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 كلمة شكر 

 

 الحمد و الشكر هلل تعالى نحمده و نستعينه الذي قدرني ووفقني في إنجاز هذا العمل  املتواضع

 و الصالة والسالم على الرحمة املهدآت وحبيبنا املصطفى محمد صلى هللا عليه وسلم 

 و اجمعنا معه في الفردوس ألاعلى .

كما أحمده على إلهامي الصبر طيلة مشواري فقد اتخذته سالحا لي في كل خطوة  أخطوها فكان لنا العون منه  

 فنعم املولى . 

 أن أتقدم بالشكر الجزيل و عظيم الامتنان إلى كل من ساعدني في إعداده.وال يسعني وأنا أضع بحثي هذا إال 

 . نوره في الظلمة العلم دواء القلوب العليلة  ، و

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 الفهرس

 

 

 

 

 

 



4 
 

 الفهرس :

 العنوان الصفحة

 كلمة شكر 2

 فهرس املحتويات 4

 امللخص الدراسة 5

 املقدمة العامة  6

 املفاهيمي  ملحاسبة التكاليف البيئيةالفصل الاول : إلاطار  8

 املبحث ألاول : املفاهيم العلمية البيئية واملحاسبية    01

 املطلب ألاول : املفاهيم العلمية البيئية                   01

 املطلب الثاني : البعد املحاسبي للمشاكل البيئية                   01

 املطلب الثالث: أثر املشاكل البيئية على الفكر املحاسب                   06

 املبحث الثاني : املدخل املحاسبي لدراسة البعد البيئي 21

 املطلب ألاول : ماهية املحاسبة البيئية                   21

 املطلب الثاني: مقومات تطبيق نظام املحاسبة البيئية                   21

 املطلب الثالث: أهم إلاصدارات الدولية الداعمة للمحاسبة البيئية                   22

 املبحث الثالث: إلاطار العلمي ملحاسبة التكاليف البيئية 10

 اليف البيئيةاملطلب ألاول: ماهية التك                   10

 املطلب الثاني: إدارة التكاليف البيئية                     16

 املطلب الثالث: كيفية محاسبة التكاليف البيئية                   41

 خالصة الفصل 44

القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية الفصل الثاني 45  

 البيئيةاملبحث ألاول : القياس املحاسبي للتكاليف  42

 املطلب ألاول: القياس املحاسبي البيئي                   42

 املطلب الثاني: متطلبات قياس التكاليف البيئية                   44

 املطلب الثالث: طرق ومداخل قياس التكاليف والعوائد البيئية                   55

 البيئيةاملبحث الثاني: إلافصاح عن التكاليف  54

 املطلب ألاول: ماهية إلافصاح البيئي                   54

 املطلب الثاني: كيفية إلافصاح عن التكاليف البيئية                   61

 املطلب الثالث: إلافصاح البيئي وأثره على جودة التقارير البيئية                   64

 اح عن التكاليف البيئيةاملبحث الثالث: منهج لقياس وإلافص 24

 املطلب ألاول: منهج قياس التكاليف البيئية                   24

 املطلب الثاني: منهج إلافصاح عن التكاليف البيئية                   22

 املطلب الثالث: تقييم منهج القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية                   80

 خالصة الفصل 81

 الخالصة العامة 84

 املراجع 85



5 
 

 :  ملخص الدراسة

إلى دراسة القياس املحاسبي للتكاليف البيئية وإلافصاح عنها في القوائم تهدف دراستنا من خالل هذا البحث 

موعة من مؤسسات صناعة ملج املالية لتحسين ألاداء البيئي وتم التأكد من ذلك من خالل دراسة ميدانية

الحسابات مهم هذه القوائم متمثلين في املحاسبين و محافظي ته إلاسمنت في الجزائر باإلضافة إلى أطراف آخرين

مستجوبا، وتم تجميع البيانات باالعتماد على قوائم  061واملؤسسات املالية والضرائب حيث بلغ حجم العينة 

الاستقصاء، وتم تحليل البيانات باستخدام ألاساليب إلاحصائية وذلك بغرض اختبار العالقات بين متغيرات 

 .البحث

 

Summary :  

The goal of our study through this research is to study the accounting measurement of the 

environmental costs and disclosed them in the financial statements to improve the environment 

performance. It was confirmed of that through a field study sample from the cement industrial 

institutions in Algeria. In addition to other parties who are interested about these lists such as the 

accountants, the accounts governors, the financial institutions and tax offices. The size of sample 

questioned was 163 interrogators and the data was compiled basing on the lists of the survey. Then 

data was analyzed using statistical methods in order to test the relationships between the research 

variables. 
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 : العامةاملقـدمـة 

بحقوق إلانسان والتي تنص على حماية البيئة من تمع الدولي بإصدار املواثيق الدولية املتعلقة ملجإهتم ا

ألاضرار الناجمة عن التلوث، كما زاد الضغط من جانب جماعات أنصار حماية البيئة ملطالبة املؤسسات بإزالة أو 

ا التشغيلية وغيرها من عوامل التلوث، مما أرغم العديد من املؤسسات تهمنع أسباب التلوث الناجمة عن عمليا

م بالقوانين والتشريعات البيئية، وقد ترتب على ذلك نشأة عناصر جديدة من التكاليف والالتزامات مما إلى الالتزا

جعل الفكر املحاسبي يولي اهتماما خاصا للمعلومات املالية املتعلقة باملسؤولية الاجتماعية بشأن حماية البيئة 

يتم من خالله القياس وإلافصاح املحاسبي بصورة سليمة وموضوعية في محاولة منه للتوصل إلى نظام محاسبي 

عما يترتب على إلتزام املؤسسة باملسؤولية البيئية تحكمه معايير محاسبية مناسبة وتوصيل املعلومات الالزمة إلى 

ألاطراف املعنية سواء داخل املؤسسة أوخارجها واملتعلقة بالنواحي البيئية التي تساعد في تقييم كفاءة املؤسسة 

ق باستخدام مواردها الاقتصادية ومدى إلتزامها بمسؤوليتها اتجاه حماية البيئة من التلوث واتخاذ فيما يتعل

 .قرارات تحسين ألاداء البيئي

ومن أجل املعالجة املحاسبية لكل من التكاليف والالتزامات الناتجة عن التزام املؤسسة بالقوانين 

التي تختص بالقياس وإلافصاح عن التكاليف والالتزامات والتشريعات البيئية فقد ظهرت املحاسبة البيئية و 

البيئية، وبما أن أحد ألاهداف الرئيسية للمحاسبة هو إنتاج معلومات مالية عن نشاط املؤسسة نجد أن تطبيق 

نظام املحاسبة البيئية يوفر املعلومات املالية املتعلقة باملوارد البيئية وما يترتب على قيام املؤسسة بمزاولة 

 .نشاطها من أضرار بيئية

وأمام أهمية وضرورة تفهم املؤسسات املختلفة واعترافها باملحاسبة البيئية و بمسؤوليتها اتجاه البيئة 

كان من الضروري أن يكون هناك العديد من القضايا التي البد من النظر إليها بعين التحليل والاعتبار وإحداها " 

البيئية" وفي ظل مسؤولية املؤسسة عما تسببه للبيئة من أضرار بسبب  القياس وإلافصاح املحاسبي للتكاليف

ممارستها لنشاطها الاقتصادي، سواء كانت تلك ألاضرار ملموسة أو غير ملموسة أصبحت املؤسسة تعمل وتخضع 

ة نظيفة لعدد متزايد ومتنامي من القوانين املنظمة للبيئة، والتي تستهدف إلى تحسين ألاداء البيئي و إيجاد بيئ

 خالية من التلوث، وإلى دعم استمرارية التنمية في إطار ترشيد استخدام املوارد وتعزيز ألاوضاع البيئية، وترتبط

 .ذه القوانين أمور كثيرة تمثل تحديات كبيرة ملهنة املحاسبة واملراجعةبه

 

  :مشكلة البحث

هذا التطور الحديث نتيجة لالزدياد تعتبر املحاسبة البيئية أحدث مراحل التطور املحاسبي ولقد نشأ 

املنفرد في حجم وقرارات املؤسسات التي لها تأثيرات مالية واقتصادية واجتماعية وبيئية واسعة النطاق، مما أدى 

ا من قبل املؤسسات والجمعيات املحاسبية واملهنية والجهات ألاكاديمية، وملا كان إلاطار الفكري بهإلى الاهتمام 

من القصور لعدم قدرته على تقديم إجابات محددة لعدد من املشاكل التي تواجه املحاسب مثل  املحاسبي يعاني

ا من مشكالت محاسبية، كان من الضروري أن يكون هناك به القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية، وما يتعلق
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حاسبين لقضايا بيئة العديد من القضايا التي تفرض نفسها في مجال البحث، وذلك تجاوب من الباحثين امل

 .املمارسة املحاسبية

 : ومن هذا املنطلق يمكن صياغة إلاشكالية الرئيسية لهذا البحث في السؤال الرئيس ي التالي

 ما مدى أهمية القياس وإلافصاح املحاسبي عن التكاليف البيئية في القوائم املالية في تحسين ألاداء البيئي؟

 : الت الفرعية التالية والتي ستتمحور حولها هذه الدراسةوفي هذا إلاطار يمكن طرح التساؤ  

هل هناك إدراك ووعي لدى مسؤولي املؤسسات الصناعية بأهمية تطبيق عملية القياس وإلافصاح املحاسبي  -0

 عن التكاليف البيئية في القوائم املالية لتحسين ألاداء البيئي؟

القياس وإلافصاح املحاسبي عن التكاليف البيئية في هل هناك مخاوف ومعوقات تحد من تطبيق عملية  -2

 القوائم املالية لدى املؤسسات الصناعية ؟

 

  :فرضيات الدراسة

وكمحاولة لتجسيد تصور معين لإلجابة على التساؤالت السابقة، قمنا بصياغة الفرضيات التالية التي 

 : سيتم اختبارها في هذا البحث

املسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس وإلافصاح املحاسبي عن التكاليف البيئية في هناك إدراك ووعي لدى  -0

 .القوائم املالية لتحسين ألاداء البيئي

هناك مخاوف ومعوقات تحد من تبني تطبيق عملية القياس وإلافصاح املحاسبي عن التكاليف البيئية في  -2

 .القوائم املالية لتحسين ألاداء البيئي

 

 : البحثتقسيمات 

عرضتتتتت بطريقتتتتة تختتتتدم الغتتتترض واملوضتتتتوع، وتعمتتتتل علتتتتى توضتتتتي   فصتتتتالنيشتتتتمل موضتتتتوع الدراستتتتة علتتتتى 

إلاطتتار النظتتتري لكتتتل متتن العنصتتترين ألاساستتتيين للموضتتتوع وهمتتا القيتتتاس وإلافصتتتاح عتتن التكتتتاليف البيئيتتتة وتحديتتتد 

لعالقتتتتتات والكشتتتتتف عتتتتتن العالقتتتتات والتتتتتترابط بينهمتتتتتا وخصتتتتتائص كتتتتتل منهمتتتتتا والعمتتتتتل علتتتتتى التعمتتتتتق فتتتتتي تحليتتتتتل تلتتتتتك ا

 .ما ودورهما في تحسين ألاداء البيئيتهعناصرهما وإبراز تأثيرا

فقتد تناولنتتا فتتي الفصتتل ألاول إلاطتتار املفتتاهيمي ملحاستتبة التكتتاليف البيئيتتة، وتعرضتتنا متتن خاللتته فتتي املبحتتث 

ل املحاستبي لدراستة البعتد ألاول إلى املفاهيم العلمية البيئيتة واملحاستبية، واملبحتث الثتاني منته خصصتناه إلتى املتدخ

  .البيئي أما املبحث الثالث فعرضنا فيه إلاطار العلمي للمحاسبة عن التكاليف البيئية

والفصل الثاني جاء بعنوان، القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية، وتم تقسيمه إلى ثالثة مباحث، 

ملبحث الثاني إلافصاح عن التكاليف البيئية، أما تناولنا في املبحث ألاول القياس املحاسبي للتكاليف البيئية، وا

 .املبحث الثالث فخصصناه لوضع منهج يساهم في القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية
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 الفصل ألاول 

إلاطار املفاهيمي  ملحاسبة 

التكاليف البيئية



 اسبة التكاليف البيئيةإلاطار املفاهيمي  ملح _______________________________ الفصل ألاول 
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 : تمهيد

بالبيئة ذات صلة أكبر باملؤسسات، على اختالف أشكالها وأهدافها، ألن قضايا أصبحت القضايا املرتبطة 

مثل البيئة باتت تشكل مشكلة اقتصادية واجتماعية وسياسية جلية في انحاء العالم أجمع، ويجرى اتخاذ 

تجاه قوي إجراءات على املستويين الوطني والدولي لحماية البيئة وخفض آثار التلوث، ونتيجة لذلك أصب  هناك ا

آلان لدى املؤسسات، إلطالع املجتمع عن معلومات تتعلق بسياساتها وأهدافها البيئية، والبرامج التي تنفذها، 

والتكاليف واملنافع املتصلة بتنفيذ هذه السياسات وألاهداف والبرامج، والكشف عن املخاطر البيئية، واتخاذ 

 .الترتيبات لدرئها

راسة إلاطار املفاهيمي ملحاسبة التكاليف البيئية، وذلك من خالل فمن خالل هذا الفصل سنقوم بد 

ثالثة مباحث، ففي املبحث ألاول سنتعرف عن املفاهيم العلمية البيئية واملحاسبية، وذلك من خالل دراسة 

البيئية املفاهيم العلمية البيئية، ودراسة البعد املحاسبي للمشاكل البيئية، ونتطرق كذلك إلى دراسة آثر املشاكل 

على الفكر املحاسبي، ولكي يتسع البحث في هذا املجال سندرس في املبحث الثاني، املدخل املحاسبي لدراسة البعد 

بها، ومقومات تطبيقها، وسنحاول أيضا  البيئي وذلك من خالل التعرف على املحاسبة البيئية واملفاهيم املتعلقة

مجال حماية البيئة ودعم املحاسبة البيئية ملا لها من أهمية بالغة التعرف على التشريعات الوطنية والدولية في 

في مجال حماية البيئية كما سنتناول في هذا الفصل من خالل املبحث الثالث، بالدراسة والتحليل التكاليف 

رة البيئية التي تمثل أساس هذه الدراسة وذلك من خالل التعرف عليها وعلى أنواعها ومن ثم دراسة كيفية إدا

هذه التكاليف ودورها في اتخاذ القرارات، ونختم هذا الفصل بدراسة محاسبة التكاليف البيئية من خالل 

 .التعرف عليها و على املبادئ العلمية ملحاسبة التكاليف البيئية واملعالجة املحاسبية لها

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسبة التكاليف البيئيةإلاطار املفاهيمي  ملح _______________________________ الفصل ألاول 
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 : املفاهيم العلمية البيئية واملحاسبية  املبحث ألاول 

للتطورات  تعتبر البيئة تراثا مورثا جيال بعد جيل حيث ال يمكن ألي كائن حي أن يستغني عنها، ولكن نظرا  

التلوث  العالم، والتي ألقت بظاللها على البيئة، وذلك من خاللالصناعية والتكنولوجية الكبيرة التي شهدها 

امللوثات  الذي يشكل خطرا على البيئة و الكائنات الحية وأصبحت البيئة غير قادرة على معالجة نفسها نظرا لتنوع

إلاهتمام  ةوتزايدها بنسب مرتفعة، وهذا ما أدى بالعديد من املنظمات املهنية العلمية املحاسبية وغير املحاسبي

 بالبيئة ومشاكلها ومحاولة معالجتها محاسبيا، فمن خالل هذا املبحث سنحاول دراسة املفاهيم العلمية البيئية

 واملحاسبية املرتبطة باملحاسبة البيئية وذلك من خالل املطالب التالية:

 

 املطلب ألاول: املفاهيم العلمية البيئية

ألاول يختص باملفهوم الايكولوجي للبيئة الذي يركز  :  1إلى قسمين يمكن تصنيف املفاهيم املتعلقة بالبيئة

على الطبيعة التي تحيط باإلنسان، فعلم الايكولوجيا التبيؤ أحد فروع علم ألاحياء ويبحث في النظم البيئية 

ض ومع الطبيعية املختلفة للتغيرات السلبية الطارئة عليها، أي يهتم بعالقة الكائنات الحية مع بعضها البع

املحيط والوسط الذي تعيش فيه، أما القسم الثاني فهو املفهوم الواسع للبيئة فعلم البيئة يبحث في املحيط 

الذي تعيش فيه الكائنات الحية ويدعى باملحيط الحيوي والذي يتضمن العوامل الطبيعية والاجتماعية والثقافية 

حية وتحدد شكلها وعالقتها وبقاءها، فعلم البيئة يتضمن وإلانسانية التي تؤثر على أفراد وجماعات الكائنات ال

 :علم الايكولوجيا إذن فهو أشمل وأعم ونوضح ذلك من خالل النقاط التالية

ا تؤثر وتتأثر بالبيئة، وتعتبر نهتوجد عدة مفاهيم مرتبطة بالبيئة بحيث أ املفاهيم الحيوية للبيئة: -الفرع ألاول 

 :إلادارة البيئية ومن هذه املفاهيم مايليالركيزة ألاساسية لتكوين نظام 

ا:" تتكون من عنصرين أساسيين، ألاول وهو العنصر الطبيعي نهاملنظور الاقتصادي يعرف البيئة بأ البيئة: -أوال

والذي يشمل املوارد البشرية واملوارد الطبيعية املتجددة وغير املتجددة باإلضافة إلى عناصر البيئة التي لم تتحول 

ى موارد، أما العنصر الثاني فهو عنصر صناعي أو مستحدث ويتضمن املحيط الاجتماعي ويشمل العنصر بعد إل

الصناعي أو املستحدث غير امللموس مثل املحيط القانوني والسياس ي والاقتصادي، وكذلك املحيط التكنولوجي 

 . 2ملعداتويشمل العنصر الصناعي أو املستحدث امللموس مثل املباني والطرق وآلاالت وا

                                                             
محمد صالح الشيخ، آلاثار الاقتصادية واملالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها، الطبعة ألاولى، مطبعة إلاشعاع الفنية،  - 1

 .01،ص:  2112مصر، 
 .55،ص:  0448محمد على سيد إمبابى، الاقتصاد والبيئة مدخل بيئي، املكتبة ألاكاديمية، القاهرة،  - 2
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 ا:" تمثل املحيط الذي تعمل فيه املؤسسة، ويتضمن الهواء واملاء وألارض نهأما املنظور إلاداري فيرى بأ

 .3م املتداخلة بينهم وبين املؤسسة تهوكافة املوارد الطبيعية والنباتات والحيوانات والجنس البشرى وعالقا

ا املحيط الذي تعمل نهداري لتعريف البيئة في أومن املالحظ وجود تقارب بين املنظور الاقتصادي و إلا 

 .فيه املؤسسة

ويعتبر من املفاهيم البيئية و يوضح لنا العناصر البيئية والطبيعية من )نبات وطيور  التنوع البيولوجي: -ثانيا

ار( في شكل مجموعات نوعية ووظيفية وكمية بحيث يؤدي كل عنصر نهومحميات طبيعية وثروة بحرية وجبال وأ

منها وظيفة حيوية محددة، وهذه العناصر جميعها ذات قيمة اقتصاديتة يتم قياسها وفقا لسعر السوق متى 

توافتر سعر لها، أو وفقا لطرق أخرى مثل طريقة تكلفة السعر والانتقال لقياس املحميات الطبيعية، وطريقة تميز 

ة الاستبدالية أو إلاحالل للقيمة املفقودة املوقع لقياس القيمة السوقية للمساحات الخضراء، وطريقة التكلف

 .4للعنصر البيئي

: يعرف التصحر وفقا ملا جاء في إلاتفاقية الدولية للتصحر بأنه:" تدهور ألاراض ي املزروعة في التصحر -ثالثا

 . " املناطق الجافة أو شبه الجافة وذلك بسب التغيرات املناخية وأيضا بسب ألانشطة البشرية

: عرف على أنه " كل تغيير كمي أو كيفي في مكونات البيئة ال تقدر ألانظمة البيئية على البيئةتلوث  -رابعا

ا كالغازات وألاتربة وملوثات تها، وهناك ملوثات طبيعية تنتج من مكونات البيئة ذانهاستيعابه دون أن يختل تواز 

نشطة الصناعية ووسائل املواصالت مستحدثة نتيجة ما استحدثه إلانسان في البيئة من تقنيات مثل نواتج ألا

 .5" والتفجيرات النووية واملخلفات البشرية

لقد كانت الطبيعة حتى وقت قريب هي العنصر ألاقوى واملتحكم في إلانسان حيث  املشكلة البيئية: -الفرع الثاني

نسان أصب  له اليد ا، أما بعد الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي الذي وصل إليه إلاتهكانت تخضعه لتغيرا

دف تحقيق أعلى معدالت تنمية ممكنة، وبناًء على به ألاقوى مما مكنه من استغالل البيئة وإخضاعها لرغباته

هذا قام إلانسان باستغالل املوارد الطبيعية بصورة غير رشيدة تتصف باالستغالل والاستتراف لهذه املوارد مما 

 :ت املشكلة البيئية ونوضحها في مايليكان له آثاره السلبية على البيئة وظهر 

يعتبر التقدم التكنولوجي والتوسع الصناعي من أهم العوامل املؤدية للتلوث خاصة  أسباب املشكلة البيئية: -أوال

بالنسبة للصناعات التي يتولد عنها نفايات كيميائية وبيولوجية ضارة بالبيئة مثل ألادوية وألاسمدة وإلاسمنت 

                                                             
 .56املرجع السابق ص:  - 3
ث أحمد فرغلي محمد حسن، البيئة والتنمية املستدامة إلاطار املعرفي والتقييم املحاسبي، مركز تطوير الدراسات العليا والبحو  - 4

 21،ص:  2112في العلوم الهندسية مشروع الطرق املؤدية إلى التعليم العالي، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، الطبعة ألاولى، مارس

. 
حمد سليم البهنساوي، املشاكل البيئية الناتجة عن النمو العمراني للقاهرة الكبرى، املؤتمر القومي الرابع للدراسات والبحوث  - 5

 .62،ص:  0444بيئة أفضل، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس،البيئية نحو 
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تمع لتالفي ملجالتلوث باآلثار الضارة على املوارد الاقتصادية للدولة وألاعباء املادية التي يتحملها اوغيرهتا ويقاس 

 6 .ألاضرار الناتجة عن هذا التلوث 

 ملبادئ الرأسمالية قد أدى إلى تدهور البيئة، حيث أن تقييم النموذج الرأسمالي 
ً
كما أن التقدم الاقتصادي وفقا

السوق يكشف عن ظاهرتين أساسيتين هما إهدار املوارد وتدمير البيئة وهذان ألاثران نتيجة واملعتمد على آليات 

 ملعيار أقص ى رب  ممكن وهو املعيار ألاساس ي في ظل العمل بآليات السوق بل أبعد من ذلك 
ً
طبيعية للعمل وفقا

 في تشكيل فنون 
ً
 بارزا

ً
إلانتاج بما يتوائم معه وليس فإن معيار أقص ى رب  ممكن قد لعب ويلعب باستمرار دورا

 .7بما يتوائم مع البيئة

 : 8إن املشكالت البيئية متعددة ويمكن تصنيف تلك املشكالت إلى ما يلي أنواع املشكالت البيئية: -ثانيا

: وتتمثل املشكالت النوعية في تلك التي تؤثر على نوعية القدرات الطبيعية لألنظمة البيئية مشكالت نوعية -أ

 لإلنسان أو لألنشطة إلانتاجية سواء كان هذا الضرر بشكل مباشر أو غير مباشر ومن أمثلة بحيث تح
ً
دث ضررا

 . ذلك ارتفاع حرارة كوكب ألارض وتآكل طبقة ألاوزون وتلوث الهواء واملاء

وارد : وهى تتمثل في املشكالت الناتجة عن آلاثار السلبية ألنشطة إلانسان بما يضر بقاعدة املمشكالت كمية -ب

  .الطبيعية املتجددة مثل مشكلة ندرة املياه وتجريف التربة وقطع الغابات ونضوب مصادر الطاقة واملعادن

وهى تتمثل في املشكالت التي يقتصر آثارها في إلاضرار باألنظمة البيئية في مكان أو إقليم  مشكالت إقليمية: -ج

 تلوث املياه في بلد ما يعد مشكلة محلي
ً
ة أما إذا تجاوز هذا التلوث ذلك البلد إلى بالد أخرى محدد، فمثال

  .أصبحت مشكلة إقليمية

وهى املشكالت التي يمتد تأثيرها إلى إلاضرار بنظام بيئي كوني مثل تآكل طبقة  مشكالت عاملية أو كونية: -د

 .ألاوزون وارتفاع درجة حرارة ألارض وتسرب إلاشعاعات

املشكلة البيئية جذورها ألاساسية في خصائتص املنظومتة )الاقتصاديتة إن  أبعاد املشكلة البيئية: -ثالثا

الاجتماعية، السياسية( أي أن املشكلة ليست مشكلة فنية تحل بالعوامل الطبيعية بل هي مشكلة اقتصادية 

دية، اجتماعية سياسية املنشأ والحلول ألاستاسية والجذرية للمشكلة تستند إلى تغييرات في املنظومة )الاقتصا

الاجتمتاعية السياسية( فتلك املنظومة هي التي تفرز القرارات املصيرية حول ما الذي ينتج؟ وكيف ينتج؟ وأين 

ينتج؟ وكيف توزع التكاليف والعوائد ومن يشارك في اتخاذ القرارات، ولذا فإنه إذا سلمت املنظومة 

 . 9لى فسدت ألاخيرة)الاقتصادية، الاجتماعية السياسية( سلمت البيئة وإن فسدت ألاو 

 

                                                             
لة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كلية التجارة جامعة ملجعبد الفضيل جتاب اهللا ، تلوث البيئة واملشكلة الاقتصادية، ا  - 6

 .48،ص:  0444ألاول،  04حلوان، العدد 
 . 001،ص:  0442، 001ارات التنموية واملشكالت البيئية، مجلة السياسة الدولية ألاهرام، العدد عبد الفتاح الجبالي، الخي - 7
 .01-04طارق فتحي عمر عبد الخالق، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 8
 .015،ص:  0442، 001خالد محمد فهمي ، أبعاد اقتصادية ملشكالت البيئة العاملية، مجلة السياسة الدولية، ألاهرام، العدد  - 9
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 املطلب الثاني : البعد املحاسبي للمشاكل البيئية 

إتضح أن هناك ارتباطا وثيقا مابين البيئة والتنمية، فاملشكالت البيئية تؤثر تأثيرا مباشرا على التنمية 

الصناعي كالتلوث والاستخدام غير الاقتصادي للموارد الاقتصادية املحدودة وخصوصا في ظل إتساع القطاع 

تمع من خالل ملجوالتطور التكنولوجي، وعلى املؤسسة البد أن تراعي عند أدائها ملهامها الوفاء بمسؤوليتها نحو ا

تمع، ونتيجة لذلك تحملت املؤسسات تكاليف وأعباء كبيرة لالهتمام ملجعدم ألاضرار بالبيئة التي يعيش فيها ا

املحاسبي ملواجهة املشاكل البيئية خصوصا في ظل الوعي املتنامي بالبيئة واملحافظة عليها، ومن هنا يبرز الدور 

من قبل املؤسسات املختلفة بضرورة الاهتمام بالعالقة الوثيقة مابين التنمية والبيئة حيث أن املنافع الناتجة 

ار وإدراج من النشاط والتي تؤثر على الدخل القومي ال تعد منفعة حقيقية إذا لم تأخذ العناصر البيئية باالعتب

 :التكاليف البيئية ضمن تكلفة املنتج النهائي ونوضح ذلك من خالل النقاط التالية

تم باملشاكل ته إن ضرورة وجود أنظمة محاسبية دواعي إلاهتمام باملشاكل البيئية محاسبيا: -الفرع ألاول 

 :ي مايليالبيئية لم ينشأ من فراغ، وإنما كانت هناك الكثير من ألاسباب نحاول توضيحها ف

 10: هناك أسباب جعلت من املسؤولية البيئية قضية رأي عام ومنها مايليأسباب تتعلق باملسؤولية البيئية -أوال

: 

زيادة الاهتمام بالبيئة واملحافظة عليها بعد التطور الكبير الذي حدث في تكنولوجيا الصناعة وما سببته  -أ

ص من مخلفات التشغيل، مما أدى إلى محاولة إلزام املشروعات املشروعات من تلوث للبيئة نتيجة قيامها بالتخل

 .بمسؤوليتها في الحفاظ على البيئة من هذا التلوث

ظهور نظرة جديدة اتجاه استمرار املشروع، حيث أصبحت تلك الاستمرارية مرتبطة بتلبية إحتياجات  -ب

 املجتمع املحيط باملشروع

في شؤوتها سواء عن طريق إصدار القوانين التي تلزم املؤسسات  محاولة املؤسسات تجنب التدخل الحكومي -ج

 .أو تعرضها للغرامات عند املخالفة

إن دمج البعد البيئي في سياسات التنمية الاقتصادية ملواجهة املشاكل البيئية  أسباب تتعلق باملؤسسة: -ثانيا

 :11والوصول إلى تحقيق التنمية املستدامة يتطلب قيام املؤسسة بما يلي

 .مشاركة املحاسبين والخبراء املاليين في التخطيط طويل ألاجل من أجل تحسين الجودة البيئية -أ

 .إدماج البعد البيئي في خطط التنمية -ب

فرض رسوم تلوث ومن ثم استخدام مثل هذه الرسوم في حل املشاكل الناتجة عن التلوث من جهة ولتشجيع  -ج

 .الحد من التلوث من جهة أخرى 

                                                             
لة العلمية ملجنادية عبد الحليم راض ي، مساهمة النظم املحاسبية في التقرير وإلافصاح عن ألاداء البيئي ملنظمات ألاعمال، ا - 10

 . 410-411، ص:  2110التجارة فرع البنات، جامتعة ألازهر، القاهرة، العتدد التاسع عشر، ديسمبر 21لكلية التجارة، كلية 
11 -  Roger Burritt, Stefan Schaltegger, "Eco – Efficiency in Corporate Budgeting", Environmental Managemen. 
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ا وزيادة فعالية استخدام املوارد بهحد من إنتاج النفايات بحيث ال يتعدى قدرة تحمل البيئة على استيعاال -د

 .وزيادة املوارد املتجددة لتعوض عن املوارد الناضبة

 دمج ألابعاد البيئية مع التنمية على مستوى التخطيط.  -هت

يعطي أبعادا جديدة لقيمة املوارد واستخدامها على إن تقييم آلاثار البيئية للمؤسسة قبل البدء في تنفيذه  -و

 .أساس تحليل التكلفة والعائد وكيف يمكن املحافظة عليها باإلضافة لتحقيق هدف املحافظة على البيئة

إن العالقة مابين التلوث البيئي واملحاسبة تتمثل في دور النظام  إطار املحاسبة عن البعد البيئي: -الفرع الثاني

ي توفير املعلومات الالزمة التخاذ القرارات وتقييم ألاداء، وإن الهدف ألاساس ي من محاولة إخصاع املحاسبي ف

ألاداء البيئي للمؤسسة لإلطار النظري للمحاسبة في التوصل إلى نظام محاسبي متخصص يعمل على قياس 

إحتياجات ألاطراف املستفيدة بكافة وتسجيل ألانشطة البيئية ومراجعتها وإلافصاح عنها في التقارير املالية لتلبية 

ا من املعلومات التي تساعدها في تقييم وفاء املؤسسة بمسؤوليتها اتجاه البيئة فلقد أدى زيادة إلاهتمام تهقطاعا

بالشؤون البيئية إلى أن ينادي املهتمون بمهنة املحاسبة بتعديل املحاسبة لتشتمل على حسابات جديدة تساير 

 .12املستجدات البيئية

ولقد ظهر إلاهتمام باإلعالم البيئي مع ظهور املحاسبة عن املسؤولية الاجتماعية، وكانت ألانشطة البيئية 

سواء من ناحية القياس ومعالجة تكاليفها ومنافعها، أو من ناحية إلافصاح عنها تمثل مجاال من مجاالت محاسبة 

وبضرورة تحمل املؤسسة ملسؤوليتها البيئية كاملة ومن املسؤولية الاجتماعية إلى أن تطور إلاهتمام بقضايا البيئة 

 .ثم كان اهتمام الفكر املحاسبي باألداء البيئي الذي أفرز املحاسبة البيئية

وتعتبر املحاسبة البيئية فرعا من فروع علم املحاسبة أنبثق من التطورات الحديثة في املفاهيم 

بين املحاسبة والبيئة التي تعمل فيها، وذلك في ظل متغيرات بيئية املحاسبية والبيئية ونتج عنه مزيد من الارتباط 

لها أثر كبير على النشاط الاقتصادي، ويترتب على ارتباط املحاسبة املالية التقليدية بالقضايا البيئية ضرورة 

 . إظهار التكاليف واملنافع املرتبطة باألداء البيئي في دفاتير وتقارير املؤسسات

حاسب مشاكل الاعتراف والقياس والتقرير البد من وجود سجالت خاصة باألنشطة ولكي يواجه امل

بها، والبد من تطبيق إلاجراءات الالزمة لتوفير الرقابة على املستندات الهامة  البيئية والعقود والارتباطات املتعلقة

اصة بإنشائها، وسجالت في هذا املجال مثل دراسات الجدوى البيئية الخاصة بمشروعات املؤسسة والعقود الخ

بهدف  التلوث البيئي والسجالت القانونية، وإلارشادات والترتيبات الواردة من الجهات الحكومية املختصة وذلك

 .13تخفيض أو منع املسؤولية القانونية، ويتضمن ذلك امللفات املتعلقة بقضايا البيئة لصالح أو ضد املؤسسة

                                                             
12 - Mathews, M.R, "Social and Environmental Accounting: A Practical Demonstration of Ethical Concern Journal of 

Business Ethics, vol.14. no.8,Aug.1995: p 665. 
 . 411-412نادية عبد الحليم راض ي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 13
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إن اهتمام املحاسبة بمشكلتة تلوث البيئة وما يترتب  على النظم املحاسبية:تأثير املشاكل البيئية  -الفرع الثالث

 .14عليها من آثار، سوف يؤدي إلى تطوير وتعديل بعض املفاهيم وألادوات املحاسبية مثل

تأثير الجانب البيئي على دراسة الجدوى: ينبغي عند إجراء الدراسة الفنية للمؤسسة تحديد مدى مالءمة  -أوال

وجيا للبيئة املحلية وآلاثار البيئية املتوقعة للمؤسسة، أما في مرحلة دراسة الجدوى والتي ترتكز على التكنول

 .مقابلة التدفقات النقدية الداخلية والخارجة فتراعى تكاليف ألاضرار البيئية واعتبارها ضمن التدفقات الخارجة

قيام املؤسسة بإعداد املوازنة الاستثمارية، يجب أخذ  تأثير الجانب البيئي على املوازنة الاستثمارية: عند -ثانيا

  :املتغيرات التي تتعلق بالتلوث في الحسبان ومن هذه املتغيرات

 ضرورة مراعاة البعد الزمني املتوقع للبدائل املقترحة مع عدم تجاهل أثر مشكلة التلوث على ذلك  -أ

 .ترة القادمة ضمن بنود املوازنة الاستثماريةإدراج التكلفة الرأسمالية للتحكم في التلوث في الف -ب 

تأثير الجانب البيئي على محاسبة املسؤولية: ينبغي أن يكون هناك اتساق بين مسؤولية إحداث التلوث أو  -ثالثا

منعه، مع ما يستلزمه ذلك من نفقات، مع سلطات إلادارية املختلفة للمؤسسات، ذلك أن بعض النفقات 

يسهل تخصيصها ألحد مراكز املسؤولية والبعض آلاخر ال يمكن تخصيصها إال للمؤسسة املتعلقة بمنع التلوث 

 .ككل

: تتم املعالجة الضريبية للتكاليف البيئية  -رابعا
ً
تأثير الجانب البيئي على معالجة التكاليف البيئية ضريبيا

 :15كمايلي

مشكلة بالنسبة لها حيث تعتبر من  املبالغ املدفوعة كمساهمات للحكومة وأجهزة حماية البيئة ال توجد -أ

التكاليف الواجبة الخصم، واملساهمات للهيئات الخاصة أو إقامة مشروعات في البيئة املحيطة مثل التشجير أو 

ا به التطهير وغيرها ينبغي اعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم بالكامل وليس في حدود النسبة املسموح

 .كتبرعات

 بالبيئة، أو تطوير تكاليف اتخاذ الق -ب
ً
رارات البيئية مثل تكاليف تصميم املنتجات الجديدة ألاقل إضرارا

تصميم املنتجات الحالية ملالءمة متطلبات البيئة وما يترتب عليها من تعديالت في خطوط إلانتاج أو إهتالكها في 

 .فترة أقل

إدراج الجانب البيئي في محاسبة املؤسسات يثير تأثير الجانب البيئي على النظام املحاسبي املالي: إن  -خامسا

العديد من املشكالت ذات البعد املحاسبي منها مشكلة قياس املوارد )ألاصول( الطبيعية الداخلة في إلانتاج، 

واملشاكل الخاصة بإعادة تبويب عناصر التكاليف و إلالتزامات البيئية، وكذلك املشاكل الخاصة باإلفصاح 

 . اء البيئي للمؤسسة. ونوضح ذلك بأكثر التفصيل في الفصل الثانياملحاسبي عن ألاد

                                                             
نعيم فيهم حنا، التكاليف البيئية إلاستثمارية وآثرها على معلومات القوائم املالية، مجلة البحوث التجارية ،كلية التجارة،  - 14

 .010 – 011، ص:  2118لد الثالثين، يناير ملجألاول، ا 28جامعة الزقازيق، العدد 
 . 0104- 0108إبراهيم حماد محمد، مرجع سبق ذكره، ص:  - 15
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 املطلب الثالث: أثر املشاكل البيئية على الفكر املحاسب

يحتوي الفكر املحاسبي على ثالثة عناصر أساسية هي ألاهداف التي تعني التعامل مع ألاداء املحاسبي 

ا املحاسبون فيما بينهم أو مع الغير من حيث املفاهيم و به للمؤسسة، و املفاهيم التي تمثل اللغة التي يتعامل

التعاريف و املصطلحات، و التنظير املحاسبي املتكون من أدوات علمية ممثلة في مبادئ وفروض محاسبية 

 :باعتبارهما قاعدة أي نظرية ونحاول من خالل هذا املطلب توضي  ذلك من خالل النقاط التالية

واملفاهيم املحاسبية ومدى مالءمتها للمحاسبة البيئية: ترتبط ألاهداف واملفاهيم ألاهداف  -الفرع ألاول 

 :املحاسبية إرتبطا وثيقا بالفكر املحاسبي ونوضح ذلك كمايلي

إن املشكالت املحاسبية املتعلقة بالتلوث تعمل على تطوير ألاهداف التي تشمل البعد البيئي إلى ألاهداف:  -أوال

لرئيس ي و الذي يعني بقياس و تحليل ألاداء ملؤسسة ما و توصيل املعلومات الالزمة للفئات جانب هدف املحاسبة ا

 :ا في عملية تقييم و اتخاذ القرارات وتحقيق ألاهداف التاليةتهاملختصة عن طريق إلافصاح بغرض مساند

 :16تتمثل ألاهداف املستحدثة في مايلي ألاهداف املستحدثة: -أ

ؤسسة في تحقيق الحماية للبيئة، لذا يجب تحديد كل من التكلفة و العائد التي قياس مدى مساهمة امل - 0

 . تمع تحملهاملجتخص املؤسسة بمعزل عن التكاليف و العوائد التي يجب على ا

إخضاع العمليات البيئية للقياس املحاسبي، حتى تصب  تكلفة ألاضرار البيئية ضمن تكاليف ألانشطة - 2

 للمؤسسة.

 وائم و التقارير املتضمنة لنتائج التأثيرات البيئية إلى جانب التقارير و القوائم املحاسبية.إعداد الق-1

تمع ككل بالبيانات البيئية، و املحاسبية ملجإمداد ألاطراف املختلفة من مؤسسات و أجهزة حكومية معنية و ا- 4

 .عن املسؤولية البيئية و منها التعويض و الغرامة املالية

توفير املعلومات املحاسبية التي تبين مدى التزام املؤسسة بمعايير الحفاظ على البيئة من عدم إلتزامها و ذلك  -5

 لتسهيل اتخاذ القرارات الرشيدة. 

ا ال تتعارض مع الهدف الذي بنيت نهوالدافع وراء النظر للمشكالت املحاسبية املتعلقة بالتلوث هو أ

كالسيكية الذي يتأسس على الفرض القائل بأن هدف املؤسسة يتمثل في تحقيق عليه النظرية الاقتصادية ال

 .أقص ى رب  ممكن في ألاجل الطويل

                                                             
غتم سحيم الدبوس، دراسة تحليلية للمشكالت املحاسبية الناتجة عن التأثيرات البيئية لشركات النفط الكويتية، رسالة  - 16

 . 10- 11، ص:  2114ماجستير، كتلية  التجارة، جامعة عين شمس، 
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أوضحت جمعية املحاسبة ألامريكية إلى أن قياس إلانعكاسات البيئية أهداف تتعلق بالسجالت البيئية:  -ب

يا هو تحميل املؤسسات بتكاليف للمؤسسات يعتبر من اختصاص املحاسبين خاصة وأن الاتجاه السائد حال

املحافظة على البيئة، بدال من تحميلها على املجتمع، وبالتالي يتم معالجة البيانات املرتبطة باألداء البيئي من 

خالل الوظيفة املحاسبية، لذا ظهر ما يسمى بسجالت التلوث البيئي، ومن ثم إمكانية تسوية الوقائع الخطرة و 

 :17دف إلى تحقيق مجموعة من ألاهداف أهمها مايليته ت والتيذه السجال ه اتهانعكاسا

توفير املعلومات املطلوبة للتقرير عن التكاليف و الالتزامات البيئية و تضمينها في الحسابات و القوائم ، مما   -0

 .يزيد من معنوية السجالت املحاسبية والتقارير املالية

صورة تقارير بيئية بما يخدم أغراض تقييم ألاداء، وأيضا تمكن عرض آلاثار البيئية ألنشطة املؤسسة في  -2

 .املراجع من التحقق من ألاداء البيئي ومراجعته

 . تمكن البيانات املحاسبية املالية املتعلقة باألداء البيئي من تحديد املوارد الالزمة لتحقيق إلادارة املثلى للبيئة -1

 .الخطط والبرامج البيئيةمعاونة ألاجهزة املختصة في إعداد  -4

 .توفير مؤشرات بيئية يمكن أن تساعد في تحقيق الرقابة على ألاداء البيئي و اتخاذ القرارات املالئمة -5

و حتى يمكن ترجمة ألاهداف السابقة ووضعها في حيز التنفيذ، البد من استحداث مفاهيم املفاهيم:  -ثانيا

تي لم يسبق وأن أستخدمت في املحاسبة املالية التقليدية، بمعنى آخر محاسبية تتالءم وطبيعة هذه املشكالت وال

إيجاد لغة جديدة نستطيع أن نفهم من خاللها خصائص التأثيرات البيئية و خاصة ما يؤثر على التطبيق 

ملفاهيم املحاسبي، ومن هذه املفاهيم على سبيل املثال الحدث البيئي، ألاثر البيئي، ألاطراف املستفيتدة وكل هتذه ا

لخدمة الاعتراف والتناول املحاسبي، وقياس نتائج ألاعمال واملراكز املالية، وأخيرا إلافصاح املحاسبي البيئي 

 : 18ونوضحها كمايلي 

ا، فقد تكون عن طريق به ا والتي تعملبه الحدث البيئي: كل ما ينتج عن تفاعل بين املؤسسة والبيئة املحيطة -أ

املؤسسة فيما بينها وبين باقي املؤسسات ألاخرى، أو أحداث عامة تتعرض لها املؤسسة ا به العمليات التي تقوم

 مثل الحرائق، أو تسرب ألادخنة والغازات السامة ، الحروب ....... الخ .

ألاثر البيئي: هو كل ما يترتب عن الحدث البيئي سواء بالسلب أو باإليجتاب علتى أداء و نتائتج املؤسسة و  -ب

ولكن كما سبق فإننا سوف نتناول في هذا البحث ألاثر البيئي السالب الناتج عن ألاحداث البيئية  تمع،ملجا

 .املختلفة دون ألاخذ باألثر البيئي إلايجابي

ألاطراف البيئية املستفيدة: هي تلك الفئة التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر مع املؤسسة، وتنقسم تلك  -ج

ة، أطراف خارجية بين ألاطراف الداخلية العاملين وإدارة املؤسسة، أما ألاطراف الخارجية الفئة إلى: أطراف داخلي

فهي متعددة كالحكومة، والعمالء، والجمعيات البيئية الضاغطة، وكذلك باقي أفراد املجتمع الذين يؤثر على 

 .الحدث البيئي بصورة غير مباشرة، أو يكون التأثير عليهم باملستقبل

                                                             
 .11-12ص:  املرجع السابق،  - 17
 . 14-11ص:  تم سحيم الدبوس، مرجع سبق ذكره، نغ - - 18
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 لبيئي: هو مطلوب ذو توقيت ومبلغ غير مؤكدين يتعلق باألحداث البيئية. املخصص ا -د

ألاصل البيئي: مورد تسيطر عليه املؤسسة نتيجة ألحداث سابقة تلوث )و يتوقع أن تتدفق منه منافع  -ه

 اقتصادية مستقبلية ( تقليل امللوثات.

ات ايرادية ترتبط أساسا بالفترة املصروف البيئي: ما ينعكس في شكل مصروفات رأسمالية أو مصروف -و

 .املحاسبية كمصاريف إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التلوث

يعتمد كل فرع من فروع املحاسبة على  الفروض املحاسبية ومدى مالءمتها للمحاسبة البيئية: -الفرع الثاني

ر املحاسبي، وتحتوي الفروض الفروض و املبادئ املحاسبية املتعارف عليها باعتبارها أدوات علمية للتنظي

املحاسبية على فرض الوحدة املحاسبية، فرض الاستمرارية فرض الدورية أو الفترة املحاسبية، فرض الوحدة 

النقدية، وسندرسهم من جانب البيئة، وهذا من أجل محاولة جعل الفروض املحاسبية محتويه على البعد البيئي 

 . 19ونوضح ذلك كمايلي

يختص هذا الفرض بدائرة النشاط التي يتم القياس والتحليل املحاسبي عندها،  املحاسبية: فرض الوحدة -أوال

ومن ثم فهو يتعلق بجانب مفهوم املؤسسة فتوجد ثالث نظريات تقدم مفهوما لها وهي نظرية امللكية املشتركة 

ي يتالءم مع مسؤوليتها ونظرية الشخصية املعنوية ولكن النظريتين السابقتين لم تقدما املؤسسة بالشكل الذ

البيئية والاجتماعية، حيث أصب  ألاداء البيئي والاجتماعي فيها رهنا باإللزام القانوني أو بتفاعل إلادارة مع 

تمع، وهو ألامر الذي اليستقيم مع التوسع في مفهوم املسؤولية البيئية و الاجتماعية للمؤسسة ومن ثم ظهرت ملجا

ي اعتبرت بأن املؤسسة كوحدة محاسبية هي مجموعة من املصالح املشتركة ينبغي نظرية التنظيم الاجتماعي الت

تحقيتق التوازن بينها، ومن ثم قد ال يكون الرب  هو الهدف الوحيد ولكن قد تأتي بجانبه أهداف أخرى بيئية 

أجل أن تتبنى  واجتماعية، وبهذا املفهوم يجب أن يكون القياس وإلافصاح املحاسبي عن الجانب البيئي وهذا من

 :20املؤسسة سياسة بيئية واعية تسعى إلى تحقيق آلاتي

  .تحقيق الرب  كعائد على الاستثمار البيئي -أ

 .توفير الحماية للبيئة وتحقيق العائد البيئي -ب

يعني هذا الفرض أن املؤسسة مستمرة في مزاولة نشاطها طاملا أنه ليس هناك دليل  فرض الاستمرارية: -ثانيا

 .إلى عكس ذلك، باعتبار أن احتمال التصفية أو التوقف أو تقليص النشاط يعد حالة استثنائيةيشير 

                                                             
أحمد محتمد الشهير سيد عمر، إمتكانية التعبير عن ألاداء البيئي و إلاجتماعي للمنشأة الاقتصادية من خالل إلاطار الفكري  - 19

 . 24- 24: ،ص ص 0448، 25لة العلمية لكلية التجارة، كلية التجارة جامعة أسيوط، العددملجللنظرية املحاسبية ا
 . 15نغم سحيم الدبوس، مرجع سبق ذكره، ص:  - 20
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ويظهر صدق فرض الاستمرارية في املحاسبة عن البيئة بأن املؤسسات عليها إلى جانب مسؤوليتها 

يها أن تلتزم الاقتصادية مسؤوليات أخرى اجتماعية وأن بقاء املؤسسة واستمرارها في املدى الطويل يحتم عل

 .21وتستوفي تلك املسؤوليات الاجتماعية

دد إستمرارية املؤسسات، فلم يعد ته وعليه أصبحت قضايا البيئة واملسؤولية الاجتماعية من ألامور التي

ا الاجتماعية ومن ثم فليس من تهمن املقبول وجود مؤسسة تسبب إنتهاكات للبيئة وتعتدي عليها وتخل بمسؤوليا

العوامل البيئية والاجتماعية املؤثرة في وجود املؤسسة عند إصدار التقرير املالي عنها، حيث يجب  املقبول تجاهل

إلافصاح عن الالتزامات املترتبة على املسؤولية البيئية، في صلب القوائم املالية مع إلاشارة في إلايضاحات املتممة 

ملؤسسة، وإلاجراءات التي اتخذت لتصحي  الوضع إن دد استمرارية اته للتقارير املالية لطبيعة املخالفات التي

 .وجدت

يعني هذا الفرض ضرورة تقسيم حياة املؤسسة إلى فترات دورية متساوية )السنة أو الفترة  فرض الدورية: -ثالثا

فرض املالية( لتوفير إمكانية إعداد التقارير املالية من أجل تقديم املعلومات الالزمة ملستخدميها، وأهمية هذا ال

تهاية عمر املؤسسة وتصفيتها وبالرغم من أن هذا البديل يظهر الصورة  تبدو من أن البديل هو الانتظار حتى

النهائية لنتيجة النشاط على وجه اليقين إال أنه يتعارض مع مصالح أطراف عديدة ال تستطيع الانتظار حتى 

واملوردين والعمالء واملقرضين واملستهلكين وكافة أطراف إنقضاء املؤسسة من بينهم املالك وإلادارة والعاملين 

تمع وجميع هذه ألاطراف في حاجة إلى معلومات عن املؤسسة بشكل دوري وعلى فترات قصيرة حتى تعيد ملجا

 النظر بشكل مستمر في عالقتها باملؤسسة.

اية عمر نه ظار حتىوتبدو أهمية هذا الفرض من منظور بيئي واجتماعي في أنه من غير املتصور الانت

املؤسسة لتوفير املعلومات عن ألاضرار التي سببتها املؤسسة للبيئة من خالل التلوث بمختلف أنواعه، أو إلاهدار 

 .الذي يصيب املوارد الطبيعية والبشرية، وإلاخالل بالقيم الاجتماعية السائدة

افظة على البيئة وعلى القيم وفي املقابل ال يجب إغفال املساهمات الايجابية من املؤسسة كاملح

اية عمرها وإنما يجب أن يتم القياس وإلافصاح بشكل دوري عن ألاداء نه الاجتماعية وألاخالقية السائدة حتى

تمع من ملجتمع أن تحدد موقفها من املؤسسة من حيث قبولها في املجالاجتماعي والبيئي حتى يمكن لكافة أفراد ا

د التقارير التي تستخدم لتوفير املعلومات الالزمة التخاذ القرارات في املدى عدمه ففرض الدورية يرتبط بإعدا

القصير وتزويد ألاطراف املعنية باملؤسسة باملؤشرات التي تمكنهم من تقييم ألاداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

 .وبشكل يسم  بتقويم إلانحرافات فور وقوعها

قصد باإليجابية أو املوضوعية عدم التحيز في كافة مراحل العمل ي فرض إلايجابية أو املوضوعية: -رابعا

املحاسبي أو خضوعها للتقديرات الشخصية، فاملوضوعية هي البعد عن التحيز الشخص ي، ودليل إثبات، وإتفاق 

 . 22جماعي في القياس والنتائج واقتناع مستخدمي املعلومات املالية بخلوها من إلاعتبارات الشخصية

                                                             
21 - John C, Anderson & Alon w. frankle, Voluntary Social Reporting An ISO-Beta Potfolio Analysis , The Accounting 

Review, vol.Lv. No 5, July,1988, p124. 



 اسبة التكاليف البيئيةإلاطار املفاهيمي  ملح _______________________________ الفصل ألاول 

 

20 
 

 

 

 

  

 

 املبحث الثاني : املدخل املحاسبي لدراسة البعد البيئي

ترتبط قضايا البيئة والتنمية ببعضهما البعض بعالقات من التكامل والاعتماد املتبادل، فأصبحت                

ة قضية العناية بالبيئة وما ينتج عنها من تكتاليف ومنافع تتصدر مكانة بارزة وبالغة ألاهمية بسبب تلك العالق

بالتنمية وكذلك العالقة الوثيقة برفاهية إلانسان وبمستوى معيشته وتقدمه، وأمام ضرورة تفهم املؤسسات 

ملسؤوليتها اتجاه البيئة وما يترتب عليها من تكاليف ومنافع تظهر مدى أهمية الحاجة إلى توفير البيانات 

افع، وذلك من خالل املحاسبة البيئية قصد واملعلومات الالزمة لألطراف ذات العالقة عن هذه التكاليف واملن

معالجة املشكالت البيئية و املحافظة على البيئة فمن خالل هذا املبحث سنحاول دراسة املدخل املحاسبي 

 :لدراسة البعد البيئي من خالل املطالب التالية

 

 املطلب ألاول : ماهية املحاسبة البيئية 

جماعات املستهلكين أكثر تشددا وإهتماما بفحص مدى إلتزام املؤسسات أصبحت املنظمات املهنية و              

دف تحسين ألاداء البيئي، وحتى يتسنى للمؤسسة ذلك البد من دمج القضايا به بالنظم والقوانين البيئية وذلك

خالل البيئية إلى املحاسبة بفروعها، ما أدى إلى ظهور املحاسبة عن البيئة وسنحاول التعرف عليها وذلك من 

 النقاط التالي

  :قبل التطرق ملفهوم املحاسبة البيئية نود أن نوضح مايلي مفهوم املحاسبة البيئية: -الفرع ألاول 

إن نشأة املحاسبة البيئية ترجع إلى الضغوط التي مارستها املنظمات الدولية على املؤسسات  ا:تهأسباب نشأ -أوال

  :23من أجل إلاهتمام بقضايا البيئة وهي كمايلي

وهي الضغوط التي تمارسها الشركات كبيرة الحجم على مورديها لحثهم على الالتزام  ضغوط سلسة القيمة: -أ

  .للمنتجات ISO بنظم إلادارة البيئية الصادرة عن منظمة التوحيد القياس ي

                                                                                                                                                                                                    
 . 45،ص:  0482،أكتوبر  1املحاسبي ، الجمعية العربية للتكاليف، العدد جالل الشافعي، املوضوعية كمعيار للقياس  - 22
 . 111- 124امي، مرجع سبق ذكره، ص ص: ته عز الدين فكري  - 23
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 وهي الضغوط التي يمارسها ألاطراف أصحاب املصلحة على املؤسسات من أجل ضرورة ضغوط إلافصاح: -ب

إلافصاح عن ألاداء البيئي في التقارير املالية السنوية، أو إلافصاح الاختياري في تقارير ألاداء البيئي للشركة وفقا ملا 

 .يعرف بمبادرات إلافصاح العاملية

وهي تلك الضغوط املتولدة من نمو الوعي العالمي باملسؤولية الاجتماعية لالستثمارات، ونظم  ضغوط مالية: -ج 

 .ال مثل مؤشر دو جونز املستدامملجستثمارات في هذا اتصنيف الا 

وهي تلك الضغوط التي تمارسها الجهات الرقابية والقانونية بالدول املختلفة لتقليل  ضغوط قانونية: -د 

 .معدالت املؤسسات للمواد الخطرة والسامة أو امللوثة للبيئة، وكذلك تقليل معدالت انبعاث الغازات السامة

وهي قيمة الضرائب التي تفرضها الحكومات على استخدام املواد الضارة بالبيئة مثل  الضريبية: الضغوط -ه

 .تهدف إلى الحد من ألاضرار بالبيئة ضريبة الكربون وغيرها من الضرائب املماثلة التي

ا واملتزايدة من ا سابقتهنتيجة لضغوطات التي ذكر  أهم املسميات التي عرفتها املحاسبة املتعلقة بالبيئة: -ثانيا

أطراف متعددة اتجاه مشكالت التلوث البيئي، ألاثر في دفع املؤسسات نحو إلاهتمام باملحاسبة عن البيئة، حيث 

 : 24أطلقت العديد من املسميات على إهتمام املحاسبة بكيفية القياس والتقرير عن البيئة واملوارد الطبيعية منها

ا وأطلق على كل ما تهحيث ظهر هذا املصطلح في العقدين ألاخيرين عند الحديث عن البيئة ومشكال التخضير: -أ

  .يراعى البعد البيئي أو التنمية املستدامة هذا الوصف

تم بمجال واحد من مجاالت املحاسبة البيئية وهو املحاسبة عن عناصر التنوع ته: املحاسبة الخضراء -ب

  .البيولوجي

يشير إلى إعداد الحسابات باستخدام الوحدات املادية على املستوى الجزئي، إال أن  الايكولوجية: املحاسبة -ج

 .مصطلح املحاسبة البيئية هو أكثر املصطلحات تعبيرا عن اهتمام املحاسبة بكافة القضايا البيئية

 بيئية نذكر منها:أهم التعريفات للمحاسبة البيئية: تعددت التعريفات التي تعرف املحاسبة ال -ثالثا

ا: " تحديد وقياس نهتعريف مجمع املحاسبين إلاداريين الكندي والذي عرف املحاسبة البيئية بأ               

ذه به وتخصيص التكاليف البيئية ألخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات إلادارية ثم توصيل املعلومات الخاصة

 .25التكاليف لألطراف املستفيدة منها "

ا ألاداة التي يستخدمها مديرو ألاعمال في اتخاذ القرارات املرتبطة نهمن خالل علم املحاسبة إلادارية "بأ              

ا ألاداة الخاصة نهبرأس املال، وتحديد التكاليف، وتصميم العمليات واملنتجات، وتقييم ألاداء، باإلضافة إلى أ

 ."باتخاذ القرارات املرتبطة باملستقبل

ا ألاداة الرئيسية التي توجه مديري املؤسسات نحو الحد من التلوث نهمن خالل ألاداء البيئي "بأ              

ا نهوالفاقد ودعم إلادارة في تخفيض التكاليف البيئية من خالل تطبيقات الحد من التلوث والفاقد، حيث أ

                                                             
 . 111امي، مرجع سبق ذكره، ص: ته عز الدين فكري  - 24
ئ املحاسبية الحالية مع إلاشارة إلى عوض لبيب فت  اهللا الديب، املحاسبة عن التكاليف والالتزامات البيئية في ضوء املباد - 25

 . 41،ص:  0446،ملحق العدد الثاني، سبتمبر  11لد ملجمصر، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية، جامعة إلاسكندرية، ا



 اسبة التكاليف البيئيةإلاطار املفاهيمي  ملح _______________________________ الفصل ألاول 

 

22 
 

املالية للمؤسسة، ومن ثم تحصل املؤسسة على فوائد تختص بالتعرف على التكاليف البيئية وإدراجها في التقارير 

 ."من إلافصاح عن هذه التكاليف لعل أهمها تقليل التأثيرات البيئية

ومن خالل التعريفات السابقة للمحاسبة البيئية توصلنا إلى أنه  مستويات ممارسة املحاسبة البيئية: -رابعا

 : 26ممارستها على مستويين هما يمكن

وتعني تحديد وقياس استهالك املوارد الطبيعية )املتجددة وغير املتجددة( للدولة  الاقتصاد القومي:مستوى  -أ

 .اية كل فترة، بغرض التخطيط والرقابة وصنع القرارات على املستوى القومينه ا فيتهوكذلك تقييم مخزو 

ان فاألول ممارسة املحاسبة وممارسة املحاسبة البيئية على مستوى املؤسسة لها اتجاه مستوى املؤسسة: -ب

البيئية بغرض ترشيد قرارات ألاطراف الخارجية )املحاسبة املالية البيئية(، والثاني ممارسة املحاسبة البيئية 

 ( .بغرض ترشيد قرارات إدارة املؤسسة )محاسبة نظم إلادارة البيئية

ا سابقا تهإضافة إلى الضغوطات التي ذكر  ألاسباب واملبررات التي دعت إلى وجود محاسبة بيئية: -الفرع الثاني

 : 27هناك مجموعة من ألاسباب واملبررات التي دعت إلى وجود املحاسبة البيئية هي

اهتمام املنظمات الدولية، ومن أهمها إدارة التنميتة املتواصلة بالهيئتة العامة لألمم املتحدة، حيث قامت  أوال:

 . ء ألامم املتحدة في مجال محاسبة نظام إلادارة البيئيةهذه املنظمة بتكوين ما يسمى بمجموعة خبرا

 .الدراسات التي أثبتت أن إلانفاق في مجال التكاليف البيئية يعمل على زيادة أرباح املؤسسات ثانيا:

م في مجاالت حماية البيئة، مما يحقق الثقة بدرجة أكبر لألداء تهتمكين املؤسسات من إلافصاح عن إنجازا ثالثا:

 .البيئي

الضتغوط التي تمارسها الهيئات املهنية مثل الجتمعية البريطانية للمؤمنين وجمعية صندوق دعم  رابعا:

التعويضات وذلك بغرض أخذ املخاطر البيئية في الحسبان وبما يؤكد املسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات 

 .واملؤسسات

في مجاالت حماية البيئة، مما يحقق الثقة بدرجة أكبر في  متهتمكين الشركات من إلافصاح عن إنجازا خامسا:

 .تحقيق الشركة ألدائها الاجتماعي

أدت التطورات الهائلة التي حدثت في تكنولوجيا التصنيع وكثرة املشروعات الصناعية وما ترتب عليه سادسا: 

 .ليهامن زيادة تلوث البيئة، إلى ضرورة النظر بعين الاهتمام إلى البيئة والحفاظ ع

ضرورة تبني التنمية املستدامة بما يحقق التنمية التي تحقق التوازن بين احتياجات الحاضر وتطورات  سابعا:

 .املستقبل

تمع يترتب عليه ضرورة ملجأن تحميل املؤسسة بنفقات املحافظة على البيئة بدال من تحميل عبئها على ا ثامنا: 

 .ة من خالل الوظيفة املحاسبيةمعالجة البيانات املرتبطة باألنشطة البيئي

                                                             
 .28طارق فتحي عمر عبد الخالق، مرجع سبق ذكره، ص: - 26
، ص:  2115ي، مؤتمر الجهاز املركزي للمحاسبات ، القاهرة،أحمد فرغلي محمد حسن، املحاسبة البيئية إلاطار العلمي والعمل - 27
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ا في مجال حماية البيئة يزيد من ثقة عمالئها في تحقيق املؤسسة تهإن إفصاح املؤسسات عن انجازاتاسعا: 

 ألدائها

 البيئي والتوافق مع التشريعات املنظمة الستغالل موارد البيئة، ويحسن من صورة وسمعة املؤسسة.

 : 28املحاسبة البيئية: إن أهم معوقات ومشاكل تطبيق املحاسبة البيئية مايليمعوقات تطبيق  -الفرع الثالث

  .: قلة الوعي البيئيأوال

  .ثانيا: عدم وجود معايير محاسبية أو قوانين ملزمة بتحمل أو باالعتراف باملسؤوليات البيئية

تلوث إلى بيانات كمية مقاسه : مشكلة القياس املحاسبي والتي تتمثل في كيفية تحويل بيانات نوعية للثالثا 

 .بوحدات نقدية، لتحقيق متطلبات الاعتراف والقياس والتسجيل وإلافصاح في املحاسبة

: مشكلة آلاثار البيئية الضارة غير املنظورة، والتي يمكن أن ال تظهر في الوقت الحالي وقد تظهر في املستقبل رابعا 

بحجم ألاضرار الناتجة عنها، على سبيل املثال، ألاضرار الصحية التي  ا أو ته القريب أو البعيد، حيث ال يمكن التنبؤ

 .قد تسببها أنظمة الاتصاالت الخلوية

: مشكلة حصر ألاضرار البيئية، ففي بعض الصناعات ال يمكن حصر ألاضرار البيئية املتسببة عنها، خامسا 

ودة، على سبيل املثال، إنتاج فيمكن أن تسبب بعض الصناعات كوارث بيئية ضخمة ال مجرد أضرار محد

منتوجات قد تسبب عدة حاالت تلوث كاملشاكل الصحية املزمنة لإلنسان، أو التسبب في إنقراض نوع معين من 

 .الحيوانات أو النباتات، مما يوجد صعوبة في قياس ألاضرار بوحدات نقدية

سيؤثر على جوانب عدة، وذلك الرتباط  : مشكلة التكلفة، إن تحميل التكلفة البيئية على تكلفة املنتجسادسا 

تلك التكلفة بالقدرة التنافسية الحالية، مما يؤدي ذلك إلى رفع تكاليف املنتجات وبالتالي أسعارها، مما قد 

  .يضعف القدرات التنافسية على مستوى التبادل الدولي وهنا قد يظهر املزيد من الحروب التجارية

الجهة التي ستقدم املعلومات عن التلوث البيئي تتمثل في العنصر البشري : مشكلة املوضوعية، حيث أن سابعا

 .والذي غالبا ما يحكمه عنصر التقدير الشخص ي

 

 املطلب الثاني: مقومات تطبيق نظام املحاسبة البيئية

وهذا  يبذل املفكرون وأصحاب ومالك املؤسسات جهدا كبيرا من أجل تطوير أساليب حماية البيئة،                

بعد اقتناعهم بأن مسؤولية حماية البيئة سواء داخل وخارج املؤسسة تقع على عاتقهم، وأن الاستمرار في 

استتراف وتلويث املوارد البيئة سيهتدد وجودهم في املستقبل، حيث أن البيئتة تعتبتر املصدر ألاساس ي لكافة 

م تهيمتد إلى الضرر الاقتصادي ملؤسساتمع فحسب ولكنه سملجا ليس إضرارا بابه مواردهتم، وإلاضرار

االت البيئية، وسنحاول توضي  مقومات ملجتم باته ومصالحهم، وهذا ما أدى إلى ضرورة وجود أنظمة محاسبية

 :تطبيق نظام املحاسبة البيئية في املؤسسة من خالل النقاط التالية
                                                             

 .410عفاف إسحق أبو زر، مرجع سبق ذكره ، ص: - 28
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 : 29 البيئية بصفة عامة كمايلييمكن تصنيف نظام املحاسبة  نظام املحاسبة البيئية : -الفرع ألاول 

ومجال اهتمام هذا الفرع هو فهم وإدراك وترجمة التأثيرات على النظام املحاسبي  املحاسبة املالية البيئية: -أوال

م على اتخاذ القرارات تهدف إعداد التقارير املالية الالزمة لألطراف الخارجية ملساعدها التقليدي في املؤسسة

ألاداء البيئي للمؤسسة، وهذه التقارير كما هو معلوم يجب أن تعد وفقا للمعايير املحاسبية الاقتصادية وتقويم 

 .حتى تكون قابلة ملقارنة وموضوعية وعادلة وغيرها من خصائص املعلومات املحاسبية

ة الناتجة ومجال اهتمامها هو حصر وقياس وتحليل التكاليف وإلايرادات البيئي املحاسبة إلادارية البيئية: -ثانيا

بهدف توفير البيانات الالزمة لترشيد القرارات إلادارية املتعلقة بالتخطيط والرقابة وتقويم  عن أنشطة املؤسسة

ألاداء فيما يتعلق بالبعد البيئي سواء على مستوى املؤسسة ككل أو على مستوى ألاقسام والعمليات وألانشطة 

 الداخلية

جال اهتمامها هو املحاسبة عن موارد البيئة الطبيعية تمهيدا إلدماجها في وم محاسبة املوارد الطبيعية: -ثالثا

ا في تقارير عن التدفقات املرتبطة باملوارد الطبيعية بقيم كمية ومالية ومن تهاملحاسبة القومية، وتتمثل مخرجا

اض املحاسبة ثم حجم املخزون من هذه املوارد وما قد يرد عليها من التزامات أيضا، ومعلومات أخرى ألغر 

 .القومية

ومجال اهتمامها هو دراسة املعلومات املالية والفيزيائية املتعلقة بالبيئة في سياق  املحاسبة املستدامة: -رابعا

املفهوم الواسع للمحاسبة عن الرفاهية املستدامة، أو كما يطلق عليها بعض الكتاب حيث يتعرضون لها في سياق 

  .كثير من ألاحيان أيضااملحاسبة إلادارية البيئية في 

يهدف نظام املراجعة البيئة إلى تقييم مدى توافق ألاداء البيئي للمؤسسة مع املعايير  : 30املراجعة البيئية -خامسا

البيئية واملتطلبات والالتزامات التشريعية، وما هي فرص التحسين املتوقعة لألداء البيئي للمؤسسة، والتأكد من 

بيئية ومدى الالتزام بقواعد القياس وإلافصاح السليم عن املعلومات البيئية في ضوء صحة وسالمة الحسابات ال

املعايير البيئية واملحاسبية، وتنقسم املراجعة البيئية إلى مراجعة إدارية بيئية ومراجعة حسابات بيئية) وتشمل 

 ( مراجعة داخلية ومراجعة خارجية

حيث يتم تصنيف العمليات املتوقع أن تتأثر باملحاسبة  ات بيئي:املحاسبة البيئية كنظام معلوم -الفرع الثاني

البيئية إلى وظيفة داخلية، وأخرى خارجية، وتساعد الوظيفة الداخلية للمحاسبة البيئية على إدارة املصروفات 

عالية البيئية وتحليل آلاثار املرتبطة بتكاليف املقاييس البيئية، كذلك تشجيع الاستثمارات ذات الكفاءة والف

ا تساعد على توصيل كافة املعلومات البيئية لألطراف نهالبيئية، وبالنسبة للوظيفة الخارجية للمحاسبة البيئية فإ

ويوضح الشكل التالي املحاسبة البيئية كنظام  .31الخارجية من أصحاب املصالح املختلفة إلتخاذ القرارات

 :معلومات بيئي للمؤسسة

                                                             
 . 115- 114امي، مرجع سبق ذكره، ص ص: ته عز الدين فكري  - 29
 . 051محمود يوسف الكاشف، مرجع سبق ذكره، ص:  - 30
 . 111عنايات حامد محمد عطية ، مرجع سبق ذكره ، ص:- 31
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 .يبين املحاسبة البيئية كنظام معلومات بيئي(: 1-1الشكل رقم )

 املحاسبة البيئية كنظام معلومات بيئي للمنظمة

 

 املنظمة                                                                   املجتمع                                                      

 

 

 

 تمعلمجاالتصال مع ا                     أداة إدارية للمنظمة                    
 

 

 

، عطية تفعيل دور نظم املحاسبة وإلادارة البيئية لتحقيق التنمية املستدامة: عنايات حامد محمد املصدر

 .111،ص: 2111والبحوث التجارية، كتلية التجارة، ببنها العدد الثاني،مجلة التدراسات 

بالنسبة لالستخدام الداخلي يتم اختيار أهداف املؤسسة، ويتم تحديد وقياس املصروفات البيئية                  

ونمو املؤسسة، وعمل املتعلقة بالحفاظ على البيئية، وتحليل املبالغ املستترة من أجل تحسين كفاءة ألاداء البيئي 

نظام إدارة بيئية دقيق، أما بالنسبة لالستخدام الخارجي ملعلومات املحاسبة البيئية فهو الناتج عن إلافصاح عن 

 لتقييم السلوك البيئي للمؤسسة، وعندما يتم نشر 
ً
املعلومات البيئية في التقارير املالية، والذي يصب  مقياسا

بالنشاط التشغيلي يمكن ملتلقي املعلومات معرفة كيفية تعامل املؤسسة بالنسبة مكونات التكلفة البيئية وربطها 

 ملستخدميها
ً
 .للحفاظ على البيئة، ويجب التأكد من فائدة املعلومات التي يتم نشرها خارجيا

 الوظيفة الداخلية الوظيفة الخارجية

متلقي   متلقي املعلومات
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ويمكن وعليه إذ يمكننا القول بأن وجود نظام للمحاسبة البيئية داخل املؤسسات أصب  أمرا ضروريا،              

أن يكون إجباريا على املؤسسات الصناعية بمختلف أنواعها وذلك نظرا لتأثيرها العالي على البيئة، وهذا ما 

 .يدعونا للتعرف على عوامل نجاح نظام املحاسبة البيئية

نقوم بتوضي  أهمية وجود نظام املحاسبة البيئية عوامل نجاح نظام املحاسبة البيئية:  -الفرع الثالث

 ومكوناته

إن وجود نظام املحاسبة البيئية باملؤسسات له أهمية بالغة ويرجع  أهمية وجود نظام املحاسبة البيئية: -أوال

 : 32ذلك إلى مجموعة من الاعتبارات منها 

تمع من املعلومات الاجتماعية والتي أصبحت مجأن استمرار وتطور مهنة املحاسبة مرتبط بتلبية احتياجات ا -أ

 ضر 
ً
 بجانب املعلومات املاليةمطلبا

ً
 وملحا

ً
 وريا

 من تحميل عبئها  -ب
ً
أن الاتجاه السائد في الوقت الحالي هو تحميل املؤسسات بنفقات املحافظة علي البيئة بدال

تمع، ألامر الذي يترتب عليه معالجة البيانات املرتبطة باألنشطة البيئية من خالل الوظيفة املحاسبية ملجعلي ا

 .للمشروع

 علي أصول املؤسسة أ -ج
ً
 من املعلومات الخاصة باألنشطة البيئية ذات طابع كمي ومالي وتؤثر جوهريا

ً
ن كثيرا

 .ا ومن ثم فهي تندرج ضمن عمل املحاسبتها والتزاماتهونفقا

 ملجإن عدم قيام املحاسبين بتقديم معلومات عن آثار أنشطة املؤسسات على البيئة وا -د
ً
تمع إنما يعني ضمنيا

وتشجيع املؤسسات التي تقوم بتلويث البيئة ومعاقبة املؤسسات بتخصص جزء من مواردها للحد من  تأييد

 التلوث

تقليل املخاطر البيئية على املؤسسات بسبب ردود ألافعال الرسمية والشعبية مثل تخفيض استهالك سلع  -هت

 
ً
 .معينة وحظر أنشطة معينة مع تشجيع أنشطة أخرى أقل ضررا

ويمكن اعتبار نظام املحاسبة البيئية كأي نظام للمعلومات، وبذلك فإنه ت نظام املحاسبة البيئية:مقوما -ثانيا

يتكون من ثالثة عناصر أساسية: مدخالت، تشغيل، مخرجات، وتعتبر القوائم املالية هي املخرجات أو الناتج 

 .33النهائي للنظم املحاسبية

 :اسبة البيئة كالتاليويمكن تحديد مقومات نظام املح               

  .تصميم مجموعة مستندية، إلثبات كافة ألاحداث والعمليات البيئية -أ

 .تصميم مجموعة دفترية، تعكس ألانشطة واملمارسات البيئية للمؤسسة -ب

                                                             
 –ماد محمد رياض أحمد، مدى مسؤولية مراقب الحسابات في التقرير عن املراجعة البيئية وأثر ذلك على مستخدمي التقرير  - 32

 . 20دراسة تطبيقية رسالة ماجستير ، معهد البحوث والدراسات البيئية، جامعة عين شمس ، ص: 
 . 021نعيم فيهم حنا، مرجع سبق ذكره، ص:  - 33
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إعداد دليل الحسابات، حيث يجب تعديل الحسابات املرفق بمعايير املحاسبة الدولية ليشمل جميع  -ج

ا نتيجة أحداث ماضية وتأكدت في تاريخ امليزانية ) حسابات مؤكدة (، ته ة سواء التي تم الاعترافالحسابات البيئي

 (. أو تلك املتوقع حدوثها مستقبال نتيجة أحداث سابقة ) حسابات محتملة

 .القواعد إلاجرائية، واملتمثلة في املعايير البيئية والفنية واملبادئ التي يجب أن تتبعها املؤسسة -د

دف للتأكد من إتباع املعايير البيئية والفنية والالتزام ته ضوابط الرقابة، تتمثل في مجموعة إجراءات رقابية -هت

  .بمبادئ وسياسات الشركة واملتمثلة في القواعد إلاجرائية

 .العنصر البشري: يتمثل في املحاسبين القائمين في ظل نظام املحاسبة البيئية -و

 .يتمثل في ألادوات وآلاالت املستخدمة في ظل نظام املحاسبة البيئيةالعنصر املادي:  -ز

 .إعداد قوائم وتقارير مالية عن ألانشطة واملمارسات البيئية تكون أكثر وضوحا وشفافية -ح 

 :34ومن أهم مزايا تطبيق نظام املحاسبة البيئية مايلي مزايا تطبيق نظام املحاسبة البيئية: -ثالثا

 ف البيئية بشكل أفضل، والتي قد تكون مستترة في حسابات املصروفات إلاضافية، ومن ثم حسابتتبع التكالي -أ

 .تكلفة املنتج وتسعيره بطريقة أكثر دقة

 مساعدة املديرين في اتخاذ قرارات تخفيض التكلفة وتحسين الجودة البيئية حتى يمكن تجنب بعض -ب

 .البيئية التكاليف

 .عن الطرق إلابداعية لتقليل التكاليف البيئية مع زيادة وعيهم بقضايا ألامن املنهي تحفيز املوظفين على البحث -ج

 .دعم وتطوير عملية إعداد نظام شامل لإلدارة البيئية والتي أصبحت ضرورية للمؤسسات -د

 .بيئياحصول املؤسسة على ميزة تنافسية نتيجة رضاء العمالء واملنتجات، والخدمات التي تقدم لتصب  مميزة  -هت

ومما سبق يتضح مدى أهمية وضرورة وجود نظام معلومات بيئي داخل كل مؤسسة حتى يساعدها                

 تحقيق أهدافها البيئية والاستفادة من فوائد املحاسبة البيئية. على

 

 املطلب الثالث: أهم إلاصدارات الدولية الداعمة للمحاسبة البيئية

املنظمات و الهيئات الدولية العديد من التنظيمات والتشريعات قصد حماية البيئتة وضعت                  

عليها، كما سعت إلى إلاهتمام باملحاسبة البيئية وذلك عن طريق إلاصدارات و النشرات والتوصيات  واملحافظة

التركيز على إلاصدارات املحاسبة البيئية بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن خالل هذا املطلب سنحاول  التي تناولت

 للمحاسبة البيئية من خالل التعرض للنقاط التالية:  الداعمة

قامت  دور املنظمات والجمعيات املهنية والعلمية الدولية في مجال دعم املحاسبة البيئية: -الفرع ألاول 

                                                             
 . 115محمد عطية، مرجع سبق ذكره، ص:  عنايات حامد 34
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دعم املحاسبة البيئية العديد من الجمعيات املهنية والعلمية بالعديد من البحوث و إلاصدارات في مجال تطبيق و 

 :35وهي كمايلي

لقد صدرت العديد من معايير املحاسبة ألامريكية التي  دور املنظمات والجمعيات املحاسبية ألامريكية: -أوال

تتعلق باألداء البيئي للشركات، ولكن لم يتم تناولها بصورة مباشرة في شكل معيار مستقل، حيث أن مجلس 

لم يتناول القياس وإلافصاح املحاسبي للبنود البيئية بصورة مستقلة بل   (FASB)مريكيمعايير املحاسبة املالية ألا 

لإلشارة عن احتمال ( 5تداولها في سياق املعالجة املحاسبية وإلافصاح عن البنود الاحتمالية ضمن املعيار رقم )

 .محتمل مساءلته حدوث خسارة احتمالية يجب أن تكون متاحة عندما يتم إعالم الشركة عن وضعها كطرف

أصدرت مؤسسة لجنة معايير املحاسبة الدولية مجموعة من املعايير  دور مجلس معايير املحاسبة الدولية: -ثانيا

املحاسبية الدولية أطلقت عليها "املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية"، والتي من بينها معيار املحاسبة الدولي رقم 

ت املالية"، والذي نص في فقرته التاسعة على تقديم العديد من املؤسسات خارج عرض البيانا " بعنوان( 0)

البيانات املالية بيانات إضافية مثل التقارير البيئية وبيانات القيمة املضافة، وذلك بشكل خاص في الصناعات 

ضافية، إذا كانت حيث تكون العوامل البيئية هامة، ويشجع هذا املعيار املؤسسات على تقديم هذه البيانات إلا 

 .ا ستساعد املستخدمين في اتخاذ قرارات اقتصاديةنهإلادارة تعتقد أ

 )0101أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين املعيار الدولي للمراجعة رقم ) دور الاتحاد الدولي للمحاسبين: -ثالثا

ة من الاعتبارات وإلارشادات بعنوان "اعتبارات ألامور البيئية عند مراجعة البيانات املالية" متضمنا مجموع

 .36الرئيسية للمراجع واملتعلقة باألمور البيئية

قام املعهد بتكوين فريق لدراسة تأثير املسائل البيئية على  معهد املحاسبين القانونيين في أستراليا: -رابعا

 37ال أعقبه ثالثة إصدارات أخرى ملجنشر له أول تقرير في هذا ا 0444املؤسسات وفي عام 

وتمثل الهيئة املمثلة للمهنة املحاسبية في أوروبا، وتعد البيئة : FEE املنظمة الفيدرالية للخبراء ألاوروبيين -ساخام

قامت بتكوين فريق عمل خاص بالبيئة  0441أحد املشاكل ألاساسية التي تعرضت لها هذه املنظمة، وفي سنة 

 38ة البيئية، التقدير البيئي، املراجعة البيئيةوتتمثل أنشطة هذا الفريق في ثالثة مجاالت وهي : املحاسب

                                                             
ا إبراهيم صالح، دور إلافصاح املحاسبي عن ألاداء البيئي في ترشيد القرارات وتحسين جودة التقارير املالية، مجلة البحوث  - 35

 . 21 – 68،ص ص: 2114لد الواحد والثالثين، ينايرملجالتجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، العدد ألاول، ا
بد الناصر محمد سيد درويش، أثر إلافصاح املحاسبي عن ألاداء البيئي للشركات الصناعية ألاردنية على ترشيد القرارات و  ع -36

لد الواحد والثالثين، العدد ملجلة املصرية للدراسات التجارية، كلية التجارة، جامعة املنصورة، املججودة التقارير املالية، ا

 .148- 146،ص ص:  2112ألاول،
 24طالل أبو غزالة، التقارير املالية للتجارة والبيئة، ورقة عمل مقدمة في مؤتمر ألامم املتحدة للتجارة والتنمية، القتتاهرة، أيام  - 37

 0448ص ص، : 7- 16.يونيو 11و
38 - Collion David" Environmental Accounting Auditing and Reposting Europe: the role of fee" The European 

Accounting Review,2000,pp113-118. 
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بذلت  أبرز التشريعات القانونية في بعض الدول في مجال حماية البيئة ودعم املحاسبة البيئية: -الفرع الثاني

 :العديد من الدول مجهودات معتبرة في مجال حماية البيئة ودعم املحاسبة البيئية ونوضحها في مايلي

تعتبر الواليات املتحدة ألامريكية من أوائل الدول في العالم  ات القانونية في الدول الغربية:أبرز التشريع -أوال

ا البيئية تها الرئيسية و تضمينها في سياساتهالتي تبنت تقنين ما يلزم من تشريعات لتقييم ألاثر البيئي في مشروعا

،حيث صدر قانون السياسة القومية البيئية بالواليات املتحدة ألامريكية وبعد  0421القتومية، وذلك في يناير 

مرور خمس سنوات على تطبيق هذا القانون، زاد عدد البيانات و الوثائق والكتابات في موضوع ألاثر البيئي بجميع 

ما  0426ملناهج العلمية، حيث كان بالواليات املتحدة وحدها سنة املكتبات باإلضافة إلى ألابحاث واملقاالت وا

 عن البيئة، إلى أن صدر بالواليات املتحدة قانون الهواء الخالي من التلوث عام  84كتابا  26يزيد على 
ً
منهجا

،وبموجب هذا القانون تم استحداث أصل يطلق عليه )حق إصدار إلانبعاثات للمؤسسات الصناعية (  1990

تعطى بموجبه للمؤسسة الحق في ممارسة ( EPA) ثل هذا الحق تفويضا من وكالة حماية البيئة ألامريكيةويم

النشاط، على أال تزيد الانبعاثات املترتبة على هذا النشاط على ما هو محدد لها في هذا التفويض وهو عادة 

 .39ابه مايكون في الحدود املسموح

وقد تزايد الوعي البيئي في الدول العربية خالل العقدين  الدول العربية: أبرز التشريعات القانونية في -ثانيا

 .دف إلى الحفاظ على البيئةته ألاخيرين،حيث صدرت العديد من التشريعات التي

يوضح إلاجراءات الالزم على  0485فقد صدر في اململكة العربية السعودية مرسوم ملكي سنة 

لسنة ( 24البيئي، وصدر في إلامارات العربية املتحدة القانون الاتحادي رقم )ا لتقييم ألاثر به املشروعات القيام

 0445لسنة ( 26في شأن حماية البيئة وتنميتها، كما صدر في اليمن قانون حماية البيئة رقم ) 1994

وصدر في ألاردن مجموعة من القوانين وألانظمة التي تحكم القضايا البيئية، مثل قانون حماية البيئة 

وهو التشريع الرئيس ي الذي ينظم املسائل البيئية في ألاردن، وهناك غيره من ألانظمة التي   2006لعام  2قم ر 

تنظم مجاالت محددة مثل حماية املياه والهواء، وحماية الطبيعة وألاثر البيئي، هذا إلاطار التشريعي ضروري 

للعالقة بين الاستثمار والقانون البيئي والسياسات  للحفاظ على البيئة في ألاردن، ويمكن أن يولوا بعض الاهتمام

 .البيئية

كما قامت ليبيا باتخاذ العديد من إلاجراءات وإصدار التشريعات ملواكبة التطور العلمي في كل ما يتعلق 

بقضايا البيئة من مختلف الجوانب، فقد تناولت تلك التشريعات بالشرح وإلايضاح الجوانب القانونية املتعلقة 

عالجة آلاثار والسلبيات وألاخطار املترتبة على التلوث البيئي ووضع العقوبات الرادعة للمخالفين لتلك ألاحكام بم

                                                             
شيماء سعيد محمد يسن، تأثير إلافصاح عن ألاداء البيئي للمنشأة على جودة التقارير املالية وانعكاسه على قرارات  - 39

 . 64-61، ص ص:  2102املستثمرين: دراستة ميدانية، رسالة ماجستير،كلية التجارة، جامعة القاهرة، 
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لسنة  186في شأن حماية البيئة بموجب قترار اللجنة الشعبية العامة رقم  0482لسنة (  2فصدر القانون رقم )

، ويعد هذا القانون من أهم القوانين التي أص 0428
ً
 40درتها في مجال حماية البيئةهجريا

فيما يخص الجزائر  أبرز التشريعات الوطنية في مجال حماية البيئة ودعم املحاسبة البيئية: -الفرع الثالث

فكل دول العالم بادرت واهتمت بعملية البيئة بالرغم من كون الاهتمام بالبيئة ومشكلتها الزال متخلفا في الدول 

ومية واملؤسساتية والشعبية، إال أن الجزائر وإن كانت ضمن هذه الدول تسعى إلى النامية على املستويات الحك

 .ا البيئية آلثارها السلبية على رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعيةتهإعادة الاعتبار للبيئة ومحاولة حل مشكال

غير املستدامة باتجاه وفي ظل املشاكل املتراكمة تحاول الجزائر الانتقال من مرحلة سياسات التنمية 

تنمية مستدامة، وما يهم الجزائر في هذا السياق من حيث توجيه السياسة البيئية والتأكد من بناء مؤسسات 

 .تراعي الجانب البيئي في أدائها وتدعيم ألاركان الثالثة للتنمية املستدامة

العديد من التشريعات في الجزائر منها دف حماية البيئة صدرت به :أوال:فمن الناحية التشريعية والقانونية

 : 41مايلي

دف املحافظة على البيئة، ومحاربة الانعكاسات السلبية على به :تشريع تحويل النفايات والتخلص منها -أ

 2110ديسمبر  02املؤرخ في ديسمبر:  04-10التنمية الاقتصادية صدر قانون رقم: 

املؤرخ  11-81دف حماية البيئة هو قانون رقم به قانون أصدروقد كان أول  تشريعات خاصة بحماية البيئة: -ب

جمادي ألاول عام  04مؤرخ في  01-11ليصدر فيما بعد وفي إطار التنمية املستدامة قانون:  0481فيفري  15في 

 .املتعلق بحماية البيئة 2111جويلية  04املوافق لت :  1424

قانون املالية تأسست إتاوة املحافظة على جودة املياه وهي  في إطار  0448في سنة  تشريعات ضد تلوث املياه: -ج

 .% من مبلغ الفاتورة في واليات الشمال 14% من مبلغ فاتورة املياه في مناطق الجنوب و 12تطبق كما يلي: 

 :القانون النظام املحاسبي املالي بموجب  2101تبنت الجزائر ابتداء من سنة  :42من ناحية املعايير املحاسبية -ثانيا

واملعيار  IAS املستمد من معايير املحاسبة الدولية أي املعيار املحاسبي الدولي 22/00/2112الصادر في 11/07

لس الدولي ملعايير املحاسبة، واملالحظ أن بعض املصاريف ملج،الذي أعلن عنه ا IFRS الدولي إلعداد التقارير املالية

ومثال ذلك ما تتحمله املؤسسة بسبب الغلق نتيجة مخالفة القوانين البيئية يمكن اعتبارها بنودا غير عادية 

                                                             
،  -دراسة استطالعية -البهلول حميدان الطاهر، إلافصاح املحاسبي عن ألاداء البيئي في الشركة ألاهلية لالسمنت بليبيا عادل - 40

 2100لد السابع والعشرون، ملجمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، العدد ألاول، ا

 .26،ص: 
ستراتيجية التنمية املستدامة في الجزائر، املنتدى البيئي الدولي الثاني أفاق بيئية جديدة للتنمية املستدامة، بد اهللا خبابة ، إ - 41

  .05-02،ص ص: 2114كلية التجارة، جامعة طنطا، مصر، 
حول التأهيل البيئي اني بالراقي ، دور القياس وإلافصاح املحاسبي البيئي في تحقيق أداء بيئي فعال، امللتقى الدولي ألاول  - 42

 2102نوفمبر  2و 6للمؤسسة في اقتصاديات شمال إفريقيا، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة تبسة، أيام 

 . 10، ص: 
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القطاعات العملية إلعداد القوائم املالية  IFRS 4البيئية السائدة وهذا ما نص عليه املعيار املحاسبي الدولي رقم 

دي للمؤسسة وال الذي يعالج البنود غير العادية التي تنشأ من ألاحداث أو العمليات غير املرتبطة بالنشاط العا

 .يتوقع حدوثها بصورة متكررة

كما أن صافي رب  أو خسارة الفترة يعالج املصاريف البيئية من حيث أتها تخص الفترة الحالية أو الفترات 

ألامور الطارئة وألاحداث الالحقة لتاريخ املركز املالي فقد تم  IAS 01السابقة، وبحسب املعيار املحاسبي الدولي رقم 

عض القصور فيما يخص معالجة التكاليف البيئية ذات الصلة بأحداث أو عمليات تمت في املاض ي أو تدارك ب

عمليات مستقبلية أو متوقعة الحدوث، كما أن هذا املعيار ألاخير ال يتطلب إلافصاح عن الخسارة املمكن تحققها 

 .بعيدة أو ضئيلة أي مربوطة بعنصر عدم اليقين

املخصصات املطلوبة املحتملة، املوجودات املحتملة الذي حل  IAS 12ولي رقم أما املعيار املحاسبي الد

الذي يعالج ألامور الطارئة وألاحداث الالحقة ومن ضمنها  IAS 01محل أجزاء من املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 .الخسائر الناتجة عن العواقب البيئية

ا به ألاصول غير املتداولة واملحتفظ IFRS 5ولي رقم ومما هو جدير بالذكر أنه وفقا للمعيار املحاسبي الد

 للبيع والعمليات غير املستمرة فإن ألامر يتطلب إلافصاح عن قيمة املصروفات الرأسمالية املستقبلية التي تتعهد

 .استثمارات بيئية(، وألاصول البيئية املحتمل الحصول عليها)ا إلادارة به

تمع الذي تعمل فيه، ال يمكن أن تكون ملجسؤولية املؤسسة نحو اوكنتيجة ملا سبق يمكننا القول بأن م

من خالل ما تنتجه من سلع أو ما تقدمه من خدمات، بل أصبحت هذه املسؤولية عدم إلحاق به أدنى ضرر، من 

 خالل استخدام املوارد الاقتصادية املتاحة، أو الاستخدام الجائر لهذه املوارد، بشكل ال يسم  لألجيال القادمة

استخدام هذه املوارد بكفاءة، أو آلاثار املترتبة على إستخدام هذه املوارد، وهذا ما أدى بظهور املحاسبة البيئية 

 .ومن خالل تطبيقها يمكن للمؤسسة املساهمة في الحفاظ على البيئة

ا تتحمل في ذلك مجموعة من عناصر التكاليف التي تزيد عما كانت نهولكي تحقق املؤسسة ذلك فإ

موعة من عناصر التكاليف هي التي أصطلح على ملجرد إنجاز العمليات إلانتاجية املعتادة، هذه املح حملهتت

 .تسميتها بالتكاليف البيئية

 املبحث الثالث: إلاطار العلمي ملحاسبة التكاليف البيئية

املؤسسات  إن الاهتمام بالتكاليف البيئية في تزايد مستمر من مؤسسة إلى أخرى، كون أن العديد من

ا استثمارات صحيحة، والبعض آلاخر اعتبر الاهتمام بالتكاليف تهإعتبرت أن تكاليف تجنب تلوث البيئة في حد ذا

البيئية قد يكون صحيحا استراتيجيا من حيث محيط النمو الثقافي املركز على حماية البيئة، وأخذت الاستثمارات 

مة الاستثمار الكلي في الدول الصناعية خالل هذا القرن، وبالتالي املرتبطة بحماية البيئة في تزايد مستمر من قي

ينتج عنه تزايد في التكاليف البيئية مما جعلها محور اهتمام كل من املحاسب واملراجع، ملا لها من تأثير كبير على 

  .ا على املنافسةتهأسعار منتجات املؤسسة وبالتالي على قدر 
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ة البيئية تحميل كل منتوج أو خدمة بالتكاليف الالزمة ملكافحة ولعل من املبادئ ألاساسية للسياس

التلوث الذي أحدثه إنتاجها أو استهالكها في البيئة، فمن خالل هذا التحميل يتم التعبير عن تكلفة السلع 

والخدمات املنتجة تعبيرا حقيقيا وسنوضح إلاطار العلمي للمحاسبة عن التكاليف البيئية من خالل املطالب 

 تالية:ال

 

 املطلب ألاول: ماهية التكاليف البيئية

 ا تمكن املؤسسات من إعداد تقارير مالية الستخدامهانهينظر الفكر املحاسبي إلى التكاليف البيئية على أ

 بواسطة املستثمرين واملقرضين وباقي املستفدين من تلك التقارير، وذلك تطبيقا ملبدأ إلافصاح وهو من املبادئ

قبوال عاما، وعلى ذلك تكون محاسبة التكاليف البيئية هي محاسبة التقديرات الخاصة بااللتزامات  املقبولة

 وبالتكلفة املالية للموارد البيئية، ومن وجهة نظر املحاسبة إلادارية فإن التكاليف البيئية هي عملية تجميع البيئية

ي مجاالت حماية البيئة والحد من التلوث البيئي املحاسبية وذلك ألغراض إتخاذ القرارات إلادارية ف املعلومات

 تحديد مساهمة املؤسسة في تحقيق التنمية املستدامة ونوضح ذلك من خالل النقاط التالية: وهذا باإلضافة إلى

 مفهوم التكاليف البيئية:  -الفرع ألاول 

املتعلقة بحماية  توجد عدة تعاريف للتكاليف البيئية منها: التكاليف البيئية هي " تلك التكاليف

 ". 43املمتلكات أو ألاصول 

ويالحظ من هذا التعريف بأنه يركز على حماية أصول املؤسسة من آلاثار البيئية الضارة الناتجة عن  

 .ممارسة املؤسسة لنشاطها وأهمل الجوانب ألاخرى لتكاليف البيئة

 : 44تمع ويعرفهما كمايليملجيتحملها اوهناك من يميز بين التكاليف البيئية التي يتحملها املشروع و التي 

 ."فالتعريف الخاص باملشروع هي" قيمة ما يتحمله املشروع من أضرار مادية وبشرية أثناء عمليات إلانتاج

تمع هي" قيمة ما يتحمله املجتمع من أعباء تصيب ثروات وممتلكات ألاطراف ملجأما التعريف الخاص با

 ."ألاخرى يكون املشروع قد تسبب فيها

ويعتبر هذا التعريف أشمل حيث إنه فرق بين التكاليف التي يتحملها املشروع ذاته نتيجة قيامه بأنشطة 

 .تمع نتيجة لهذا النشاطملجتؤثر على البيئة وبين التكاليف التي يتحملها ا

لقوانين ا " تلك النفقات التي تتحملهتا املؤسسة من أجتل التوافق مع املعايير املنظمة نهوقد عرفت بأ

البيئة، والتكاليف التي تنفق من أجل تخفيض أو وقف إنبعاث املواد الضارة، والتكاليف ألاخرى املصاحبة 

 ".45لعملية تخفيض آلاثار البيئية الضارة على العاملين واملؤسسة ككل

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

 . 052مت مصطفى هندي، مرجع سبق ذكره، ص: هال - 44
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من وهذا التعريف يوضح لنا بأن التكاليف البيئية هو كل ما تنفقه املؤسسة في ما يخص البيئة وهذا 

 أجل التوافق مع املعايير املنظمة للبيئة سواء كانت تكاليف خفض أو منع للتلوث .

ا "كافة عناصر التكاليف التي تتحملها املؤسسة نتيجة إلتزامها نهكما تم تعريف التكاليف البيئية بأ

لطاقة واملياه والحد بالقوانين البيئية مثل التكاليف التي تتحملها مقابل تخفيض الفاقد في الخامات واستهالك ا

 ".46من املخلفات الصلبة وإعادة تدويرها وأقساط التأمين التي تتحملها املؤسسة ملقابلة املخاطر البيئية املحتملة

ويتضح لنا من هذا التعريف بأنه ربط البيئية في كامل ما تتحملة املؤسسة من إلتزام بيئي سواء من أجل 

 .أنه ميز بين أنواع لهذه التكاليفمنع املخاطر البيئية أو التخفيف كما 

ا املؤسسة وهذا به ا "عبارة عن تضحيات، وقد تكون صريحة أو ضمنية تقومنهويمكن أن تعرف أيضا بأ

من أجل إلالتزام باألداء البيئي بما يتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية هذا من جهه، ومن جهة ثانية بما 

 ." ، ومن جهة ثالثة بما يلبي رغبات املستهلكين وألاطراف الخارجية ألاخرى يحافظ على أصول وممتلكات املؤسسة

 ألانشطة البيئية ومصادر الحصول على معلومات عن التكاليف البيئية: -الفرع الثاني

تعتبر أنشطة املحافظة على البيئة داخل املؤسسة هي السبب الرئيس ي لنشأة عناصر التكاليف 

 ا القوانين وألانظمة البيئية.تهتمثل مدى وفاء املؤسسة بااللتزامات البيئية التي حددوالالتزامات البيئية، حيث 

وقد تعددت تصنيفات هذه ألانشطة ولقد صنفها مجمع املحاسبين ألامريكي طبقا للهدف  ألانشطة البيئية: -أوال

 :منها إلى أربعة مجموعات وهي كمايلي

ألانشطة إلى تخفيض وإزالة ألاسباب املحتملة والتي تؤدي إلى موعة من ملجدف هذه اتهو  أنشطة املنع: - أ

آثار بيئية عكسية غير مرغوبة ومن أمثلة هذه ألانشطة القيام بإعادة تصميم العمليات إلانتاجية بحيث 

ذه ألانشطة تمثل تكاليف به ال يتم استخدام مواد خام سامة أو ضارة، ويالحظ أن التكاليف املرتبطة

   .بيئيةمنع ألاضرار ال

 موعة من ألانشطة إلى قياس ومتابعة املصادر املحتملة لألضرار البيئيةملجدف هذه اتهو  أنشطة التقييم: - ب

ومن أمثلة هذه ألانشطة متابعة مستويات املواد السامة داخل املصنع، قياس ومتابعة مستويات املواد 

ألانشطة املكتبية املرتبطة بالتعاون مع السامة املتعلقة باألدخنة وألابخرة، عمليات املراجعة البيئية و

ألاجهزة الحكومية الخاصة بحماية البيئة وينتج عن مزاولة هذه ألانشطة تكاليف خاصة بعمليات 

 .التقييم

                                                                                                                                                                                                    
45 - Christioer, H. Stinson, “Environmental Accounting for Environment, Health and Safety Costs”, University of Texas, 

Austin, Jan, 1997, p18. 
ملركزي للمحاسبات البرنامج التدريبي ألعضاء مد فرغلي محمد حسن، التكاليف البيئية وأثرها على إتخاذ القرارات، الجهاز ا - 46

 . 8 -2،ص ص: 2115أفريل  6-1ديوان الرقابة املالية بجمهورية العراق حول موضوع الرقابة على البيئة،
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موعة من ألانشطة إلى الرقابة والتحكم في املواد املستخدمة الضارة ملجدف هذه اتهأنشطة الرقابة: و  -ج

ألانشطة استخدام أنواع معينة من الصلب في بناء خزانات الوقود بما يمنع تحقيق بالبيئة ومن أمثلة هذه 

  .تفاعالت ضارة وكذلك معالجة املخلفات السائلة وينشا عن مزاولة هذه ألانشطة تكاليف رقابية

ن موعة من ألانشطة إلى عالج ألاضرار البيئية التي حدثت بالفعل وينشأ عملجدف هذه اتهأنشطة الفشل: و  -د

ويتضح لنا أن كال من  .مزاولة هذه ألانشطة تكاليف عالج وإزالة املخلفات وألاضرار البيئية املختلفة

تمع ملجالاعتبارات القانونية )القوانين والتشريعات( والاعتبارات الاختيارية )أسباب متعلقة باحتياجات ا

تمثل بدورها السبب الرئيس ي في نشأة واملستهلك( هي التي تؤدي إلى خلق أنشطة الحفاظ على البيئة والتي 

 .التكاليف والالتزامات البيئية

: حتى نتعرف عن التكاليف البيئية بشكل جيد مصادر الحصول على معلومات عن التكاليف البيئية -ثانيا

يجب أن نتعرف على مصادر الحصول على معلومات عنها، وفيما يلي أمثلة لكيفية الحصول على معلومات عن 

 : 47ف البيئية وهيالتكالي

 يمكن الحصول عليها والتحقق منها من خالل املستندات القانونية وتقديرات إلادارة. ألاتعاب والغرامات: -أ

 يمكن الحصول عليها من سجالت الصيانة وعقود الخدمات. تكاليف حماية املعدات وألاصول: -ب

عليها من خالل سجالت إلانتاج وتقديرات  يمكن الحصول تكاليف الفاقد من إلانتاج أو املواد الضارة:  -ج

 مسبقة وتقارير املعامل وإلاحصائيات.

 ا من خالل بحوث التشغيل.بهيمكن الحصول على املعلومات الخاصة  غرامات التشغيل: -د

يتم الحصول على مدى زيادة قيمة الاستهالك الناتج عن آلاثار البيئية السيئة لنشاط املؤسسة من  الاستهالك: -هـ

 الل دفتر أستاذ ألاصول.خ

 يمكن الحصول على املعلومات من خالل تقديرات إدارية وهندسية. تكاليف املتابعة: -و

ا تدريب العاملين باملؤسسة لتفادي وتجنب املخاطر البيئية، ويمكن الحصول على به ويقصد تكاليف التدريب: -ز

 ت إلادارة.ا من خالل سجالت شؤون ألافراد وتقديرابهاملعلومات الخاصة 

يمكن التحقق من مدى كفايته عن طريق الحصول على معلومات من الشؤون القانونية  مخصص املنازعات: -ح

 عن القضايا البيئية املرفوعة ضد الشركة. 

ولكي نتعمق في فهم التكاليف البيئية البد من التعرف عن أنواع  أنواع التكاليف البيئية: -الفرع الثالث

 لوجهات النظر املختلفة ويكون ذلك كمايلي
ً
 :التبويبات للتكاليف البيئية طبقا

 لنموذج تكلفة الجودة: -أوال
ً
 لهذا النموذج كما يلي التبويب وفقا

ً
 :48يتم تصنيف التكاليف البيئية وفقا

                                                             
 . 24-21عبد اهللا أحمد جابر عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 47
سين محمد أحمد محمد درويش، إطار محاسبي مقترح لتقييم ألاداء البيئي في املنشآت الصناعية من خالل دورة حياة املنتج،  - 48

 . 26- 25،ص ص:  2101رستتالة دكتوراه، معهد الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس ، القاهرة، 
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: وهي تكاليف ألانشطة التي تم تنفيذها ملنع حدوث نفايات أو فاقد يمكن أن يتكاليف منع التلوث البيئ -أ

 يؤدىإلى آثار بيئية عكسية، ومن هذه ألانشطة:

 .إجراء البحوث البيئية-0

 .تصميم املنتجات التي ال يترتب عليها حدوث نفايات أو مخلفات ضارة -2

 .تقييم واختيار موردي املواد الخام واملكونات -1

 .إعادة تصميم العمليات إلانتاجية بحيث ال يتم استخدام مواد خام سامة أو ضارة -4

 .تقييم واختيار معدات رقابة وحماية البيئة من التلوث -5

 .تدريب العمال على التعامل مع النفايات والفاقد -6

 من املواد الضارة.- 2
ً
 دراسة إحالل مواد غير ضارة بالبيئة بدال

وهي تكلفة ألانشطة املنفذة لتحديد ما إذا كانت املنتجات والعمليات  لتلوث البيئي:تكاليف اكتشاف ا -ب

وألانشطة ألاخرى داخل املؤسسة تتطابق مع املعايير البيئية املالءمة، مما يتطلب قياس ومتابعة املصادر املحتمل 

 إحداثها لألضرار البيئية، ومن أمثلة هذه ألانشطة ما يلي:

 .ملواد الضارة املنبعثة داخل املصنع وخارجهمتابعة مستويات ا-0

 .فحص املنتجات والعمليات للتأكد من مطابقتها للمواصفات البيئية -2

 .إجراء اختبارات على محتوى النفايات للتأكد من التزام املوردين باملواصفات والشروط البيئية -1

 .تدريب العاملين على التعامل مع املواد الضارة-4

 راجعة البيئية.أنشطة امل- 5

 موعة من ألانشطة إلى عالج وإزالة املخلفات وألاضرارملجدف هذه اتهو  تكاليف الفشل في منع التلوث البيئي: -ج

 البيئية املختلفة و التي حدثت بالفعل. 

 : التبويب وفقا لنظام املحاسبة إلادارية البيئية -ثانيا

 :49ويتم تبويب التكاليف البيئية وفقا لهذا النظام إلى ثالثة أنواع هي 

 : تكاليف الحماية البيئية وتتكون من -أ

 .تكاليف معالجة الانبعاثات السلبية-0

 .تكاليف الحد من التلوث-2

 .تكاليف معالجة املخلفات-1

 التكاليف الرأسمالية البيئية.- 4

 : وتتكون منالتكاليف البيئية الكلية  -ب

 .التكاليف املباشرة وغير املباشرة-0

 التكاليف الداخلية والتكاليف الخارجية.- 2
                                                             

 . 22حسين محمد أحمد محمد درويش، مرجع سبق ذكره، ص:  - 49
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 : تكاليف دورة الحياة البيئية وتتكون من -ج

 .التكاليف البيئية قبل مرحلة إلانتاج مثل تكاليف تصميم املنتج والعمليات إلانتاجية-0

 .تكاليف الفحص والقياس وصيانة ألاجهزةالتكاليف البيئية خالل مرحلة إلانتاج مثل -2

 التكاليف البيئية بعد مرحلة إلانتاج مثل تكاليف معالجة النفايات وفك معدات بيئية إنتهت صالحيتها.- 1

 الرتباطها بزمن الانتفاع: -ثالثا
ً
 الرتباطها بزمن الانتفاع أو الاستفادة إلى نوعين التبويب وفقا

ً
 :50تبوب وفقا

وهي بنود التكاليف التي يتحملها املصنع مقابل تنفيذ برامج حماية البيئة لفترة  البيئية الجارية:التكاليف  -أ

محاسبية واحدة وتكون لها صلة مباشرة أو غير مباشرة باملنافع التي تتحقق خالل هذه الفترة املحاسبية ومن 

 :أمثلتها

 .تكاليف معالجة مخلفات إلانتاج-0

 .ايات أو املخلفات الناتجة عن النشاطتكاليف التخلص من النف--2

 .تكاليف إلادارة البيئية-1

 .تكاليف املراجعة الداخلية للبيئة-4

 .تكاليف الاستعانة بالخبراء للمساعدة في وضع برامج حماية البيئة-5

 .تكاليف تحليل العينات-6

 تكاليف عالج العاملين باملؤسسات.- 2

 التكاليف التي يتحملها املصنع مقابل توفير آلاالت واملعدات والتجهيزاتوهي  التكاليف البيئية الرأسمالية: -ب

 :التي تساهم في الحد من التلوث ومعالجة آثاره لعدة فترات مالية ومن أمثلتها

 .تكاليف تركيب التجهيزات واملداخن-0

 .تكاليف إنشاء محطات ملعالجة مياه املصانع-2

حمايتها من آلاثار البيئية الناتجة عن نشاط املصنع أو لتقليل آلاثار تكاليف ألاجزاء املضافة إلى ألاصول ل-1

 البيئية الناتجة عن استخدام ألاصل في النشاط.

 

 

 

 

 املطلب الثاني: إدارة التكاليف البيئية 

تم محاسبة نظم إلادارة البيئية بتحليل وقياس التكاليف البيئية على مستوى املؤسسة ككل أو ته                

                                                             
حمد فرغلي محمد حسن، منهجية مقترحة للتقييم املحاسبي لبرامج رقابة عناصر تلوث البيئة، مجلة القاهرة للعلوم البيئية،  - 50

 .82،،ص:  2111لد ألاول، يناير ملجمركز البحوث والدراسات البيئية، جامعة القاهرة، العدد ألاول، ا
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على مستوى ألاقسام واملنتجات، وكذلك توفير البيانات واملعلومات الالزمة لدعم إتخاذ القرارات إلاستراتيجية 

لبعد البيئي في الاعتبار في العديد من والتشغيلية اتجاه إدارة ألاداء البيئي والاقتصادي للمؤسسة من خالل أخذ ا

ممارسات املحاسبة إلادارية التقليدية وبشكل خاص عند إعداد املوازنات وعند تصميم نظم قياس ألاداء ونظم 

 الحوافز واملكافأة وسنوضح ذلك في النقاط التالية: 

 ات امليالدية في القطاع الصناعي فيظهر مفهوم إلادارة البيئية في التسعينماهية إلادارة البيئية:  -الفرع ألاول 

 أعقاب تطبيق برنامج التدقيق البيئي، الذي ظهر في أواسط السبعينات في القطاع الصناعي والسيما في الشركات

 الكيميائية وتعد إدارة البيئة هامة في تحسين نظام إلادارة البيئية في القطاع الصناعي، كما أصب  برنامج إلادارة

زدياد الوعي البيئي ذا أهمية كبرى بين دول العالم، ألن تبني إلادارة البيئية له دوافعه في إنجاز البيئية نتيجة ال 

العمال  بالشكل الذي يكون له أثر بالغ في السوق العاملية، ويعتبر كذلك بمثابة الدخول لألسواق التنافسية ولكي 

 التالية:البيئية سيكون ذلك من خالل العناصر  نتعرف أكثر على إلادارة

ا " أداة تقوم بتنظيم مجموعة من ألانشطة البشرية التي نهتعرف إلادارة البيئية بأ مفهوم إلادارة البيئية: -أوال

 ترتبط وتؤثر بشدة على البيئة "

 : 51وترتكز إلادارة البيئية على ثالثة أركان أساسية 

 .التخطيط التنموي البيئي -أ

 .إدارة املوارد الطبيعية -ب

 .مراقبة ومكافحة التلوث -ج

 88وتتضمن إلادارة البيئية املبادئ واملقومات ألاساسية التالية مبادئ ومقومات إلادارة البيئية: -ثانيا

 .الاعتراف بأن إلادارة البيئية من أولويات إلادارة -أ

 .إقامة الاتصاالت مع ألاطراف املعنيين داخليا وخارجيا -ب

 .والجوانب البيئية املرتبطة مع أنشطة أو منتجات أو خدمات املؤسسة تحديد املتطلبات القانونية -ج

 .تنمية التزام إلادارة واملوظفين نحو الحماية البيئية مع وضوح مستويات املحاسبة واملسؤولية -د

 .وضع أسلوب لبلوغ مستويات ألاداء املستهدفة مع إعداد مؤشرات لتقييم ألاداء -هت

 .املنتجقياس تكلفة دورة حياة  -و

 .تقييم ألاداء البيئي والسياسة البيئية للمؤسسة وألاغراض وألاهداف والسعي نحو التحسين املستمر -ز

 .قياس وتقييم جودة املنتجات ومدى إشباع رغبة املستهلكين -ح

 وضع أسلوب إداري ملراجعة وفحص منظومة إلادارة البيئية وتحديد فرص تحسين ألاداء البيئي املحقق. -ط

                                                             
عن التكاليف البيئية لتحسين جودة املعلومات املحاسبية، رسالة متاجستير،  انيه عمر محمد الباز السيد، أهمية املحاسبة - 51

 .24ھت ، ص: 0428كتلية الاقتصتاد وإلادارة، جامعة امللك عبد العزيز،جدة، 
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وتحقق املؤسسة التي تطبق إلادارة البيئية مجموعة من ألاهداف من بينها أهداف تطبيق إلادارة البيئية:  -ثاثال

 مايلي

 .تأكد العمالء من الالتزام من قبل املؤسسة بإدارة الشؤون البيئية -أ

  .تحسين استخدام وتوظيف رأس املال -ب

 .الحفاظ على عالقات جيدة مع املجتمع -ج

 .على تامين بتكلفة معقولةالحصول  -د

 .تحسين التحكم في التكاليف -هت

 .تسهيل الحصول على تراخيص وتصاري  -و

 تشجيع التطوير واملشاركة في الحلول البيئية. -ز

تعد إدارة البيئة هامة في تحسين نظام إلادارة البيئية في املؤسسات، ويمثل نظام إلادارة البيئية:  -الفرع الثاني

البيئية عصب ألاداء البيئي، وأصب  برنامج إلادارة البيئية نتيجة الزدياد الوعي البيئي ذا أهميتة كبرى  نظام إلادارة

بين دول العالم، ألن تبني إلادارة البيئية له دوافعته في إنجاز ألاعمال بالشكل الذي يكون له أثر بالتغ في الستوق 

 لألسواق التنافسية. العاملتية، ويمثل تبني إلادارة البيئية بطاقة دخول 

ويقصد بنظام إلادارة البيئية مجموعة من السياسات واملفاهيم و إلاجراءات والالتزامات وخطط العمل 

ذا النظام كل في اختصاصه، هذا به ا منع حدوث عناصر التلوث بأنواعه، وتفهم العاملين باملؤسسةنهوالتي من شأ

في الواقتع العملي وإعداد تقارير دورية عن نتائج ذلك التطبيتق،  باإلضافة إلى تطبيتق هذه ألاساليب وإلاجراءات

بهدف تخفيض آلاثار  دف إلادارة البيئية إلى تطوير وتنفيذ وإدارة وتنسيق ورقابة أنشطة املؤسساتته حيث

 .52اتهالسلبية على منتجات املؤسسة خالل دورة حيا

من أهم املحاوالت  04111تعتبر معايير إلايزو  لدولية:مهام إلادارة البيئية حسب منظمة معايير إلايزو ا -أوال

لوضع معايير دولية بيئية مقبولة تعمل على تحقيق املرونة للمؤسسات لتحقيق أهدافها البيئية بكفاءة وفعالية، 

 4110ولقد كانت هذه املعايير محل اهتمام املنظمة العاملية للتوحيد القياس ي حيث أصدرت معيار الجودة رقم 

 ي يتعلق بالجودة ومراجعة نظام إلادارة البيئية للمؤسسات.والذ

ترجع أهمية نظام إلادارة البيئية إلى أنه يمكن من  منافع تطبيق إلادارة البيئية على مستوى املؤسسة: -ثانيا

ير العمل على منع إلاسراف والضيتاع في الخدمات والطاقة، منع إلاصابة بأمراض تلوث البيئة، باإلضافة إلى تطو 

نظم التشغيل مما يؤدي إلى زيادة حجم الطاقة إلانتاجية املحققة فعال والتحسن املستمر في مواصفات املنتج من 

خالل تطوير أسلوب دورة حياة املنتج، وتتمثل عناصره الرئيسية في السياسة البيئية، املراجعة البيئية الداخلية، 

هيتم البيئية، وتطوير ألاهداف واملؤشرات البيئية، وإعتداد تقرير سجل الحالة البيئية، وتدريب العامليتن على املفا

البيئي، واتخاذ إلاجراءات البيئية التصحيحية مع مراعاة أن نظام إلادارة البيئية اختياري في كثير من ألاداء 

 .الحاالت ومن ثم فقد تكون هناك اختالفات بين املؤسسات في التطبيق
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من الفوائد التي يحققها النظام البيئي  لبيئية ألصحاب املصالح الخارجيين:منافع تطبيق إلادارة ا -ثالثا

 :ألصحاب املصالح الخارجيين، املرتبطين واملتأثرين بأنشطة املؤسسة مايلي

التعرف على مدى التزام الشركة بالشروط واملتطلبات التشريعية املتعلقة بالبيئة، ومدى التزامها بحماية البيئة  -أ

ا، مما يجنبها التعرض للعقوبات سواء ممثلة في الغرامات املالية أو زيادة العبء الضريبي فضال تهوتحسين جود

 عن إمكانية حصولها على مزايا تحفيزية في حالة التأكد من التزامها باملتطلبات

مية نظم إلانتاج الوفاء بمتطلبات العمالء فيما يتعلق بأمان املنتج وما يتبقى عنه من نفايات ازدياد وعيهم بأه -ب

واملنتجات صديقة البيئة، نتيجة ملا يصلهم من معلومات عن آلاثار املدمرة للصناعات كثيفة الاستخدام للعناصر 

 البيئية وبصفة خاصة الحرة منها

تخفيض ألاعباء التأمينية التي تتحملها شركات التأمين حيث أن سوء ألاداء البيئي للشركات يحمل شركات  -ج

املزيد من ألاعباء التأمينية سواء للتعويض عن ألاضرار التي تصيب ألافراد أو املمتلكات بسبب التلوث أو التأمين 

 .العواصف الناشئة عن التغيرات املناخية

 لقد زادت في آلاونة ألاخيرة الحاجة إلى معلومات التكاليف البيئية ودورها في اتخاذ القرارات: -الفرع الثالث

 من قبل كل من الشركات الصناعية وكذلك املستثمرين التخاذ قرارات أكثر رشدا، ومثل هذهالتكاليف البيئية 

 املعلومات تؤثر في تلك القرارات على ألامد الطويل أو املتوسط، وأن تحديد املدخل املناسب للحماية من التلوث

 غالبا ما يؤدي إلى نتائج يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات.

القة بين التكاليف البيئية وعملية اتخاذ القرارات في املؤسسة هي عالقة ذات تأثير متبادل وفي هذا الصدد إن الع

 :53تنشأ التكاليف البيئية من مختلف القرارات إلادارية مثل

 :القرارات إلادارية التي تنشأ عنها التكاليف البيئية -أوال

 .موقع املصنع -أ

 .نوعية املنتجات -ب

 .نتاج والتشغيلعملية إلا  -ج

 .نوعية مواد التعبئة والتغليف -د

 .أساليب نقل وشحن املنتجات -هت

 .كيفية استخدام املنتج بمعرفة املستهلك -و

 .أساليب التخلص من املنتج بعد الاستخدام -ز

 :وتتمثل هذه القرارات في مايلي القرارات إلادارية التي يستخدم فيها التكاليف البيئية: -ثانيا

 .ترشيد قرارات قائمة في املؤسسة مثل تحسين نوعية املنتجات املوجودة -أ

 .اتخاذ قرارات جديدة أكثر رشدا من القرارات القائمة، مثل إغالق خط إنتاج قائم، أو فت  خط جديد -ب

                                                             
  . 211- 044منال حامد فراج، مرجع سبق ذكره ص ص: - 53



 اسبة التكاليف البيئيةإلاطار املفاهيمي  ملح _______________________________ الفصل ألاول 

 

40 
 

ى استثمار جزء من أموال املؤسسة في شراء مواد مباشرة أو آالت جديدة صديقة للبيئة الستثمارها في املد -ج

 .الطويل أو املتوسط

صرف جزء من أموال املؤسسة في مجاالت ألابحاث والتطوير املتعلقة بالجانب البيئي التي تعود على املؤسسة  -د

 .بالنفع من خالل الوفورات  والتطورات التي تحدثها مثل هذه ألابحاث

 :لقرارات في مايليوتتمثل هذه ا القرارات التي يتم اتخاذها في ضوء التكاليف البيئية: -ثالثا

العناصر الهامة والحيوية لإلدارة الجيدة للمشروعات من خالل قياس التكاليف البيئية وتأثرها باملقاييس  -أ

  .التكاليف، التي تأخذ في اعتبارها مبدأ التكلفة والسبب البيئية وإلادارية املناسبة لهذه

ئيتة، لتحديد أثر هذا الاستثمار على تحسين فعالية القياس الصحي  لقيمة الاستثمار وحجم التكاليتف البي -ب

 .من خالل استخدام مؤشر العائد/ التكلفة ألاداء وبناء قرارات منطقية

إلافصاح عن التكاليف البيئية لتقييم اتجاهات املؤسسة نحو إلادارة البيئية عن طريق تحديد نسبة  -ج

مما يمكن من إعالم مستخدمتي املعلومات عن أنشطة التكاليف البيئية للشركة إلى إجمالي تكاليف ألانشطة 

 . اتهالشركة اتجاه حماية البيئة، ألامر الذي يؤدي إلى تقييم الشركة ذا

قرارات ترشيد استخدام املوارد، إذ تساهم التكاليف البيئية في الحد من الاستخدام الس يء في املوارد  -د

 . من الكفاءة الفنية و الاقتصادية للمؤسسات الصناعيةاملستخدمة التي تتصف بالندرة، ألامر الذي يرفع 

قرارات تحديد التكنولوجيا املستخدمة في إلانتاج، وطبيعة العمليات إلانتاجية التي تقلل حجم ومستوى  -هت

 .التلوث البيئي إلى أقل حد ممكن

 . م واملستهلكةالقرارات املتعلقة بالتكاليف الخاصة بتخفيض وتقليص وإعادة تدوير املواد الخا -و

 .القرارات املتعلقة بالتكاليف الخاصة بالبحث والتطوير البيئي -ز 

 .القرارات املتعلقة بالتكاليف الخاصة بالصيانة البيئية -ح

 .القرارات املتعلقة بالتكاليف الخاصة باالستثمار البيئي من خالل إلانفاق على التخلص من ألاضرار البيئية -ط
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 الثالث: كيفية محاسبة التكاليف البيئيةاملطلب 

يئة وتطوير نظم ته دف محاسبة التكاليف البيئية إلى إدارة ألاداء البيئي والاقتصادي من خاللته

ا، وتتضمن عملية التقرير والتدقيق املحاسبي، باإلضافة إلى عمليات تهمحاسبية مالئمة تتعلق بالبيئة وتطبيقا

عن التكلفة الكلية وتقييم املنافع والتخطيط الاستراتيجي إلدارة البيئة، وتسعى تكلفة دورة الحياة واملحاسبة 

أيضا إلى توفير البيانات واملعلومات الالزمة لتحقيق أهداف املؤسسة ونوضح ذلك من خالل التعرض للنقاط 

 :التالية

اسبة التكاليف البيئية سنتعرف على مفهوم وأهمية محمفهوم وأهمية محاسبة التكاليف البيئية: -الفرع ألاول 

 كمايلي

ا إدارة ألاداء البيئي والاقتصادي نهتعرف محاسبة التكاليف البيئية بأ مفهوم محاسبة التكاليف البيئية: -أوال

ا، وتتضمن عملية التقرير والتدقيق تهيئة وتطوير نظم محاسبية مالئمة تتعلق بالبيئة وتطبيقاته من خالل

ت تكلفة دورة الحياة واملحاسبة عن التكلفة الكلية وتقييم املنافع والتخطيط املحاسبي، باإلضافة إلى عمليا

 .الاستراتيجي إلدارة البيئة

ا أداة تمد املستفيدين باملعلومات املحاسبية ومتخذي القرارات بمعلومات التكاليف نهوعرفت أيضا بأ

يضم بيانات تتعلق باألداء البيئي إلى املتعلقة بالنواحي البيئية إلعطاء صورة كاملة عن أداء املؤسسة بحيث 

 .جانب البيانات واملعلومات املتعلقة بالنواحي املالية

 : 54وتكمن أهمية محاسبة التكاليف البيئية لألسباب التالية أهمية محاسبة التكاليف البيئية: -ثانيا

لكون هذه التكاليف ال تضيف أي ائيا نظرا نه أن الكثير من التكاليف البيئية يمكن تخفيضها أو حتى تجنبها -أ

 .اتهقيمة للمنتجات، وهذه التكاليف قد تكون تشغيلية أو استثمارية، أو تدخل في إعادة تصميم املنتجات ذا

 .ائيا بشكل أو بآخرنه أن هذه التكاليف قد تكون مدمجة ضمنيا ضمن التكاليف غير املباشرة، أو يتم تجاهلها -ب

البيئية تؤدي إلى تحسين ألاداء البيئي للمؤسسة، إضافة إلى آلاثار إلايجابية لهذا أن إلادارة املثلى للتكاليف 

 .الاتجاه على صحة املجتمع، وفوق ذلك الزيادة في نجاح وتطور املؤسسة

أن إعادة النظر في نظم التشغيل القائمة وفهم التكاليف البيئية يساعد على توفير معلومات أدق للمؤسسة  -ج

 .ا، ومن ثم تصميم منتجات ذات مواصفات بيئية تحقق ربحية أفضلتهبيئية وتسعير منتجاعن التكاليف ال

 .تحقيق املنافسة ملنتجات الشركة من خالل إلاعالن والترويج ملنتجات ذات مواصفات بيئية أفضل -د

لى تطويره ألهميته يساعد فهم التكاليف البيئية في دعم نظام إلادارة البيئية التي تسعى الكثير من الشركات ع -هت

 .في ظل منظمة التجارة العاملية

إن دائرة إهتمام نظام املحاسبة عن التكاليف البيئية  املبادئ العلمية ملحاسبة التكاليف البيئية: -الفرع الثاني

تنصب على ألانشطة أو البرامج أو العمليات البيئية ذات الحساسية البيئية للمؤسسة فأينما وجدت عالقة تأثير 
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و تأثر بين النشاط أو العملية أو الحدث وبين أحد أو بعض أو كل مكونات البيئة، سواء كانت هذه العالقة حالية أ

أو محتملة وجدت املحاسبة عن التكاليف البيئية لتترجم هذه العالقة في صورة كمية أوقيمية أو كليهما. ويمكن 

ة العالقة املذكورة وتحليل التكاليف الناشئة عن تلك اعتبار محاسبة التكاليف البيئية مهمة، في تحديد و ترجم

 :55العالقة سواء تكاليف إلتزام أو ال، وتشمل املبادئ العلمية ملحاسبة التكاليف البيئية ما يلي

ويعني ألاخذ في الاعتبار ألابعاد وآلاثار البيئية الهامة، وهذا املبدأ له انعكاساته أيضا  مبدأ ألاهمية النسبية: -أوال

محاسبة التكاليف بصفة عامة، ومن هذه الانعكاسات اعتبار بعض عناصر التكاليف املباشرة كبنود غير  في

 .مباشرة لصغر حجمها وأهميتها النسبية

ويقصد به حصر ألابعاد وآلاثار البيئية الهامة وترجمتها في شكل كمي  مبدأ تسجيل ألابعاد وآلاثار البيئية: -ثانيا

عاد وأثار بيئية تعكسها البيئة، وفقا للمفهوم املوسع للبيئة على املؤسسة أم كانت عن أو قيمي، سواء كانت أب

أنشطة ومنتجات وخدمات املؤسسة. ويقصد بالتسجيل عملية إثبات ألابعاد وآلاثار البيئية كما حدثت بحجمها 

 ن التزامات بيئية محتملة.ونوعها، ولكن مع ألاخذ في الاعتبار ما قد يترتب على هذه ألابعاد وآلاثار البيئة م

ووفقا لهذا املبدأ ينبغي تصميم نظام محاسبة  مبدأ حصر وتجميع التكاليف البيئة في شكل مستقل: -ثالثا

تكاليف بيئية يكفل حصر وتجميع التكاليف البيئية في حجم تكلفة مستقل عن سائر التكاليف ألاخرى ، فال 

 .عناصر التكاليف البيئية على نحو منفصل يكفي إذن التسجيل ولكن ينبغي أن يكون تسجيل

ويقصد به تحميل كافة التكاليف التي تتعلق بنشاط معين على وحدات هذا النشاط، حتى مبدأ التحميل:  -رابعا

 تستخرج التكلفة البيئية لكل وحدة من هذا النشاط باعتبارها هي التي تسبب حدوث هذه التكاليف البيئية

ا تهويقصد به القيام بعملية تبويب أو تصنيف التكاليف البيئية سواء على أساس مكونا مبدأ التبويب: -خامسا

 أم على أساس صعوبة أو سهولة قياسها أو على أساس ظهورها في الدفاتر وهكذا

ويقصد به إعداد املقاييس التي تتخذ أداة حكم على درجة كفاءة التكاليف البيئية التي  مبدأ املعايرة: -سادسا

فعال ومدى مطابقتها ملا كان ينبغي أن يكون عليه ، وتفيد املعايير في تحقيق الغرض التخطيطي باعتبارها حدثت 

أهداف مطلوب تحقيقها وكذلك في الغرض الرقابي باعتبارها أدوات حكم صالحة لقياس كفاءة التكاليف 

 .الفعلية

ويتطلب هذا املبدأ من نظام التكاليف البيئية إعداد تقارير التكاليف البيئية  مبدأ محاسبة املسؤولية: -سابعا

الالزمة وبالجودة املستهدفة للمحاسبة إلادارية البيئية وكذلك لإلفصاح املحاسبي البيئي لألطراف الخارجية، كما 

بيئية الفعلية أو انحرافها يتطلب هذا املبدأ من نظام التكاليف البيئية تحديد املسؤولية عن حدوث التكاليف ال

باملقارنة مع ألانماط التي يتم تحديدها ملراكز املسؤولية. وكما يؤدى هذا املبدأ إلى زيادة مبيعات املؤسسة نتيجة 

بها ويعتبر معيار الاستفادة الاجتماعية  إقبال العمالء على منتجات املؤسسة التي تعمل على حماية البيئة املحيطة
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املعايير التي نشأت نتيجة تحول التكاليف الاجتماعية لعناصر التلوث و التي تتحملها الطوائف  في هذه الحالة من

 .56الاجتماعية إلى املؤسسة نفسها و الذي تسبب في حدوث تلك ألاضرار

يترتب على النشاط اليومي الذي تقوم به املعالجة املحاسبية للتكاليف والالتزامات البيئية:  -الفرع الثالث

سات وخاصة منها الصناعية، تكاليف والتزامات بيئية يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على القوائم املالية، املؤس

وهذا التأثير يكون له عواقب سلبية منها إلى خلط واضح بين ما يمكن اعتباره تكاليف جارية وبين ما يمكن 

 :اط التاليةاعتباره تكاليف رأسمالية، وللتفرقة بين هذه التكاليف نتعرض للنق

أوضحت الدراسات الحديثة في مجال املحاسبة البيئية إلى ضرورة التفرقة بين  التكاليف البيئية الجارية: -أوال

دف تخفيض تكلفة به التكاليف البيئية الجارية والتكاليف البيئية الرأسمالية في املؤسسات الصناعية، وذلك

يعكس تخفيضا مستمرا في تكلفة تشغيل البرامج، ويرجع ذلك إلى  برامج الحد من ألاضرار واملخاطر البيئية، الذي

أن التكلفة الجارية تتكرر سنويا في حين أن التكلفة الرأسمالية يتم إنفاقها مرة واحدة وال يتكرر إنفاقها إال بعد 

 .انتهاء العمر إلانتاجي ملعدات وأدوات الرقابة على ألامور البيئية

يقصد بالتكاليف البيئية الرأسمالية "مجموعة بنود التكاليف التي تتحملها  رأسمالية:التكاليف البيئية ال -ثانيا

املؤسسة أو املشروع املتسبب في أحداث ألاضرار البيئية، وذلك مقابل توفير آلاالت واملعدات والتجهيزات التي 

 .57تساهم في الحد من التلوث ومعالجة آثاره لعدة فترات أو سنوات مالية

ا مصروفات نهتعالج بعض املصروفات البيئية على أ تكاليف التي تخص فترة أو فترات مالية سابقة:ال -ثالثا

سنوات سابقة، وذلك في حالة وجود أخطاء أو حذف عند إعداد القوائم املالية لتلك السنوات، وذلك وفقا ملا 

ملترتبة على أنشطة املؤسسة ومن وخاصة إذا كانت ذات صلة باملنافع ا( 8ورد باملعيار املحاسبي الدولي رقم )

 58:أمثلتها 

املصروفات التي تتحملها املؤسسة طبقا للقوانين البيئية للتخلص من التلوث الذي حدث تم بيعه في فترة  -أ

 .سابقة

املصروفات التي تتحملها املؤسسة للتخلص من املخلفات التي قد ينتج عنها مخاطر، والتي ترتبت على  -ب

سابقة، وذلك في حالة ما إذا كانت مخاطر تلك املخلفات غير معروفة للمؤسسة في الفترة أنشطتها في فترة 

ا تصحي  لخطأ في القوائم املالية في تلك الفترة نهالسابقة وبالتالي يمكن النظر إلى تكاليف التخلص منها على أ

 السابقة.

 املستقبلية إلى: التكاليف البيئية املستقبلية: يمكن تقسيم التكاليف البيئية -رابعا

                                                             
-5أحمد فرغلي محمد حسن، منهجية مقترحة للتقييم املحاسبى لبرامج رقابة عناصر تلوث البيئة، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 56

2 . 
 . 82للتقييم املحاسبي لبرامج رقابة عناصر تلوث البيئة، مرجع سبق ذكره، ص: أحمد فرغلي محمد حسن، منهجية مقترحة  - 57
 .22عبد اهللا أحمد جابر عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص:  - 58
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التكاليف البيئية املستقبلية ذات الصلة بأحداث أو عمليات تمت في املاض ي: وتتمثل في الالتزامات البيئية التي  -أ

حدثت من خالل قيام املؤسسة بعمليات تمت في املاض ي، ال يمكن تحديدها بدقة أو بصورة معقولة، ووفقا 

إذا كان هناك قيمة معينة يجب أن تدفع في فترة مستقبلية كنتيجة فإنه (  01للمعيار املحاسبي الدولي رقم )

لحدث أو عملية تمت في املاض ي، فإن هذا يعبر عن وجود التزام، ويعترف به في القوائم املالية إذا كان من املحتمل 

أو معالجة حدوثه، كما يمكن تقديره بصورة معقولة، ولذلك فإن التعهد بإنفاق تكاليف بيئية مستقبلية إلزالة 

ألاضرار البيئية الناتجة عن أنشطة املؤسسة، فإنه يعتبر التزام بيئي يجب إذا كان من املحتمل حدوثه، ويمكن 

تقديره بصورة معقولة وذلك سواء كان هذا التعهد لتنفيذ متطلبات القوانين البيئية التي تطبق على املؤسسة، 

 . 59املؤسسة تكوين املخصص املناسب ملقابلة تلك الالتزاماتأو أنه تعهد أخالقي لعمل ذلك وبالتالي يجب على 

التكاليف البيئية ذات الصلة بأحداث أو عمليات مستقبلية: وتتمثل في التكاليف التي قد يترتب عليها تحقيق  -ب

 منافع للمؤسسة، وذلك كما في حالة الاستحواذ على أصل في املستقبل وهي ما تسمى بااللتزامات الشرطية وهناك

من يرى أنه من الضروري إلافصاح عن تلك  التكاليف والتي قد يكون لها تأثير هام على املركز املالي للمؤسسة 

والتدفقات النقدية في املستقبل، سواء كان تنفيذها يتم وفقا لتعهدات إدارية أو قانونية، وقد يتم إلافصاح عن 

ورة مالحظة للقوائم املالية أو في أي مكان في التقرير املالي التكاليف البيئية الرأسمالية املستقبلية بنوعيها في ص

 .014للمؤسسة

الالتزامات الشرطية الناشئة عن تكاليف وتنقية البيئة ينبغي املحاسبة عنها وفقا للمبادئ املحاسبية 

املستقبلية طبقا  لس معايير املحاسبة املالية ، ويعتبر تقدير الالتزاماتملج (5املبينة في املعيار املحاسبي رقم )

مسألة معقدة وشاملة نظرا الرتباط هذه الالتزامات بمدى واسع من ألاحداث ربما يشمل أمورا ( 5للمعيار رقم )

تكون خبرة املحاسب أو املراجع فيها قليلة )مثل الالتزامات املحتملة املتعلقة بتلوث البيئة(، وتتضمن إلارشادات 

في سياق الالتزامات البيئيتة، العالمات إلارشادية املتعلقتة باستحقاق ( 5رقم ) املحاسبية املتعلقة بتفسير املعيار 

وتقويم الالتزامات املقتدرة، العوامل املؤثرة في مبلغ أو مقدار الالتزام، التكاليف التي يجب تضمينها في الالتزام 

ات املستحقة، وتعتبر هذه إلارشادات املستحق، وأمثلة لبنود التكاليف املباشرة التفاضلية التي تدخل في الالتزام

 .60مفيدة لكل من املحاسبين واملراجعين

 

 

 

                                                             
 .0561-0560جورج دانيال غالي، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 59
رة والتمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا، العدد لة العلمية للتجاملجسيد أحمد السقا، مراجعة ألاداء البيئي إطار مقترح، ا - 60
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 : الفصل خالصة

شملت الدراسة في هذا الفصل إلاطار املفاهيمي ملحاسبة التكاليف البيئية، ولتحقيق هذا الهدف فقد 

خالله على املفاهيم املختلفة للبيئة، تناولنا في هذا الفصل كال من البعد املحاسبي للمشاكل البيئية، وتعرفنا من 

ودرسنا كذلك البعد املحاسبي للبيئة، وقمنا كذلك بدراسة املدخل املحاسبي لدراسة البعد البيئي، وذلك من 

خالل التعرف على املحاسبة البيئية ومقومات تطبيقها في املؤسسات الصناعية، وقد قمنا أيضا في هذا الفصل 

ا وأنواعها، وتعرفنا على دورها في اتخاذ القرارات وصوال عند به يئية واملفاهيم املتعلقةبالتعرف على التكاليف الب

 املعالجة املحاسبية للتكاليف البيئية.

وانتهت الدراسة في هذا الفصل على أنه بالرغم من تعدد التعاريف الخاصة بالبيئة إال أن هناك اتفاقا 

ا وتؤثر فيها، به ية التي تحيط باإلنسان واملؤسسة والتي تتأثرا مجموعة من الظروف والعوامل الخارجنهعلى أ

وكذلك نتيجة لتطور وتعدد الصناعات فقد أثرت هذه الصناعات على البيئة، وذلك من خالل إحداث التلوث 

بمختلف أنواعه، وأمام هذه املشكلة البيئية أصب  حتما على املؤسسات الصناعية البحث عن الطرق والنظم 

ها من تقليل هذا التلوث، ومن ثم املحافظة على البيئة انعكس هذا الاهتمام على مهنة املحاسبة وأصب  التي تمكن

ا مع املتطلبات البيئية الجديدة، واملتمثلة في عناصر التكاليف والالتزامات به من الضروري أن يتعامل املهتمون 

ى إنتاج وتوصيل املعلومات املتعلقة باألداء البيئي، دف إلته البيئية والتي تدخل ضمن إطار املحاسبة البيئية والتي

ا املساهمة في املحافظة على البيئة، نهوعلى ضوء هذه املعلومات يتم اتخاذ القرارات في املؤسسة التي من شأ

سواء داخل أو خارج املؤسسة وعرفنا كذلك بأن التكاليف البيئية تعتبر أحد فروع املحاسبة البيئية وتنشأ نتيجة 

 ا.بها املؤسسة من أجل املحافظة على البيئة املوجودة به نشطة التي تقومألا

ونتيجة لظهور العناصر الجديدة واملتمثلة في التكاليف والالتزامات البيئية، فقد ظهرت مشاكل متمثلة 

نتوجات في القياس والاعتراف وإلافصاح عن هذه التكاليف في القوائم املالية، مما انعكس أثرها على تسعير امل

 وكذلك عدم تعبير القوائم الخاصة باألداء البيئي للمؤسسة بشكل صحي .

و لذلك سنحاول في الفصل املوالي دراسة كال من القياس وإلافصاح املحاسبي عن التكاليف البيئية في 

اص بالقياس القوائم املالية ومعرفة املشاكل التي تعترضها ومحاولة إيجاد حلول لها وندعم ذلك منهج خ

 وإلافصاح عن التكاليف البيئية. 
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 لفصل الثانيا

القياس وإلافصاح عن التكاليف 

 البيئية



  القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية _______________________________ الفصل الثاني

 

48 
 

 تمهيد

تستهدف الدراسة في هذا الفصل القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية، والتي تشكل محتور إهتمتام  

العديد من الدراسات في مجال املحاسبة البيئية، وخاصة في العقد ألاخير من القرن العشترين ، بستبب اهتمتام 

تنادي الجمعيات والهيئات العلميتة بأهميتة مستخدمي املعلومات املالية باآلثار الاقتصادية الخطيرة للتلوث، إذ 

الاعتراف وقياس التكاليف البيئية وإلافصاح عنها في القوائم املالية، فمن خالل دراستنا هذه سنحاول معالجتة 

هذا الفصل من خالل ثالثة مباحث، ففي املبحث ألاول سنحاول التعرف على القياس املحاسبي للتكاليف 

فهوم القياس البيئي واملشكالت التي تعترضه وكيفية تفسير التكاليف والعوائد البيئية في البيئية، وذلك بتحديد م

القيتاس املحاسبي، وعلى متطلبات قياس التكاليف البيئية من خالل معرفة أهمية قياسها و الصعوبات التي 

ف أيضا على طرق تواجه املحاستب أثناء القيام بعملية القياس وكذلك التعرف على مراحل قياسها ونتعر 

 .ومداخل قياس التكاليف البيئية، وكذلك على أساليب قياس العوائد البيئية

دف الدراسة أيضا في هذا الفصل إلى التعرف على إلافصاح عن التكاليف البيئية، متن ختالل ته كما

املتعلقة به وكتذلك دراستة املبحث الثاني الذي سنتطرق فيه إلى ماهية إلافصاح البيئي وذلك بدراسة املفاهيم 

متطلباته و معوقاته والعوامل املؤثرة فيه، وسنتعرف أيضا على كيفية إلافصاح عن التكاليف البيئية متن ختالل 

معرفة أساليب إلافصاح عن ألاداء البيئي ونماذج إعداد التقارير البيئية عند إلافصاح البيئي وكذلك سنتطرق إلى 

لتزامات البيئية، وسنتعرف أيضا على إلافصاح البيئي وأثره على جودة التقارير املالية إلافصاح عن التكاليف والا

من خالل معرفة املفاهيم الخاصة بأهداف التقارير املالية، وكذلك املعلومات البيئية الواجب إلافصتاح عنتها 

اس وإلافصتاح عتن ا، ونحاول في آخر هذا الفصل من خالل املبحث الثالث بناء منهج لقيتهوخصائص جود

 التكاليف البيئية وذلك باإلستناد إلى ما تم تناوله في هذا الفصل وكذلك الوقوف على مزايا تطبيق هذا املنهج.
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 املبحث ألاول : القياس املحاسبي للتكاليف البيئية

الاقتصادية هدفه تزويد ألاطراف  ترتب على تغيير النظرة إلى املحاسبة وإعتبارها نظام للمعلومات                     

أصحاب املصلحة بالبيانات املالءمة، زادت من أهمية وظيفة القياس املحاسبي وأصبحت تشكل مع إلافصاح 

املحاسبي دعامتين من دعائم نظام املعلومات في املؤسسة، وجوهر عملية القياس املحاسبي هو الوضع القائم 

الخصوم وحقوق امللكية وما يطرأ عليها من تغيرات من خالل فترة معينة  فعال أي يتم القياس لعناصر ألاصول أو 

وبالتالي فإن تجاهل إنعكاس البيئة على املؤسسة من حيث شمول تكاليف النشاط على الجوانب الاقتصادية 

عوامل والبيئية والاجتماعية يعتبر حيود عن الوضع الفعلي الحقيقي، فالتكاليف لم يعد ينظر إليها بأنها قيمة 

تمع عما لحق به من أضرار نتيجة ملجإلانتاج الالزمة لتحقيق إلانتاج، ولكن البد أن تتناول أيضا في تعويض ا

 :ممارسة النشاط الاقتصادي للمؤسسة. و لتوضي  ذلك سيكون من خالل املطالب التالية

 

  املطلب ألاول: القياس املحاسبي البيئي

القياس ترجمة لعمليات النشاط املختلفة بشكل يكون أكثر فعالية في اتخاذ تعتبر عملية                     

يتطلب أن يشمل القياس املحاسبي لعمليات املؤسسة في البيئة أي النشاط البيئي للمؤسسة بما  القرارات، وهذا

الل وصفية وبيئية تختلف عن بيانات النشاط الاقتصادي وهو ما نحاول توضيحه من خ يتضمنه من معلومات

 النقاط التالية:

 يعتبر القياس املحاسبي ذلك القياس الكمي والنقدي لألحداث مفهوم القياس املحاسبي البيئي: -الفرع ألاول 

 املالية الناشئة عن ممارسة املؤسسة لنشاطها الاقتصادي ويتم ذلك من خالل تجميع وتبويب وتحليل والتسجيل

 لحسابات الختامية للنشاط في نهاية الفترة املالية.لهذه العمليات الاقتصادية حتى يتم إعداد ا

ويمكن أن نوضح بأن التقييم هوتحديد قيم املركز املالي، والقياس هو تحديد قيم بنود قائمة الدخل  

يعني ضرورة إثبات ألاصول الثابتة البيئية بقائمة املركز املالي من خالل تحديد قيمتها الحقيقية وأيضا قياس  وهذا

نشاط من خالل مقابلة إلايرادات باملصروفات ومنها البيئي حيث أن العمليات البيئية يترتب عليها تكاليف ال نتيجة

بيئية إلزالة تلك التأثيرات التي تحدثها املؤسسة نتيجة ممارسة أنشطتها، فإنه ينطبق عليها مفهوم القياس حيث 

ستخدام طرق وإجراءات محاسبية لألحداث البيئية أنها أحداث اقتصادية تؤثر على قيم القوائم املالية، ويتم ا

 .61لتسجيلها حتى تظهر انعكاستها داخل القوائم املالية

يعتبر القياس املحاسبي لألنشطة البيئية من صميم عمل  مشكالت القياس املحاسبي البيئي: -الفرع الثاني

مهنة املحاسبة أن تترجم هذه ألانشطة  املحاسب وذلك ألن غالبية املعلومات البيئية ذات طابع كمي ومالي، وعلى

                                                             
61

خالد حسن محمد سالم، تأثير القياس وإلافصاح املحاسبي عن تكاليف حماية البيئة على قرارإلاستثمار، رسالة ماجستير  - 

 . 24،ص:  2118،كلية التجارة جامعة عين شمس، 
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بها، ولكن يقابل عملية القياس البيئي بعض املشكالت  البيئية وتحدد صافي مساهمة املؤسسة في البيئة املحيطة

 :62والتي تتمثل في مشاكل القياس املحاسبي البيئي في املشاكل التالية

يمكن أن يندرج تحت هذه املشكلة تلك ألانشطة التي يجب  مشكلة تحديد ألانشطة التي تقاس محاسبيا: -أوال

أن تخضع للقياس كالرقابة على البيئة، املحافظة على البيئة من التلوث، ومما ال شك فيه أن عملية قياس 

التكاليف البيئية يجب أن ترتبط بالواقع والقدرة على التعبير بحيث ترتكز على حقائق قابلة للتحقيق وال تعتمد 

راء وفروض عادة ما تؤدي الى الجدل وعدم الواقعية، خاصة أن التكاليف البيئية ال يمكن تقديرها كما على آ

يحدث في التكاليف الاقتصادية لنشاط املؤسسة وذلك لطبيعة النشاط البيئي وتأثيره على ألافراد والطبيعة 

 .في البيئةوغالبا ما يتم تقديرها على أساس املنفعة الضائعة نتيجة نشاط املؤسسة 

إن القياس املحاسبي عادة ما يحكمه عدة معايير مشكلة تحديد معايير القياس املحاسبي التي تستخدم: -ثانيا

للقياس تضع أساسها نظرية علم املحاسبة، وإذا كانت معايير القياس املحاسبي لألنشطة الاقتصادية ذات طابع 

 وتلقى قبوال بينهم.مالي تكون أو تكاد تكون متفق عليها بين املحاسبين 

واملعايير بصفة عامة هي بعض ألاسس التي يمكن الرجوع إليها لتحديد مدى سالمة إجراء محاسبي معين 

دف تحسين هذا إلاجراء، وهذه املعايير يجب أن ينص عليها صراحة أو ضمنيا في جميع ألانشطة املهنية التي 

هم وبين العمالء، إال أن القياس املحاسبي البيئي يجب أن يحدث فيها تبادل أفكار بين املهنيين أنفسهم، أو بين

 .يحتوي عدد من املعايير التي يجب أن تراعى عند إجراء القياس املحاسبي لألنشطة البيئية

تتم عملية القياس املحاسبي للنشاط  مشكلة تحديد إلاجراءات التي ستتبع في القياس املحاسبي البيئي: -ثالثا

رف على العمليات البيئية للمؤسسة، وتحديد ألانشطة التي تمارسها املؤسسة في البيئة، ثم البيئي من خالل التع

التكاليف البيئية واملنافع البيئية للنشاط البيئي، ولكن املنافع البيئية ال يمكن إدراكها في املدى القصير إذ يوجد 

كما يحدث حين تنفق املؤسسة على نشاط  هناك فترة زمنية طويلة بين التكاليف واملنافع البيئية أو العوائد،

حمايتة البيئة من التلوث، ويكون العائد منها بعد فترة زمنية طويلة في تحسين صحة ألافراد أو تنمية رفاهية 

 تمع.ملجا

نظرا ملا يتميز به النشاط البيئي كيفية تفسير التكاليف والعوائد البيئية في القياس املحاسبي:  -الفرع الثالث

املجتمع، فإنه البد على مهنة املحاسبة أن  عة خاصة باعتبار أن عدم الرقابة عليه يسبب أضرارا للبيئة ومن طبي

تؤدي دورا في القياس وإلافصاح عن النشاط البيئي للمؤسسات، ويوجد عدة مداخل يمكن استخدامها في 

 :63تفسير قياس التكاليف والعوائد البيئية محاسبيا كما يلي

                                                             
املحاسبة البيئية في زيادة فعالية تقييم الاداء في منظمات الاعمال " دراسة تحليلية نجالء محمد مدي  العاص ي، دور  - 62

 . 46 :،ص 2110ميدانية،رسالة ماجستير، جامعة قناة السويس،بورسعيد، القاهرة، 
لد ملجاملنصورة، الة املصرية للدراسات التجارية،كلية التجارة، جامعة ملجيحي حسين عبيد، املحاسبة عن تلوث البيئة، ا  - 63

 . 004ص:  0481الرابع، 
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يعتمد هذا املدخل على إفصاح املؤسسة على أدائها البيئي في شكل وصفي في صورة  الوصفي:املدخل  -أوال

 .تقارير تصف فيها أنشطتها اتجاه البيئة

ويقض ي بأن يتم إلافصاح عن تكاليف كل نشاط بشكل فعلي، كما يتم إلافصاح عن املدخل الكمي:  -ثانيا

 .املعلومات الكمية التي ليس لها طبيعة مالية

ويتم فيه إلافصاح عن ألانشطة، وذلك من خالل توضي  تكلفة كل نشاط  مدخل التكلفة والعائد: -لثاثا 

 .والفائدة التي تحققت عن هذه التكلفة أي مقابلة النفقات بالعوائد

ويقوم هذا املدخل على إظهار الهدف الذي تسعى املؤسسة إليه من قيامها بالنشاط  مدخل إدارة البرامج: -رابعا

 .توضي  التكلفة التي تحملتها في سبيل تحقيق هذا الهدفمع 

ولكن فيما يتعلق بتكاليف الرقابة على التلوث أي حماية البيئة، فإنه يجب السعي لتطبيق مبدأ التكلفة 

بها على التلوث  والعائد وذلك طبقا ألساس الاستحقاق، حتى يمكن تحميل كل فترة بتكاليف الرقابة الخاصة

 الاعتماد على بيانات القوائم املنشورة عند إجراء املقارنة. وبالتالي يمكن

ويقوم تطبيق أساس الاستحقاق في املحاسبة عن التلوث على أساس أن تكاليف القضاء على ألاضرار 

البيئية تعتبر تكاليف إنتاج، وهذا يعني أن التكاليف التي تحدث فيما يتعلق باألنشطة الصناعية الجارية يجب أن 

تكاليف جارية لإلنتاج والتكاليف املتعلقة بالقضاء على التلوث املتوقع في املستقبل يجب أن ترسمل تعالج ك

وتحمل على ألانشطة الصناعية في املستقبل، والتكاليف املرتبطة بإصالح التلف الذي حدث بالبيئة والناتج من 

 .أنشطة

رة السابقة، والتفرقة بين املصاريف بها دخل الفت فترات سابقة تعتبر خاصة بالفترة السابقة ويصحح

 . 64الجارية واملستقبلية تعتبر صعبة إال أن مجهودات يجب أن تبذل في هذا الصدد

 

 املطلب الثاني: متطلبات قياس التكاليف البيئية

إلرساء  رغم تزايد اهتمام إلاداريين واملحاسبين بالتكاليف البيئية إال أن ألانشطة البيئية لم تلق الاهتمام الكافي 

 من نتائج العمليات 
ً
أسس وقواعد واضحة لقياسها على اعتبار أن املؤسسة غير مسؤولة بيئيا، ويتضح ذلك جليا

املحاسبية في حين أنها تقوم بإغفال البيانات واملعلومات التي تبين دور املؤسسة في حماية البيئة، والسبب في 

هذه الصعوبات لم تمنع املؤسسة البحث عن ألاساليب  ذلك يرجع إلى صعوبة قياس التكاليف البيئية، ولكن

التي تمكنها من تتبع وحصر هذه التكاليف ملا لها من أهمية على مستوى املؤسسة أو املجتمع ونوضح ذلك من 

 :خالل النقاط التالية

التكالبف سنحاول التعرف على أهمية قياس أهمية قياس التكاليف البيئية وآثار عدم قياسها: -الفرع ألاول 

 :وعلى أثار عدم قياسها وذلك من خالل التقاط التالية
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 65إهتمت الدراسات بأهمية قياس التكاليف البيئية وذلك لألسباب التاليةأهمية قياس التكاليف البيئية :  -أوال

: 

تحسين بهدف املشاركة في  توفير معلومات للمؤسسات الصناعية للمساعدة في عمل برامج لتخفيض التكاليف -أ 

ألاداء البيئي، والتقرير عنها لتوضي  مدى إلاستجابة وإلالتزام بالقوانين البيئية بالشكل الذي يؤدي إلى تحسين 

 .صورة املؤسسة

ترشيد قرارات تحديد نوع املنتج، واختيار املواد الخام املستخدمة، وتصميم املنتج وطريقة التصنيع، واختيار  -ب

ملخلفات الخطرة، وإلغاء ألانشطة التي ال تضيف قيمة لألنشطة البيئية، ودراسة ألاسلوب املناسب للتخلص من ا

 
ً
 .بدائل إلاستثمار في التكنولوجيا النظيفة وآلامنة بيئيا

مساعدة املؤسسة في إعداد مؤشرات بيئية ألنشطتها املختلفة، والالزمة لتحقيق الرقابة على عناصر التلوث  -ج

 .66الءمة لخفض معدالت هذا التلوث أو الحد منهااملختلفة، واتخاذ القرارات امل

التحديد الدقيق لتكلفة املنتجات، وبالتالي تحقيق املقابلة السليمة بين إيرادات وتكاليف هذه املنتجات،  -د

 املساهمة في ترشيد قرارات التسعير، والقياس الدقيق لتكلفة كل منتج على مستوى ألاقسام املختلفة، 
ً
وأيضا

 . 67إلى تحسين ربحية املؤسسة وتحسين سمعتها في سوق املالمما يؤدي 

تحليل أداء بعض إدارات املؤسسة مثل إدارة تصميم وتطوير املنتتج، وإدارة املشتريات، وإدارة رقتابة الجودة،  -هت

بيئية بهذه إلادارات، واتخاذ القرارات ال بهدف تخفيض التكاليف البيئية الخاصة وإدارة تدوير املخلفات، وذلك

 .الرشيدة التي تدعم موقفها التنافس ي، وتعمل على زيادة الربحية في ألاجل القصير والطويل

تحديد وقياس املنافع البيئية التي يمكن أن تحققها املؤسسة من خالل برامجها وأنشطتها املختلفة لحماية  -و

استفادة  -هذه البرامج وألانشطة ز البيئة من أضرار نشاطها الصناعي، وما تتحمله من تكاليف في سبيل إنجاز 

املجتمع والجهات الحكومية من قيام املؤسسات بتحديد وقياس التكاليف البيئية، بهدف تخفيض التكاليف 

الاجتماعية الخارجية للتلوث الصناعي مثل تكاليف الفحص والرقابة واملعالجة البيئية، وتقييم التشريعات 

 .واللوائ  املوضوعة

                                                             
أيمن صابر سيد علي ، مدخل محاسبى مقترح لقياس وتقييم أداء البعد البيئي في مصر دراسة ميدانية، مجلة الفكر املحاسبي،  - 65

 .241،ص:  2118لية التجارة، جامعة عين شمس، العدد الثاني، ديسمبر ك
تلة العلمية لإلقتصتاد ملجاء الدين بديع، دراسة تحليلية ملشكالت نظم معلومات املحاسبة إلادارية البيئية، ابه القاضتي محتمد - 66

 .482: ،ص 2112التجارة، جامعة عين شمس، العدد الرابع، أكتوبر  00والتجتارة، كلية 
 .05أحمد فرغلى محمد حسن، التكاليف البيئية وأثرها في إتخاذ القرارات، مرجع سبق ذكره ص:  - 67
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البيئي للمشروعات الجديدة املقترحة، حيث يتي  تحليل التكاليف البيئية مثل تكلفة نظم التحكم  تقييم ألاثر  -ح

البيئي وتكلفة إعادة تدوير املخلفات الصلبة وتحويلها إلى منتجات تامة الصنع، إلى تخفيف ألاثر البيئي املتوقع 

 .68ملقترح بعد أخذ البعد البيئي في الاعتبارملثل هذه املشروعات، وبالتالي تحديد القيمة الاقتصادية للمشروع ا

 

آلاثار السلبية لعدم قياس التكاليف البيئية: أوضحت بعض الدراسات املحاسبية أن عدم الاهتمام بقياس  -ثانيا

 : 69وتقييم التكاليف البيئية يؤدي إلى آلاثار البيئية السلبية التالية

فقدان املؤسسة لصمعتها كمؤسسة صديقة للبيئة، مما يترتب قلة مستويات جودة ألاداء البيئي، يؤدي إلى  -أ

 .عليه تبعات قانونية واجتماعية، وتحمل املؤسسة بتضحيات كثيرة

تراجع التقنيات إلانتاجية وتفاقم املشكالت البيئية بدرجة ال تجد معها املؤسسات إلانتاجية امللوثة أية بدائل  -ب

البيئية الصارمة، وتكون الطريقة الوحيدة هي إعادة الهيكلة الكاملة  تتي  لها التوافق مع اللوائ  والقوانين

 .لتكنولوجيا إلانتاج، وهو ماقد ال يتاح له التمويل الالزم مما يؤدي إلى خروج املؤسسات إلانتاجية من السوق 

للمؤسسة،  تراجع القدرة التنافسية وألاداء التسويقي )سواء املحلي أو الخارجي( وانخفاض الحصة السوقية -ج

بسبب ارتفاع تكاليف إلانتاج نتيجة إلاستخدام غير الرشيد للمدخالت، وإستخدام مدخالت وطرق إنتاج غير 

آمنة، ألامر الذي يترتب عليه تراكم املخزون السلعي وانخفاض معدل دوران املخزون وزيادة تكاليفه وتعرضه 

 .عدل العائد على إلاستثمارللتقادم، مما يعرض املؤسسة إلى خسائر مستمرة و انخفاض م

اتخاذ قرارات غير رشيدة في عمليات الشراء، نتيجة عدم إختيار املورد املناسب للحصول على املواد الخام  -د

 .املتوافقة مع البيئة، وبالتالي إنتاج منتجات غير مطابقة للمواصفات البيئية

عدم إلاهتمام باملتطلبات البيئية آلامنة، مما يؤدي زيادة تكاليف الرعاية الصحية للعاملين باملؤسسة، نتيجة  -هت

 زيادة معدل دوران العمالة والتقاعد املبكر 
ً
إلى انخفاض إنتاجية العامل بسبب ألامراض التي تصيبه، وأيضا

 واملطالبة بالتعويضات، باإلضافة إلى عدم القدرة على إجتذاب العمالة املاهرة.

يرى البعض أن هناك بعض الصعوبات التي تظهر عند تحديد  البيئية: صعوبات قياس التكاليف -الفرع الثاني

 : 70وقياس التكاليف البيئية والتقرير عن نتائجها في الواقع الفعلي وهي

واملشكلة تنبع من أن الالتزام البيئي للمؤسسة هو النشاط املولد  صعوبة حصر عناصر التكاليف البيئية: -أوال

لواقعة إلانفاق واملتسبب في حدوث عناصر التكاليف البيئية هو في حد ذاته مفهوم غير محدد، ولم يتفق على 

 أبعاده بشكل قاطع من وجهة النظر العملية، وال شك أن عدم القدرة على الوصول الى إتفاق محدد حول ماهية

                                                             
 .26أحمد فرغلى محمد حسن، البيئة والتنمية املستدامة إلاطار املعرفى والتقييم املحاسبي، مرجع سبق ذكره، ص:  - 68
 .240أيمن صابر سيد علي، مرجع سبق ذكره، ص: - 69
العليم صبحي عبد الحميد نايل، قياس وتحليل فاعلية التكاليف البيئية في صناعة ألادوية ، رسالة ماجستير، معهد عبد  - 70

 . 24- 28،ص ص:  2115الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، 
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الالتزام البيئي وحقيقة عناصره إنما يعني تلقائيا عدم القدرة على تحديد عناصر التكاليف البيئية املتولدة عنها 

 .وقياساتها والتقرير عنها بشكل دقيق

إن التداخل بين ألانشطة الاقتصادية  صعوبة فصل التكاليف البيئية عن الاقتصادية والاجتماعية: -ثانيا

ة يؤدي إلى إحدى املشكالت ألاساسية املرتبطة بعملية قياس ألاداء البيئي للمؤسسات بشكل والاجتماعية والبيئي

بهدف زيادة درجة أمان املنتج من املمكن اعتبارها تكاليف  موضوعي فعلى سبيل املثال تكاليف البحوث والتطوير

لعمالء، كما يمكن اعتبارها اجتماعية الزمة لخلق نوع من الرخاء والاشباع عن منتجات املؤسسة داخل نفوس ا

تهدف إلى سالمة العميل عند استخدام املنتجات وتمكينه من إعادة تدوير املخلفات لهذه املنتجات،  تكاليف بيئية

كما يمكن في نفس الوقت اعتبارها تكاليف اقتصادية الزمة إلعطاء دفعة تنافسية للمنتج وزيادة نصيبه في 

 .بهدف تعظيم ربحية املؤسسة السوق 

عادة ما يكون من الصعب الحكم على فعالية وكفاءة التكاليف  صعوبة ربط التكاليف بالعوائد البيئية: -ثالثا

البيئية بسبب صعوبة ربط هذه التكاليف بالعوائد البيئية، أو بعبارة أخرى صعوبة مقابلة تكاليف ألاداء البيئي 

داء خالل نفس الفترة فالعوائد البيئية تتسم بخاصيتين خالل فترة زمنية معينة بالعوائد البيئية املتولدة عن ألا 

 :هما

 .عادة اليمكن التعبير عنها بوحدات القياس النقدي وإنما يناسبها القياس الوصفي -أ

 طول الفترة الزمنية بين تاريخ واقعة حدوث التكلفة والعائد املحقق منها. -ب

 :71اس التكاليف البيئية ونوضحها في مايليالصعوبات ألاخرى: هناك صعوبات أخرى تواجه قي -رابعا

 .صعوبة التحديد الدقيق لألضرار البيئية الناتجة عن النشاط الاقتصادي للمؤسسة -أ

ليس من السهل تقدير القيم املالية لكل ألاضرار البيئية إذ أن بعضها قد يكون له قيمة سوقية مثل خسائر  -ب

 .له قيمة سوقية مثل ألاضرار بالصحة الانسانية نتيجة التلوث الثروة السمكية والسياحة، البعض آلاخر ليس

تهدد إلانسان في حياته ووجوده ومن ثم  أن بعض ألاضرار البيئية اليمكن عالجها أو إصالحها خاصة تلك التي -ج

نتيجة ال تدخل هذه ألاضرار في ميزان التكلفة والعائد مثل حاالت املوت املفاجىء نتيجة إلاصابة بسرطان الرئة 

 .التلوث، وانقراض بعض الحيوانات نتيجة للصيد الجائر

صعوبة تحديد العالقة بوضوح بين امللوثات وألاضرار التي نشأت عنها بحيث يقال أن هذا الضرر ينتج عن هذا  -د

ذ التلوث، وذلك نظرا لتعدد امللوثات فعلى سبيل املثال نشاط استخراج البترول له تأثير بيئي باعتبار استنفا

مصدر من مصادر الطاقة التي تعتبر من املوارد الطبيعية، ومن ناحية أخرى فإن استخدام هذه الطاقة ينتج عنه 

انبعاثات تؤثر في املوارد ألاخرى كالهواء، ويزداد ألامر تعقيدا عندما يكون هناك أكثر من نشاط يتم في منطقة 

 .ااملشروع فتتداخل التأثيرات البيئية ويصعب الفصل بينهم

 بعض امللوثات اليظهر أثره إال في ألاجل الطويل. -هت

                                                             
ية مقارنة، رسالة عزة السيد سيد أحمد، املعالجة املحاسبية والضريبية للتكاليف البيئية للمشروعات دراسة ميدان - 71
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تمر عملية قياس التكاليف البيئية بمرحلتين أساسيتين وهما  مراحل قياس التكاليف البيئية: -الفرع الثالث

 :72حصر عناصر التكاليف البيئية وتصنيف التكاليف البيئية وفقا ملا يلي

يثمثل الهدف من هذه املرحلة هو تحديد إجمالي التكاليف البيئية  مرحلة حصر عناصر التكاليف البيئية: -أوال

 :على مستوى املؤسسة من خالل النظام املحاسبي املطبق والذي يقوم بحصر عناصر التكاليف وذلك وفقا ملا يلي

عدة  وهي بنود التكاليف التي تتحملها املؤسسة املتسببة في إحداث عنصر أو  التكاليف البيئية الرأسمالية: -أ

عناصر من التلوث البيئي مقابل توفير آلاالت واملعدات والتجهيزات التي تساهم في الحد من التلوث لفترة أو 

 لفترات مالية، وتتضمن التكاليف الرأسمالية كافة بنود التكاليف التي تتحملها املؤسسة في مرحلة ما قبل شراء

شطة السابقة لعملية إلاصالح البيئي وتتمثل في الرسوم وتركيب وتجربة وتشغيل آلاالت، و تشمل كذلك على ألان

التي تدفع للشركات الهندسية، والاستشارات الخارجية من أجل إجراء الفحص إلاصالحتي ملواقع العمل، وتقييم 

 .الانبعاث وألاخطار البيئية، ودراسات الجدوى وإعداد خطة العمل إلاصالحية

وهي مجموعة بنود التكاليف التي تتحملها املؤسسة مقابل تنفيذ برامج رقابة  التكاليف البيئية الجارية: -ب

تلوث البيئة لفترة محاسبية أو مالية واحدة وتشمل على تكاليف أجور العاملين بأقسام التفتيش والسالمة 

ت الصيانة باملشروع، ومواد ومهمات السالمة البيئية، واهتالك املعدات الرأسمالية لرقابة التلوث، ومصروفا

الدورية ملعدات التلوث، والتكلفة الثانوية لرقابة التلوث، وتكلفة التعامل مع املخازن فيما يتعلق بمواد ومهمات 

السالمة البيئية، والغرامات والخسائر البيئية، وتكلفة استخدام ألاصول الثابتة ) املباني وألاثاث( لألغراض 

 البيئية.

وفي هذه املرحلة يمكن تصنيف تكاليف برامج الحد من التلوث في  البيئية:مرحلة تصنيف التكاليف  -ثانيا

املؤسسات الصناعية إلى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة وفقا لنوع النشاط الالزم للحد من التلوث الذي تتجه 

 :73املؤسسة نحو تخفيضه، وذلك كمايلي

 :يف البيئية إلى تكاليف ثابتة ومتغيرة كمايليتصنف التكال تصنيف التكاليف البيئية إلى ثابتة ومتغيرة: -أ

وهي إجمالي بنود التكاليف الخاصة ببرامج رقابة التلوث والتي  التكاليف الثابتة لرقابة عناصر التلوث البيئي: -1

ك إهتال: 74لال تتغير قيمتها إلاجمالية مع التغير في حجم أو كمية أو عناصر التلوث التي يهدف البرنامج لرقابتها مث

 آلاالت واملباني، وتكلفة أجور الفنيين، وإلادارة البيئية واملصروفات املرتبطة بها وفوائد القروض.

وهي بنود التكاليف التي تتحملها املؤسسة لتنفيذ برنامج معين التكاليف املتغيرة لرقابة عناصر التلوث:  -2

تكلفة  :قص حجم النشاط املانع للتلوث البيئي مثللرقابة التلوث، وتزيد أو تتناقص قيمة هذه البنود بتزايد أو تنا

                                                             
 - . 62حمد فرغلي محمد حسن، منهجية مقترحة للتقييم املحاسبي لبرامج رقابة عناصر تلوث البيئة، مرجع سبق ذكره، ص:  - 72

  .226- 264حسين محمد عيس ى، مرجع سبق ذكره، ص: 
 .86- 82ره، ص ص: عزة السيد سيد أحمد، مرجع سبق ذك - 73
 . 61أحمد فرغلي محمد حسن، منهجية مقترحة للتقييم املحاسبي لبرامج رقابة عناصر تلوث البيئة، مرجع سبق ذكره، ص:  - 74
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املواد املستخدمة مثل املذيبات واملطهرات واملنظفات، تكلفة الغرامات والعقوبات والضرائب املفروضة على حجم 

 وكمية املخلفات وامللوثات، وأجور عمال إلاشراف، وتكلفة استخدام الطاقة واملياه.

 :75يمكن تصنيف التكاليف البيئية وفقا لنوعية التلوث إلى لنوع التلوث:تبويب التكاليف البيئية وفقا  -ب

تكلفة الحد من امللوثات الغازية: وهي بنود التكاليف التي يتم انفاقها للحد من امللوثات الغازية مثل تكاليف  -0

صة بالعاملين إدخال نظام التهوية املغلقة لعناصر التشغيل، و صيانة نظام التهوية، ومهمات الوقاية الخا

واستخدام الوالعات القياسية لضبط الحريق، واستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة، واستخدام 

 .الفالتر التي يتم تركيبها على املداخن، وارتفاع املداخن للحدود القانونية

قها للحد من امللوثات السائلة تكلفة الحد من امللوثات السائلة: وتشمل مجموعة بنود التكاليف التي يتم إنفا -2

مثل تكاليف الاسترجاع للمذيبات وألاحماض، وترشيد استخدام املياه في غسيل وشطف ألاجهزة والاسترجاع 

 .للمياه املستخدمة في التبريد، واستخدام وحدات معالجة الصرف الصناعي

ا للتخلص من املخلفات الصلبة مثل تكلفة الحد من امللوثات الصلبة: وهي بنود التكاليف التي يتم إنفاقه -1

تكاليف إعادة تدوير املخلفات، ومعالجة النفايات الخطرة بإحدى الوسائل التالية التخلص من النفايات أوردم 

النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة ومعزولة، أو الترميد في محارق خاصتة مجهزة بما ال يسمت  بانبعاثات، 

 .ع حاويات النفايات الخطرة داخل منجمأو التخزين الدائم بوض

يتم تصنيف التكاليف البيئية وفقا لنوعية ألانشطة البيئية  تصنيف التكاليف البيئية وفقا لنوع النشاط: -ج

املتسببة في حدوث تلك التكاليف إلى تكاليف أنشطة املنع، أو تكاليف أنشطة الحصر والقياس أو التحديد 

  .الرقابة، أوتكاليف أنشطة الفشل البيئيوالتقييم، أو تكاليف أنشطة 

 :76ملجموعة من املعايير العامة من أهمها هذا وقد خضعت التكاليف البيئية

 .بها كأصل التحميل على إلايراد في الفترة املحددة ماليا إال إذا كانت تلبي معيار الاعتراف -0

سابقة إال إذا كان هناك خطأ في تطبيق املبادئ معاملة املتعلقة منها بفترة سابقة على أنها تعديل لفترة  -2

 .املحاسبية الصحيحة

أن تتم رسملتها إذا كانت تفي بشروط زيادتها لطاقة ألاصول ألاخرى أو تحسن من سالمتها أو كفاءتها وكونها  -1

 .تخفض أو تمنع التلوث البيئي وتحافظ على البيئة بوجه عام

 ام مباشر على املؤسسة بتحملها قانونيا.الاعتراف بها عندما يكون هناك التز  -4

تقديرها وفقا ألحسن تقدير ممكن وفي حالة عدم التأكد يؤخذ أقل تقدير لها، وفي الحاالت الخاصة التي ال  -5

 .يمكن تقديرها يجب تقديم التقارير حولها بشكل مفصل

 .تكاليف بيئية يجب إلافصاح املباشر عن كافة أنواع البنود التي يتم إدراجها على أنها -6

                                                             
 . 88-82عبد العليم صبحي عبد الحميد نايل، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 75
لة ملجدراسة علمية ميدانية بقطاع الغزل والنسيج، ا جمال صالح الدين عوض، التحليل املحاسبي لتكاليف التحكم البيئي - 76
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يعتبر قياس إلايرادات واملنافع البيئية من أهم أهداف تطبيق نظم  حصر وتحديد إلايرادات البيئية: -ثالثا

 . 77املحاسبة البيئية، فاإليرادات البيئية هي كل ما يعود على املؤسسة ذاتها من القيام باألنشطة البيئية مثل

بسعر السوق والتي ترجع إلى زيادة الطلب على منتجات الشركة والناتجة قيمة الزيادة في كمية املبيعات مقومة  -أ

 .عن الالتزام بإنتاج منتجات صديقة للبيئة

قيمة التخفيض في تكاليف املواد الخام الناتجة عن استخدام خامات أقل ضررا بالبيئة، وكذلك التخفيض  -ب

 .يافي تكاليف الطاقة نتيجة استخدام مصادر طاقة أقل تلوثا بيئ

 .قيمة التخفيض في عالج العاملين نتيجة الالتزام بأنشطة التوافق البيئي -ج

 . قيمة التخفيض في تكاليف التعويضات التي تتحملها الشركة نتيجة الحد من الانبعاث -هت

 قيمة مبيعات ناتج عملية إعادة تدوير مخلفات التشغيل وإلانتاج املعيب. -و

 

 قياس التكاليف والعوائد البيئيةاملطلب الثالث: طرق ومداخل 

هناك العديد من الطرق املختلفة لقياس ألانشطة البيئية ومن ثم إلافصاح عنها فمنها ما يعتمد على 

الجانب الوصفي حيث يتم من خالله التركيز على أنشطة الرقابة على البيئة في مجالي تلوث املياه والهواء وذلك 

يجابية والسلبية للمؤسسة في شكل قائمة مع توضي  ألانشطة التى يجب عن طريق العرض الوصفي للنواحي إلا 

بها ملكافحة التلوث ولم يتم تنفيذها بعد، وهناك نموذج آخر يعتمد على قياس التكاليف الفعلية لحماية  القيام

جهزة وتحسين البيئة مثل تكاليف استصالح أراض ي تستخدم للتخلص من النفايات واملخلفات، وتكاليف تركيب أ

 الرقابة على التلوث.

كذلك احتساب ما يعرف بالتكاليف املؤجلة وهي تلك التى تتجنبها املؤسسة نتيجة عدم التزامها بتنفيذ 

نهر من تلوث سببته الشركة، وهناك نموذج ثالث  أنشطة بيئية معينة مثل إعادة تشجير موقع معين، أو تطهير

التكاليف واملنافع البيئية مثل املنافع املتوقعة من إنشاء حديقة يعتمد على وجهة نظر املجتمع كأساس لقياس 

بها، وكذلك املنافع املفقودة بسبب تلوث ناتج من أنشطة الشركة ويتم القياس  حول الشركة أو املنطقة املحيطة

 :باستخدام قوائم استقصاء واجراء دراسات إقتصادية وإستخدام أسعار الظل ... إلخ. ونوضح ذلك في مايلي

 :78تتعدد مداخل قياس التكاليف البيئية، وتتمثل فيما يلي مداخل قياس التكاليف البيئية: -الفرع ألاول 

يقوم مدخل القياس الكمي ذو املضمون الواحد على قياس  مدخل القياس الكمي ذو املضمون الواحد: -أوال

 بمعيار موحد يعكس خاصية مشتركة بينها، بحيث ي
ً
مكن أن تتوافر املعلومات الناتجة عن ألاشياء والظواهر كميا

                                                             
 . 82- 86عزة السيد سيد أحمد، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 77
للمشروع، دار الجامعة الجديدة للنشر، محمد عباس بدوى، املحاسبة عن التأثيرات البيئية واملسؤولية الاجتماعية  - 78
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قياس هذه ألاشياء والظواهر خاصية التجميع الرياض ي على مستوى جميع العناصر املكونة لها ويتم التفريق بين 

 : اتجاهين بخصوص املعيار املوحد الذى يستخدم في قياس العمليات البيئية هما

د في ذلك إلى تمييز الاقتصاديين بين نوعين من القيمة ويستن القياس باستخدام وحدة املنفعة الاجتماعية: -أ

للش ئ، قيمة املبادلة وقيمة الاستعمال، ويقصد "بقيمة املبادلة" قدر ش ئ ما له صفات معينة على أن يتبادل بش ئ 

بها قدرة الش ئ على إشباع حاجة إنسانية مباشرة عندما  آخر له صفات مختلفة، أما "قيمة الاستعمال" فيقصد

ه إلانسان، أو منفعة الش ئ ملن يستعمله أو يتأثر به، ولكن بالرغم مما تستند إليه فكرة وحدة املنفعة يستعمل

 
ً
 يعتبر سببا

ً
البيئية من منطق يدور حول ما ينبغي أن يكون يختلف عن ما هو كائن، وصعوبة قياس املنفعة عمليا

 لعدم استخدامها كأساس يعتمد عليه في مجال القياس البيئ
ً
 .يكافيا

يعتمد القياس في املحاسبة املالية على أسعار التبادل، أما في ما يخص املحاسبة  طريقة القياس النقدي: -ب

البيئية غالبا ما تكون هذه الاسعار غير متاحة، أو تعد مؤشرا غير صحي  للقيمة عندما ال يعبر السعر عن املنفعة 

 .عوبة يتم الاستناد إلى بعض طرق التقدير غير املباشرالتي تحققها السلعة أو الخدمة، وللتغلب على هذه الص

يقوم مدخل القياس متعدد ألابعاد على قياس ألاشياء والظواهر بأساليب  مدخل القياس متعدد ألابعاد: -ثانيا

ومقاييس مختلفة توفر معلومات تعكس تباين وتعدد أبعاد خصائص ألاشياء والظواهر موضوع القياس، وذلك 

سلوب قياس معين أو بنظام قياس محدد أو الاعتماد على مقياس وحيد، فاملعلومات عن عدد دون التقيد بأ

العاملين الذين استفادوا من برنامج تخفيض معدالت التلوث قد تكون لها داللة بيئية أفضل من املعلومات 

واحد ينحصر نطاقه املتولدة من استخدام مدخل القياس النقدي، وإذا كان مدخل القياس الكمي ذو املضمون ال

في أسلوب القياس الكمي الذي يقوم على نظام العد ألاصلي فإن نطاقه يتسع ليشمل أسلوب القياس الكمي 

 بأنظمته املختلفة إلى جانب القياس الوصفي

رغم الصعوبات التي تواجه القياس املحاسبي لتكاليف  طرق القياس املحاسبي للتكاليف البيئية: -الفرع الثاني

فإن هناك العديد من الجهود املبذولة واملحاوالت املحاسبية لغرض إنجاز ذلك القياس نظرا ألهميته من  التلوث

 : 79خالل إتباع طرق وأساليب غير مباشرة منها

وفيها يتم إلاعتماد على تقدير العالقات بين التعرض لكميات التلوث وأثرها  أسلوب الاستجابة أو التأثير: -أوال

على ألاصول البشرية أو املادية كاملباني وآلاالت واملعدات، ويرتكز هذا النوع من الطرق على وجود عالقة سببية 

ال يمكن قياس تكاليف بين التلوث وألاثر الذي يحدثه على الثروة البشرية واملادية والطبيعية فعلى سبيل املث

املرض الناتج عن التلوث من خالل قياس التكاليف املباشرة مثل تكاليف العالج والتمريض والرعاية الصحية 

وألادوية وغيرها املقدمة للشخص املصاب بأمراض ناتجة عن التلوث، وقياس التكاليف غير املباشرة وتشمل عجز 

كان عليها قبل إلاصابة باألمراض الناجمة عن التلوث والضرر الشخص املصاب عن العمل بنفس الكفاءة التي 

                                                             
لة التعلمية التجارة ملجمسعود علي عمر قريفة، القياس املحاسبي لتكاليف التلوث باستخدام أسلوب قيمة العقارات ، ا - 79
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البيئي ويمكن قياسها بانخفاض إلانتاجية ومن أمثلة هذا النوع من التكاليف، تكاليف الوفاة املبكرة التي يتحملها 

 .املجتمع نتيجة إلانتاجية املفقودة

ظة التغير املادي في إلانتاج املرتبط بتغيرات تقوم هذه الطريقة على أساس مالحطريقة تغيير إلانتاجية:  -ثانيا

معينة بالبيئة، فمثال يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى التأثير بالسلب على إلانتاجية الزراعية، أي انخفاض إلانتاج 

 كما ونوعا، وقد يؤدي التلوث أيضا إلى تآكل التربة الزراعية وبالتالي انخفاض إنتاجيتها، ولحساب القيمة املالية

لهذا التغير أو الانخفاض في إلانتاجية يتم ضرب كمية الانخفاض في إلانتاجية في سعر الطن املباع من منتج 

 .معين

قد يحصل عن التلوث وتدهور البيئة إلاضرار باألصول واملوارد املختلفة  طريقة تغير تكاليف إلاحالل: -ثالثا

يمكن حساب تلك التأثيرات ماليا عن طريق حساب  كاألراض ي الزراعية والعقارات املشيدة وفي هذه الحالة

تكاليف إحالل ألاصل املتأثر بأصل جديد أو تكاليف إرجاعه إلى حالته ألاصلية التي كان عليها، ومن أمثلة هذا 

النوع من التكاليف تكاليف إحالل أو ترميم مبنى متأثر بتلوث الهواء وتجدر إلاشارة إلى صعوبة تطبيق هذا املنهج 

 انت ألاصول املتأثرة هي أصول ذات قيمة تاريخية أو ثقافيةإذا ك

يفضل إلانسان بشكل عام تجنب املخاطر ويعطي أولوية لإلجراءات التي تقيه  طريقة التكاليف الوقائية: -رابعا

من الحوادث والكوارث البيئية وامللوثات بمختلف أنواعها مثل الحوادث إلاشعاعية والنووية، لذا فهو يفضل 

قامة في مناطق بعيدة عن الخطر رغم إنخفاض أسعاراملباني في املناطق املحيطة به، ويعكس فرق السعر ذلك إلا

 مقدار التضحية التي تمثل التكاليف البيئية في هذه الحالة.

يعتبر سعر عقار معين أرض، مبنى، غيره إنعكاس لعدة عوامل وخصائص منها  طريقة قيمة العقارات: -خامسا

، نوعية إلانشاء، وعدد الغرف باإلضافة إلى العوامل ألاخرى املتعلقة باملوقع مثل الضوء واملنظر الذي عمر العقار

يطل عليه ونوعية الهواء والكثافة السكانية والقرب من مراكز الخدمات وغيره، ويمثل سعر العقار محصلة كل 

عوامل البيئية يمكننا تحديد ألاثر البيئي العوامل السابقة مجتمعة، وبافتراض ثبات العوامل السابقة ماعدا ال

متمثال في الضوضاء و الضجيج والروائ  والغازات والغبار املنبعث وكافة أشكال التلوث ألاخرى على سعر العقار 

وأثبتت العديد من الدراسات انخفاض أسعار العقارات عندما يقترب من مصدر التلوث مقارنة بنظيره الذي 

 .لكن في مناطق خالية من التلوثيتمتع بذات املزايا و 

يشبه أسلوب إختالفات ألاجور أسلوب قيمة العقارات في أسسه النظرية  طريقة اختالفات ألاجور: -سادسا

ولكن يختلف عنه في تحديد مدى قبول ألافراد بزيادة ألاجور والتعرض ملخاطر صحية كاإلصابة باألمراض 

خالية املرتبطة بالتعرض للتلوث والوفاة املبكرة مقابل زيادة ألاجر، مقارنة بالذين يعملون نفس العمل في منطقة 

 .من التلوث فالفرق بين القيمتين يمثل تكلفة التلوث التي يرغب ألافراد في تحملها مقابل تحمل مخاطر التلوث

ينتج عن قيام املؤسسات الصناعية باألنشطة البيئية املختلفة  أساليب قياس العوائد البيئية: -الفرع الثالث

بها،  توى املؤسسة نفسها أو على مستوى املجتمع املحيطالعديد من املنافع أو العوائد البيئية، سواء على مس
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 وقبل التعرف على أساليب قياس املنافع أو العوائد البيئية، البد من توضي  مفهومها، وكيفية تحديدها، وذلك

 .بهدف محاولة الربط بين هذه املنافع وتكاليف ألانشطة البيئية حتى يمكن تقييم ألاداء البيئي بشكل موضوعي

يمكن تعريف املنافع أو العوائد البيئية بأنها كل ما يمكن أن تحققه املؤسسات  مفهوم العوائد البيئية: -أوال

الصناعية من فوائد أو عوائد أو مكاسب مباشرة أو غير مباشرة نتيجة قيامها بمجموعة من ألانشطة البيئية 

إلى زيادة قيمة تلك املؤسسات في ألاجل الطويل  املختلفة في الوقت الحالي لتجنب إلالتزامات املستقبلية، باإلضافة

 . 80نتيجة إكتسابها شهرة بيئية باعتبارها من املؤسسات الصديقة للبيئة

 : 81و يمكن تبويب املنافع أو العوائد البيئية إلى نوعين هما تبويبات املنافع والعوائد البيئية: -ثانيا

التى يمكن أن تتحقق بشكل مباشر نتيجة قيام املؤسسات الصناعية املنافع أو العوائد البيئية املباشرة: وهي  -أ

 لها..
ً
 مباشرا

ً
 بالعديد من ألانشطة البيئية، مع ألاخذ في الاعتبار بأن التخفيض في تكلفة هذه ألانشطة يعتبر عائدا

التي يمكن أن تحققها  املنافع أو العوائد البيئية غير املباشرة: يقصد باملنافع البيئية غير املباشرة بأنها تلك -ب

املؤسسات الصناعية بشكل غير مباشر نتيجة قيامها باألنشطة البيئية في الوقت الحالي لتجنب إلالتزامات 

 .املستقبلية

إذا كان من السهل قياس املنافع أو العوائد املباشرة لألنشطة البيئية  صعوبات قياس العوائد البيئية: -ثالثا

 :82ون هناك صعوبات في قياس بعض املنافع غير املباشرة، من أهمها مايليللمؤسسات الصناعية، فقد يك

صعوبة التحديد الدقيق لبعض أنواع تلك املنافع مثل املنافع الناتجة عن تجنب العقوبات والغرامات وكذلك  -أ

 .تجنب نفقات الرعاية الصحية

 لتعدد هذه صعوبة التحديد الدقيق لإليرادات الناتجة عن إعادة تشغيل بعض عن -ب
ً
اصر التلوث البيئي، نظرا

 .العناصر وصعوبة قياس تكلفتها بدقة

طول الفترة الزمنية بين تاريخ واقعة حدوث التكلفة البيئية، وبين تاريخ العائد املتحقق من هذه التكلفة حيث  -ج

إلاستثمار في مجال  تتحقق بعض املنافع في املدى الطويل نتيجة إكتساب الشهرة البيئية أو تحقيق أرباح نتيجة

 .مكافحة ومنع التلوث البيئي

 في كثير من ألاحيان. -د
ً
 تعدد البرامج وألانشطة البيئية وبالتالي تعدد أهدافها التي قد يصعب قياسها كميا

بالرغم من الصعوبات السالف ذكرها، إال أنه يمكن القول أن هناك  :أساليب قياس العوائد البيئية -رابعا

نب املحاسبين إلاداريين لتحديد طرق وأساليب محاسبية يمكن إستخدامها في قياس املنافع أو محاوالت من جا

 .العوائد البيئية

 

                                                             
طارق عبد العال حماد، دراسة الجدوى البيئية للمشروعات،محاضرات غير منشورة ، معهد الدراسات والبحوث البيئية،  - - 80
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 املبحث الثاني: إلافصاح عن التكاليف البيئية

يعتبر إلافصاح البيئي أحد مكونات إلافصاح الشامل، ويساهم في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم 

املالية وألاطراف املعنية من املعلومات املالية التي تساعد في تقييم كفاءة املؤسسات فيما يتعلق والتقارير 

باستخدام املوارد الاقتصادية ومدى مساهمتها في الوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية بما يتعلق بحماية البيئة 

 واملحافظة على مواردها وتجنيب املجتمع مخاطر التلوث.

 

 ماهية إلافصاح البيئياملطلب ألاول: 

تتمثل املعلومات التي يتم إلافصاح عنها فى القوائم املالية ألاساسية، وهي قائمة املركز املالي وقائمة 

 
ً
الدخل، وقائمة التغيرات في حقوق امللكية، وقائمة التدفقات النقدية، باإلضافة إلى إلايضاحات املتممة، تطبيقا

 كية.ملعايير املحاسبة الدولية وألامري

يمثل إلافصاح املحاسبي جوهر النظرية املحاسبية  مفاهيم خاصة باإلفصاح املحاسبي والبيئي: -الفرع ألاول 

ويقض ي بضرورة أن تفصح القوائم املالية الختامية عن السياسات واملعلومات املحاسبية بصورة كاملة وشاملة 

بهدف تمكين ألاطراف املتعاملة مع هذه  ية، وذلكوواضحة باإلضافة إلى إلايضاحات املتممة لهذه القوائم املال

 القوائم املالية من اتخاذ القرارات.

يلعب إلافصاح عن املعلومات املحاسبية وغيرها دورا هاما في دنيا الاعمال حيث  مفهوم إلافصاح املحاسبي: -أوال

ختلفة، كما يعتبر إلافصاح املحاسبي يمد كافة املستثمرين باملعلومات الالزمة لهم التخاذ القرارات الاقتصادية امل

إلاجراء الذي يستطيع من خالله املحاسبون التعبير عن جهودهم في توفير املعلومات املحاسبية، ويوجد اتفاق في 

التعريفات املختلفة للباحثين ملفهوم إلافصاح املحاسبي حول نقطة واحدة هي تقديم املعلومات املحاسبية التي 

 .ارات بينما اختلفو حول مدى ونوع وكمية املعلومات املحاسبية التي يتم إلافصاح عنهاتساعد في اتخاذ القر 
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ينبع إهتمام الفكر املحاسبي باإلفصاح البيئي انطالقا من أن املعلومات املتعلقة  مفهوم إلافصاح البيئي: -ثانيا

باألداء البيئي ذات طبيعة مالية وكمية مما يجعلها تؤثر بشكل مباشر على املركز املالي للمؤسسة ونتيجة نشاطها 

من عدم التزام املؤسسة  حيث أن " القوائم املالية يجب أن تعكس الالتزامات الفعلية واملحتملة التي تنتج

بقوانين حماية البيئة " وعلى الرغم من الاهتمام املتزايد من جانب الفكر املحاسبي باإلفصاح البيئي إال أنه مازال 

حديث العهد في بعض الدول ويكاد يختفي في البعض آلاخر، فقد أثبتت الدراسات املحاسبية عدم إهتمام أغلب 

، كما أن أغلب الدراسات املحاسبية البيئية لم تت  مفهوما واضحا لإلفصاح البيئي بلدان العالم باإلفصاح البيئي

 .الذي يعتبر أحد مكونات إلافصاح املحاسبي الكامل واملسؤول عن توقير املعلومات عن ألاداء البيئي للشركات

ة للمؤسسة في ويمكن تعريف إلافصاح البيئي بأنه عرض البيانات واملعلومات املتعلقة باألنشطة البيئي

بها مما يسهل من مهمة مستخدمي البيانات واملعلومات املالية عند  القوائم والتقارير الدورية وإلايضاحات املرفقة

 .83بها والحكم على مدى كفاءة إلادارة لألداء البيئي تقييم ألاداء البيئي وترشيد اتخاذ القرارات املتعلقة

 

 :84مية إلافصاح البيئي في تحقيق العديد من ألاهداف التاليةتظهر أهأهمية إلافصاح البيئي:  -ثالثا

تطوير إلافصاح والتقرير العام عن طريق التوسع فى البيانات واملعلومات التي يتم إلافصاح عنها من حيث  -أ

 .الشكل واملضمون لتشمل ألاداء الاقتصادي والبيئي للمؤسسة

والتقارير املالية من املعلومات املتعلقة بااللتزامات البيئية  تلبية الاحتياجات املتزايدة ملستخدمي القوائم -ب

 .للمؤسسة في ظل تعدد هؤالء املستخدمين وتباين املعلومات والبيانات الالزمة لهم

ترشيد القرارات الاقتصادية ملستخدمي القوائم املالية فيما يتعلق بتقييم مدى وفاء املؤسسة بمسئولياتها  -ج

 .البيئة اتجاه املحافظة على

يساعد إلافصاح عن آلاثار الاقتصادية لتلوث البيئة في التحليل والتنبؤ بكفاءة املوارد الاقتصادية للدولة في  -د

ضوء املتغيرات البيئية مما يؤدي إلى زيادة ثقة املجتمع في املؤسسات التي تفي بمسئولياتها البيئية وتشجيعها على 

 .زيادة الضغط على املؤسسات التي ال تعمل على الوفاء بمسؤولياتها البيئيةتنمية وتطوير أنشطتها، وفي املقابل 

دعم وزيادة ثقة املجتمع في املؤسسات التي تفي بمسؤوليتها البيئية وتشجيعها على تنمية وتطوير أنشطتها  -هت

يم أنشطتها وتحميلها بهذه املسؤولية لتحج والتوسع في استثماراتها، وفي املقابل زيادة على املؤسسات التي التفي

 أعباء معالجة ألاضرار الناجمة عن تلوث البيئة بسبب عمليتها الانتاجية.  

تمثل متطلبات إلافصاح البيئي املقومات  املتطلبات والعوامل املؤثرة في إلافصاح املحاسبي البيئي: -الفرع الثاني

الالزمة لتطبيقه وتحقيق املنافع املرجوة منه، وقد  الرئيسية الالزمة لنجاحه والبيانات واملعلومات املالية والكمية

                                                             
حسن، إلافصاح البيئي في التقارير والقوائم املالية وآثاره إلايجابية دراسة تطبيقية على الشركات السعودية،  حسين أحمد - 83

لة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،كلية التجارة وإدارة ألاعمال، جامعة حلوان، السنة الثالثة عشرة، العدد ألاول ملجا

 .068والثاني، ص: 
 .440- 441راض ي، مرجع سبق ذكره، ص ص: نادية عبد الحليم  - 84
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أوصت لجنة تداول ألاوراق املالية ألامريكية ببعض املتطلبات ألاساسية لإلفصاح البيئي وتشمل إلافصاح عن 

ألاداء البيئي جنبا إلى جنب مع إلافصاح عن ألاداء الاقتصادي، كذلك العمل على حصر للتكاليف املرتبطة 

ئية باإلضافة إلى التفرقة بين الالتزامات البيئية وتكاليف التشغيل، كذلك نادت إحدى الدراسات باألنشطة البي

 و بضرورة أن يتضمن إلافصاح البيئي طبيعة السياسات التي تطبقها املؤسسة بإزالة أو منع أسباب التلوث

 تكلفتها.

 :85لإلفصاح البيئي وتشمل مايليوفيما يلي عرض املتطلبات متطلبات إلافصاح املحاسبي البيئي:  -أوال

املتطلبات العامة: تمثل املتطلبات العامة لإلفصاح البيئي الركائز ألاساسية التي تستند عليها عملية نجاح هذا  -أ

 .إلافصاح في تحقيق ألاهداف املرجوة منه

 .والكميةاملتطلبات الخاصة: وتمثل املحتويات ألاساسية لإلفصاح البيئي من املعلومات املالية  -ب

 :86من أهم العوامل التى تؤثر على إلافصاح البيئي مايلي العوامل املؤثرة في إلافصاح املحاسبي البيئي: -ثانيا

 بحجم ألاصول أو حجم وقيمة املبيعات كلما زاد  -أ
ً
حجم الشركة: الشك أنه كلما زاد حجم الشركة مقاسا

 .البيئياستعداد إدارتها لإلفصاح عن أداء الشركة الاجتماعي و 

ألاداء الاقتصادي للمؤسسة:كلما زاد عائد السهم والعائد النقدي على ألاصول والعائد النقدي على حقوق  -ب

امللكية والعائد غير العادي للسهم في سوق ألاوراق املالية كلما زاد استعداد إلادارة لإلفصاح عن مدى كفاءة أداء 

 .الشركة في مجال البيئة

لما زادت درجة خصخصة املؤسسة كلما زاد استعداد إداراتها لإلفصاح عن أداء املؤسسة قوة حملة ألاسهم:ك -ج

الاجتماعي والبيئي وأن متخذي قرار الاستثمار في ألاسهم يرون أن معلومات الافصاح عن ألاداء الاجتماعي 

 .سهمللمؤسسات في مجال مكافحة التلوث ستكون أكثر أهمية ألغراض اتخاذ قرار الاستثمار في ألا 

التشريعات البيئية: اتضح أنه كلما زاد خطر مواجهة املؤسسات لتشريعات حكومية تمنع أو تحد من تلوث  -د

 .البيئة كلما زاد استعداد إدارتها لإلفصاح عن الجهود الاجتماعية املوجهة ملكافحة تلوث البيئة

مي إليها املؤسسة تفرض على إلادارة ضرورة طبيعة الصناعة: يرى كثير من ألافراد أن طبيعة الصناعة التي تنت -هت

الافصاح عن أداء املؤسسة في مجال مكافحة التلوث وجاءت صناعة الكيماويات في املرتبة ألاولى تأثيرا يليها 

صناعة ألاسمدة وإلاسمنت ثم صناعة املنظفات ثم صناعة تكرير البترول ثم صناعة املقاوالت والصلب بنفس 

ق وصناعة ألاغذية أما صناعة البنوك والتأمين والفنادق وألادوات الصحية فهي ألاهمية ثم صناعة الور 

 صناعات ال تفرض على إلادارة عمل مثل هذا الافصاح.

                                                             
 .021- 020محمد حسين أحمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 85
عبد الوهاب نصر علي، أثر الافصاح املحاسبي عن اداء الوحدات الاقتصادية في مجال مكافحة تلوث البيئة على سلوك  - 86

جامعة عين شمس،  –لة العلمية لالقتصاد والتجارة، كلية التجارة ملجمتخذي قرار الاستثمار في ألاسهم دراسة نظرية تطبيقية ، ا

 .22-21ص: 0446العدد الثاني، 
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يتطلب إلافصاح املالئم للمؤسسات عن أدائها البيئي إلافصاح املحاسبي البيئي آثاره ومعوقاته:  -الفرع الثالث

إلافصاح، وشكل إلافصاح، ومكان إلافصاح، ويعتبر تحديد هذه الجوانب ضرورة تحديد ثالثة جوانب وهي: نطاق 

من أهم املشكالت التي تواجه املؤسسة حيث ال يوجد إطار واضح ومحدد ملحتوى وشكل التقارير البيئية يحدد 

ح هذه املعلومات التي يجب التقرير عنها، في شكل منفصل أو في فقرة من التقرير ألاساس ي، وينجم عن إلافصا

البيئي أثار إيجابية تعود بالنفع على املؤسسة في املدى القصير والطويل تتبلور في زيادة حجم نشاطها والتوسع في 

 استثماراتها مما ينعكس في النهاية على نتيجة النشاط واملركز املالي ونوضح ذلك كمايلي:

إن النظرة الضيقة إلى ألانشطة البيئية للمؤسسة قد تظهر للوهلة ألاولى  آثار إلافصاح عن ألاداء البيئي: -أوال

أنها تنتج فقط آثارا سلبية على أدائها الاقتصادي بسبب تحمل املؤسسة ألعباء إضافية تؤدي إلى زيادة تكلفة 

تخفيض  إلانتاج وبالتالي خفض ألارباح، فقد أثبتت بعض الدراسات أن قيام املؤسسة باإلنفاق على عمليات

التلوث الناتج من عملياتها التشغيلية ال يترتب عليه آثار سلبية على أدائها الاقتصادي في املدى الطويل، لذلك 

 :87أهمهايمكن القول أن إلافصاح عن مسؤولية املؤسسة تجاه املحافظة على البيئة يحقق لها منافع إقتصادية 

ء أو تخفيض الضرائب املفروضة عليها، وتعتبر الواليات الحصول على معاملة ضريبية مميزة من حيث إلاعفا -أ

املتحدة ألامريكية من أوائل الدول اهتماما بتشجيع املؤسسات على حماية البيئة، وذلك من خالل حصول تلك 

 .املؤسسات على أفضل معاملة ضريبية لألعباء املالية تتحملها في سبيل املحافظة على البيئة

تمع وألافراد في املؤسسة وبالتالي زيادة إلاقبال على منتجاتها والتوسع في استثماراتها مما دعم ثقة واحترام املج -ب

 .ينعكس أثره في النهاية على نتيجة نشاطها ومركزها املالي

تخفيض تكلفة إلانتاج بسبب الدعم املادي أو التمويل منخفض التكلفة أو املعاملة الضريبية املميزة مما  -ج

حجم نشاط املؤسسة، فقيام املؤسسة باستخدام مواردها بأكبر كفاءة ممكنة وفي نفس الوقت يؤدي إلى زيادة 

 .حماية البيئة من آلاثار الضارة للتلوث يساعدها على زيادة ألارباح

إن إلافصاح عن سياسات املؤسسة اتجاه املحافظة على البيئة يظل بال قيمة ما لم يؤد إلى زيادة ألارباح  -د

 .رد املؤسسة بأكبر كفاءة ممكنةواستخدام موا

إلافصاح عن النفقات البيئية بصورة مفصلة في القوائم املالية سوف يسم  بقياس منفعتها مثل مساعدة  -هت

املستثمرين ليروا بوضوح السياسات التي تطبقها املؤسسة لحماية البيئة، وبالتالي ترشيد قراراتهم املتعلقة 

 باملؤسسة.

إن كان إعداد التقارير املالية يعتبر إخالًء ملسؤولية إلادارة اتجاه  إلافصاح عن ألاداء البيئي:معوقات  -ثانيا

املساهمين، كذلك فإن إعداد تقارير البيئية يعتبر إخالًء ملسؤولية الادارة اتجاه املجتمع، إال أن التقارير البيئية في 

 :88قات تتمثل في ما يليالنظم املحاسبية الحالية تصادفها مجموعة من املعو  ظل 
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حيث ال يوجد نمط واحد متفق عليه للتقارير البيئية، فبعضها جاء في شكل مجموعة  الاختالف في املحتوى: -أ

 .من التقارير املنفصلة عن ألاداء املالي والبعض آلاخر جاء مختلطا مع ألاداء املالي

التي تغطيها التقارير البيئية، فبعض التقارير البيئية  ويعني الاختالف في نوعية املعلومات الاختالف في املجال: -ب

تغطي فقط بند التكاليف التي تنفذها املؤسسات للحد من التلوث، والبعض آلاخر يتناول الالتزامات البيئية 

 .للمؤسسات وألاثر على أصولها، وتضمنت بعض تقارير إلافصاح عن السياسة البيئية

بعض املعلومات البيئية يتم إلافصاح عنها في صلب القوائتم املالية التقليدية، ف الاختالف في وسيلة إلافصاح: -ج

وبعضها في املالحظات املرفقة بالقوائم املالية أو في تقارير مفصلة، بل إن بعض املؤسسات لجأت إلى إلافصاح في 

 .وسائط أخرى مثل الشبكة إلالكترونية

فصاح البيئي مابين فترات ربع سنوية كما تتطلب لجنة تداول حيث يتراوح إلا  اختالف في دورية التقارير: -د

 .سنوات كما تقوم بعض املؤسسات بذلك 1ألاوراق املالية بالبورصة إلى فترة 

فاملؤسسات الكبرى ذات املقدرة املالية العالية تقوم بإفصاح أعلى من  الاختالف في كمية املعلومات: -هـ

 املؤسسات ذات املقدرة املالية أقل.

 

 املطلب الثاني: كيفية إلافصاح عن التكاليف البيئية

أصبحت املعلومات والبيانات املنشورة من العوامل ألاساسية في تحديد اتجاهات ألاسعار في سوق 

ألاوراق املالية، ويعتبر توفير املعلومات البيئية السليمة في سوق ألاوراق املالية، من حيث النوع والكم والتوقيت 

عليه املستثمرون في إتخاذ قرارتهم إلاستثمارية، وذلك باختيار أهم البدائل إلاستثمارية املتاحة في  أساسا يعتمد

السوق، لذلك نشأت الحاجة إلى ضرورة إلافصاح البيئي في القوائم املالية أو في قوائم وتقارير مستقلة بعد أن 

 ي ونوضح ذلك في النقاط التالية:ظل إلافصاح املحاسبي لفترة طويلة مقصورا على إلافصاح الاقتصاد

يجب أن يتم إلافصاح عن التكاليف البيئية باألسلوب الذي  أساليب إلافصاح عن ألاداء البيئي: -الفرع ألاول 

 يمكن مستخدمي القوائم املالية من فهم هذه املعلومات الختالف أنواع املستثمرين حيث يتوقف إختيار مكان 

 : 89على طبيعة املعلومة ومدى أهميتها حيث ينقسم مكان إلافصاح إلى قسمين إلافصاح عن املعلومات البيئية

وفيه يتم إظهار كافة املعلومات ذات الصبغة الرقمية فى القوائم املالية  إلافصاح داخل القوائم املالية: -أوال

 على اعتبار أ
ً
نهما متكامالن ويشكال حيث يجب إلافصاح من خالله عن املعلومات املالية البيئية والاقتصادية معا

 .سويا التعبير الكامل والشامل عن أداء املؤسسة

توحيد املفاهيم واملعاني للمصطلحات البيئية املستخدمة بين املؤسسات   إلافصاح خارج القوائم املالية: -ثانيا

وضي  املعاني بعضها البعض واملدرجة بالقوائم املالية وكذلك املستخدمة في إلافصاح خارج القوائم لتوحيد وت

 وبالتالي تكون ذات نفع، وتنقسم إلى:
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تعتبر التفسيرات الهامشية هي السمة الغالبة في التقارير  التفسيرات وإلايضاحات املتممة للقوائم املالية: -أ

 
ً
 املالية الحديثة، وتعتبر هذه إلايضاحات الهامشية وسيلة لتحسين أداء التقارير املالية، من خاللها تقدم إيضاحا

 عن ألاحداث الاقتصادية والبيئية التي تواجه املؤسسات، مع إلافصاح عن الخسائر الطارئة الناتجة عن 
ً
كامال

 .ا لتأثيرها بشكل كبير على القوائم املاليةتهالالتزامات البيئية وكذلك ألامور البيئية غير املؤكدة نظر 

م البيانات ذات الداللة بصلب التقارير املالية يجب أن ترد معظ البيانات إلاضافية املدرجة بين ألاقواس: -ب

 من إدراجها فى الهوامش أو الجداول امللحقة وذلك من خالل إدراجها فى شكل تفسيرات بين أقواس عقب 
ً
بدال

 .بنود امليزانية العمومية

عادة ما تظهر بنود القوائم املالية بصورة مجملة، وقد يكون من الضروري  الجداول واملالحق إلاضافية: -ج

تفصيل بعض البنود وتحليلها، ويمكن ذلك عن طريق جداول ومالحق إضافية حيث يمكن إظهار ألاصول البيئية 

 .لحقةمجملة في رقم واحد بالقوائم املالية مع تفصيله وتحليله إلى مكوناته حسب كل أصل بيئي بالجداول امل

البعض يطلق عليه التقرير السنوي، وهو يتضمن املعلومات التي تقدمها إلادارة إلى  تقرير مجلس إلادارة: -د

مجلس إلادارة، وكذلك بعد اعتمادها تعتمد املعلومات التي يقدمها مجلس إلادارة إلى املساهمين، والتي يجب أن 

 .ومات الاقتصاديةتشتمل على العديد من املعلومات البيئية بجانب املعل

ال تعتبر تقرير مراقتب الحسابات وسيلتة رئيسيتة لإلفصاح عن املعلومات املالية،  تقرير مراقب الحسابات: -هـ

ولكن يمكن أن يستعمل للتأكيد على عدالة القوائم املالية ومطابقتها ألداء املؤسسات، والطرق التي اتبعتها 

عظم مراجعي الحسابات حتى آلان لم يشيروا إلى أي معلومات بيئية في املؤسسات إلعداد تلك القوائم، إال أن م

 تقارير املراجعة.

 :سنوضح نماذج إعداد التقارير البيئية كمايلي نماذج إعداد التقارير البيئية عند إلافصاح البيئي: -الفرع الثاني

 :وضح كمايليأول هذه النماذج وفقا للشكل امل نموذج عمل إعداد التقارير البيئية: -أوال

 يبين نموذج عمل إعداد التقارير البيئية(: 2-1)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركة، )نبذة عن املؤسسة 

 (مصنع

السياسات وألاهداف 

 وألاغراض البيئية

 التحليل إلاداري للبيئة

 تحليل ألاداء البيئي

 (اختيارية)مفردات خاصة 

 .ا وتأثيرها على البيئةتهالتعرف على أنشطة املؤسسة ومنتجا

ا خاصة عند تطبيق عمليات التشغيل التي تتبناها تهالتعرف على الاعتبارات البيئية ومجاال

 . املؤسسة

 . وأغراضها البيئيةمناقشة كيفية إدارة املؤسسة لكي تحقق أهدافها 

وصف تقديم املؤسسة عن طريق املؤشرات واملقاييس الرئيسية لألداء والتحليل البيئي املقابل 

 . واملؤثر على ألانشطة املرتبطة باملؤسسة

 . وجود معلومات إضافية للمستخدمين للمساعدة في تفهم ما يدور حول املؤسسة

 . ملساندة املستقلة ملدى الاعتماد على بعض أو كل املعلومات التي يتضمنها التقرير البيئي
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تأثير القياس وإلافصاح املحاسبي عن تكاليف حماية البيئة على :خالد حسن محمد سالم، املصدر

 .028،ص: 2118رسالة ماجستير،كلية التجارة جامعة عين شمس،  قرارإلاستثمار

 

 :90ومن خالل مالحظة الشكل السابق يتضح منه أنه قد تم تقسيمه إلى ستة أقسام

 .وفيه يتم عرض نبذة تاريخية عن املؤسسة وعمليات التشغيل التي تحدث تلوثا بيئيا القسم ألاول: -أ

 .ويوضح فيه السياسات وألاهداف البيئية، ويوضح نية املؤسسة في إدارة عالقتها بالبيئة القسم الثاني: -ب

شركة للتعرف على يتم فيه وصف نظام أداء إلادارة البيئية والخطوات التي استخدمتها ال القسم الثالث: -ج

 .ألاداء البيئي واستمرار متابعة ألاداء البيئي

يوضح للقارئ كيف يمكن لإلدارة إلاستراتيجية الوصول إلى أهدافها باستخدامها إلاحصائيات  القسم الرابع: -د

 .والبيانات املالية والتشغيلية والنواحي العلمية ذات الصلة بذلك

 . املصطلحات البيئية التي قد تكون غير معروفة للقراء وهو إليضاح معنى القسم الخامس: -هـ

 وهو ما يمكن أن يؤكد املراجع البيئي في تقريره لبعض املعلومات البيئية املتعلقة بالشركة. القسم السادس: -و

 : 91وتتضح ايجابيات وسلبيات هذا النموذج كمايلي ايجابيات وسلبيات النموذج: -ثانيا

 :وتتمثل ايجابيات النموذج في مايلي إيجابيات النموذج: -أ

وضع نموذج مقترح لعمليات إلاعداد وإلافصاح عن املوضوعات البيئية حتى تتحسن عملية إلافصاح البيئي و  -0

 .تزداد مصداقية املعلومات البيئية التي يحتاجها املستثمر عند اتخاذ قراره

 واملصطلحات البيئية املستخدمة في إلافصاح البيئي.طالب هذا النموذج بضرورة توضي  املفاهيم واملعاني  - 2

 :وتتمثل سلبيات النموذج في مايلي سلبيات النموذج: -ب

 .م يحدد النموذج مدى التزام الشركات بقوانين حماية البيئة املحلية -0

 .لم يتناول املخاطر البيئية املتوقعة )املحتملة( ونتائجها -2

 .خاصة بقياس ألاداء البيئي ملعالجة التأثيرات البيئيةلم يتناول أي معايير محاسبية  -1

                                                             
لة ملجعمرو حسن عبد البر، املعايير املحاسبية في الافصاح البيئي بين النظرية والتطبيق في الشركات الصناعية املصرية، ا - 90

 .48،ص:  2110لد الرابع، ملجللمحاسبة، كلية التجارة، جامعة البحرين، العدد الاول، االعربية 
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لم يستعرض النموذج أي معلومات مالية بيئية بشأن تحديد قيم وعناصر آلاثار البيئية على القوائم املالية  -4

 للشركة، والتي تتمثل في قيمة بنود املركز املالي واملؤثرة في رقم صافي الرب ، وبالتالي فهذا النموذج ال يفي

 .باحتياجات املستثمرين من املعلومات البيئية املؤثرة في قرار الاستثمار

 

 

 

 

 

 

 نوضح النموذج الثاني املطور إلعداد التقارير البيئية النموذج املطور إلعداد التقارير البيئية للمؤسسة: -ثالثا

 للمؤسسة يكون حسب الشكل التالي:

 التقارير البيئية للمؤسسة.يبين النموذج املطور إلعداد (:  2-2شكل رقم )

 

 عن الشركة ةیمعلومات أساس

 شاملة اتیجیأھداف وإسترات . 

 ه مجال العمل ووصف . 

 الصناعة على الشركة كلیأثر ھ . 

 عن إلادارة وحملة ألاسھم معلومات

 ألاطراف املرتبطة نيوالعالقات ب اتیوالعمل ون یسیاملدراء وإلادارة وحملة ألاسھم الرئ 

 . بالشركة                 

ــــةیخیتار  ـــانــــاتیب                            ـــ

 و إلافصاحات املتعلقة بھا ةیالقوائم املال . 

 ةیاملال ر يوألامور غ لیألاداء للتشغ سییمقا .  

 ةیخیالتار  اناتیإلادارة للب لیتحل

 ألاداء املرتبطة اناتیب ةینوع انی، ب ةیلی، التشغ ةیفي الجوانب املال راتيالتغ لیتحل 

  .بالشركة        

 ةیخیالتار  اناتیإلادارة للب لیتحل
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  ةیسیذلك ما نتج عن الاتجاھات الرئ شملیالفرص واملخاطر املتوقعة ، و . 

 قھایذلك عوامل النجاح أو الفشل التي تؤثر في تحق شملی،و  ةیخطط إلادارة املستقبل . 

 والتي سبق إلافصاح عنھا . ةیباملعلومات املستقبل قيیمقارنة أداء العمل الحق 

 

، تأثير القياس وإلافصاح املحاسبي عن تكاليف حماية البيئة على : خالد حسن محمد سالماملصدر

 قرارإلاستثمار

 .012،ص:  2118رسالة ماجستير،كلية التجارة جامعة عين شمس، 

 

 

ويتبين أن هذا إلاطار املقترح لم يأت من فراغ، بل هو تطوير ملا قبله، لذلك أصب  النموذج الجديد 

متضمنا املعلومات املالية وتلك غير املالية، مع إعطاء نظرة مستقبلية باإلضافة إلى املعلومات التاريخية ممثلة في 

وبالتالي أصب  النموذج الجديد املطور إلعداد (,  2- 2إطار جديد شمل خمسة تبويبات كما جاءت في شكل رقم )

املعلومات في شكل تقارير تركز على املاض ي، ألن ذلك مفيد عند إجراء التنبؤات مع وضع اهتمامات مستخدمي 

 التقارير واملخاطر املتوقعة.

 : 92وتتضح ايجابيات وسلبيات هذا النموذج كمايلي ايجابيات وسلبيات النموذج: -رابعا

 :تتمثل ايجابيات هذا النموذج في مايلي ت النموذج:ايجابيا -أ

 نجحت الدراسة في وضع نموذج شامل لإلفصاح البيئي يصلح لكافة الشركات بغض النظر عن نوع الصناعة -0

 .النموذج الجديد يشتمل على بيانات مالية وغير مالية عن ألاداء البيئي -2

 .لقوائم املاليةالنموذج املقترح يعبر عن وجهة نظر مستخدمي ا -1

 :وتتمثل سلبيات النموذج في مايلي سلبيات النموذج: -ب

 لم تستخدم أي معايير محاسبية تتعلق باإلفصاح بل اعتمدت على ما صدرت من ارشادات من اللجنة التابعة -0

((AICPA. 

 .لم تتناول مكان إلافصاح عن تلك املعلومات -2

 .خاصة لقياس ألاداء البيئ ملعالجة التأثيرات البيئيةلم تتناول أي معايير محاسبية تتعلق  -1

  لم يتناول النموذج التأكيد على مصداقية املعلومات من خالل تدقيقها بواسطة جهات خارجية مستقلة. -4

يساهم إلافصاح عن التكاليف وإلالتزامات البيئية في  إلافصاح عن التكاليف وإلالتزامات البيئية: -الفرع الثالث

إحتياجات ألاطراف املعنية باملعلومات املالية التي تساعدها في تقييم كفاءة املؤسسات في ما يتعلق تلبية 

 :93باستخدام مواردها الاقتصادية ومدى وفائها بمسؤوليتها اتجاه حماية البيئة من التلوث ونوضح ذلك في مايلي
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التي تعتبرها املؤسسة تكاليف بيئية  يجب إلافصاح عن أنواع البنود إلافصاح عن التكاليف البيئية: -أوال

ويمكن تعريف التكاليف البيئية " بأنها كافة التكاليف املرتبطة بتأثير نشاط املؤسسة على البيئة مثل تكلفة 

التخلص من النفايات الصلبة، هذا باإلضافة إلى عناصر التكاليف التي تتحملها املؤسسة نتيجتة التتزامها 

اإلضافة إلى قيمة قسط التأمين الذي تتحمله املؤسسة أيضا ملقابلة املخاطر البيئية "، بالقوانتين البيئتية، وب

 فالتكاليف البيئية غالبا ما تؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والكفاءة البيئية معا،

في قائمة يجب أن تفصح املؤسسة بصورة مستقلة عن الالتزامات البيئية  إلافصاح عن الالتزامات البيئية: -ثانيا

املركز املالي أو في إلايضاحات املتممة لها، كما يجب إلافصاح عن ألاسلوب املستخدم لقياس تلك الالتزامات فقد 

يتم قياسها باستخدام أسلوب القيمة الحالية أو أسلوب التكلفة الجارية، ويمكن تعريف الالتزامات البيئية بأنها 

املستقبل إلصالح ومعالجة ألاضرار البيئية التي تسببت في حدوثها قيمة ما تتعهد وتلتزم املؤسسة بسداده في 

 .والناشئة عن عملياتها الصناعية"، ويجب إلافصاح عن العناصر التالية بالنسبة لكل بند جوهري من الالتزامات

ا يجب إلافصاح عن أي سياسات محاسبية تتبعهإلافصاح عن معلومات عامة تتعلق باملحاسبة البيئية:  -ثالثا

املؤسسة وتتصل بصورة محددة باملحاسبة عن الالتزام والتكاليف البيئية، كما يجب إلافصاح عن املوضوعات 

 البيئية التي قد تؤثر على املؤسسة أو على الصناعة التي تنتمي إليها، وتضم هذه املوضوعات التالية:

 .السياسات والبرامج التي تتبعها املؤسسة -أ

 .ي سياسة أو برنامج يجب إلافصاح عن ذلكفي حالة عدم إتباع أ -ب

التحسينات التي أدخلت على املجاالت الرئيسية املتعلقة بالبيئة والتي تحققت منذ بداية إتباع السياسة  -ج

 .الحالية أو من خالل السنوات الخمس ألاخيرة

 .الحكوميةإلى أي مدى تم تطبيق مقاييس الحماية البيئية التي تنص عليها التشريعات  -د

الحوافز الحكومية التي قد تحصل عليها املؤسسة مقابل الالتزام بقوانين حماية البيئة مثل الامتيازات  -هت

 الضريبية.

ومما سبق يتضح لنا أن إلافصاح عن التكاليف البيئية يوفر ملستخدمي القوائم املالية القدرة على تقييم 

املالي، كما أنه في حالة استقرار املؤسسة على إتباع أسلوب التقرير  املؤسسة بشأن أثر ألاداء البيئي على املركز 

املستقل لإلفصاح عن ألاداء البيئي، فإن هناك مجموعة من العناصر التي يجب أن يتضمنها هذا التقرير والتي قد 

 ال تختلف من مؤسسة إلى أخرى.

عن التكاليف البيئية في أن الكثير من  تتمثل مشاكل إلافصاح مشاكل إلافصاح عن التكاليف البيئية: -رابعا

أنواع املعلومات املتعلقة بالتكاليف املرتبطة بالبيئة غير موجود في سجالت املحاسبة، فسجالت املحاسبة ال 

تحتوي على معلومات كثيرة حول التكاليف املستقبلية املرتبطة بالبيئة، والتي يمكن أن تكون معلومات ذات 

 لك بسبب أن ألانظمة املحاسبية التقليدية تنظر إلى املاض ي.أهمية نسبية مرتفعة، وذ
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 واملتعلقة بالبيئة، ومن 
ً
 إلى الكثير من التكاليف ألاقل وضوحا

ً
كما أن سجالت املحاسبة تفتقد أيضا

بها قيود على  ألامثلة على ذلك، التكاليف التي يتم تحملها نتيجة ضياع إمكانية الدخول إلى ألاسواق التي يوجد

تج املرتبط بالتلوث البيئي، إضافة إلى ضياع إمكانية الوصول إلى خدمات التأمين والتمويل، إن مثل هذه املن

ألانواع من التكاليف قد يكون من الصعب تقديرها ألهميتها من الناحية املالية للشركة، ولكن في نفس الوقت ال 

 إخفاء معلومات التكاليف املرتب
ً
طة بالبيئة لعدم إدراجها ضمن حسابات يمكن إغفالها، وقد يتم غالبا

 املصروفات العامة.

وهناك أمثلة عديدة عن تكاليف مهمة ترتبط بالبيئة يتم إخفاؤها بشكل غير مقصود فى سجالت 

املحاسبة، بحيث إن املدير الذي يرغب في الاستفادة من هذه املعلومات لن يجدها بسهولة، فالطريقة التقليدية 

 من ربطها والشائعة لإلخفاء غي
ً
ر املتعمد للتكاليف املرتبطة بالبيئة هو اعتبارها حسابات مصروفات عامة، بدال

بالعمليات أو املنتجات التي سببت التكاليف، حيث إن هذا التصنيف للمصروفات العامة قد يحتوي على 

كن للمدير استخدامها معلومات هامة عن التكاليف البيئية، واملصاريف القانونية وغيرها من املعلومات التي يم

للمساعدة فى اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة على سبيل املثال تكاليف التخلص من املخلفات الخطرة والتى 

قد تكون مرتفعة لخط إنتاج معين، وتكون هذه التكاليف منخفضة لخط إنتاج آخر ال يستعمل هذه املواد 

تخلص من املخلفات الخطرة على أساس حجم إلانتاج الخطترة، ففي هذه الحالة فإن تخصيص تكاليف ال

 سيكون غير دقيق وسيكون تسعير املنتج وغيرها من القرارات املستندة على هذه املعلومات غير دقيقة.

 :ولكي يمكن إلافصاح عن التكاليف البيئية البد منمتطلبات إلافصاح عن التكاليف البيئية:  -خامسا

البيئي لدى املؤسسات املختلفة وذلك عن طريق وسائل التوعية املختلفة املرئية العمل على زيادة الوعي  -أ

 .واملسموعة واملقروءة

العمل على إصدار معيار محاسبي دولي يتعلق بكيفية قياس وتحديد التكاليف البيئية وكذلك يتناول كيفية  -ب

 .إلافصاح عن تلك التكاليف فى القوائم املالية

نظمات املهتمة بشؤون البيئة من أجل عمل دراسات وأبحاث حول آلاثار البيئية الضارة تدخل الهيئات وامل -ج

املتوقعة من كل نوع من أنواع الصناعات امللوثة للبيئة بأي شكل من ألاشكال، ثم الاستعانة بأحد الخبراء في هذا 

 .وائم املاليةاملجال لتقدير حجم وقيمة هذه ألاضرار لكل مجال حتى يسهل إلافصاح عنها فى الق

إذا تم إلزام جميع املؤسسات بقياس التكلفة البيئية وتحميلها على تكلفة املنتج فإن ذلك سيؤدي إلى تساوي  -د

 .هذه التكلفة بين املؤسسات املختلفة ولكن البد من وجود جهة رقابية تشرف على تنفيذ ذلك

لتي ستقدم املعلومات عن التلوث البيئي إلى مكن التخفيف من مشكلة املوضوعية عن طريق استناد الجهة ا -هت

أبحاث ودراسات علمية موضوعة على أسس علمية، ثم اختبارها على أكثر من كيان، وبذلك تقلل من التقدير 

 .الشخص ي للعنصر البشري 

 

 املطلب الثالث: إلافصاح البيئي وأثره على جودة التقارير البيئية
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الية هو إخالء ذمة إلادارة قبل املالك، ومن ثم انعكس ألامر على منهجية إذا كان الهدف ألاساس ي من التقارير امل

إلافصاح، حيث أصب  لتلبية مدى وفاء إلادارة ملسؤولياتها اتجاه أصحاب ألاموال، ويشترط عدم تحمل املؤسسة 

كز التنافس ي لتكاليف باهظة من أجل إعداد وتوصيل هذه التقارير، وإال يترتب على هذا إلافصاح إلاضرار باملر 

 للمؤسسة ونوضح ذلك من خالل النقاط التالية: 

 :مفاهيم خاصة بأهداف التقارير املالية واملعلومات البيئية املفصح عنها -الفرع ألاول 

مع ظهور مسؤولية املؤسسة على البيئة والتزامها الاجتماعي تغير الهدف من التقارير  أهداف التقارير املالية: -أوال

 : 94قه ليغطي احتياجات ألافراد املختلفة، ونوضحها فيما يلياملالية ونطا

مجموعة من املستثمرين في ملكية املؤسسة بما فيهم املساهمون الحاليون واملحتملون وحملة السندات القابلة  -أ

 .للتحول إلى رأس املال

وكذلك الدائنون الذين مجموعة من املقرضين بما فيهم حملة السندات املساهمون الحاليون واملحتملون  -ب

 .يمولون املؤسسة على شكل قروض مضمونة أو غير مضمونة قصيرة ألاجل

مجموعة املحللين والاستشاريين بما فيهم املحللون املاليون والصحفيون والاقتصاديون وألاخصائيون  -ج

 .ةوالاتحادات التجارية وسماسرة ألاوراق املالية وغيرهم ممن يقدمون الخدمات الاستشاري

مجموعة الاتصال باملؤسسة بما فيهم العمالء والدائنون التجاريون واملوردون وغيرهم ممن لهم الرغبة في  -د

 .الدمج والسيطرة على املؤسسة

إدارة املؤسسة ومحور اهتمامها باملعلومات الواردة بالتقارير املالية نابع من رغبتها في إخالء مسؤوليتها في  -هت

 .مواجهة املالك

مجموعة املوظفين ونقابات العمال وأهمية املعلومات بالنسبة لهم مستمدة من رغبتهم في التعرف على ما  -و

بها، من منطلق  يحدث داخل املؤسسة، ووضعها املالي وما يطرأ عليها من تغيرات لتقييم جدوى استمرار عالقتهم

، وبالنسبة لنقابات العمال للمطالبة بحقوق كونها مصدرا للدخل وللمزايا العينية واملعنوية التي يحصلون عليها

 .أعضائها أو لتحسين أوضاعهم

الحكومة بأجهزتها ذات العالقة، كمصلحة الضرائب والوزارات والدوائر املعنية باإلشراف على ألامور التجارية  -ز

الاقتصادية بشكل والصناعية والسلطات املحلية، فلما كانت الحكومة بأجهزتها املتعددة تقوم بتوجيه ألانشطة 

يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يلزمها معلومات تفيد في تقييم كفاءة املؤسسة وقدرتها على 

استغالل مواردها والقيمة املضافة الناتجة عنها، وحجم إلانتاج وقيمته، وقيمة الصتادرات، وعدد  العامتلين، هذا 

لى إيراداتها السيادية في تمويل إنفاقها العام يولد حاجتها إلى معلومات عن باإلضافة إلى أن اعتماد الحكومة ع

 داخل املؤسسة. 

الجمهور بشكل عام بما في ذلك دافعوا الضرائب، واملستهلكون وألاحزاب السياسية، وجمعيات حماية  -ح

دى أهمية املؤسسة للمجتمع، املستهلك وحماية البيئة، وحاجتهم إلى املعلومات تتمثل في رغبتهم في الحكم على مت
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في صورة فرص العمل التي تقدمها، والدخل املتولد عنها واملضاف إلى الناتج القومي، وإلانفاق على تطوير املجتمع 

 ومكافحة التلوث، وكمية إلانتاج وجودته.

ات بمجرد أوضحت دراسة أن السوق الكفء يستجيب ألي معلومأهمية املعلومات البيئية املفصح عنها:  -ثانيا

إلافصاح عنها، وينعكس أثرها على أسعار ألاوراق املالية، فجودة املعلومة البيئية املنشورة ودرجة شفافيتها 

تساعد متخذي القرارات بكافة أنواعهم على فهم املعلومات، وتحليلها واستخالص النتائج منها لتساعدهم في 

 : 95تخفيض درجة املخاطر من خالل آلاتي

 .التأثيرات البيئية من القوائم املالية التعرف على -أ

 .القدرة على فهم املعلومات البيئية وأخذ نتائجها في الاعتبار عند استخدام أسلوب املفاضلة بين القرارات -ب

 .تقليل درجة التباين في املعلومات البيئية املتاحة عن ألاداء البيئي للمؤسسات بعضها البعض -ج

 .بين املستثمرين من خالل توفير املعلومات البيئية املؤثرة عند عقد املقارنات تحقيق التكافؤ والعدالة -د

عرض ونشر املعلومات البيئية املالية وغير املالية بالقوائم املالية وإيضاحاتها يلعب دورا مهما في عملية اتخاذ  -هت

 القرار الاستثماري ملا تقدمه من نصح وإرشاد لتساعد املستثمرين.

في البداية نود إلاشارة إلى أنه ال يوجد  تأثير إلافصاح عن ألاداء البيئي على جودة التقارير املالية: -الثانيالفرع 

نهائي متفق عليه بين الباحثين حول مفهوم جودة التقارير املالية وأساليب تقييمها، حيث يختلف مفهوم  تعريف

ارير املالية، فالكثير من الدراسات التي تناولت الجودة باختالف وجهات نظر وأهداف منتجي ومستخدمي التق

جودة التقارير املالية اهتمت بالتعرف عليها وقياسها من خالل مدى توافر خصائص ومعايير جودة املعلومتات 

 .املحاسبية، بمعنى أنها مقياس الاستدالل على جودة التقارير املالية

ن خصائص املعلومات املالية التي تتضمنها تلك ينطوي مفهوم جودة التقارير املالية على مجمتوعة م

التقارير، وبداية فإنه ال يوجد اتفاق بين الهيئات أو الباحثين على مجموعة من الخصائص، إال أن هناك اتفاقا 

على مجموعة من الخصائص ألاساسية هذه الخصائص تنبثق من منفعة املعلومات املحاسبية في اتخاذ القرارات 

درجة الثقة في املعلومات من ناحية، وعلى مالءمة تلك املعلومات من ناحية ثانية، وعلى قابلية  والتي تتوقف على

املعلومات للمقارنة من ناحية أخرى، فالعوامل الثالثة مجتمعة تساهم في تحسين منفعة املعلومات املحاسبية 

ث والوقائع، عدالة تلك املعلومات التخاذ القرارات، وتتوقف الثقة في املعلومات على تمثيلها لحقيقة ألاحدا

وقابليتها للتحقيق، أما مالءمة املعلومات فإنها تتوقف على توقيت املعلومات، القيمة التنبؤية لها، والتغذية 

 العكسية. 

نتيجة لتطور بيئة عمل املؤسسات، وتعقد أنواع الاستثمارات املالية، واتجاه العديد من الدول نحو               

وإثراء املعلومات الواردة بالقوائم املالية تحقيقا للشفافية وتطبيقا ملتطلبات حوكمة الشركات، أصب  من تنمية 

الضروري تطوير محتوى التقارير والقوائم املالية لتتضمن معلومات غير تقليدية تحقق الشفافية من جهة، 

لسابقة إلى زيادة الحاجة إلى إلافصاح وتدعم ثقة مستخدمي تلك التقارير من جهة أخرى، ولقد أدت التطورات ا
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عن املعلومات التي تعاون متخذي القرارات على التنبؤ باألداء املستقبلي للمؤسات في ظل املخاطر املحيطة ببيئة 

عمل هذه املؤسسات، وبالرغم من أن هذه التطورات دعت إلى إثراء التقارير والقوائم املالية، فما زالت هذه 

 .96ى معلومات عن مخاطر املؤسسات، فهي ال تظهر دور إدارة املؤسسة في مواجهة هذه املخاطرالتقارير تفتقر إل

ومع رغبة املؤسسات في الانضمام إلى أسواق املال العاملية واكتساب ثقة املستثمرين والالتحاق بركب 

املحاسبية الواجب  الدول ألاكثر تقدما أصب  القياس وإلافصاح عن مخاطر املؤسسات يمثل أحد أهم املمارسات

 تطبيقها، وبات من الضروري تقديم معلومات مالية وغير مالية عن أنواع املخاطر التي تواجه هذه املؤسسات.

تهدف إلى تقديم املعلومات التي تفيد في اتخاذ  ويتبين لنا أن التقارير املالية ليست غاية في حد ذاتها ولكنها

غير مالية، وبالتالي كان هناك ضرورة للمطالبة بمعايير جديدة للقياس القرارات سواء كانت معلومات مالية أو 

وإلافصاح وزيادة كمية املعلومات التي يتم إلافصاح عنها للوفاء باملتطلبات الجديدة من املعلومات، ألامر الذي 

جودة التقارير  يؤدي إلى تطوير وتحسين إلافصاح عن املعلومات املوجودة بالتقارير املالية، يترتب عليه زيادة

 املالية، وإمكانية الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات املتعلقة بتحسين ألاداء البيئي.

وبالتالي فإن إلافصاح عن املعلومات البيئية سواء كان ذلك داخل القوائم املالية أو بشكل مستقل 

ة املعلومات املحاسبية والتي سيؤدي إلى زيادة جودة املعلومات املحاسبية، وذلك من خالل توفر خصائص جود

من توصيات مفاهيم املحاسبة الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة ألامريكي والتي ( 2نص عليها في التوصية رقم )

 .97تمثل إطارا لجودة التقارير املالية

تختلف املعلومات البيئية وتتنوع  املعلومات البيئية الواجب إلافصاح عنها وخصائص جودتها: -الفرع الثالث

حسب مستخدمي املعلومات ومتخذي القرارات، ويمكن تحديد املعلومات البيئية بالنهج العلمي حيث يمكن 

معرفة املعلومات املطلوبة عن طريق متخذي القرارت مباشرة عن احتياجاتهم، واملنهج النظري حيث يتم 

وأيا كان املنهج فهناك حد أدنى من املعلومات البيئية يجب استنباط احتياجات متخذي القرار للمعلومات 

 توفيرها ملستخدمي التقارير املالية التخاذ قرارات رشيدة.

 :98يمكن تقسيم املعلومات البيئية إلى ما يلي تقسيم املعلومات البيئية: -أوال

نظيمات والقوانين البيئية وهي املعلومات الخاصة بموقف املؤسسة من الت املعلومات البيئية القانونية: -أ

 :وتوضح مدى الالتزام، ومن هذه املعلومات
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 .القوانين والتنظيمات البيئية التي تخضع لها املؤسسة -0

 .الرسوم والتعويضات املقدرة عن التلوث البيئي -2

 .املؤشرات واملعايير البيئية املحددة للرقابة على التلوث ومدى توافق املؤسسة معها -1

 .الفحوص الطبية التي أجريت على املؤسسة مؤخرا من جانب ألاجهزة الرقابية البيئيةنتائج  -4

 إلاجراءات القضائية أو القضايا املرفوعة ضد املؤسسة وأسبابها. -5

وهي املعلومات التي تتعلق باألنشطة الاستثمارية املزمع الاستثمار  املعلومات البيئية عن النشاط الاستثماري: -ب

 :هذه املعلوماتفيها، ومن 

 .نوعية نشاط املؤسسة وآثاره السلبية على البيئة -0

 .مدى وجود مخاطر بيئية من نشاط املؤسسة -2

 .املخاطر البيئية وكيفية تغطيتها من خالل التأمين ضد هذه املخاطر -1

 .طرق التخلص من النفايات واملخلفات -4

 .املؤسسة بشأن آلاثار السلبية على البيئة كيفية القضاء على الشكاوى والقضايا املرفوعة ضد -5

 ألاخطار الناجمة عن استخدام املنتج أو الخدمة الناتجة عن نشاط املؤسسة -6

وهي املعلومات التي تساعد على تحديد قيم وعناصر آلاثار البيئية وتقييم املركز  املعلومات البيئية املالية: -ج

 :املالي للمؤسسة، ومن هذه املعلومات

 .صول البيئية املقتناة إلزالة التلوثألا  -0

 .الالتزامات البيئية الفعلية و املحتملة -2

 املصروفات البيئية الفعلية. -1

 .الرسوم والتعويضات املقررة عن التلوث البيئي -4

ال تختلف خصائص جودة املعلومات البيئية عن خصائص جودة  املعلومات البيئية و خصائص جودتها: -ثانيا

مات املحاسبية من حيث املسميات وإنما يأتي الاختالف من حيث املفهوم والهدف والجودة، حيث تتعدى املعلو 

ألاطراف املستفيدة من املعلومات البيئية ولولم تكن من مستخدمي التقارير املالية في اتخاذ القرارات، لذلك يرى 

 :99البعض أن خصائص املعلومات البيئية هي

القرار املتخذ في حالة وجود املعلومات البيئية في القوائم املالية عن القرار املتخذ في  : حيث يختلفاملالءمة -أ

 :حالة عدم وجودها، وحتى تتحقق املالءمة يجب توافر الخواص آلاتية

 (. توقيت املعلومات البيئية )الوقت املناسب، عند الطلب -0

 ( .تصالحة لكل الحاال  -التغذية العكسية )التقويم والتصحي  -2

 القدرة على التنبؤ)صالحة على تقييم نماذج التنبؤ باألحداث البيئية(. -1

 .حيث يسهل فهمها واستيعابها ملنطقيتها وموضوعيتها القابلية للفهم: -ب

                                                             
 .122- 126حمود محمد أحمد صابر، مرجع سبق ذكره، ص ص:  - 99



  القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية _______________________________ الفصل الثاني

 

76 
 

حيث تكون خالية من ألاخطاء الجوهرية أو املؤثرة ومحايدة، أي أنها تعكس صورة واضحة  الدقة )الثقة(: -ج

 :ألاداء البيئي، ويجب أن تتصف بما يليوصادقة وعادلة عن 

 (.غير مضللة –الصدق )كاملة  -0

 (.الجوهر قبل الشكل )أمانة العرض وسالمته -2

 خالية من التقدير الشخص ي(. –الحياد )خالية من التحيز - 1

ف بين القابلية للمقارنة: حيث يجب عرض املعلومات البيئية بطريقة يسهل معها معرفة التشابه والاختال  -د

ألاداء البيئي للمؤسسة عن هذه الفترة والفترات السابقة، وأيضا بينها وبين املؤسسات املماثلة، كما يجب العرض 

بطريقة يمكن معها معرفة السياسات املحاسبية املتبعة والتغيرات التي حدثت ملساعدة مستخدمي القوائم املالية 

 في تفسير ألاحداث.

ودة املعلومات بصفة عامة وخصائص جودة املعلومات البيئية بصفة ويتضح لنا أن توافر خصائص ج

خاصة، يعتمد بشكل كبير على معد التقارير املالية الذي يقوم على توفير تلك املعلومات للمستخدمين، فهو القادر 

طاء، على توفير هذه املعلومات بمصطلحات بسيطة يسهل فهمها، و أن تكون عاكسة فعال للواقع وخالية من ألاخ

وإذا توافرت هذه املعلومات بتلك الخصائص زادت من جودتها، وبالتالي ستزيد من جودة التقارير املالية ويمكن 

 .للمستخدمين الاعتماد عليها في اتخاذ قراراتهم

 

 البيئية التكاليف عن وإلافصاح لقياس منهج: الثالث املبحث

البيئية وكيفية قياسها وإلافصاح عنها نحاول أن بعدما تعرضنا في دراستنا هذه إلى كل من التكاليف 

نشكل منهج لقياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية في املؤسسات الصناعية وخاصة صناعة إلاسمنت، وذلك 

إلعتبارها أكثر الصناعات تلويثا للبيئة، فهي عبارة عن مجموعة من القواعد التي يمكن إلاستناد عليها وتطبيقها 

 :ي يترك آثارا على البيئة وهو موضح كمايليفي أي مجال صناع

 

 املطلب ألاول: منهج قياس التكاليف البيئية

ترى لجنة التكاليف البيئية املنبثقة من جمعية املحاسبين ألامريكية أن الاهتمام املتزايد من جانب 

لتكوين إطار ملا املؤسسات الاقتصادية بشأن القياس املحاسبي للتكاليف البيئية جعلها تساهم بشكل فعال 

يسمى باملحاسبة عن التكاليف البيئية، ويبدو أن هذه املؤسسات أحرزت تقدما في مثل هذا املجال، ولغرض 

الوصول إلى بناء منهج لقياس التكاليف البيئية يمكن للمؤسسات إلاستفادة منه في ما يخص قياس التكاليف 

 :ةالبيئية و يتشكل هذا املنهج من خالل العناصر التالي
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نوضح من خالل هذا الفرع الفرضيات التي يبنى عليها  فرضيات وكيفية قياس التكاليف البيئية: -الفرع ألاول 

  :النموذج وكيفية قياس التكاليف البيئية وذلك من خالل العناصر التالية

  :يتأسس هذا املنهج على الفرضيات التالية الفرضيات: -أوال

حدوث تلوث للبيئة بمختلف أنواعه، وإلى إستتراف للموارد الطبيعية مما يكون ألانشطة الصناعية تؤدي إلى  -أ

له تأثير على الجانب إلاقتصادي للمؤسسة وللدولة وكذلك يخلف أثرا إجتماعيا سواءا للعمال الذين يعملون 

  .داخل املؤسسة أو املجتمع املحيط باملؤسسة

على املدى الطويل ألن عموم الصناعات تتميز باإلستمرارية حماية البيئة من التلوث يجب أن تكون مستمرة و  -ب

وهو مايحتم على املؤسسة ضرورة مكافحة التلوث التي تتسبب فيه املؤسسة بمختلف أنواعه ألنه يترك آثارا على 

بها، واليمكن لهم تحمل ذلك لسنوات طويلة، وكذلك تطوير أساليب  صحة العاملين باملؤسسة واملجتمع املحيط

  .البيئة ألنه من غير املعقول توقف املؤسسة عن الصناعة بسبب التلوث حماية

       يعتبر مدخل القياس املحاسبي املتعدد ألابعاد أكثر مالءمة لقياس التكاليف البيئية الذي يشمل جوانب  -ج

وصفي، وباألخص يمكن أن تساعد في عملية قياس التكاليف البيئية، والتي تحتوي على الجانب الكمي واملالي وال

  .املؤسسات التي تمارس أنشطة ذات أثر بيئي سلبي واضح مثل مؤسسات صناعة إلاسمنت

سنوضح كيفية قياس التكاليف البيئية املباشرة وغير املباشرة وذلك كيفية قياس التكاليف البيئية: -ثانيا

  :كمايلي

زء ألانشطة البيئية التي تنفذها املؤسسة إما يتضمن هذا الجالقياس املحاسبي للتكاليف البيئية املباشرة:   -أ

 :100بناءا على نص قانوني أو بناءا على مسؤوليتها اتجاه املجتمع وتتضمن هذه ألانشطة مايلي

يمكن إجراء القياس النقدي للتكاليف البيئية املترتبة على تحسين بيئة وظروف  تحسين بيئة وظروف العمل: -1

ة التي تحملتها املؤسسة جراء تحسين هذه الظروف البيئية وتتمثل هذه العمل على أساس التكاليف الفعلي

التكاليف بقيمة ألاجهزة واملعدات الالزمة لهذا إلاجراء إلى جانب مصاريف التشغيل والصيانة الالزمة ملثل هذه 

التزام املؤسسة  ألاجهزة وآلاالت واملعدات الالزمة إلعداد إرشادات السالمة وألامن الصناعي، وقد تترتب على عدم

 .بالقوانين والتعليمات الالزمة إلى إلحاق ألاضرار وإلاصابات ببعض العاملين

إن التكاليف البيئية التي تتحملها املؤسسات الناشئة عن  املحافظة على البيئة وتجنب مسببات التلوث: -2

 :الرقابة على مسببات التلوث تتمثل في آلاتي

 .جهزة املستخدمة في الرقابة على التلوثتكاليف آلاالت واملعدات وألا   -

 .مصروفات التشغيل والصيانة املترتبة على استخدام آلاالت واملعدات الخاصة في الرقابة على التلوث -

تكاليف معالجة املخلفات وامللوثات الصناعية قبل وبعد طرحها في املجاري املائية أو في ألاماكن .غير املخصصة  -

 .لها

                                                             
قياس التكاليف البيئية نموذج مقترح، مجمع مداخالت امللتقى الدولي  خليل ابراهيم رجب الحمداني، التحديات التي تواجه - 100

 .222، ص:  2100نوفمبر  21و  22الثاني حول ألاداء املتميز للمنظمات و الحكومات، املنعقد بجامعة ورقلة يومي 
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 .معالجة مخلفات إلانتاج والتخلص منها وإزالة ألاضرارتكاليف  -

يتبع هذا املنهج بتوضيحات فيما يخص  توضيحات في مايخص إجراءات قياس التكاليف البيئية: -الفرع الثاني

  : 101إجراءات قياس التكاليف واملنافع البيئية تتضمن ما يلي

مة البيئية تحكم عملية القياس املحاسبي باعتبارها إن التشريعات وألانظ التشريعات وألانظمة البيئية: -أوال

بها  املحدد ألاول لعملية القياس، ألنه وفقا للنظام أو التشريع السائد يتم تحديد نسب التلوث املسموح

بها، وبناء على ذلك يتم إعطاء التعليمات لإلدارات املختلفة والجهات  وإلاجراءات الواجب على املؤسسات الالتزام

ة باملؤسسة لتحقيق ذلك الالتزام، ويلزم النظام املحاسبي املؤسسة باألنظمة املختلفة ومنها النظام البيئي املسؤول

من خالل التحقق من البيانات واملعلومات املتعددة من واقع أنشطة املؤسسة، وللعقوبات والغرامات التي 

حيث أنه من الطبيعي أن تتفادى املؤسسة  تفرضها الجهات املختصة بالدولة دور في التحكم بالتكاليف البيئية

 .الصناعية التكاليف إلاضافية كالغرامات والعقوبات

يتضح لنا أن عملية القياس املحاسبي للتكاليف البيئة  تحديد املدخل املالئم لقياس التكاليف البيئية: -ثانيا

 :تنطوي على عدة جوانب أو أبعاد تتمثل في مايلي

ذا البعد بترجمة العمليات ذات التأثير البيئي في صورة وحدات كمية، حيث أنه توجد البعد الكمي: ويختص ه -أ

بها وكمية ونوعية املواد الداخلة في إلانتاج، فهناك مواد تحظر  متغيرات فنية، تتمثل في نسب التلوث املسموح

من خلو إلانتاج من هذه نهائيا من الاستخدام وتفرض الجهات املسؤولة رقابة على املؤسسات الصناعية للتأكد 

بها والفعلية وكميات التلوث غير املسموح  املواد املحظورة، وتتطلب هذه املرحلة تحديد كميات التلوث املسموح

  :بها على أن تتم على النحو التالي

 كمية التلوث غير املسموح به = كمية التلوث املسموح به ت كمية التلوث الفعلية

 بها  فإذا كانت النتيجة موجبة فإن ذلك يعني أن كمية التلوث تكون ضمن النسبة املسموح 

  .بها وإذا كانت النتيجة من املعادلة سالبة فهذا يعني أن كمية التلوث تكون ضمن النسبة غير املسموح

ات نقدية للوصول إلى البعد املالي: ويختص هذا البعد بترجمة العمليات ذات التأثير البيئي في صورة وحد -ب

التكاليف املختلفة مثل تكلفة منع حدوث الضرر البيئي وتكاليف الخبراء واملختصين وتكاليف العالج للعاملين 

وألابحاث والتدريب، وتوجد متغيرات مالية تتعلق بالقياس املالي لألعباء وألاضرار البيئية للتكاليف البيئية 

املترتبة من التزام املؤسسة اتجاه الحفاظ على البيئة، ) مثل الوفورات في املواد  باإلضافة إلى تقدير املنافع البيئية

 ( . ألاولية املستخدمة في العملية إلانتاجية بعد إعادة تدوير املخلفات البيئية

البعد الوصفي: ويتمثل هذا البعد في وصف أثر العمليات وألانشطة املتعددة للمؤسسة على املنظر الجمالي  -ج

 .يئية والحالة النفسية للعاملين وألاشخاص الذين يسكنون في منطقة قريبة من املؤسسةللب

تعبر آثار التلوث الضارة عن القيمة التي تلحق باألصول البشرية واملادية  ألاضرار البيئية املراد قياسها: -ثالثا

  :نتيجة عنصر التلوث والذي يتم التحكم فيه أو إزالته، ويتم قياس ألاضرار الناتجة عن التلوث على النحو التالي

                                                             
 .018- 012رانيه عمر محمد الباز السيد، مرجع سبق ذكره، ص ص: - 101
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تآكل  :ر باملواد واملعدات مثليؤدي التلوث البيئي والنشاط البيئي السلبي إلى إلاضراقياس قيمة ألاضرار املادية:  -أ

املعادن والتدهور في الخواص الكيميائية والطبيعية وقد أشارت دراسة إلى تأثير تلوث الهواء على املواد واملمتلكات 

 :102بالطرق آلاتية

تقدير ألاضرار التي تحدث للمواد نتيجة التلوث الصناعي للهواء، وتتطلب هذه الطريقة حجما هائال من  -0

 .ات لتقدير الخسائر في املواد واملمتلكات في مدينة معينة، لذلك فإنه نادر ما تستخدم هذه الطريقةاملعلوم

تقدير الانخفاض في قيمة ألارض أو العقار في املنطقة، أو من خالل معرفة حجم الانخفاض في القيمة  -2

 . إلايجارية للعقارات في تلك املنطقة

 .لكات، من خالل تقدير تكلفة الصيانة للعقارات نتيجة التلوث الصناعيتقدير الخسائر املادية في املمت -1

وتتمثل في ألاضرار التي تصيب املوارد البشرية لبيئة املجتمع املحيطة  قياس قيمة ألاضرار الصحية: -ب

 :كما يليباملؤسسة نتيجة التلوث وتأثيرها على معدل الوفيات مقارنة باملناطق ألاخرى ألاقل تلوثا ويمكن قياسها 

تكاليف إلاصابة باألمراض الناتجة عن التلوث، وتمثل تكاليف إلاصابة بأمراض لها عالقة بالنشاط الذي  -0

  . تمارسه املؤسسة ويتم إجراء دراسات لتوضي  العالقة بين الجرعة من التلوث واملرض

 قياس تكاليف نفقات العالج، ويتم قياس هذه التكلفة  -2

يتطلب خالل هذه املرحلة الحصول على بيانات عن عدد السكان باملنطقة  ر الاجتماعية:قياس قيمة ألاضرا -ج

املتأثرة بعناصر التلوث ومعدالت إلاصابة بأمراض التلوث في املنطقة ومقارنة النتائج ببيانات املناطق ألاخرى 

فراد املقيمين في املنطقة ألاقل تلوثا، ومن خالل هذه البيانات يتم قياس قيمة ألاضرار الصحية التي تصيب ألا 

  :املحيطة باملؤسسة باملعادلة آلاتية

معدل إلاصابة بنفس املرض في × معدل إلاصابة بمرض نتيجة التلوث × الزيادة في معدل إلاصابة بمرض معين  - 

 .املنطقة ألاقل تلوثا

 

 املطلب الثاني: منهج إلافصاح عن التكاليف البيئية

قياس التكاليف البيئية، وحتى يكون هذا املنهج كامال البد أن يتبعه منهج بعدما شكلنا منهجا خاصا ب

خاص باإلفصاح عن التكاليف البيئية للمؤسسة، قصد الحصول على املعلومات البيئية من أجل تقييم ألاداء 

بهذه  املعنية البيئي، ويتم إلافصاح عن التكاليف البيئية في التقارير املالية الدورية لتلبية إحتياجات ألاطراف

املعلومات التي تساعدها في ترشيد قراراتها الاقتصادية املختلفة إن إلافصاح البيئى فى التقارير السنوية التى 

تقدمها املؤسسات يعطى فعالية لهذه التقارير بالنسبة للمستفيدين الخارجيين، وتعتبر التقارير السنوية مصدر 

                                                             
ائر الاقتصادية الناتجة عن التلوث الصناعي للهواء في مدينة الرياض، التعاون الصناعي في املرس ي حجازي، تقدير الخس - 102

 .55يوليو،  0444ص ص،  :37 - 50.،العدد 04لد ملجالخليج العربي، ا
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والعاملين والجهات البيئية والحكومية.. إلخ، حيث يعتمد املستثمرين )ألافراد أولى لكل من املستثمرين والدائنين 

  .103على التقارير السنوية فى الحصول على املعلومات املالية وغير املالية(  واملؤسسات

كما ترجع أهمية التقرير عن ألاداء البيئى فى أنه يسهم فى تقديم إرشاد لتحديد واختيار وإنشاء العديد 

رات تقويم ألاداء البيئى، وعلى الرغم من تلك ألاهمية للتقارير الخاصة باألداء البيئى للمؤسسات إال أن من مؤش

الوضع الحالى يدل على نقص فى جودة وكمية املعلومات التى تحتويها تلك التقارير، ويرجع ذلك نقص املعايير 

 :ذلك من خالل النقاط التالية وسنوضح .104املوحدة فى إعداد تلك التقارير أو التشريعات امللزمة

يمكن التمييز بين أسلوبين عند إعداد مثل هذه التقارير، فاألول تقارير ألاداء الاقتصادي والبيئي:  -الفرع ألاول 

دمج تقارير ألاداء البيئى ضمن تقارير ألاداء الاقتصادى باعتبار أنهما يمثالن وحدة متكاملة، والثانى إعداد تقارير 

  .ء البيئى، ويمكن اعتبار هذان ألاسلوبان ليسا بديلين ولكنهما مكمالن لبعضهما البعضمستقلة لألدا

 لألسلوب ألاول يتم اعداد هذا النوع من التقارير بتضمين البيانات واملعلومات البيئية املالية منها      
ً
وفقا

، وقائمة التدفقات النقدية( وذلك على داخل القوائم املالية املتعارف عليها )قائمة الدخل، وقائمة املركز املالي

 : 105النحو التالى

يتضح لنا أن قائمة الدخل بوضعها الحالي ال تظهر مدى وفاء املؤسسة بمسؤولياتها البيئية،  قائمة الدخل: -أوال 

لذا فإنه يمكن إعادة تصنيف القائمة بالشكل الذي يظهر كل من ألاداء الاقتصادي وألاداء البيئي، وذلك كما 

 :ليي

  .يتم تحديد صافي الدخل من النشاط الاقتصادي للمؤسسة -أ

 لصافي  -ب
ً
يضاف إلى صافي الدخل من النشاط الاقتصادي صافي الدخل من النشاط البيئي للمؤسسة وصوال

 لصافي 
ً
 قبل فرض الضريبة على ألارباح، تستبعد الضرائب على ألارباح وصوال

ً
الدخل الاقتصادي والبيئي معا

 :الاقتصادي والبيئي، ويمكن بيان ذلك من خالل قائمة الدخل الاقتصادي والبيئي التاليةالدخل 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 - M.J. Epstein and M. Freedman, Social Disclosure and the Individual Investor, Accounting, Auditing and 

Accountability Journal, 1999, p. 94. 
104 - 66 - Matteo Bartotomo, Federica Rangier, Environmental Reports Content, Limperg Institute, 2002, p. 70. 

 .060 – 052طارق فتحي عمر عبد الخالق، مرجع سبق ذكره ، ص ص:  - 105
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 .يبين قائمة الدخل الاقتصادي والبيئي(:  2-3شكل رقم )

 جزئي كلي بيـــــــان
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إلاطار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة تطبيقية اختباريه على القطاع : عبد الخالق طارق فتحي، املصدر

 .058،ص:  2114، رسالة دكتوراه، كلية التجارة جامعة القاهرة، الصناعي

 

 يتم إعادة تصنيف قائمة املركز املالي التقليدية بالشكل الذي يسم  بفصل قائمة املركز املالي:  -ثانيا
ً
أيضا

ركز املالي ذو الجوانب الاقتصادية عن الجوانب البيئية ملستخدمي تلك القائمة. والشكل التالي يوضح قائمة امل

 .البعد الاقتصادي والبيئي

 

 يبين قائمة املركز املالى الاقتصادي والبيئي(: 2-4شكل رقم )

 : صافى الدخل من النشاط الاقتصادي قبل فرض الضريبة على ألارباح

 البيئيةيضاف إليه: إلايرادات 

  .إيرادات إعادة التدوير

  .إيرادات التخلص من النفايات

  .التخفيض في املخصصات البيئية

  .أرباح بيع أصول رأسمالية بيئية

  .إجمالي إلايرادات البيئية

 تخصم: النفقات البيئية

  .إيجار مخازن النفايات الخطرة

  .مواد خام لوحدات املعالجة

  .جةأجور العاملين بوحدات املعال

  .إهتالك ألاصول الرأسمالية البيئية

  .خسائر بيع أصول رأسمالية بيئية

  .الزيادة فى املخصصات البيئية

  .أقساط التأمين ضد املخاطر البيئية

  .غرامات وتعويضات بيئية

  .إجمالي النفقات البيئية

  صافي الدخل الاقتصادي والبيئي قبل فرض الضريبة على ألارباح

 .الضرائب على ألارباحتخصم: 

 صافي الدخل الاقتصادي والبيئي بعد خصم الضريبة على الرباح. 

xx 

 

 

 

 

 

xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(xx) 

Xx 

(xx) 

xx 

 

 

xx 

xx 

xx 

xx 

 

 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 
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 . 151املصدر: عبد الخالق طارق فتحي ، مرجع سبق ذكره ، ص: 

  املطلب الثالث: تقييم منهج القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية

 ألاصول الثابتة

 ألاصول الثابتة الاقتصادية

 ألاصول الثابتة البيئية

 أشغال تحت التنفيذ

 أشغال اقتصادية تحت التنفيذ

 أشغال بيئية تحت التنفيذ

 الثابتةإجمالي ألاصول 

 ألاصول املتداولة

 املخزون بعد خصم املخصص

 مخزون مستلزمات إنتاج

 مخزون مستلزمات بيئية

 املدينون بعد خصم املخصص

 النقديات بالصندوق والبنوك

 إجمالي ألاصول املتداولة

 تخصم : الالتزامات املتداولة

 التزامات اقتصادية

 التزامات بيئية

 مخصصات مرتبطة بالنشاط الاقتصادي

 مخصصات مرتبطة بالنشاط البيئي

 دائنو التوزيعات

 إجمالي الالتزامات املتداولة

 رأس املال العامل

 :إجمالي الاستثمارات يتم تمويلها كما يلى

 حقوق املساهمين

 رأس املال املدفوع

 الاحتياطيات

 ألارباح املرحلة

 إجمالي حقوق املساهمين

 أرباح السنة

 قروض طويلة ألاجل

 جل لتمويل عمليات اقتصاديةقروض طويلة ألا 

 قروض طويلة ألاجل لتمويل عمليات بيئية

 إجمالي تمويل رأس املال العامل وألاصول الثابتة
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بعدما قمنا بوضع املنهج الخاص بقياس التكاليف البيئية وإلافصاح عنها في القوائم املالية نحاول تقييم 

على النقاط التي تعترض تطبيقه في املؤسسات الصناعية وخاصتة هذا املنهج، وذلك من خالل الوقوف 

  :مؤسستات صناعة إلاسمنت، وكذلك الصعوبات التي تعترض تطبيقه وذلك من خالل النقاط التالية

يتبين لنا أن املنهج الذي تم وضعه لقياس  تقييم منهج القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية: -الفرع ألاول 

لتكاليف البيئية يحقق العديد من املزايا، وتعترض تطبيقه صعوبات والتي يمكن توضيحها فيما وإلافصاح عن ا

 :يلي

  :يوفر املنهج العديد من املزايا والتي يمكن توضيحها فيما يلي املزايا التي يوفرها املنهج: -أوال

ية وخاصة مؤسسات صناعة يمكن تطبيق منهج القياس إلافصاح عن التكاليف البيئية في املؤسسات الصناع -أ

إلاسمنت وذلك لسهولة تطبيقه والفائدة التي يمكن أن يحققها من املعلومات التي يوفرها ولكافة ألاطراف داخل 

املؤسسة أو وخارجها إضافة إلى أن هذا املنهج يمكن استخدامه من قبل كافة املؤسسات وخاصة الصناعية منها 

قارنات املتعلقة باألداء البيئي للمؤسسات قائمة وممكنة بشكل موضوعي بها مما يجعل امل للسهولة التي يتميز

 وعملي، ومن شأنها أن تساهم في تحسين ألاداء البيئي.

تتضمن حماية البيئة من التلوث وصياغة السياسة البيئية مجموعة من القرارات أهمها القرارات املتعلقة  -ب

ومستوياتها املقبولة وتحديد مصادر التلوث والسياسات الفنية بتحديد عناصر التلوث الواجب التحكم فيها 

  .البديلة ذات آلاثار البيئية املتباينة

إن قياس التكاليف البيئية بصورة صحيحة وتحميلها على النشاطات املسببة لها ثم على املنتجات يساهم في  -ج

بين إيراد املنتجات وتكاليفها، وهذا يساهم  تحديد تكلفة املنتجات بشكل دقيق، ومن ثم تحديد املقابلة السليمة

  .في ترشيد القرارات إلادارية إضافة إلى القياس السليم لتكلفة كل منتج على مستوى املؤسسة

توسيع نطاق دور ألاجهزة الرقابية بحيث يتسع ليشمل تدقيق ومراجعة البيانات املتعلقة بالتأثيرت املتربة عن  -د

ع، وإعطاء الجهات املختصة في الدولة صورة صادقة عن حجم املشكالت البيئية أنشطة املؤسسة على املجتم

  .التي تواجهها مما يساعد في إعطاء تلك املشكالت ألاولوية بين املشكالت، من أجل ايجاد الحلول 

ما  إن قياس ما يجب أن تتحمله ألاجهزة الحكومية املختصة القائمة على تنفيذ برامج حماية البيئة وكذلك -هت

يجب أن تتحمله املؤسسات املتسببة في إحداث التلوث للوصول إلى املستوى املقبول وبالتالي إمكانية تحديد 

التحكم في التلوث مقترنة بنسبة التلوث السائدة في املنطقة املحيطة يعد من أهم البيانات التي يمكن أن تساهم 

 .لتلوثفي تحديد مرونة وواقعية املعايير الخاصة بالتحكم في ا

 : 106إن عدم تطبيق القياس إلافصاح البيئي ترجع إلى ألاسباب التالية الصعوبات التي تعترض تطبيقه: -ثانيا

 :عدم وجود إلزام على املؤسسات باإلفصاح البيئي وتمثل ذلك في -أ

 .ال تتطلب الهيئة العامة لسوق املال إلافصاح عن املعلومات البيئية -0

                                                             
لد ملجالتقارير املالية حالة جمهورية مصر العربية ، مجلة إلادارة العامة، ا محمد فهيم أبو العزم، معوقات الافصاح البيئي في - 106

 62،العدد ألاول ص: 45
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 .محاسبية لقياس وعرض آلاثار البيئيةال يوجد معايير  -2

 .إلافصاح البيئي اختياري حسب رغبة إلادارة -1

 :نقص الوعي العام بالقضايا البيئية وتمثل ذلك في -ب

 .غياب ردود أفعال املستهلكين والعمالء -0

 .ال توجد منظمات غير حكومية تتبنى قضايا البيئة بفاعلية -2

 .ؤسسة ال يؤثر في البيئةاعتقاد إلادارة بأن نشاط امل -1

 .اقتناع إدارة الشركة بعدم جدوى إلافصاح البيئي وتأثيره في إدراك ألاطراف املهتمة -4

 .ال توجد ضغوط سياسية على املؤسسات بأن تفصح عن أدائها البيئي -5

 .قلة املوضوعات البيئية في املناهج الدراسية -6

  :ويمكن تطوير هذا املنهج كمايلي فصاح عن التكاليف البيئية:كيفية تطوير منهج القياس وإلا  -الفرع الثاني

  :كيفية تطويره على مستوى املؤسسة -أوال

تشجيع وتوعية العاملين داخل املؤسسة بمختلف رتبهم بأهمية البيئة واملحافظة عليها وذلك عن طريق عقد  -أ

  .البيئة من التلوثالندوات واملؤتمرات وإصدار النشريات بأهمية املحافظة على 

  .ضرورة أن تتبنى إدارة املؤسسة منهج إدارة الجودة البيئية الشاملة واملستدامة -ب

 من خالل التوعية املتعلقة بالجوانب البيئية -ج
ً
 ومعنويا

ً
  .دعم مسؤولي املؤسسات ماديا

  :محاور تطوير النظام املحاسبي باملؤسسة -ثانيا

  .ض واملفاهيم واملبادئ املحاسبية والتي تم تناولها سابقاإعادة النظر في كل من الفرو  -أ

  :توافر إطار إجرائي لتطبيق القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية ينطوي على -ب

تطوير نظام محاسبة التكاليف الحالي بما يسهم فى حصر وتحديد وتحليل وتخصيص عناصر التكاليف  -0

  .البيئية

  .لقائم باملؤسسة بما يخدم الجوانب الخاصة بالبيئةتطوير نظام املعلومات ا -2

  .تطوير نظم إعداد التقارير بما يمكن من إظهار البعد البيئي لهذه التقارير -1

  :محاور تطوير على مستوى املنظمات وإلاصدارات املهنية -ثالثا

  .في املؤسسات الصناعيةالبحث في كيفية تطوير قياس التكاليف البيئية بمختلفها حتى يسهل تطبيقها  -أ

  .ضرورة توفير التأهيل العلمي للمحاسبين واملراجعين خاصة فيما يتعلق بالجوانب البيئية للمؤسسات -ب
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 : الفصل  خالصة

استهدفت دراستنا في هذا الفصل القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية، ولتحقيق هذا الهدف فقد 

للتكاليف البيئية، وعرفنا بأن القياس البيئي هو ترجمة لنشاط املؤسسة في  تناولنا كال من القياس املحاسبي

البيئة بشكل كمي أو مالي يمكن بواسطتها الحصول على معلومات بيئية تفسر للمستخدمين املعلومات البيئية 

أو وجهة  سواء داخل املؤسسة أوخارجها، وبأن قياس التكتاليف البيئية يمكن أن يكتون من وجهة نظر املؤسسة

نظر املجتمع، و عرفنا كذلك أنه من صعوبات قياس التكاليف البيئية يمكن أن تكون على مستوى املؤسسة أو 

املجتمع وذلك نظرا للضغوط من جانب الدولة أو املستثمرين واملقرضين أو املستهلكين إللزام املؤسسة على 

البيئية بصورة صحيحة وتحميلها على النشاطات  توضي  تأثيرهتا في البيئة، وعرفنا أيضا أن قياس التكاليف

املسببة لها ثم على املنتجات يساهم في تحديد تكلفة املنتجات بشكل دقيق، ومن ثم تحديد املقابلة السليمة بين 

إيراد املنتجات وتكاليفها، وهذا يساهم في ترشيد القرارات إلادارية إضافة إلى القياس السليم لتكلفة كل منتج 

وى املؤسسة، وقد يكون الاهتمام من جانب املؤسسة ملساعدتها في رسم السياسات املستقبلية اتجاه على مست

املحافظة على البيئة ولرسم هذه السياسة البد على املؤسسة أن تقوم باإلفصاح عن التكاليف البيئية، وهذا من 

يالئم احتياجات مستعملي هذه القوائم  أجل توفير البيانات واملعلومات الخاصة بالتكاليف البيئية بالشكل الذي

سواء كان من داخل املؤسسة أو خارجها، وتكون له آثار ايجابية من ناحية اتخاذ القرار وتقييم ألاداء البيئي 

له في الفصل املوالي من خالل مفهومه ومؤشرات قياسه في املؤسسات  بغرض تحسينه والذي سنحاول التعرض

 .الصناعية
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 الخالصة العامة :

بعد الدراسة املستفيضة إلشكالية هذا البحث خلصنا إلى مجموعة من النتائج التي تمس الجانب 

مجال القياس وإلافصاح عن النظتري والتطبيقي باإلضافة إلى إيجاد وطرح العديد من الاقتراحات والتوصيات في 

  .بهدف تحسين ألاداء البيئي التكتاليف البيئية

إن التطورات التي شهدها العالم في املجال الصناعي ألقت بظاللها على البيئة من خالل التلوث والذي 

يمثل أهم تحديات العصر الراهن، والتلوث ينجم عن ألانشطة البشرية املختلفة والصناعية منها على وجه 

الخصوص فيلقي بتأثيره على البيئة من خالل أنواعه املختلفة، فيكون له تأثير على الفرد والكائنات الحية ألاخرى 

بل يتعدى أيضا الجانب الاقتصادي، وبهدف التقليل من التلوث وحماية البيئة تنتج أنواع مختلفة من التكاليف 

املاض ي كانت املحاسبة تتجاهل املعلومات املتعلقة  مما يكون لها تأثير على الجانب املالي واملحاسبي، ففي

بالتكاليف البيئية مما جعل ألارباح املحققة التعطي الصورة الحقيقية للمؤسسة وأصب  التفكير يتجه نحو 

تحمل املؤسسات ملسؤوليتها البيئية عمال بمبدأ من يلوث يدفع، وتنفيذا ملسؤوليتها القانونية والاجتماعية 

لبيئية، وبالتالي انعكست التكاليف البيئية على تكلفة املنتج وأخذت تدخل في تبني السياسات وصنع وألاخالقية وا

القرارات، ولكي يمكن لعلم املحاسبة أن يساهم بشكل فعال في مجال حماية البيئة من خالل التقارير املحاسبية 

ثوقية وإلزام املؤسسات بمسؤوليتها الاجتماعية البيئية، التي يجب أن تحتوي على بيانات ذات مصداقية ومو 

  .اتجاه املجتمع والبيئة

واستجابة من املحاسبين سواء على املستوى ألاكاديمي أو املنهي لالحتياجات املتزايدة للمعلومات البيئية 

العديد سعيا إلى تطوير أطر وأدوات لقياس آلاثار البيئية املادية واملالية املتولدة عن أنشطة املؤسسة، كما سعت 

من املنظمات والجمعيات الدولية لوضع معايير لضمان جودة ألاداء البيئي والاقتصادي، وتركزت الجهود في 

البداية على قياس آلاثار البيئية املادية ألنشطة املؤسسة، للوفاء باملتطلبات التشريعية، وتوفير املعلومات الالزمة 

ئة، وحتى املجتمع بصفة عامة، توضح لهم تأثير أنشطة املؤسسة للجهات الحكومية وجمعيات ووكاالت حمتاية البي

على البيئة املحيطة، وجهود إلادارة في مجتال التحسين البيئي، ثم توسع القياس ليشمل قياس آلاثار البيئية 

  .املالية ممثلة في التكاليف البيئية التي تتحملها املؤسسة لتحسين جودة أدائها البيئي

ملحاسبة التكاليف البيئية، في نفس الوقت سعى الباحثون واملهنيون إلى توسيع نطاق  وظهرت بوادر نظام

القياس ليشمل قياس التكاليف واملنافع البيئية، ووضتع التقديرات املستقبلية ألنشطة حتماية البيئة، في إطار 

مسؤولي املحاسبة نظام لإلدارة البيئية باملؤسسة، ومن الواضح أن هناك الحاجة لتحسين الاتصال بين 

واملسؤولين آلاخرين في إلادارة البيئية وتطوير مؤشرات ألاداء البيئي التي تجمع املقاييس النوعية واملالية واملادية 

معا مع العلم أن تطوبر استراتيجيات إلادارة البيئية سيبقى تحديا قائما إلى أن يحدث حوار حقيقي بين 

يين املسؤولين، ويعتبر القياس وإلافصاح عن التكاليف البيئية مؤشرا هاما املحاسبين واملختصين الفنيين والبيئ

ذا اتجاهين، فهو يوضح ما إذا كانت املؤسسات مدركة للقضايا البيئية التي قد تؤثر في وجودها من جهة، ويمثل 
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ألاداء البيئي، للوقوف على ألاحداث البيئية وجهود الشركات نحو تحسين  ملستخدمي القوائم املالية مقياسا

 .وآلاثار املالية املترتبة عليها من جهة أخرى 

وانطالقا من محتوى الدراسة التي وضحها الجانب النظري والتطبيقي يتجلى تأكيد الفرضيات التي تم 

 .وضعها

تم تأكيدها من خالل الفصل الرابع حسب إجابات عينة الدراسة، حيث وجدنا أنه توجد عالقة  الفرضية ألاولى:

ت داللة إحصائية بين إدراك ووعي لدى املسؤولين بأهمية تطبيق عملية القياس وإلافصاح املحاسبي عن ذا

 .التكاليف البيئية في القوائم املالية وتحسين ألاداء البيئي

تم تأكيدها من خالل الفصل الرابع حسب إجابات عينة الدراسة، حيث وجدنا أنه توجد  الفرضية الثانية:

لة إحصائية بين وجود مخاوف ومعوقات تحد من تبني تطبيق عملية القياس وإلافصاح املحاسبي عالقة ذات دال

 .عن التكاليف البيئية في القوائم املالية وتحسين ألاداء البيئي

 نتائج الدراسة:

  أدى النمو الاقتصادي إلى تحقيق أرباح معتبرة، ولكن في نفس الوقت أدى إلى إحداث أضرار ومشاكل

خالل التلوث بمختلف أنواعه واستتراف للموارد الطبيعية مما يكون له تأثير سلبي في الرفاهيتة  بيئية من

 .الاجتماعيتة لألفراد وعلى التنمية املستدامة

  تجاهل املحاسبة التقليدية قياس التكاليف البيئية وإلافصاح عنها في القوائم املالية بحجة عتدم تتوفر
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  يعتبر إلافصاح البيئي هو أحد مكونات إلافصاح الشامل حيث يلبي احتياجات مستخدمي القتوائم املاليتة

 .باملعلومات التي تمكنهم من تقييم ألاداء البيئي للمؤسسة

 ت الصناعية في الجزائر لم تشر إن املعلومات املحاسبية واملالية املفصح عنها في القوائم املالية للمؤسسا

 .ألي من آلاثار املالية نتيجة ألدائها أنشطة أوعمليات بيئية، ولو في شكل تقارير مفصلة
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  علومات التي يوفرها نظام املحاسبة البيئية تعتبر أداة داعمة للمؤسسة في تقييم أدائها البيئي، من خالل

إلى سهولة تخصيصها وتحميلها على املنتج بشكل إظهار التكاليف البيئية وتحديدها بدقة مما يؤدي 

 .صحي 

  إن دمج املؤشرات البيئية في بطاقة القياس املتوازن لألداء يساعد املؤسسة على وضتع مقتاييس صتحيحة

 .وموثوقة لتقييم ألاداء البيئي
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