعد تيدؼ إلى تحقيؽ الربح إف المحاسبة البيئية لممنشآت 

فقط بؿ تيدؼ إلى تكفير حاجات أخرل تجاه المجتمع مثؿ تجنب الجكانب التي تضر بالمجتمع 

لذلؾ تأتي أىمية الدراسة في أنيا تناكلت مكضكعان ىامان معاصران، كما أنيا محاكلة  ،كالتمكث البيئي

مة المتعمقة بقياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا كعبلقة ذلؾ بكفاءة لئلجابة عمى بعض األسئ

 األداء البيئي.

ستككف محفزان لممنشآت بشكؿ عاـ كلمشركة الخماسية بشكؿ أف ىذه الدراسة يجعؿ برأم الباحثة  مما

ىذا . كتأمؿ أف تككف مرجعان لمميتميف في المالية تقاريرىاخاص لمتعبير عف أدائيا البيئي في 

 اع الصناعي السكرم.المجاؿ كخاصةن في القط
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 أىداف البحث: 5

 تتمثؿ أىداؼ البحث في:

طبيعة العبلقة بيف قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا ك كفاءة األداء  دراسة كتحميؿ -

 البيئي.

 المطبؽ في المنشآت السكرية الصناعية العامةمعرفة مدل مساىمة النظاـ المحاسبي  -

تمؾ  التي يمكف استخداميا في الطرؽكما ىي  ،بقياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا

 قياس بعض التكاليؼ البيئية. المنشآت ل

بياف األثر الممكف كقكعو عمى األداء البيئي في تمؾ المنشآت مف جراء قياس التكاليؼ  -

 البيئية كاإلفصاح عنيا.

 البحث:  فرضيات 6

 التالية: لفرضياتىدافو يمكف صياغة افي ضكء مشكمة البحث كأ

 قياس التكاليؼ البيئيةيغطي مكضكع   النظاـ المحاسبي في الشركة الخماسية إف تطبيؽ .1

 كاإلفصاح عنيا.

تكفر البيانات المالية الخاصة بالشركة الخماسية متطمبات قياس التكاليؼ البيئية الخاصة  .2

 بالعماؿ كالناجمة عف التمكث البيئي فييا.

إلى زيادة الكفاءة البيئية ألداء الشركة  يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا  .3

 الخماسية.

 كيتفرع عف ىذا الفرضية الفرضيات التالية:
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   يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا إلى زيادة اإلنتاج أك المبيعات في

 الشركة الخماسية.

 اح عنيا إلى تقميؿ المخاطر البيئية في الشركة يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفص

 الخماسية.

  يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا إلى الحد مف استيبلؾ المكاد كالطاقة

 في الشركة الخماسية.

  يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا إلى زيادة السبلمة المينية لمعماؿ في

 الشركة الخماسية.

 البحث:منيج  7

 caseدراسة حالة )الكصفي باتباع منيج البغية اختبار فرضيات الدراسة فقد اعتمدت الباحثة عمى 

studyالخطكات التالية: (، كذلؾ كفؽ 

 صياغة مشكمة البحث كأىدافو كأىميتو كفركضو.  .1

مراجعة األدبيات المحاسبية المتعمقة بمكضكع قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا،  .2

 ككفاءة األداء البيئي.

 الختبار الفرضية األكلى كالثانية.إجراء دراسة تطبيقية في الشركة الخماسية  .3

ينصب عمى بيانات الشركة  الحصكؿ عمى المعمكمات البلزمة مف خبلؿ مصدر رئيسي .4

 استبياف رأم عينة مف العامميف في الشركة محؿ الدراسة الختبار الفرضية الثالثة.الخاـ، ك 

 تائج الدراسة كالتكصيات ذات الصمة بمكضكعيا.صياغة ن .5
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 :البحثحدود  8

اقتصرت الباحثة في الحكـ عمى الكفاءة البيئية عمى أربع مظاىر لمكفاءة البيئية )زيادة اإلنتاج أك 

المبيعات، تقميؿ المخاطر البيئية، ترشيد استخداـ المكاد كالطاقة، زيادة السبلمة المينية لمعماؿ(، 

اد عمى القكائـ المالية كقد تـ تطبيؽ الدراسة عمى الشركة الخماسية لصناعة الغزؿ كالنسيج باالعتم

 .  2009لعاـ 
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 الفصل األول: كفاءة األداء البيئي والمؤشرات الدالة عميو

 مفيوم األداء البيئي وأنواعو 1/1

 كفاءة األداء البيئي 1/2
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 ستقكـ الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض المتغير التابع لمدراسة )كفاءة األداء البيئي( كذلؾ مف خبلؿ

سبؿ الكصكؿ مفيكـ الكفاءة البيئية في أداء المنشأة،  عرض مفيكـ األداء البيئي لممنشآت كأنكاعو،

 األداء البيئي.مؤشرات كفاءة األداء البيئي خبلؿ دكرة حياة المنتج، إلى 

 مفيوم األداء البيئي وأنواعو 1/1

ك التكنكلكجي فحسب، بؿ ال يمكف لممنشأة أف تحسف صكرتيا باالعتماد عمى األداء االقتصادم أ

إف األداء البيئي لو كزنو الثقيؿ عمى صكرة المنشأة مف الخارج. فاألىداؼ االقتصادية تدؿ عمى 

كجكد األداء االقتصادم الذم يعتبر تحقيقو الميمة األساسية لممنشأة، كالذم يتجسد بالفكائض التي 

ف كانت تحققيا مف كراء تعظيـ نكاتجيا، كتدني مستكيات استخداـ مكا ردىا، أما األىداؼ البيئية كا 

في الحقيقة تمثؿ قيكدان مفركضة عمى المنشأة يمزميا بيا كؿ مف مجتمعيا الداخمي )أفرادىا( 

 . 1كالخارجي، كلكنيا تعبر عف سعي المنشأة إلى بمكغيا أدائيا البيئي 

بشكؿ إجبارم أك يقصد باألداء البيئي "كؿ النشاطات كالعمميات التي تقـك بيا المنشأة سكاء 

اختيارم مف شأنيا منع األضرار البيئية كاالجتماعية الناتجة عف نشاطات المنشأة اإلنتاجية أك 

"   كبالتالي كبحسب ىذا التعريؼ يمكف تمييز ثبلثة أنكاع مختمفة مف 2الخدمية أك التخفيؼ منيا

 األداء البيئي: 

األداء البيئي السابؽ )الكقائي(: كىك عبارة عف اإلجراءات كالتدابير البيئية المتخذة قبؿ  .0

مرحمة التشغيؿ. كيتمثؿ في التخطيط كالتدريب البيئي، كاقتناء األصكؿ البلزمة لئلنتاج 

                                                           
1
، 2220، مجلة العلوم اإلنسانٌة، جامعة محمد خٌضر بسكرة، العدد األول، نوفمبر، لٌةاألداء بٌن الكفاءة والفعامزهوده، عبد الملٌك،  

 92، ص89ص
2
 283، صمرجع سبق ذكرهالشحادة، عبد الرزاق قاسم،  
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النظيؼ، كتخفيض التمكث، كتحسيف بيئة العمؿ الداخمية، كتكفير أجيزة السبلمة المينية 

 لمعامميف.

األداء البيئي المصاحب )أثناء التشغيؿ(: كيتمثؿ في الرقابة عمى األداء البيئي أثناء  .2

التشغيؿ، كرصد ما يظير مف تجاكزات كانحرافات في سبيؿ التصحيح الفكرم ليا، كمنع 

جراء االختبارات  تراكميا كاستمرارىا. كمف صكره اقتناء أجيزة قياس كمراقبة التمكث، كا 

 تربة كالمياه كاليكاء.العممية البلزمة لم

األداء البيئي البلحؽ)العبلجي(: كيتمثؿ في برامج اإلصحاح كالمعالجة البيئية لما قد يظير  .3

مف انتياكات بيئية بعد انتياء اإلنتاج. كمف أىـ صكره معالجة األضرار الصحية كمعالجة 

 . 1التربة كمصادر المياه الممكثة

"مجمكعة اآلثار البيئية لممنشأة عمى النظـ الطبيعية الحية  كما يمكف تعريؼ األداء البيئي عمى أنو

" كحسب ىذا التعريؼ يمكف تقسيـ األداء البيئي 2متضمنة النظـ اإليككلكجية كالمياه كاليكاء كالتربة

 إلى نكعيف:

األداء البيئي السمبي: كيحصؿ مف خبلؿ االنتياكات كالمخالفات البيئية التي يقكـ بيا  .0

 اىره اآلتي:المشركع. كمف مظ

 ارتفاع معدالت التمكث عف الحدكد المسمكح بيا، كاألثر السمبي لذلؾ عمى البيئة.  -

                                                           
1
 جامعة ،تطبٌقٌة دراسة: اللٌبٌة االسمنت صناعة بشركات البٌئً األداء عن المحاسبً واإلفصاح القٌاس عمر، علً مسعود قرٌفة، 

 47، ص2202االقتصاد، كلٌة دمشق،
2
 Sutantoputra, A.W., Lindorff, M. & Johnson, E. P. (2012). "The Relation Ship Between Environmental 

Performance and  Environmental Disclosure", Australasian Journal of Environmental Management, 
Vol:19, No:1, p52 
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االستغبلؿ الجائر لممكارد كالثركات الطبيعية دكف مراعاة لمضكابط كاالعتبارات  -

البيئية، كتأثير ذلؾ عمى البيئة المحيطة، كعدـ مراعاة تعكيض الفاقد البيئي 

 ية في تمؾ المكارد.كتحقيؽ االستدامة البيئ

عدـ االلتزاـ بآليات اإلنتاج النظيؼ، كاالستثمار في األصكؿ اإلنتاجية ذات  -

في خفض كمية التمكث، كتقميؿ الطاقة المستخدمة  تسيـ المبلءمة البيئية التي

 كنكعيا، كتخفيض مستكل الضكضاء كالضجيج الصناعي كغيره. 

 بشكؿ يخدـ البيئة. التخمص العشكائي مف المخمفات، كعدـ إدارتيا  -

عدـ االىتماـ بتكفير بيئة عمؿ داخمية سميمة مف خبلؿ تكفير معدات السبلمة  -

المينية، كبرامج التدريب كالتكعية البيئية، كاالندماج في المشاركة المجتمعية 

 المحمية. 

 ارتفاع عدد القضايا كالمخالفات كالغرامات كالتعكيضات البيئية. -

يحصؿ في األساس مف كجكد رؤية بيئية استراتيجية لممشركع يتـ  األداء البيئي اإليجابي: .2

بمقتضاىا تطكير أساليب التشغيؿ كاإلنتاج كالتسكيؽ لتتبلءـ مع المتطمبات البيئية، 

 كاالمتثاؿ لمقكانيف البيئية كالمعايير السائدة بالصناعة. كمف مظاىره اآلتي:

مكح بيا، كيتطمب ذلؾ أف تككف معدالت التمكث بالنفايات ضمف الحدكد المس -

 استثمار المشركع في أصكؿ كمعدات مراقبة كضبط التمكث كالتحكـ فيو.

مراعاة قكاعد كتطبيقات اإلنتاج النظيؼ كالمستداـ بتحميؿ دكرة حياة المنتج  -

كاختيار مدخبلت العممية الصناعية، كانتياج أساليب ككسائؿ إنتاج مبلئمة بيئيان، 

اج الحديثة التي تراعي االعتبارات البيئية باستخداـ كاقتناء اآلالت كخطكط اإلنت
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نتاجية أعمى، كتخفيض الضجيج كالضكضاء المصاحبة لمصناعة،  طاقة أقؿ كا 

 كاالعتماد الجزئي أك الكمي عمى مصادر الطاقة النظيفة.

تحسيف بيئة العمؿ الداخمية، كتكفير معدات السبلمة المينية كالبيئية لمعامميف  -

 بالمشركع.

عادة التييئة لممكاقع المستغمة، كعمى االلت - زاـ ببرامج تعكيض الفاقد البيئي، كا 

األخص في المشركعات التي تستخدـ المكارد الطبيعية كمصدر لممكاد الخاـ 

 الداخمة في الصناعة. 

القياـ ببرامج اإلصحاح كالمعالجة البيئية لمتمكث كاآلثار البيئية السمبية التي قد  -

شركع مف خبلؿ معالجة اإلصابات المرضية، كمعالجة تحصؿ بفعؿ أنشطة الم

 المياه كاألراضي كالعقارات الممكثة كغييا.

 اإلدارة اآلمنة كالسميمة لممخمفات كالنفايات.  -

 .1المشاركة البيئية المجتمعية، كالمساىمة في برامج تنمية كتطكير البيئة -

 كفاءة األداء البيئي 1/2

 المنشأةالكفاءة البيئية في أداء  1/2/1

تعرؼ الكفاءة عمى أنيا "إنجاز األعماؿ بطريقة اقتصادية تضمف الكصكؿ لؤلىداؼ المرتقب 

تحقيقيا، كىي تعني الكصكؿ إلى أكبر كمية نظير أقؿ تكمفة، أك بمعنى آخر إبقاء التكاليؼ في 

 " 1حدكدىا الدنيا كاألرباح في حدىا األقصى،  فيي مفيـك يربط بيف المدخبلت كالمخرجات

                                                           
1
 46ص45، صمرجع سبق ذكرهد علً عمر، قرٌفة، مسعو 
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كلتطكير مفيكـ الكفاءة التشغيمية إلى كفاءة بيئية فإنو ينبغي مراعاة االعتبارات البيئية عند التشغيؿ 

كاإلنتاج، كتحقيؽ االستخداـ األمثؿ لممكارد الطبيعية، كأف الكصكؿ إلى األىداؼ بأفضؿ استخداـ 

البيئية أف ال يككف ذلؾ  لممكارد المتاحة، كبأقؿ التكاليؼ الممكنة يعني ضمنان في ظؿ مفيـك الكفاءة

 .2عمى حساب البيئة

كتـ تعريؼ الكفاءة البيئية في أداء المنشأة  مف قبؿ مجمس األعماؿ العالمي لمتنمية المستدامة عمى 

أنيا "تسميـ السمع كالخدمات التي تمبي حاجات اإلنساف، كتضمف استمرار الحياة بأسعار تنافسية مع 

 "3ة ليذه السمع كالخدمات عمى البيئة خبلؿ دكرة حياة المنتج الحد تدريجيان مف اآلثار السمبي

كيعد قياس األداء البيئي منيجان استراتيجيان ييدؼ إلى زيادة كفاءة األداء البيئي لممنشأة مف خبلؿ 

زيادة قدرة المنشأة عمى تقميؿ اآلثار البيئية السمبية الناجمة عف نشاطاتيا، كبالتالي فإف المعمكمات 

 . 4الحصكؿ عمييا نتيجة لعمميات القياس سكؼ تحكؿ أداء المنشأة نحك األحسف التي يتـ

 أما المظاىر األساسية لمكفاءة البيئية فتتمثؿ فيما يمي:

 الحد مف استيبلؾ المكاد كالطاقة لمسمع كالخدمات.  .0

 تقميؿ المكاد السامة كالنفايات.  .2

 درجة أكبر مف إعادة تدكير النفايات.  .3

 التكسع في استخداـ مصادر الطاقة المتجددة.  .4

 . 1إطالة فترة استخداـ السمعة .5

                                                                                                                                                                          
1
تقٌٌم كفاءة استخدام الموارد البشرٌة الصحٌة فً المستشفٌات العمومٌة "دراسة تطبٌقٌة على عٌنة من الحاج، عرابة،  

 334، ص2202، 02، مجلة الباحث، العدد المستشفٌات"
2
 52ص ،مرجع سبق ذكرهقرٌفة، مسعود علً عمر،   

3
 Salem, M. A., Hasnan, Nor. L. & Osman, Nor. H. (2011).  “ Can Eco-efficiency Represent Corporate 

Environmental Performance?”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 1, No.14, 
p183 

4
 4، ص2229، المملكة العربٌة السعودٌة، معهد اإلدارة العامة، القطاع الحكومًنحو أداء متمٌز فً المؤتمر الدولً للتنمٌة اإلدارٌة،   
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 :2كما يمكف التعبير عف الكفاءة البيئية عمى شكؿ نسبة كما يمي

 الكفاءة البيئية = قيمة المنتج أك الخدمة / التأثير البيئي

حيث قيمة المنتج ىي حجـ المنتج بالكمية أك القيمة، أما التأثير البيئي فقد يمثؿ استيبلؾ 

 المكاد الخاـ، أك النفايات المنتجة، أك استيبلؾ الطاقة، أك انبعاثات الممكثات. 

 سبل الوصول إلى كفاءة األداء البيئي خالل دورة حياة المنتج 1/2/2

ع مراحؿ دكرة حياة المنتج ابتداءان بمرحمة تصميـ المنتج كانتياءان يمكف تحسيف األداء البيئي في جمي

 بمرحمة التخمص مف المنتج:

 كذلؾ عف طريؽ: مرحمة التصميم: -

 استخداـ مكاد يمكف إعادة تدكيرىا. .0

 تقميؿ استخداـ المذيبات السامة، أك استبداليا بمكاد بديمة. .2

 إعادة استخداـ المخمفات كالنفايات. .3

 قكـ عمى الماء بدالن مف استخداـ مكاد تقكـ عمى المذيبات.استخداـ مكاد ت .4

 تصنيع منتجات نيائية يمكف تدكيرىا. .5

                                                                                                                                                                          
1
 Bran, Florina., Radulescu, Carmen. V. & Ioam, I. (2011).  “Measures of Environmental Performance”, 

Review of International Comparative Management, Volume 12. Issue 5, p896 
2
 Block, C., Vangerven, T. & Vandecasteele, Carlo. (2007). "Industry and energy sectors in Flanders: 

environmental performance and response indicators", Clean Technologies & Environmental Policy, Vol. 
9 Issue 1, p45 
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ينجـ عف ىذه المرحمة مجمكعة مف التكاليؼ، كال شؾ في أف قياسيا يمكف مف معرفة 

حجميا كتأثيرىا في كتمة تكاليؼ التصميـ، كىذا يساعد بدكره عمى التحكـ بيا كبالتالي 

 ألداء البيئي.زيادة كفاءة ا

 مرحمة اقتناء المواد الخام والطاقات: -

يمكف في ىذه المرحمة أف تزداد فرصة تقميؿ التأثيرات البيئية السمبية، كمف ثـ خفض 

تكاليؼ معالجة التمكث البيئية، فالمنتجات المصنعة مف مكاد غير قابمة إلعادة التدكير 

المكرد المناسب الذم يقـك بتكفير مكاد تعتبر منتجات ممكثة لمبيئة، كبالتالي فإف اختيار 

كمككنات غير مسببة لمتمكث البيئي، باإلضافة إلى الحصكؿ عمى مصادر الطاقة النظيفة 

غير الممكثة لمبيئة يتيح فرصة مبلئمة لمتقميؿ مف حدكث تمكث بيئي، كتكاليؼ معالجة 

اقتناء المكاد األكلية مف  كتعتبر التكاليؼ البيئية الناجمة عف كتنقية البيئة مف ىذا التمكث.

التكاليؼ االختيارية التي تعتمد عمى اختيار المنشأة لممكرد المناسب كبالتالي يمكف التحكـ 

 كيسيؿ قياسيا.بيذه التكاليؼ 

 مرحمة التصنيع: -

تعد عمميات التصنيع مف المصادر المباشرة لمعديد مف النفايات الصمبة كالسائمة كالغازية، 

التخمص منو في البيئة. كما قد تحدث الممكثات نتيجة استخداـ أنكاع مف كالعديد منيا يتـ 

الطاقة المسببة لمتمكث البيئي، كأيضان قد يحدث التمكث نتيجة استخداـ آالت مسببة لمتمكث 

البيئي، أك استخداـ مسببات التمكث الكيميائي. كحتى ال يؤدم تصنيع المنتجات إلى 

 مكر التالية:اإلضرار بالبيئة يجب مراعاة األ

 أال تستخدـ في اإلنتاج مكاد ممكثة لمبيئة.  .0
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 تقييد صدكر االنبعاثات الضارة لمبيئة مف العمميات الصناعية.  .2

 عدـ تصريؼ مخمفات عمميات التصنيع عمى حساب اإلضرار بالبيئة.  .3

العمؿ عمى إعادة تدكير أك إعادة استخداـ المخمفات التي تنتج مف عمميات  .4

 التصنيع. 

احب االىتماـ بشؤكف البيئة ظيكر أجيزة كمكاد تكنكلكجية حديثة تقمؿ الفاقد كقد ص

كاالنبعاثات أثناء عمميات اإلنتاج، مما يؤدم إلى الحفاظ عمى البيئة الداخمية لممنشأة، كمف 

إف  ثـ خفض المخاطر المحتمؿ تعرض العامميف ليا، كعدـ إحداث أضرار لمبيئة الخارجية.

ليمبي متطمبات األداء البيئي الجيد يتطمب مف المنشأة تكبد تكاليؼ  تغيير ىيكمية المصنع

 يمكف قياسيا كبالتالي يسيؿ اإلفصاح عنيا في التقارير المالية.

 مرحمة التعبئة: -

يجب اإلشارة إلى أف العمميات اإلنتاجية )مرحمة التصنيع( ليست المصدر الكحيد لمتكمفة 

ضركرة تقديـ المنتج في عبكات غير ضارة بالصحة، البيئية، لذلؾ فمف الميـ التركيز عمى 

مما يتطمب تصنيع العبكة دكف استخداـ مككنات سامة أك مكاد خطرة، كأف تككف ىذه 

العبكات قابمة إلعادة التدكير أك إعادة االستخداـ دكف كجكد أخطار عمى الصحة حتى ال 

تج في عبكات غير ضارة بالبيئة إف الفرؽ في تقديـ المنتمثؿ عبئان بيئيان عند التخمص منيا. 

في عبكات عادية تسبب ضرران لمبيئة يمثؿ تكمفة بيئية يمكف لمنظاـ المحاسبي كبيف تقديمو 

 أف يقيسيا كيفصح عنيا بسيكلة
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 مرحمة االستخدام: -

قد يؤدم استخداـ المنتج إلى صدكر انبعاثات ضارة تؤدم إلى تمكث الماء أك اليكاء أك 

ؿ ىذه االنبعاثات بالتأكيد عمى كفاءة كجكدة المكاد المشتراة بحيث ال التربة، كيمكف تقمي

تتضمف العناصر المككنة لممنتج مكاد ضارة باإلنساف، كأال يحدث المنتج مخمفات، أك 

إف التكاليؼ البيئية الناجمة عف ىذه المرحمة تتأثر بشكؿ  يحدث مخمفات يمكف تدكيرىا.

ىا المنشأة في المراحؿ السابقة، كبالتالي يمكف التحكـ بيا كبير بالتكاليؼ البيئية التي تتكبد

 كلكف يصعب قياسيا.   

 مرحمة االستبعاد )التخمص من المنتج(: -

بعد استخداـ المنتج يمكف أف يتسبب التخمص مف ىذا المنتج مف قبؿ العميؿ في حدكث 

أك إعادة تدىكر بيئي، كذلؾ إذا  كانت مككنات المنتج غير قابمة إلعادة التدكير 

االستخداـ، كمف ثـ فإف المنتجات المصنعة مف مكاد قابمة إلعادة التدكير بسيكلة تعتبر 

باإلضافة إلى أنو ينجـ عنيا تكاليؼ إعادة تدكير كالتي  منتجات غير ممكثة لمبيئة نسبيان 

  . 1تعتبر عنصران مف عناصر التكاليؼ البيئية التي يسيؿ قياسيا كاإلفصاح عنيا

 ،  كالتي مف شأنيا زيادة كفاءة األداء البيئي كىي:تقنيات التحكم بالتموث البيئيبعض  كيمكف ذكر

 المعالجة: -

"يقصد بالمعالجة تبديؿ شكؿ كمحتكل الفضبلت مف خبلؿ عمميات فيزيائية ككيميائية 

كبيكلكجية بيدؼ تخفيض محتكاىا مف الممكثات. كتتكفر حاليان مجمكعة مف التقانات التي 

تسمح بمراقبة التمكث كمان كنكعا،ن كتحدد صفات التقانات تبعان لدرجة المعالجة المراد 

                                                           
1
 30ص 28، ص2228، جامعة األزهر، كلٌة التجارة، البٌئٌةالمحاسبة عن التكالٌف مطاوع، مطاوع السعٌد السٌد،  
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ر حدكد تراكيز الممكثات الصناعية التي تسمح بيا المعايير تطبيقيا، أك بمعنى آخ

الكطنية، إضافة إلى المكقع الجغرافي لممنشأة الصناعية ككجكد التجمعات السكنية 

 كالغابات"

 التدوير أو االستفادة من النفايات: -

ان، "الكسيمة الثانية لمتغمب عمى أضرار النفايات ىك أف نجد ليا استخدامان مفيدان كاقتصادي

كبذلؾ يحرص المسؤكلكف عمى االستفادة منيا، كعدـ إطبلقيا في البيئة. كتتضمف 

عمميات التدكير استعماؿ أك إعادة استعماؿ الفضبلت أثناء عمميات التصنيع، كيتـ ذلؾ 

 إما داخؿ المصنع أك خارجو". 

 اإلنتاج األنظف: -

ساليب الكقائية الشاممة "تعرؼ التكنكلكجيا النظيفة بأنيا عممية التطبيؽ المستمر لؤل

لمعمميات كالمنتجات مف أجؿ تخفيض اآلثار كاألخطار البيئية مف مصدرىا، أم تخفيض 

كمية كسمية اإلصدارات كالنفايات قبؿ مغادرتيا العممية اإلنتاجية، كالعمؿ عمى تخفيؼ 

د األكلية كتقميؿ اآلثار البيئية السمبية خبلؿ دكرة حياة المنتج بدءان مف الحصكؿ عمى المكا

 ".1كصكالن لكيفية التخمص منيا

 :End Of Pip Add On تقنيات نهاية إضافة نهاية الخط -

"كىي تمؾ المعدات التي يتـ تركيبيا في نياية العممية اإلنتاجية بيدؼ الكصكؿ بنكعية 

 المخمفات إلى المكاصفات القانكنية، مثؿ المرشحات كالفبلتر كغيرىا".

 

 
                                                           

1
دراسة وتشخٌص اآلثار البٌئٌة وطرق قٌاسها "دراسة تطبٌقٌة فً رزق، هال عدنان، اإلدارة البٌئٌة فً إطار المشروع الصناعً،  

 89،96،97، ص2222جامعة دمشق، كلٌة االقتصاد، شركة عدرا لصناعة اإلسمنت ومواد البناء"، 
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- Build In Solution: 

"كىي تتمثؿ في إدخاؿ بعض التعديبلت في مراحؿ العممية اإلنتاجية نفسيا، أك تصميميا 

 " 1بشكؿ جيد مما يخفض حجـ الممكثات إلى أدنى حد ممكف

 مؤشرات األداء البيئي 1/2/3

تتعامؿ المنظمات مع كميات كبيرة مف المعمكمات البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية، كتكاجو تحديات 

لتكثيفيا في عدد محدكد مف المؤشرات الحاكمة حتى تستطيع قياس أدائيا كاتخاذ قرارات التطكير، 

ك البيئي  ليذا الغرض، فيي تغطي البعد االقتصادم SPIكيمكف استخداـ مؤشرات األداء المستداـ 

 ك االجتماعي لبلستدامة:

  مؤشرات األداء االقتصادي: -

تغطي األمكر المرتبطة بالتعامبلت االقتصادية لممنشأة، كتركز عمى كيفية تغير الكضع 

 االقتصادم لؤلطراؼ أصحاب المصمحة نتيجة ألنشطة المنشأة. 

 مؤشرات األداء االجتماعي: -

 عية داخؿ المكقع الذم تعمؿ بو. تيتـ بتأثير المنشأة عمى النظـ االجتما 

 مؤشرات األداء البيئي: -

تيتـ بتأثير المنشأة عمى النظـ الطبيعية الحية كغير الحية متضمنة النظـ البيئية الحيكية  

كاألرض كاليكاء كالماء. كتساعد تمؾ المؤشرات في تحديد التأثيرات البيئية األكثر أىمية، 

ظيار كربط األىداؼ البيئية لممنشآت، كتطكير كفاءة المكظفيف. كيمكف تمخيص  كا 

 البيئية فيما يمي: خصائص المؤشرات
                                                           

1
 034، ص0993، الدار المصرٌة اللبنانٌة، التلوث البٌئة والتنمٌة االقتصادٌةم، منى، قاس 
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 أف تكفر صكرة ذات داللة لؤلحكاؿ البيئية كالضغكط عمى البيئة.  .0

 أف تككف بسيطة كسيمة التفسير.  .2

 أف تعتمد عمى معايير دكلية تكفر أساسان لممقارنة. .3

 أف يتـ تكثيقيا بكفاءة كجكدة مممكسة. .4

 . 1أف يتـ تحديثيا عمى فترات منتظمة كفقان إلجراءات مكثكقة .5

 المؤشرات البيئية في ثبلثة مجمكعات رئيسية:تصنؼ  

مؤشرات األداء التشغيمي: تركز عمى الجكانب المرتبطة بعمميات المنشأة بما في ذلؾ  -

حيث  المنتجات كاألنشطة كالخدمات )االنبعاثات، إعادة التدكير، استخداـ الطاقة ....(.

ذه المؤشرات مثؿ يقـك النظاـ المحاسبي بتكفير البيانات البلزمة لحساب بعض ى

المؤشرات المتعمقة بإعادة التدكير كاستخداـ الطاقة، بينما يقؼ عاجزان في حساب مؤشرات 

 أخرل مثؿ مؤشر حجـ االنبعاثات.

مؤشرات أداء اإلدارة: تركز عمى الجيكد التي تبذليا اإلدارة لتكفير البنية التحتية لئلدارة  -

كتعتبر ىذه المؤشرات مف المؤشرات التي يسيؿ  البيئية )البرامج البيئية، التدريب ....(.

 حسابيا نظران لتكفر البيانات المتعمقة بيا كسيكلة الحصكؿ عمييا مف قبؿ النظاـ المحاسبي 

مؤشرات حالة البيئة: تعطي معمكمات عف نكعية البيئة المحيطة )المياه كجكدة اليكاء  -

 في تسيـ بيانات إعطاء عف ان عاجز  المحاسبي النظاـ يعتبر كىنا كتمكث التربة،....(

 2عنيا كاإلفصاح قياسيا لصعكبة نظران  المؤشرات ىذه حساب

                                                           
1
 دمج مإشرات األداء البٌئً فً بطاقة األداء المتوازن لتفعٌل دور منظمات األعمال فً التنمٌة المستدامة،عبد الحلٌم، نادٌة راضى،  

 9، ص2225، العدد الثانً، مصر، دٌسمبر ،20مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة، المجلد 
2
Block, C. l., Vangerven, T. & Vandecasteele, Op. Cit., p44 
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 :المؤشرات البيئية عمى سبيل المثال ال الحصر كيمكف ذكر بعض

 مؤشر عدد وقيمة المخالفات والقضايا البيئية: -

مؤشران يمثؿ مؤشر عدد كقيمة المخالفات كالقضايا البيئية التي تمت إدانة المشركع فييا 

مكضكعيان لتقييـ األداء البيئي لممشركع. كتتعدد في الكاقع العممي صكر أحكاـ تمؾ 

المخالفات كالقضايا مف عقكبات إدارية تندرج مف التنبيو كحتى قرار إيقاؼ النشاط، 

 كعقكبات مالية في صكرة غرامات كتعكيضات مالية.

 مؤشر حجم االنبعاثات: -

البيئية الناتجة عف أنشطة المشركعات الصناعية. كقد تـ تمثؿ االنبعاثات إحدل اآلثار 

 الحد مف حجـ االنبعاثات عف طريؽ مجمكعة مف االتفاقيات البيئية.

 مؤشر استعمال المواد العذبة في الصناعة: -

يمثؿ مؤشران ىامان لمحكـ عمى األداء البيئي لممشركع، كتتزايد أىمية استخداـ ىذا المعدؿ 

ؿ التي تعاني مف شح المكارد البيئية، كمنيا الدكؿ العربية، عمى كجو الخصكص بالدك 

حيث تمثؿ المياه الصالحة لمشرب مكردان حيكيان استراتيجيان يجب حمايتو كتنميتو كالمحافظة 

 عميو مف سكء االستعماؿ كاإلسراؼ كالتمكث.

 مؤشر الجودة البيئية: -

رة البيئية مؤشران ىامان حكؿ الجكدة في مجاؿ اإلدا ISO 14000كتمثؿ سمسمة معايير 

لمحكـ عمى األداء البيئي لممشركع، كما تعتبر تمؾ المكاصفات مف أكثر المؤشرات البيئية 

 .1تطبيقان مف قبؿ المشركعات لبياف أدائيا البيئي، كاندماجيا بقضايا البيئة

                                                           
 53ص52، صمرجع سبق ذكرهقرٌفة، مسعود علً عمر،  1
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 كيمكف التعبير عف ىذا المؤشر عمى شكؿ نسبة:

اإلجمالية لممنشأة مع كجكد نظاـ اإلدارة البيئية أك  مؤشر الجكدة البيئية = القيمة المضافة

ISO 1/ القيمة المضافة اإلجمالية لممنشأة. 

 مؤشر المشاركة البيئية: -

تمثؿ حمبلت التكعية كالتدريب البيئي، كالمشاركة في حمبلت التشجير كالنظافة، كدعـ 

 البحكث البيئية صكران متعددةن ىامةن لممشاركة البيئية. 

 دوران العمالة: مؤشر معدل -

يستقر العاممكف بالمشركع حاؿ تكافر بيئة عمؿ صحية كآمنة كالعكس صحيح، كيمثؿ 

التمكث، كانتشار اإلصابات المرضية الناتجة عنو بيف العامميف أسبابان رئيسية لزيادة معدؿ 

 دكراف العامميف عف النسب المعتادة.

 المؤشرات المالية: -

معدلة باألثر البيئي مثؿ مؤشرات الربحية، اإلنتاجية، العائد  كىي المؤشرات المالية التقميدية

 .2عمى االستثمار، القيمة المضافة، التكمفة كالعائد كغيره

 :وعمى الرغم من أىمية المؤشرات البيئية إال أنيا تعاني من بعض العيوب

 قد يككف مف الصعب تطكيرىا كتجميعيا كتفسيرىا.  .0

 ربما يركز المستخدميف عمى رقـ المؤشر كليس عمى األداء البيئي الحقيقي.  .2

 االعتماد عمى أحكاـ شخصية كغير مكضكعية لمحكـ عمى جكدة المؤشر.   .3

                                                           
1
Block, C. l., Vangerven, T. & Vandecasteele, Carlo. Op. Cit., p47 

53ص ذكره، سبق مرجع عمر، علً مسعود قرٌفة،  
2
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عدـ اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في   يؤدم االعتماد عمى بعض المؤشرات المتخمفة إلى .4

 . 1الكقت المناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Global Environmental Management Initiative, (1998). “Measuring Environmental Performance”, 

Washington , p13 
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 المحاسبة البيئية في الوحدات االقتصادية الفصل الثاني:

 المفاىيم المختمفة لممحاسبة البيئية 2/1

 الدوافع الكامنة وراء االىتمام بالمحاسبة البيئية 2/2

 االقتصادية أىداف تطبيق المحاسبة البيئية في الوحدات 2/3
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بعد أف تـ الحديث عف كفاءة األداء البيئي في الفصؿ السابؽ ستقكـ الباحثة مف خبلؿ ىذا الفصؿ 

بعرض مكضكع المحاسبة البيئية في الكحدات االقتصادية مف حيث مفاىيميا المختمفة، كأسباب 

ية في االىتماـ بيا، كالمزايا التي تحققيا كؿ مف المنشأة كالمجتمع إذا تـ تطبيؽ المحاسبة البيئ

 المنشآت. 

 المفاىيم المختمفة لممحاسبة البيئية 2/1

ي تعددت التعاريؼ حكؿ مفيكـ المحاسبة البيئية فقد عرفت عمى أنيا "جمع كتحميؿ كتقدير بيئ

مف خبلؿ الحصكؿ عمى البيانات كالمعمكمات مف النظـ اإلدارية المكجكدة في  كمالي ألداء المنظمة

تقميؿ  كذلؾ مف أجؿ اتخاذ القرار المناسب بغية ،ـ المحاسبة المالية(المنظمة مثؿ )إدارة البيئة كنظ

 ."1اآلثار كالتكاليؼ البيئية

اء البيئي لمنظمات كما عرفت عمى أنيا "مجمكعة مف األنشطة التي تختص بقياس كتحميؿ األد

كتقديـ ىذه المعمكمات لممجمكعات كالمجتمعات المحمية مف أجؿ مساعدتيـ في اتخاذ  ،األعماؿ

 ."2كتقييـ األداء البيئي ليذه المنظمات ،القرارات

دماجيا في قرارات  كما تـ تعريفيا أيضان عمى أنيا "تحديد كقياس كتخصيص التكاليؼ البيئية كا 

 ."3صاح عف ىذه المعمكمات ألصحاب المصمحةكمف ثـ اإلف ،األعماؿ

كقد عرفتيا جمعية المحاسبيف اإلدارييف الكندية بأنيا "تعييف التكاليؼ البيئية كتخصيصيا ألخذىا 

 ،ئيةكتكصيؿ المعمكمات لؤلطراؼ الميتمة باآلثار البي ،في االعتبار عند اتخاذ القرارات اإلدارية
                                                           
1
Pearce,  H. & Faith, W. ( 2002)."The  United Nations Expertise Working Group Environmental 

Management Accounting", UK, p11 
2
 Samy, M. M. (2006).  "Social and Environmental Accounting", Helwan University, 2011,p6  

3
Stanko, Brian. B., Brogan, Erin., Alexander,  Erin. & Choy, Josephine. (2006)."Environmental 

Accounting", Business and Economic Review, , Vol:52, Issue:3, p21 
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كمنيـ حممة األسيـ كالسندات كالمديركف كمجالس اإلدارة كالمستيمككف كالمكردكف كالمشرعكف 

 ."1ككاضعك السياسات كالمجتمع

كعرفت مف قبؿ مجمس حماية البيئة األمريكية عمى أنيا "تعريؼ كتحديد كتجميع كتحميؿ كاإلفصاح 

 ."2عف معمكمات التكاليؼ البيئية

كليد كتحميؿ كاستخداـ المعمكمات البيئية معبر عنيا ماليان مف أجؿ كما تـ تعريفيا عمى أنيا "ت

 ."3تحسيف الكضع البيئي كاألداء االقتصادم لممؤسسة

مثؿ تكاليؼ االلتزاـ البيئي كتكاليؼ  ،كما تعرؼ عمى أنيا "تحديد التكاليؼ البيئية كالتقرير عنيا

  ."4التخمص مف المخمفات

". 5تحديد التكاليؼ كالمنافع الناجمة عف أنشطة الحفاظ عمى البيئة كتـ تعريفيا أيضان بأنيا "عممية

 كبذلؾ تككف عناصر المحاسبة البيئية حسب ىذا التعريؼ ىي كما يمي:

تكاليؼ الحفاظ عمى البيئة )قيمة مالية(: ىي المعدات التي تقتنييا المنشأة أك المبالغ التي  .1

  .عمى البيئةتنفقيا لتقميؿ أك تجنب اآلثار السمبية الضارة 

منافع الحفاظ عمى البيئة )كحدات طبيعية(: ىي عبارة عف الفكائد التي يتـ الحصكؿ عمييا  .2

 .نتيجة تخفيض أك تجنب اآلثار السمبية الضارة

                                                           
1
 The Society of Management Accountants of Canada, (1996). "Tools and Techniques of Environmental: 

Accounting of Business Decision, p8   
2
 EPA, (0995), “An Introduction to Environmental Accounting as Management Tool: Key Concepts and 

Terms", Accounting Journal, Vol.35, pp432-433 
3
 Howes, R. (2001).  "Advances in Environmental Accounting", Proceeding of the Environmental Agency 

Seminar, p29 
4
 Boyd, J. (1998). "The Benefits of Improved Environmental Accounting: An Economic Frame Work to 

Identify Priorities", Washington,  p3 
5
 Ministry of The Environment Japan, (2005). "Environmental Accounting Guidelines", Japan, , p3 
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المنافع االقتصادية الناجمة عف أنشطة الحفاظ عمى البيئة )قيمة مالية(: كىي عبارة عف  .3

 . 1ة نتيجة لقياميا بأنشطة الحفاظ عمى البيئةالزيادة في األرباح التي حققتيا المنشأ

كأيضان تـ تعريؼ المحاسبة البيئية عمى أنيا "نظاـ إلنتاج معمكمات عف األداء البيئي لمكحدة 

كأف ىذه المحاسبة تعد استجابة مرضية  ،االقتصادية تفيد أصحاب المصمحة في اتخاذ القرارات

كتجاكبان مع آثار  ،ذات بعد بيئي مف ناحية أصحاب المصمحة في الكحدة إلى معمكمات لحاجة

 ". 2التشريعات عمى نشاط التنظيـ مف ناحية أخرل

شراؾ الكمؼ البيئية في قرارات األعماؿ  "3كما عرفت عمى أنيا "تعييف كتمييز كقياس أك كصؼ كا 

 ية:الباحثة أف المحاسبة البيئية تمر في المراحؿ الثبلث التالرل مف جميع التعاريؼ السابقة ت

القياس المحاسبي لمتكاليؼ كالمنافع البيئية بما في ذلؾ تكاليؼ االلتزاـ البيئي التي تعرؼ  .1

بأنيا: "قيمة ما تتعيد كتمتـز الشركة بسداده في المستقبؿ إلصبلح كمعالجة األضرار البيئية 

   ."4كالناشئة عف عممياتيا الصناعية أك اإلنتاجية ،التي تسببت في حدكثيا

  .المحاسبي عف التكاليؼ كالمنافع البيئيةاإلفصاح  .2

تكصيؿ المعمكمات البيئية التي تـ اإلفصاح عنيا إلى األطراؼ المستفيدة منيا ألخذىا  .3

 .المتعمقة باألداء البيئي بعيف االعتبار عند اتخاذ القرارات

 

                                                           
1
 Ibid.,p9 

2
اإلفصاح المحاسبً عن أداء الوحدات االقتصادٌة فً مجال مكافحة تلوث البٌئة على سلوك متخذي  أثراب نصر، "علً، عبد الوه  

، 0996"، المجلة العلمٌة لالقتصاد والتجارة، كلٌة التجارة، جامعة عٌن شمس، العدد الثانً، تطبٌقٌة االستثمار فً األسهم: دراسة قرار 

 52ص
3
.EPA, (1997). "Applying Environmental Accounting to Electroplating Operations: An in Depth 

Analysis", US: Washington, p7 
4
  55، ص2225، الدار الجامعٌة، اإلسكندرٌة، ، المراجعة البٌئٌةلطفً، أمٌن السٌد أحمد  
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 الدوافع الكامنة وراء االىتمام بالمحاسبة البيئية 2/2

 األسباب التي دفعت نحك االىتماـ بالمحاسبة البيئية كمنيا:ال شؾ أف ىناؾ العديد مف 

الزيادة الكبيرة في النفقات البيئية سكاء كانت نفقات رأسمالية أك نفقات تشغيمية كالحاجة إلى  .1

  .1كضع أكلكيات ليذه النفقات

الحاجة المتزايدة لمبيانات المالية الخاصة باألداء البيئي مف قبؿ مختمؼ الجيات  .2

كالحككمة، المستثمريف، المقرضيف، البنكؾ، كالمنظمات غير الحككمية ألف عدـ تكفر مثؿ 

تبلؼ المكارد  ،ىذه البيانات يساعد بعض المنظمات غير الممتزمة عمى تمكيث البيئة كا 

  .الطبيعية

كبالتالي فيي تؤثر بشكؿ أك بآخر عمى  ،معظـ األنشطة البيئية ذات طبيعة كمية كمالية .3

 .2ـك المنشأة كالتكاليؼ التي تتحممياأصكؿ كخص

صدار تشريعات متعددة ،تزايد االىتماـ الدكلي بالمحافظة عمى البيئة .4 كحتمية إخضاع  ،كا 

كتخفيضيا إلى الحد  ،اآلثار الخارجية السمبية لمشركة لمقياس بغرض رقابة ىذه اآلثار

لتمكث الناتج عف األدنى ليا، كاالتجاه نحك تأكيد ضركرة أف تتحمؿ الشركة تكاليؼ ا

  .ممارستيا لؤلنشطة اإلنتاجية الممكثة

تزايد االىتماـ بالعكامؿ كالمتغيرات ذات التأثير عمى البيئة عند التخطيط المستقبمي باعتبار  .5

كقد حددت جمعية المحاسبيف القكمية  .أنو مف مجاالت المسؤكلية االجتماعية لمشركة

 المجتمع: تجاهاألمريكية المجاالت اآلتية لمسؤكلية الشركة 

                                                           
1
 Ahmed, M. (2002). "Theoretical Framework for Environmental Accounting: Application on the Egypt 

Petroleum Sector", Accounting Journal, Vol:55, No:30 , p 420 
2
Ibid., p 421 
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 .مجاالت التفاعؿ مع المجتمع -

  .مجاالت المساىمة البيئية كالمكارد الطبيعية -

 .مجاالت تتعمؽ بالمنتج أك الخدمة التي تقدميا الشركة -

تحمؿ الشركة لتمؾ اية البيئة نظير ظيكر اتجاىات تطالب باستخداـ أساليب محفزة لحم .6

كمنح إعفاءات جمركية  ،يا فرض ضريبة عمى الصناعات الممكثة لمبيئةكأىم ،التكاليؼ

  .1عند استيراد تقنيات إنتاج صديقة لمبيئة

تقكـ الكحدات االقتصادية بتبني مفيكـ المحاسبة البيئية لتمبية احتياجاتيا بالحصكؿ عمى  .7

  .2باإلضافة لمراقبة التكاليؼ المتزايدة المتعمقة بالبيئة ،ئيمعمكمات حكؿ األداء البي

إف عدـ قياـ المحاسبيف بتقديـ معمكمات عف آثار أنشطة المنشآت عمى البيئة كالمجتمع  .8

كعقابان لممنشآت  ،إنما يعني ضمنان تأييد كتشجيع تمؾ المنشآت التي تقكـ بتمكيث البيئة

 .3األخرل التي تخصص جزءان مف مكاردىا لمحد مف التمكث

عدـ قياس النفقات المتعمقة بتمكث البيئة بالمشركع يتعارض مع الفركض كالمبادئ  .9

 المحاسبية المتعارؼ عمييا كما يمي:

حيث أنو ليس مف المنطقي أف يفترض استمرار المشركع بينما مبررات كمقكمات ىذا 

حيث أف بعض المستيمكيف في بعض الدكؿ ييتمكف  ،ار محؿ شؾ أك مكضع تيديداالستمر 

بالسمع التي ال تحدث تمكثان لمبيئة، فقياس النفقات يمكف أف يؤدم إلى تحقيؽ مزيد مف 

كبالتالي عمى  ،مما يؤثر إيجابيان عمى شيرة المشركع ،الرقابة عمى التمكث كتخفيضو

                                                           
1
لصناعٌة المساهمة المدرجة فً سوق منافع اإلفصاح عن التكالٌف البٌئٌة )دراسة تطبٌقٌة على الشركات االقطاطً، منٌر جمعة،   

 38، ص2227، غزة، كلٌة التجارة، المال الفلسطٌنً(، الجامعة اإلسالمٌة
2
، جامعة تشرٌن، كلٌة االقتصاد،  المحاسبة البٌئٌة وتقدٌر التكالٌف المستترة للوفاء بمتطلبات الحفاظ على البٌئةقشقارة، دٌمة،   

 72، ص2224
3
 002، صمرجع سبق ذكره بامزاحم، فائز محمد شٌخ، 
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فإف مفيكـ الثبات يستيدؼ أف تككف المعمكمات  استمراره كنمكه. باإلضافة إلى ذلؾ

المحاسبية قابمة لممقارنة سكاء مع بيانات المشركع ذاتو عف فترات أخرل أـ مع مشركعات 

كعدـ االىتماـ بقياس نفقات تمكث البيئة بالمشركع مع قياميا في مشركعات أخرل  ،أخرل

ثر السمبي لذلؾ عمى تقكيـ يجعؿ ىذه المقارنة قائمة عمى أساس غير سميـ فضبلن عف األ

 .1األداء بالمشركعات المختمفة

كالتأكيد  ،الضغكط التي تمارسيا العديد مف الييئات المينية بيدؼ مراعاة المخاطر البيئية .10

 .عمى المسؤكلية االجتماعية لمنشآت األعماؿ

كالتي قدمت أدلة  ،اىتماـ الدراسات كاألبحاث النظرية كالتطبيقية بالبيئة كالمحاسبة عنيا .11

  .2إثبات عمى أف اإلنفاؽ في المجاؿ البيئي يعمؿ عمى زيادة أرباح شركات األعماؿ

 االقتصادية تطبيق المحاسبة البيئية في الوحدات أىداف   2/3

تطبيؽ المحاسبة البيئية يمّكف النظاـ المحاسبي لممنشأة مف إنتاج معمكمات مرغكبة عف النشاط إف 

الذم تمارسو المنشأة، كىذا بدكره يسيـ في تحقيؽ العديد مف المزايا سكاء لممنشأة بشكؿ  البيئي

 يمكف عرضيا عمى الشكؿ التالي: خاص أك لممجتمع بشكؿ عاـ

 تتمثؿ فيما يمي: أىداف داخمية )عمى مستوى المنشأة(:

لممدراء  تحسيف نشاط كأداء المنشأة فيما يتعمؽ بتزكيد المعمكمات ذات الصمة بالبيئة .1

 .1التنفيذييف

                                                           
1
 05، صمرجع سبق ذكرهمطاوع، مطاوع السعٌد السٌد،   

2
 40ص مرجع سبق ذكره، لطفً، أمٌن السٌد أحمد،  
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 .2كدمجيا ضمف المشكبلت االستراتيجية ،تعزيز قدرة المنشأة في إدارة القضايا البيئية .2

التي ال تقـك بإضافة أم قيمة خبلؿ عممية  كاليؼ البيئية فيناؾ بعض التكاليؼمراقبة الت .3

  .3التصنيع كمخمفات المكاد األكلية

حديدىا كقياسيا بصكرة صحيحة كتحميميا عمى إف تحميؿ عناصر تكاليؼ األداء البيئي كت .4

 ،ىذه المنتجات تكمفةالنشاطات المسببة ليا ثـ عمى المنتجات يسيـ في التحديد الصحيح ل

كىذا بدكره يسيـ في ترشيد  ،كمف ثـ تحديد المقابمة السميمة بيف إيرادات المنتجات كتكاليفيا

 ، ككؿ ذلؾ يؤدم فيكؿ منتج عمى مستكل المنشأة تكمفةلقرارات التسعير كالقياس الصحيح 

 .4كحصتيا السكقية عمى المدل الطكيؿ النياية إلى تحسيف أرباح المنشأة

أك تخفيض الضرائب المفركضة  ،الحصكؿ عمى معاممة ضريبية مميزة مف حيث اإلعفاء .5

  .5عمييا نتيجة قياميا بأنشطة لحماية البيئة

ثبلن تكاليؼ المنع البيئي تؤدم إلى تخفيض الضرائب تحسيف األداء المالي لممدراء فم .6

ككذلؾ فإف المبيعات الناجمة عف إعادة تدكير المخمفات تؤدم إلى تحقيؽ  ،البيئية

 .6إيرادات

زيادة  فييـ قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في التقارير المالية لجميع المنشآت يس .7

 .7مكضكعية المقارنة بيف تمؾ المنشآت

                                                                                                                                                                          
1
 Sirisom, J., Sonthiprasat, R. (2011). "Environmental Management Accounting Effects on Environmental 

Management System and Firm Performance", Mahasarakham University, Thailand, Review of Business 
Research, Volume 11, Number 4, p132  
2
 Conlson, A. (1999). "Environmental Accounting: Liabilities and Costs in Financial Statements", 

Publication of Arab Society of Certified Accountants and The United Nations, Module 2, p11 
 
3
 72صمرجع سبق ذكره، قشقارة، دٌمة،  

4
 286صمرجع سبق ذكره، الشحادة، عبد الرزاق قاسم،   

5
 448، صمرجع سبق ذكرهالطاهر، عادل البهلول حمٌدان،  

6
Sirisom, J., Sonthiprasat, R. Op, cit., p132 

7
 Gray, R . & Bebbington, J. (1992). "Where Have All The Accountants Gone?", Accountancy, 

Vol:109(1183), pp28,29 
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                                                               .1تقييـ األداء البيئي لممنشآت .8

 د المنظمة التي تقـك بيا المنشآتكالتي تعرؼ عمى أنيا " الجيك  2تطبيؽ نظـ اإلدارة البيئية .9

 ."3لبلقتراب مف تحقيؽ األغراض البيئية بكصفيا جزءان أساسيان مف سياستيا

تماـ بالمحاسبة البيئية إلى الكفر في التكاليؼ ألف التكاليؼ البيئية عادةن ما تككف يؤدم االى .10

  .4جزء مف المصاريؼ الصناعية اإلضافية

 .5تحسيف األداء البيئي لممشركعات .11

 تتمثؿ فيما يمي: أىداف خارجية )عمى مستوى المجتمع(:

البيئية لممنشأة سكؼ يساعد في تمبية احتياجات مستخدمي  إف اإلفصاح عف التكاليؼ .1

التقارير المحاسبية بخصكص مساىمة المنشأة في حماية البيئة كتكاليؼ تمؾ المساىمة 

 .6المنشأةسكاء الفعمية أك المحتممة، األمر الذم ينعكس عمى مؤشرات تقكيـ أداء 

 .اإلنفاؽ عمى البيئة كقضاياىااتخاذ العديد مف القرارات الكطنية الخاصة بجدكل  .2

 .7تقديـ التقارير البيئية لمجيات اإلحصائية كالجيات الحككمية .3

تقميؿ المخاطر البيئية عمى المشركعات االقتصادية بسبب ردكد األفعاؿ الرسمية كالشعبية  .4

قؿ ضرران كأكثر ؾ سمع معينة، تشجيع أنشطة معينة أمثؿ اتجاىات تخفيض استيبل

 .1حماية البيئة استجابة لقكانيف

                                                           
1
 22ص ،مرجع سبق ذكرهزهران، عالء الدٌن محمود،  

2 Environmental Protection Agency  (EPA), Op, cit., p2 

 
3
، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة المستدامة""نظم اإلدارة البٌئٌة ودورها فً التنمٌة غانم، عدنان و مخول، مطانٌوس،   

 35، ص2229، العدد الثانً، 25والقانونٌة ، المجلد 
4
 Ahmed, M. Op.cit., p 420 

5
، دور مدقق الحسابات فً حماٌة البٌئة : دراسة مٌدانٌة"، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌةصالح، غالب عوض،   

 280،ص0999ثانً،، العدد ال05المجلد
6
 34صمرجع سبق ذكره، القطاطً، منٌر جمعة،  

7
 22صمرجع سبق ذكره،  ،زهران، عالء الدٌن محمود  
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كتشجيعيا عمى تنمية  ،التي تفي بمسؤكلياتيا البيئية المنشآتدعـ كزيادة ثقة المجتمع في  .5

التي ال  منشآتكبالمقابؿ زيادة الضغط عمى ال ،كتطكير أنشطتيا كالتكسع في استثماراتيا

كتحميميا أعباء معالجة األضرار الناجمة عف تمكث  ،تفي بيذه المسؤكلية لتحجيـ أنشطتيا

  .2البيئة بسبب عممياتيا اإلنتاجية

  .3يؤدم االىتماـ بالمحاسبة البيئية إلى تطكير البحكث كالدراسات في مجاؿ سبلمة البيئة .6

يؤدم اإلفصاح عف االلتزامات البيئية المحتممة إلى االستفادة منيا في المستقبؿ في سف  .7

 .4إدارية شاممة عف المخاطربرامج 

 ،تحقيؽ التكازف بيف أصحاب المصمحة االقتصادية المباشرة في المشركع مف جانب .8

كالمجتمع بشكؿ عاـ باعتباره المتضرر مف الصناعات كالنشاطات الممكثة كالمدمرة لمبيئة 

 ،مف جانب آخر مف خبلؿ قياس األداء البيئي الذم يساىـ في تكضيح أداء المشركع

   .تبلؤمو مع االشتراطات كالمتطمبات البيئية كمدل

المشركع حيث تحقيؽ المساءلة البيئية التي تنبع مف كجكد مسؤكلية بيئية قائمة عمى عاتؽ  .9

لة عف األداء البيئي ما لـ يتـ قياسو أصبلن في صكرة قابمة لممقارنة ال يمكف تحقيؽ المساء

 .5ةمع الخطط المعمنة أك المعايير كالقكانيف السائد

                                                                                                                                                                          
1
، المجلة العلمٌة لالقتصاد والتجارة، جامعة عٌن "تؤثٌر العوامل البٌئٌة فً المشروعات محاسبٌاً وضرٌبٌاً"محمد، إبراهٌم حماد،   

 0224،ص0995شمس، العدد الثانً، 

 
2

"نحو مإشر لإلفصاح البٌئً االختٌاري مع دراسة تطبٌقٌة على الشركات المصرٌة المقٌدة ببورصة مقلد، محمد حسن عوض، 

  26، ص2228، جامعة طنطا، كلٌة التجارة،األوراق المالٌة"
3
 Farghally, A. (1997). "Future Studies In Environmental Accounting &Natural Resources", Accounting 

Journal, Vol.65, No.33, p76 
4
 32،ص0999، 059، مجلة المحاسب القانون، العدد محاسبة البٌئة وأثرها على اإلنتاجٌةنور، عبد الناصر،   

5
 55، صمرجع سبق ذكره، قرٌفة، مسعود علً عمر  
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إعداد تقارير المؤشرات البيئية لممناطؽ المختمفة بالدكلة كالبلزمة لتحقيؽ الرقابة عمى  .10

كاتخاذ القرارات الخاصة بتخفيض معدالت ذلؾ التمكث أك الحد  ،عناصر تمكث البيئة المختمفة

 .منو

مما يمكف أجيزة الدكلة مف تحديد  ،تكفير البيانات المحاسبية البيئية كالمالية لؤلنشطة البيئية .11

االعتمادات المالية البلزمة لتحقيؽ اإلدارة المثمى لمبيئة كالتعبير عف اآلثار السالبة كالمكجبة 

 .1لمبيئة في شكؿ تقرير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 32،ص0997األكادٌمٌة، القاهرة،، المكتبة المحاسبة البٌئٌة والموارد الطبٌعٌةحسن، أحمد فرغلً محمد،   
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 عن التكاليف البيئية القياس واإلفصاح المحاسبي الفصل الثالث:

 وأنواعيا مفيوم التكاليف البيئية 3/1

 محاسبي لمتكاليف البيئية القياس ال 3/2

 اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية  3/3

 الدولية في مجال القياس واإلفصاح البيئي ييئات المحاسبيةدور ال 3/4

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ستتناكؿ الباحثة مف خبلؿ ىذا الفصؿ المتغير المستقؿ لمدراسة )قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح 

حيث قامت الباحثة بعرض مفيـك التكاليؼ البيئية مف كجية نظر الكحدة االقتصادية، كأنكاع عنيا( 

، كأىـ الطرؽ قياس تمؾ التكاليؼ كاإلفصاح عنياىذه التكاليؼ، كما ىي المعكقات التي تحكؿ دكف 

كدكر المستخدمة في قياس كتقييـ تمؾ التكاليؼ، باإلضافة إلى عرض أساليب اإلفصاح البيئي 

 .الييئات المحاسبية الدكلية في مجاؿ القياس كاإلفصاح البيئي

 وأنواعيا مفيوم التكاليف البيئية 3/1

 من وجية نظر الوحدة االقتصادية مفيوم التكاليف البيئية 3/1/1

: "التكاليؼ الصريحة كالضمنية ريؼ لمفيـك التكاليؼ البيئية فمنيـ مف عرفيا بأنياظيرت عدة تعا

أك تجنبيا في الكقت الحاضر أك في المستقبؿ  ،المنشأة مف أجؿ منع األضرار البيئيةالتي تتحمميا 

نتيجة لمزاكلتيا لنشاطاتيا المختمفة، كألجؿ تصحيح األخطاء كاألضرار المترتبة عمى تصرفات 

 ."1كقرارات اتخذتيا ليا آثار سمبية في البيئة

فعمي أك المحتمؿ لممكارد الطبيعية كالبيئية كما عرفت عمى أنيا "التكاليؼ التي تتعمؽ بالتدىكر ال

 ."2الناشئة عف األنشطة االقتصادية

ككرد تعريؼ آخر ليا عمى أنيا "النفقات التي تتحمميا المنشأة مف أجؿ التكافؽ مع المعايير المنظمة 

 كالتكاليؼ ،كالتكاليؼ التي تنفؽ مف أجؿ تخفيض أك تكقؼ انبعاث المكاد الضارة ،لقكانيف البيئة

 ."1األخرل المصاحبة لعممية تخفيض اآلثار البيئية الضارة عمى العامميف كالمنشأة ككؿ

                                                           
1
 283، صمرجع سبق ذكرهالشحادة، عبد الرزاق قاسم،  

2
 UN, (1993).  Hand Book of National Accounting, Integrated Environmental and Economic Accounting, 

Series,F, No.61, New york, p91  
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 عناصر التكاليؼ التي تنشأ نتيجة قياس كرقابة كتصحيح آثار األنشطةكما عرفت عمى أنيا "

عف اتخاذ قرارات ليا آثار سمبية محتممة عمى كافة مككنات البيئة )إنساف، حيكاف، نبات، الناجمة 

 ."2ىكاء، تربة(

كعرفت أيضان عمى أنيا "تكاليؼ اإلجراءات المتخذة أك المطمكب اتخاذىا إلدارة اآلثار البيئية التي 

فضبلن عف التكاليؼ األخرل التي  ،تترتب عمى نشاط كحدة اقتصادية ما بطريقة مسؤكلة بيئيان 

 ."3تستدعييا األىداؼ كالمتطمبات البيئية ليذه الكحدة

أنيا "مجمكعة مف بنكد النفقات كالتكاليؼ التي تتحمميا الشركات نتيجة التزاميا كما تعرؼ عمى 

 ."4بتطبيؽ مجمكعة مف األنشطة التي مف شأنيا حماية البيئة مف أضرار عناصر التمكث البيئي

باإلضافة إلى ذلؾ تعرؼ التكاليؼ البيئية بأنيا "اآلثار النقدية أك غير النقدية التي تتكبدىا المنشأة 

كتتضمف ىذه التكاليؼ تكاليؼ تقميدية مثؿ المباني كالمعدات  ،نتيجة ألنشطتيا المؤثرة عمى البيئة

باإلضافة إلى تكاليؼ خفية محتممة )يتـ تحميميا عمى  ،كالمكاد كاألجكر كالمستمزمات الصناعية

عبة )يمكف أف تككف ص كتكاليؼ مممكسة بشكؿ قميؿ ،حساب المصاريؼ الصناعية غير المباشرة(

  ."5القياس مثؿ تكاليؼ التزاـ محتمؿ أك تحسيف صكرة المنشأة(

                                                                                                                                                                          
1
 Christoper, S. (1997). Environmental Accounting for Environment Health and Safety Costs, University 

of taxes, Austin, p 18 
2
 Ansari, Shahid. (1997). "Measuring and Managing Environmental Costs" , p1 

3
 57، صمرجع سبق ذكرهقشقارة، دٌمة،  
4
 43، صمرجع سبق ذكرهلطفً، أمٌن السٌد أحمد،  

5 Environmental Protection Agency Offices of Prevention, (2000).  "Healthy Hospitals: Environmental 

Improvements Through Environmental Accounting", US, p4 
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كما تعرؼ عمى أنيا "كاحدة مف أنكاع التكاليؼ المختمفة التي تتحمميا المنشآت عند قياميا بتزكيد 

 ."1السمع كالخدمات لعمبلئيا

تجاه البيئة كعرفت عمى أنيا "كافة عناصر النفقات المتكلدة نتيجة لكفاء المنشأة بمسؤكلياتيا 

 ."2المحيطة بيا

كأيضان تـ تعريفيا عمى الشكؿ التالي "التكاليؼ البيئية تتمثؿ في كافة عناصر التكاليؼ الخاصة 

 إعادة تدكير المخمفات بكافة أنكاعيا )صمبة، سائمة، تكمفةفضبلن عف  ،بالمكارد االقتصادية المتاحة

 ."3مبيئةإيجاد منتجات صديقة ل تكمفةىذا إلى جانب  ،غازية(

مف جميع التعاريؼ السابقة تجد الباحثة أنو يمكف تعريؼ التكاليؼ البيئية عمى النحك التالي: 

مجمكعة المكارد االقتصادية التي تضحي بيا المنشأة في سبيؿ الحد مف التكاليؼ البيئية ىي "

 ."اآلثار السمبية ألنشطتيا االقتصادية في البيئة، كتحسيف الظركؼ البيئية

 أنواع التكاليف البيئية في ظل مفاىيميا المختمفة 3/1/2

كذلؾ حسب الزاكية التي ينظر منيا إلى ىذه  ،إلى أنكاع مختمفة البيئيةيمكف تقسيـ التكاليؼ 

 التكاليؼ كذلؾ عمى النحك التالي:

 

 
                                                           
1
 Environmental Protection Agency, (1995). "An Introduction to Environmental Accounting As A 

Business Management Tool", United States, p1 
2
، المجلة إخضاع تكالٌف األداء االجتماعً على مستوى المنظمة للقٌاس الفعلً: دراسة مٌدانٌة لمنطقة حلوانعالم، محمد نبٌل،  

 579،ص0996العلمٌة لالقتصاد والتجارة، كلٌة التجارة، جامعة عٌن شمس، العدد األول، 
3
، مجلة البحوث التجارٌة، كلٌة النظرٌة والعملٌة للتقرٌر عن التكالٌف البٌئٌة: دراسة مٌدانٌةالمتطلبات سوٌلم، حسن علً محمد،   

 077، ص2220، العدد الثانً،23التجارة، جامعة الزقازٌق، المجلد
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 أواًل: من حيث عالقة التكاليف البيئية بدورة حياة المنتج:

 تكاليف بيئية قبل اإلنتاج: -

كتشمؿ تكاليؼ  ،جميع التضحيات التي تتحمميا المنشأة في مرحمة ما قبؿ اإلنتاجكتشمؿ 

 ،كتحديد العمميات المناسبة لتحقيؽ جكدة األداء البيئي المستيدفة ،التجييز كتصميـ المنتج

جراءات حماية البيئة ،كتحديد كتكصيؼ المدخبلت مثؿ ىذه  .كتقكيـ بدائؿ تجييزات كا 

التكاليؼ يسيؿ قياسيا خاصةن إذا كاف النظاـ المحاسبي مصممان ليفي بيذا الغرض. كال 

شؾ في أف قياسيا يمكف مف معرفة حجميا كتأثيرىا في كتمة تكاليؼ التصميـ ،كىذا يساعد 

 بدكره عمى التحكـ بيا كبالتالي زيادة كفاءة األداء البيئي.

 لتشغيل:تكاليف بيئية دورية خالل مراحل ا -

تتضمف ىذه المجمكعة التضحيات التي تتحمميا المنشأة خبلؿ مراحؿ إنتاج كتسكيؽ المنتج 

تكاليؼ  كمف أمثمتيا تكاليؼ الفحص كالقياس كالتقكيـ، .ألجؿ تحسيف مستكل األداء البيئي

تشغيؿ كصيانة األجيزة كالمعدات المرتبطة أك الخاصة بتحسيف األداء البيئي، تكاليؼ إزالة 

 . ضرار أكالن بأكؿاأل

 :عممية اإلنتاجالحقة ل تكاليف -

ككذلؾ المحتممة الحدكث مستقببلن كالمترتبة عمى مستكل  ،تشمؿ جميع التضحيات المؤكدة

مثؿ تكاليؼ معالجة النفايات كالتخمص منيا، تكاليؼ فؾ أجيزة  ،األداء البيئي لممنشأة
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ككذلؾ تكاليؼ التكافؽ البيئي كااللتزاـ بالتشريعات  ،كمعدات بيئية انتيى الغرض منيا

 .1البيئية التي لـ تطبؽ بعد كيتكقع تطبيقيا مستقببلن 

 :منشأةمن حيث ارتباط التكاليف البيئية بنشاطات ال ثانيًا:

 :منشأةتكاليف تتحمميا ال -

بمكجب قكاعد كقكانيف بيئية  منشأةنتيجة قياميا بتنفيذ البرامج كاألنشطة الممزمة لم 

أك تمؾ التي تتحمميا بصكرة اختيارية لغرض حماية البيئة مف اآلثار الخارجية  ،كتنظيمات

 .السمبية لنشاطيا

 تكاليف اجتماعية غير مباشرة: -

كتتمثؿ في التضحيات االقتصادية التي تقع عمى المجتمع نتيجة األضرار الناشئة عف 

  .2كخصكصان مضار التمكث بكافة أشكالو ،ضارةألنشطتيا ال منشأةممارسة ال

 من حيث عالقة التكاليف البيئية بالفترة المحاسبية: ثالثًا:

 التكاليف البيئية الجارية: -

كليا عبلقة مباشرة أك غير  ،"كىي التكاليؼ البيئية التي تحمؿ لمفترة المحاسبية الحالية

 :4أمثمتيا ما يتعمؽ بما يأتي" كمف 3مباشرة بالمنافع التي تحققت خبلؿ الفترة

  .إزالة األضرار أكالن بأكؿ ك ،كالتخمص منيا ،تكاليؼ معالجة مخمفات اإلنتاج .1

  .تكاليؼ التخمص مف التمكث مكانع التشغيؿ نتيجة نشاطات الكحدة المحاسبية .2
                                                           

1
 49ص 48، صمرجع سبق ذكرهلطفً، أمٌن السٌد أحمد،   

2
   352، ص350، ص0992، دار السالسل، الكوٌت، نظرٌة المحاسبةالشٌرازي، عباس مهدي،   

  
3

  79، صمرجع سبق ذكره بامزاحم، فائز محمد شٌخ،
4
 293، صمرجع سبق ذكرهعبد الرزاق قاسم،  الشحادة،  
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  .تكاليؼ تدريب العامميف ذات الصمة بالمجاالت البيئية .3

  .البيئيةاإلدارة البيئية كنشاطات المراجعة  .4

  .تكاليؼ إغبلؽ مكاقع التشغيؿ المخالفة لقكانيف البيئة .5

تكاليؼ تشغيؿ كصيانة األجيزة كالمعدات المرتبطة أك الخاصة بتحسيف األداء  .6

 .البيئي

أما فيما يتعمؽ بتبكيب التكاليؼ البيئية الجارية في قائمة الدخؿ فيبلحظ أف بعض  

كمف أمثمتيا ما تتحممو الكحدة  ،التكاليؼ البيئية يمكف اعتبارىا بنكد غير عادية

إال أف  االقتصادية بسبب إغبلؽ مكقع تشغيؿ معيف نتيجة لمخالفة القكانيف البيئية،

حيث أنيا ال تتصؼ بصفات البنكد  ،اعتبارىا بنكد عادية معظـ التكاليؼ البيئية يمكف

كىي التي تنشأ مف األحداث أك العمميات غير المرتبطة باألنشطة العادية غير العادية 

 . 1كال يتكقع حدكثيا بصكرة متكررة أك منتظمة ،لمكحدة االقتصادية

 التكاليف البيئية التي تخص سنوات سابقة: -

كىنا يجب تصحيح دخؿ المدة السابقة بيذه  ،كد إلى كقت سابؽإذا كانت تمؾ التكاليؼ تع

 كمف أمثمتيا ما يمي: ،التكاليؼ

ة طبقان لمقكانيف البيئية لمتخمص مف التمكث الذم التكاليؼ التي تتحمميا المنشأ .1

  .حدث لمكقع معيف يعكد لفترة سابقة

 .تكاليؼ التخمص مف مخمفات اإلنتاج التي تعكد لدكرات سابقة .2

                                                           
1
 International Accounting standards Committee  (IASC), (1998). Unusual And Prior Period Items And 

Changes in Accounting Polices, p1 
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 التكاليف الرأسمالية البيئية: -

"تشمؿ التكاليؼ البيئية الرأسمالية مجمكعة التكاليؼ المرتبطة بشكؿ مباشر أك غير مباشر 

قدرة األصكؿ التي  في المستقبؿ مف خبلؿ زيادة ع االقتصادية التي تحققيا المنشأةبالمناف

أك مف خبلؿ منع  ،أك تحسيف سبلمتيا ككفاءتيا ،ة عمى تكليد المنفعةتمتمكيا المنشأ

التمكث البيئي المتكقع أف يحدث نتيجة لعمميات تتـ في المستقبؿ أك خفضو أك مف خبلؿ 

 كمف أمثمتيا: ،حماية البيئة

  .تكاليؼ تركيب فبلتر كتجييزات لمنع االنبعاثات الضارة .1

عاد .2 ة استخداميا قبؿ طرحيا تكاليؼ إنشاء محطات لمعالجة المياه المستخدمة كا 

  .في األنيار

تكاليؼ تصميـ المنتج كتجييزه كتحديد العمميات المناسبة لتحقيؽ جكدة األداء  .3

 ." 1البيئي المستيدؼ

 من حيث أسباب حدوثيا وتحمميا: رابعًا:

 تحدث ألسباب قانونية تنظيمية: تكاليف -

تتمثؿ في التضحيات التي تتحمميا المنشأة ألسباب متعمقة بالقكانيف كالتشريعات البيئية 

كتسمى ىذه النفقات تكاليؼ التكافؽ مع  ،تفرض عمى المنشآت ألجؿ حماية البيئةالتي 

مثؿ التضحيات المرتبطة بمعالجة كتصريؼ النفايات كبمنع  ،القكانيف كالتشريعات

النفقات اإللزامية  كىذا النكع مف النفقات يدخؿ ضمف مجمكعة ،االنبعاثات الضارة باليكاء

 ان مما يجعؿ تأثيرىا في كفاءة األداء البيئي سمبيان.كبالتالي التحكـ بيا محدكد جد
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 295، ص294ص، مرجع سبق ذكرهالشحادة، عبد الرزاق قاسم،   
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 تحدث ألسباب اجتماعية وحضارية: نفقات -

المنشأة لتحسيف سمعتيا كصكرتيا كتقكية عبلقتيا  مثؿ في التضحيات المترتبة عمىتت

كتسمى ىذه النفقات  .بالمجتمع كمنشأة صديقة لمبيئة مما يزيد مف قدرتيا التنافسية

ىذا النكع مف النفقات يعتبر اختياريان يمكف  .بتكاليؼ السمعة كالعبلقة الطيبة مع المجتمع

التحكـ بو بشكؿ رشيد بحيث يتـ الحصكؿ عؿ أفضؿ المنافع مف كتمة النفقات التي يتـ 

منشأة. التضحية بيا كىنا يظير تأثير مثؿ ىذه النفقات في زيادة كفاءة األداء البيئي لم

كمف أمثمتيا تكاليؼ التقارير البيئية، تكاليؼ المؤتمرات، تكاليؼ البرامج التحذيرية، تكاليؼ 

 .تنمية المناطؽ المحيطة بالمنشأة)تشجير، تعميـ، صحة،.....الخ(

 نفقات تحدث ألسباب خاصة بالمستيمك: -

تخداـ منتجات كتتمثؿ في التضحيات التي تتحمميا المنشأة لتمبية رغبات المستيمؾ في اس

عادة تدكيرىا ،غير ضارة)منتجات صديقة لمبيئة( يسيؿ التخمص منيا  ،كيسيؿ تداكليا كا 

)مثؿ بعض أنكاع  اختيار خامات صناعية ال تسبب أضرار لممستيمؾ تكمفةكمف أمثمتيا 

ليا التأثيرات ذاتيا  تعتبر اختيارية، كبالتالي مثؿ ىذه النفقات .1الصبغات في المنسكجات(

 .التي تحدث ألسباب اجتماعية كحضاريةالنفقات  حالة كما في
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 خامسًا: من حيث طبيعتيا:

 تكاليف بيئية ممموسة: -

 ،كما ىك الحاؿ في معالجة النفايات كمياه الصرؼ ،كىي التكاليؼ األكثر قابمية لمقياس

كتعتبر ىذه التكاليؼ مف التكاليؼ التي يسيؿ قياسيا  ير المالي.كىذا ما يتضمنو التقر 

 كىذا يساعد بدكره عمى التحكـ بيا كبالتالي زيادة كفاءة األداء البيئي. 

 تكاليف بيئية غير ممموسة: -

كتتضمف شكاكل الضرر الشخصي، العقكبات،  .ير المالير تعتبر أقؿ ظيكران في التق

لتالي ىذا النكع مف التكاليؼ يحتاج إلى تطكير كبا. 1األضرار المتعمقة بالمصدر الطبيعيك 

الحصكؿ عمى  كبالتالي لتتمكف المنشأة مف تحديد كتمة ىذه التكاليؼ،القياس المحاسبي 

 البيئية بالشكؿ الذم يزيد مف كفاءة أدائيا البيئي.معمكمات تساعدىا في إدارة أنشطتيا 

 من حيث االلتزام: سادسًا:

 اإلجبارية:التكاليف البيئية  -

امتثاالن لقرارات سيادية أك لقكانيف لمنشأة "تنطكم عمى العمميات أك األنشطة التي تقكـ بيا ا

تسنيا الدكلة، كذلؾ بتحديد المعدالت المقبكلة لمتمكث كالتي تمثؿ الحد األقصى لما يمكف 

 ".  2أف تستكعبو البيئة

 
                                                           
1
. Environmental Protection Agency Office Pollution Prevention And Toxics, (1995). Environmental 

Accounting Case Studies, Green Accounting at AT&T, US, P5  
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 82، صمرجع سبق ذكرهبامزاحم، فائز محمد شٌخ،   
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 :التكاليف البيئية االختيارية -

الرتباطيا بأنشطتيا أك إلدراكيا  المنشأةكىي التي تنطكم عمى العمميات التي تقكـ بيا 

ككذلؾ في حاؿ تحقيؽ الكحدة لمستكيات أفضؿ مف القياسية أك  ،بأنيا مرغكبة بيئيان 

كىذه العمميات ىي عمميات الرقابة اإلضافية لتمكث  ،التخمص كميان مف مسببات التمكث

 . 1لجة اإلضافية لممخمفات السائمةكعمميات المعا ،اليكاء

 سابعًا: من حيث ارتباطيا بنشاطات األداء البيئي:

 تكاليف رقابة األداء البيئي: -

كالعمؿ عمى منع حدكث أضرار  ،"كتشمؿ النشاطات التي تيدؼ إلى رقابة األداء البيئي

في مراحؿ ما  مؿ التكاليؼ التي تتحمميا المنشأةكىذه المجمكعة مف النشاطات تش ،بيئية

كيعد ىذا النكع مف التكاليؼ مف  .قبؿ اإلنتاج حتى كصكؿ المنتج إلى المستيمؾ

 ،ما يترتب عمييا مف تخفيض لمتكاليؼ األخرل لؤلداء البيئيلالنشاطات التي تضيؼ قيمة 

 ." 2كتحسيف قدرتيا التنافسية ،كمف ثـ زيادة أرباح المنشأة

 :كف تقسيـ ىذه التكاليؼ إلى قسميفكيم

 :كىي التكاليؼ الناتجة عف كافة األنشطة التي تقكـ بيا  تكاليؼ أنشطة المنع

المنشأة بغرض خفض أك إزالة األسباب التي يمكف أف تؤدم إلى أسباب سمبية 

إعادة تصميـ العمميات اإلنتاجية  تكمفةفي المستقبؿ، كتنحصر ىذه التكاليؼ في 

                                                           
 
1
، دار الجامعة الجدٌدة للنشر، اإلسكندرٌة، "المحاسبة عن التؤثٌرات البٌئٌة والمسإولٌة االجتماعٌة للمشروعات ،بدوي، محمد عباس 

   074، ص2222
2
، مجلة األداء البٌئً لترشٌد قرارات االستثمار فً نظم اإلدارة البٌئٌة )دراسة مٌدانٌة(قٌاس وتحلٌل تكالٌف عبدهللا، عبد المنعم فلٌح،   

 434، ص2222، مارس0الدراسات المالٌة والتجارٌة، قسم المحاسبة كلٌة التجارة، جامعة القاهرة، العدد
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كبحيث ال ينتج عف  ،البيئةبحيث ال يتـ استخداـ مكاد خاـ سامة أك ضارة ب

العممية اإلنتاجية أم مخمفات غازية أك سائمة أك صمبة ضارة بالبيئة لتكفير 

 .األماف البيئي المنشكد

 :كىي التكاليؼ الناتجة عف األنشطة التي تزاكليا  تكاليؼ أنشطة الحصر كالقياس

مف كتتض .المنشأة بغرض قياس كمتابعة المصادر المحتممة لؤلضرار البيئية

 :األنشطة التالية

  .أنشطة متابعة مستكيات التمكث في المكاد المستخدمة داخؿ المنشأة .0

  .أنشطة متابعة مستكيات التمكث في المخمفات الناتجة عف التشغيؿ .2

  .أنشطة متابعة عمميات المراجعة البيئية .3

 .1أنشطة متابعة العبلقة بيف المنشأة كاألجيزة البيئية المختمفة .4

 اإلخفاق في رقابة األداء البيئي:تكاليف  -

"كتضـ النشاطات التي تعمؿ عمى معالجة األضرار البيئية التي لـ تنجح نشاطات 

المجمكعة األكلى في منع حدكثيا، يعد ىذا النكع مف تكاليؼ األداء البيئي تكاليؼ ناشئة 

أم  دؼ،عف قصكر نشاطات رقابة األداء البيئي في تحقيؽ مستكل األداء البيئي المستي

كمف ثـ كمما أمكف منع حدكثيا أك تقميصيا  ،أنيا تكاليؼ غير ضركرية كال تضيؼ قيمة

  ."2انخفضت التكاليؼ الكمية لؤلداء البيئي كزادت أرباح المنشأة

                                                           
1
 Marc, E. (1996).  Measuring corporate Environmental Performance, Chicago.III. Irum & Im A 

foundation For Applied Research, pp20-24 
2
 290ص ،مرجع سبق ذكره، عبد الرزاق قاسمالشحادة،   
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كيمكف تعريفيا أيضان عمى أنيا "التكاليؼ الناشئة مف سكء استخداـ المكارد التي تدخؿ في 

 ."1ء استخداـ المكارد الطبيعية مف ىكاء كمياه كغيرىاكأيضان سك  ،العمميات الصناعية

 :كيمكف تقسيـ ىذه التكاليؼ إلى

  تكاليؼ المعالجة الداخمية: كتشمؿ تكاليؼ تقميؿ أك منع إطبلؽ التمكث في البيئة

الذم ينتج عف عممية التصنيع )مثاؿ: تكاليؼ تركيب جياز تنظيؼ عمى المدخنة 

 .(إلزالة اليكاء الممكث مف الدخاف

  تكاليؼ المعالجة الخارجية: كتشمؿ تكاليؼ تقميؿ أك إزالة التمكث مف البيئة بعد

 .2أف يتـ إطبلقو )مثاؿ: تكاليؼ تنظيؼ النير الممكث بسبب عممية التصنيع(

 القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية  3/2

 واإلفصاح عنيا ةالبيئيالتكاليف  قياس مشكالت 3/2/1

 عدة صعكبات أىميا: مف قبؿ المحاسبيف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنياتكاجو عممية قياس 

 تحديد العالقة السببية بين التصرف المخالف والضرر الناشئ عنو: -

 يثير ىذا العامؿ عدة مشاكؿ منيا:

 :فبل يمكف أف تحدد بدقة المسافة التي تفصؿ بيف مصدر الضرر كبيف  المسافة

مكث اليكاء الجكم أك تمكث المياه بالنفايات المكاف الذم حدث فيو الضرر، كت

 .المشعة أك التمكث باألدخنة الذم ال يعرؼ حدكدان معينة

                                                           
1
دور المحاسب اإلداري فً قٌاس وتحلٌل التكالٌف البٌئٌة حالة دراسٌة افتراضٌة لتطبٌق أسلوب التكالٌف عبد البر، عمرو حسٌن،   

 245، ص0999لٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة قطر، العدد العاشر،، المجلة العلمٌة لك على أساس النشاط
2
 Ronald, H. (2008).  Managerial Accounting, Cornel University ,New York, p521 
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 :في حاالت معينة مف التمكث كما  عب تقدير التعكيضمف الص تقدير التعويض

نما تظير بعد عدة  ،في حالة التمكث الكيميائي الذم ال تظير آثاره بصكرة فكرية كا 

  .كبالتالي يصعب حصر حجـ الخسائر كاألضرار فكر حدكثيا ،سنكات

 :ففي بعض الحاالت التي تصيب النبات أك الحيكاف  صعوبة حصر أنواع التموث

كالذم  ،أك حتى المباني يصعب تحديد مصدر التمكث الذم يسبب الضرر أك نكعو

األنيار كذلؾ كما في حالة تمكيث مياه  ،يحدث نتيجة تفاعؿ عدة أنكاع مف التمكث

 .بإلقاء النفايات أك بتصريؼ مياه المصانع

 :فمف الثابت عمميان أف مصادر التمكث ال تحدث نتائج  صعوبة حصر آثار التموث

فإلقاء  ،كذلؾ ألف الظركؼ الطبيعية تؤدم دكران ميمان في ىذا المجاؿ ،متماثمة دائمان 

كىناؾ  ،المياه نفايات ممكثة في النير ال يحدث األضرار ذاتيا خبلؿ مدة حركة

أيضان عكامؿ أخرل مثؿ الرياح كالشمس كالضباب يمكف أف تؤثر في التمكث 

كمف ثـ يصعب القياس  ،كىنا يصعب إسناد األضرار إلى مصدر محدد ،الجكم

 .1الخاص بيذه األضرار

والمجتمع بالنسبة لمتكاليف  نشأةتعارض وجيات النظر بين كل من الم -

 البيئية:

قـك أنيا تمثؿ تكاليؼ المعالجة التي تإلى تكاليؼ أضرار التمكث عمى  حيث تنظر المنشأة

 ااالقتصادم، باإلضافة إلى عدـ حصكلي ابيا اختياريان أك التزامان بقكانيف ال يتطمبيا نشاطي

بينما ينظر المجتمع إلى ىذه التكاليؼ عمى أنيا  عائد اقتصادم مقابؿ ىذه التكاليؼ،  عمى
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كمف ىنا تنشأ  االقتصادم. النشاطي ؽ بو نتيجة ممارسة المنشأةلتي تمحقيمة األضرار ا

كترجمة ذلؾ إلى قيمة نقدية  ،الصعكبات في كيفية إخضاع أضرار التمكث لمقياس الكمي

 تكمفةخارجية يتحمميا المجتمع عمى  تكمفةمف  تكمفةكتحكيؿ ىذه ال ،الضرر تكمفةتمثؿ 

 .1داخمية يتحمميا المشركع عف طريؽ تخطيط كتنفيذ برامج معالجة التمكث

 صعوبة تقدير قيمة مالية لألضرار البيئية: -

األضرار البيئية إذ بعضيا قد يككف لو قيمة سكقية  مف السيؿ تقدير القيـ المالية لكافةليس 

قية مثؿ اإلضرار كالبعض اآلخر ليس لو قيمة سك  ،مثؿ خسارة الثركة السمكية كالساحمية

 .2بالصحة اإلنسانية نتيجة التمكث

 رغبة الوحدات االقتصادية بتعظيم األرباح إلى أقصى حد ممكن: -

ىذا يتطمب بالضركرة تخفيض التكاليؼ إلى أدنى حد ممكف )بفرض ثبات العناصر  

كبالتالي فإف مف مصمحة الكحدة االقتصادية االقتصار عمى تكاليؼ اإلنتاج فقط  ،األخرل(

 .3دكف األخذ بعيف االعتبار التكاليؼ االجتماعية لتمكث البيئة

 عدم توفر المعمومات الالزمة لقياس التكاليف البيئية: -

 ،امثؿ إىبلؾ المكاد الطبيعية كمخرجات التمكث حيث ال يكجد معمكمات كافية لقياسي

  .4كتسجيميا دفتريان طبقان لنظاـ القيد المزدكج ،كتقييميا ماليان 
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عدم وجود معيار محاسبي متكامل خاص بالقياس المحاسبي لمتكاليف  -

 البيئية:

حيث ال يكجد معيار محاسبي متعارؼ عميو يمكف بمكجبو إجراء معالجة محاسبية 

 .1عمييا عائد نقدمكخاصة تمؾ التي ال يترتب  ،لممصركفات الجارية البيئية

 صعوبة ربط التكاليف البيئية بالمنافع البيئية : -

تتـ عممية قياس األداء االقتصادم لمشركة مف خبلؿ مقابمة عناصر تكاليؼ األداء 

االقتصادم خبلؿ فترة زمنية بالفكائد كالمنافع االقتصادية المتكلدة عف ذلؾ األداء خبلؿ 

نفس الفترة، كمف ثـ إمكانية التقرير عف مدل كفاءة ذلؾ األداء مترجمان فيما تعكسو نتائج 

ـ كمعدالت ربحية تحققت في نياية الفترة محؿ القياس، كعمى الرغـ مف األعماؿ مف أرقا

أىمية القياس كالتقرير عف عائد األداء البيئي لمشركة عمى اعتبار أف المنافع البيئية 

المتحققة نتيجة لمتكاليؼ البيئية التي تحممتيا الشركة تمثؿ الجزء المكمؿ لمعادلة قياس 

ليؼ األداء البيئي عمى العكس مف تكاليؼ األداء االقتصادم اإلسياـ االجتماعي إال أف تكا

عادةن ما يككف مف الصعب الحكـ عمى مدل فاعميتيا أك كفاءتيا بسبب صعكبة ربط ىذه 

أك بعبارة أخرل صعكبة مقابمة عناصر  ،التكاليؼ البيئية بالعكائد أك المنافع البيئية ليا

كائد كالمنافع البيئية المتكلدة عف ذلؾ األداء تكاليؼ األداء البيئي خبلؿ فترة زمنية بالع

 .2خبلؿ نفس الفترة
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 :استراتيجيةعدم وجود خطط بيئية  -

فبدكف كجكد مستكيات  ،عامؿ ميـ ألجؿ القياس البيئي االستراتيجيةتمثؿ الخطط البيئية 

كمقارنتو مع  ،معيارية لتقييـ األداء كغيرىا ال يمكف قياس التطكر في األداء البيئي

 .1مستكيات األداء المعيارية كتقييمو

 التحيز في قياس األصول وااللتزامات البيئية: -

آلثار البيئية لمعمميات البيئية القياس المحاسبي ل عممية ىناؾ بعض الصعكبات التي تكاجو

أك التزاماتيا في شكؿ أرقاـ محاسبية يمكف التحقؽ مف  منشأةالمؤثرة عمى أصكؿ ال

حيث يرتبط القياس كالتقييـ المحاسبي لتمؾ األصكؿ أك االلتزامات بالحكـ  ،يامكضكعيت

 .2الشخصي عند تقدير قيمة تمؾ اآلثار البيئية

 وفصميا عن التكاليف األخرى: البيئية صعوبة حصر عناصر التكاليف -

لمقياس المحاسبي نظران  التكاليؼ البيئية عناصرشاكؿ كبيرة تظير عند إخضاع مىناؾ 

 ،بيئية تكمفةة بمسؤكلياتيا البيئية يعتبر نشأليؼ نتيجة لكفاء المألف كؿ ما يتكلد مف تكا

كالتقرير عف نتائجيا في الكاقع العممي  ،كلكف حقيقة األمر أف تحديد كقياس تمؾ العناصر

ع مف مسؤكلية في أساسيا تنبحيث أف المشكمة  ،يحيط بو العديد مف المشكبلت التطبيقية

كالمتسبب بالتالي في حدكث  ،تجاه البيئة باعتبارىا النشاط المكلد لكاقعة اإلنفاؽ المنشأة

ة تجاه البيئة ىي ذاتيا مفيكـ غير محدد لـ يتفؽ حتى ، فمسؤكلية المنشأعناصر التكاليؼ

كال شؾ في أف عدـ القدرة عمى  ،اآلف عمى أبعاده بشكؿ قاطع مف كجية النظر العممية

الكصكؿ إلى اتفاؽ محدد حكؿ ماىية تمؾ المسؤكلية كحقيقة عناصرىا إنما يعني تمقائيان 

                                                           
1
 56، صمرجع سبق ذكره، قرٌفة، مسعود علً عمر 

 
2

 57، صمرجع سبق ذكره، السٌد أحمدلطفً، أمٌن 
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عدـ القدرة عمى تحديد مفردات أك عناصر التكاليؼ البيئية المتكلدة عف تمؾ المسؤكلية 

ياسو أك كبالطبع فالذم ال يمكف تحديده بشكؿ دقيؽ ال يمكف حصره أك ق ،بشكؿ دقيؽ

 .1التقرير عف نتائجو بشكؿ دقيؽ

 التكاليف البيئية وتقييم طرق قياس  3/2/2

 أواًل: طرق قياس التكاليف البيئية:

 طريقة القياس النقدي: -

كفيما يختص بالمحاسبة البيئية  ،يعتمد القياس في المحاسبة المالية عمى أسعار التبادؿ

أك تعد مؤشران غير صالحان لمقيمة عندما ال يعبر  ،غالبان ما تككف ىذه األسعار غير متاحة

كلمتغمب عمى ىذه الصعكبة يتـ االستناد  ،السعر عف المنفعة التي تحققيا السمعة أك الخدمة

 ،كطريقة االستقصاء ،إلى بعض طرؽ التقدير غير المباشر مثؿ طريقة التقييـ البديؿ

 التصحيح أك التجنب. تكمفةكطريقة 

 :النقديغير طريقة القياس  -

بأنو تعييف أعداد لؤلشياء أك األحداث طبقان لقكاعد محددة تشمؿ  غير النقدميعرؼ القياس 

 أنظمة القياس التالية:

عطائيا رتبان  ،حيث يقـك عمى ترتيب األشياء أك األحداث نظام القياس الترتيبي: .1 كا 

  .2كفؽ أكبر أك أصغر ما تحتكيو في الخاصية محؿ القياس

                                                           
1
 579ص، مرجع سبق ذكره، عالم، محمد 
2
 08ص، مرجع سبق ذكرهمطاوع، مطاوع السعٌد السٌد،   
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ثو عمميات المشركع عمى أساس ترتيب دقياس أثر التمكث الذم تح"يمكف  مثاؿ:

 "1العناصر المسببة لمتمكث طبقان لشدة تأثيرىا عمى الحالة الصحية

حيث يستخدـ لتحديد االنحراؼ عف المعايير المحددة  نظام القياس الفاصمي: .2

 :قانكنان لتأثير بعض العمميات البيئية. كيتـ ذلؾ مف خبلؿ الخطكات التالية

 تحديد الكميات المسمكح بيا النبعاث عناصر التمكث كيرمز ليا )ؾ ث ـ(  (1

 تحديد الكميات الفعمية لعناصر التمكث كيرمز ليا )ؾ ث ؼ( (2

 تحديد عناصر التمكث غير المسمكح بيا لمتحكـ بيا أك إزالتيا كيرمز ليا   (3

   كالتي يطمؽ عمييا بالقدر الزائد لمتمكث كتحسب كالتالي: ،)ؾ ث غ(    

   2ؾ ث ـ -ؾ ث غ = ؾ ث ؼ                 

مثاؿ: "زيادة األكسجيف الحيكم الذم تحتكيو المخمفات الصناعية التي يتـ التخمص 

 ." 3ممغ/لتر 10منيا بصبيا في المجارم المائية عف المعدؿ المحدد قانكنان بمقدار 

حيث يستخدـ في قياس نتائج األداء البيئي في بعض  نظام القياس النسبي: .3

مثؿ تحديد معدؿ تكرا ر اإلصابة الذم يكضح مدل تعدد اإلصابات  ،الحاالت

 45خبلؿ فترة زمنية معينة كأف تككف مثبلن  تمحؽ بالعامميف في المنشأةالتي 

 إصابة لكؿ مميكف ساعة عمؿ. 

 

                                                           
1
 054، صمرجع سبق ذكرهبدوي، محمد عباس،   
2
، القوائم المالٌة الختامٌةالقٌاس المحاسبً لتكالٌف أنشطة المسإولٌة االجتماعٌة واإلفصاح عنها فً العلٌمات، نوفان حامد محمد،  

 032، ص2202جامعة دمشق، 
3
  055، ص مرجع سبق ذكره بدوي محمد عباس،  
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 :)النوعي( طريقة القياس الوصفي -

التكصيؼ قكـ عمى التكصيؼ اإلنشائي لخصائص أك مظاىر حدث معيف بحيث ُيمّكف ت

القارئ تخيؿ ىذا الحدث عمى الطبيعة، كيعتبر مف أسيؿ األساليب التي يمكف تطبيقيا في 

بأسمكب  عمى كصؼ األنشطة البيئية لممنشأة فيك يعتمد ،تكمفةكأقميا  ،مجاؿ القياس البيئي

ركائي ال يخضع لقكاعد محددة، إال أف االعتماد عميو بصفة مطمقة في مجاؿ القياس 

 .1البيئي ال يكفر معمكمات مكضكعية عف األداء البيئي لممشركع

يمكن االعتماد عمى طرق القياس الكمي والنقدي والوصفي معًا في نفس المنشأة نظرًا لما توفره "

كتندرج طبيعة  .مى األبعاد المختمفة اليامة لألداء البيئي لممشروعمن معمومات تفيد في التعرف ع

 ىذه المعمكمات إلى ثبلثة مستكيات:

المستكل األكؿ: معمكمات مالية بنتائج قياس العمميات البيئية التي يمكف قياس تأثيراتيا بمقياس 

 .نقدم

 يمكف قياس تأثيراتيا بمقياس المستكل الثاني: معمكمات كمية بنتائج قياس العمميات البيئية التي ال

  .فر لقياسيا مقاييس كمية غير نقدية، كيتك نقدم

ية التي ال يمكف المستكل الثالث: معمكمات كصفية تعبر بصكرة إنشائية عف تأثير العمميات البيئ

 ".2كميةقياسيا بمقاييس 

 

                                                           
08ص ذكره، سبق مرجع السٌد، السعٌد مطاوع مطاوع،   

1
  

2
 058، ص ذكره سبق مرجع ،عباس محمد بدوي   
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 :طرق تقييم التكاليف البيئيةثانيًا: 

 تعتمد عمى األسواق التقميدية: طرق تقييم  -

كقيمة السمعة  ،"يستند ىذا األسمكب عمى أف قيمة السمعة تستند إلى سعرىا في مكاف السكؽ

مثؿ الضرائب  ،خذ عمى أنيا سعر السكؽ ناقص تكاليؼ اإلنتاج أك أم تحكيبلت نقديةتؤ 

كالدعـ. تعتبر ىذه المقاربة أكثر الكسائؿ كضكحان لتعييف قيمة االستخداـ االستخراجية 

" كمف ىذه 1خشب الكقكد مف الغابات كالمياه النقية مف األراضي الرطبة لمسمعة البيئية مثؿ:

 ما يمي: الطرؽ

  التكاليف الطبية:طريقة 

زيارة  تكمفةالمرض التكاليؼ المباشرة )مثبلن  تكمفةطريقة يتضمف التقدير في 

خسارة  مثؿ)تكاليؼ العبلج غير المباشرة ك  ،الطبيب، تكاليؼ العبلج،...الخ(

ميف الطبي . كفي الحاالت التي يتحمؿ فييا التأ(األجكر عند األشخاص العامميف

المرض عمى قياس النفقات التي  تكمفة طريقةقتصر جزءان مف التكاليؼ لف ت

نما يجب أف يتضمف التكاليؼ اإلضافية التي تتحمميا شركة  ،يتحمميا المريض كا 

التأميف أك المنشأة التي تتكفؿ بالعبلج. كيعتمد ىذا النيج عمى تقدير تكاليؼ 

األمراض الناجمة عف التدىكر الصحي مف خبلؿ تقدير تكاليؼ األمراض الناجمة 

 يئي كضربيا بعدد الحاالت المصابة. عف التمكث الب

                                                           
 
1
 43، ص2200الهندسة المدنٌة،، جامعة دمشق، كلٌة دراسة اقتصادٌة بٌئٌة لمعمل اسمنت عدراجمعة، ندى،  
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الناتج عف تمكث اليكاء بتقدير إجمالي الضرر البيئي  تكمفةمثاؿ: يمكف تقييـ 

التكاليؼ المترتبة عمى المصابيف بأمراض التنفس كأمراض العيكف كأمراض الجمد 

 .1بسبب نكعية اليكاء الرديئة

الكفاة المبكرة لمعامميف نتيجة  تكمفةكقد تكصمت بعض الدراسات إلى قياس 

اإلصابة بأمراض التمكث مف خبلؿ النمكذج التالي كالمعركؼ بنمكذج الكفاة 

 :2المبكرة

   CipnSPMc  

Mc  الكفاة المبكرة لمفرد نتيجة أضرار التمكث البيئي كمفةت.  

 SP كتمثؿ قيمتو التي تنشأ مع كالدتو ثـ إعداده كتربيتو كتعميمو إلى  ،القيمة االجتماعية لمفرد

كقيمتو التي تبدأ مع مزاكلتو لعمؿ معيف حتى يصبح قادران عمى  ،أف يصبح قادران عمى الكسب

  .تحقيؽ قدران مف الدخؿ

Cipn  الذم لـ يتـ تحقيقو بسبب الكفاة المبكرة )الدخؿ الجزء مف القيمة االجتماعية لمفرد

 .الضائع نتيجة الكفاة المبكرة(
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LT أم حتى  ،سنة كىي الحد األقصى لتربية الفرد 22تربية الفرد منذ كالدتو كحتى سف  تكمفة

  .بدء فترة قدرتو عمى الكسب

ET سنة 22تعمـ الفرد حتى سف  كمفةت. 
                                                           

1
 52، صالمرجع السابق  

2
 Lev.& Schwartz, A.(1991).  On The Use The Economic Concept a human capital in Financial Statements, 

The Accounting  Review , p107 
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CnTiCipn 
 

 Ti  إجمالي الدخؿ الذم يحصؿ عميو الفرد عف السنكات المفقكدة )أم الفرؽ بيف سف بمغكه إلى

  .المعاش كسف الكفاة المبكرة( نتيجة الكفاة المبكرة بسبب اإلصابة بأمراض التمكث البيئي

Cn استيبلؾ الفرد مف السمع كمتطمبات المعيشة.  

 :طريقة تغير اإلنتاجية 

يقـك ىذا األسمكب عمى مبلحظة التغير المادم في اإلنتاج المرتبط بتغيرات معينة 

ر بالسمب عمى اإلنتاجية في البيئة، فمثبلن يمكف أف يؤدم تمكث اليكاء إلى التأثي

كقد يؤدم التمكث أيضان إلى تآكؿ التربة  ،أم انخفاض اإلنتاج كمان كنكعان  ،الزراعية

كلحساب القيمة االقتصادية ليذا التغير أك  .كبالتالي انخفاض إنتاجيتيا ،الزراعية

االنخفاض في اإلنتاجية يتـ ضرب مقدار االنخفاض في اإلنتاجية الزراعية كميان 

 .1في سعر الطف المباع

 حالل:طريقة تكاليف اإل 

كفي  ،ر باألصكؿ كالمكارد المختمفةعادةن ما ينتج عف تمكث كتدىكر البيئة اإلضرا

مثؿ ىذه الحالة يمكف حساب تمؾ التأثيرات ماليان عف طريؽ حساب تكاليؼ إحبلؿ 

األصؿ المتأثر أك تكاليؼ إرجاعو إلى حالتو األصمية التي كاف عمييا. كمف أمثمة 

 .ؼ إحبلؿ أك ترميـ المباني المتأثرة بتمكث اليكاءىذا النكع مف التكاليؼ تكالي

كتجدر اإلشارة ىنا إلى صعكبة تطبيؽ ىذا المنيج إذا كانت األصكؿ المتأثرة ىي 

                                                           
 

1
  6ص5، صمرجع سبق ذكرهزهران، عالء الدٌن محمود،   
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أصكؿ ذات قيمة خاصة مثؿ األصكؿ التاريخية أك الثقافية أك المكجكدة في 

 مناطؽ فريدة بنكعيا.

 :طريقة التكاليف الوقائية 

كىذا يعني أنو يعطي  ،بشكؿ عاـ يفضؿ تجنب المخاطرمف المعركؼ أف اإلنساف 

فمثبلن اختيار األفراد  ،قيو مف حدكث كارثة بيئيةأكلكية لئلجراءات التي يمكف أف ت

اإلقامة في أماكف بعيدة عف المحطات النككية بالرغـ مف ارتفاع أسعار الكحدات 

النككية يعكس مقدار السكنية بتمؾ المناطؽ مقارنةن بمثيبلتيا القريبة مف المحطات 

التضحية الذم يمكف االعتماد عميو كمؤشر لتحديد قيمة المخاطرة باإلقامة مف 

البيئية( في ىذه الحالة في ) كبالتالي تتمثؿ التكاليؼ الكقائية ،المحطات النككية

 .1اإلنفاؽ عمى السكف في الحالتيف كمفةالفرؽ بيف ت

  رأس المال البشري:طريقة 

عتمد عمى تقدير الضرر البيئي ، كيفي تقييـ اآلثار الصحية الطريقةىذه ستخدـ ت

بضرب الخسارة اإلنتاجية لمعامؿ المتغيب عف العمؿ نتيجة المرض البيئي بعدد 

أما  ،العماؿ المتضرريف. يكمف سر ىذه المقاربة في سيكلة تحديدىا كحسابيا

لعاطميف عف العمؿ المشاكؿ الكاضحة التي تشكب ىذا النيج فقصكر تطبيقو عمى ا

كبالتالي ال يمكف تطبيؽ ىذا النيج عمى جميع  ،كاألطفاؿ كالمتقدميف في السف

نما فقط عند دراسة الضرر البيئي الناتج عف  ،المعرضيف لمتمكث مف السكاف كا 

 .2التمكث داخؿ الكحدة االقتصادية

                                                           
1
 6،صالمرجع السابق  

2
 52، صمرجع سبق ذكره، جمعة، ندى  
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البشرية  كقد تكصمت بعض الدراسات إلى قياس النقص في القيمة الرأسمالية لممكارد

نتيجة أضرار التمكث البيئي مف خبلؿ النمكذج التالي كالمعركؼ بنمكذج القيمة 

 :1الرأسمالية لممكارد البشرية نتيجة أضرار التمكث البيئي
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pالقيمة الرأسمالية لشخص عمره  

. 

T سف المعاش.  

iT العائد السنكم الذم يحصؿ عميو الشخص حتى سف المعاش.  

r معدؿ الخصـ السنكم.   

 تعتمد عمى األسواق الضمنية: طرق تقييم -

"تتعامؿ ىذه المجمكعة مف طرؽ التقييـ االجتماعي كالمحاسبي مع اتجاىات األسكاؽ 

بشكؿ ضمني، بمعنى إمكانية استخداـ أسعار ككميات سمع كخدمات معينة في تقييـ 

خصائص تمؾ السمع كالخدمات عمى الرغـ مف عدـ تبادؿ تمؾ السمع كالخدمات بشكؿ 

 يمي:  رؽ ماكمف أمثمة تمؾ الط ."2مباشر في األسكاؽ

 قيمة العقارات : طريقة 

ا يتمتع بيا مف المعركؼ أف سعر عقار معيف ىك انعكاس لعدة خصائص كمزاي

باإلضافة إلى خصائص  ،كعدد الغرؼ ،كنكعية اإلنشاء ،ىذا العقار مثؿ العمر

                                                           
 
1
Lev. & Schwartz, A. Op. Cit.,  pp105-112    

2
 7، صمرجع سبق ذكرهزهران، عالء الدٌن محمود،  
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كثافة السكانية المكقع مثؿ الضكء أك المنظر الذم يطؿ عميو كنكعية اليكاء كال

 .كيمثؿ سعر العقار في ىذه الحالة محصمة القيـ السابقة مجتمعة ....الخ.

كبافتراض ثبات كافة العكامؿ ما عدا العكامؿ البيئية يمكننا تحديد األثر البيئي 

متمثبلن في الضكضاء كالتمكث في سعر العقار. كأثبتت العديد مف الدراسات 

قارنتو بنظيره الذم انخفاض أسعار العقار عندما يقترب مف مصدر التمكث عند م

 .كلكف في منطقة خالية مف التمكث ،يتمتع بنفس مزاياه

 اختالف األجور: طريقة 

ختمؼ كلكف ت ،النظرية اقيمة العقار في أسسي طريقةاختبلؼ األجكر  طريقةشبو ت

في تحديد مدل قبكؿ األفراد بزيادة األجكر كالتعرض لمخاطر صحية منيا  اعني

كلكف في  ،الكفاة المبكرة عند مقارنة أجكرىـ بنظائرىـ الذم يعممكف بنفس العمؿ

التمكث الذم يرغب  تكمفةمنطقة خالية مف التمكث، فالفرؽ بيف القيمتيف يمثؿ 

 .1كما ينتج عنو مف أضرار ،األفراد في تحمميا مقابؿ تحمؿ مخاطر التمكث

 السفر: تكمفة طريقة 

المترتبة عمى زكار  تكمفةحيث يعتمد المحممكف االقتصاديكف عمى إيجاد كسطي ال

المنطقة الطبيعية )السياحية( التي يجرم تقييميا )بما فييا نفقات السفر كاإلقامة 

قاء تمتعيـ كرسـ الدخكؿ كالضرائب األخرل( كالتي تمثؿ مبمغ ىـ مستعدكف لدفعو ل

 .2بيذه المنطقة

 

                                                           
 
1
 8ص ،المرجع السابق 

2
  44، صمرجع سبق ذكره جمعة، ندى،  
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 تعتمد عمى األسواق االفتراضية: طرق تقييم -

انات لعينة عشكائية مف األفراد الذيف يتعرضكف أك د ىذا المنيج عمى استخداـ االستبيعتم

سألكف فييا عف مدل رغبتيـ في الدفع لتجنب تدىكر ما، أك كيُ  ،يحتمؿ تعرضيـ لمتمكث

عف حجـ التعكيض الذم يرغبكف في قبكلو ُيسألكف أك قد  ،انخفاض معيف في نكعية اليكاء

مف أجؿ السماح بقبكؿ انخفاض معيف في نكعية اليكاء مثبلن. كىذا األسمكب ال يناسب 

نما قد يككف أكثر مبلئمة كمناسبة لظركؼ الدكؿ المتقدمة الختبلؼ  ،الدكؿ النامية كا 

 .1ةاختبلؼ تفضيبلتيـ االجتماعي ،المستكل المعيشي لؤلفراد بكؿ منيما كبالتالي

"قد نكاجو أحيانان صعكبات في التقييـ االقتصادم البيئي لؤلضرار البيئية )قد تككف نتيجة قمة 

كلحؿ ىذه المشكمة أكجد خبراء  .البيانات أك الدراسات العممية المحمية الحديثة ذات الصمة(

حيث نأخذ النتائج مف  ،منيا نقؿ المنفعة ،االقتصاد البيئي تقنيات تكسب عممية التقييـ مركنة أكثر

كاحدة أك أكثر مف الدراسات المرجعية التي تقدر قيمة األضرار كآثار مشابية لما ىك قيد البحث ثـ 

إال أنو يجب  كننقؿ القيـ إلى الضرر الذم يتـ تقييمو. ،يتـ التعديؿ استنادان لمجمكعة مف المعايير

 رات نذكر منيا:االنتباه عند النقؿ لمجمكعة اعتبا

 .)نكع التمكث كالضرر، السكاف المتأثريف( يجب أف تككف الحالة مشابية .1

  .تعديؿ القيمة كفقان لحجـ الضرر كعدد الضحايا .2

  .تعديؿ القيمة كفقان لمعايير المعيشة .3

                                                           
 
1
 9ص8، صمرجع سبق ذكرهزهران، عالء الدٌن محمود،  
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تعديؿ القيمة كفقان لحساسية السكاف المتأثريف )ىؿ ىـ عمى كعي مف الضرر  .4

 ."1البيئي كعكاقبو(

  اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية 3/3

 اإلفصاح عن األداء البيئي ضمن تقارير المنشأة  3/3/1

إظيار لممعمكمات سكاء الكمية أك الكصفية في القكائـ المالية "يعرؼ اإلفصاح بشكؿ عاـ عمى أنو 

كمبلئمة غير مضممة أك في اليكامش كالمبلحظات كالجداكؿ المكممة مما يجعؿ القكائـ المالية 

لمستخدمييا لتمكينيـ مف اتخاذ قرارات رشيدة ليا عبلقة بالكحدة االقتصادية عمى أف يتـ اإلفصاح 

 ".2بالكقت المناسب حتى ال تصبح المعمكمات عديمة القيمة

"يعتبر اإلفصاح عف األداء البيئي مؤشران ىامان ذك اتجاىيف، فيك يكضح ما إذا كانت الشركات  

سان كجكدىا مف جية، كيمثؿ لمستخدمي القكائـ المالية مقيا ئية التي قد تؤثر فيلمقضايا البيمدركة 

كاآلثار المترتبة عمييا مف جية  ،ت نحك إدارة البيئةلمكقكؼ عمى األحداث البيئية كجيكد المنشآ

 ." 3أخرل

البيئة ة عمى مكمات المتعمقة بأثر عمميات المنشأيعرؼ اإلفصاح البيئي عمى أنو "مجمكعة مف المع

كما يعرؼ عمى أنو "عرض البيانات كالمعمكمات المتعمقة باألنشطة البيئية لممنشأة في  ."4الطبيعية

                                                           
1
 55،ص45ص، مرجع سبق ذكره ندى، جمعة،  

2
سالم، فضل كمال، مدى أهمٌة القٌاس واإلفصاح المحاسبً عن تكلفة الموارد البشرٌة وأثره على اتخاذ القرارات المالٌة، الجامعة   

 83، ص 2228اإلسالمٌة، غزة، 
3
 0، صهمرجع سبق ذكر صالح، رضا إبراهٌم عبد القادر، 

4
 Sutantoputra, A.W., Lindorff, M. & Johnson, E. P, Op. Cit., p52 
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ؿ مف ميمة مستخدمي البيانات مما يسيّ  ،القكائـ كالتقارير الدكرية كاإليضاحات المرفقة بيا

 ".1كترشيد اتخاذ القرارات المتعمقة بيا ،كالمعمكمات المالية عند تقييـ األداء البيئي

قد تككف اإلفصاحات عف عناصر اقتصاديات األداء البيئي  في حسابات منفصمة في القكائـ 

 عمى النحك التالي:كذلؾ  ،أك قد تككف في تقارير خاصة ،المالية السنكية

 العرض واإلفصاح في القوائم المالية السنوية في حسابات منفصمة: -

عرض كاإلفصاح في مجمكعة مستقمة بالقكائـ المالية السنكية لبنكد حسابات حيث يتـ ال

المصركفات البيئية )عمى سبيؿ المثاؿ مصركفات حماية البيئة اليكائية كالمائية أك 

كاإليرادات البيئية )عمى سبيؿ المثاؿ إيرادات إعادة  ،مصركفات معالجة المخمفات الصمبة(

 .2كااللتزامات البيئية ،ئيةتدكير المخمفات( كاألصكؿ البي

 3كفيما يمي نمكذج عف القكائـ المالية بعد تعديميا باآلثار البيئية

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
"، اإلفصاح البٌئً فً التقارٌر والقوائم المالٌة وآثاره اإلٌجابٌة: دراسة تطبٌقٌة على الشركات السعودٌةحسن، محمد حسٌن أحمد، " 

 068،ص0999جامعة حلوان، العدد األول والثانً، 
2
 039، صمرجع سبق ذكرهبامزاحم، فائز محمد شٌخ،   
3
 040،ص042ص، بق اسالمرجع ال 
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 قائمة الدخل بعد تعديميا باآلثار البيئية: 1جدول رقم 

 المالحظات البيان جزئي كمي

   صافي المبيعات  ××  

   المبيعات تكمفة ××  

   مجمل الربح    ××

   مصركفات إدارية كعمكمية  ××  

   مصركفات بيئية  ××  

   مخصصات بخبلؼ اإلىبلؾ  ××  

   مخصصات بيئية  ××  

   بدالت حضكر كانتقاؿ أعضاء مجمس اإلدارة  ××  

   إجمالي المصركفات   ××

   مجمؿ الربح    ××

   إيرادات تمكيمية  ××  

   ايرادات أكراؽ مالية  ××  

   فكائد دائنة ××  

   ايرادات أخرل  ××  

   أرباح رأسمالية  ××  

   مصركفات أخرل  (××) ××

   صافي الربح قبل الضريبة    ××

   الضريبة    ××

   صافي الربح بعد الضريبة    ××
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 قائمة المركز المالي بعد تعديميا باآلثار البيئية: 2جدول رقم 

 المالحظات البيان تكمفةال مجمع االىتالك الصافي
   األصول طويمة األجل       

   األصكؿ الثابتة  ×× ×× ××
   األصكؿ الثابتة البيئية   ×× ×× ××
   مشركعات قيد التنفيذ ××   ××
   مشركعات بيئية قيد التنفيذ ××   ××
   استثمارات طكيمة األجؿ      ××
   مجمكع األصكؿ طكيمة األجؿ      ××

   األصول المتداولة       
   المخزكف  ××    
   المدينكف ××    
   نكؾنقدية بالصندكؽ كالب ××    
   مجمكع األصكؿ المتداكلة     ××  
   االلتزامات المتداكلة       
   بنكؾ دائنة ××    
   مخصصات  ××    
   مخصصات بيئية ××    
   أقساط مستحقة السداد  ××    
   مكردكف  ××    
   دائنك تكزيعات  ××    
   االلتزامات البيئية  ××    
   حسابات دائنة  ××    
   مجمكع االلتزامات المتداكلة    ××  

   رأس الماؿ العامؿ      ××
    اإلجمالي     ××

   حقوق الممكية       
   رأس الماؿ      ××
   االحتياطيات     ××
   أرباح مرحمة       ××
   أرباح العاـ      ××
    اإلجمالي     ××
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 قائمة التدفقات النقدية بعد تعديميا باآلثار البيئية: 3جدول رقم

 مالحظات البيان جزئي كمي
   أواًل: التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل   ××

   مقبكضات نقدية (+)  
   مشتريات نقدية كمدفكعات مكرديف (_)  
   أجكر مدفكعة  (_)  
   نقدية متكلدة مف أنشطة التشغيؿ  (+)  
   فكائد محمية كخارجية مدفكعة  (_)  
   ضرائب دخؿ مدفكعة  (_)  
   فكائد مقبكضة  (+)  
   تكزيعات مقبكضة  (+)  
   متحصبلت أخرل  (+)  
   مدفكعات أخرل  (_)  
   التدفقات النقدية مف األنشطة البيئية  (+)  

   ثانيًا: التدفقات النقدية من النشاط االستثماري    ××
   مدفكعات القتناء أصكؿ ثابتة  (_)  
   مدفكعات القتناء أصكؿ بيئية  (_)  
   استثمارات في أكراؽ مالية محمية  (_)  
   متحصبلت بيع أصكؿ ثابتة  (+)  
   متحصبلت بيع أصكؿ بيئية  (+)  
   متحصبلت بيع استثمارات مالية  (+)  
   التدفقات النقدية مف األنشطة البيئية  (+)  

   ثالثًا: التدفقات النقدية من النشاط التمويمي    ××
   سداد قركض طكيمة األجؿ (_)  
   متحصبلت مف قركض طكيمة األجؿ  (+)  
   مدفكعةتكزيعات أرباح  (_)  

   التغير في حركة النقدية خالل العام    ××
   التغير في حركة النقدية مف أنشطة التشغيؿ     
   التغير في حركة النقدية مف النشاط االستثمارم      
   التغير في حركة النقدية مف النشاط التمكيمي      

   رصيد النقدية أول الفترة    ××
   رصيد النقدية آخر الفترة    ××

   نقدية بالصندكؽ     
   نقدية بالبنكؾ     
   بنكؾ دائنة     
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كلكنيا تعتبر  ،أما المصركفات كاإليرادات البيئية كالتي ال يمكف ذكرىا في القكائـ المالية

كالتي تشمؿ غالبان  ،ضركرية فيتـ ذكرىا في المبلحظات اإليضاحية المرفقة بالقكائـ المالية

 عمى ما يمي:

 .معمكمات محاسبية لتفسير األرقاـ كالنتائج في القكائـ المالية .0

 .معمكمات مالية ال تشمؿ عمييا القكائـ المالية .2

 .1معمكمات خارجية التي تككف أساسية لممستثمر .3
 العرض واإلفصاح لألداء البيئي في تقرير سنوي خاص: -

 البيانات التي تفصح عف األداء البيئي مف حيث ما يمي:يتضمف ذلؾ التقرير السنكم 

  التنظيمية. االلتزاـ البيئي لمشركة طبقان لمقكانيف كالمكائح .0

 .االلتزاـ بمتطمبات الشيادات كالتراخيص التي تؤكد عمى جكدة نظاـ اإلدارة البيئية .2

 .اليةة في السنة المة التي تـ اقتناءىا عف طريؽ المنشأاألصكؿ الثابتة البيئي .3

 االلتزامات البيئية لممنشأة. .4

  .بنكد المصركفات البيئية الجارية .5

 .2العائد االقتصاد البيئي الذم حققتو .6

 

 

 

                                                           
 ، 2229، كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر، الجزائر،أثر اإلفصاح المالً والمحاسبً على القٌمة السوقٌة للسهمأمٌرة، طلبة،   1

 66ص

2
 62، صمرجع سبق ذكره ،لطفً، أمٌن السٌد أحمد 
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 كيمكف تمييز ثبلثة أنكاع مف التقارير البيئية:   

 :تقارير كصفية 

يمكف استخداـ التقارير الكصفية لؤلنشطة التي غالبان ما تككف اختيارية حيث ال 

. كتمثؿ ىذه التقارير المرحمة األكلى مف 1لمتكاليؼ كالمنافع البيئيةيكجد تحميؿ 

 يمي: كيمتاز ىذا النكع مف التقارير بما .مراحؿ تطكر المحاسبة البيئية

إف اإلفصاح في ىذه التقارير يعتمد عمى القدرة في صياغة األنشطة  .0

  .البيئية ككصفيا

خض .2   .اعيا لمتدقيؽصعكبة التحقؽ مف صحة البيانات الكاردة فييا كا 

    .2المختمفةلمقارنات بيف المنشآت ال يمكف استخداميا في إجراء ا .3

 :تقارير المدخبلت 

تستخدـ لئلفصاح عف التكاليؼ البيئية دكف التعرض لممنافع البيئية. كمف سمات 

لقاء تنفيذىا  حجـ األعباء التي تتحمميا المنشأة ىذه التقارير ىك إفصاحيا عف

 لؤلنشطة البيئية فضبلن عف سيكلة إجراء المقارنات بينيا كبيف الكحدات األخرل. 

 :تقارير المدخبلت كالمخرجات 

تستخدـ لئلفصاح عف التكاليؼ كالمنافع البيئية. كيعتبر ىذا النكع مف أكثر التقارير 

فيي تقابؿ التكاليؼ  ،البيئية شيكعان لتكافقيا مع غالبية األعراؼ كالمبادئ المحاسبية

 .3كبذلؾ فيي أفضؿ في تقييـ األداء البيئي لمكحدة ،باإليرادات

                                                           
1
Samy, M. M, Op.cit.,  p13  

2
، جامعة الموصل " كلٌة اإلدارة  المسإولٌة االجتماعٌة  فً القوائم المالٌةاإلفصاح المحاسبً عن أردٌنً، طه أحمد حسن،  

 058، ص2226واالقتصاد"، 
3
 059،ص  المرجع السابق 
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حيث تمجأ المنظمات إلى  ،كقد يككف اإلفصاح البيئي إلزامي أك قد يككف طكعي

اإلفصاح الطكعي عندما تتجاكز المنافع التي تحققيا مف كراء ىذا اإلفصاح التكاليؼ 

حيث يؤدم اإلفصاح  ،في تعظيـ قيمتيا السكقية بكخاصةن عندما ترغ ،المرتبطة بيا

كبالتالي ارتفاع قيمتيا  ،عف المعمكمات البيئية اإليجابية إلى تصكرات جيدة عف الشركة

 .1السكقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
Sutantoputra, A.W., Lindorff, M. & Johnson, E. P, Op. Cit., p53, p54 
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 كفيما يمي شكؿ تكضيحي لما يتضمنو التقرير البيئي:

 كفيما يمي شكؿ لمتقرير البيئي :   

 

 

 .السٌاسات المحاسبٌة البٌئٌة 3

 

 

 .األداء البٌئً الطبٌعً 5

 

 

 

 

 

 

 : ىيكمية التقرير البيئي1شكل رقم 

 9، ص2222المصدر: نصر محمد نشكاف ، المحاسبة البيئية، كمية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد،

 

 .معلومات بٌئٌة عامة0

 

 طبٌعة نشاط المنشأة ونبذة عن تارٌخها  -

 طبٌعة اآلثار البٌئٌة لنشاط ودورة المنتجات -

 أٌة معلومات بٌئٌة أخرى تتعلق بالمنشأة  -

 

 التعرٌف بالمصطلحات  -

 المبادئ المالٌة والنوعٌة لقٌاس األداء البٌئً  -

 المبادئ القانونٌة لقٌاس األداء البٌئً  -

 

 .األداء البٌئً الطبٌع5ً

 

 المخرجات  -المدخالت                -

المخاطر والحوادث واإلجراءات الوقائٌة  -

 والعالجٌة 

 

 .تقرٌر اإلدارة البٌئٌة2

 
 البرامج البٌئٌة -السٌاسة البٌئٌة     -

 الغاٌات واألهداف البٌئٌة     -

 نظام اإلدارة البٌئٌة     -      التأمٌن البٌئً -

 

.األداء والبٌانات المالٌة البٌئٌة4  

 المنافع البٌئٌة  -الكلف البٌئٌة           -

 المطلوبات البٌئٌة -البٌئٌة  االستثمارات  -

 والمنفعة ،وتقدٌر المخاطر  تكلفةتفعٌل مبدأ ال -

 

 .األداء البٌئً التشرٌع6ً

 .المالحظات7

 

 قبل التشرٌعات المالئمة وتعدٌالتها المتبناة من -

 المنشأة وااللتزام التشرٌعً البٌئً 

 حالة عدم التوافق التشرٌعً  -

 

 النقدي.قائمة التحقق 8

 .السٌاسات المحاسبٌة البٌئٌة3

 

ئًهٌكلٌة التقرٌر البٌ  
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 خصائص المعمومات التي تنتجيا المحاسبة البيئية 3/3/2

مف أف تتكفر فييا مجمكعة مف يـ المعمكمات البيئية في اتخاذ القرارات الصحيحة ال بد حتى تس

 الخصائص أىميا:

 المالءمة: .1

كتنصب ىذه  ،يعبر ىذا المعيار عف أىـ خاصية يجب أف تتكفر في المعمكمات البيئية

أم ينبغي أف تككف قادرة  ،الخاصية عمى عبلقة المعمكمات باليدؼ الذم تعد مف أجمو

فمثبلن المعمكمات المبلئمة . 2، كمفيدة في اتخاذ قراراتو1عمى إشباع حاجة مستخدمييا

 ،ذات التأثيرات عمى مستكل معيشتيـات البيئية لمعامميف ىي تمؾ التي تتعمؽ بالمساىم

  .3كظركؼ العمؿ المادية

 البعد عن التحيز: .2

 ،يقضي ىذا المعيار بأف تككف المعمكمات حيادية بحيث تعكس الحقائؽ بنزاىة دكف تحريؼ

لبيئية المتعمقة بمسؤكلية كما ينبغي أف تعكس كؿ مف التأثيرات المكجبة كالسالبة لمعمميات ا

كأال تراعي مصمحة فئة اجتماعية عمى حساب الفئات  ،عف نتائج ىذه العمميات المنشأة

 .األخرل

 

 

                                                           
1
، جامعة تشرٌن، للمصارف ودورها فً ترشٌد قرارات االستثمارالقٌاس واإلفصاح المحاسبً فً القوائم المالٌة الٌقة، روال كاسر،   

  52، ص2227كلٌة االقتصاد، 

دراسة تحلٌلٌة لمشاكل القٌاس واإلفصاح المحاسبً عن انخفاض قٌمة األصول الثابتة فً ضوء المعاٌٌر عابد، محمد نواف حمدان،   2

 79،ص2226،  كلٌة العلوم المالٌة والمصرفٌة، القاهرة، الدولٌة
3
 200ص 202، صمرجع سبق ذكرهبدوي، محمد عباس،   
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 القابمية لمفيم: .3

ات االستيعابية يتطمب ىذا المعيار ضركرة أف تتكافؽ داللة المعمكمات البيئية مع القدر 

باإلضافة إلى التعبير عف  ،كعدـ كجكد غمكض كتعقد في ىذه المعمكمات ،لمستخدمييا

التي يرغبيا عناصر كتأثيرات المساىمات البيئية بالمغة التي تسمح بمقابمة االحتياجات 

 مستخدمي ىذه التقارير.

 المرونة: .4

احتياجات المستخدميف منو في يقتضي ىذا المعيار بضركرة قدرة التقرير البيئي عمى خدمة 

فالعمميات البيئية التي تفرضيا المسؤكلية البيئية قد تتغير مف سنة  ،الظركؼ المتغيرة

فقد  ،ألخرل نتيجة تغير الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية المحيطة بالمشركع

البيئية  كما أف العمميات ،تككف العمميات الخاصة بالماضي غير مبلئمة لمكقت الحاضر

 .1الخاصة بالكقت الحاضر قد تككف غير مناسبة لممستقبؿ

 :المقارنة .5

إف اليدؼ مف تكفر ىذه الخاصية في المعمكمات البيئية ىك تسييؿ عممية الدراسة ليا 

أف تككف المعمكمات البيئية قابمة  ، كتعني ىذه الخاصية2كالتحميؿ كالتنبؤ كاتخاذ القرارات

 .3لممقارنة مف سنة إلى أخرل أك مع شركات مختمفة في نفس القطاع

 

 

 
                                                           

1
 204ص 202، ص المرجع السابق  

2
 453ص ،0998مكتبة الثقافة للنشر والتوزٌع،  ،تطور الفكر المحاسبً، مدخل نظرٌة المحاسبةحنان، رضوان،   

3
  Ministry of The Environment Japan, Op Cit., p7 
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 القابمية لمتحقق: .6

كالقابمية لمتحقؽ  ،يجب أف تككف المعمكمات البيئية قابمة لمتحقؽ مف كجية نظر مكضكعية

تعرؼ عمى أنيا إمكانية الحصكؿ عمى النتائج نفسيا فيما إذا تـ استخداـ مكاف العمؿ 

 .1كالمعايير كاألساليب نفسيا مف قبؿ منشأ البيانات

 الدولية في مجال القياس واإلفصاح البيئي لييئات المحاسبيةدور ا 3/4

كعمى رأسيا  ،العديد مف المنظمات الدكليةحظيت مسائؿ القياس كاإلفصاح البيئي عمى اىتماـ 

 ،كالذم صدرت عنو عدة معايير ليا صمة مباشرة بالقضايا البيئية ،مجمس معايير المحاسبة الدكلية

كيمكف   .كغيرىا مف المنظمات األخرل ،باإلضافة إلى المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف

 تمخيص جيكد ىذه المنظمات باآلتي:

 البيئي:اإلفصاح  -

بضركرة اإلفصاح البيئي بالتقرير السنكم  1991أكصت األمـ المتحدة في مبادرتيا عاـ 

 لمكحدة االقتصادية عمى النحك التالي:

 يمي يتضمف ما :فصاح النوعي بتقرير مجمس اإلدارةاإل: 

  .المكضكعات البيئية اليامة عمى مستكل الكحدة االقتصادية كالصناعة.1

  .المتبعةالسياسة البيئية .2

 السياسة  إتباعالتغيرات اإليجابية التي طرأت عمى الكحدة االقتصادية نتيجة .3

 .البيئية   
                                                           
1
  Ibid., p8 
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  .كمستكل األداء المحقؽ ةمستكل االنبعاثات المستيدف.4

  .مدل االلتزاـ بالقكانيف كالتشريعات البيئية.5

  .المكقؼ القانكني لمكحدة االقتصادية فيما يتعمؽ بالقضايا البيئية.6

  .قرارات اإلدارة المتعمقة بالمكضكعات البيئية عمى الكحدة االقتصاديةأثر .7

  .أثر اإلجراءات التي تتخذىا الكحدة االقتصادية لحماية البيئة.8

 .التكاليؼ البيئية الناتجة عف التشغيؿ.9

 .النفقات البيئية المرسممة خبلؿ الفترة.10

 .المخاطر البيئية الناتجة عف أنشطة الكحدة االقتصادية.11

 :اإلفصاح الكمي بالقوائم المالية 

كالمنح ، األصكؿ كااللتزامات كالمخصصات الناتجة عف العكامؿ البيئيةكيشمؿ 

  .1كالسياسات المحاسبية المتبعة ،الحككمية المتعمقة بالبيئة

، 2004( الخاص بعرض القكائـ المالية في عاـ 1كما جاء في المعيار المحاسبي الدكلي )     

التي تنص أف تشمؿ المجمكعة الكاممة مف البيانات المالية األجزاء التالية:  8الفقرة رقـ 

الميزانية العمكمية، قائمة الدخؿ، بياف يظير كافة التغيرات في حقكؽ المساىميف، بياف 

كاإليضاحات التفسيرية. كنصت  ،التدفقات النقدية، المبلحظات كالسياسات المحاسبية الميمة

 ،تقدـ الشركات بيانات إضافية خارج البيانات المالية مثؿ التقارير البيئيةعمى أف  9الفقرة رقـ 

كبشكؿ خاص في الشركات الصناعية حيث تككف العكامؿ البيئية  ،كبيانات القيمة المضافة

                                                           
1
Gray. R., Bebbington, J. & Walters, D.(1994). "Accounting for the Environment", (Markus Wiener 

Publishers, Princeton), p (214-216). 
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كيشجع ىذا المعيار الشركات عمى تقديـ ىذه البيانات اإلضافية إذا كانت اإلدارة تعتقد  .ميمة

 .   1أنيا ستساعد المستخدميف في اتخاذ قرارات اقتصادية

  رسممة التكاليف البيئية: -

( فيما 90-8( اإلصدار )FASBقدـ مجمس معايير المحاسبة المالية ) 1990في عاـ 

حيث نص عمى أنيا بصفة عامة تعالج  ،لمعالجة التمكث البيئييتعمؽ بالتكاليؼ البلزمة 

كيمكف أف ترسمؿ إذا كانت قابمة لبلسترداد كبشرط تحقؽ كاحد مف  ،باعتبارىا مصركفات

 المعايير التالية:

  أف يترتب عمى تمؾ التكاليؼ زيادة أك إطالة فترة االستفادة مف األصؿ المممكؾ

أف تؤدم إلى  أم ،كفاءتو أك تحسيف درجة دة طاقتولمكحدة االقتصادية أك زيا

  .تحسيف حالة األصؿ بالمقارنة بحالتو األصمية عند اإلنشاء أك االستحكاذ عميو

  أف يترتب عمى تمؾ التكاليؼ تخفيض أك الكقاية مف األضرار البيئية سكاء

 .الحالية أك التي يمكف أف تترتب عمى أنشطة المنشأة مستقببلن 

 تمؾ التكاليؼ مف أجؿ إعداد أك تجييز األصؿ المعركض  إف المنشأة قد تحممت

  .2حاليان لمبيع

)الممتمكات كالمصانع  16يما يتعمؽ بالمعايير الدكلية فقد نص المعيار الدكلي أما ف

يعترؼ ببند الممتمكات كالمصانع كالمعدات كأصؿ إذا حقؽ شركط  ( عمى أنوكالمعدات

 االعتراؼ التالية:

                                                           
52،ص50ص ،مرجع سبق ذكره القطاطً، منٌر جمعة، 
 1
  

2
 Financial Accounting Standards Board (FASB), (1995).  "Accounting For Contingencies", p1 
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 االقتصادية المستقبمية مف األصؿ إلى المنشأة احتماؿ تدفؽ المنافع.  

  األصؿ بمكثكقية دكف تحيز أك أخطاء أم يكجد سكؽ نشط تكمفةإمكانية قياس، 

البند بقدر مف المكثكقية فبل يجكز االعتراؼ  تكمفةكفي حاؿ عدـ إمكانية تقدير 

  .كلكف يمكف اإلفصاح عنو عمى شكؿ إيضاحات ،بو ضمف األصكؿ

المعيار عمى أنو يمكف الحصكؿ عمى الممتمكات كالمصانع كالمعدات ألغراض كما نص 

ف كاف ال يزيد مباشرةن المنافع االقتصادية  السبلمة كالبيئة، كىذا التممؾ لتمؾ الممتمكات كا 

لبند مف بنكد الممتمكات إال أنو يمكف أف يككف ضركريان لممشركع لتحقيؽ منافع اقتصادية 

كىنا يعتبر الحصكؿ عمى الممتمكات كالمصانع كالمعدات   ،ألخرلمستقبمية مف أصكليا ا

مؤىبلن لبلعتراؼ بو كأصؿ ككنو يمكف المشركع مف الحصكؿ عمى منافع اقتصادية 

المصنع تركيب كسائؿ مناكلة كيميائية جديدة مف أجؿ أف عندما يطمب مف ف .مستقبمية

يائية الخطرة، فإف تحسينات المصنع يمتـز بالمتطمبات البيئية إلنتاج كتخزيف المكاد الكيم

ذات العبلقة يعترؼ بيا كأصؿ إلى الحد القابؿ لبلسترداد )صافي سعر البيع أك قيمة 

  .استخدامو أييما أعمى(

أما فيما يتعمؽ باإلفصاح عف األصكؿ المرسممة فيجب اإلفصاح لكؿ صنؼ مف 

 يمي: الممتمكات كالمصانع كالمعدات عما

كعندما يستخدـ أكثر  ،المستخدمة لتحديد إجمالي المبمغ المرحؿأسس القياس  (1

مف أساس فإنو يجب اإلفصاح عف إجمالي المبمغ المرحؿ بمكجب ذلؾ األساس 

  .في كؿ تصنيؼ

  .طرؽ االستيبلؾ المستخدمة (2
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  .الحياة اإلنتاجية أك معدالت االستيبلؾ المستخدمة (3

خسائر انخفاض القيمة المجمعة  إجمالي المبمغ المرحؿ كاالستيبلؾ المتراكـ مع (4

 .1في بداية الفترة كنيايتيا

 المخصصات البيئية: -

التزامات ذات مبالغ "تعرؼ المخصصات عمى أنيا  37حسب المعيار المحاسبي الدكلي 

 كحتى يتـ االعتراؼ بيا يجب أف تحقؽ الشركط التالية: ".كتكقيت غير مؤكديف

  .استنتاجي( نتيجة حدث سابؽ أف يككف لممشركع التزاـ حالي )قانكني أك .1

تدفقان صادران لممكارد المجسدة لممنافع االقتصادية سيككف مطمكبان  أفأف يككف مف المحتمؿ  .2

  .مف أجؿ تسديد االلتزاـ

  .إمكانية إجراء تقدير مكثكؽ لمبمغ االلتزاـ .3

 بالنسبة لكؿ صنؼ مف المخصصات يجب عمى المنشأة أف تفصح عف : -

 .بداية كنياية الفترةالمبمغ المسجؿ في   (1

المخصصات اإلضافية التي كضعت خبلؿ الفترة، بما في ذلؾ الزيادات في المخصصات   (2

 الحالية.

 المبالغ المستعممة )أم التي تـ تحمميا كتحميميا مقابؿ المخصص خبلؿ الفترة(.  (3

 .المبالغ غير المستعممة المعككسة خبلؿ الفترة  (4

كأثر أم تغير في سعر  ،المخصكـ الناشئ عف مركر الكقتخبلؿ الفترة في المبمغ الزيادة   (5

 .الخصـ

                                                           
1
  International Accounting Standards Board, (2010). International Accounting Standard 16 (Property, 

plant and Equipment), London, p(439, 450) 
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 يجب عمى المنشأة اإلفصاح عما يمي لكؿ فئة مف المخصصات: -

a)  كصؼ مكجز لطبيعة االلتزاـ كالتكقيت المتكقع ألية تدفقات صادرة ناجمة لممنافع

 االقتصادية.

b) يجب عمى المنشأة  إشارة إلى الشككؾ حكؿ مبمغ أك تكقيت ىذه التدفقات الصادرة، كما

  .اإلفصاح عف االفتراضات الرئيسية التي كضعت فيما يتعمؽ باألحداث المستقبمية

c) كبياف مبمغ أم أصؿ تـ االعتراؼ بو لذلؾ االسترداد ،مبمغ أم تعكيض متكقع. 

فالمشركع الصناعي الذم يطمب منو تركيب فبلتر دخاف بمكجب تشريع جديد خبلؿ العاـ  

ال يترتب عميو في نياية قترة إعداد التقارير االعتراؼ بمخصص لتكاليؼ  كلـ يقـ بتركيبيا،

أما بالنسبة لمغرامات فقد ينشأ التزاـ بدفع  ،تركيب فبلتر الدخاف لعدـ كجكد حدث ممـز

الغرامات أك عقكبات بمكجب التشريع )عممية عدـ االمتثاؿ مف المصنع( فيتـ االعتراؼ 

  .1عقكباتبمخصص ألفضؿ تقدير ألية غرامات ك 

 المحتممة: االلتزامات البيئية -

بإصدار القائمة رقـ  (AICPA)قاـ المعيد األمريكي لممحاسبيف القانكنييف  1996في عاـ 

كتضمنت أىـ القضايا  ،عف االلتزامات الناتجة عف معالجة آثار التمكث البيئي 96-1))

 .كالقياس كاإلفصاح عف تمؾ االلتزامات باالعتراؼالخاصة 

المحتممة يككف كفقان لقائمة معايير المحاسبة  القائمة أفَّ االعتراؼ بااللتزامات البيئية كأكضحت

قررت ككالة حماية  إذا ما اللتزامات المحتممة، كذلؾ في حاؿالمحاسبة عف ا (5)المالية رقـ

                                                           
1
International Accounting Standards Board, (2010).  International Accounting Standard 37 (Provisions, 

Contingent Liabilities, and Contingent Assets), London, p807,p816,p825 
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أفَّ الكحدة االقتصادية طرفان مسؤكالن عف التمكث البيئي كعمييا  (EPA) البيئة األمريكية

 المكقع، كيككف ذلؾ في الحاالت التالية: مشاركة في معالجةال

 التمكث أف تحدد الكحدة االقتصادية ضمف األطراؼ المسؤكلة عف. 

 البيئة األمريكية تمقي الكحدة االقتصادية أمران إداريان مف ككالة حماية(EPA)   بإزالة التمكث

 .مف المكقع

  لتحديد أنسب طرؽ المعالجة الجدكلمكافقة الكحدة االقتصادية لتحمؿ نفقات دراسة. 

 آثار التمكث كفقان لكؿ بديؿ كتحديد االلتزامات الناتجة عف معالجة ،إتماـ دراسة الجدكل. 

 تحديد ككالة حماية البيئة األمريكية(EPA)  لطريقة المعالجة. 

 .التشغيؿ كالصيانة لممكقع 

يجب أالَّ يمنع الكحدة  االلتزاـ كأكضحت القائمة أفَّ عدـ التأكد الذم يصاحب تقدير

ماداـ محتمؿ الحدكث كيمكف تقديره، كأرجعت  االقتصادية مف االعتراؼ بأفضؿ تقدير لبللتزاـ

آثار التمكث البيئي لعدـ إمكانية احتسابيا في  صعكبة االعتراؼ كالقياس لتكاليؼ معالجة

ا يصعب معو نتيجة أحداث عديدة كمتبلحقة، مم تكقيت محدد حيث أنَّيا غالبان ما تككف

 .آثار التمكث تقديرىا في المراحؿ المبكرة لجيكد تحديد

 :اآلتي القائمة أفَّ تقدير تمؾ االلتزامات يتطمب مف الكحدة االقتصادية كأشارت

 .مراعاة مدل كطبيعة التمكث 

 استخداميا عند معالجة التمكث التكنكلكجيا الممكف. 

 .المكقؼ المالي لباقي األطراؼ المسؤكلة 
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 :البيئي في اآلتي دت القائمة التكاليؼ المباشرة لمعالجة التمكثكقد حد

 الناتج عف إحداث التمكث أتعاب االستشارات القانكنية الخاصة بالمكقؼ القانكني. 

 التمكث أتعاب دراسة الجدكل البلزمة لتحديد طرؽ معالجة. 

 لممكقع أتعاب القائميف عمى عممية التنظيؼ. 

  معالجة التمكث كالماكينات، كنفقات تنفيذ خطةنفقات شراء كتأجير المعدات. 

الخالية عف الفائدة عمى األصكؿ النقدية  التكاليؼ بمعدؿ خصـ ال يزيد ىذا كيتـ خصـ تمؾ

 .المخاطر مف

كأكضحت القائمة أف التعكيضات المحتمؿ الحصكؿ عمييا مف شركات التأميف عما تكبدتو 

التمكث البيئي يتـ تقديرىا بصكرة مستقمة عف الكحدة االقتصادية مف نفقات معالجة آثار 

عف خصـ االلتزامات  كيتعيف اإلفصاح عنيا. كما يتعيف اإلفصاح أيضان  ،االلتزامات البيئية

كالذم لـ يخصـ،  البيئية كمعدؿ الخصـ المستخدـ، كالجزء الذم تـ خصمو مف االلتزاـ

لبلعتراؼ  دات المتبعةكشجعت القائمة الكحدات االقتصادية عمى اإلفصاح عف اإلرشا

بااللتزامات البيئية الناتجة عف معالجة آثار التمكث، كذلؾ اإلفصاح  عف تكقيت استحقاؽ 

 .1كتكقيت الحصكؿ عمى التعكيضات المحتممة ،االلتزاـ

أما فيما يتعمؽ بالمعايير الدكلية فتـ تعريؼ االلتزامات المحتممة حسب المعيار المحاسبي 

  :كااللتزامات المحتممة كاألصكؿ المحتممة( عمى أنيا التزامات)المخصصات  37الدكلي 

                                                           
1
 Joel, H. (1998), "Cleaning up Environmental Accounting", National Public Accountant, PP(20-23). 
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  إما أف تنجـ عف أحداث سابقة كسيتـ تأكيد كجكدىا فقط بكقكع أك عدـ كقكع حدث مستقبمي

  .كاحد غير مؤكد أك أكثر ضمف السيطرة الكاممة لممشركع

  الي ينشأ مف أحداث سابقة إال أنو غير معترؼ بو بسبب ما يمي:حالتزاـ 

ليس مف المحتمؿ أف يتطمب تدفؽ صادر لممكارد المجسدة لممنافع االقتصادية لتسديد  .1

  .االلتزاـ

 .ال يمكف قياس مبمغ االلتزاـ بمكثكقية .2

نما يتـ اإلفصاح عنو،  يجب عمى المشركع عدـ االعتراؼ بااللتزامات المحتممة )الطارئة( كا 

دة لممنافع االقتصادية بعيدان فإف المشركع أما إذا كانت إمكانية التدفؽ الصادر لممكارد المجس

 ال يفصح عنو.

يجب عمى المنشأة اإلفصاح لكؿ فئة مف االلتزامات المحتممة في تاريخ الميزانية العمكمية عف 

 كصؼ مكجز لطبيعة االلتزاـ المحتمؿ، كبشكؿ محدد:

 ي.تقدير ألثره المال 

 ادرإشارة إلى الشككؾ المتعمقة بمبمغ أك تكقيت أم تدفؽ ص. 

 1إمكانية أم استرداد.  

 

 

 
                                                           
1
 International Accounting Standards Board, (2010). International Accounting Standard 37(Provisions, 

Contingent Liabilities, and Contingent Assets), London, p815,p825,p813 



91 
 

 التكاليف البيئية التي تخص فترة سابقة: -

السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية ( 8نص المعيار المحاسبي الدكلي 

أنو عمى المنشأة أف تصحح األخطاء المادية لمفترة السابقة بأثر رجعي في عمى  (كاألخطاء

 المالية المصرح إصدارىا بعد اكتشافيا بكاسطة:أكؿ مجمكعة مف البيانات 

  .إعادة المبالغ المقارنة لمفترات السابقة المقدمة حيث حصؿ الخطأ  .1

حصؿ الخطأ قبؿ الفترة السابقة األكلى المقدمة، إعادة األرصدة االفتتاحية لؤلصكؿ  لك  .2

  .كااللتزامات أك السيـ العادم لمفترة السابقة األكلى المقدمة

 ا يتعمؽ باإلفصاح عف أخطاء الفترة السابقة فيجب عمى المنشأة أف تفصح عما يمي:أما فيم

 طبيعة خطأ الفترة السابقة.  

 :لكؿ فترة سابقة مقدمة عمى حدة )لدرجة أف تككف عممية( مقدار التصحيح 

 .لكؿ بند متأثر في البياف المالي .1

 لسيـ األساسي إذا كاف المعيار المحاسبي الدكلي ينطبؽ عمى المنشأة لدخؿ ا .2

   .كالمخفؼ      

 مقدار التصحيح عند بداية أكؿ الفترة المقدمة.  

  إذا كانت إعادة البياف بأثر رجعي غير عممية لفترة سابقة معينة، الظركؼ التي أدت إلى

  .1كجكد تمؾ الحالة ككصؼ كيؼ كمنذ متى جرل تصحيح الخطأ

 

                                                           
1
International Accounting Standards Board, (2010). International Accounting Standard 8 (Accounting 

Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors) ,London,p366, p367 
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 انخفاض قيمة األصول بسبب العوامل البيئية: -

)انخفاض قيمة األصكؿ( تنخفض قيمة األصؿ عندما  36 ار المحاسبي الدكلييالمعحسب 

ض الدالئؿ التي يزيد المبمغ المرحؿ لؤلصؿ عف مبمغو القابؿ لبلسترداد، كقد ذكر المعيار بع

 حدكث خسارة انخفاض منيا:تشير إلى احتماؿ 

  .تكفر األدلة عمى بطبلف استعماؿ األصؿ أك حدكث تمؼ فيو  (1

تغيرات ىامة ذات أثر عكسي عمى المشركع خبلؿ الفترة، أك أنيا ستحدث في  حدكث  (2

السكقية أك االقتصادية أك القانكنية التي يعمؿ فييا  كالمستقبؿ القريب في البيئة التقنية أ

  .المشركع أك في السكؽ الذم ينتمي إليو األصؿ

  .انخفاض القيمة السكقية لؤلصؿ بشكؿ كبير أكثر مف المتكقع  (3

يتعيف عمى المنشأة في نياية كؿ فترة تقييـ ما إذا كاف ىناؾ مؤشر عمى إمكانية انخفاض 

ذا كجد أم مؤشر عمى إمكانية انخفاض األصؿ تقكـ المنشأة بتقدير المبمغ  ،قيمة األصؿ كا 

 القابؿ لبلسترداد لؤلصؿ.

 إذا رحؿ يجب االعتراؼ بخسارة االنخفاض عمى أنيا مصركؼ في بياف الدخؿ في الحاؿ، إال

األصؿ بمقدار مبمغ أعيد تقييمو بمكجب معيار محاسبة آخر فعندىا يتـ االعتراؼ بخسارة 

االنخفاض عمى أنيا مصركؼ في الربح ك الخسارة، عمى أنو يتـ االعتراؼ بخسارة انخفاض 

قيمة أصؿ في بياف الدخؿ الشامؿ اآلخر مقابؿ أم فائض في إعادة تقييـ األصؿ إلى الحد 

تزيد فيو خسارة االنخفاض عف المبمغ المحتفظ بو في فائض إعادة التقييـ لنفس ذلؾ  الذم ال

 األصؿ.
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أما فيما يتعمؽ باإلفصاح بالنسبة لخسارة انخفاض القيمة فيجب عمى المنشأة أف تفصح عما 

 يمي:

  .األحداث أك الظركؼ التي أدت إلى االعتراؼ بخسارة االنخفاض .1

  .1بيا مبمغ خسارة االنخفاض المعترؼ .2

تبلؼ لؤلصكؿ كما يترتب عميو مف زيادة  ،كلذلؾ فإف ما تسببو العكامؿ البيئية مف تمكث كا 

تكاليؼ إصبلح األصؿ، تكاليؼ منع التمكث المستقبمية، غرامات كجزاءات، يجعميا أحد 

كغالبان  ،أسباب انخفاض قيمة األصكؿ )مثؿ تمكث األراضي يعد مؤشران عمى انخفاض قيمتيا(

كجدكليا  ،االستردادية تياعدـ التأكد فيما يتعمؽ بتقدير قيم ر ىذا االنخفاض حالة مفما يعتب

 .2الزمني

 المحاسبة عن االنبعاثات الناجمة عن المشروعات المشتركة في اتفاقية كيوتو: -

 The International Financial Reportingأصدرت لجنة تفسيرات اإلببلغ المالي 

Interpretations Committee (IFRIC)  التفسير المحاسبيIFRIC3 . كجاء في عرض

المجنة ليذا التفسير بأنو يتعمؽ بالشركات المندمجة أك المشاركة في النظاـ الحككمي أك أية 

أنظمة إقميمية أك مخططات مشابية لتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لبلحتباس الحرارم 

اتفاؽ  أكىذا التفسير كنتيجة لعدـ كجكد اجتماع ء جاك  .المنصكص عمييا في اتفاقية كيكتك

                                                           
1
International Accounting Standards Board, (2010). International Accounting Standard 36(Impairment 

of Assets), London, p789,p766,p767,p775 
2
 Federation des Experts Compatibles Europeans (FEE), (1999). Review of International Accounting 

Standards for Environmental Issues, p6 
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حتى اآلف حكؿ كيفية المحاسبة عف مسمكحات االنبعاثات )التجارية( المتداكلة بالسكؽ التي 

 كقد أصدرت مسكدة التفسير البنكد التالية: .يتـ إصدارىا في ظؿ نظـ مراقبة التمكث

ا بشكؿ فعمي أك تحت اإلجراء عمى ضكء اتفاقية كيكتك أصبحت عدد مف الحككمات لديي  .1

نظاـ أك مخطط لتشجيع تخفيض االنبعاثات مف الغازات المسببة لبلحتباس الحرارم 

كتركز ىذه المسكدة عمى  .(Green Gas Emissionsالمنصكص عمييا في اتفاقية كيكتك )

طاء غ)المعالجات المحاسبية الكاجب إجراؤىا مف قبؿ المشركعات المندمجة بنظاـ االنبعاثات 

  .كىي كذلؾ تنطبؽ عمى أم نظاـ أك مخطط مشابو لو ،المنبثؽ عف كيكتك (كتجارة

نمكذجيان في ظؿ نظاـ غطاء كتجارة فإف الحككمات أك ككاالتيا تخصص مسمكحات   .2

لممشركعات المشتركة بالنظاـ تتمكف بمكجبو المشركعات المشتركة مف بعث كميات محددة 

كالمشركعات  .المسمكحات بمقابؿ أك بشكؿ مجانيفي فترة محددة مف الغازات مكضكع 

المشتركة بالنظاـ لدييا القدرة عمى بيع كشراء تمؾ المسمكحات فينالؾ سكؽ نشط ليا. كفي 

نياية الفترة المحددة )فترة االمتثاؿ( مطمكب مف المشركعات أف تسمـ مسمكحات فعمية تعادؿ 

ت المخصصة( أك تتعرض لغرامات كمية االنبعاثات المخصصة ليـ ) المساكية المسمكحا

  .مالية

 المعالجات المحاسبية الرئيسية المقترحة بمسكدة التفسير ىي:  .3

  يتـ االعتراؼ بالمسمكحات المخصصة في القكائـ المالية لممشركع كأصكؿ غير مممكسة، 

 .)األصكؿ غير المممكسة(IAS 38  ي بيان كفؽ المعيار المحاسبي الدكلكتعالج محاس

  ـ تخصيص المسمكحات لممشاركيف بالنظاـ مف قبؿ الحككمة أك ككاالتيا بأقؿ عندما يت

مف قيمتيا العادلة، الفرؽ بيف المبمغ المدفكع كقيمة المسمكحات العادلة تثبت كمنح  
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)المحاسبة عف المنح  IAS 20كيتـ معالجتيا محاسبيان طبقان لممعيار الدكلي  .حككمية

 .المساعدات الحككمية (الحككمية ك كاإلفصاح عف 

   كنتيجة إلصدار المشركعات المشتركة بالنظاـ لبلنبعاثات يتـ االعتراؼ بمخصص )التزاـ

تعيدم( مقابؿ تعيدىا باالمتثاؿ لمكميات المخصصة كتسميـ مسمكحات أك ائتمانات فعمية 

كتتـ  في نياية فترة االمتثاؿ تعادؿ الكمية المخصصة ليا أك تكبد دفع غرامات إلزامية.

)المخصصات كااللتزامات المحتممة كاألصكؿ  IAS 37المحاسبة طبقان لممعيار المحاسبي 

المحتممة(، كىذا المخصص يقاس عادةن بالقيمة السكقية العادلة لممسمكحات المطمكبة 

 . 1لتسكيتو

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 22، ص25، صمرجع سبق ذكره، ، مسعود علً عمرقرٌفة 1
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 دراسة تطبيقية في الشركة الخماسيةالفصل الخامس: 

 فييا األداء البيئي واقعو  عامة عن الشركة لمحة 4/1

  قياس األداء البيئي في الشركة 4/2

 اإلفصاح عن األداء البيئي في الشركة 4/3

أثر القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية في الكفاءة البيئية ألداء  4/4

 الشركة
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ركة الخماسية، ستقكـ الباحثة مف خبلؿ ىذا الفصؿ بعرض الدراسة التطبيقية التي قامت بيا في الش

باإلضافة إلى قياـ عرض التكاليؼ البيئية التي تقكـ الشركة بقياسيا كاإلفصاح عنيا، مف خبلؿ 

التكاليؼ الخاصة بالعماؿ ) خرل التي ال تقكـ الشركة بقياسيااألالباحثة بقياس التكاليؼ البيئية 

كمف ثـ تعديؿ القكائـ المالية كاإليضاحات الممحقة بيا لتشمؿ التكاليؼ  (،كالناجمة عف التمكث

البيئية، كأخيران بياف العبلقة بيف المتغيريف التابع كالمستقؿ مف خبلؿ تكزيع مجمكعة مف االستبانات 

 عمى عينة مف العامميف في الشركة الخماسية.

 فييا واقع األداء البيئيو  عامة عن الشركة لمحة  4/1

 عامة عن الشركة لمحة 4/1/1

 معمومات عامة عن الشركة -

"تحتؿ صناعة الغزؿ كالنسيج في سكريا مكانة بارزة في القطاع الصناعي، كتمعب دكران ىامان 

في مجمؿ تركيب االقتصاد الكطني، كقد برزت ىذه المكانة بتغيير طبيعة الممكية، كصدكر 

رسائيا لدعائـ القطاع الصناعي. كتتجمى 1969كلغاية  1961قكانيف التأميـ بدءان مف عاـ  ، كا 

أىمية ىذه الصناعة مف خبلؿ مساىمتيا بصافي الناتج المحمي المتشكؿ عمى مستكل الصناعة 

 ". 1بشكؿ عاـ، كعمى مستكل الصناعات التحكيمية

ـ. كجاء تسميتيا بالشركة 1946تأسست الشركة التجارية الصناعية المتحدة )الخماسية( عاـ   

تـ تأميـ ىذه الشركة  1958يف قامكا بتأسيسيا. كفي عاـ ذالعدد الشركاء الخماسية نسبةن إلى 

                                                           
1
 95م، ص0997 جامعة دمشق، كلٌة االقتصاد،صادرات الغزل والنسٌج فً سورٌا: الواقع واآلفاق ، صقر، أدٌب علً،   
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ـ عادت الشركة الخماسية لمقطاع  1961كأصبحت ممكان لمدكلة، كلكف بعد االنفصاؿ في عاـ 

 كلكف ممكيتيا في الكضع الحالي تعكد لمدكلة. ،الخاص لفترة كجيزة

 : معمومات عامة عن الشركة الخماسية4رقم  جدول

 دكنـ 114 مساحة أرض الشركة

 19/1/1946تاريخ  21المرسـك رقـ كفؽ   تاريخ التأسيس

 460000000 الشركة  رأس ماؿ

 دمشؽ، بالقرب مف كراجات العباسييف مكقع المعمؿ

 3831 السجؿ التجارم

 443 السجؿ الصناعي

 

 األوليةمركز التمويل من المواد  -

كالشركات  ،يتـ تمكيؿ الشركة مف المكاد األكلية عف طريؽ المؤسسة العامة لحمج كتسكيؽ األقطاف

  .التابعة لممؤسسة النسيجية في شراء الغزكؿ

 أقسام الشركة  -

 التالية: اإلنتاجيةتضـ الشركة األقساـ 

 قسـ غزؿ القطف  .1

 قسـ القطف الطبي كاألربطة الطبية  .2
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 قسـ النسيج   .3

 لمصبغة كالمطبعة قسـ ا .4

 قسـ القكل المحركة .5

 قسم الغزل: .1

. " تبدأ عمميات اإلنتاج في قسـ الغزؿ الذم مغزؿ 29672كيتألؼ مف  ،يعمؿ عمى أربع كرديات

يستمـ المادة الخاـ سكاء كانت قطنية أك غيرىا عمى شكؿ باالت كبيرة تككف فييا المادة الخاـ 

الغزؿ تتضمف فؾ ىذه الباالت ثـ تمقيميا إما يدكيان أك  مضغكطة لتسييؿ نقميا، فالمرحمة األكلى مف

كشفطيا عبر أنبكب إلى مجمكعة  ،بشكؿ آلي إلى آلة تقكـ بندؼ ىذه المادة القطنية المضغكطة

أخرل مف اآلالت ميمتيا الرئيسية تمشيط ىذه المادة القطنية لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف التكازم 

ذا التمشيط طبقة رقيقة مف ألياؼ القطف يتـ فتميا بعد ذلؾ إلى بيف ألياؼ القطف، كتتكلد نتيجة ى

كتدعى ىذه العممية بالكرد. بعد المركر بعممية الكرد يخضع ىذا  ،حبؿ قطني يجمع في براميؿ

 ،الحبؿ القطني الناتج لمجمكعة مف العمميات اإلنتاجية ىدفيا زيادة تكازم األلياؼ ضمف ىذا الحبؿ

كسحبو عمى شكؿ حباؿ كخيكط أرفع كأرفع  ،طنية عمى طكؿ ىذا الحبؿكتجانس تكزع المادة الق

حسب الطمب، كإلجراء ذلؾ يمر ىذا الحبؿ بمرحمة تسمى السحب يتـ فييا فتؿ مجمكعة مف الحباؿ 

كتجنب ظيكر  ،المرصكفة سابقان مع بعضيا ثـ سحبيا بشكؿ حبؿ كاحد بيدؼ زيادة تجانس الحبؿ

كفييا يشد الحبؿ الناتج الذم يعطي خيطان  ،عقد مف القطف عمى مسيره. بعد ذلؾ تأتي مرحمة البـر

برمة/إنش،  30 – 20أكليان ذم قطر أقؿ بكثير منو. كيككف ىذا الخيط مبركمان حكؿ نفسو بحدكد 

شبو نيائي مبركمان  يخضع ىذا الخيط األكلي بعد ذلؾ لمرحمة الغزؿ النيائي التي تحكلو إلى خيط

برمة باإلنش، في ىذه المرحمة يككف الخيط الناتج قصير الطكؿ  500_ 400حكؿ نفسو بحدكد 
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لذا تتـ عممية كصؿ مجمكعة كبيرة مف الخيطاف  ،قصران ال يسمح باستعمالو في عممية النسج مباشرةن 

الطكؿ الكافي الذم يسمح بالتتالي لتككيف ما يسمى بككانة الخيكط: كىي بكرة كبيرة مف الخيط ذا 

دعى ، كالتي تباستخدامو في عممية النسج، كتتـ ىذه العممية بشكؿ آلي في آخر أقساـ الغزؿ

 ". 1بالتدكيرات النيائية

 قسم النسيج: .2

تختص الصالة األكلى بإنتاج متكضعة في ثبلثة صاالت لمنسيج،  نكؿ سكلزر 157يتضمف 

أما الثالثة ك  ،لة الثانية فتختص بإنتاج األقمشة الممزكجةأما الصا ،األقمشة القطنية كالشاش الطبي

   .فتختص بإنتاج الشكادر

"تبدأ عمميات النسيج بتجميع  الخيكط الجاىزة التي تأتي مف قسـ الغزؿ ممفكفة بشكؿ ككانات عمى 

كتدعى ىذه العممية بالتسدية، يتـ بعدىا إمرار خيكط ىذه  ،اسطكانات كبيرة طكليا عدة أمتار

كتدعى ىذه العممية بالتنشية،  ،يتـ تجفيفيا فيما بعد ،االسطكانات عمى أحكاض النشاء الساخف

 ".2كنحصؿ بعدىا عمى اسطكانات مف الخيطاف الجاىزة لعممية النسج في األنكاؿ

كمف ثـ يتـ إرساؿ اإلنتاج منو إلى  ،الخامييذىب اإلنتاج مف قسـ النسيج إلى مستكدع النسيج 

بينما يبقى جزء آخر في مستكدع النسيج الخامي يذىب  ،قسـ المصبغة مف أجؿ تجييزه كصناعتو

رسالو إلى المستكدع الجاىز المعد لمبيع ،بعدىا إلى قسـ المحـز لتجييزه خاـ   .كا 

 

                                                           
1
، مطبعة الٌازجً،  "دراسة تطبٌقٌة على الشركة الخماسٌة" اآلفات الرئوٌة لدى عمال الغزل والنسٌج بدمشقالفاضل، رٌا ،   

 33، ص0992
2
 34، صالمرجع السابق 
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 المصبغة: .3

تأتي األقمشة مف مستكدع النسيج حيث  ،الصباغيتألؼ ىذا القسـ مف الحراقة كخط الصباغ كآلة 

كمف ثـ يذىب اإلنتاج مف  ،الخامي إلى المصبغة لصباغتيا أك قصرىا )تبييضيا( أك طباعتيا

رسالو  إلى المستكدع الجاىز المعد لمبيع ،المصبغة إلى قسـ المحـز لحزمو كيككف ىنا اإلنتاج  ،كا 

ما قسـ آخر مف اإلنتاج يككف عمى شكؿ شاش بين ،عمى ثبلثة أنكاع )مقصكر، مصبكغ، مطبكع(

 .طبي فيرسؿ ىذا الشاش إلى قسـ القطف الطبي

 قسم القطن الطبي: .4

يتـ تجييز الشاش القادـ مف المصبغة عمى أربعة أشكاؿ )أربطة طبية، محاـر طبية، شانات طبية، 

كمف ثـ  ،ياقطف الطبي بندفلكما يتـ شراء عكادـ مف شركات الغزؿ حيث يقـك قسـ ا ،ضمادات(

كمف ثـ يتـ تصنيع قطف طبي ركؿ حسب المكاصفات كزكزاؾ طبي حسب المكاصفات  ،تبيضيا

 .كبعدىا يتـ إرساؿ اإلنتاج إلى المستكدع الجاىز المعد  لمبيع ،كشريط كرد كديكما

 قسم القوى المحركة  .5

 كيتـ في ىذا القسـ إنتاج البخار الذم يتـ إرسالو إلى األقساـ التالية:

 المصبغة ) لتسخيف األحكاض كالتجفيؼ (. -1

 قسـ النسيج ) لطبخ النشاء (. -2

 قسـ القطف الطبي ) لمتسخيف (. -3

 التدفئة في الشتاء ) تدفئة عامة لكؿ األقساـ (. -4
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 المنتجات الرئيسية لمشركة -

 تظير منتجات الشركة باألشكاؿ التالية:

 خيكط قطنية .1

 أقمشة خامية ) لكف طبيعي ( .2

 بيضاءأقمشة مقصكرة  .3

 أقمشة مصبكغة كمطبكعة .4

 قطف طبي .5

 شاش طبي كضمادات .6

 وضع الشركة المالي  -

أثرت عدة عكامؿ عمى عمؿ الشركة بشكؿ عاـ مما أدل إلى تحقيقيا خسائر متراكمة يمكف 

 :1تمخيصيا بما يمي

زيادة سعر الغزكؿ مع ارتفاع سعر القطف المشترل حسب األسعار العالمية بشكؿ سنكم،  .1

 باإلضافة إلى الفركقات الناتجة عف تغيرات أسعار الصرؼ. 

ارتفاع تكاليؼ إنتاج مختمؼ المنتجات، كعدـ القدرة عمى تصريؼ البضائع المنتجة  .2

 ـ الحاالت. بمعظ تكمفةكالمتراكمة في المخازف بسعر أعمى مف سعر ال

كذلؾ ألسباب مختمفة منيا كجكد العديد مف اآلالت المتكقفة،  ،عدـ تنفيذ الخطط اإلنتاجية .3

 باإلضافة إلى كجكد العديد مف العمالة الكبيرة المحدكدة القدرات. 

                                                           
1
مركز األعمال والمؤسسات السوري بالتعاون مع وزارة الصناعة  ، برنامج تطوٌر القطاع العام " تقرٌر تشخٌص ومراجعة الشركة   

 2202نٌسان  8التجارٌة الصناعٌة المتحدة )الخماسٌة("، 
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كعدـ  ،كخاصة ركاتب العامميف بسبب التقادـ الكظيفي ليـ ،كجكد تكاليؼ إدارية كبيرة نسبيان  .4

 جدد.استقطاب عماؿ 

 واقع األداء البيئي في الشركة 4/1/2

كمف خبلؿ الدراسة البيئية التي  ،كالحكار مع بعض المدراء ،مف خبلؿ الزيارات الميدانية لمشركة

النقاط  عرض بعض تجد الباحثة أنو باإلمكاف 2009أجرتيا كزارة البيئة لمشركة الخماسية عاـ 

 عمى الشكؿ التالي: لمشركة اإليجابية كالسمبية في األداء البيئي

 :قسم الغزل -

يكجد في صاالت الغزؿ نظاـ تكييؼ لمحفاظ عمى درجة حرارة كرطكبة معينة حتى تتمكف  .1

حيث يتـ شفط اليكاء مف فتحات أرضية  كمف ثـ  ،اآلالت مف التعامؿ مع الخيط القطني

كيساعد نظاـ التكييؼ ىذا عمى تنقية جك الصاالت  ،يضخ في فتحات سقفية بعد تكييفو

كال يتناسب مع  ،ىذا النظاـ قديـإال أف مف كجكد نظاـ التكييؼ  ، لكف بالرغـمف الزغب

 .عمؿ اآلالت إذ يبلحظ كجكد غبار كزغب القطف في كؿ مكاف

 ،يكجد في كؿ قسـ أجيزة إطفاء مكزعة  )أجيزة إطفاء غازية كبكدرة كخراطيـ مياه( .2

كقادريف عمى  ،كتخضع لصيانة دكرية، ككؿ العماؿ مدربيف عمى استخداـ أجيزة اإلطفاء

 إخماد أم حريؽ في حينو. 

ء ال يكجد التزاـ كامؿ  بارتدا، لكف يتـ تكزيع كمامات عمى العماؿ في أقساـ الغزؿ .3

يكاء مف قبؿ العماؿ  بالرغـ مف كجكد الكثير مف الغبار كزغب القطف المعمؽ بالالكمامات 

 .في جك صاالت الغزؿ
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كشفط الغبار مف  ،يكجد عمى آالت الغزؿ نفسيا أجيزة تنظيؼ تقـك بنفخ اليكاء في األعمى .4

  عمى األرض مف جية ثانية.

كعدـ التزاـ العماؿ بكضع كاقيات  ،ارتفاع مستكيات الضجيج الغزؿ يبلحظ في بعض أقساـ .5

في تمؾ  جيج أك ممكثات اليكاءيكجد أجيزة لقياس الض ال ، باإلضافة إلى أنوالسمع

 .األقساـ

 :قسم النسيج -

 : الوضع البيئي في قسم النسيج5جدول رقم 

 الوضع البيئي  يةقسم التسدية والتنش قسم المقي صاالت النسيج

د ضجيج عالي في يكج

كتعتبر  ،ىذه الصاالت

أعمى نسبة ضجيج في 

 الشركة.

ال يكجد في ىذا القسـ أم آلة 

 .أك مكنة تحدث ضجيج

نسبة ضجيج  يكجد

 .منخفضة

 من حيث الضجيج 

 

 

 

 

 

نما  ،يكجد فبلتر لميكاءال  كا 

يكجد تكييؼ لمحفاظ عمى درجة 

 ،حرارة كرطكبة مناسبة لمخيكط

حيث يتـ سحب اليكاء مف 

فتحات جانبية عمييا شبؾ 

كيضخ مف  ،معدني دقيؽ

فتحات ضمف أنابيب في 

 .السقؼ

ال يكجد تكييؼ في ىذا 

يكجد شفاطات القسـ، لكنو 

 ىكاء)مراكح(.

من حيث نظام 

 التكييف
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 المصبغة والمطبعة: -

مياه صرؼ محممة باألصبغة كالمكاد الكيميائية المستخدمة عمميات الصباغة كالطباعة ينتج عف  

يتـ استجرار ىذه المياه الممكثة إلى أحكاض الترسيب المكجكدة ، حيث في عممية الصباغة كالطباعة

األحكاض سنكيان بإجراء مناقصة ضمف شركطيا أف يتـ  يتـ تفريغ ىذهك بجانب قسـ المصبغة، 

 – 300)ية المكاد المرحمة بيف تتراكح كمحيث  ،الرمي في مكبات نظامية كفؽ شركط البمدية

)أحد فركع نير  تصرؼ إلى نير تكراالمتبقية في أحكاض الترسيب  المياه، أما سنكيان  (3ـ350

إلى مخمفات العمميات بردل( الذم تتجمع فيو جميع مخمفات الشركة مف المياه، باإلضافة 

 ،لتنظيؼ نير بردل لمحفاظ عمى البيئة دكلةكفي إطار سعي ال .الصناعية مف مكاد كيماكية

فركع نير بردل أدرجت كزارة اإلدارة المحمية مشركع محطة كبالتالي سبلمة المزركعات المركية مف 

 كفي ،كلكف لعدـ المبلءة المالية لـ ينفذ حينيا ،معالجة المياه الناتجة عف الشركة في خطط متعاقبة

كعمى  ،كمفت كزارة اإلدارة المحمية مؤسسة الصرؼ الصحي بدمشؽ بتنفيذ تمؾ المحطة 2009عاـ 

كتـ استبلـ  ،الجةعرحمة األكلى مف المشركع مف اإلنشاء إلى المنفقة مؤسسة الصرؼ الصحي لمم

كسّيمت الشركة عمؿ مؤسسة اإلسكاف العسكرية )الجية المنفذة لممشركع لصالح  ،أرض المشركع

حيث  ،% مف المشركع في مرحمتو األكلى95كتـ إنجاز أكثر مف  (،مؤسسة الصرؼ الصحي

المرحمة الثانية أما  ،تحتاج المحطة فقط إلى مضخات حرارية كحكض تجميع ليقمع عمؿ المحطة

/ مميكف ليرة 25تقديرية / تكمفةكعمى نفقتيا كب ،عف طريؽ الشركةسيتـ تنفيذىا  لتيمف المشركع كا

كىي  ،كالحصكؿ عمى نكعية المياه الخارجة كغزارتيا ،أتي بعد عمؿ المحطة لممعالجةتسكرية ف

إعادة استخداـ تمؾ المياه في ظؿ ضعؼ المكارد المائية لتصبح صالحة لمعمميات الصناعية في 

حيث  ،المنتج تكمفةمما ينعكس بشكؿ إيجابي عمى  ،محركات البخار كعمميات الصباغة كالطباعة
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يؾ لتنقية كبالتالي يقؿ استخداـ مكاد التحمية كالككست ،تصبح المياه أقؿ قساكة كخالية مف الشكائب

 ج.المنت تكمفةمما يخفض  ،المياه

  قسم القوى المحركة: -

كنسبة األكسجيف المتبقي كدرجة  ،يكجد جياز لقياس انبعاثات الغازات يقيس أكاسيد الكربكف -1

 .يتـ قياس اآلزكت كالكبريت كحساب مردكد االحتراؽكما  ،حرارة الغازات

 تستخدـ المراكح لمتيكية. -2

 حريؽ عادية.القسـ مزكد بطفايات  -3

كجد برج طارح لمكربكف يتـ فيو طرح الكربكف المنحؿ في الماء حيث ينفصؿ الكربكف بعد ي  -4

 كينطمؽ في اليكاء مباشرة. ،معالجة المياه

 .القسـ غير مزكد بمعدات ككسائؿ األمف الصناعي -5

حيث يتـ التعامؿ معيا  ،تتكفر كسائؿ الكقاية مف حمض كمكر الماء كماءات الصكديكـال  -6

 بشكؿ مباشر مف قبؿ العماؿ.

 قسم األمن الصناعي والدفاع المدني: -

 30يقكـ ىذا القسـ بتييئة العماؿ إلطفاء أم حريؽ عف طريؽ إقامة دكرات دكرية كؿ ستة أشير لػ 

نقاذ ،عامبلن   3عماؿ مف ىذا القسـ يعممكف عمى5، كما يخصص باإلضافة إلى دكرات إسعاؼ كا 

، باإلضافة إلى قياـ ىذا القسـ بإصدار صيانة أجيزة اإلطفاء في الصاالت كمتابعة عمميالت كرديا

 . 1كؿ ستة أشير  تقارير خاصة بالسبلمة المينية لمعماؿ

                                                           
1
 ( 2انظر الملحق رقم )  
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 عناصر التموث البيئي في الشركة واألضرار الناشئة عنيا 4/1/3

لمتمكث بالمقارنة مع  عمى الرغـ مف أف صناعة الغزؿ كالنسيج  تعتبر نسبيان مصدران أصغر"

صناعات أخرل كثيرة )الصناعات الكيماكية، صناعة الحديد كالصمب،...( إال أنيا تتسبب في 

"، كخاصةن إذا كاف ىناؾ قسـ 1انبعاث العديد مف الممكثات المختمفة التي ليا تأثير ضار عمى البيئة

 ف الشركةعالتي تنتج . كفيما يمي بعض الممكثات قسـ إلنتاج البخار كما في الشركة الخماسية

 كتأثيراتيا البيئية: الخماسية

 : عناصر التموث البيئي في الشركة الخماسية وتأثيراتيا البيئية6جدول رقم 

 تأثيره البيئي المموث 

No2 كيؤدم كجكده في اليكاء إلى انخفاض مدل الرؤية  ،لو تأثيرات ضارة عمى الجياز التنفسي

كما يعتبر مسؤكؿ عف تدمير طبقة األكزكف في منطقة  ،المتصاصو جزء مف أشعة الشمس

 .2االستراتكسفير

So2  كيسبب ىذا الغاز التيابات  ،جزء مف المميكف 3يتسـ برائحتو الحارقة النافذة إذا تجاكز تركيزه

 ،كعندما تزداد كميتو في اليكاء يسبب االختناؽ ،كضيؽ في التنفس ،في الجياز التنفسي

 .  3جزء مف المميكف تمكثان خطيران  5 كيعتبر كجكده بتركيز

Co كيتراكح تأثير ىذا الغاز  ،يعتبر غاز أكؿ أكسيد الكربكف مف أشد الغازات السامة الممكثة لميكاء

عمى صحة اإلنساف تبعان لتركيزه، كاآلالـ المصاحبة تصؿ إلى الصداع كاإلعياء كصعكبة 

 .  4لى غيبكبة ثـ المكتكقد يصؿ األمر إ ،التنفس كقصكر في الشرياف التاجي

                                                           
1
 58،59، ص2223، دلٌل الرصد الذاتً فً صناعة الغزل والنسٌججهاز شؤون البٌئة فً مصر،   

2
عبد المجٌد، أحمد عبد الفتاح محمود. أبو السعود، إسالم إبراهٌم أحمد، أضواء على التلوث البٌئً بٌن الواقع والتحدي والنظرة   

  44، ص 2227 المستقبلٌة، جامعة اإلسكندرٌة، 
3
  68، ص2228قٌاساته(، الرٌاض )السعودٌة(،  -مخاطره -آثاره -أنواعه -الذٌاب، عبد الرحمن بن سعد، التلوث البٌئً: )ماهٌته  

4
 92، ص المرجع السابق  
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يقسـ العمماء تأثير الضجيج عمى اإلنساف في أربع مجمكعات تشمؿ التأثيرات النفسية  الضجيج

كالعصبية كضعؼ السمع كالتأثيرات العضكية، كتظير التأثيرات النفسية عندما يككف مستكل 

ديسيبؿ تظير التأثيرات العصبية،  56كعندما تتجاكز شدة الصكت  ،ديسيبؿ 30الضجيج عند 

كمع ارتفاع مستكل الضجيج ألكثر  ،ديسيبؿ 90كتتعرض األذف الداخمية لمضرر عند مستكل 

 . 1ديسيبؿ تظير األعراض العضكية مثؿ األرؽ كاإلجياد كتدني التركيز كالصداع 120مف 

ذا  ،كتظير األعراض األكلى بصعكبة التنفس ،ية خطيرةيتسبب زغب القطف في مشاكؿ صح زغب القطف  كا 

 ،استمر التعرض لمزغب عند مستكل تركيز متخطي يمكف أف يؤدم إلى مرض "الرئة البنية"

كيسبب إعاقة لممريض، كما يؤدم التعرض  ،كفي المراحؿ المتقدمة لممرض يحدث تمؼ دائـ

 .2)التياب القصبات( لزغب القطف إلى مخاطر اإلصابة بمرض االلتياب الشعبي

الممكثات الناجمة 

 عف المصبغة 

تتسبب الكميات الضخمة مف المياه كاألنكاع العديدة مف الكيماكيات المستخدمة في عمميات 

ىذه  لتر لكؿ كغ منتج، 200الصباغة في تكليد حمؿ كبير مف مياه الصرؼ الصناعي حكالي 

أف تتسبب في إتبلؼ البيئة إذا صرفت في الكميات الكبيرة مف السكائؿ الممكثة مف الممكف 

 ،حيث تؤدم إلى تخفيض األكسجيف الذائب في ىذه المياه ،المياه السطحية بدكف أف تعالج

 .  3مستخدمي ىذه المياه إلى تأثيرات سامة يتعرضكما  ،تمؼ القدرة اإلحيائية بياتكبذلؾ 

 مف الجدكؿ السابؽ: تبلحظ الباحثة

 تعدد العناصر الممكثة لميكاء كالمياه الناجمة عف الشركة.  .1

تعدد األضرار الناتجة عف تمؾ العناصر، كالتي تؤثر سمبان عمى العامميف )صحتيـ،  .2

 إنتاجيـ، دكاميـ( كعمى البيئة المحيطة بالشركة.

 

                                                           
1
 48،49، ص2222صابر، محمد، اإلنسان وتلوث البٌئة، مدٌنة الملك عبد العزٌز للعلوم والتقنٌة، الرٌاض،   

2
 63، صمرجع سبق ذكرهجهاز شؤون البٌئة فً مصر،   

3
 66، صالمرجع السابق  
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 القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية في الشركة 4/2 

 التكاليف الناجمة عن إعادة تدوير مخمفات اإلنتاج :  -

تقكـ الشركة بتطبيؽ تقنية مف تقنيات التحكـ بالتمكث البيئي كىي تقنية التدكير أك االستفادة 

كقسـ  ،تقسـ مخمفات الشركة إلى قسميف قسـ يتـ بيعو كالتخمص منو حيث مف النفايات،

نتاجية. كيمثؿ الجدكؿ التالي المخمفات الخاضعة يتـ معالجتو كاالستفادة منو في العممية اإل

 إلعادة التدكير:

 : المخمفات الخاضعة إلعادة التدوير في الشركة الخماسية7جدول رقم 

 2002خالل عام  النفايات الخاضعة إلعادة التدوير بالكمية )كغ(

 002022 قطف ناتجة )مخمفات(  عكادـ 

 021221 (2، مقشر0،مقشر0)مقشر 1عكادـ مختمفة

 ال يكجد عكادـ مقشر أسمر 

 

 ؿ.س 4028023كقد بمغت تكاليؼ معالجة مخمفات اإلنتاج القابمة إلعادة التدكير  

 التكاليف البيئية الجارية -

  = ؿ.س  10000الشجرة الكاحدة =  تكمفة 100× شجرة  100تكاليؼ تشجير سنكية 

  12×عدد العماؿ × أجكر خاصة بقسـ األمف الصناعي = متكسط أجر العامؿ  

                                                           
مخلفات تعمل على معالجة ال لقسم الغزل ٌوجد آلة عوادم فً غرفة جانبٌةالعوادم المختلفة العوادم الناتجة عن آلة العوادم حٌث تمثل   1

 الناتجة من قسم الغزل. 
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 ؿ.س 2400000=  12× 8×  25000=                      

   ؿ.س  97250مكاد خاصة بأجيزة إطفاء الحريؽ 

  ؿ.س 19500كمامات لمكقاية مف زغب القطف المنتشر 

 التكاليف الخاصة بالعمال والناجمة عن التموث -

 تقـك الشركة الخماسية بتكفير العبلج كالرعاية الصحية عبلج كالرعاية الصحيةال كمفةت  :

لمعامميف بيا عف طريؽ تكفر المركز الصحي في الشركة، باإلضافة إلى منح إحاالت 

العبلج  كمفةتمرضية لمعماؿ الذيف ال يتكفر العبلج ليـ داخؿ الشركة، كيمكف حساب 

 الناجمة عف التمكث عمى الشكؿ التالي:الخاصة بالعماؿ ك  كالرعاية الصحية

تكاليؼ العبلج لجميع األمراض في قسـ اإلنتاج  إجمالي = العبلج كالرعاية الصحية تكمفة

 نسبة تكاليؼ العبلج ألمراض التمكث لكحدات اإلنتاج مف إجمالي تكاليؼ العبلج× 

 الخاصة بالعمال والناجمة عن التموث والرعاية الصحية: تكاليف العالج 8جدول رقم 

 2009 البيان

 11246964 إجمالي تكاليؼ العبلج لجميع األقساـ في الشركة

 %90 نسبة المصابيف في قسـ اإلنتاج مف باقي األقساـ 

 10122268 إجمالي تكاليؼ العبلج لجميع األمراض في قسـ اإلنتاج

اإلنتاج  مف إجمالي تكاليؼ نسبة تكاليؼ العبلج ألمراض التمكث لكحدات 

 العبلج

60% 

 6073361 تكاليؼ العبلج بالنسبة ألمراض التمكث في قسـ اإلنتاج
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  األجكر المدفكعة لمعامميف خبلؿ فترة العبلج : تبيف مف جدكؿ الغياب في قسـ الذاتية في

( يكمان، كلكف عند 642الشركة أف عدد غياب العامميف بعذر في الكحدات اإلنتاجية يبمغ )

متمكث ل بمجممومقابمة الباحثة لمدير قسـ اإلحصاء كالتخطيط تبيف أف ىذا الغياب ال يعكد 

% مف الغياب تعكد لمتمكث، كبالتالي يمكف حساب األجكر 1ر أف نسبة دّ كق ،البيئي

 المدفكعة لمعامميف نتيجة التمكث عمى النحك التالي: 

عدد أياـ × متكسط األجر اليكمي لمعامؿ  = 1األجكر المدفكعة لمعامميف خبلؿ فترة العبلج

 غياب العامميف بسبب اإلصابة بأمراض التمكث البيئي

 بأمراض التموث اإلصابة بسبب األجور المدفوعة لمعاممين خالل فترة العالج: 9جدول رقم 

 2009 البيان

 642 عدد أياـ غياب العامميف بعذر)أ( 

 0.01 معدؿ الغياب بسبب التمكث مف إجمالي الغياب )ب(

 6 )ب( ×عدد أياـ غياب العامميف بسبب اإلصابة بأمراض التمكث البيئي )أ(

 904 متكسط األجر اليكمي لمعامؿ 

 5424 األجكر المدفكعة خبلؿ العبلج

حيث بمغت نسبة األجكر المدفكعة ُيبلحظ  انخفاض األجكر المدفكعة لمعامميف خبلؿ العبلج 

 .2ضئيمة جدان  ةكىي نسب 1.77لمعامميف خبلؿ فترة العبلج مف إجمالي األجكر المدفكعة 

                                                           
1
 045، ص مرجع سبق ذكره شٌخ، محمد فائز بامزاحم، 

2
 325552(= 388عدد أٌام العمل الفعلً )( × 924إجمالً األجور المدفوعة = متوسط األجر الٌومً للعامل )  
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  ينتج عف اإلنتاجية نتيجة غياب العامميف بسبب أمراض التمكثقيمة النقص في الطاقة :

غياب العامميف في الشركة بسبب أمراض التمكث نقص في إنتاج كؿ قسـ مف األقساـ 

 اإلنتاجية، كيمكف حساب ىذا النقص عمى النحك التالي: 

 فةتكم=  1قيمة النقص في الطاقة اإلنتاجية نتيجة غياب العامميف بسبب أمراض التمكث

بسبب اإلصابة  في كؿ قسـ عدد أياـ غياب العامميف×  في كؿ قسـ اإلنتاج اليكمي لمعامؿ

 بأمراض التمكث

 النقص في الطاقة اإلنتاجية نتيجة غياب العاممين بسبب أمراض التموث :10جدول رقم 

 قسم القطن الطبي المصبغة معمل النسيج معمل الغزل البيان

 632750 2324365 3697123 4349464 )بالكيمك( )أ(كمية اإلنتاج السنكم 

 72 225 350 537 عدد العامميف في السنة)ب(

كمية اإلنتاج السنكم لمعامؿ في 

 السنة )ج(= )أ(/)ب(

8100 10563 10331 8788 

 338 338 338 338 عدد أياـ العمؿ في السنة )د(

كمية اإلنتاج اليكمي لمعامؿ)ق(= 

 )ج(/)د(

24 31 31 26 

 177 352.90 198.60 133.30 إنتاج الكحدة الكاحدة)ك( تكمفة

اإلنتاج اليكمي لمعامؿ  تكمفة

 )ز(=)ق(*)ك(

3199 6157 10940 4602 

                                                           
1
 055، صالمرجع السابق 
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 28 95 227 292 عدد أياـ غياب العامميف بعذر 

نسبة غياب العامميف بسبب 

 التمكث مف غياب العامميف 

0.01 0.01 0.01 0.01 

عدد أياـ غياب العامميف بسبب 

 اإلصابة بأمراض التمكث 

3 2 1 0 

قيمة النقص في الطاقة اإلنتاجية 

نتيجة غياب العامميف بسبب 

 في كؿ قسـ التمكث

9597 12314 10940 0 

  32851= 0+  10940+  12314+ 9597 لمشركة ككؿ = قيمة النقص في الطاقة اإلنتاجية

 

  الرأسمالية لممكارد البشرية نتيجة أضرار التمكث البيئيالنقص في القيمة:  

عمى  1نمكذج القيمة الرأسمالية لممكارد البشرية نتيجة أضرار التمكث البيئي قامت الباحثة بتطبيؽ

 النحك التالي: 
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 1  
60

47

 سن اإلصابة بأمراض التلوث البٌئً  22سن المعاش، 22عدد حاالت ترك الخدمة للعاملٌن بالشركة،  2حٌث تمثل  : 3

وسن اإلصابة  60الفرق بٌن سن المعاش  02عدد أشهر السنة ،  00تمثل متوسط أجر العامل،  25000حٌث  : 14×12×25000
 47التلوث  بأمراض

 الخماسٌة  وهً شركة مماثلة للشركة، 0221معدل العائد على االستثمار فً شركة المغازل لعام  0.19:  (1+0.19)
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 1104294إذف النقص في القيمة الرأسمالية لممكارد البشرية نتيجة أضرار التمكث ىي 

  الكفاة المبكرة لمعامميف نتيجة اإلصابة بأمراض التمكث:  تكمفةقياس 

CipnSPMc   :1نمكذج الكفاة المبكرة قامت الباحثة بتطبيؽ  

                                                           

1  
60

1

1

 

تمثل عدد العمال المتوفٌن مبكراً بسبب اإلصابة بأمراض التلوث، 0 :
60

1

فترة حٌاة العامل منذ والدته حتى بلوغه سن  

 المعاش


22

1 

 سنة 22فترة انفاق األسرة على الفرد )العامل( منذ والدته حتى ٌصبح قادر على العمل أي عند سن  :

 سنة أي حتى بدء قدرته على الكسب 22تربٌة الفرد منذ والدته وحتى سن  تكلفة: 2222×00×00

5 ×(1+0.1135)
22 

معدل استثمار التعلٌم كنسبة من استثمارات الموازنة )المكتب المركزي لإلحصاء، المجموعة  0.1135: 
 د األسرة )المكتب المركزي لإلحصاء(متوسط عدد أفرا5(،  0202، النفقات التقدٌرٌة فً موازنة 0200اإلحصائٌة السنوٌة 

معدل اإلنفاق على التعلٌم )المكتب المركزي لإلحصاء ،مسح دخل ونفقات األسرة لعام   0.0128 : 16×12×0.0128×3000
 سنة 22سنوات إلى   7فترة تعلٌم الفرد من سن16(، 0، جدول 0221

(1+0.1135)
16

 ضمن القوس هو عدد ثابت بٌنما خارج القوس ٌمثل متوسط عدد أفراد األسرة المنتهً من تعلٌمهم  1: العدد1×


60

22
 فترة حٌاة الفرد منذ بدء قدرته على الكسب حتى بلوغه سن المعاش: 

 فترة عمل العامل حتى بلوغه سن المعاش 39:  39×12×25000

1+0.1)
39

 فترة عمل العامل حتى بلوغه سن المعاش 39تثمار من األجر وبافتراض أنه ثابت، تمثل معدل االس 2.0(: حٌث


60

48 :
 سن المعاش 22سن الوفاة المبكرة للعامل وانقطاعه عن العمل،  48

 عدد أشهر السنة، 00تمثل متوسط أجر العام،  25000: 13×12×25000

سنة 48سنة وسن الوفاة  60الفرق بٌن سن المعاش  13
 

تمثل معدل اإلنفاق على الغذاء والمسكن ومتطلبات المعٌشة )المكتب المركزي لإلحصاء ،مسح دخل ونفقات األسرة لعام : 80.23%
 (0، جدول 0221
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 77111الكفاة المبكرة لمفرد نتيجة اإلصابة بأمراض التمكث ىي  تكمفةإذف 

 التكاليف البيئية الرأسمالية: -

 : التكاليف البيئية الرأسمالية في الشركة الخماسية11جدول رقم 

 التكاليف البيئية الرأسمالية:

  تكمفةال البياف 
معدؿ 

 االستيبلؾ

نصؼ 
معدؿ 

 االستيبلؾ 

قسط 
ؾ بلاالستي
السنكم 

عف عاـ 
2009 

تاريخ 
 الشراء 

مخصص 
االستيبلؾ 

عف السنكات 
 السابقة

)مستيمكة 
 دفتريان(

أجيزة إطفاء الحريؽ 
 ال يكجد 2001 24758   %10 247582 ليست مستيمكة دفتريان()

جياز ترطيب تكييؼ 
 اليكاء في قسـ المقي

45000 10% 0.05 2250 1997 4500 

اسبراتكر لتصفية اليكاء 
 في صاالت الغزؿ

24925 10% 0.05 1246 1997 2492 

 5016 1970 264 0.05 %10 5274 جياز قياس الرطكبة 
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جياز لقياس انبعاثات 
الغازات في قسـ القكل 

 المحركة 
 ال يكجد 1999 2490 0.05 10% 49800

أجيزة تنظيؼ عمى آالت 
الغزؿ )مكنسة شفط 

 (2كيربائية عدد 
570000 12% 0.06 34200 1997 128250 

محطة تكييؼ كيربائية 
في قسـ الغزؿ )كحدة 

 شفط مركزية(
319590 12% 0.06 19175 2000 14382 

أرض مقاـ عمييا نادم 
 ألبناء العماؿ

102483     0 
  

  

 681160 1970 34058 0.06 %12 567633 مباني في النادم

     0     10248 أرض مزركعة أشجار 

مجمكع أقساط االستيبلؾ 
التي تخص األصكؿ 

كالمستيمكة دفتريان  البيئية
  2009قبؿ عاـ 

 
    93683 

  

835800 

 

جميع األصكؿ الثابتة البيئية مستيمكة دفتريان عمى الرغـ مف أنيا ال تزاؿ قيد االستخداـ  :مالحظة

سياسة الشركة في حساب  فىك آخر عاـ الستيبلكيا(، كا   2009)ما عدا أجيزة اإلطفاء فإف عاـ 

 كيظير ،أنو عندما يستيمؾ األصؿ دفتريان يصبح مجمع استيبلكو مساكيان لقيمة األصؿ :االستيبلؾ

المعيار المحاسبي  حسبك  ،األصؿ في الميزانية بقيمة تساكم الصفر، كلكف ىذه السياسة خاطئة

" يتـ مراجعة القيمة المتبقية كالعمر اإلنتاجي لؤلصؿ  1الممتمكات كالمصانع كالمعدات 16الدكلي 

                                                           
1
 International Accounting Standards Board, International Accounting Standard 16 (Property, Plant and 

Equipment), London, 2010, p 447 
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ذا كانت التكقعات تختمؼ عف التقديرات السابقة تتـ محاسبة ا لتغير في نياية كؿ سنة مالية، كا 

السياسات المحاسبية، التغيرات في  8كتغير في التقدير المحاسبي كفقان لمعيار المحاسبي الدكلي 

. كلكف لعدـ إمكانية إعادة التقييـ قامت  1التقديرات المحاسبية كاألخطاء" كالذم يعالج بأثر مستقبمي

 اـ المحاسبي المكحد.الباحثة بحساب نصؼ معدؿ االستيبلؾ لؤلصكؿ المستيمكة دفتريان حسب النظ

   المترتبة عمى تموث اليواء وعمى الضجيح في الشركة: تكمفةال -

فقد تكصمت إلى  2009نتيجة لمدراسة البيئية التي قامت بيا كزارة البيئة لمشركة الخماسية عاـ 

كما تكصمت  ،قياس بعض الغازات الممكثة التي تنتج عف العمميات اإلنتاجية التي تقكـ بيا الشركة

 :  2الضجيج في أماكف مختمفة مف الشركة عمى الشكؿ التالي إلى قياس مستكيات

 :في قسم القوى المحركة  قياسات بعض الغازات المنطمقة من المدخنة 12جدول رقم 

 المقدار غير المسمكح بو  الحدكد المسمكح بيا  القياس الممكث

No2  ضمف المسمكح  3000-300 3ممغ/ـ197 مف المدخنة 

So2 3ممغ/ـ 4668 3000-1000 3ممغ/ـ 7668 مف المدخنة 

co ضمف المسمكح  500-250 3ممغ/ـ 96.3 مف المدخنة 

 

 

 

                                                           
1
 International Accounting Standards Board, International Accounting Standard 8 (Accounting Policies, 

Changes in Accounting Estimates and Errors), London, 2010, p 365 
02، ملحق رقم مرجع سبق ذكره ،لدولة لشؤون البٌئةوزارة ا 
2
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 :قياسات نسب الضجيج في بيئة العمل: 13جدول رقم 

 المقدار غير المسمكح بو  القياس   الضجيج في بيئة العمؿ

  0.6 بؿيديس 90.6 مراجؿ البخار 

 7.2 بؿيديس 97.2 )قديمة(1أنكاؿ النسيج صالة 

 9.8 بؿيديس 99.8 )حديثة(2صالة أنكاؿ النسيج 

 8.7 بؿيديس 98.7 )قديمة(3صالة أنكاؿ النسيج

 7.8 بؿيديس 97.8 جانب الضاغط المركزم 

 11.5 بؿيديس 101.5 داخؿ صالة الضاغط المركزم

 ضمف المسمكح بؿيديس 85.6 داخؿ غرفة مراقب الضاغط 

 13.5 بؿيديس 103.5 جانب الشفاط المركزم 

 2 بؿيديس 92 داخؿ غرفة مراقب الشفاط 

   قسـ الغزؿ 

 ضمف المسمكح  بؿيديس 88.3 صالة التدكيرات

 2.2 بؿيديس 92.2 1صالة الغزؿ النيائي

 3.5 بؿيديس 93.5 2صالة الغزؿ النيائي

 9.4 بؿيديس 99.4 صالة الزكم 

 ضمف المسمكح  بؿيديس 82 ضمف غرفة رئيس قسـ الزكم 
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كبيف الحد األقصى المسمكح بو لشدة الضجيج كالمعتمد مف قبؿ مجمس  األرقاـبالمقارنة بيف ىذه 

( نجد  أف معظـ ىذه األرقاـ 1ساعات 8بؿ خبلؿ كردية العمؿ اليكمي يديس 90حماية البيئة )كىك 

  .تفكؽ الحد المسمكح بو

عمى " :نص في أحد مكادهكالذم ي ،المعتمد في سكرية 2002لعاـ  12رقـ  قانكف البيئةكحسب 

أصحاب المصانع كالمنشآت كالكرش كالنشاطات التي تطمؽ انبعاثات ممكثة لمبيئة تركيب أجيزة 

كالتحكـ في الجزيئات الصمبة قبؿ انبعاثيا مف المصنع أك المنشأة  ،عمييا لمنع انتشار تمؾ الممكثات

 ،الكرشة في الجك إلى الحد  المسمكح بو بمكجب التعميمات التي يصدرىا مجمس حماية البيئة أك

تجاكز الضجيج لمحد المسمكح بو يعاقب المخالؼ   كفي حاؿ تجاكز الممكثات  لمحد المسمكح بو أك

ينبغي عمى الشركة . كلذلؾ "2بغرامة مف عشرة آالؼ ليرة سكرية إلى خمسيف ألؼ ليرة سكرية

كذلؾ  ،الخماسية مف كجية نظر الباحثة أف تقكـ بتشكيؿ مخصص لمكاجية المخالفات البيئية

المخصصات " 37حسب المعيار المحاسبي الدكلي رقـ  3لتحقؽ شركط االعتراؼ بالمخصص

  ".كااللتزامات المحتممة كاألصكؿ المحتممة

 في الشركة ةالبيئيالتكاليف عن  المحاسبي اإلفصاح 4/3

كذلؾ عف  ،الباحثة أنو يكجد إفصاح عف بعض المعمكمات البيئية الكصفية في الشركةكجدت 

طريؽ التقارير التي يصدرىا قسـ األمف الصناعي في الشركة  بشكؿ نصؼ سنكم، كما كجدت أف 

التكاليؼ البيئية المكجكدة في القكائـ المالية مندمجة مع التكاليؼ األخرل لمشركة، لذلؾ قامت 

                                                           
 
1
  11ملحق رقم ، مرجع سبق ذكره لدولة لشؤون البٌئة،وزارة ا 

2
 27، ص27و 26،المادة  "المسإولٌات والتعوٌض عن األضرار"،الباب السابع   2002لعام  02رقم فً سورٌا قانون البٌئة   

3
 86راجع الصفحة   



120 
 

باإلضافة إلى عرض التكاليؼ البيئية غير  ،فصميا كاإلفصاح عنيا بشكؿ منفصؿالباحثة  ب

 المفصح عنيا كالتي يمكف قياسيا.

 القوائم المالية في الشركة:  -

فيما يمي قائمة الدخؿ كقائمة المركز المالي لمشركة الخماسية كما تظير في الدفاتر 

 :2009المحاسبية لمشركة لعاـ 

 31/12/2009قائمة الدخل عن الفترة المنتيية في  :14جدول رقم 

 كمي  جزئي  البيان

   941491896 المبيعات

   997177651 المباع  اإلنتاج تكمفةيطرح  

 55685755-   الخسارة )العجز( التجارم

   51264966 إجمالي ايرادات متنكعة 
     يطرح:

   112518971 إجمالي المصاريؼ اإلدارية

 116939760-   الخسارة التشغيميةصافي 

     يضاؼ:

   18134293 اإليرادات الرأسمالية كالتمكيمية 

     يطرح:

   299097 خسائر رأسمالية

 صافي الخسارة 

 

 

 

  -99104564 
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 31/12/2009في كما تظير قائمة المركز المالي : 15جدول رقم 

 كمي  جزئي  جزئي  البيان

        األصول طويمة األجل

   1024831   أراضي 

نشاءات كمرافؽ       54186233 مباني كا 

     27065569 مجمع اىتبلؾ المباني كاإلنشاءات

   27120664   صافي المباني كاإلنشاءات 

     2037352318 آالت كمعدات كعدد 

     1234713146 مجمع اىتبلؾ اآلالت كالمعدات 

   802639172   صافي اآلالت كالمعدات كالعدد

     20408494 كسائؿ نقؿ كانتقاؿ 

     19561815 مجمع اىتبلؾ كسائؿ النقؿ

   846679   صافي كسائؿ النقؿ 

     9894521 أثاث كأجيزة حاسكبية 

مجمع اىتبلؾ األثاث كاألجيزة 

 الحاسكبية

8119568     

   1774953   صافي األثاث كاألجيزة الحاسكبية 

   43112298   التنفيذمشركعات تحت 

   876518597   مجمكع األصكؿ طكيمة األجؿ 

       األصول المتداولة 
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     2706727107 المخزكف

     2031102300 المدينكف

     1578574479 حسابات مدينة أخرل 

     134179391 العجز المرحؿ مف سنكات سابقة 

     99104564 العجز الذم يخص ىذه السنة 

     68938412 األمكاؿ الجاىزة

   6618626252   مجمكع األصكؿ المتداكلة 

 7495144849     االجمالي  

حقوق الممكية وااللتزامات طويمة 

  األجل

      

     460000000 رأس الماؿ االسمي

     215616141 االحتياطيات

     2287435893 استثمارات المؤسسة 

     48095685 قركض تمكيؿ المؤسسة النسيجية 

مجمكع حقكؽ الممكية كااللتزامات 

 طكيمة األجؿ

  3011147719   

        االلتزامات المتداولة

     4137532194 الحسابات الدائنة

     85351478 المخصصات

     261113457 حساب المؤسسة

   4483997130   مجموع  االلتزامات المتداولة 

 7495144849     اإلجمالي
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 القوائم المالية في الشركة بعد تعديميا باآلثار البيئية: -

قامت الباحثة بتعديؿ القكائـ المالية لكي تتضمف التكاليؼ البيئية، حيث اعتمدت طريقة اإلفصاح 

أثر عمى شكؿ حسابات منفصمة في القكائـ المالية، كذلؾ ألف ىذه الطريقة أكثر كضكحان في بياف 

أما بالنسبة لمتكاليؼ التي ال يمكف  التكاليؼ البيئية كالحسابات المتعمقة بيا عمى القكائـ المالية.

إدراجيا في ضركرة الباحثة ب رقمي فرأتكالتي يمكف التعبير عنيا بشكؿ  ،إدراجيا في القكائـ المالية

   .1بالقكائـ المالية المبلحظات اإليضاحية المرفقة
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بعد تعديميا باآلثار  31/12/2009قائمة الدخل عن الفترة المنتيية في : 16جدول رقم 

 البيئية

 كمي  جزئي  البيان

   941491896 المبيعات

   987070843 االنتاج المباع  تكمفةيطرح  

     تكالٌف اإلنتاج البٌئٌة  ٌطرح

   6073361 تكاليؼ العبلج بالنسبة ألمراض التمكث في قسـ اإلنتاج

   5424 األجكر المدفكعة خبلؿ العبلج

   4028023 تكاليؼ معالجة مخمفات اإلنتاج 

 55685755-   الخسارة )العجز( التجارم

   51264966 إجمالي ايرادات متنكعة 
     يطرح:

   109967463 إجمالي المصاريؼ اإلدارية

     دفترياً وفات استيالك األصول البيئية المستيمكة ر مص

 2009مصركؼ استيبلؾ األصكؿ البيئية عف عاـ 
   24758 لؤلصكؿ غير المستيمكة دفتريان )أجيزة إطفاء الحريؽ(

 2009مصركفات استيبلؾ األصكؿ البيئية عف عاـ 
   93683 كالمستيمكة دفتريان 

مصركؼ استيبلؾ األصكؿ البيئية عف السنكات 
   835800 2009المستيمكة دفتريان قبؿ عاـ 

     المصروفات البيئية

   10000 تكاليؼ تشجير 



125 
 

   2400000 أجكر خاصة بقسـ الدفاع المدني

   97250 مكاد خاصة بأجيزة إطفاء الحريؽ  

   19500 كمامات لمكقاية مف زغب القطف المنتشر 

     المخصصات البيئية 

   25000 مخصص لمكاجية المخالفات البيئية 

 117894243-   الخسارة التشغيميةصافي 

     يضاؼ:

   18134293 اإليرادات الرأسمالية كالتمكيمية 

     يطرح:

   299097 خسائر رأسمالية

 100059047-   صافي الخسارة 
 

 مالحظات حول قائمة الدخل:

ف كامؿ األجر يدفع لمعامؿ خبلؿ العبلج فإبالنسبة لؤلجكر المدفكعة خبلؿ فترة العبلج  .1

 باإلضافة إلى تكاليؼ العبلج.  

متكسط الغرامة تقريبان كىي  25000تـ تشكيؿ مخصص لمكاجية المخالفات البيئية بقيمة  .2

 .1عمييا االدعاءالتي ستتحمميا المنشأة فيما لك تـ 

 

 
                                                           

1
 009راجع الصفحة   



126 
 

 بعد تعديميا باآلثار البيئية  31/12/2009قائمة المركز المالي في : 17جدول رقم 

 كمي  جزئي  جزئي  البيان

        األصول طويمة األجل

   األصكؿ الثابتة 
  

833293568 

 أراضي 
  

912100   

نشاءات كمرافؽ       53618600 مباني كا 

نشاءات كمرافؽ       26497936 مجمع اىتبلؾ مباني كا 

   27120664   صافي المباني كاإلنشاءات كالمرافؽ

     2036090147 آالت كمعدات كعدد

     1233450975 مجمع اىتبلؾ آالت كمعدات كعدد 

   802639172   صافي آالت كمعدات كعدد

     20408494 كسائؿ نقؿ كانتقاؿ 

     19561815 مجمع اىتبلؾ كسائؿ نقؿ كانتقاؿ

   846679   صافي كسائؿ النقؿ كاالنتقاؿ

     9894521 أثاث كأجيزة حاسكبية 

     8119568 مجمع استيبلؾ أثاث كأجيزة حاسكبية

   1774953   صافي أثاث كأجيزة حاسكبية

 112731 1942535   األصكؿ الثابتة البيئية 
     247582 أجيزة إطفاء الحريؽ

جياز ترطيب تكييؼ اليكاء في قسـ 
 المقي

45000     

في صاالت  اليكاءاسبراتكر لتصفية 
  الغزؿ

24925     
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     5274 جياز قياس الرطكبة 
جياز لقياس انبعاثات الغازات في قسـ 

 القكل المحركة 
49800 

    

أجيزة تنظيؼ عمى آالت الغزؿ 
 (2)مكنسة شفط كيربائية عدد 

570000 
    

محطة تكييؼ كيربائية في قسـ الغزؿ 
 )كحدة شفط مركزية(

319590 
    

     102483 مقاـ عمييا نادم ألبناء العماؿ أرض
     567633 مباني في النادم

     10248 أرض مزركعة أشجار 
   1829804   مجمع استيبلؾ األصكؿ الثابتة البيئية

 43112298     مشركعات تحت التنفيذ

 876518597     مجمكع األصكؿ طكيمة األجؿ 

       األصول المتداولة 

     2706727107 المخزكف

     2031102300 المدينكف

     1578574479 حسابات مدينة أخرل 

     134179391 العجز المرحؿ مف سنكات سابقة 

     100059047 العجز الذم يخص ىذه السنة 

     68938412 األمكاؿ الجاىزة

   مجمكع األصكؿ المتداكلة 
  

6619580735 

 7496099332     االجمالي  
حقوق الممكية وااللتزامات طويمة 

        األجل
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 2963052034   حقكؽ الممكية 
  

     460000000 رأس الماؿ االسمي

     215616141 االحتياطيات 

     2287435893 استثمارات المؤسسة 

       االلتزامات طكيمة األجؿ 

   48095685   قركض تمكيؿ المؤسسة النسيجية 
مجمكع حقكؽ الممكية كااللتزامات 

 طكيمة األجؿ
  

  

3011147719 

        االلتزامات المتداولة

     4137532194 الحسابات الدائنة

     85351478 المخصصات األخرل

       المخصصات البيئية 

مخصص استيبلؾ األصكؿ البيئية 
     93683 كالمستيمكة دفتريان  2009عف عاـ 

مخصص استيبلؾ األصكؿ البيئية 
عف السنكات المستيمكة دفتريان قبؿ عاـ 

2009  
835800     

     25000 مخصص لمكاجية المخالفات البيئية 

     261113457 حساب المؤسسة

 4484951613     االلتزامات المتداولة مجموع 

 7496099332     اإلجمالي
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لقوائم المالية فيما يخص المالحظات اإليضاحية المرفقة بافي  يجب ذكر ما يمي وترى الباحثة أنو

 التكاليف البيئية:

  .32851النقص في الطاقة اإلنتاجية بمبمغ تكمفةيجب عمى الشركة أف تفصح عف  .0

النقص في القيمة الرأسمالية لممكارد البشرية نتيجة  تكمفةيجب عمى الشركة أف تفصح عف  .2

 .1104294اإلصابة بأمراض التمكث بمبمغ 

الكفاة المبكرة لمعامميف نتيجة اإلصابة بأمراض  تكمفةيجب عمى الشركة أف تفصح عف  .3

 .77111التمكث 

تقـك الشركة )قسـ األمف الصناعي( بإصدار تقارير دكرية كؿ ستة أشير خاصة بإجراءات  .4

 .1األمف الصناعي المتعمقة بالعماؿ

الكفاءة البيئية ألداء  أثر القياس واإلفصاح عن التكاليف البيئية في 4/4

 الشركة

 عينة الدراسة: 4/4/1 

استبياف رأم لمكصكؿ إلى طبيعة العبلقة بيف قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا قامت الباحثة ب

حيث  ،في ضكء التكاليؼ البيئية التي تـ الكصكؿ إليياعينة مف العامميف في الشركة الخماسية 

الدراسة بشكؿ عشكائي عمى أف تشمؿ جميع أصناؼ العامميف في قامت الباحثة باختيار عينة 

باإلضافة إلى مجمكعة مف العامميف في األقساـ المالية  إنتاج الشركة سكاء أكانكا إدارييف أك عماؿ

، كاستردادىا استبانة 60تكزيع كقد تـ  ،الذيف ىـ عمى إلماـ بقضايا القياس كاإلفصاح في الشركة
                                                           

1
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منيا غير صالحة لمتحميؿ ككف بعض فقراتيا غير  3االستبانات تبيف كجكد بالكامؿ، كبعد فرز 

 استبانة. 57مكتممة اإلجابة ليستقر عدد االستبانات الخاضعة لمتحميؿ اإلحصائي إلى 

 أدوات الدراسة: 4/4/2

قامت الباحثة بتصميـ استبانة خاصة بالدراسة الحالية حيث اعتمدت في تصميميا عمى الدراسات 

ة ذات الصمة بالمكضكع، كما اعتمدت عمى الجانب النظرم ليذا البحث باإلضافة إلى السابق

االستفادة مف المناقشات التي أجرتيا مع الدكتكر المشرؼ، كقد تككنت االستبانة مف جزأيف 

 أساسييف ىما:

الجنس، العمر، سنكات الجزء األكؿ: كخصص لمتعرؼ عمى العكامؿ الديمكغرافية ألفراد العينة )

 .الخبرة، نكع العمؿ(

كالتي تنص عمى أنو "يؤدم قياس التكاليؼ البيئية  ،كيتعمؽ بالفرضية النيائية لمبحثالجزء الثاني: 

" حيث تـ ربط قياس التكاليؼ شركة الخماسيةدة الكفاءة البيئية ألداء الكاإلفصاح عنيا إلى زيا

 كىي:  البيئية كاإلفصاح عنيا بأربع مظاىر أساسية لمكفاءة البيئية

 مف فقرات االستبانة. 4 -0كتـ التعبير عف ذلؾ بالفقرات مف  ،زيادة اإلنتاج أك المبيعات 

 مف فقرات االستبانة. 9 -5كتـ التعبير عف ذلؾ بالفقرات مف  ،تقميؿ المخاطر البيئية 

 مف فقرات  00، 02كتـ التعبير عف ذلؾ بالفقرتيف  ،ترشيد استخداـ المكاد كالطاقة

 االستبانة.

  مف فقرات  05 -02كتـ التعبير عف ذلؾ بالفقرات مف  ،يادة السبلمة المينية لمعماؿز

 االستبانة.
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كذلؾ بعد اختبار جكدتيا مف   ،كقد قامت الباحثة شخصيان بتكزيع االستبانة عمى أفراد عينة الدراسة

كذلؾ لمعرفة آرائيـ كدرجة تقييميـ لكؿ  فقرة مف فقرات االستبياف كفقان لمقياس  ،حيث الصدؽ

 ليكرت الخماسي عمى النحك التالي:

 . مكافؽ بشدة.5. مكافؽ   4. محايد   3. غير مكافؽ   2. غير مكافؽ بشدة.   0

 اختبار جودة األداة من حيث الصدق والثبات  4/4/3

 صدق األداة: -

كذلؾ بعرضيا عمى عدد مف  ،بالتأكد مف صبلحية االستبانة كأداة لجمع البياناتقامت الباحثة 

كتـ بعد ذلؾ  ،األساتذة كالخبراء المختصيف بعمـ اإلحصاء كالمحاسبة كمناىج البحث العممي

 إجراء التعديبلت المقترحة مف المختصيف قبؿ تكزيعيا عمى عينة الدراسة.

 ثبات األداة: -

يا فقد استخدمت الباحثة اختبار كلمعرفة مدل اعتمادية نتائج ،القياسلقياس مدل ثبات أداة 

 الستبانة حسب معيار كركنباخ ألفاكركنباخ ألفا( لبلتساؽ الداخمي، حيث بمغت اعتمادية ا)

 .كذات اعتمادية جيدة لنتائج الدراسة ،كىي نسبة عالية% 8774
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 األساليب اإلحصائية: 4/4/4

( spssاإلحصائية ضمف الحزمة البرمجية اإلحصائية لمعمـك االجتماعية ) تمت االستعانة باألساليب

لمعالجة البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ الدراسة الميدانية لمعينة المبحكثة، كتحديدان فإنو 

 تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التالية:

 مقاييس النزعة المركزية: .0

لكؿ فقرة مف فقرات  ستجيبيفؼ عمى تقييمات الميدؼ التعر (: بmeanالكسط الحسابي ) -

 .االستبانة

(: لقياس درجة تشتت قيـ إجابات عينة standard deviationاالنحراؼ المعيارم ) -

 .الدراسة عف الكسط الحسابي لكؿ فقرة

  .التكرارات كالنسب المئكية لكصؼ عينة الدراسة حسب الخصائص الديمكغرافية .2

 .لمعرفة مدل ثبات االستبانةاختبار ألفا كركنباخ  .3

 .( الختبار فرضيات الدراسة0ne simple t – test)  t – testاختبار  .4

 :المكونة لمفرضية الثالثة عرض وتحميل البيانات واختبار الفرضيات 4/4/5

كذلؾ باستخداـ  ،قامت الباحثة بتحميؿ البيانات التي قامت بجمعيا مف خبلؿ االستبانات المكزعة

حيث تـ spss  األساليب اإلحصائية المناسبة ضمف الحزمة البرمجية اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 

 التكصؿ إلى النتائج التالية:
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 خصائص عينة الدراسة: -

 .يبيف الجدكؿ التالي خصائص عينة الدراسة مف حيث الجنس كالعمر كسنكات الخبرة كنكع العمؿ

 حسب بعض الخصائص الديموغرافية دراسةتوزيع أفراد عينة ال :12جدول رقم 

 النسبة المئكية التكرار البياف الخصائص الديمكغرافية

 %3.5 2 30أقؿ مف  العمر

 %35.1 20 40كأقؿ مف  30 

 %33.3 19 50كأقؿ مف  40 

 %28.1 16 50أكثر مف  

 %0 0 سنكات 5أقؿ مف  سنكات الخبرة

 5 – 10 4 7% 

 10 - 15 8 14% 

 15- 20 21 36.8% 

 %42.1 24 20أكثر مف  

 0.368 21 إدارم نكع العمؿ

 0.158 9 مالي 

 0.474 27 إنتاجي 
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 يتبيف مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:

حيث تركزت أعمار النسبة  ،سنة 30معظـ أفراد عينة الدراسة كانت أعمارىـ تزيد عف  .1

شكمكا ما نسبتو ك ( 40كأقؿ مف  30األعمى مف عينة الدراسة ضمف الفئة التكرارية )مف 

ثـ  ،%33.3حيث شكمكا ما نسبتو ( 50كأقؿ مف  40ثـ الفئة التكرارية )مف  ،35.1%

مف أقؿ )ثـ الفئة التكرارية  ،%28.1( حيث شكمكا ما نسبتو 50الفئة التكرارية )أكثر مف 

عينة أفراد أف معظـ  كبالتالي ىذا مؤشر جيد عمى ،%3.5( حيث شكمكا ما نسبتو سنة 30

لقضايا البيئية بشكؿ اـ في كبالتالي لدييـ القدرة الكافية عمى ،في سف كاعي كاالدراسة كان

 عاـ.

 20معظميـ تزيد خبرتيـ عف إف بؿ سنكات  5أفراد عينة الدراسة تزيد خبرتيـ عف  جميع .2

بينما بمغت نسبة أفراد العينة الذيف تتراكح خبرتيـ بيف  ،%42.1حيث بمغت نسبتيـ  ،سنة

( سنة 15ك 10الذيف تتراكح خبرتيـ بيف ) بكفكما شكؿ المجي ،%36.1( سنة 20ك 15)

( سنكات فقد بمغت 10ك 5تتراكح خبرتيـ بيف )أما المجيبكف الذيف  ،%14ما نسبتو 

بالمشكمة البيئية المكجكدة في أفراد العينة  حسف كعي كبالتالي ىذا دليؿ عمى ،%7نسبتيـ 

 الشركة.

كبالتالي كانكا عمى احتكاؾ  ،معظـ أفراد عينة الدراسة كانكا عماؿ في األقساـ اإلنتاجية .3

كىذا ما أكضحتو الدراسة التطبيقية كالتي أكدت عمى  ،مباشر مع مسببات التمكث البيئي

 .1ارتفاع تكاليؼ العبلج كالرعاية الصحية بسبب اإلصابة بأمراض التمكث

                                                           
1
 026 راجع الصفحة  
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أف أفراد عينة الدراسة لدييـ المؤىبلت الكافية لئلجابة عمى أسئمة االستبانة  كبشكؿ عاـ يمكف القكؿ

 بشكؿ جيد.

 نتائج اإلحصاء الوصفي: -

 بأثر قياس التكاليف البيئية لمبيانات المتعمقة  لوصفينتائج اإلحصاء ا

 :واإلفصاح عنيا في زيادة اإلنتاج أو المبيعات

إلجابات  كمستكل الداللة  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية 20 يبيف الجدكؿ رقـ

البيئية  ؼالتكالي)يؤدم قياس بالفرضية األكلى  اسة عمى أسئمة االستبانة المتعمؽأفراد عينة الدر 

 .كاإلفصاح عنيا إلى زيادة اإلنتاج أك المبيعات(

إلجابات أفراد العينة  ومستوى الداللة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 20جدول رقم 

 المجال األولعمى أسئمة 

رقـ 

 العبارة

المتكسط   العبارات

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

مستكل 

 الداللة

اإلفصاح عف التكاليؼ البيئية إلى زيادة إقباؿ األفراد يؤدم  1

 عمى منتجات الشركة.

3.96 0.778 0.000 

يؤدم تجاكز الشركة لممعدالت المسمكح بيا لمضجيج في  2

 بعض األقساـ إلى التأثير سمبان عمى إنتاج العماؿ.

4.19 0.934 0.000 

الشركة يؤدم اإلفصاح عف تكاليؼ التشجير التي تتحمميا  3

 إلى تحسيف صكرة الشركة في نظر المستيمكيف.

3.82 0.889 0.000 
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يؤدم كجكد أجيزة تنظيؼ عمى آالت الغزؿ إلى زيادة كفاءة  4

 كبالتالي إلى إطالة عمرىا اإلنتاجي. ىذه اآلالت

4.45 0.601 0.000 

 0.000 0.500 4.10 المتكسط الحسابي لجميع الفقرات 

قرات فقرة مف فلكؿ المتكسط الحسابي أف  (20)يتضح مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ 

  ،(4.10قد بمغ )كما أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ األكؿ  ،3قد تجاكز المجاؿ األكؿ 

كىذا يدؿ  ،كانت قريبة مف عبارة مكافؽ نحك أسئمة ىذا المجاؿ أم أف معظـ إجابات أفراد العينة

بالتالي قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا يؤدم ك  ،يؤيدكف الفرضية األكلىعمى أف أفراد العينة 

 . إلى زيادة اإلنتاج أك المبيعات مف كجية نظر أفراد العينة

كالذم يشير إلى مدل تشتت إجابات أفراد العينة  لجميع إجابات أفراد العينة أما االنحراؼ المعيارم

كىذه النسبة المنخفضة تدؿ عمى أف إجابات أفراد العينة  ،(0.500فقد بمغ )  عف الكسط الحسابي

كانت متقاربة كمتشابية إلى حٍد ما. كما أف مستكل الداللة لجميع إجابات أفراد العينة كاف أقؿ مف 

 أفراد العينة كاف مرتفع. بإجاباتكبالتالي مستكل الثقة  ،1%

  نتائج اإلحصاء الوصفي لمبيانات المتعمقة بأثر قياس التكاليف البيئية

 :تقميل المخاطر البيئيةواإلفصاح عنيا في 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمستكل الداللة  إلجابات  (21)يبيف الجدكؿ رقـ 

)يؤدم قياس التكاليؼ البيئية  الثانيةأفراد عينة الدراسة عمى أسئمة االستبانة المتعمقة بالفرضية 

 (.تقميؿ المخاطر البيئيةكاإلفصاح عنيا إلى 
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إلجابات أفراد العينة  المعيارية ومستوى الداللةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات : 21جدول رقم 

 المجال الثاني عمى أسئمة

رقـ 

 العبارة

المتكسط   العبارات

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

مستكل 

 الداللة

يؤدم كجكد قياس النبعاث الغازات في قسـ القكل المحركة  5

 إلى زيادة التزاـ الشركة بالمعدالت المسمكح بيا.

4.18 0.630 0.000 

عادة  6 يؤدم اإلفصاح عف تكاليؼ معالجة مخمفات اإلنتاج كا 

استخداميا في العممية اإلنتاجية إلى زيادة رغبة  الشركة في 

 إعادة تدكير مخمفاتيا.

4.11 0.623 0.000 

يساعد قياس التكاليؼ البيئية إلى عدـ تصريؼ مخمفات  7

 عمميات التصنيع عمى حساب اإلضرار بالبيئة.

3.84 0.751 0.000 

تساعد المعمكمات عف التكاليؼ البيئية في إعادة تصميـ  8

 المنتجات بشكؿ يؤدم إلى تقميؿ المخمفات.

4.16 0.560 0.000 

يؤدم اإلنفاؽ عمى تصحيح الضرر البيئي )مشركع محطة  9

المعالجة( إلى انخفاض األضرار البيئية التي تصيب 

 المجتمع.

4.33 0.546 0.000 

 0.000 0.464 4.11 الحسابي لجميع الفقراتالمتكسط  
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قرات لمعظـ ف المتكسط الحسابي( أف 21يتضح مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ أعبله رقـ )

  ،(4.11قد بمغ ) لثانيكما أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ ا ،4.1كاف الثاني المجاؿ 

كىذا يدؿ  ،أم أف معظـ إجابات أفراد العينة نحك أسئمة ىذا المجاؿ كانت قريبة مف عبارة مكافؽ

كبالتالي قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا يؤدم  ،يؤيدكف الفرضية الثانيةعمى أف أفراد العينة 

 مف كجية نظر أفراد العينة.  تقميؿ المخاطر البيئيةإلى 

كىذه النسبة المنخفضة   ،(0.646رم لجميع إجابات أفراد العينة  فقد بمغ ) أما االنحراؼ المعيا

تدؿ عمى أف إجابات أفراد العينة كانت متقاربة كمتشابية إلى حٍد ما. كما أف مستكل الداللة لجميع 

 كبالتالي مستكل الثقة بإجابات أفراد العينة كاف مرتفع. ،%1إجابات أفراد العينة كاف أقؿ مف 

  نتائج اإلحصاء الوصفي لمبيانات المتعمقة بأثر قياس التكاليف البيئية

 :ترشيد استخدام المواد والطاقةواإلفصاح عنيا في 

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمستكل الداللة  إلجابات أفراد  (22)يبيف الجدكؿ رقـ 

)يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح الثالثة عينة الدراسة عمى أسئمة االستبانة المتعمقة بالفرضية 

 (.ترشيد استخداـ المكاد كالطاقةعنيا إلى 

إلجابات أفراد العينة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة: 22جدول رقم 

 الثالثالمجال  عمى أسئمة

رقـ 

 العبارة

المتكسط   العبارات

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

مستكل 

 الداللة

 0.000 0.718 4.05يؤدم اإلنفاؽ في المجاؿ البيئي مف قبؿ الشركة إلى  زيادة  10
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كفاءة استخداـ المكاد الخاـ عف طريؽ خفض الفاقد منيا إلى 

 الحد األدنى.

يؤدم اإلنفاؽ في المجاؿ البيئي مف قبؿ الشركة إلى  ترشيد  11

 استخداـ الطاقة.

4.00 0.824 0.000 

 0.000 0.643 4.02 المتكسط الحسابي لجميع الفقرات 

 

ف  المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف ( أ22يتضح مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ أعبله رقـ )

أم أف إجابات أفراد العينة نحك أسئمة ىذا المجاؿ كانت  ،4بمغ تقريبان قد  ثالثقرات المجاؿ الف

كبالتالي قياس التكاليؼ  ،الثالثةيؤيدكف الفرضية كىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة  ،معظميا مكافؽ

 مف كجية نظر أفراد العينة.  ترشيد استخداـ المكاد كالطاقةالبيئية كاإلفصاح عنيا يؤدم إلى 

كىذه النسبة المنخفضة تدؿ   ،(0.643أما االنحراؼ المعيارم لجميع إجابات أفراد العينة  فقد بمغ )

مى أف إجابات أفراد العينة كانت متقاربة كمتشابية إلى حٍد ما. كما أف مستكل الداللة لجميع ع

 كبالتالي مستكل الثقة بإجابات أفراد العينة كاف مرتفع. ،%1إجابات أفراد العينة كاف أقؿ مف 

  نتائج اإلحصاء الوصفي لمبيانات المتعمقة بأثر قياس التكاليف البيئية

 :السالمة المينية لمعمالي زيادة واإلفصاح عنيا ف

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كمستكل الداللة  إلجابات أفراد  (23)يبيف الجدكؿ رقـ 

)يؤدم قياس التكاليؼ البيئية  الرابعةعينة الدراسة عمى أسئمة االستبانة المتعمقة بالفرضية 

 (.لمعماؿالسبلمة المينية كاإلفصاح عنيا إلى زيادة 
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واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة إلجابات أفراد العينة  المتوسطات الحسابية: 23جدول رقم 

 الرابععمى أسئمة المجال 

رقـ 

 العبارة

المتكسط   العبارات

 الحسابي

االنحراؼ 

 المعيارم

مستكل 

 الداللة

إف كجكد قسـ األمف الصناعي في الشركة )أجيزة إطفاء  12

الحريؽ، كمامات، كاقيات السمع، استمارة األمف الصناعي( 

 يساعد عمى تكفير السبلمة المينية لمعماؿ.

4.37 0.587 0.000 

يؤدم تحمؿ الشركة لتكاليؼ تركيب فبلتر اليكاء )إلزالة  13

تقميؿ األثر  زغب القطف المنتشر( كصيانتيا بشكؿ دكرم إلى

 البيئي الضار عمى صحة العماؿ.

4.40 0.530 0.000 

التزاـ الشركة بالتكاليؼ البيئية يؤدم إلى خمؽ حالة مف  14

كبالتالي التقميؿ مف  ،االستقرار النفسي كالصحي لدل العماؿ

 معدؿ دكراف العمالة.

4.26 0.583 0.000 

الصحية يؤدم اإلفصاح عف تكاليؼ العبلج كالرعاية  15

إلى زيادة  الخاصة بالعماؿ نتيجة اإلصابة بأمراض التمكث

 السبلمة المينية لمعماؿ.

4.28 0.675 0.000 

 0.000 0.498 4.32 المتكسط الحسابي لجميع الفقرات 

 

ف  المتكسط الحسابي لكؿ فقرة مف ( أ23يتضح مف خبلؿ البيانات الكاردة في الجدكؿ أعبله رقـ )

قد بمغ  لرابعكما أف المتكسط الحسابي لجميع فقرات المجاؿ ا ،4قد تجاكز  الرابعقرات المجاؿ ف

ؽ، فتتركز في عبارة مكاأم أف معظـ إجابات أفراد العينة نحك أسئمة ىذا المجاؿ كانت  ،(4.32)
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كبالتالي قياس التكاليؼ  ،الرابعةيؤيدكف الفرضية كىذا يدؿ عمى أف أفراد العينة  كمكافؽ بشدة،

 مف كجية نظر أفراد العينة. السبلمة المينية لمعماؿ ية كاإلفصاح عنيا يؤدم إلى زيادة البيئ

كىذه النسبة المنخفضة تدؿ  ،(0.498أما االنحراؼ المعيارم لجميع إجابات أفراد العينة  فقد بمغ ) 

لجميع عمى أف إجابات أفراد العينة كانت متقاربة كمتشابية إلى حٍد ما. كما أف مستكل الداللة 

 بإجابات أفراد العينة كاف مرتفع.كبالتالي مستكل الثقة  ،%1إجابات أفراد العينة كاف أقؿ مف 

 :المكونة لمفرضية الثالثة نتائج اختبار الفرضيات -

كالتي تنص عمى أنو " يؤدم  ،قامت الباحثة باختبار الفرضيات الجزئية المككنة لمفرضية الثالثة

" كذلؾ ألداء الشركة الخماسيةقياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا إلى رفع الكفاءة البيئية 

% 1كذلؾ عند مستكل داللة  ،(one simple t- testلمعينة الكاحدة  ) t- testباستخداـ اختبار 

 حيث تـ التكصؿ إلى النتائج التالية:

  األولى:ة الفرعياختبار الفرضية 

إلى زيادة اإلنتاج أك يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا كتنص ىذه الفرضية عمى أنو " 

كلتحديد صحة ىذه الفرضية أك عدـ صحتيا قامت الباحثة بتحميؿ  ".في الشركة الخماسية المبيعات

  الجدكؿ التالي: لمعينة الكاحدة  حسبt-test اختبار النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ 

 األولى الفرعية لمفرضية t-test: نتائج اختبار 24جدول رقم 

 t قيمة الفرضية

 المحسكبة

 tقيمة 

 الجدكلية

مستكل 

 الداللة

 النتيجة

قبكؿ  0.000 2.58 61.971يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا إلى 
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 الفرضية  زيادة اإلنتاج أك المبيعات

  

الجدكلية عند  t بينما قيمة   61.971المحسكبة ىي  tمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أف قيمة 

 الجدكلية tالمحسكبة كقيمة  t، بالمقارنة بيف قيمة 2.85% ىي 1كمستكل داللة  56درجات حرية 

 ،الفرعية األكلى كبالتالي تقبؿ الباحثة الفرضية ،الجدكلية tقيمة أكبر مف المحسكبة  t يتبيف أف قيمة

 م صفران.كيؤكد ىذا قيمة مستكل الداللة كالذم يساك 

  الثانية:الفرعية اختبار الفرضية 

يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا إلى تقميؿ المخاطر  كتنص ىذه الفرضية عمى أنو "

أك عدـ صحتيا قامت الباحثة بتحميؿ  ". كلتحديد صحة ىذه الفرضيةفي الشركة الخماسية البيئية

  لمعينة الكاحدة  حسب الجدكؿ التالي: t-testاختبار النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ 

 الثانية الفرعيةلمفرضية  t-testنتائج اختبار  :25جدول رقم 

 tقيمة  الفرضية

 المحسكبة

 tقيمة 

 الجدكلية

مستكل 

 الداللة

 النتيجة

التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا يؤدم قياس 

 إلى تقميؿ المخاطر البيئية

قبكؿ  0.000 2.58 66.586

 الفرضية 

 

الجدكلية عند  t بينما قيمة  66.586المحسكبة ىي  tمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أف قيمة 

 الجدكلية tالمحسكبة كقيمة  t، بالمقارنة بيف قيمة 2.85% ىي 1كمستكل داللة  56درجات حرية 
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 ،الثانيةالفرعية  كبالتالي تقبؿ الباحثة الفرضية ،الجدكلية tالمحسكبة أكبر مف قيمة  t يتبيف أف قيمة

 كيؤكد ىذا قيمة مستكل الداللة كالذم يساكم صفران.

  الثالثة: الفرعيةاختبار الفرضية 

إلى ترشيد استخداـ يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا  كتنص ىذه الفرضية عمى أنو "

". كلتحديد صحة ىذه الفرضية أك عدـ صحتيا قامت الباحثة في الشركة الخماسية المكاد كالطاقة

لمعينة الكاحدة  حسب الجدكؿ   T-testاختبار بتحميؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ 

  التالي:

 الثالثة الفرعيةلمفرضية  t-testنتائج اختبار  :26جدول رقم 

 tقيمة  الفرضية

 المحسكبة

 tقيمة 

 الجدكلية

مستكل 

 الداللة

 النتيجة

يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا إلى 

 ترشيد استخداـ المكاد كالطاقة

قبكؿ  0.000 2.58 47.217

 الفرضية

 

الجدكلية عند  t بينما قيمة  47.217المحسكبة ىي  tمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أف قيمة 

 الجدكلية tالمحسكبة كقيمة  t، بالمقارنة بيف قيمة 2.85% ىي 1كمستكل داللة  56درجات حرية 

 ،ةالفرعية الثالثكبالتالي تقبؿ الباحثة الفرضية  ،الجدكلية tالمحسكبة أكبر مف قيمة  t يتبيف أف قيمة

 كيؤكد ىذا قيمة مستكل الداللة كالذم يساكم صفران.
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  الرابعة: الفرعيةاختبار الفرضية 

يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا إلى زيادة نسبة السبلمة كتنص ىذه الفرضية عمى أنو "

". كلتحديد صحة ىذه الفرضية أك عدـ صحتيا قامت الباحثة في الشركة الخماسية المينية لمعماؿ

لمعينة الكاحدة  حسب الجدكؿ   T-testار اختببتحميؿ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ 

  التالي:

 الرابعة الفرعيةلمفرضية  t-testنتائج اختبار  :27م جدول رق

 tقيمة  الفرضية

 المحسكبة

 tقيمة 

 الجدكلية

مستكل 

 الداللة

 النتيجة

يؤدم قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا إلى 

 زيادة نسبة السبلمة المينية لمعماؿ

قبكؿ  0.000 2.58 65.613

 الفرضية

 

الجدكلية عند  t بينما قيمة   65.613المحسكبة ىي  tمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أف قيمة 

 الجدكلية tالمحسكبة كقيمة  t، بالمقارنة بيف قيمة 2.85% ىي 1كمستكل داللة  56درجات حرية 

 ،الفرعية الرابعةكبالتالي تقبؿ الباحثة الفرضية  ،الجدكلية tالمحسكبة أكبر مف قيمة  t يتبيف أف قيمة

 كيؤكد ىذا قيمة مستكل الداللة كالذم يساكم صفران.

الفرضيات  مف خبلؿ اختبار الفرضيات األربعة المككنة لمفرضية الثالثة تجد الباحثة أف جميع تمؾ

كالتي تنص عمى أنو "يؤدم قياس التكاليؼ  ،الفرضية الثالثة الباحثة قبؿتكبالتالي  ،كانت مقبكلة

 .ألداء الشركة الخماسيةالكفاءة البيئية البيئية كاإلفصاح عنيا إلى رفع 
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 والتوصيات النتائج

 النتائج 1

 التوصيات 2
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 النتائج:  1

بينما يتـ إىماؿ قياس بعضيا اآلخر )مثؿ  منشآتيتـ قياس بعض التكاليؼ البيئية في ال -

تشكيؿ مخصص لممخالفات البيئية( مما ينعكس سمبان عمى صحة التقارير المالية التي 

 تصدرىا. 

ال يتـ اإلفصاح عف التكاليؼ البيئية التي يمكف قياسيا ماليان بشكؿ منفصؿ في القكائـ  -

ة الخماسية تقكـ بدمج التكاليؼ المالية حيث تبيف مف خبلؿ الدراسة التطبيقية أف الشرك

البيئية مع التكاليؼ األخرل، أما بالنسبة لممعمكمات الكصفية الخاصة باألداء البيئي فيتـ 

 . 1اإلفصاح عف بعضيا كما في استمارة األمف الصناعي التي تصدرىا الشركة

يمكف قياس التكاليؼ البيئية الخاصة بالعماؿ كالناجمة عف التمكث )تكاليؼ العبلج، األجكر  -

المدفكعة لمعامميف خبلؿ فترة العبلج، النقص في الطاقة اإلنتاجية، النقص في القيمة 

الكفاة المبكرة( مما يمبي حاجات األطراؼ المختمفة التي  تكمفةالرأسمالية لممكارد البشرية، 

 األداء البيئي لمشركة. تيتـ ب

يتبيف مف خبلؿ التحميؿ اإلحصائي لبلستبانات المكزعة عمى  العامميف في الشركة  -

الخماسية أف قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا يؤثر بشكؿ إيجابي في رفع كفاءة 

ة، األداء البيئي مف خبلؿ تأثيرىا في زيادة اإلنتاج أك المبيعات، كتقميؿ المخاطر البيئي

 كزيادة السبلمة المينية لمعماؿ، كترشيد استخداـ المكاد كالطاقة.

 

 

                                                           
2انظر الملحق رقم  
1
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 التوصيات: 2

ضركرة إدراج جميع التكاليؼ البيئية التي يمكف قياسيا في التقارير المالية لممنشأة حتى  -

 يتسنى لمستخدمي ىذه التقارير اإللماـ بكاقع األداء البيئي في المنشأة. 

لبعد البيئي كيدؼ تسعى المنشأة لتحقيقو إلى جانب ىدؼ التأكيد عمى ضركرة إدراج ا -

 الربح. 

العمؿ عمى تعدد أنكاع التقارير التي تصدرىا المنشأة لتشمؿ تقارير معدة لؤلغراض البيئية  -

 تبرز أىـ إسيامات المنشأة في المجاؿ البيئي. 

تكاليؼ العمؿ عمى تكفير بيئة صحية يعمؿ فييا العماؿ ألف ذلؾ سيؤدم إلى تقميؿ ال -

 البيئية الخاصة بالعماؿ كالناجمة عف التمكث.

يـ عند المقارنة بيا في الحكـ عمى كفاءة ضع مؤشرات عمى المستكل الكطني تسالسعي لك  -

 األداء البيئي في المنشأة، مثؿ مؤشر الكفاءة البيئية.

حث المنظمات الحككمية عمى تشجيع المشاريع البيئية مف خبلؿ منح إعفاءات ضريبية  -

 لقياـ مثؿ ىذه المشاريع، باإلضافة إلى دعميا ماليان.
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 المراجع والمصادر

 المراجع بالمغة العربية 

 المراجع بالمغة األجنبية 
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 قائمة المراجع والمصادر

 المراجع بالمغة العربية 

 القرآن الكريم        

 أواًل: الكتب

، البيئية والمسؤولية االجتماعية لممشروعاتالمحاسبة عن التأثيرات  بدكم، محمد عباس، -

 .2222دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، 

، المكتبة األكاديمية، المحاسبة البيئية والموارد الطبيعيةحسف، أحمد فرغمي محمد،  -

 .0997القاىرة،

، مكتبة الثقافة لمنشر تطور الفكر المحاسبي، مدخل نظرية المحاسبةحناف، رضكاف،  -

 .0998 كالتكزيع،

 -مخاطره -آثاره -أنواعو -التموث البيئي: )ماىيتوالذياب، عبد الرحمف بف سعد،  -

 .2228، الرياض )السعكدية(، قياساتو(

 .0992، دار السبلسؿ، الككيت، نظرية المحاسبةالشيرازم، عباس ميدم،  -

تقنية، الرياض، ، مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمكـ كالاإلنسان وتموث البيئةصابر، محمد،  -

2222. 

أضواء عمى أبك السعكد، إسبلـ إبراىيـ أحمد، ك  د المجيد، أحمد عبد الفتاح محمكدعب -

 . 2227، جامعة اإلسكندرية،  التموث البيئي بين الواقع والتحدي والنظرة المستقبمية

 .0993، الدار المصرية المبنانية، التموث البيئة والتنمية االقتصاديةقاسـ، منى،  -
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       .2225، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، المراجعة البيئيةلطفي، أميف السيد أحمد -

 .2222نشكاف، نصر محمد ، المحاسبة البيئية، كمية اإلدارة كاالقتصاد، جامعة بغداد، -

  ثانيًا: الدوريات    

 وميدداً  لمتنمية معوقاً  البيئي التموث فاضؿ، عباس فراس حاـز كالبياتي، حارث أيكب، -

 .2202 ،3 عدد ،2 مجمد  المستيمؾ، كحماية السكؽ لبحكث العراقية المجمة ،لمسكان

تقييم كفاءة استخدام الموارد البشرية الصحية في المستشفيات العمومية الحاج، عرابة،  -

 .2202، 02، مجمة الباحث، العدد "دراسة تطبيقية عمى عينة من المستشفيات"

المتطمبات النظرية والعممية لمتقرير عن التكاليف البيئية: سكيمـ، حسف عمي محمد،  -

، العدد 23، مجمة البحكث التجارية، كمية التجارة، جامعة الزقازيؽ، المجمددراسة ميدانية

 .2220الثاني،

القياس المحاسبي لتكاليف األداء البيئي لمشركة السورية الشحادة ،عبد الرزاؽ قاسـ،  -

، مجمة جامعة دمشؽ قدرتيا التنافسية في مجال الجودة العامة لإلسمنت وتأثيره في

 .0202، العدد األكؿ، 02لمعمـك االقتصادية كالقانكنية ،المجمد 

دور مدقق الحسابات في حماية البيئة : دراسة ميدانية"، مجمة صالح، غالب عكض،  -

 .0999، العدد الثاني،05، المجمدجامعة دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية

اإلفصاح المحاسبي عن األداء الميبي في الشركة األىمية عادؿ البيمكؿ حميداف ، اىر،الط -

، العدد 02مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،المجمد  ،لإلسمنت بميبيا

 .0200األكؿ، 
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دور المحاسب اإلداري في قياس وتحميل التكاليف البيئية حالة عبد البر، عمرك حسيف،  -

، المجمة العممية لكمية  افتراضية لتطبيق أسموب التكاليف عمى أساس النشاطدراسية 

 .0999اإلدارة كاالقتصاد، جامعة قطر، العدد العاشر،

دمج مؤشرات األداء البيئي في بطاقة األداء المتوازن لتفعيل عبد الحميـ، نادية راضى،  -

قتصادية كاإلدارية، المجمد مجمة العمكـ اال دور منظمات األعمال في التنمية المستدامة،

 .2225، العدد الثاني، مصر، ديسمبر 20

قياس وتحميل تكاليف األداء البيئي لترشيد قرارات االستثمار في عبداهلل، عبد المنعـ فميح،  -

، مجمة الدراسات المالية كالتجارية، قسـ المحاسبة كمية نظم اإلدارة البيئية )دراسة ميدانية(

 .2222، مارس0رة، العددالتجارة، جامعة القاى

إخضاع تكاليف األداء االجتماعي عمى مستوى المنظمة لمقياس عبلـ، محمد نبيؿ،  -

، المجمة العممية لبلقتصاد كالتجارة، كمية التجارة، الفعمي: دراسة ميدانية لمنطقة حموان

 .0996جامعة عيف شمس، العدد األكؿ، 

عن أداء الوحدات االقتصادية في اإلفصاح المحاسبي  أثرعمي، عبد الكىاب نصر، " -

مجال مكافحة تموث البيئة عمى سموك متخذي قرار االستثمار في األسيم: دراسة نظرية 

"، المجمة العممية لبلقتصاد كالتجارة، كمية التجارة، جامعة عيف شمس، العدد تطبيقية

 .0996الثاني، 

، في التنمية المستدامة" "نظم اإلدارة البيئية ودورىاغانـ، عدناف ك مخكؿ، مطانيكس،  -

 .2229، العدد الثاني، 25مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية ، المجمد 
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، المجمة "تأثير العوامل البيئية في المشروعات محاسبيًا وضريبياً"محمد، إبراىيـ حماد،  -

 .0995العممية لبلقتصاد كالتجارة، جامعة عيف شمس، العدد الثاني، 

، مجمة العمكـ اإلنسانية، جامعة محمد األداء بين الكفاءة والفعاليةبد المميؾ، مزىكده، ع -

 .2220خيضر بسكرة، العدد األكؿ، نكفمبر، 

العدد  ، مجمة المحاسب القانكني،محاسبة البيئة وأثرىا عمى اإلنتاجيةنكر، عبد الناصر،  -

059 ،0999. 

 ثالثًا: أبحاث ومؤتمرات     

القوائم اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية  في أرديني، طو أحمد حسف،  -

 .2226، جامعة المكصؿ " كمية اإلدارة كاالقتصاد"،  المالية

، كمية العمـك أثر اإلفصاح المالي والمحاسبي عمى القيمة السوقية لمسيمأميرة، طمبة،  -

 2229االقتصادية كعمـك التسيير، الجزائر، 

المحاسبي لتكاليف أضرار التموث البيئي عمى  قياسالبامزاحـ، فائز محمد شيخ، " -

"، دمشؽ، جامعة العاممين في قطاع تكرير النفط :دراسة تطبيقية في شركة مصافي عدن

 .2228دمشؽ، كمية االقتصاد، 

، جامعة دمشؽ، كمية اليندسة دراسة اقتصادية بيئية لمعمل اسمنت عدراندل،  جمعة، -

 .2200المدنية،

 .2223، دليل الرصد الذاتي في صناعة الغزل والنسيججياز شؤكف البيئة في مصر،  -

اإلفصاح البيئي في التقارير والقوائم المالية وآثاره اإليجابية: حسف، محمد حسيف أحمد، " -

 .0999"، جامعة حمكاف، العدد األكؿ كالثاني، دراسة تطبيقية عمى الشركات السعودية
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دراسة وتشخيص اآلثار ة البيئية في إطار المشركع الصناعي، عدناف، اإلدار  رزؽ، ىبل -

البيئية وطرق قياسيا "دراسة تطبيقية في شركة عدرا لصناعة اإلسمنت ومواد البناء"، 

 .2222جامعة دمشؽ، كمية االقتصاد، 

منيج مقترح لقياس التكاليف والمنافع الناجمة عن اآلثار زىراف، عبلء الديف محمكد،  -

شآت الصناعية: دراسة تطبيقية عمى القطاع الصناعي بالمممكة العربية البيئية لممن

 . 0222، جامعة الممؾ فيصؿ، السعودية

 البشرية الموارد تكمفة عن المحاسبي واإلفصاح القياس أىمية مدى كماؿ، فضؿ سالـ، -

 .2228 غزة، اإلسبلمية، الجامعة ،المالية القرارات اتخاذ عمى وأثره

جامعة دمشؽ، صادرات الغزل والنسيج في سوريا: الواقع واآلفاق ، صقر، أديب عمي،  -

 .0997كمية االقتصاد، 

دراسة تحميمية لمشاكل القياس واإلفصاح المحاسبي عن عابد، محمد نكاؼ حمداف،  -

،  كمية العمكـ المالية كالمصرفية، انخفاض قيمة األصول الثابتة في ضوء المعايير الدولية

 .2226القاىرة، 

القياس المحاسبي لتكاليف أنشطة المسؤولية االجتماعية العميمات، نكفاف حامد محمد،  -

 .2202، جامعة دمشؽ، واإلفصاح عنيا في القوائم المالية الختامية

اآلفات الرئوية لدى عمال الغزل والنسيج بدمشق "دراسة تطبيقية عمى الفاضؿ، ريا ،  -

 .0992، مطبعة اليازجي،  الشركة الخماسية"

القياس واإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي بشركات صناعة قريفة، مسعكد عمي،  -

 . 0202، جامعة دمشؽ، دمشؽ، اإلسمنت الميبية
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المحاسبة البيئية وتقدير التكاليف المستترة لموفاء بمتطمبات الحفاظ عمى قشقارة، ديمة،  -

 .2224، جامعة تشريف، كمية االقتصاد،  البيئة

منافع اإلفصاح عن التكاليف البيئية )دراسة تطبيقية عمى القطاطي، منير جمعة،  -

، الشركات الصناعية المساىمة المدرجة في سوق المال الفمسطيني(، الجامعة اإلسالمية

 .2227غزة، كمية التجارة، 

القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائم المالية لممصارف ودورىا في اليقة، ركال كاسر،  -

 .2227، جامعة تشريف، كمية االقتصاد، ترشيد قرارات االستثمار

برنامج تطوير القطاع مركز األعماؿ كالمؤسسات السكرم بالتعاكف مع كزارة الصناعة،  -

 8، "تقرير تشخيص ومراجعة الشركة التجارية الصناعية المتحدة )الخماسية(" العام

 .2202نيساف 

، جامعة األزىر، كمية ة عن التكاليف البيئيةالمحاسبمطاكع، مطاكع السعيد السيد،  -

 .2228التجارة، 

"نحو مؤشر لإلفصاح البيئي االختياري مع دراسة تطبيقية مقمد، محمد حسف عكض،  -

، جامعة طنطا، كمية عمى الشركات المصرية المقيدة ببورصة األوراق المالية"

 .2228التجارة،

، المممكة العربية متميز في القطاع الحكومينحو أداء المؤتمر الدكلي لمتنمية اإلدارية،  -

 .2229السعكدية، معيد اإلدارة العامة، 

 .2229دمشؽ،  كزارة الدكلة لشؤكف البيئة، دراسة بيئية لمشركة الخماسية، -
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 المالحق

 : االستبانة1ممحق رقم 

 الخماسية التقرير الذي يصدره األمن الصناعي في الشركة: 2ممحق رقم 

: نتائج التحميل اإلحصائي كما تم الحصول عمييا من 4م ممحق رق

  الحاسوب
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 : االستبانة1ممحق رقم 

  جامعة دمشؽ

 كمية االقتصاد 

 قسـ المحاسبة 

 االستبانة

 السادة المحترمين:

 تحية طيبة وبعد،

درجة الماجستير في  استكماالن لنيؿتشكؿ ىذه االستبانة جزءان مف دراسة تقكـ بيا الباحثة 

 المحاسبة مف كمية االقتصاد في جامعة دمشؽ، كالدراسة بعنكاف:

األداء البيئي "دراسة " أثر قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنيا في رفع كفاءة 

 تطبيقية عمى الشركة الخماسية" "

كنظران لما تتمتعكف بو مف خبرة في ىذه الشركة فإف الباحثة تطمح إلى الكقكؼ عمى رأيكـ 

 المكضكعي في تقييـ الفقرات الكاردة في بنكد االستبانة.

لدقة كالمكضكعية كيسر الباحثة أف تقدر لكـ سمفان تعاكنكـ الصادؽ معيا، كتأمؿ منكـ تكخي ا

عممان بأف ما سكؼ تقدمكنو مف معمكمات لف يستخدـ إال  ،في اإلجابة عمى أسئمة االستبانة

 لغايات البحث العممي.

 شكرًا لحسن تعاونكم ولكم مني كل التقدير

 الباحثة: منى حمد
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يتعمؽ  تتككف االستبانة مف قسميف، يتعمؽ القسـ األكؿ ببعض البيانات الشخصية لممجيبيف، بينما

كىي: ىؿ يؤدم قياس التكاليؼ البيئية  تبار الفرضية الثالثة في الدراسةالقسـ الثاني بأسئمة الخ

 ؟ ي أداء الشركة الخماسية فزيادة الكفاءة البيئية كاإلفصاح عنيا إلى 

 ول: البيانات الشخصيةالقسم األ 

 العمر: -0

  52كأقؿ مف  42                       42كأقؿ مف  32                      32أقؿ مف        

 52أكثر مف                   

 

 عدد سنكات الخبرة: -2

                                                                                              05-02                       02-5سنكات                  5أقؿ مف        

 22أكثر مف                       05-22       

 

 نكع العمؿ: -3

 إدارم                             مالي                         إنتاجي        
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 القسم الثاني: االستبانة

فيما يمي بعض النقاط الرئيسية التي تـ بحثيا في الدراسة التطبيقية في شركتكـ، نعرضيا عميكـ 

 بغية االستفادة منيا في اإلجابة عمى أسئمة االستبانة باالستناد إلييا:

التكاليف البيئية: "ىي كافة عناصر النفقات المتولدة نتيجة لوفاء المنشأة بمسؤولياتيا تجاه  

ؿ.س مكزعة إلى التكاليؼ  15815349كقد بمغت في الشركة محؿ الدراسة البيئة المحيطة بيا". 

ؿ.س، تكاليؼ بيئية جارية  4228223ناجمة عف إعادة تدكير مخمفات اإلنتاج التالية: تكاليؼ 

مترتبة  تكمفةؿ.س،  7293041ؿ.س، تكاليؼ خاصة بالعماؿ كناجمة عف التمكث  2526750

 ؿ.س. 1942535، تكاليؼ بيئية رأسمالية 25000عمى تمكث اليكاء كعمى الضجيج 

البيئة المحيطة  المتعمقة بأثر عمميات المنشأة عمىاإلفصاح البيئي: "ىو مجموعة من المعمومات 

حيث تـ في الدراسة التطبيقية إعداد قكائـ مالية تفصح عف التكاليؼ البيئية في كؿ مف قائمة بيا". 

دخؿ بيئي كقائمة مركز مالي بيئي، كما تـ اإلفصاح عف بعض التكاليؼ الخاصة بالعماؿ كالناجمة 

  ة بالقكائـ المالية.عف التمكث في اإليضاحات الممحق

يرجى باالستناد إلى تمك األرقام المذكورة أعاله وبالمقارنة مع اإلفصاح الحالي لمشركة اإلجابة 

 عمى األسئمة التالية:

 

    



164 
 

 الفقرة الرقم
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 اإلنتاج أو المبيعات أواًل: يؤدي قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنيا إلى زيادة

0 
يؤدم اإلفصاح عف التكاليؼ البيئية إلى زيادة إقباؿ األفراد 

 عمى منتجات الشركة.
     

2 
يؤدم تجاكز الشركة لممعدالت المسمكح بيا لمضجيج في 

 بعض األقساـ إلى التأثير سمبان عمى إنتاج العماؿ.
     

3 
الشركة إلى  يؤدم اإلفصاح عف تكاليؼ التشجير التي تتحمميا

 تحسيف صكرة الشركة في نظر المستيمكيف.
     

4 
يؤدم كجكد أجيزة تنظيؼ عمى آالت الغزؿ إلى زيادة كفاءة 

 كبالتالي إلى إطالة عمرىا اإلنتاجي. ىذه اآلالت
     

 ثانيًا: يؤدي قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنيا إلى تقميل المخاطر البيئية 

5 
النبعاث الغازات في قسـ القكل المحركة يؤدم كجكد قياس 

 إلى زيادة التزاـ الشركة بالمعدالت المسمكح بيا.
     

6 

عادة  يؤدم اإلفصاح عف تكاليؼ معالجة مخمفات اإلنتاج كا 
استخداميا في العممية اإلنتاجية إلى زيادة رغبة  الشركة في 

 إعادة تدكير مخمفاتيا.
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7 
البيئية إلى عدـ تصريؼ مخمفات يساعد قياس التكاليؼ 

 عمميات التصنيع عمى حساب اإلضرار بالبيئة.
     

8 
تساعد المعمكمات عف التكاليؼ البيئية في إعادة تصميـ 

 المنتجات بشكؿ يؤدم إلى تقميؿ المخمفات.
     

9 
يؤدم اإلنفاؽ عمى تصحيح الضرر البيئي )مشركع محطة 

 البيئية التي تصيب المجتمع.المعالجة( إلى انخفاض األضرار 
     

 ثالثًا: يؤدي قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنيا إلى ترشيد استخدام المواد والطاقة

02 

يؤدم اإلنفاؽ في المجاؿ البيئي مف قبؿ الشركة إلى  زيادة 
كفاءة استخداـ المكاد الخاـ عف طريؽ خفض الفاقد منيا إلى 

 الحد األدنى.

     

00 
اإلنفاؽ في المجاؿ البيئي مف قبؿ الشركة إلى  ترشيد يؤدم 

 استخداـ الطاقة.
     

 رابعًا: يؤدي قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنيا إلى زيادة السالمة المينية لمعمال

02 

إف كجكد قسـ األمف الصناعي في الشركة )أجيزة إطفاء 
الحريؽ، كمامات، كاقيات السمع، استمارة األمف الصناعي( 

 يساعد عمى تكفير السبلمة المينية لمعماؿ. 

     

03 

يؤدم تحمؿ الشركة لتكاليؼ تركيب فبلتر اليكاء )إلزالة زغب 
األثر البيئي القطف المنتشر( كصيانتيا بشكؿ دكرم إلى تقميؿ 

 الضار عمى صحة العماؿ.
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 شكرًا لتعاونكم وحسن استجابتكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 

التزاـ الشركة بالتكاليؼ البيئية يؤدم إلى خمؽ حالة مف 
االستقرار النفسي كالصحي لدل العماؿ كبالتالي التقميؿ مف 

 معدؿ دكراف العمالة.

     

05 

يؤدم اإلفصاح عف تكاليؼ العبلج كالرعاية الصحية الخاصة 
إلى زيادة السبلمة  بأمراض التمكثبالعماؿ نتيجة اإلصابة 

 المينية لمعماؿ.
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 الخماسية التقرير الذي يصدره األمن الصناعي في الشركة :2ممحق رقم 

 الجميكرية العربية السكرية 

 كزارة الصناعة 

 مديرية الشؤكف العممية كالتقنية 

- 0 – 

 الصناعياستمارة األمف 
 2202/ النصؼ: األكؿ لعاـ 2202السنة/

 - اسـ المؤسسة: المؤسسة العامة لمصناعات النسيجية 

 - اسـ الشركة التابعة: التجارية الصناعية المتحدة /الخماسية/

 - اسـ المعمؿ التابع

 0830 عدد عمؿ المعمؿ

 067 عدد أياـ العمؿ الفعمي

 4 عدد كرديات العمؿ 

 كفاة  عجز دائـ  أمراض مينية  طارئ عمؿ 08العمؿ: عدد إصابات 
          _        _6             00                

 2720حكالي  نسبة اإلصابات إلى عدد العماؿ 

 462 معدؿ االنقطاع عف العمؿ بسبب اإلصابات:

إجمالي األضرار المادية الناجمة عف الحكادث )تشمؿ 
اإلسعاؼ األكلي مف مكاد طبية كنقؿ األجكر الزائدة كنفقات 

المصاب كنفقات الطبابة كالعبلج كالتمؼ المادم الحاصؿ 
 عمى المكاد كاآلالت كالتجييزات ....... الخ )ليرة سكرية(

بمغت إجمالي األضرار المادية مف أجكر كنفقات 
( أم تسع كعشركف ألفان كمئتاف كخمسكف 29225)

 ألفان كمئتاف كخمس كعشركف ليرة سكرية 

 445522  اإلنتاج )ليرة سكرية( تكمفةقيمة 

 تكمفةنسبة األضرار المادية الناجمة عف الحكادث إلى قيمة 
 اإلنتاج %

6% 
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- 2 – 

 كاإلصابات()الحكادث 

النسبة المئكية لمجمكع  عدد اإلصابات األسباب الرئيسية لمحكادث
 اإلصابات

عدـ كجكد تجييزات حماية في األماكف الخطرة عمى اآلالت  -0
 كالتجييزات 

  

االستيتار بخطر اآلالت كالتجييزات رغـ كجكد تجييزات  -2
 الحماية كلكحات التحذير 

3 2772% 

الكقاية الفردية الضركرية لبعض األعماؿ عدـ تكفر كسائؿ  -3
 أقنعة_ أحذية خاصة.......الخ(. -نظارات -الضارة )قفازات

  

   إىماؿ استعماؿ كسائؿ الكقاية الفردية المتكفرة رغـ التعميمات -4
عدـ صبلحية العدد اليدكية المستعممة في األعماؿ الميكانيكية  -5

 كالكيربائية المختمفة.
0 9% 

عدـ صبلحية مؤشرات القياس لمحرارة كالضغط كصمامات  -6
 األماف كغيرىا 

  

سكء صيانة اآلالت كالتجييزات كعدـ اختبار قطعيا الخطرة  -7
 بشكؿ دكرم )تشمؿ الركافع أيضان(.

  

سكء صيانة تمديدات الكيرباء أك البخار أك اليكاء المضغكط  -8
 أك الماء

  

اصطداـ أك تعثر أك الدكس عمى قطع مختمفة في أرض  -9
 المعمؿ 

4 3673% 

 %0275 0 انزالؽ أثناء العمؿ  -02
سقكط مكاد أك قطع مختمفة أك منتجات بسبب سكء كضعيا  -00

 أك تنسيقيا.
  

عدـ مراعاة األكضاع الخاصة لممكاد الخطرة عمى الصحة العامة 
 أك القابمة لبلشتعاؿ أك االنفجار 

  

   رفع أك نقؿ أك جر أحماؿ ثقيمة مينية أك مختمفة.
لدغ حشرات  -مراسبلت خارج المعمؿ -أسباب مختمفة )مشاجرات

 الخ(
3 2772% 

 %022 00 المجمكع
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- 3 – 

 )مدل تطبيؽ أنظمة األمف الصناعي(

 الجكاب  المكضكع
كيؼ تتـ العناية بالعماؿ الجدد أك المنقكليف كتعريفيـ بأسمكب -0

 العمؿ السميـ 
 مف قبؿ رؤساء األقساـ كرؤساء الكرديات 

ىؿ لدل المعمؿ تعميمات خطية خاصة باألمف الصناعي بالنسبة  -2
 لكؿ عامؿ حسب طبيعتو 

 نعـ

 مسؤكؿ األمف الصناعي  مف يراقب تنفيذ المعمكمات المذككرة  -3
 تفرض عقكبات مادية كمعنكية  ىؿ ىناؾ عقكبات تفرض بحؽ مخالفي تمؾ المعمكمات كما ىي. -4
ىؿ اآلالت كالتجييزات الميكانيكية كالكيربائية كالحرارية مزكدة  -5

بكسائؿ لحماية العماؿ مف األخطار، كىؿ ىناؾ لكحات تحذيرية مف 
 خطر اآلالت.

 نعـ 

ف سبللـ كأدراج كحفر مجيزة ىؿ األماكف الخطرة األخرل م -6
 بكاقيات مناسبة.

 نعـ 

ىؿ يتكفر في المعمؿ كسائؿ الكقاية الفردية لمعماؿ مف )كفكؼ،  -7
 أقنعة، نظارات، كمامات، أحذية( بشكؿ مناسب ككاؼ 

 نعـ 

ىؿ ىناؾ أماكف مخصصة لممكاد الخطرة )سامة، قابمة لبلشتعاؿ،  -8
 مؤذية....الخ(

 نعـ

 نعـ ىؿ تراعى نظافة مكاف العمؿ كاآلالت  كجزء مف العمؿ اليكمي  -9
ىؿ يتـ الكشؼ عمى تمديدات البخار كاليكاء المضغكط كالكيرباء  -02

 كالمكاد الكيميائية بشكؿ دكرم 
 نعـ

ىؿ تفحص العدد اليدكية كالسبلسؿ ككاببلت الركافع كالقطع  -00
 ريان الخطرة مف اآلالت الدكارة المكشكفة دك 

 نعـ

ىؿ تجرم الفحكص الطبية الدكرية لمعماؿ المعرضيف ألمراض  -02
 مينية في مكاعيدىا 

 نعـ

 نعـ ىؿ يكجد في المعمؿ أماكف مخصصة لبلستراحة كتناكؿ الطعاـ  -03
صابات العمؿ  -04 الشرطة بناء عمى ضبط إصابة العمؿ الصادرة  مف الذم يتكلى التحقيؽ في حكادث كا 

 عف شعبة التأمينات في الشركة 
 نعـ ىؿ تقاـ دكرات تكعية دكرية لمعماؿ مف أخطار العمؿ  -05

 المدير العاـ                                                  المدير الفني

 االسـ: ـ. أحمد حسف    االسـ: ـ. فيصؿ تقمس                                  

 التكقيع:                                                       التكقيع:
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  : نتائج التحميل اإلحصائي كما تم الحصول عمييا من الحاسوب3م ممحق رق

 

  age exe work 

N Valid 57 57 57 

Missing 0 0 0 

Mean 2.86 4.14 2.12 

Median 3.00 4.00 2.00 

 

 

 

 

age 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 3.5 3.5 3.5 

2 20 35.1 35.1 38.6 

3 19 33.3 33.3 71.9 

4 16 28.1 28.1 100.0 

Total 57 100.0 100.0  

 

 

exe 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 4 7.0 7.0 7.0 

2 8 14.0 14.0 21.1 

2 21 36.8 36.8 57.9 

5 24 42.1 42.1 100.0 

Total 57 100.0 100.0  
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work 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 21 36.8 36.8 36.8 

2 9 15.8 15.8 52.6 

3 22 22.2 22.2 022.0 

Total 57 100.0 100.0  

 
VARIABLES=gender age edu exe work   /STATISTICS=MEAN MEDIAN   

/ORDER=ANALYSIS. 

 

 
T-Test 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q11 57 3.96 .778 .103 

q12 57 4.19 .934 .124 

q13 57 3.82 .889 .118 

q14 56 4.45 .601 .080 

q21 57 4.18 .630 .083 

q22 56 4.11 .623 .083 

q23 57 3.84 .751 .099 

q24 57 4.16 .560 .074 

q25 55 4.33 .546 .074 

q31 57 4.05 .718 .095 

q32 57 4.00 .824 .109 

q41 57 4.37 .587 .078 

q42 57 4.40 .530 .070 

q43 57 4.26 .583 .077 

q44 57 4.28 .675 .089 

q 57 4.1484 .42492 .05628 
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One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

 

91% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

q11 38.457 56 .000 3.965 3.76 4.17 

q12 33.885 56 .000 4.193 3.95 4.44 

q13 32.485 56 .000 3.825 3.59 4.06 

q14 55.402 55 .000 4.446 4.29 4.61 

q21 50.016 56 .000 4.175 4.01 4.34 

q22 49.322 55 .000 4.107 3.94 4.27 

q23 38.628 56 .000 3.842 3.64 4.04 

q24 56.028 56 .000 4.158 4.01 4.31 

q25 58.757 54 .000 4.327 4.18 4.47 

q31 42.634 56 .000 4.053 3.86 4.24 

q32 36.661 56 .000 4.000 3.78 4.22 

q41 56.233 56 .000 4.368 4.21 4.52 

q42 62.750 56 .000 4.404 4.26 4.54 

q43 55.180 56 .000 4.263 4.11 4.42 

q44 47.885 56 .000 4.281 4.10 4.46 

q 73.707 56 .000 4.14835 4.0356 4.2611 

 
 

COMPUTE 

q=MEAN(q11,q12,q13,q14,q21,q22,q23,q24,q31,q32,q41,q42,q43,q44). 

EXECUTE. T-TEST   /TESTVAL=0   /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=q11 q12 

q13 q14 q21 q22 q23 q24 q25 q31 q32 q41 q42 q43 q44 q   

/CRITERIA=CI(.99). 

 
 

T-TEST   /TESTVAL=0   /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=q1   

/CRITERIA=CI(.99). 
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T-Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q1 57 4.1082 .50049 .06629 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

91% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

q1 61.972 56 .000 4.10819 3.9754 4.2410 

 
 

T-TEST   /TESTVAL=0   /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=q2   

/CRITERIA=CI(.99). 

 
 
T-Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q2 57 4.1143 .46462 .06154 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

91% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

q2 66.856 56 .000 4.11433 3.9910 4.2376 

 
 

T-TEST   /TESTVAL=0   /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=q3   

/CRITERIA=CI(.99). 
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T-Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q3 57 4.0263 .64380 .08527 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

91% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

q3 47.217 56 .000 4.02632 3.8555 4.1971 

 
 

T-TEST   /TESTVAL=0   /MISSING=ANALYSIS   /VARIABLES=q4   

/CRITERIA=CI(.99). 

 

 
T-Test 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

q4 57 4.3289 .49812 .06598 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

91% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

q4 65.613 56 .000 4.32895 4.1968 4.4611 

 
 

RELIABILITY   /VARIABLES=q11 q12 q13 q14 q21 q22 q23 q24 q25 q31 q32 

q41 q42 q43 q44   /SCALE('ALL VARIABLES') ALL   /MODEL=ALPHA. 
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Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 54 94.7 

Excluded
a
 3 5.3 

Total 57 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.874 15 
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Abstract 

 This study examined the subject of measuring and disclosure of the 

environmental costs and its impact on the efficiency of environmental 

performance , where the researcher conducted  an  application study in the 

Khoumassia company for the textile industry in order to answer some 

questions which  relating to ways to measure and disclosure the 

environment  costs, as well as to identify the aspects of environmental 

efficiency in performance that caused for the measurement and disclosure 

of environmental costs 

The study concluded that Companies measure some of the environmental 

costs and disclose of  them but  not separate from the rest of the other costs, 

also researcher reached that it can measure the environmental costs of 

workers  that was caused by pollution and disclose them  in the financial 

statements and explanatory notes that attached to them. and through the 

analysis of surveys for research community sample show that the 

measurement of environmental costs and disclosure of them has  a positive 

impact in raising the efficiency of environmental performance through its 

impact in increasing of the production or sales and reducing environmental 

risks and increasing occupational safety of workers and the rational use of 

materials and energy. 
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