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  امللخص

 إىل يةاملال القوائم مستخدمي حتياجاتا تزايدت   
 واجهةمل  البيئية، املعلومات عن احملاسيب اإلفصاح
 كهنا كانت  مث ومن  التقليدي، اإلفصاح نقائص
 الفكر يف اإلفصاح معيار لتطوير ملحة ضرورة
 ألمرا البيئي، اإلفصاح احملاسيب ليشمل احملاسيب
 مبا ت،املعلوما تشغيل كفاءة  زايدة إىل يؤدي الذي
 اعديس مما املالية القوائم وجودة شفافية يضمن
 تقييمب املتعلقة قراراهتم ترشيد يف القرار متخذي
ة اسبمن خالل احمل والبيئية االقتصادية املسؤولية

 نع  متكامال لإلفصاح البيئية اليت تعرب نظاما
 املعلومات احملاسبية البيئية.

 الكلمات املفتاحية

 اسيبحملاصاح اإلفاحملاسبة البيئية، اإلفصاح احملاسيب، 
 املعلومات احملاسبية البيئية.البيئي، 

 

Résumé  

Les besoins des utilisateurs des 

rapports financiers ont été augmentés vers  

la déclaration comptable des informations  

environnementales, pour affronter les 

carences de la déclaration traditionnelle 

C’est pour cette raison, il y avait un 

besoin urgent de développer un standard 

comptable inclure la déclaration 

environnementale, Ce qui conduit à un 

fonctionnement plus efficace de 

l'information, Pour assurer la transparence 

et la qualité des rapports financiers, ce qui 

aide les décideurs à rationaliser leurs 

décisions concernant  l'évaluation de la 

responsabilité économique et 

environnementale, a travers la 

comptabilité Environnementale qui 

considère comme un système 

d’information comptable est 

environnementales.   

Mots Clés  

           Déclaration comptable  ; la 

comptabilité environnementale ; 

Déclaration comptable et 

environnementale ;les informations  

environnementales
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 املقدمة 
املؤسسة اإلقتصادية من منظور عام هي كيان مستهلك    

البيئية، ومنتج لنوعني من املنتجات، أحدمها ذات  للموارد
فيد منها تقتصادية موجبة متمثلة يف املنافع اليت يسقيمة ا

قتصادية سالبة نية هي ذات قيمة ااجملتمع وأفراده، والثا
تتمثل يف خمرجات العملية اإلنتاجية من نفاايت وما 

 يصاحبها من أتثريات بيئية سالبة.
للحفاظ على البيئة ومحاية اجملتمع  يف جمال سعي الدول    

، فإنه يتوجب على املؤسسات اإلقتصادية وخاصة منها 
الناشطة يف صناعات حساسة بيئيا، أن تسهم مع دوهلا يف 
وضع برامج لرقابة عناصر التلوث البيئية النامجة عن 

ضمن إطار للقياس  ممارستها ألنشطتها املؤثرة يف البيئة ،
ركيز النظم إال أن تسبة مبختلف أركاهنا، واإلفصاح توفره احملا
نصب على قياس اآلاثر اإلقتصادية احملاسبية التقليدية ا
، من خالل املقارنة بني القيمة فقط ألنشطة املؤسسة

اإلقتصادية ملدخالت العملية اإلنتاجية وخمرجاهتا، هبدف 
حتديد ما أضافته  تلك الوحدة اإلقتصادية من قيمة وكيفية 

، متجاهلة على العناصر اليت سامهت يف حتقيقهاتوزيعها 
جتاه احلديث يف الدراسات اال بذلك ما أضافه

احملاسبية)النظرية اإلجيابية احملاسبية (، السيما يف ظل 
متيل إىل  واليت، IFRSاملعايري الدولية للتقارير املالية 

توسيع نطاق احملاسبة ليشمل خدمة مجيع فئات اجملتمع 
  فيه. وأصحاب املصاحل

 إىل املالية القوائم مستخدمي احتياجات تزايدت   
 نقائص ملواجهة  البيئية، املعلومات عن احملاسيب اإلفصاح

 ضرورة هناك كانت  مث ومن  التقليدي، اإلفصاح احملاسيب
 ليشمل احملاسيب الفكر يف اإلفصاح معيار لتطوير ملحة

 كفاءة  زايدة إىل يؤدي الذي األمر البيئي، اإلفصاح احملاسيب
 املالية القوائم وجودة شفافية يضمن مبا املعلومات، تشغيل

 بتقييم املتعلقة قراراهتم ترشيد يف القرار متخذي يساعد مما

من خالل احملاسبة البيئية اليت  والبيئية االقتصادية املسؤولية
تعرب نظاما متكامال لإلفصاح  عن املعلومات احملاسبية 

 البيئية.
املعلومات البيئية اليت حتتاجها اجلهات املختلفة من تتمثل 

مستخدمي القوائم املالية أساسا، يف مقدار األضرار اليت 
 تصيب اجملتمع نتيجة ممارسات املؤسسات الصناعية

ألنشطتها املؤثرة سلبا على البيئة، أو ما يعرف ابلتكاليف 
حاب البيئية، ومقدار املنافع اليت تعود على هذا اجملتمع وأص

املصاحل فيه جراء التزام هذه املؤسسات بتطبيق اإلجراءات 
والقوانني املتعلقة حبماية البيئة، وذلك من خالل عملية 
قياس ما يرتتب عن هذه املمارسات واألنشطة ذات 
املضمون البيئي من تكاليف ومنافع، واإلفصاح عنها يف 
القوائم املالية هلذه املؤسسات الناشطة يف صناعات 

 سة بيئيا.حسا
 اإلجراءات املنهجية للدراســة  

 نتوىل معاجلة هذا املوضوع وفقا للمكوانت املنهجية التالية
 اإلشكالية

رصد املنهجية أو تتلخص إشكالية الدراسة يف حماولة    
 الفكر يف اإلفصاح اإلجراءات الالزمة لتطوير معيار

وعليه ميكن املعلومات احملاسبية البيئية،  ليشمل احملاسيب
من التعبري عن مشكلة البحث املعنية ابلدراسة والتحليل 

تطوير  أمهيةفيما تتمثل خالل التساؤل الرئيسي التايل 
إلفصاح احملاسيب ليشمل املعلومات احملاسبية معيار يف ا

  البيئية؟
غطية اجلوانب نطالقا من التساؤل احملوري وهبدف تا

 التساؤالت التالية :ا طرح رأتيناملختلفة للموضوع، ا
هي أهم املقومات اليت يقوم عليها اإلفصاح  ما -

 احملاسيب؟
ما املقصود ابإلفصاح احملاسيب البيئي، وما هي أهم  -

 ركائزه؟
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ما هي أهم إسهامات الفكر احملاسيب يف جمال  -
 اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية البيئية؟

 فرضيات الدراسة 
الفرعية والتساؤل احملوري إن اإلجابة على التساؤالت 

 للدراسة يقودان إىل بناء فرضيات البحث التالية
يف أداء دورها على ركيزة أساسية تتمثل تستند احملاسبة  -
 .اإلفصاح احملاسيب يف
يعترب اإلفصاح احملاسيب البيئي بديال لإلفصاح احملاسيب  -

 التقليدي يف التقرير عن املعلومات احملاسبية البيئية.
 أمهية الدراسة

تكتسي هذه الدراسة أمهية ابلغة كوهنا تعاجل أحد    
 املواضيع احلديثة املتعلقة

 أهداف الدراسة
الغاية واألمهية اليت يتحدد هدف الدراسة يف توضيح    

تطوير معيار يف الفكر احملاسيب  ميكن رصدها من جراء
ليشمل اإلفصاح عن املعلومات احملاسبية املتعلقة ابألداء 

 ل حتقيق األهداف الفرعية التالية، من خالالبيئي
التعرض ألهم األساسيات واملقومات الالزمة لإلفصاح  -

 احملاسيب.
حتليل طبيعة التكاليف البيئية ومتطلبات اإلفصاح  -

 عنها.
 تناول أساسيات وركائزه اإلفصاح احملاسيب البيئي.  -
مناذج اإلفصاح احملاسيب عن املعلومات حصر أهم  -

 البيئية.
 منهج الدراسة 

تطوير اإلفصاح احملاسيب  أمهية إن دراسة موضوع "    
حنو نظام متكامل لإلفصاح عن املعلومات احملاسبية 

مبختلف متغرياته و حماولة الربط بني هذه  "، البيئية
املتغريات يقودان إىل استخدام املنهج الوصفي التحليلي، 

وذلك العتماده عل وصف الظاهرة املراد دراستها و 
 استخالص أهم النتائج اليت ميكن التوصل إليها.

 اإلفصاح احملاسيب أساسيات  .1
زداد انظريدددددة احملاسدددددبة و  يعدددددد اإلفصددددداح احملاسددددديب جدددددوهر  
ابإلفصاح  احملاسبة، هتمام اجلهات العلمية و املهنية بشؤونا

رتدبط هدذا ا وعلى حنو خاص بعد ظهور منظمات األعمال،
عدددد خمرجدددات لنتدددائج نشدددا  التطددور مدددع القدددوائم املاليدددة الددديت ت

ومدددا تتضدددمنه مدددن معلومدددات وأسددد   الصدددناعية،املؤسسدددات 
ختدددددددداذ اعتمدددددددداد عليهددددددددا يف سددددددددتخدامها واالاقيدددددددداس ميكددددددددن 

 1لقرارات.ا
هندددددداك تعدددددداريف متعددددددددة لإلفصدددددداح احملاسدددددديب ،هددددددي و إن 

 ،ضدموناختلفت إىل حدد مدا يف الشدكل إال أهندا تتفدق يف امل
 يت نورد منها اآل

"إفشاء املعلومات السرية و   :اإلفصاح مبعناه الشامل
لتزام بنشر مجيع  فهو االيبا " أما اإلفصاح احملاسالتصريح هب

ليت من شأهنا و ا املتعلقة ابملؤسسة،احلقائق و املعلومات 
 2ختاذ القرار".االتأثري على عملية 

" إظهار : يف تعريف آخر اإلفصاح احملاسيب هو  
ية م املالقوائال املعلومات املالية سواء الكمية أو الوصفية يف

  دمي،األمر الذي جيعلها غري مضللة و مالئمة ملستخ
 3القوائم املالية و متخذي القرار". 

                                                           
1 Omneya H.Abdeslam,pouline weetman," Measuring Accounting 

Disclosure in a period of complex changes :The case of Egypt 

Review Article",Advance international accounting , vol 20, 2007, p 

75-104. 

أثر اإلفصاح البيئي على تكلفة رأس " حممد بن بوزاين،علي بن الضب،2
هاانت ر  ظل يفدية امللتقى العلمي الدويل حول سلوك املؤسسات اإلقتصااملال"،

 جلزائر،ا قلة،ور -حجامعة قاصدي مراب التنمية املستدامة والعدالة اإلجتماعية،
 .272ص ،2012فيفري 21و20

مدى أمهية القياس و اإلفصاح احملاسيب عن تكلفة " فضل  كمال سامل،  3
دراسة تطبيقية الشركات –القرارات املالية  ذاملوارد البشرية و أثره على إختا
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من أوائل الباحثني  1961يف عام   4Moonitzكان     
الدين تعرضوا ملفهوم اإلفصاح يف دراسة صدرت له عن 

(بني AICPA  )املعهد األمريكي للمحاسبني القانونيني 
 فيها أن معيار اإلفصاح املناسب عن املعلومات احملاسبية،
جيب أن يكون مران يف إطار عناصره الرئيسية اليت تشمل 

 املعلومات الواجب اإلفصاح عنها يف القوائم املالية،طبيعة 
مث األطراف املستفيدة من هذه املعلومات ،وصوال إىل 
توقيت اإلفصاح عن تلك املعلومات وخلص مفهومه 
لإلفصاح احملاسيب أبنه :"جيب على التقارير احملاسبية أن 
تفصح عن مجيع املعلومات الضرورية الكفيلة جيعلها غري 

 ."خدمة ملتخذي القرار ستفيدين منها،مضللة للم
 نأمن خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستنتج    
"عرض للمعلومات اليت تعكد  : اإلفصاح هو عبارة عن   

كمدا   النشا  احلقيقي للمؤسسات من خالل القدوائم املاليدة،
و أن اإلفصددداح احملاسدددديب جيدددب أن يشددددمل مجيدددع األحددددداث 

التغيدددددريات الددددديت  ميكدددددن أن حتددددددث يف وكدددددذا جممدددددل  املاليدددددة،
السياسدددددات احملاسدددددبية ، مثل:سياسدددددة تقيددددديم املخزون،طدددددرق 

 5. "حتياطات و املخصصاتتكوين اال
"عملية عرض للمعلومات من قبل اإلدارة للجهات 

ة ابلهبدف مق اخلارجية من مستخدمي القوائم املالية،
ال عمحتياجاهتا املختلفة من املعلومات املتعلقة أبا
 ؤسسة".امل

                                                                                         

ويل،اجلامعة مرسالة ماجستري يف احملاسبة والت "،املسامهة يف قطاع غزة
 .83ص ،2008غزة، اإلسالمية،

4 MOONTIZ M.,"The Bsic Postulates of Accounting ", Research 

study, N°1,AICPA,1961. 
للشـــــــــركات  اإلفصــــــــاح احملاســــــــيب يف التقــــــــارير املاليــــــــةخالددددددددد اخلطيددددددددب،"5

 "،)1( قــــــمر دويل املســـــامهة العامــــــة األردنيـــــة يف اــــــل املعيـــــار احملاســــــيب الـــــ
، 2000العددددددددددددد الثددددددددددداي اجمللدددددددددددد الثدددددددددددامن عشدددددددددددر،–جملدددددددددددة جامعدددددددددددة دمشدددددددددددق 

 .153ص

حية حماسبية كانت يشتمل اإلفصاح على معلومات إيضا-
اترخيية أو مستقبلية تصرح هبا اإلدارة و  ،أو غري حماسبية
 6 املالية.تتضمنها القوائم 

 .مستوايت و أساليب اإلفصاح احملاسيب 2.1
 إال اح،ختالف احملاسبني حول معىن حمدد لإلفصارغم    

 اسبةاحمل اإلفصاح بوصفه أداةتفاقا حول ضرورة اأن هناك 
ئم لقواااء حتو ا، فهو يعين يف توصيل املعلومات ملستخدميها

سبة حملاا ئملباداملالية على مجيع املعلومات املعدة وفقا 
 مثمن  د، وختفيض حالة عدم التأكاملقبولة،اليت تعمل على 

 ختاذ قرارات سليمة وواضحة غري مضللة.ا
 اسيبمستوايت اإلفصاح احمل. 1.2.1

إىل مستوايت عدة يتم ميكن تقسيم اإلفصاح احملاسيب      
 7يت حصرها يف اآل

الية امل علوماتإن اإلفصاح التام عن امل :  اإلفصاح التام-أ
صمم تيت يوجب إظهارها ابلكامل يف القوائم املالية، ال

 يف حبيث تصور بدقة األحداث اإلقتصادية اليت أثرت
ر ستثمزمنية معينة خدمة للمنشا  املؤسسة خالل فرتة 

من  و ال يعين ذلك أن اإلفصاح التام يكون العادي،
ن خالل عرض كافة التفاصيل من أحداث و عمليات دو 

 متييز ،و ذلك لسببني مها 
 كونتو حىت ، إىل تكلفة أن إنتاج املعلومات حيتاج -

 ا.تهمفيدة ، جيب أن تكون منفعتها أكرب من تكلف

ة لقدر مة تعمل على ختفيض ااملهكثرة التفاصيل غري  -
 ستيعاب .على اال

                                                           
ــــو  و " علددددي خشددددارمه،حسددددني 6 ــــة للبن ــــابت املالي مســــتوى اإلفصــــاح يف البي

لـــــدويل اســـــبة امعيـــــار احمل –الشـــــركات املاليـــــة املشـــــادة املند ـــــة يف األردن 
 م اإلنسانية،العلو  اح لألحباث،ججامعة النجملة  ،"-،دراسة ميدانية)30(رقم

 .96ص ، 2003،(1)17اجمللد 
صـاح احملاسـيب يف التقـارير فأثر اإل" صيام،وليد زكراي  حممد عبد هللا املهندي، 7

لشــركات ة يف ادراســة تطبيقيــ–املاليــة الســنوية املنشــورة علــى أســعار األســهم 
 ،34اجمللدد  اريدة ،دراسدات،العلوم اإلد ،الصـناعية املسـامهة العامـة األردنيـة"

 .260ص ،2007  ،2العدد 
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 اإلفصاح العادل  -ب
لواجب ايعين ضرورة اإلفصاح عن املعلومات املالية    

عدم  ت معلفئاااليت ختدم مجيع  إظهارها يف القوائم املالية،
يد وبذلك يتم تزو  وجود حتيز لفئة على حساب أخرى،

ت  وقيفا نفسه مجيع مستخدمي القوائم املالية ابملعلومات
 واحد.

ح إلفصا يف مفهومه يعين ضرورة ا: اإلفصاح الكايف  -ج
يف  رهاعن حد أدىن من املعلومات املالية الواجب إظها

 إىل هدففهو بذلك ي، القوائم املالية جلعلها غري مضللة
 ذاختال ابملعلومات اليت تعد مفيدةتزويد مجيع الفئات 

 القرارات الرشيدة.
 فصاح احملاسيب. أساليب اإل2.2.1

م كلة عدتربز أمهية اإلفصاح احملاسيب يف مواجهة مش   
يف  دالةإذ أن عدم الع متاثل املعلومات يف سوق املال،

ض اإلفصاح عن معلومات املؤسسة من شأنه تفضيل بع
م ألسهار اما يؤثر يف توازن أسع املستثمرين عن اآلخرين،

اد  قتصوما ينعك  على مستوى اال وكفاءة سوق املال،
 ككل.

ساسي تعد مشكلة عدم متاثل املعلومات ،املصدر األ   
 يفرها نش لزايدة احلاجة لإلفصاح عن املعلومات اليت يتم

 القوائم املالية.

وميكن توضيح مشكلة عدم التماثل يف املعلومات على 
 8مستوى املؤسسات وسوق املال على النحو اآليت:

سة ساملؤ  مشكلة عدم متاثل املعلومات على مستوى -
 )منوذج الوكالة (

 مشكلة عدم متاثل املعلومات يف سوق املال -

 يستوجب إتباع أحد األسلوبني وهو
 )الطوعي (ختيارياإلفصاح اال-
 )اإللزامي(جباري اإلفصاح اإل-

                                                           
 .126ص مرجع سابق، وليد زكراي صيام، حممد عبد هللا املهندي، 8

املقومــــات األساســــية لإلفصــــاح عــــن املعلومــــات .3.1
ميكدددن إمجدددال مقومدددات اإلفصددداح احملاسددديب الددديت : احملاســـبية

فيمددا معلوماتدده ذات ثقددة داخددل املؤسسددة و خارجهددا   جتعددل
 9يلي
 حتديد مستخدمي املعلومات احملاسبية -

كما ختتلف علومات احملاسبية،تتعدد الفئات املستخدمة للم
 فئاتمن بني هذه الستخدامها هلذه املعلومات و اطرق 

 نذكر اآليت
 املسامهني واملستثمرين -

 املقرضني والدائنني -

     املدراء والعمال -

 العمالء -

 ستخدام املعلومات احملاسبيةاراض حتديد أغ-

إن معيار املنفعة أو فائدة املعلومات أييت يف قمة هرم 
والذي يتطلب توفر  اخلصائص النوعية للمعلومات،
خاصية املالئمة ،خاصية  خاصيتني أساسيتني تتمثالن يف :

 10عتماد على املعلومة.واالاملصداقية 
ب جيليت املعلومات احملاسبية احتديد طبيعة ونوعية -

 اإلفصاح عنها

 بيةبعد حتديد اجلهات املستخدمة للمعلومات احملاس
 يعة أتيت مرحلة حتديد طب والغرض الذي تستخدم فيه،

 يف  نهاونوع املعلومات احملاسبية اليت جيب اإلفصاح ع
 يسني مها:رئ سيمها إىل نوعنيوميكن تق القوائم املالية،-

 كمية.معلومات كمية، وأخرى غري  

                                                           
اإلفصاح احملاسيب بـني متطلبـات اإلنتقـال خليل عبد الرزاق، عبدي نعيمدة، "  9

ـــد  ـــة ا SCFإىل النظـــام احملاســـيب املـــايل ا دي  زائريـــة يف اـــل وحتـــدايت البيئ
يل،جامعة سعد ملتقى دو  "،IFRS-IASاحلوكمة واملعايري احملاسبية الدولية 

 .6، ص2011ديسمرب  14-13دحلب، 

دور اإلفصاح احملاسيب يف دعم نظام الرقابة " عطا العلول،عبد املنعم  10
 ة حتليليةدراس-طنيفلس-واملساءلة يف الشركات املسامهة العامة يف قطاع غزة

 جلامعة اإلسالمية،ا رة،لرسالة ماجستري يف احملاسبة والتمويل،كلية التجاتطبيقية 
 .32ص غزة،
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 حتديد أساليب وطرق اإلفصاح عن املعلومات -
 احملاسبية

 يت اإلفصاح عن املعلومات احملاسبيتوقي -

 ئيبيفصاح احملاسيب الالتأصيل النظري لإل .2

ات تأثري ال إن اإلفصاح احملاسيب التقليدي ال يعك  متاما 
تها نشطأ  الصناعيةالبيئية الناشئة عن ممارسة املؤسسات 

ت لومايف الوقت نفسه الذي أصبحت فيه املع املتعددة،
ر طاإيف  عن األنشطة اليت تؤديها املؤسسات الصناعية

ه عند إلي ستندجتاه البيئة واجملتمع متثل أساسا يامسؤوليته 
اية  محيفمهة اهلادفة إىل املساوضع اإلسرتاجتيات والربامج 

 ستدامة البيئة.او 
 البيئيةحماسبة التكاليف .1.2
أدرك قطاع األعمال أن املؤسسات مطالبة أبن تدرج    

البيئية، اليت تعمل على حتسني  االعتباراتبشكل متواصل 
األداء البيئي يف إسرتاتيجية البيئة بعيدة املدى، وهذا حىت 

ه تكاليف نتضمن بقاءها يف السوق، األمر الذي يرتتب ع
اليف النامجة ، يواجه احملاسبون مشكلة يف قياس هذه التك

و  عن التلوث بصيغة نقدية، يعرب عنها ابلتكاليف البيئية
اليت يتم معاجلتها ضمن إطار حماسبة خاصة تعرف مبحاسبة 

 التكاليف البيئية.
 مفهوم التكاليف البيئية.1.1.2

" كافة عناصر التكاليف املرتبة ابألنشطة اليت تتم بغرض 
          للبيئة نتاج منتجات صديقة إ املوارد أو استخدام

) تكاليف التوافق البيئي (، أو معاجلة أاثر األنشطة امللوثة 
سواء كان ذلك للبيئة ،تكاليف إزالة األضرار البيئية، 

 11.لتزاما ابلتشريعات و القوانني البيئية "اختياراي أو ا

                                                           
داء يف قياس وتقييم األ"دور املعلومات احملاسبية ، يحارس كرمي العا 11
، "-رينالبح دراسة تطبيقية يف مملكة–جتماعي للمؤسسات الصناعية اإل

، 2005،حرينالبة امعج املؤمتر العلمي الرابع ،كلية العلوم اإلدارية  واملالية،
 .3ص

 البيئية احملاسبة.2.1.2
لقد حصلت تطورات عدة يف شىت اجملاالت، حظي    

من أكثر القطاعات  ابعتبارهالقطاع الصناعي جبزء منها، 
األمر الذي وجه عديد  ابلبيئة وقضاايها، ارتباطا

واحلفاظ  يتالءماملؤسسات الصناعية إىل تطوير ممارساهتا مبا 
عتماد حماسبة اتوازن البيئي، ويتم ذلك من خالل على ال

متكاملة تكون بديلة عن تلك التقليدية، واليت قتصادية ا
، وهي تعرف على ميكن أن توفرها حماسبة التكاليف البيئية

 12أهنا
للنظام التقليدي، املبين على حتليل "النظام احملاسيب املمتد  

النتائج ومسببات حدوث التكلفة، لتحديد وتعيني أثر 
ادية التكاليف البيئية اليت تسببت هبا املؤسسات االقتص

وفروع  االتجملنفتاح امبعىن أهنا، . " وخاصة منها الصناعية
جديدة للمحاسبة، هتدف إىل القياس واإلفصاح عما تسببه 

إضافة ملا  وإضرار ابجملتمع، املؤسسات الصناعية من تلوث
تقدمه من عوائد ومنافع تنجم عن قيامها بعملية القياس 

 واإلفصاح احملاسيب عن أدائها البيئي.
يف عالقة  بوصفها نظاما متكامال للمعلومات، احملاسبةف   

تتأثر فقط ابلبيئة وإمنا تؤثر فيها  فهي ال متبادلة مع البيئة،
أيضا،من خالل دورها الفعال يف توفري املعلومات الالزمة 
خلدمة متخذي القرار، معتمدة يف ذلك على ركيزتني 
 أساسيتني مها القياس واإلفصاح احملاسيب للمعلومات
احملاسبية املتعلقة ابألنشطة البيئية اليت تؤديها املؤسسات 

 املالية.الصناعية والواردة يف قوائمها 
 القياس احملاسيب للعمليات البيئية.1.2.1.2

يقصد ابلقياس احملاسيب البيئي جمموع العمليات اليت 
ميع عناصر التكاليف النامجة عن "حتديد قيم جلهتدف إىل

                                                           
12 Peter Lemathe,Roger K Doost, "Environnemental Cost 

accounting and auditing " , Managerial Auditing 
Journal,Vol.15 Issue.8, 2000, p425. 
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ماعية والبيئية، سواء كان جتالالتزام املؤسسات مبسؤولياهتا ا
 13ختياراي أو إجباراي".التزام هذا اال

 البيئية احملاسيب للمعلوماتاإلفصاح .2.2.1.2
 :على أنه عن املعلومات احملاسبية البيئيةيعرف اإلفصاح     

"جمموعة بنود املعلومات اليت تتعلق أبداء وأنشطة اإلدارة 
واآلاثر املالية املرتتبة عليها  البيئية للمؤسسات اإلقتصادية،

 14احلاضر واملستقبل" يف املاضي ،

"األسلوب أو الطريقدة : عن البيئي يعرب اإلفصاح احملاسيب   
الدديت تسدددتطيع بواسددطته املؤسسدددات الصددناعية إعدددالم اجملتمدددع 

وتعدددد  أبطرافدده املختلفددة بنشدداطاهتا ذات املضددمون البيئددي،
القدددوائم املاليدددة أو التقدددارير امللحقدددة هبدددا أداة مناسدددبة لتحقيدددق 

 ذلك".
"عدددرض للمعلومدددات  :وعليددده فدددإن اإلفصددداح البيئدددي يعدددين    

ممّدددا  املتعلقددة ابألنشددطة البيئيددة يف القدددوائم و التقددارير الدوريددة،
املاليدة عندد تقيديم األداء  يسهل مهمة مسدتخدمي املعلومدات

 15ويرشد قراراهتم". البيئي،
 أمهية اإلفصاح احملاسيب البيئي-أ

تددددددربز أمهيددددددة اإلفصدددددداح احملاسدددددديب البيئددددددي يف كوندددددده أحددددددد    
فهدددددددددو يسددددددددداهم يف تلبيدددددددددة  مكدددددددددوانت اإلفصددددددددداح الشدددددددددامل،

حتياجات مستخدمي القوائم والتقارير املالية من املعلومات ا
فيمدددا يتعلدددق  تقيددديم كفددداءة املشددداريع،الددديت تسددداعد يف  املاليدددة،

فدددداء سددددتخدام املددددوارد اإلقتصددددادية ومدددددى مسددددامهتها يف الو اب
 جتماعية املتعلقة حبماية البيئية مبسؤولياهتا اال

 واحملافظة على مواردها.
                                                           

"القياس احملاسيب لتكاليف األداء البيئي عبد الرزاق قاسم الشحادة،   13
ودة"،  ال ا  ية يفنافسللشركة السورية العامة لألمسدة وأتثريه يف قدرهتا الت
، 2010، 1، العدد26جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 

 .11ص
14Craig Deegan  ,"Financial Accounting theory", MC-Graw 

Hill,hnc, 2009, P282 

كادمية العربية يف األ ، حماسبة التلوث البيئي"وليد انجي احليايل "  15 
 .56ص ،2010،بغداد الدمنارك،

نطالقا من أن املعلومات اهتمام ابإلفصاح احملاسيب ينبع اال
مما جيعلها  وكمية،املتعلقة ابألداء لبيئي ذات طبيعة مالية 

تؤثر أتثريا مباشرا يف املركز املايل للمؤسسات الصناعية و 
القوائم املالية جيب أن تعك   إذ أن نتيجة نشاطها،

لتزام الية واحملتملة اليت تنتج عن عدم لتزامات الفعاال
 .البيئةاملؤسسة بقوانني 

 جتاهات اإلفصاح احملاسيب البيئي و االتها -ب
العديد من االجتاهات يف جمال اإلفصاح احملاسيب هناك    

 ميكن إجيازها فيما يلي  عن األداء البيئي،
 من حيث نطاق اإلفصاح -

يتددددأثر نطدددداق اإلفصدددداح احملاسدددديب عددددن األداء البيئددددي بطبيعددددة 
 النشا ، فيأخذ أحد األشكال اآلتية: 

 اإلفصاح عن التكاليف البيئية فقط  -
ف البيئيدة، دون اإلفصداح عدن تتم يف إطدار حماسدبة التكدالي  

قيمدددة املندددافع البيئيدددة، وذلدددك بسدددبب الصدددعوبة الددديت تعدددرتض 
قياس تلك املنافع، وميكن أن يدتم اإلفصداح يف القدوائم املاليدة 

 التقليدية أو يف قوائم مستقلة.
 اإلفصاح عن التكاليف واملنافع البيئية   -
 تسع نطاق اإلفصاح احملاسيب ليشمل املنافع والتكاليف ا

سددددددددواء كانددددددددت التددددددددأثريات انمجددددددددة عددددددددن النشددددددددا    البيئيددددددددة،
لتددوفري معلومددات ماليددة  املاضي،احلاضددر أو املتوقددع مسددتقبال،

وماديدددددة تسددددداهم يف رفدددددع قددددددرة اإلدارة علدددددى حتسدددددني األداء 
قتصددادي والبيئددي، مل للمؤسسددات الصددناعية جبانبيدده االالشددا

ارية احملاسبة اإلد وكل هذا يتم  يف إطار ما يطلق عليه بنظام
أي مقابلددة  وهددذا النطدداق يعتمددد علددى مبدددأ املقابلددة، البيئيددة،

اإليددرادات ابلتكدداليف متجدداهال الصددعوابت الدديت حتددول دون 
 قياس قيمة املنافع البيئية بشكل نقدي.

ميكن أن يتم اإلفصاح عدن : من حيث  شكل اإلفصاح -
 تقارير وصفية: األداء البيئي من خالل

و النسدددددب بشدددددكل وصدددددفي  تبيدددددني األرقدددددام و اإلحصددددداءات
 إنشائي أو وصفي كمي .
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حتتددوي علددى معلومددات عددن األداء البيئي،مثددل  : تقددارير كميددة
 كمية اإلنبعااثت، كمية الفاقد. 

فيهددددا ميكددددن احلصددددول علددددى معلومددددات األداء : تقددددارير ماليددددة
متكددن مددن حتديددد التكلفددة والعائددد مددن  بصددورة ماليددة، البيئددي

اعية مطالبددة ابإلفصدداح املؤسسددات الصددن، و 16النشددا  البيئددي
  17عن أتثرياهتا البيئية يف اجملاالت اآلتية

 محاية البيئة احمليطة ابملؤسسة 
التحكم يف التلوث الناجم عن العمليات و األنشطة  -

 .الصناعية
البحوث و الدراسات يف امليادين احلديثة للتقليل من  -

 .التلوث الصناعي
 .الصناعيمحاية األراضي الزراعية من التلوث  -
ستغالل املوارد األولية، وإعادة اتوفري الطاقة، حسن  -

 .تشغيلها
التخلص من خملفات املؤسسات الصناعية بطريقة  -

 .صحيحة متنع التلوث
 .جتميل املساحات احمليطة ابملؤسسة -
 حتسني جودة املنتوج و محاية املستهلك 
 .مطابقة السلع للجودة و معايري األمان و السالمة -
 .حتواء املنتجات على إرشادات واضحةا -
 .احملافظة على أساليب محاية املستهلك -
 .هتمام بشكاوى و اقرتاحات املستهلكنياال -
 .اإلنفاق يف ميادين  خدمة املستهلك-
 تنمية املوارد البشرية 

                                                           

التلوث البيئي الناجم عبد اهلادي الرفاعي، ابسل أسعد، إهلام بطيخ، "  16 
لبحوث لشرين تمعة جملة جاعن الصناعية الثقيلة وإمكانية قياسه حماسبيا"، 

، العدد 30لد جملوالدراسات العلمية، سلسلة العلوم اإلقتصادية والقانونية،ا
 .228.، ص3،200

القياس احملاسيب لتكاليف أنشطة املسؤولية "نوفان حامد حممد العليمات،  17 
يقية على ة تطبحال-ةواإلفصاح عنها يف القوائم املالية اخلتامياإلجتماعية 

 يف هرسالة دكتورا"،-ةشركة مصفاة البرتول األردنية العامة املسامهة احملدود
 .77ص م،2010،كلية اإلقتصاد،جامعة دمشق،احملاسبة

 .تنمية قدرات األفراد العاملني ابملؤسسة -

 خدمة اجملتمع احمللي
 توفري الطاقات الضرورية والالزمة خلدمة اجملتمع  -

 .وأصحاب املصلحة فيه
 آليات اإلفصاح احملاسيب البيئي-ج

إىل اجملتمع و  ميكن أن تنتقل املعلومات البيئية      
ملصلحة فيه عرب جمموعة من اآلليات ميكن ا أصحاب

  18إجيازها يف اآليت
      اإلفصاح االختياري -

ؤسسة يؤدي إىل املسامهني يف إدارة املإن عدم اشرتاك    
 األوىل وجود عدم متاثل يف املعلومات، :مشكلتني مهمتني

فإن املستثمرون أقل معرفة مقارنة ابإلدارة بشأن أنشطة 
خالقية حيث والثانية وجود املخاطر األ ،ةوقيمة املؤسس

ستفادة من مزااي معرفتها أبنشطة تعمل اإلدارة على اال
وهلذا جيب أن يكون  التوقعات املستقبلية هلا،املؤسسة و 

لإلدارة احلوافز لإلفصاح االختياري عن املعلومات خبالف 
فاملعلومات البيئية اليت  ما تتطلبه معايري إعداد القوائم املالية،

تفصح عنها املؤسسات الصناعية اختياراي يساعد يف 
اء ي يؤثر بدوره يف حتسني األدالذ حتسني أدائها البيئي،

وقيمتها التنافسية يف رأس  مسعتها، قتصادي للمؤسسة،اال
 19املال.

 اإلفصاح اإلجباري -

يفرض على املؤسسات وفقا للقوانني و اللوائح     
ووفقا للمعايري احملاسبية  التنظيمية واإلدارية يف أسواق املال،

 املقبولة قبوال عاما يف اجملاميع املهنية احملاسبية.

                                                           

 
-معوقات اإلفصاح البيئي يف التقارير املالية" فهيم أبو العزم حممد،   18

 إلمام حممدمعة اة، جاجملة اإلدارة العام"، -دراسة حالة مجهورية مصر العربية
 ألول،ادد بن سعود، الرايض، السعودية، اجمللد اخلام  واألربعون، الع

 .49،ص2005فيفري
19 J.S.Toms,"Firm Resources,Quality Signals and The 

Delterminants Of Corporate Environmental Reputation :Some 

UK Evidence", The British Accounting Review,Vol. 34,Issue.3 
,September 2002,P 257. 
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البيئي الطوعي أو اإلجباري على مجلة من يتوقف اإلفصاح 
 20يلي العوامل نوجز منها ما

العمل على بناء عالقات أفضل بني املؤسسة وأصحاب   
مثل اجلهات احلكومية ومحلة األسهم والعاملني  املصاحل،

 ابملؤسسة والعمالء واملوردين واملمولني ومجاعات الضغط،

ككل أن ستخدام اإلفصاح كوسيلة إلعالم اجملتمع  او 
 ختياري عن املعلومات البيئية.املؤسسة تقوم ابإلفصاح اال

حماولة حتسني صورة املؤسسة داخل اجملتمع الذي تزاول    
السيما املؤسسات اليت قد تعرضت مسعتها  نشاطها،

للضرر من جراء تسببها بوقوع حوادث أو كوارث بيئية مما 
حرتام اجملتمع واألفراد يف املؤسسات الصناعية، ايدعم ثقة و 

 ستثماراهتا،اومن مث زايدة اإلقبال على منتجاهتا والتوسع يف 

مما ينعك  أثره يف النهاية على نتيجة نشاطها ومركزها 
، قيمتها السوقية ومركزها التنافسيومنه على  املايل،

ئية ستعداد لتطبيق األنظمة والقوانني البياالابإلضافة إىل 
أن  اليت ستتطلب اإلفصاح عن املعلومات البيئية واملتوقع

 تكون ملزمة جلميع 
 املؤسسات الصناعية.

ستخدام اإلفصاح كوسيلة للوصول إىل مكانة تنافسية ا   
واحملافظة على موقعها  متقدمة يف جمال نشا  املؤسسة،

 احلايل.

احلصول على معاملة ضريبية مميزة من حيث اإلعفاء أو   
تحدة وتعد الوالايت امل ختفيض الضرائب املفروضة عليها،

هتماما بتشجيع املؤسسات ااألمريكية من أوائل الدول 
 على محاية البيئة.

ختفيض تكلفة اإلنتاج بسبب الدعم املادي أو التمويل   
أو املعاملة الضريبية املميزة مما يؤدي إىل  منخفض التكلفة،

ستخدام فقيامها اب عية،زايدة حجم نشا  املؤسسات الصنا

                                                           
 .273حممد بن بوزاين،علي بن الضب،مرجع سابق،ص 20

أبكرب كفاءة ممكنة ويف الوقت نفسه محاية البيئة من  موارده
 اآلاثر الضارة للتلوث يساعدها على زايدة األرابح.

إن اإلفصاح بصورة منفصلة عن النفقات البيئية بصورة      
سوف يسمح بقياس منفعتها  منفصلة يف القوائم املالية،
لريوا بوضوح السياسات اليت مثل مساعدة املستثمرين 

تطبقها املؤسسة حلماية البيئة، ومن مث ترشيد قراراهتم 
 املتعلقة ابملؤسسة.

فصاح احملاسيب اسيب واإلوجود معايري تنظم القياس احمل   
فاإلفصاح البيئي  داء البيئي للمؤسسات الصناعية،ضمن األ

ية، مل يكن مطلواب يف املاضي بقواعد تشريعية حملية أو عامل
 ولذلك مل هتتم به مهنة احملاسبة إال يف السنوات األخرية.

يظهر من خالل ما سبق أن اإلفصاح البيئي جيب أن    
يكون إلزاميا خاصة يف املؤسسات ذات األثر السليب على 

و أن يتم إصدار العديد من القوانني والتشريعات  البيئة،
من الصارمة اليت حتكم عمليات التخلص من النفاايت 

فضال عن ضرورة أن يوفر اإلفصاح هلذه  الصناعات امللوثة،
التلوث وأسبابه لوفاء املؤسسات الصناعية معلومات عن 

 لتزاماهتا يف جمال مكافحة التلوث.املؤسسات اب
كما أن إفصاح املؤسسات الصناعية عن إجنازاهتا يف     

أدائها البيئي حيقق الثقة بدرجة أكرب يف حتقيقها الرضا 
ابة لرغبات ستججتماعي ،وذلك من خالل االائها االألد

جات صديقة للبيئة، ولتحسني صورة العمالء يف توفري منت
وكذلك دعم القدرة التنافسية هلا يف  املؤسسات ومسعتها،

جمال اجلودة بصورة عامة ،و جودة األداء البيئي بصفة 
 خاصة.

 ختيار املعلومات البيئية املفصح عنها امعايري -د

ختيار االتأثريات البيئية يواجه مشكلة  إن اإلفصاح عن   
املعلومات اليت تكفل ضمان إخراجه بصورة  مناسبة ملن 
يهمه التعرف على األداء البيئي للمؤسسة، ولضمان فعالية 
حمتوى اإلفصاح احملاسيب البيئي يف الكشف عن اجلوانب 

تم ي تطوير إطار من املعايري ياهلامة لألداء البيئي، ينبغ
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 ختيار ما ينطوي  عليه من معلومات ،ا سرتشاد هبا عنداال

 املعايري  هذههم وفيما يلي حصر أل 

وهي عالقة املعلومة ابهلدف الذي تعد من  املالئمة :
أجله، وتعترب أهم خاصية جيب أن تتوفر يف املعلومات 

 البيئية اليت تدرج ابلتقرير البيئي.
أن تكون املعلومات  هذا املعيار يقتضي: البعد عن التحيز

كي احلقائق مبوضوعية، وينطوي ذلك حبيث حت حيادية،
على أن املعلومات اليت حيتويها التقرير البيئي، ينبغي أن 
تعك  كال من التأثريات اإلجيابية والسلبية للعمليات 
البيئية، املتعلقة مبسؤولية املؤسسات الصناعية عن نتائج 

 هذه العمليات .
حيث يتم على  ملعيار ضروري،هذا ا: القابلية للفهم

من خالل مقارنة أداء  ،ختاذ القرارات الرشيدةاأساسه 
املؤسسة البيئي مع األداء البيئي للمؤسسات الصناعية 
 األخرى املماثلة يف نطاق عمليات التحليل املايل والبيئي. 

 ةتعترب املرونة من املعايري األساسية والضروري: املرونة
خاصة ابلنسبة  تصال،الواجب توفرها لضمان فعالية اال

 للتقرير البيئي الذي تتصف عناصره ابلتغري وعدم الثبات.
 مزااي اإلفصاح احملاسيب عن املعلومات البيئية -ه
إن التزام املؤسسات الصناعية بقياس أتثرياهتا البيئية و    

جمموعة  هلا  قحيق اإلفصاح عنها حماسبيا يف قوائمها املالية
 21مزااي و منافع نوجزها يف األيت

حتقيق املؤسسة املفصحة ألعلى معدالت للعائد على  -
 حقوق امللكية .

تطوير منتجات صديقة للبيئة، مما يضمن   -
 للمؤسسات الصناعية حتقيق رضاء املستهلكني.

                                                           
دراسة -"منافع اإلفصاح عن التكاليف البيئيةمنري مجعة القطاطي،   21

ال ق املتطبيقية على الشركات الصناعية املسامهة املدرجة يف سو 
جلامعة رة، التجاامذكرة ماجستري يف احملاسبة والتمويل، كلية "، -الفلسطيين

 .164، ص2007اإلسالمية، غزة،

يساعد توفر املعلومات احملاسبية البيئية إدارة   -
 ني البدائلاملؤسسات الصناعية، يف املفاضلة ب

لوث، ويف التسعري الالزمة لرقابة درجة الت املختلفة 
 ات أبخذ التكلفة البيئية املثلى .جاحلقيقي للمنت

يساهم اإلفصاح احملاسيب البيئي يف تدعيم قدرة  -
 املؤسسات الصناعية على حتديد أفضل الفرص اليت 

تشغيل اجلارية ميكن من خالهلا ختفيض تكاليف ال
 ستخدام املوارد و الطاقات.االبيئية، و ترشيد 

 العوامل اليت حتد من اإلفصاح احملاسيب البيئي -و
هندداك عوامددل متعددددة تقددف دون قيددام املؤسسددات الصددناعية 

 يب عن أدائها البيئي، نذكر منهاابإلفصاح احملاس
 معوقات تنظيمية و تشريعية  -أ
أعمدال املسدؤولية البيئيدة و عدم وجود مرجعية رمسية تنظم  -

 تضع هلا القوانني و األنظمة.
الديت  تعلدى املؤسسدا املفروضدةقانونيدة العقوابت ال غياب -

 .متتنع عن اإلفصاح على املسؤولية البيئية
 .اتيجي ألعمال املسؤولية البيئيةغياب التخطيط االسرت  -
للمؤسسدات الصدناعية عدم وجدود حدوافز حكوميدة كافيدة  -

 جتماعية و بيئية .ااسات لتبين سي
 معوقات علمية و مهنية  -ب
 ضعف توعية احملاسبني أبمهية تطبيق احملاسبة البيئية. -
قلددددددة الددددددربامج التعليميددددددة والتكوينيددددددة للتعريددددددف مبتطلبددددددات  -

 اإلفصاح احملاسيب عن األداء البيئي. 
عدم وجود معايري حماسبية لإلفصاح عدن التدأثريات البيئيدة  -

 املؤسسات الصناعية.ألنشطة 
عدددم وجددود طريقددة واضددحة لإلفصدداح احملاسدديب البيئددي يف  -

 القوائم املالية للمؤسسات الصناعية .
 
 معوقات مالية و إدارية  -ج
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 فصداحعدم توفر نظام حماسيب يفي أبغراض القيداس و اإل -
 احملاسيب البيئي. 

 كدداليفصددعوبة  قيدداس التكدداليف البيئيددة و فصددلها عددن الت -
 ية للنشا  .اإلمجال

ثريات التددأ العوائددد املاليددة املتوقعددة مددن عمليددة اإلفصدداح عددن-
 البيئية أقل من تكاليف القيام هبا. 

و يف دراسددة أجريددت قصددد التعددرف علددى أهددم املعوقددات الدديت 
حتددددد مددددن قيددددام املؤسسددددات الصددددناعية ابإلفصدددداح البيئددددي يف 
 القددوائم املاليددة، توصددلت إىل أندده معوقددات اإلفصدداح احملاسدديب
عددددن األداء البيئددددي تتددددوزع علددددى أربعددددة أسددددباب رئيسددددية هددددي  

 22كاأليت
ح عدددددم وجددددود إلددددزام علددددى املؤسسددددات الصددددناعية ابإلفصددددا -

  احملاسيب البيئي.
  .نقص الوعي العام ابلقضااي البيئية-
ات جتندددب التكددداليف و اخلسدددائر الددديت قدددد تلحدددق ابملؤسسددد-

  .البيئياحملاسيب الصناعية لقاء قيامها ابإلفصاح 
 ة.صناعيغياب البعد البيئي يف تقييم رحبية املؤسسات ال-
 يئيةالب ج اإلفصاح احملاسيب عن املسؤوليةمناذ  -ي
الدددددديت تعددددددرب عددددددن األداء البيئددددددي ختيددددددار املعلومددددددات ابعددددددد    

للمؤسسدددددددات الصدددددددناعية، تظهدددددددر مشدددددددكلة توصددددددديل هدددددددذه 
حتياجدددددددددات اعلومدددددددددات ابلشدددددددددكل الدددددددددذي جيعلهدددددددددا تلددددددددديب امل

التقددددددارير البيئيددددددة متعدددددددد  و يف ظددددددل مدددددددخل، مسددددددتخدميها
و  األبعدددددداد، ميكددددددن إعددددددداد أربعددددددة مندددددداذج أساسددددددية للتقريددددددر

جتماعيدددة للمؤسسدددات عدددن املسدددؤولية البيئيدددة و اال اإلفصددداح
الصددددناعية، حبيددددث تلحددددق يف جددددزء تكميلددددي للقددددوائم املاليددددة 

  23وهذه النماذج هي: املنشورة،
و  ئيددددةالبي قائمددددة الددددربح املعدددددل أبعبدددداء الوفدددداء ابملسددددؤولية -

 .االجتماعية
                                                           

 .85، صمرجع سابق فهيم أبو العزم حممد، 22

املكتب "، )بني النظرية والتطبيق(احملاسبة البيئية"حممد عباس بدوي،   23
 .221، ص2007اإلسكندرية، اجلامعي احلديث،

 قائمة املركز املايل املعدل بتأثريات املسامهات البيئية و  -
 .االجتماعية

 .تقرير األداء البيئي و االجتماعي متعدد األبعاد -
القائمدددة املاليدددة لتدددأثريات عددددم الوفددداء ابملسدددؤولية البيئيدددة و  -

    .االجتماعية

  البيئيــة قائمـة الـربح املعــدل ءعبـاء الوفــاء ابملسـؤولية
 و االجتماعية

هتدف هذه القائمة إىل إظهار أتثدريات املسدامهات البيئيدة    
للمؤسسات الصناعية على صايف الدربح، سدواء   واالجتماعية

كدددددان أثدددددر هدددددذه املسدددددامهات مفدددددروض بقدددددرارات سددددديادية أو 
 بطريقة اختيارية.

تظهددددر أمهيددددة هددددذه القائمددددة يف جمددددال تقيدددديم أداء املؤسسددددات 
 تتحمل مسؤوليتها البيئية على أهنا أقل  اليت، الصناعية

كفددداءة عنددددد مقارنتهددددا بنظريهتددددا الدددديت ال تتحمددددل مسددددؤوليتها 
، و ذلددك بسددبب األعبدداء اإلضددافية الدديت واالجتماعيددةالبيئيددة 

و علددى ذلددك فددإن قائمددة الددربح  ،تددؤدي إىل ختفدديض أرابحهددا
املعدددددددل بتددددددأثريات املسددددددامهات البيئيددددددة و االجتماعيددددددة،ميكن 
إعدادها حبيث توضح ما حتملته املؤسسة من أعباء يف جمال 

املختلفة، على أن تظهر هدذه  االجتماعيةاملسؤولية البيئية و 
األعبددددداء مصدددددنفة حسدددددب طبيعدددددة مسدددددؤوليتها جتددددداه البيئدددددة و 

 .يهاجملتمع الذي تنشط ف
يتضددح مددن دراسددة منددوذج "قائمددة الددربح املعدددل أبعبدداء الوفدداء 

لقائمدددة ابملسددؤولية البيئيدددة و االجتماعيدددة" أندده قدددد   تقسددديم ا
 إىل مرحلتني أساسيتني مها

يددتم فيهددا حصددد أعبدداء املسددؤولية البيئيددة و : املرحلــة األوىل 
االجتماعيددة اإللزاميددة، و الدديت يتمثددل فيمددا تتحملدده املؤسسددة 

اليف ترتبط ابلعمليات البيئيدة و االجتماعيدة املطلوبدة من تك
حبكددددددم القددددددانون أو اللددددددوائح احلكوميددددددة، مددددددع تبويددددددب هددددددذه 

 التكاليف إىل أربع جمموعات هي
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اجملموعـــة األوىل: التكـــاليف املرتبطـــة مهجـــال املســـامهات 
 البيئية

 تكاليف الرقابة على تلوث اهلواء. -
 تكاليف معاجلة املخلفات السائلة. -
 كاليف حتسني املظهر اجلمايل للبيئة.ت-

اجملموعـــة الثانيـــة: التكـــاليف املرتبطـــة مهجـــال املســـامهات 
 العامة

 أجور العمالة الزائدة. -
 اإلعاانت و املدح اإلضافية للعمال. -
 تكاليف خدمات النقل و املواصالت. -
تتحمله املؤسسة جراء البيع الذي  خسارة التسعري اجلربي -

 اجلربية اليت تقل عن تكلفة اإلنتاج.ابلتسعرية 
 اجملموعة الثالثة: التكاليف املرتبطة مهجال املوارد البشرية

 تكاليف تدريب العمالة. -
 تكاليف اشرتاطات األمن الصناعي. -

ـــوج أو  اجملموعـــة الرابعـــة: التكـــاليف املرتبطـــة مهجـــال املنت
 اخلدمة

 تكلفة الرقابة على املواصفات القياسية للجودة. -
 تكاليف اختبار أمان استخدام املنتوج. -

هددذا وبتجميددع عناصددر تكلفددة العمليددات الدديت تتضددمنها هددذه 
املرحلددة وإضددافة الندداتج إىل الددربح احملاسدديب يددتم احلصددول علددى 
صايف الربح املعدل ابألعباء اإللزامية، وتعرب هذه القيمة عدن 
عائددددددد الوظيفددددددة االقتصددددددادية للمؤسسددددددات الصددددددناعية بعددددددد 

 ختيارية.بتكلفة العمليات البيئية اال يلهاحتم
حصددددر أعبدددداء املسددددؤولية البيئيددددة يددددتم فيهددددا : املرحلــــة الثانيــــة

ختياريددددة، تتمثددددل فيمددددا تتحملدددده املؤسسددددات جتماعيددددة االواال
مددددددن تكدددددداليف تددددددرتبط بعمليددددددات بيئيددددددة الصددددددناعية  رادهتددددددا 

جتماعيدددددة أكثدددددر مدددددن تلدددددك العمليدددددات الددددديت يدددددنص عليهدددددا او 
القدددانون، ويدددتم تصدددنيف هدددذه التكددداليف كمدددا هدددو احلدددال يف 
املرحلة األوىل يف اجملاالت األربعة حىت ميكن املقارندة بدني مدا 

لتزاماهتددددا سسددددات الصددددناعية مددددن أعبدددداء للوفدددداء ابحتملتدددده املؤ 

 للوفددددداء تتحملددددده مدددددن تكددددداليف البيئيدددددة القانونيدددددة، وبدددددني مدددددا
  ختيارية.جتماعية االلتزاماهتا البيئية واالاب

جتماعيدددة املرتبطدددة ابلعمليدددات البيئيدددة واال بتجميدددع التكددداليف
الددديت تنطدددوي عليهددددا هدددذه املرحلدددة، وإضددددافتها لصدددايف الددددربح 

جتماعيددة اإللزاميددة، ينددتج دل أبعبدداء املسددؤولية البيئيددة واالاملعدد
عن ي يعرب ميكن أن يطلق عائد الوظيفة االقتصادية، الذ ما

ايل أعبدداء قتصددادي، كمددا يوضددح رقددم إمجددنتيجددة النشددا  اال
جتماعيددددددة الدددددديت حتملتهددددددا املؤسسددددددات املسددددددؤولية البيئيددددددة واال

الصددناعية مسددامهة منهددا خلدمددة أغددراض بيئيددة حتقددق املصددلحة 
 24العامة.
 ات ســـامهبتـــأثريات امل قائمـــة املركـــز املـــايل املعـــدل

 جتماعيةالبيئية واال
ارد هتددددددف هدددددذه القائمدددددة إىل تدددددوفري معلومدددددات عدددددن املدددددو    

ي، جتمدداعداء البيئددي واالسددتخدام يف جمدداالت األلالاملتاحددة 
 يف، ويفيدددددد هددددذا النمدددددوذج يقابلهدددددا مددددن حقدددددوق للغددددري ومددددا

يدة ات بيئالديت يتولدد عنهدا مسدامهالتعرف علدى عناصدر الثدروة 
صصددتها ابلهددا مددن أمددوال خيق جتماعيددة يف املسددتقبل، ومددااو 
 .قتنائهاالؤسسة امل

يتم إعداد قائمة املركدز املدايل املعدلدة  عدادة عدرض مكدوانت 
األصول واخلصوم اليت تتضمنها قائمة املركز املايل التقليديدة، 

 جتماعيدة، ومدداصدول اخلاصدة ابألنشددطة البيئيدة واالفتظهدر األ
يقابلهددا مددن خصددوم بصددورة منفصددلة عددن األصددول واخلصددوم 

االقتصادية.حيث يفدرتض النمدوذج وجدود اخلاصة ابألنشطة 
جتماعيدددة لكدددل ئيدددة واالعالقدددة طرديدددة بدددني قيمدددة األصدددول البي

تدؤدي إليده منددن  جمدال مدن جمداالت املسدؤولية البيئيددة، وبدني مدا
 25.مسامهات تنسب هلذا اجملال
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اسبة و اإلفصاح مدى إدرا  املصارف ألمهية احملخالد صبحي حبيب،"   25
ية تجار املصارف الدراسة تطبيقية على -جتماعيةعن املسؤولية اال

مية، غزة، إلسالامعة رسالة ماجستري يف احملاسبة و التمويل، اجلاالفلسطينية"، 
 .58، ص2011
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 دألبعاجتماعي متعدد اتقرير األداء البيئي واال 
يداس قنتدائج يهدف هذا التقرير إىل تدوفري معلومدات تعكد  

 ؤسسددددداتللمجتماعيدددددة الكليدددددة نتدددددائج التدددددأثريات البيئيدددددة واال
ل عتمددددددد  يف قياسددددددها علددددددى أدىن مدددددددخاالصددددددناعية، والدددددديت 

ن عدددددلدددددذلك يتميدددددز هدددددذا التقريدددددر  القيددددداس متعددددددد األبعددددداد،
 يلي القائمتني السابقتني مبا

ئيدددة نتدددائج قيددداس العمليدددات البييدددوفر معلومدددات تعكددد    -
ف ألهددداكحددد لتحقيددق ا  بهددا القددانونجتماعيددة الدديت يتطلواال

ا يدددور .بينمجتماعيددة حددىت لددو مل تقددم هبددا املؤسسددةالبيئيددة واال
علومددددات عددددن جددددوهر القددددائمتني السددددابقتني حددددول عددددرض امل

ات جتماعيددددددة الدددددديت قامددددددت املؤسسددددددالعمليددددددات البيئيددددددة واال
 الصناعية هبا فعال.

ئيددة لددة بيهددذا التقريددر تضددفي دال املعلومددات الدديت يتضددمنها -
ة ا لتددددددددأثريات العمليددددددددات البيئيددددددددجتماعيددددددددة أكثددددددددر وضددددددددوحاو 

دمة  ملسددددتخوارد ايفيددددد يف تقيدددديم فعاليددددة املدددد جتماعيددددة مبدددداواال
جتماعيددددددددددة يف حتقيددددددددددق األهددددددددددداف اكمسددددددددددامهات بيئيددددددددددة و 

 جتماعية.اال
احلكومية املتخصصة، الديت يرتكدز  يوفر معلومات لألجهزة -
الصددناعية هتمامهددا يف التعددرف علددى مدددى وفدداء املؤسسددات ا

مبسؤوليتها جتاه البيئة واجملتمع، بغض النظر عما حتملته هذه 
 26.املؤسسات من مبالغ يف سبيل ذلك

 لية سؤو ملم الوفاء ابالقائمة املالية لتأثريات عد
 جتماعيةالبيئية واال

 م الوفاء ابملسؤولية هتدف القائمة املالية لتأثريات عد   
نتائج  معلومات تعك جتماعية إىل توفري البيئية واال

جتماعية املؤدية إىل ياس النقدي للعمليات البيئية واالالق
جتماعي، حيث واال حنرافات غري مالئمة يف األداء البيئيا

تفيد هذه املعلومات يف التعرف على قيمة التأثريات السالبة 
اليت تؤدي إىل اإلضرار بنوعية احلياة يف اجملتمع .وتعرب هذه 
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اء اليت كان ينبغي أن تتحملها املؤسسات القيمة عن األعب
جتماعية يف اجملاالت الصناعية ،للوفاء مبسؤولياهتا البيئية واال

 27األربعة هلذه املسؤولية.
  يةتقييم مناذج  التقرير عن املسؤولية البيئ -
عرض نطلقت اإلسهامات احملاسبية يف جمال قياس و ا  

 طارإليد حتداملسؤولية البيئية للمؤسسات الصناعية، دون 
ك ذللولية، العمليات اليت تدور يف نطاقها هذه املسؤ 

ث ن حيمقرتحتها هذه اإلسهامات اتفاوتت النماذج اليت 
اعي تمجات  اليت توضح األداء البيئي واالنطاق العملي

ن مذج الشامل للمؤسسة، و فيما يلي تقييم هلذه النما
يث أوهلما  من حيث الشمول والثاي من ح منظورين،

 .أسلوب القياس
 من حيث الشمول

 رجة دقيق حت مناذج التقرير عن املسؤولية البيئية تؤدي إىل
 نطويتا عالية من الشمول ابملقارنة ابلنماذج األخرى مب

داء ألايف تقييم  عليه من إمكانية توفري معلومات تفيد
 .ةاملجتماعي للمؤسسات الصناعية بصورة شالبيئي واال

 لقياسمن حيث أسلوب وأساس ا
دخل ى ممناذج التقرير عن املسؤولية البيئية تقوم عل-

 شتملتايت نواحي القصور ال اعتبارهالقياس الذي أيخذ يف 
األبعاد  وهو مدخل القياس متعدد عليها النماذج األخرى،

ج تائالذي أمكن يف ظله توفري معلومات مالية تعك  ن
اس قي ، اليت ميكنواالجتماعيةقياس العمليات البيئية 

رة بصو  عربأتثرياهتا مبقياس نقدي،ومعلومات كمية وصفية ت
  الاليت عيةواالجتماإنشائية عن أتثريات العمليات البيئية 
ج ماذ جعل هذه الن ميكن قياسها مبقايي  كمية، وهو ما

سات ؤستوفر نوعا من املرونة، مما يؤدي إىل حتفيز امل
 دون بيقية موضع التطالصناعية حنو وضع احملاسبة البيئ
 حتملها ألعباء قد تفوق طاقتها.
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مناذج التقرير عن املسؤولية البيئية جمموعة من  اقرتحت-
املعلومات اليت تكفل فعالية  اختياراملعايري يسرتشد هبا عند 

يف الكشف عن اجلوانب  واالجتماعيحمتوى التقرير البيئي 
 .صناعيةللمؤسسات ال واالجتماعياهلامة لألداء البيئي 

 امتةاخل
أمهية تطوير اإلفصاح  من خالل دراستنا ملوضوع "   

احملاسيب حنو نظام متكامل لإلفصاح عن املعلومات 
"، وحماولتنا اإلجابة على إشكالية الدراسة احملاسبية البيئية

املتمحورة حول املنهجية و اإلجراءات الالزمة لتطوير معيار 
املعلومات احملاسبية البيئية يف الفكر احملاسيب ليشتمل على 

اليت ختص األداء البيئي للمؤسسات على اختالف أنواعها 
و خاصة منها ذات األنشطة احلساسة بيئيا، توصلنا إىل 

 مجلة من النتائج نوجز أمهها فيما يلي
إال  ختالف احملاسبني حول معىن حمدد لإلفصاح،ارغم  -

اة احملاسبة تفاقا حول ضرورة اإلفصاح بوصفه أداأن هناك 
حتواء القوائم ا، فهو يعين يف توصيل املعلومات ملستخدميها

احملاسبة  ملبادئاملالية على مجيع املعلومات املعدة وفقا 
ختفيض حالة عدم التأكد، و من مث املقبولة،اليت تعمل على 

 ختاذ قرارات سليمة وواضحة غري مضللة.ا
إليها  يعترب اإلفصاح احملاسيب ركيزة أساسية تستند -

احملاسبة لعرض خمرجاهتا من معلومات حماسبية تعرب عن 
 نشا  املؤسسة، واملعروضة يف قوائمها املالية.

يعترب اإلفصاح احملاسيب البيئي بديال البد منه ملواجهة  -
نقائص  اإلفصاح التقليدي فيما يتعلق ابملشاكل احملاسبية 

 البيئية.املعاصرة، اليت ختص املسؤولية االجتماعية و 
جتاهني، فهو امؤشرا ذو  يعترب اإلفصاح  احملاسيب البيئي -

يوضح ما إذا كانت املؤسسات مدركة للقضااي البيئية اليت 
قد تؤثر يف وجودها من جهة، وميثل مقياسا ملستخدمي 
القوائم املالية للوقوف على األحداث البيئية وجهود 

املرتتبة عليها من املؤسسات حنو إدارة البيئة واآلاثر املالية 
 جهة أخرى.

اإلفصاح احملاسيب البيئي الثقة على املعلومات يضفي  -
احملاسبية البيئية، واليت تعترب ذات طبيعة مالية وكمية، مما 
يساهم يف زايدة كفاءة تشغيلها مبا يضمن جودة القوائم 

 املالية.
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	1.2.محاسبة التكاليف البيئية
	أدرك قطاع الأعمال أن المؤسسات مطالبة بأن تدرج بشكل متواصل الاعتبارات البيئية، التي تعمل على تحسين الأداء البيئي في إستراتيجية البيئة بعيدة المدى، وهذا حتى تضمن بقاءها في السوق، الأمر الذي يترتب عنه تكاليف ، يواجه المحاسبون مشكلة في قياس هذه التكالي...
	1.1.2.مفهوم التكاليف البيئية
	" كافة عناصر التكاليف المرتبة بالأنشطة التي تتم بغرض استخدام الموارد أو إنتاج منتجات صديقة  للبيئة          ( تكاليف التوافق البيئي )، أو معالجة أثار الأنشطة الملوثة للبيئة ،تكاليف إزالة الأضرار البيئية، سواء كان ذلك اختياريا أو التزاما بالتشريعات و ا...
	2.1.2.المحاسبة البيئية
	لقد حصلت تطورات عدة في شتى المجالات، حظي القطاع الصناعي بجزء منها، باعتباره من أكثر القطاعات ارتباطا بالبيئة وقضاياها، الأمر الذي وجه عديد المؤسسات الصناعية إلى تطوير ممارساتها بما يتلاءم والحفاظ على التوازن البيئي، ويتم ذلك من خلال اعتماد محاسبة ا...
	"النظام المحاسبي الممتد للنظام التقليدي، المبني على تحليل النتائج ومسببات حدوث التكلفة، لتحديد وتعيين أثر التكاليف البيئية التي تسببت بها المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها الصناعية ". بمعنى أنها، انفتاح لمجالات وفروع جديدة للمحاسبة، تهدف إلى القياس والإ...
	فالمحاسبة بوصفها نظاما متكاملا للمعلومات، في علاقة متبادلة مع البيئة، فهي لا تتأثر فقط بالبيئة وإنما تؤثر فيها أيضا،من خلال دورها الفعال في توفير المعلومات اللازمة لخدمة متخذي القرار، معتمدة في ذلك على ركيزتين أساسيتين هما القياس والإفصاح المحاسبي ...
	1.2.1.2.القياس المحاسبي للعمليات البيئية
	يقصد بالقياس المحاسبي البيئي مجموع العمليات التي تهدف إلى"تحديد قيم لجميع عناصر التكاليف الناجمة عن التزام المؤسسات بمسؤولياتها الاجتماعية والبيئية، سواء كان هذا الالتزام اختياريا أو إجباريا".
	2.2.1.2.الإفصاح المحاسبي للمعلومات البيئية
	يعرف الإفصاح عن المعلومات المحاسبية البيئية على أنه: "مجموعة بنود المعلومات التي تتعلق بأداء وأنشطة الإدارة البيئية للمؤسسات الإقتصادية، والآثار المالية المترتبة عليها في الماضي ، الحاضر والمستقبل"
	يعبر الإفصاح المحاسبي البيئي عن: "الأسلوب أو الطريقة التي تستطيع بواسطته المؤسسات الصناعية إعلام المجتمع بأطرافه المختلفة بنشاطاتها ذات المضمون البيئي، وتعد القوائم المالية أو التقارير الملحقة بها أداة مناسبة لتحقيق ذلك".
	وعليه فإن الإفصاح البيئي يعني: "عرض للمعلومات المتعلقة بالأنشطة البيئية في القوائم و التقارير الدورية، ممّا يسهل مهمة مستخدمي المعلومات المالية عند تقييم الأداء البيئي، ويرشد قراراتهم".
	أ-أهمية الإفصاح المحاسبي البيئي
	تبرز أهمية الإفصاح المحاسبي البيئي في كونه أحد مكونات الإفصاح الشامل، فهو يساهم في تلبية احتياجات مستخدمي القوائم والتقارير المالية من المعلومات المالية، التي تساعد في تقييم كفاءة المشاريع، فيما يتعلق باستخدام الموارد الإقتصادية ومدى مساهمتها في ال...
	والمحافظة على مواردها.
	ينبع الاهتمام بالإفصاح المحاسبي انطلاقا من أن المعلومات المتعلقة بالأداء لبيئي ذات طبيعة مالية وكمية، مما يجعلها تؤثر تأثيرا مباشرا في المركز المالي للمؤسسات الصناعية و نتيجة نشاطها، إذ أن القوائم المالية يجب أن تعكس الالتزامات الفعلية والمحتملة التي ...
	ب- اتجاهات الإفصاح المحاسبي البيئي ومجالاته
	هناك العديد من الاتجاهات في مجال الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي، يمكن إيجازها فيما يلي
	- من حيث نطاق الإفصاح
	يتأثر نطاق الإفصاح المحاسبي عن الأداء البيئي بطبيعة النشاط، فيأخذ أحد الأشكال الآتية:
	-  الإفصاح عن التكاليف البيئية فقط
	تتم في إطار محاسبة التكاليف البيئية، دون الإفصاح عن قيمة المنافع البيئية، وذلك بسبب الصعوبة التي تعترض قياس تلك المنافع، ويمكن أن يتم الإفصاح في القوائم المالية التقليدية أو في قوائم مستقلة.
	-   الإفصاح عن التكاليف والمنافع البيئية
	اتسع نطاق الإفصاح المحاسبي ليشمل المنافع والتكاليف
	البيئية، سواء كانت التأثيرات ناجمة عن النشاط  الماضي،الحاضر أو المتوقع مستقبلا، لتوفير معلومات مالية ومادية تساهم في رفع قدرة الإدارة على تحسين الأداء الشامل للمؤسسات الصناعية بجانبيه الاقتصادي والبيئي، وكل هذا يتم  في إطار ما يطلق عليه بنظام المحاسبة...
	- من حيث  شكل الإفصاح: يمكن أن يتم الإفصاح عن الأداء البيئي من خلال: تقارير وصفية
	تبيين الأرقام و الإحصاءات و النسب بشكل وصفي إنشائي أو وصفي كمي .
	تقارير كمية: تحتوي على معلومات عن الأداء البيئي،مثل كمية الإنبعاثات، كمية الفاقد.
	تقارير مالية: فيها يمكن الحصول على معلومات الأداء البيئي بصورة مالية، تمكن من تحديد التكلفة والعائد من النشاط البيئي ، والمؤسسات الصناعية مطالبة بالإفصاح عن تأثيراتها البيئية في المجالات الآتية
	حماية البيئة المحيطة بالمؤسسة
	- التحكم في التلوث الناجم عن العمليات و الأنشطة الصناعية.
	- البحوث و الدراسات في الميادين الحديثة للتقليل من التلوث الصناعي.
	- حماية الأراضي الزراعية من التلوث الصناعي.
	- توفير الطاقة، حسن استغلال الموارد الأولية، وإعادة تشغيلها.
	- التخلص من مخلفات المؤسسات الصناعية بطريقة صحيحة تمنع التلوث.
	- تجميل المساحات المحيطة بالمؤسسة.
	تحسين جودة المنتوج و حماية المستهلك
	- مطابقة السلع للجودة و معايير الأمان و السلامة.
	- احتواء المنتجات على إرشادات واضحة.
	- المحافظة على أساليب حماية المستهلك.
	- الاهتمام بشكاوى و اقتراحات المستهلكين.
	-الإنفاق في ميادين  خدمة المستهلك.
	تنمية الموارد البشرية
	- تنمية قدرات الأفراد العاملين بالمؤسسة.
	خدمة المجتمع المحلي
	- توفير الطاقات الضرورية واللازمة لخدمة المجتمع
	وأصحاب المصلحة فيه.
	ج-آليات الإفصاح المحاسبي البيئي
	يمكن أن تنتقل المعلومات البيئية إلى المجتمع و أصحاب المصلحة فيه عبر مجموعة من الآليات يمكن إيجازها في الآتي
	- الإفصاح الاختياري
	إن عدم اشتراك المساهمين في إدارة المؤسسة يؤدي إلى مشكلتين مهمتين: الأولى وجود عدم تماثل في المعلومات، فإن المستثمرون أقل معرفة مقارنة بالإدارة بشأن أنشطة وقيمة المؤسسة، والثانية وجود المخاطر الأخلاقية حيث تعمل الإدارة على الاستفادة من مزايا معرفتها...
	- الإفصاح الإجباري
	يفرض على المؤسسات وفقا للقوانين و اللوائح التنظيمية والإدارية في أسواق المال، ووفقا للمعايير المحاسبية المقبولة قبولا عاما في المجاميع المهنية المحاسبية.
	يتوقف الإفصاح البيئي الطوعي أو الإجباري على جملة من العوامل نوجز منها ما يلي
	العمل على بناء علاقات أفضل بين المؤسسة وأصحاب المصالح، مثل الجهات الحكومية وحملة الأسهم والعاملين بالمؤسسة والعملاء والموردين والممولين وجماعات الضغط، واستخدام الإفصاح كوسيلة لإعلام المجتمع ككل أن المؤسسة تقوم بالإفصاح الاختياري عن المعلومات البيئية.
	محاولة تحسين صورة المؤسسة داخل المجتمع الذي تزاول نشاطها، لاسيما المؤسسات التي قد تعرضت سمعتها للضرر من جراء تسببها بوقوع حوادث أو كوارث بيئية مما يدعم ثقة واحترام المجتمع والأفراد في المؤسسات الصناعية، ومن ثم زيادة الإقبال على منتجاتها والتوسع في ...
	المؤسسات الصناعية.
	استخدام الإفصاح كوسيلة للوصول إلى مكانة تنافسية متقدمة في مجال نشاط المؤسسة، والمحافظة على موقعها الحالي.
	الحصول على معاملة ضريبية مميزة من حيث الإعفاء أو تخفيض الضرائب المفروضة عليها، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول اهتماما بتشجيع المؤسسات على حماية البيئة.
	تخفيض تكلفة الإنتاج بسبب الدعم المادي أو التمويل منخفض التكلفة، أو المعاملة الضريبية المميزة مما يؤدي إلى زيادة حجم نشاط المؤسسات الصناعية، فقيامها باستخدام موارده بأكبر كفاءة ممكنة وفي الوقت نفسه حماية البيئة من الآثار الضارة للتلوث يساعدها على زيا...
	إن الإفصاح بصورة منفصلة عن النفقات البيئية بصورة منفصلة في القوائم المالية، سوف يسمح بقياس منفعتها مثل مساعدة المستثمرين ليروا بوضوح السياسات التي تطبقها المؤسسة لحماية البيئة، ومن ثم ترشيد قراراتهم المتعلقة بالمؤسسة.
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