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 أثر االفصاح المحاسبي عن مخاطر التلوث البيئي  
 هداف التنمية المستدامةأ  على تحقيق

 دراسة مطبقة على بعض شركات االدوية بالق اهرة
 

 (2)نجوى أحمد إسماعيل السيسي -(1)سلوى علي محمد محمد رمضان
 (2)محمود حامد عبد العال

 ن شمسجامعة عي ،كلية التجارة( 2 مديرية التربية والتعليم( 1
 

 مستخلصال
انة لقد أصبح االهتمام الحالي بالمحافظة على البيئة وتجنب ُمسببات التلوث وإعادة صي
لة البيئة ذات أهمية كبيرة لمختلف فئات المجتمع، حيث أن التوجه نحو حماية البيئة ومحاو 

 منع التدهور البيئي الناجم عن التلوث أصبح محط اهتمام اإلنسان الذي بدأ يقلق على
ه آثار  مستقبله، بل بدأ يتجه نحو االهتمام بالبيئة ويبذل الكثير من الجهود في محاولة تقليل

يئية والحد من أخطاره وإزالة أسبابه. ولقد هدف البحث إلى التعرف على محاسبة التكاليف الب
وث والدور الذي تلعبه في الحد من المشكالت البيئية، أيضا التعرف على مصادر ومخاطر التل

الناجمة عن مخلفات المنشأت الصناعية والمعوقات والصعوبات التي تواجه المنشأت 
احثون ولقد اعتمد الب الصناعية التي تحول دون تطبيق القياس واالفصاح عن التكاليف البيئية.

 في هذا البحث على المنهج الوصفي من خالل مراجعة األدبيات المحاسبية المتعلقة بموضوع
لتي لبيئية واإلفصاح عنها، وجمع البيانات الالزمة عن طريق )االستبانة( اقياس التكاليف ا

صممت من خالل االطالع على الدراسات السابقة التي تحدثت عن موضوع البحث الحالي 
على  (أداة البحث )االستبانةوتم جمع المعلومات الالزمة بما يخدم هذا البحث، حيث تم تطبيق 

ة في تصنيع الدواء ومستحضرات التجميل داخل محافظة عينة من بعض الشركات العامل
 جمهورية مصر العربية.، القاهرة

ولقد توصل الباحثون إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي 
للتكاليف البيئية وبين تقليل المخاطر الناتجة عن مخلفات عمليات التشغيل والتصنيع لشركات 

ومن خالل دراسة وتحليل التكاليف البيئية فقد اتضح أنها تساهم في  االدوية محل الدراسة،
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مساعدة الشركات عينة الدراسة في االستجابة للقوانين التي تصدر بشأن حماية البيئة للحد من 
المخلفات التي تنتج عن عمليات التشغيل والتصنيع، وبالتالي االبتعاد قدر االمكان أو التقليل 

التي تفرضها الدولة اتجاه الشركات المخالفة لحماية البيئة والمتمثلة في من تحمل االلتزامات 
 )التعويضات والغرامات(. 

 جودو  أهمية على الصناعية بالشركات العليا اإلدارة االهتمام وقد أوصى الباحثون بتدعيم
 اسبيالمح النظام في العاملين وتشجيع وتحفيز للشركة المحاسبي النظام ضمن البيئية التكاليف

 بكل ماماالل مع المفهوم هذا تفعيل وأهمية البيئية التكاليف محاسبة مفهوم ألهمية إدراكهم على
 المخلفات من التقليل أو الحد في تساهم أن شأنها من متغيرة بيئية أحداث من يتطرق  ما

 .الصناعية للشركات والتشغيل التصنيع عمليات عن الناتجة
 التنمية المستدامة(. –مخاطر التلوث  –لمحاسبي : )اإلفصاح االكلمات المفتاحية

 
 مقدمةال

 لقد أصبحت البيئة وما تحمله من كوارث من أكبر األخطار التي تواجه المجتمع والتي
 وبئةأصبحت فيها الرقابة على هذا الميدان منعدمًا تمامًا وهذا ما ظهر انعكاسه في كثرة األ

إضافة إلى األضرار الواضحة على الطبيعية  واألمراض التي يعاني فيها أفراد المجتمع،
دات ومواردها وما تخلفه من دمار، هذا إلى جانب ُمسببات التلوث األخرى مثل استخدام المبي

الضارة وبشكل مفرط، فلقد اهتم الباحثين بهذا الموضوع على مختلف تخصصاتهم الطبية 
 ووجهة نظره.والهندسية والبيولوجية والقانونية ُكاًل على حسب اختصاصه 

ولم تكن المحاسبة بمعزل عن هذه المشكلة طالما ان من واجبها تحليل البيانات وتقديم 
المعلومات ووضع نظم للتقارير وخطط عمل للوحدات المختلفة ومتابعة مستوى االلتزام بها، 

الذي يعتبر فلقد تزايد االهتمام بالقضايا البيئية في اآلونة األخيرة نتيجة لتفاقم التلوث البيئي و 
مصدره في اغلب األحيان من مخلفات المصانع، وتبعا لذلك ظهرت المحاسبة اإلدارية البيئية 
كواحدة من التقنيات الحديثة التي تهدف إلى الحدد والتقليل من النفايات واالنبعاثات من خالل 

ها المالية االستغالل األمثل للموارد المتاحة، فالمعلومات التي تقدمها المحاسبة في قوائم
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السنوية تعتبر غير كافية ألغراض البيئة، ويتطلب ذلك تركيز المحاسبين على االداء البيئي 
واالجتماعي واالقتصادي وعلى المنافع التي يمكن تحقيقها من استحداث المحاسبة البيئية 
الُمستدامة، يتم من خالل بناء إطار شامل للمحاسبة البيئية يكون نابع من تحسين جودة 
المعلومات لترشيد القرارات الُمؤثرة على البيئة بهدف السعي إلى تحقيق التنمية المستدامة. 

 (3: 2)رضا إبراهيم صالح، د.ت، ص 
 

 مشكلة البحث
 تسببتنبع مشكلة الدراسة من عدم االلتزام البيئي للمنشأت الصناعية ونشاط االنفاق المُ 

ي لعنصر المشترك بين تلك الُمستحدثات التفي حدوث عناصر التكاليف البيئية التي تعتبر ا
( مما يؤدي الى عدم 418م، ص 2001تسعى الى التوافق البيئي، )نادية عبد الحليم راضي، 

ف اإلفصاح عن التكاليف البيئية بشكل واضح وسليم لما له من أثر بالغ في عدم تحقيق اهدا
 التنمية المستدامة من خالل محورين:

 ص بالمنشأت الصناعية، فإن المعالجة الغير سليمة للتكاليفوهو المحو الخا األول:
فر البيئية واالفصاح عنها البد أن له تأثير على مصداقية القوائم المالية وذلك لعدم توا

 المعلومات المحاسبية التي اكدت ونوهت عنها المعايير المحاسبية المصرية.
 ، فمن خالل معالجة التكاليفوهو المحور الخاص بالبيئة واستدامة مواردها الثاني:

 البيئية سوف يؤدي الى النفع بعناصر البيئة من خالل خفض مصادر التلوث وترشيد استهالك
 .ناعيةالموارد الطبيعية وباألخص التلوث الهوائي والمائي النابع من مخلفات تلك المنشأت الص

 

 أسئلة البحث
ذي وصلت إليه المؤسسات تأتي مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على المدى ال

الصناعية في قياس تأثيراتها البيئية واإلفصاح عنها محاسبيا في قوائمها المالية بالقدر الكافي 
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الذي يلزم لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، والذي أصبح ضرورة حتمية في ظل تحملها 
ليه يمكن التعبير عن لتكاليف والتزامات مالية كبيرة بسبب التلوث الذي تحدثه في البيئة، وع

 مشكلة الدراسة من خالل طرح التساؤالت التالية والتي تهدف هذه الدراسة إلى تحقيقها:
 ما مدى تأثير قرارات ُمستخدمي المعلومات المحاسبية فيما يخص اإلفصاح المحاسبي عن 

 التكاليف البيئية في الشركات الصناعية؟ 
 رة البيئية واالفصاح عنها وبين زيادة القد إلى أي مدى توجد عالقة بين قياس التكاليف

 اإلنتاجية بما يحقق أهداف التنمية الُمستدامة؟
 

 أهمية البحث
جه تأتى أهمية هذا البحث في تناوله إلحدى المشكالت الهامة التي توا األهمية العلمية:

ار ة بأثالمنشآت الصناعية في وقتنا الحاضر، كونه يتناول أحد الموضوعات الحديثة والمرتبط
 االنشطة الحالية على قدرة البيئة الطبيعية في عملية التنمية.

ن ا يؤمأنه يستوجب على المنشأت الصناعية الترشيد في استهالك مواردها بم األهمية العملية:
ق العيش الرغيد لألجيال القادمة وكيفية التوفيق بين تخفيض معدالت التلوث البيئي وتحقي

تي سة الة، وفى المقابل خفض التكاليف البيئية في ظل زيادة حدة المنافاهداف التنمية المستدام
 تواجهها المنشآت في الوقت الحاضر.

يستهدف البحث الشركات الصناعية مع التركيز على شركات الصناعات  الجهات المستفيدة:
 الدوائية.

 

 أهداف البحث
ية ي عن التأثيرات البيئتتحدد اهداف الدراسة في بيان واقع القياس واإلفصاح المحاسب

 للمنشأت الصناعية وذلك من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية:
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 ئية.التعرف على محاسبة التكاليف البيئية والدور الذي تلعبه في الحد من المشكالت البي 
 .التعرف على مصادر ومخاطر التلوث الناجمة عن مخلفات المنشأت الصناعية 
 صعوبات التي تواجه المنشأت الصناعية التي تحول دون تطبيقالتعرف على المعوقات وال 

 القياس واالفصاح عن التكاليف البيئية.
 

 فروض البحث
من خالل ما تم عرضه في مشكلة الدراسة والتساؤالت التي تم طرحها فيمكننا صياغة 

 الفروض االتية:
  ادة البيئية وبين زيهناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف

 قدرة وفاعلية متخذي القرارات بالشركات والمنشأت الصناعية على الحفاظ على الموارد
 الطبيعية.

 بما  تاجيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين قياس التكاليف البيئية وبين زيادة القدرة اإلن
 يحقق التنمية الُمستدامة بالشركات الصناعية.

 

 ءاتهمنهجية البحث واجرا
علقة يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل مراجعة األدبيات المحاسبية المت

بموضوع قياس التكاليف البيئية واإلفصاح عنها، االطالع من خالل البحث والقراءة في 
ما الدراسات السابقة التي تحدثت عن موضوع الدراسة الحالية وتم جمع المعلومات الالزمة ب

الدراسة والعمل والتطبيق من حيث انتهى االخرون، والحصول على المعلومات يخدم هذه 
الالزمة من خالل مصدر رئيسي ينصب على بيانات الشركة من خالل )االستبيان( الذي 

 صمم من اجل الدراسة وتم عرضه على عينة من المسئولين في الشركات محل الدراسة.
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 متغيرات البحث
 .المستدامة( )التنمية المتغير التابع:

 )اإلفصاح المحاسبي( الموجود لدى الشركات والمؤسسات الصناعية. المتغيرات المستقلة:
 )التلوث البيئي( لدى الشركات والمؤسسات الصناعية.

 

 مصطلحات البحث
 وردت تعريفات عديدة للتلوث البيئي أهمها ما يلي:: التلوث البيئي

ل من عناصر مفيدة إلى عناصر ضارة، عبارة عن إفساد مكونات البيئة، بحيث تتحو 
وء سلفقدانها أثرها في صنع الحياة، وغالبا ما يتم هذا بفعل اإلنسان عن طريق اإلهمال أو 

 (293م، ص2002االستخدام )عدنان أحمد الصمادي، 
هو إظهار للمعلومات سواء كانت المعلومات الكمية أو الوصفية في : اإلفصاح المحاسبي

ر ية غيز في الهوامش والمالحظات والجداول المكملة مما يجعل القوائم المالالقوائم المالية أ
ادية مضللة ومالئمة لمستخدميها لتمكينهم من اتخاذ قرارات رشيدة لها عالقة بالوحدة االقتص

على أن يتم اإلفصاح بالوقت المناسب حتى ال تصبح المعلومات عديمة الفائدة والقيمة. 
 (83ص  م،2008)فضل كمال سالم، 
عرف مؤتمر األمم المتحدة الذي انعقد في ستوكهولم )السويد( سنة : التنمية الُمستدامة

م( التنمية المستدامة بأنها: رصيد الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما 1972)
 United Nations Environment Programmerإلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته. )

(UNEP 

ا بأنها: البيئة التي يستمد منها الكائن الحي مقومات وجوده، وعليها يعتمد وتعرف أيض
في الحصول على متطلباته واحتياجاته لضمان بقائه وتطوره طالما أن البيئة تنظم وترتب حياة 
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الكائنات الحية من خالل عناصرها المتعددة، كالماء والهواء واألنظمة. )سامح غرايبة، يحي 
 (70ص: م، 2002الفرحان، 

 

 الدراسات السابقة
ة في بعنوان: مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئي( م2016)دراسة اللولو 

 .غزةالشركات الصناعية العاملة في قطاع 
ي حاسبة التكاليف البيئية فهدفت الدراسة الى: التعرف على مدى توفر مقومات تطبيق م

لدور أيضا التعرف على محاسبة التكاليف البيئية وا الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة،
 دارةالذي تلعبه في الحد من المشكالت واالضرار البيئية، وبيان مستوى الوعي البيئي لدى اإل

ة التي لبيئياالعليا والتزامها اتجاه البيئة، كما هدفت أيضا الى التعرف على القوانين والتشريعات 
 المنهج واعتمد الباحث على يق محاسبة التكاليف البيئية.تلزم الشركات الصناعية على تطب

الوصفي التحليلي معتمدا على االستبانة التي صممت من اجل الرد على تساؤالت الدراسة 
( موظف وموظفة من العاملين في هذه 120حيث تم توزيعها على عينة عشوائية مكونة من )

 الشركات.
 أهمها:عدة نتائج كان من  وتوصلت الدراسة الى:

 طبيق ًا لتأن مستوى التزام اإلدارة العليا اتجاه البيئة في الشركات الصناعية ال يعتبر كافي
 محاسبة التكاليف البيئية.

 ة من انخفاض مستوى إدراك اإلدارة العليا في الشركات الصناعية للمزايا والفوائد المحقق
 تطبيق محاسبة التكاليف البيئية.

 وأوصت الدراسة بـ:
  زيادة الوعي البيئي والعمل على نشره بين العاملين بالشركات الصناعية.ضرورة 
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 بار ضرورة قيام المستثمرين في الشركات الصناعية باألخذ بالدراسات البيئية بعين االعت
 م(2016عند إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الصناعية الجديدة. )اللولو، 

 قيق الميزةبة اإلدارية البيئية ودورها في تحبعنوان: المحاس( م2017)دراسة شعبان القصير 
 .التنافسية

على  التعرف على أهمية المحاسبة اإلدارية البيئية، وأيضا التعرف هدفت الدراسة الى:
يد للحد مدى إدراك المسؤولين والعاملين في اإلدارة العامة للشؤون المالية في الشركة الليبية

بة لمحاسايئية، أيضا استطالع آرائهم فيما إذا كان تطبيق والصلب لمفهوم المحاسبة اإلدارية الب
خاوف اإلدارية البيئية سوف ُيساهم في تحقيق ميزة تنافسية للشركة ام ال، وما مدى وجود الم

 ؟الصلبوالمعوقات التي تحد من تطبيق المحاسبة اإلدارية البيئية في الشركة الليبية للحديد و 
 ي التحليلي، واعتمدا في الجانب النظري على الكتبوقد اتبع الباحثان المنهج الوصف

جتمع مثل موالمراجع المعتمدة والوثائق الرسمية والدراسات السابقة، أما في الجانب العملي فقد ت
لحديد بية لالدراسة في جميع المسؤولين والعاملين في اإلدارة العامة للشؤون المالية للشركة اللي

 ة.( استبان60والصلب وتم توزيع )
يئي بأن الشركة الليبية للحديد والصلب لديها أداء  عدة نتائج منها وتوصلت الدراسة الى:

ت متميز وتبذل مجهودا كبيرا للحفاظ على البيئة، إال أن هذا لم يواكب تطور في الممارسا
ا أن اظهرت النتائج أيضو  المحاسبية داخلها، حيث أنها ال تطبق المحاسبة اإلدارية البيئية.

ة( مختلفيق المحاسبة اإلدارية البيئية قد ُيساهم في تحقيق الميزة التنافسية )بأبعادها التطب
للشركة، إال أنه في المقابل توجد العديد من المخاوف والمعوقات التي تحد من تطبيق 

عاون المحاسبة اإلدارية البيئية منها: )صعوبة قياس التكاليف البيئية، وعدم وجود تنسيق وت
 أقسام المحاسبة واإلدارات األخرى(. وثيق بين
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ب بضرورة تطوير النظام المحاسبي للشركة الليبية للحديد والصل وقد أوصت الدراسة:
ركة. وتطبيق أساليب المحاسبة اإلدارية البيئية بما ُيمٌكن من تحقيق الميزة التنافسية للش

 (170: 155م، ص 2017)شعبان، القصير، 
شركات : دور اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في البعنوان( م2018)دراسة عزيز 

 .العراقيةالصناعية 
 أهمية إظهار القياس والتسجيل لمشكلة التلوث البيئي، التي تحدثه هدفت الدراسة الى:

ى اظ علالمنشآت الصناعية في حياتنا اليومية، وذلك في ضوء القوانين واللوائح التشريعية للحف
 قدراتها زيادةالى عدم تهديد الثروة النباتية والحيوانية واإلنسانية بشكل عام و  البيئة، أيضا هدفت

 التنافسية في بيئة التصنيع الحديثة.
ئية وقد استخدم الباحث المنهجين االستقرائي واالستنباطي لتوضيح أهمية المحاسبة البي

نه أنها: روض في الدراسة مودورها في تدعيم القدرة التنافسية، وأشار الباحث الى العديد من الف
ئم القواتوجد عالقة طردية بين اإلفصاح المحاسبي عن األنشطة البيئية اإليجابية في التقارير و 

 المالية للمنشآت الصناعية، وبين تعظيم القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية.
 وتوصلت الدراسة الى: عدد من النتائج والتوصيات نذكر منها:

 تلعب يئية لها دور هام في دعم القدرة التنافسية في منشآت األعمال، حيثأن المحاسبة الب 
 دورا هاما في رفع كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية في هذه المنشآت الصناعية.

 تها ضرورة اإلفصاح عن األداء البيئي للمنشآت الصناعية للحد من التلوث، بهدف رفع قدرا
 ة.التنافسية في بيئة التصنيع الحديث

 وقد أوصت الدراسة: 
 ن أتبار بضرورة اعتبار أن األداء البيئي للمنشأة أحد المحاور الهامة في تقييم أداءها باع

 ك علىجودة األداء البيئي يؤثر بشكل كبير على باقي جوانب األداء بالمنشأة، مما يؤثر ذل
 أنشطتها المختلفة.
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 ت ف المهتمة من خالل قيام الهيئاضرورة زيادة االهتمام بالقضايا البيئية لدى األطرا
ة ذات لبيئيوالوزارات الحكومية المعنية والجمعيات األهلية بتعريف المجتمع بالبيئة واالثار ا

. العالقة بالمنشآت الصناعية، وذلك لدعم قدراتها التنافسية في بيئة التصنيع الحديث
 (170: 152م، ص 2018)عزيز محمد عزيز، 

في  بعنوان: اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي( م2018) ي دراسة عبد الصمد، يحياو 
 .سطيف-التقارير المالية لشركة اإلسمنت عين الكبيرة

فصاح تحديد مفهوم اإلفصاح عن األداء البيئي وبيان مدى أهمية اإلهدفت الدراسة الى: 
كما  البيئي، عن األداء البيئي وحصر أهم األساليب والمعوقات التي تواجه اإلفصاح عن األداء

عين  هدفت الى دراسة وتحليل اإلفصاح عن األداء البيئي في التقارير المالية لشركة اإلسمنت
 سطيف.-الكبيرة

وقد تبنت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع أسلوب )دراسة الحالة(، من خالل 
ر ليها اإلطاالحصول على البيانات الالزمة من االدبيات والمراجع والمنطلقات التي يقوم ع

ئة النظري للدراسة، واعتمدت الباحثتان على اجراء المقابالت الشخصية مع المسئول عن البي
 ومدير المالية والميزانية للشركة.

 عدة نتائج منها: وتوصلت الدراسة الى:
 ط من أنه يتم تقديم المعلومات عن األداء البيئي في تقارير اإلدارة من ضمن حصيلة النشا

 ة من البنود يتم إدراجها ضمن محاور ثابتة.خالل مجموع
 أن تقارير مؤشرات األداء اإلداري قد تضمنت معلومات كمية ووصفية عن أنشطة التكوين 

والتوعية في مجال البيئة، وأيضا معلومات وصفية بخصوص أنشطة اإلدارة البيئية، في 
ري األخرى كتلك حين لم تحتوي هذه التقارير على معلومات عن مؤشرات األداء اإلدا
 المتعلقة بتقييم برامج حماية البيئة وحاالت عدم التوافق مع القوانين البيئية.
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 وقد أوصت الدراسة:
  ضرورة العمل على تطوير واعتماد نموذج موحد للتقرير البيئي يطبق على جميع

المؤسسات وليس على المؤسسات ذات التأثير الهام على البيئة فقط، على أن يتضمن 
ية لتلب ومات بيئية مالية وغير مالية ُتَغِطي ُمْخَتَلف مجاالت األداء البيئي للمؤسسةمعل

 االحتياجات المتنوعة لمختلف األطراف التي تحتاج إلى مثل هذه التقارير.
 يئي مراجعة التشريعات المحاسبية لدراسة إمكانية إدماج متطلبات اإلفصاح عن األداء الب

 (68: 51م، ص 2018 فيها. )عبد الصمد، يحياوي،
 لتحقيق راراتبعنوان: أثر محاسبة التكاليف البيئية على اتخاذ الق (م2018)دراسة السيد 

 .التنمية المستدامة
س ب قيابيان مدى الحاجة الى محاسبة التكاليف البيئية ودراسة اسالي هدفت الدراسة الى:

تاج المتطورة في ظل وجود وتحليل عناصر التكاليف البيئية، أيضا بيان دور أساليب اإلن
تكاليف ءة الالتكاليف البيئية، كما هدفت الى دعم المحاسبة البيئية بحماية البيئة وااللتزام بكفا

 مع القوانين البيئية والتعليمات الدائمة المطبقة في السياسات البيئية.
ول األص وقد اعتمدت الباحثة على المنهج االستنباطي والمنهج االستقرائي، والرجوع الى

العلمية من خالل مراجعة االدبيات والمراجع مع تصميم استمارة استقصاء تم توجيها الى 
 العديد من األطراف المرتبطة بمجال الدراسة.

 عدة نتائج وتوصيات منها: وتوصلت الدراسة الى:
  ضرورة اإلفصاح المحاسبي عن االثار البيئية التي ال تضر بسمعة الشركة واالخذ في

اعدة ار أن محاسبة التكاليف البيئية عادة أساسية لقياس األداء البيئي من اجل مساالعتب
 وترشيد نظام اإلدارة البيئية.
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  ات تطبيق إجراءات محاسبة التكاليف البيئية والتي من شأنها أن تساعد في اتخاذ القرار
تى يتم الرشيدة، مع أهمية وجود نظام محاسبي في الشركة يعمل على توفير المعلومات ح

 م(2018اإلفصاح عنها في التقارير والقوائم المالية. )السيد، 
 

 اإلطار النظري للبحث
إن المعلومات التي يتم اإلفصاح عنها في : اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية

القوائم المالية األساسية عبارة عن قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، وقائمة التغيرات في 
ملكية، وقائمة التدفقات النقدية، باإلضافة إلى اإليضاحات المتممة، ويأتي ذلك حسب حقوق ال

 المعايير الدولية واألمريكية للمحاسبة البيئية.
من  نطالقااينشأ االهتمام بالفكر المحاسبي عن اإلفصاح البيئي : مفهوم اإلفصاح البيئي: أولا 

باشر شكل مة المالية والكمية، مما يجعلها تؤثر بالمعلومات المتعلقة باألداء البيئي ذات الطبيع
على المركز المالي للشركة ونتيجة نشاطها حيث أن " القوائم المالية يجب أن تعكس 

بالرغم ة " و االلتزامات الفعلية والمحتملة التي تنتج من عدم التزام المؤسسة بقوانين حماية البيئ
ي عهد في لإلفصاح البيئي إال أنه يعتبر حديث المن االهتمام المتزايد من جانب الفكر المحاسب

بعض الدول ويكاد يكون ُمختفي في البعض اآلخر، فلقد أثبتت الدراسات المحاسبية عدم 
تتيح  ية لماهتمام غالبية بلدان العالم باإلفصاح البيئي، كما أن أكثر الدراسات المحاسبية البيئ

د مكونات اإلفصاح المحاسبي الكامل مفهوما واضحا لإلفصاح البيئي والذي يعتبر أح
 والمسؤول عن توفير المعلومات عن األداء البيئي للشركات.

يئية ويعرف اإلفصاح البيئي على أنه " عرض البيانات والمعلومات المتعلقة باألنشطة الب
خدمي للمؤسسة في القوائم والتقارير الدورية واإليضاحات المرفقة بها مما يسهل من مهمة مست

 ا والحكمقة بهيانات والمعلومات المالية عند تقييم األداء البيئي وترشيد اتخاذ القرارات المتعلالب
 (168م، ص 1999على مدى كفاءة اإلدارة لألداء البيئي ". )محمد حسين حسن، 
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تأتي أهمية اإلفصاح البيئي من خالل تحقيق العديد من : : أهمية اإلفصاح البيئيثانياا 
 ا:األهداف نذكر منه

 لوماتتحديث وتطوير اإلفصاح البيئي والتقارير العامة من خالل التوسع في البيانات والمع 
التي يتم اإلفصاح عنها من حيث الشكل والمضمون لتشمل األداء االقتصادي والبيئي 

 للشركة.
 لوماتاشباع وتلبية االحتياجات المتزايدة لُمستخدمي القوائم والتقارير المالية من المع 

ومات علقة بااللتزامات البيئية للشركة في ظل تعدد هؤالء الُمستخدمين وتباين المعلالمت
 والبيانات الالزمة لهم.

 ى يم مدالعمل على ترشيد القرارات االقتصادية لُمستخدمي القوائم المالية فيما يتعلق بتقي
 وفاء الشركة بمسئولياتها نحو المحافظة على البيئة.

 د لموار ار االقتصادية للتلوث في التحليل والتنبؤ بكفاءة وقدرات اُيساهم اإلفصاح عن اآلث
ي فاالقتصادية للدولة في ضوء المتغيرات البيئية، مما يترتب عليه زيادة ثقة المجتمع 
قابل الشركات التي تفي بمسئولياتها البيئية وتشجيعها على تنمية وتطوير أنشطتها، وبالم

بد تعمل على الوفاء بمسؤولياتها البيئية. )نادية عزيادة الضغط على الشركات التي ال 
 (441: 440م، 2001الحليم راضي، 

تعتبر متطلبات : : المتطلبات والعوامل التي تؤثر في عملية اإلفصاح المحاسبي البيئيثالثاا 
اإلفصاح البيئي من المقومات الرئيسية الالزمة لنجاحه والبيانات والمعلومات المالية والكمية 

مة لتفعيله وتحقيق المنافع المرجوة منه، ولقد أوصت )لجنة تداول األوراق المالية الالز 
األمريكية( ببعض المتطلبات األساسية لإلفصاح البيئي والتي تشمل اإلفصاح عن األداء 
البيئي جنبا إلى جنب مع اإلفصاح عن األداء االقتصادي، أيضا العمل على حصر للتكاليف 

بيئية باإلضافة إلى التفرقة بين االلتزامات البيئية وتكاليف التشغيل، كما المرتبطة باألنشطة ال
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أشارت إحدى الدراسات بضرورة أن يتضمن اإلفصاح البيئي طبيعة السياسات واإلجراءات 
 التي تطبقها الشركة بإزالة أو منع أسباب التلوث وتكلفتها.

 ح البيئي ما يلي:تشمل متطلبات اإلفصا :متطلبات اإلفصاح المحاسبي البيئي
لتي ااسية وهي التي تعتبر المتطلبات العامة لإلفصاح البيئي والركائز األس :المتطلبات العامة

 تستند عليها عملية نجاح هذا اإلفصاح في تحقيق األهداف المرجوة منه وتشمل:
يع وقوت وجود أجهزة حكومية تقوم بمراقبة تنفيذ المشروعات طبقا لقوانين ونظم حماية البيئة -

 العقوبات المالية وغير المالية على الشركات التي تخالف هذه القوانين والنظم.
 لجعل البد من تدخل الدولة والمنظمات العلمية والمهنية المحاسبية وجماعات حماية البيئة -

طيرا خاإلفصاح البيئي إلزاميا كخطوة أولى بالنسبة للشركات التي ُتسبب ُمنتجاتها تلوثا 
عميم صناعات )البترول واالسمنت واألدوية( مما يترتب عليه في النهاية إلى تللبيئة مثل 

 هذا اإلفصاح على مستوى جميع الشركات.
وهي عبارة عن المحتويات األساسية لإلفصاح البيئي من المعلومات  :المتطلبات الخاصة

 ثل:مع البيئية البيانات المالية المتعلقة بالتكاليف والمناف المالية والكمية والتي تشمل:
 لوث.تكاليف اقتناء األصول ذات التقنية التكنولوجية المتطورة إلزالة أو منع أسباب الت -
 تكاليف تدوير المخلفات الضارة للعمليات الصناعية. -
 تكاليف حفظ المخلفات. -
 تكاليف التخلص من المخلفات بالطرق العلمية السلمية. -
 .لفة المؤسسة لقوانين ونظم حماية البيئةاألعباء الحالية والمحتملة الناجمة عن مخا -
 الدعم المادي لمواجهة تلوث البيئة. -
 التمويل المادي منخفض التكلفة. -
 المنح المادية من الجمعيات والهيئات الدولية أنصار حماية البيئة. -
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 زيادةالزيادة في األرباح الناجمة من تخفيض تكلفة اإلنتاج بسبب الدعم والمنح المادية و  -
 ئية.ت بسبب إقبال األفراد على شراء منتجات المؤسسات التي تفي بمسؤوليتها البيالمبيعا

المزايا الضريبية التي تحصل عليها المؤسسات نتيجة لخفض أو إعفائها من الضرائب  -
 المفروضة على األصول المتعلقة باألنشطة البيئية.

دالت المستقبلي إلى المعالسياسات الفنية التي اتخذتها المؤسسة لتخفيض التلوث الحالي و  -
ع تصني المسموح بها عالميا مثل إعادة تصنيع النفايات ذاتيا بحيث يمكن االستفادة منها في

 منتجات تكميلية كما في صناعة االسمنت.
 مواردالسياسات الفنية التي يمكن أن تتبعها المؤسسة فيما يتعلق باستخدام بدائل أخرى لل -

الحالي مثل استخدام بدائل الطاقة الكهربائية في  تمنع أو تقلل من مسببات التلوث
 (173: 171م، ص 1999التشغيل. )محمد حسين حسن، 

لى عيعتبر من أهم العوامل التي تؤثر : العوامل المؤثرة في اإلفصاح المحاسبي البيئي
 اإلفصاح البيئي ما يلي:

قيمة و م األصول أو حجم بما ال شك فيه أنه كلما ازداد حجم الشركة ُمقاسًا بحج :حجم الشركة
 المبيعات كلما ازداد استعداد إدارتها لإلفصاح عن أداء الشركة االجتماعي والبيئي.

 ألصولاوتعني أنه كلما ارتفع عائد السهم والعائد النقدي على  :األداء القتصادي للمؤسسة
لما المالية كوالعائد النقدي على حقوق الملكية والعائد غير العادي للسهم في سوق األوراق 

 ازداد معه استعداد ادارة الشركة لإلفصاح عن مدى كفاءة أداء الشركة في مجال البيئة.
ا أي أنه كلما ازدادت درجة خصخصة الشركة كلما زاد استعداد إداراته :قوة جملة األسهم

 أن لإلفصاح عن أداء الشركة االجتماعي والبيئي وأن متخذي قرار االستثمار في األسهم يرون 
معلومات االفصاح عن األداء االجتماعي للشركات في مجال مكافحة التلوث سوف تكون 

 أكثر أهمية ألغراض اتخاذ قرار االستثمار في األسهم.
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منع تحيث اتضح أنه كلما ازداد خطر مواجهة الشركات لتشريعات حكومية  :التشريعات البيئية
جهة لإلفصاح عن الجهود االجتماعية المو أو تحد من تلوث البيئة كلما زاد استعداد إدارتها 

 لمكافحة تلوث البيئة.
ركة حيث يرى الكثير من األفراد أن طبيعة الصناعة التي تنتمي إليها الش :طبيعة الصناعة

ُتفرض على اإلدارة ضرورة االفصاح عن أداء الشركة في مجال مكافحة التلوث وقد جاءت 
ت ثم يرا على البيئة يليها صناعة األسمدة واإلسمنصناعة الكيماويات في المرتبة األولى تأث

 صناعة المنظفات ثم صناعة تكرير البترول ثم صناعة المقاوالت والصلب وعلى نفس األهمية
ي صناعة الورق وصناعة األغذية أما صناعة البنوك والتأمين والفنادق واألدوات الصحية فه

م، 1996. )عبد الوهاب نصر علي، صناعات ال تفرض على اإلدارة عمل مثل هذا االفصاح
 (72: 70ص 
إن اإلفصاح المحاسبي : : اآلثار والصعوبات التي تواجه اإلفصاح المحاسبي البيئيرابعاا 

البيئي المالئم للشركات عن أدائها البيئي يستلزم ضرورة تحديد ثالثة جوانب هامة: )نطاق 
اإليجابية التي تعود بالنفع على  اإلفصاح، شكل اإلفصاح، وينتج عن اإلفصاح البيئي األثار

الشركة في المدى القصير والطويل تتحدد في زيادة حجم نشاطها والتوسع في استثماراتها مما 
 ينعكس في النهاية على نتيجة النشاط والمركز المالي كما يلي:

 ركة قدمن خالل النظرة الضيقة إلى األنشطة البيئية للش: آثار اإلفصاح عن األداء البيئي
سسة تظهر للوهلة األولى أنها تنتج فقط آثارا سلبية على أدائها االقتصادي بسبب تحمل المؤ 

ض ألعباء إضافية سوف تؤدي إلى زيادة تكلفة اإلنتاج ومن ثم خفض األرباح، فلقد أثبتت بع
 الدراسات أن الشركة التي تقوم باإلنفاق على عمليات تخفيض التلوث الناتج من عملياتها

مكن ة ال يترتب عليه آثار سلبية على أدائها االقتصادي في المدى الطويل، ولذلك يالتشغيلي
 ية منالقول إن اإلفصاح عن المسؤولية البيئية للشركة يحقق لها الكثير من المنافع االقتصاد

 أهمها:
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  ،التمتع بمعاملة ضريبية مميزة من حيث اإلعفاء أو تخفيض الضرائب المفروضة عليها
ى ات علات المتحدة األمريكية من أوائل الدول التي أولت اهتماما بتشجيع الشركوتعد الوالي

حماية البيئة، وذلك من خالل حصول تلك الشركات على أفضل معاملة ضريبية لألعباء 
 المالية تتحملها في سبيل المحافظة على البيئة.

 ها بال على منتجاتالدعم وثقة واحترام المجتمع واألفراد في الشركة ومن ثم زيادة اإلق
 الي.والتوسع في استثماراتها مما ينعكس أثره في النهاية على نتيجة نشاطها ومركزها الم

  اإلفصاح عن سياسات الشركة نحو المحافظة على البيئة يظل بال قيمة ما لم يؤدي إلى
 زيادة األرباح واستغالل موارد الشركة بأكبر كفاءة ممكنة.

 يئية بصورة ُمفصلة في القوائم المالية سوف يسمح بقياس إن اإلفصاح عن النفقات الب
ية المنفعة مثل مساعدة المستثمرين حتى يروا بوضوح السياسات التي تطبقها الشركة لحما

م، ص 1999البيئة، وبالتالي ترشيد قراراتهم المتعلقة بالمؤسسة. )محمد حسين حسن، 
169 :70) 

ا أحدهم هناك نوعان من إخالء المسئولية: لبيئيالمعوقات التي تواجه اإلفصاح عن األداء ا
ة لبيئيامن خالل إعداد التقارير المالية لإلدارة اتجاه الُمساهمين، واألخر في إعداد تقارير 

جموعة مبلها لإلدارة اتجاه المجتمع، إال أن التقارير البيئية في ظل النظم المحاسبية الحالية تقا
 :من المعوقات والتي تتمثل فيما يلي

عضها أي أنه ال يوجد نهج واحد متفق عليه للتقارير البيئية، فإن ب :الختالف في المحتوى 
 يأتي في شكل مجموعة من التقارير الُمنفصلة عن األداء المالي وهناك البعض اآلخر يأتي

 ُمختلطا مع األداء المالي.
لتي تغطيها التقارير ا يعني وجود االختالف في نوعية المعلومات اوهن: الختالف في المجال

البيئية، فهناك بعض التقارير البيئية التي ُتغطي بند التكاليف فقط والتي تنفذها الشركات للحد 
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من التلوث، وهناك البعض اآلخر الذي يتناول االلتزامات البيئية للشركات واألثر على 
 أصولها، وتضمنت بعض تقارير اإلفصاح عن السياسة البيئية.

ي هناك بعض المعلومات البيئية التي يتم اإلفصاح عنها ف :ريقة اإلفصاحالختالف في ط
افقة تكون في ُصلب القوائم المالية التقليدية، وهناك البعض االخر يكون في المالحظات المر 

بالقوائم المالية أو في تقارير ُمفصلة مستقلة، بل هناك بعض الشركات التي لجأت إلى 
 الشبكة اإللكترونية.اإلفصاح في وسائط أخرى مثل 

ومعنى ذلك أن التقارير التي تتناول اإلفصاح يتراوح اإلفصاح  :الختالف في دورية التقارير
 :Beets.S.Douglas and Souther، P: 129)البيئي عنها اغلبها فترات )ربع سنوية(. 

145) 

فصاح البيئي لقد نشأت الحاجة إلى ضرورة اإل: : طرق اإلفصاح عن التكاليف البيئيةخامساا 
في القوائم المالية أو في قوائم وتقارير تكون ُمستقلة بعد أن ظل اإلفصاح المحاسبي طوال فترة 
طويلة مقصورا على اإلفصاح االقتصادي فقط، حيث أنه يجب أن يتم اإلفصاح عن التكاليف 

ختالف أنواع البيئية باألسلوب الذي ُيمكن ُمستخدمي القوائم المالية من فهم هذه المعلومات ال
المستثمرين حيث يتوقف ذلك حسب اختيار مكان اإلفصاح عن المعلومات البيئية على طبيعة 

 المعلومة ومدى أهميتها وينقسم مكان اإلفصاح إلى قسمين هما:
مية غة الرقوهو الذي يتم فيه إظهار كافة المعلومات ذات الصب اإلفصاح داخل القوائم المالية:

ادية يث يجب اإلفصاح من خالله عن المعلومات المالية البيئية واالقتصفي القوائم المالية ح
 معًا باعتبار أنهما متكامالن ويشكالن سويا التعبير الكامل والشامل عن أداء الشركة.

ويرجع ذلك الى توحيد المفاهيم والمعاني الخاصة اإلفصاح خارج القوائم المالية: 
م شركات وبعضها البعض والتي تكون ُمدرجة بالقوائبالمصطلحات البيئية الُمستخدمة بين ال

كون تالمالية وكذلك الُمستخدمة في اإلفصاح خارج القوائم لتوحيد وتوضيح المعاني وبالتالي 
 ذات نفع وهي تنقسم إلى:
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 التفسيرات واإليضاحات الُمتممة للقوائم المالية. -
 البيانات اإلضافية الُمدرجة بين األقواس. -
 ق اإلضافية.الجداول والمالح -
 تقرير مجلس اإلدارة. -
 (124: 122م، 2008تقرير مراقب الحسابات. )خالد حسن محمد سالم،  -

لماضي إن التدهور البيئي الذي حدث معظمه خالل القرن ا: التدهور البيئي نتيجة الصناعات
د أدى إلى أن النموذج االقتصادي الُمهيمن )الليبرالية الرأسمالية( هو عباره عن )اقتصا

على  استخالصي( يستنفد الموارد غير المتجددة، ويستغل الموارد المتجددة بدرجة تفوق قدرتها
سببا ون متالبقاء، وهذا يتسبب في تغيير كيمائية األرض وتشويه النظم البيئية عليها وبالتالي يك

ن أفي حدوث أضرار ال يمكن إصالحها لكل من األرض والماء والهواء (، ولذلك يمكننا القول 
 حديث،االستغالل الُمفرط والتدمير الُمصاحب للتنمية هما عباره عن نتاج للمجتمع الصناعي ال

وبخاصة منظومة قيمه ومعتقداته وبناءه السياسي، إال أن معظم الناس منخرطون في نموذج 
ا عليه الحداثة هذا إلى درجة أنهم غير قادرين على إدراك أن " البناءات والعمليات التي تقوم

 لحياة اليومية هي السبب في الدمار البيئي والظلم االجتماعي ". ا
م تساه فإن اإلدارة السليمة للُمخلفات ليست فقط للحفاظ على صحة اإلنسان والبيئة ولكنها
لة متكامأيضا في الحفاظ على الموارد الطبيعية والترشيد في استخدامها، وحتى تتحقق اإلدارة ال

 جراءاتالتنمية المستدامة فعلى الدول العربية العمل على اتخاذ اإلللُمخلفات بما يدعم مسار 
 التالية:

 تلفة،دعم التوجه العتبار المخلفات موردا يمكن استخدامه كُمدخل في عمليات اإلنتاج المخ -
 وفي توليد الطاقة، وتصنيع السماد العضوي.

ية، البلدية، والصناعوضع استراتيجيات وطنية واقليمية إلدارة المخلفات بكافة أنواعها  -
 والصحية، والزراعية، والكيمائية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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 إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمختلف أنواع المخلفات ومصادرها. -
إعداد حزمة من التشريعات والحوافز التي تشجع من خفض المخلفات في عمليات اإلنتاج  -

 ة.دامها أما كمدخالت في اإلنتاج، أو كسماد، أو طاقواالستهالك واعادة تدويرها واستخ
نشر الوعي ألهمية خفض المخلفات في عمليات اإلنتاج واالستهالك وضرورة تدويرها  -

بي واعادة استخدامها والتخلص اآلمن للنفايات الخطرة. )انظر: اإلطار االسترشادي العر 
 لعربية(م، جامعة الدول ا2030لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 

استخدام اختبار )الفا كرونباخ( لثبات ومصداقية : رابعا: اإلجراءات المنهجية للدراسة
( وهي نسبة جيدة لتمرير 0.805االستبيان والتحقق من أداة الدراسة الذي سجل معامل قدره )

 االستبيان على عينة البحث.
درجة و يار للوزن النسبي وتم استخدام )التوزيع التكراري(، و)الوسط الحسابي المرجح( كمع

دى مالموافقة لكل فقرة من الفقرات الخاصة باالستبيان و)االنحراف المعياري( كمؤشر لقياس 
وصف االتساق المتوفر بين إجابات عينة الدراسة على تلك الفقرات مع بعض الرسوم البيانية ل

ليها عمة والتي ُبنيت المعلومات العامة )الخصائص الديموغرافية( وأيضا بعض الُمتغيرات الها
 الدراسة ألفراد العينة.

 غيراتاالعتماد على معامل االرتباط )سبيرمان( لتحديد مدى قوة واتجاه العالقة بين المت
 الخاصة بالدراسة.

، ( مديرين من مدراء شركات الصناعات الدوائية5شملت عينة البحث ): مجتمع وعينة البحث
 ربية.جمهورية مصر الع –بمحافظة القاهرة 

ادة الستفتم تصميم أداة البحث )االستبانة( بعد اإلطالع على الدراسات السابقة وا أداة البحث:
منها في كيفية تصميم االستبانة لكي تتوافق مع متطلبات البحث الحالي، حيث تناولت 

ات لبيان( فقرة مقسمة إلى ثالثة محاور تناولت متغيرات الدراسة، باإلضافة إلى ا45االستبانة )
 األولية عن المديرين الذين قاموا بملئ االستبيان.
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 :حدود البحث
تناول البحث أثر االفصاح المحاسبي عن مخاطر التلوث البيئي على  الحدود الموضوعية:

 تحقيق اهداف التنمية المستدامة )دراسة مطبقة على بعض شركات االدوية بالقاهرة(.
 –رة ة شركات الصناعات الدوائية بمحافظة القاهتم تطبيق البحث على عين الحدود المكانية:

 جمهورية مصر العربية.
ع مالزمة تتثمل محددات البحث في الفترة الزمنية القصيرة وجمع المعلومات ال الحدود الزمنية:

ين بم(، في الفترة ما 2020-م 2019العينة المبحوثة بحيث تم تنفيذها خالل العام الدراسي )
 (.2020نوفمبر  19) ( حتى2020أكتوبر  20)

تعتبر أداة الدراسة هي الوسيلة التي يمكن من خاللها الحصول على : صدق أداة البحث
البيانات والمعلومات الالزمة والتي تكون مرتبطة بموضوع الدراسة، فإن صدق االستبيان يعبر 

عناصر عن قياس ما أُعدت له هذه االستبانة لقياسه، كما ُيقصد به أيضا الشمول لجميع ال
التي تدخل في التحليل اإلحصائي من جانب ومن الجانب األخر وضوح فقرات االستبانة 

 وتجانسها لمفرداتها بحيث تكون مفهومة وغير ُمبهمة لكل من يستخدمها.
قام الباحثون باستخدام الصدق الذاتي من خالل تمرير االستبيان على : ثبات أداة البحث

(، حيث يشير ُمعامل الثبات للصدق الذاتي للثبات هنا إلى SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي )
مدى الحصول على النتائج ذاتها فيما لو تم إعادة تكرار هذه الدراسة في ظل ظروف ُمشابهة 

 عن طريق استخدام ذات األداة )االستبانة(.
 حيث قام الباحثون بتصميم االستبيان وتقسيمه إلى قسمين: 

 بيان.ات الخاصة )الديموغرافية( بالمسئول الذي قام بتعبئة االستالقسم األول: يتضمن البيان
القسم الثاني: تم تقسيمه إلى ثالثة محاور متضمنة متغيرات الدراسة، وقد شمل المحور األول 

( فقرة، وبالتالي كان إجمالي عدد 20( فقرة، والمحور الثالث )17( فقرات، والمحور الثاني )8)
فقرة، ويوضح الجدول التالي حجم الفقرات لالستبانة والتي تم إدخالها ( 45الفقرات لالستبانة )
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( فقرة وال يوجد أي بيانات مفقودة أو ُمهملة، أما ُمعامل الثبات للصدق الذاتي 45وعددها )
 )الفا كرونباخ( فقد ظهر كما هو موضح بالجدول التالي:

 معامل ثبات االستبانة )الفا( :(1جدول )

 الفا كرونباخ معامل عدد الفقرات

45 0.805 

و ( فقرة وكما ه45من الجدول السابق يتضح أن عدد الفقرات التي تم إدخالها وعددها )
موضح من ُمعامل )الفا كرونباخ( فإن درجة صدق وثبات االستبانة بوجه عام لمحاور 

 حيث( وهو يعتبر من أعلى ثبات ُيمكن أن يشمل مثل هذه االستبانات، 0.805االستبيان هو )
ا ( حتى يمكننا تمريره0.70أن درجة ثبات وصدق معامل )الفا كرونباخ( البد وأال تقل عن )

ها على العينة المبحوثة وفي هذا االستبيان نرى أن الُمعامل يتعدى حدود الشروط التي فرض
ع (، م0.805الُمعامل لتمرير االستبيان والذي يحقق أعلى نسب الثبات والمصداقية وقدره )

بأن الباحثة قد اعتمدت على مقياس )ليكرت الثالثي( حتى يتم وزن الفقرات بشكل  العلم
 صحيح وبعد التحقق من الثبات أمكننا تمرير االستبيان على العينة المبحوثة.

ع م توزيتبعد التأكد من صدق وثبات مقياس )الفا كرونباخ( لالستبانة : إجراءات جمع البيانات
 حضراتن العينة محل الدراسة من الشركات الصناعية الدوائية وُمستاالستبانة وجمع البيانات م

 نوفمبر 19( إلى )2020أكتوبر  20جمهورية مصر العربية خالل الفترة ما بين ) –التجميل 
ية لمالا( من خالل اللقاءات الُمباشرة من الباحثة مع )المدراء الماليين ورؤساء األقسام 2020

 راسة.واإلدارية( للشركات محل الد
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 تمثلت فروض الدراسة فيما يلي:: صحة وإثبات فروض البحث
 ين ة وبأن هناك عالقة ذات دللة إحصائية بين اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئي

 على زيادة قدرة وفاعلية متخذي القرارات بالشركات والمنشأت الصناعية على الحفاظ
 الموارد الطبيعية.

  لقدرةإحصائية بين قياس التكاليف البيئية وبين زيادة اأنه توجد عالقة ذات دللة 
 اإلنتاجية بما يحقق التنمية الُمستدامة بالشركات الصناعية.

ولصحة إثبات أو نفي هذه الفروض فقد تم االستعانة بمعامل االرتباط )سبيرمان( وأسلوب 
 )االنحدار الخطي البسيط(، وكان تحليل النتائج لالختبار كالتالي:

 اختبار الفرضية األولى: نتائج 
 اختبار الفرضية األولى :(2جدول )

 sig R2 T المتغير
 المحسوبة

T 
 القرار الجدولية

اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف 
 البيئية.

 زيادة قدرة وفاعلية متخذي القرارات
قبول  1.658 5.306 .209 .000

 الفرضية

( وهي بذلك 5.306قيمتها ) ( المحسوبة بلغتTيتضح من الجدول السابق أن قيمة )
ن ( الجدولية، ولذلك فإنه يتم قبول الفرضية التي تنص على أنه يوجد عالقة بيTأكبر من )

ات اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية وبين زيادة قدرة وفاعلية متخذي القرار بالشرك
ه لة البالغ قيمتوالمنشأت الصناعية على الحفاظ على الموارد الطبيعية، عند مستوى الدال

.( وهذا ما يفسر عن تأثير 209. %(، كما التباين بلغ قيمته )5)صفر( أي أنها أقل من )
حقق اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية على زيادة قدرة وفاعلية متخذي القرارات بما ي

 الحفاظ على الموارد الطبيعية.
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 نتائج اختبار الفرضية الثانية: 
 ةنيالثاالفرضية  اختبار :(3جدول )

 القرار الجدولية T المحسوبة sig 2R T المتغير
 زيادة التكاليف البيئية.

 قبول الفرضية 1.658 5.641 .300 .000 التنمية المستدامة

( وهي بالتالي 5.641( المحسوبة بلغت قيمتها )Tيتضح من الجدول السابق أن قيمة )
بين  الفرضية التي تنص على أنه يوجد عالقة ما ( الجدولية، ولذلك فإنه يتم قبولTأكبر من )

ا يفسر هذا مقياس التكاليف البيئية وبين زيادة القدرة اإلنتاجية بما يحقق التنمية الُمستدامة، و 
يمته الغ قعن تأثير قياس التكاليف البيئية على تحقيق التنمية المستدامة عند مستوى الداللة الب

 .( الذي يفسر قيمة التأثير209ما التباين بلغ قيمته ). %(، ك5)صفر( أي أنها أقل من )
 للمتغير المستقل )قياس التكاليف البيئية( في المتغير التابع )التنمية المستدامة(.

مثلت الفروق الفردية لعينة الدراسة كال من  تحليل تباين الفروق الفردية لمتغيرات البحث:
سنوات الخبرة(، لمتغيرات الدراسة  –العلمي  المؤهل –الجنس  –المتغيرات التالية: )العمر 

تقليل  –قياس التكاليف البيئية  –التزام اإلدارة بالمعايير البيئية  –)اإلفصاح المحاسبي 
 المخاطر البيئية(.

 لفروق الفردية لمتغير )العمر(:ا 
 الفروق الفردية لمتغير )العمر( :(4جدول )

اإلفصاح  المتغير
 المحاسبي

بالمعايير التزام اإلدارة 
 البيئية

قياس التكاليف 
 البيئية

تقليل المخاطر 
 البيئية

قيمة معامل 
 .444 .304 .304- .444 سبيرمان

 .454 .619 .619 .454 مستوى المعنوية

 5 5 5 5 العينة
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ع من الجدول السابق يتضح لنا أن متغير )العمر( له عالقة متوسطة إيجابية )طردية( م
ا غير تقليل المخاطر البيئية( ولكنه –قياس التكاليف البيئية  –يئي المتغيرات )اإلفصاح الب

قة ة( عالدالة إحصائيا، بينما جاءت عالقة )العمر( مع متغير )التزام اإلدارة بالمعايير البيئي
متوسطة )عكسية(، ومعنى ذلك أن العمر ليس له تأثير على القرارات التي تؤخذ لإلفصاح 

 ملياتيئية والتي من شأنها أن تقلل المخاطر البيئية الناتجة عن عالمحاسبي عن التكاليف الب
 .التشغيل واإلنتاج، ومن ثم فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير )العمر(

 :)الفروق الفردية لمتغير )الجنس 
 الفروق الفردية لمتغير )الجنس( :(5جدول )

اإلفصاح  المتغير
 المحاسبي

المعايير التزام اإلدارة ب
 البيئية

قياس التكاليف 
 البيئية

تقليل المخاطر 
 البيئية

 .186 .559 .186 .181- قيمة معامل سبيرمان
 .764 .327 .764 .770 مستوى المعنوية

 5 5 5 5 العينة
ع من الجدول السابق يتضح لنا أن متغير )الجنس( له عالقة متوسطة إيجابية )طردية( م

ية( طر البيئتقليل المخا –قياس التكاليف البيئية  –رة بالمعايير البيئية المتغيرات )التزام اإلدا
ولكنها غير دالة إحصائيا، بينما جاءت عالقة )الجنس( مع متغير )اإلفصاح المحاسبي( 
عالقة متوسطة )عكسية(، ومعنى ذلك أن )الجنس( ليس له تأثير على القرارات التي تؤخذ 

 تجة عنالبيئية والتي من شأنها أن تقلل المخاطر البيئية النالإلفصاح المحاسبي عن التكاليف 
عمليات التشغيل واإلنتاج، ومن ثم فإن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير 

 )الجنس(.
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 :)الفروق الفردية لمتغير )المؤهل العلمي 
 الفروق الفردية لمتغير )المؤهل العلمي( :(6جدول )

اإلفصاح  المتغير
 بيالمحاس

التزام اإلدارة بالمعايير 
 البيئية

قياس التكاليف 
 البيئية

تقليل المخاطر 
 البيئية

 .459 .825 .471 .344 قيمة معامل سبيرمان
 .437 .086 .423 .571 مستوى المعنوية

 5 5 5 5 العينة
من الجدول السابق يتضح لنا أن متغير )المؤهل العلمي( له عالقة متوسطة إيجابية 

لتكاليف قياس ا –التزام اإلدارة بالمعايير البيئية -مع المتغيرات )اإلفصاح المحاسبي )طردية( 
لعلمي( تقليل المخاطر البيئية( ولكنها غير دالة إحصائيا، ومعنى ذلك أن )المؤهل ا –البيئية 

ن ليس له تأثير على القرارات التي تؤخذ لإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية والتي م
توجد  أن تقلل المخاطر البيئية الناتجة عن عمليات التشغيل واإلنتاج، ومن ثم فإنه الشأنها 

 فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير )المؤهل العلمي(.
 لفروق الفردية لمتغير )سنوات الخبرة(:ا 

 الفروق الفردية لمتغير )سنوات الخبرة( :(7جدول )

اإلفصاح  المتغير
 المحاسبي

 التزام اإلدارة
 بالمعايير البيئية

قياس التكاليف 
 البيئية

تقليل المخاطر 
 البيئية

 .444 .304 .304- .444 قيمة معامل سبيرمان

 .454 .619 .619 .454 مستوى المعنوية
 5 5 5 5 العينة

من الجدول السابق يتضح لنا أن متغير )سنوات الخبرة( له عالقة متوسطة إيجابية 
تقليل المخاطر  –قياس التكاليف البيئية  -فصاح المحاسبي )طردية( مع المتغيرات )اإل
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البيئية( ولكنها غير دالة إحصائيا، بينما جاءت عالقة )سنوات الخبرة( مع متغير )التزام اإلدارة 
بالمعايير البيئية( عالقة متوسطة )عكسية(، ومعنى ذلك أن )سنوات الخبرة( ليس له تأثير 

ح المحاسبي عن التكاليف البيئية والتي من شأنها أن تقلل على القرارات التي تؤخذ لإلفصا
المخاطر البيئية الناتجة عن عمليات التشغيل واإلنتاج، ومن ثم فإن ال توجد فروق ذات داللة 

 إحصائية تعزي لمتغير )سنوات الخبرة(.
 :معامل الرتباط لمتغيرات البحث

 معامل االرتباط لمتغيرات البحث :(8جدول )

إلفصاح ا المتغير
 المحاسبي

التزام اإلدارة 
 بالمعايير البيئية

قياس التكاليف 
 البيئية

تقليل المخاطر 
 البيئية

اإلفصاح  سبيرمان
 المحاسبي

1 162. 108. 947)*( . 
 .014 .863 .794 0 المعنوية
 5 5 5 5 العينة

التزام اإلدارة  سبيرمان
 بالمعايير البيئية

162. 1 472. 351. 
 .562 .422 0 .794 المعنوية
 5 5 5 5 العينة

قياس التكاليف  سبيرمان
 البيئية

108. 472. 1 108. 
 .863 0 .422 .863 المعنوية
 5 5 5 5 العينة

تقليل المخاطر  سبيرمان
 البيئية

947)*( . 351. 108. 1 
 0 .863 .562 .014 المعنوية
 5 5 5 5 العينة

ميع المتغيرات جاءت عالقة طردية )إيجابية( مع يتضح من الجدول السابق أن عالقة ج
عالقة ما بين )اإلفصاح البيئي( بعضها البعض وهي بذلك غير دالة إحصائيا، باستثناء ال

)تقليل المخاطر البيئية( والتي جاءت عالقة طردية قوية جدا وذات داللة إحصائية عند و
.( وهذا ما يؤكد على أن 947.(، حيث كانت قيمة معامل سبيرمان )05مستوى معنوية )
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الشركات عينة الدراسة والتي ُتظهر التكاليف البيئية في الدفاتر المحاسبية وتقوم باإلفصاح 
عنها على أنها تهتم بالمعايير البيئية والعمل على تقليل المخلفات الناتجة عن عمليات التشغيل 

 ة.والتصنيع التي من شأنها أن تسبب االضرار بصحة االنسان والبيئ
 

 النتائج
لتي القد توصل الباحثون إلى هذه النتائج من خالل إجابات العينة المبحوثة عن األسئلة 

تم طرحها عليهم من خالل )االستبانة( التي ُصممت من أجل الدراسة الميدانية وبعد عرض 
 وتحليل هذه البيانات، وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عما يلي:

 ة ركات عينة الدراسة في المشاركة على المحافظة على البيئأن هناك رغبة مؤكدة من الش
دولة واالطالع الدوري على التغيرات التي تحدث في القوانين والتشريعات التي تصدر عن ال

 لمواكبة هذه التغيرات من أجل تحسين جودة المنتج والحد أو التقليل قدر اإلمكان من
 المخلفات.

 ينة بيئية فقد اتضح أنها تساهم في مساعدة الشركات عمن خالل دراسة وتحليل التكاليف ال
تج تي تنالدراسة في االستجابة للقوانين التي تصدر بشأن حماية البيئة للحد من المخلفات ال

عن عمليات التشغيل والتصنيع، وبالتالي االبتعاد قدر االمكان أو التقليل من تحمل 
ي فلمخالفة لحماية البيئة والمتمثلة االلتزامات التي تفرضها الدولة اتجاه الشركات ا

 )التعويضات والغرامات(. 
 ن تبين وجود اهتمام من اإلدارة العليا بالشركات عينة الدراسة بأهمية وجود معايير ع

 تكاليف المحاسبة البيئية وأن اإلدارات الخاصة بهذه الشركات توفر كافة الدعم سواء
و أيعهم في توظيف مفهوم المحاسبة البيئية المادي أو العيني للعاملين والعمل على تشج

 ا.عليه محاسبة التكاليف البيئية، كنوع من التزام هذه اإلدارات نحو حماية البيئة والحفاظ
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 تبين أن التصنيف السليم للتكاليف البيئية للشركة إنما يتوقف على نوع النشاط الذي 
 تمارسه الشركة ومدى ارتباطها بالمنتج الذي يتم تصنيعه.

  تبين أنه بوجود نظام محاسبي يعزز من إظهار التكاليف البيئية واالفصاح عنها فإنه بذلك
يساعد الشركة على انتاج المعلومات الالزمة عن التكاليف البيئية وتقديمها إلى مستخدمي 

 البيانات والمعلومات التخاذ القرارات المناسبة والصحيحة.
 

 التوصيات
لنتائج التي توصل إليها البث والمقدمة إلى الشركات يوصي الباحثون من خالل ضوء ا

 الصناعية فيما يلي:
  من خالل ما توصلت اليه نتائج الدراسة عن وجود عالقة دالة إحصائيا بين اإلفصاح

ن المحاسبي وبين الحد أو التقليل من االضرار البيئية لمخلفات الشركات الصناعية، فإ
ام ة لنظلتكاليف البيئية وادراجها ضمن القوائم الماليالباحثة توصي بتأكيد أهمية محاسبة ا

المعلومات المحاسبي للشركة سواء أكانت تحسب ضمن القوائم المالية أو أنها تحسب 
 بقوائم منفصلة عن القوائم المالية الخاصة باألصول والخصوم.

 ات جراءالتأكيد على المشاركة اإليجابية الفعالة من جميع الشركات الصناعية بتفعيل اإل
 قتصر ذلكأال يالوقائية وااللتزام باللوائح والقوانين التي تصدرها الدولة بشأن حماية البيئة، و 

على شركات بعينها دون أخرى، من أجل الحفاظ على البيئة وحمايتها والحد من أضرار 
 التلوث الناتج عن المخلفات الصناعية.

 على أهمية وجود التكاليف البيئية ضمن  تدعيم اهتمام اإلدارة العليا بالشركات الصناعية
النظام المحاسبي للشركة وتحفيز وتشجيع العاملين في النظام المحاسبي على إدراكهم 
ألهمية مفهوم محاسبة التكاليف البيئية وأهمية تفعيل هذا المفهوم مع االلمام بكل ما يتطرق 
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يل من المخلفات الناتجة عن من أحداث بيئية متغيرة من شأنها أن تساهم في الحد أو التقل
 عمليات التصنيع والتشغيل للشركات الصناعية.
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ABSTRACT 

The current interest in preserving the environment, avoiding the 

causes of pollution, and re-preserving the environment has become of 

great importance to various groups of society, as the trend towards 

protecting the environment and trying to prevent environmental 

degradation resulting from pollution has become the focus of human 

interest, who began to worry about his future, but began to move 

towards concern for the environment and make a lot Of the efforts to try 

to reduce its effects, limit its dangers, and eliminate its causes. The 

study aimed to identify the accounting of environmental costs and the 

role it plays in reducing environmental problems, as well as to identify 

the sources and risks of pollution resulting from the waste of industrial 

facilities and the obstacles and difficulties facing industrial 

establishments that prevent the application of measurement and 

disclosure of environmental costs. 
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In the study, the researcher relied on the descriptive approach by 

reviewing the accounting literature related to the subject of measuring 

and disclosing environmental costs, examining through research and 

reading in previous studies that talked about the subject of the current 

study and the necessary information was collected to serve this study, 

where the study was applied to a sample It is one of some companies 

working in the manufacture of medicine and cosmetics inside Cairo 

Governorate - Arab Republic of Egypt. 

The study concluded that there is a statistically significant 

relationship between the accounting disclosure of environmental costs 

and the reduction of risks resulting from the waste of operating and 

manufacturing operations of the pharmaceutical companies under study. 

And through the study and analysis of environmental costs, it became 

clear that they contribute to assisting the study sample companies in 

responding to the laws issued regarding protection Environment To 

reduce the waste that results from operating and manufacturing 

processes, and thus to move away as much as possible or reduce the 

obligations imposed by the state towards companies that violate the 

protection of the environment represented in (compensation and fines), 

it was found that the existence of an accounting system that enhances 

the display of environmental costs and their disclosure, thus it helps 

The company is to produce the necessary information on environmental 

costs and present it to data and information users. 

Key words: (accounting disclosure - pollution risks - sustainable 

development). 


