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 بيئةال  المشكالت المحاسبية المترتبة على استخدام الطاقة صديقة
 مصر والمملكة االردنية الهاشمية  دراسة مق ارنة بين

 

 (2)صبرى صمويل فهمى -(2)محمد عبدالعزيز خليفة -(1)محمد درى محمد موسى

 (3)شعبان خلف
ضة الشركة القاب (3جامعة عين شمس ،كلية التجارة (2 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة (1

 لكهرباء مصر
 

 المستخلص
دراسة الفروق بين تبويبات عناصر يهدف البحث إلى قياس آراء عينة البحث وتحديد 

 ختلفةالتكاليف التقليدية، وتبويبات عناصر التكاليف البيئية، محاولة الوصول إلى الطرق الم
عتمد ا  ية.صرية واألردنية والعالمللعناصر صديقة البيئة، دراسة العالقة بين أسعار الكهرباء الم

في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية لجمع  ون الباحث
قة ويتمثل مجتمع الدراسه فى المسئولين العاملين في مجال الطاقة، وخاصة الطا المعلومات.

م من وقد تم اختياره .سةفردًا من مجتمع الدرا 105جمها الكهربائية، وقد تم استخدام عينة ح
ائمة اعتمد الباحثون في الدراسة الميدانية على ق. شآت ذات العالقة بالطاقةالعديد من المن

 االستقصاء كأداة من أدوات جمع بيانات الدراسة.
 استخدام الطاقة المتجددة يسهم في حل مشاكل: همهاأ ت الدراسة الى عده نتائج وتوصل

لشمسية وطاقة الرياح هى أفضل أنواع مصادر الطاقة لتوليد الطاقة ا .ريالطاقة بشكل كب
 معدالت الكهرباء. السلوك اإلنساني والمستوى االجتماعى يؤثر على معدل استهالك الطاقة.

 ارتفاع معدالت االستثمار فى استهالك الطاقة تختلف عند استخدام الطاقة صديقة البيئة.
 .تاج وبالتالى يؤدى إلى خفض األسعارالطاقة المتجددة يؤدى إلى خفض تكلفة اإلن

نيًا ضرورة تحسين البيئية الداخلية للشركات وتهيئتها إداريًا وف وكانت اهم التوصيات:
ف لتكاليضرورة التحول من نظم التكاليف التقليدية إلى نظم ا الستخدام الطاقة الصديقة للبيئة.

. ستخدام الطاقة الصديقة للبيئةن االتى تساعد فى معالجة المشكالت المحاسبية الناتجة ع
دى وعى لإجراء مجموعات مناسبة من البرامج التدريبية اإلدارية والمالية التى تساعد فى رفع ال

 . الصديقة للبيئة فى تحسين األداء العاملين بأهمية الطاقة
 .ئةالطاقة الصديقة للبي –المشكالت المحاسبية  -: التكاليف البيئية الكلمات المفتاحية
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 المقدمة
، بل لبيئةيعتبر التحول إلى الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الجديدة ليس مجرد قرار يراعي ا

ات الطاقة باتت حكومات العالم تدرك إمكان. "أنه أصبح وبإجماع األغلبية قرارًا اقتصاديًا ذكياً 
ومة المتجددة، وهي تحاول المضي قدمًا في تطبيق خطط اقتصادية منخفضة الكربون مدع

 ."بنظم الطاقة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة
ويتوقع لهذا التحول في قطاع الطاقة أن يحقق مزيدًا من الزخم، ويدعم توافر فرص 

حول  ظاهرة التغير المناخيالعمل، ووتيرة النمو، والقطاع الصحي، واألمن الوطني، والحد من 
 .العالم

لية الصادر عن الوكالة الدو  2018تجددة في عام ووفقا لتقرير"تكاليف توليد الطاقة الم
 للطاقة المتجددة"، الذي كشف عن أن تكلفة توليد الطاقة باستخدام المصادر المتجددة قد

 قنياتوصلت إلى مستوًى مكافئ أو أدنى من تكلفة الوقود األحفوري بالنسبة إلى العديد من الت
  .في العديد من مناطق العالم

از ية تمتطاقات الكتلة الحيوية والرياح والمياه والحرارة الجوفية األرضوأظهر التقرير أن 
تى غاز حفي مجملها بمزايا تنافسية أو تكلفة أدنى من محطات الطاقة العاملة بالفحم والنفط وال

من دون توافر الدعم المالي ورغم انخفاض أسعار النفط. كما أن الطاقة الشمسية 
ى مزيد من الهبوط، حيث إن تكاليف الوحدات الكهروضوئية الكهروضوئية تقود األسعار إل

فيما تراجعت تكلفة الكهرباء من األلواح  2009منذ نهاية عام ، %75انخفضت بنسبة 
 .2010منذ عام  %50الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق بنسبة 

) 2015 Monica Heger,( 
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 مشكلة البحث
ًا, أهمية كبيرة على مستوى دول العالم جميع لبيئة،التحول للطاقة صديقة اتحتل مشكلة 

الوقود  نظرًا لتأثيرها على تطور مراحل التنمية التي تمر بها وربما كان لقرب نضوب
تحدة ( الصادر عن األمم الم2019دس لتوقعات البيئة العالمية )االتقرير الساألحفورى) وفقا 

دة شدي إلى أزمة  مما ادى الحاجة إلى الطاقة للبيئة( نتيجة لالستغالل المتزايد أو نقص في سد
 في االقتصاد العالمي يمكن تالفيها بالترشيد والتنويع في استهالك الطاقة.

ا مجددة تمثل الطاقة جانبا ال يحظى باالهتمام فى المنطقة العربية حيث انتاج الطاقة المت
(، 2019، ميدالح من حجم الطاقة المعروض )احمد محمد عبد %7زال منخفضا ويمثل

وواجهت تحديات مماثلة لما حدث فى عدد من دول العالم بشأن سياستها لتوفير الطاقة 
 علىدراسة  ، وركزت هذه ضة ال تعكس حقيقة تكاليف انتاجهاللقطاعات المختلفة بأسعار مخف

صر مفى جمهورية  قة الصديقة للبيئةالمشكالت المحاسبية المتعلقة بعدم انتشار استخدام الطا
 .ارنة بالمملكة األردنية الهاشميةالعربية مق

 

 أسئلة البحث
 صاغ مشكلة البحث في صورة االسئلة التالية:تيمكن أن 

 ؟المناسب لتبويب التكاليف البيئيةما األسلوب  .1
 ما الطريقة المثلى لتقييم التكاليف صديقة البيئة؟ .2
 ؟ئةعن استخدام الطاقة صديقة البي ما المشكالت المحاسبية الناجمه .3

 

 أهداف البحث
 .لتكاليف البيئيةلتبويب ابيان أهم األساليب الحديثة  .1
 .لى لتقييم التكاليف صديقة البيئةالطريقة المثتوضيح  .2
 .المشكالت المحاسبية الناجمه عن استخدام الطاقة صديقة البيئةتوضيح  .3
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 فروض البحث
 تي:يسى اآلو عدم صحة الفرض الرئيحاول الباحث من خالل الدراسة اختبار صحة ا

طاقة واستخدام ال المشكالت محاسبية داللة معنوية بين اتال يوجد تأثير ذ" :لفرض الرئيسىا
 ."الصديقة للبيئة

 تجزئته للفروض الفرعية االتية: وحتى يسهل اختبار ذلك الفرض يمكن
 الفروض الفرعية:

 يباتبين تبو فروق ذات داللة إحصائية  ال توجد داللة معنوية بين اتال يوجد تأثير ذ -
 .عناصر التكاليف البيئية باتتبويالتقليدية وعناصر التكاليف 

 .صديقة البيئة للطاقةال يوجد تأثير ذو داللة احصائية معنوية بين الطرق المختلفة  -
 لمصرية واالردنيةذو داللة احصائية ومعنوية بين أسعار الكهرباء ا فروق يوجد  ال -

  العالمية. و
 

 أهمية البحث
م مية البحث من أهمية الموضوع الذى يتناوله فلقد أصبحت ترشيد الطاقة من أهتنبع أه

 اسباً األهداف ألى منشأة وأصبح المدخل المالئم للتغلب على التحديات االقتصادية وأساسًا من
للبقاء والنمو ونتيجة الرتفاع تكاليف الطاقة التقليدية رأى الباحث ضرورة تشخيص أهم 

 عملية قياس وتحليل هذه التكاليف لمساعدة منشآت االعمال والخدماتالمشاكل التى تواجه 
وتجنب االستثمار غير السليم فى هذا المجال بتشخيص المشكالت التى تواجه عملية 

 منشآةالمشكالت المحاسبية لترشيد استخدام الطاقة حديثة البيئة وما ينتج عن ذلك من نجاح ال
وتم  واجهاتللمنتجاتها وبالتالى التغلب على التحديات التى  فى تحقيق الترشيد والتكلفة المناسبة

تصاد أختيار المملكة األردنية الهاشمية نظرا للمنافسة الشديدة بين األقتصاد المصرى واألق
 .عمل فى مجال الطاقة صديقة البيئةاألردنى فى اكتساب الشركات التى ت
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 حدود البحث
كة الشر  – ةهيئة الطاقة الجديدة المتجدد – ة المتجددةوزارة الكهرباء والطاق :الحدود المكانية

 .وسفارة االردن فى القاهره المصرية لنقل الكهرباء
 .2020حتى ديسمبر  2020خالل الفترة من يوينه  :الحدود الزمنية

 

 منهج البحث
 .المنهج الوصفى 
 .المنهج التحليلى 

محاسبية المترتبة على يحاول البحث اختبار االشكالية من خالل دراسة المشكالت ال
وذلك من  استخدام الطاقة صديقة البيئة فى قطاع الكهرباء فى مصر مقارنة بدولة االردن.

 مفهومخالل المنهج االستقرائى لمجموعة من االدبيات الخاصة بالبحث، والتى تبدء بدراسة 
 يديةويب التقل، والفرق بين طرق التبطرق لتبويب التكاليف البيئيةوأهم ال التكاليف البيئية

ثم ينتقل البحث من خالل المنهج التحليلى باستخدام استمارات  .ق التبويب البيئيةوطر 
ه للوصول الى نتائج عن المشكالت المحاسبية الناجم SPSSاالستقصاء والبرنامج االحصائى 

 .يقة للبيئة فى مصر وكيفية عالجهاعن استخدام الطاقة الصد
 

 ةالدراسات السابق
نبذة :  .2000FOLEY  AOIFE Mالمستدامة  الطاقة المتجددة والتنمية دراسة عن 

مختصرة يتطلب تحقيق حلول للمشاكل البيئية التي نواجها اليوم إجراءات محتملة طويلة األجل 
للتنمية المستدامة. في هذا الصدد، يبدو أن موارد الطاقة المتجددة هي واحدة من أكثر الحلول 

سبب وجود عالقة وثيقة بين الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وتمت  كفاءة وفعالية وهذا هو
مناقشة األنماط المتوقعة الستخدام الطاقة في المستقبل والتأثيرات البيئية المترتبة على ذلك 
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)التركيز على الترسيب الحمضي واستنفاد طبقة األوزون في الستراتوسفير وتأثير االحتباس 
، يتم تحديد الحلول المحتملة للمشاكل البيئية . أيًضاي هذه الورقةالحراري( بشكل شامل ف

الحالية إلى جانب تقنيات الطاقة المتجددة ويتم وصف العالقات بين الطاقة المتجددة والتنمية 
المستدامة بحاالت عملية ، ويتم تقديم مثال توضيحي. في جميع أنحاء الورقة يتم فحص 

الطاقة المتجددة، والبيئة والتنمية المستدامة من المنظورين الحالي العديد من القضايا المتعلقة ب
والمستقبلي. من المعتقد أن االستنتاجات والتوصيات المستخلصة في الدراسة الحالية ستكون 

 .مفيدة لعلماء ومهندسي الطاقة وصانعي السياسات
ات يا والتحديالقضا Kaygusuz. K, 2007دراسة عن الطاقة من أجل التنمية المستدامة:

 تدامةالرئيسية نبذة مختصرة يرتبط إنتاج الطاقة واستخدامها بقوة بجميع عناصر التنمية المس
ة رية على توافر الطاقمثل االقتصادية واالجتماعية والبيئية. يعتمد تاريخ التنمية البش

الم ى الع، إلاةوقوة الحيوانات التي حسنت الحي، والتحول من االستخدام المبكر للنار واستخدامها
ملة الحالي باستخدام الكهرباء والوقود النظيف للعديد من األغراض. الطاقة هي القضية المه
 ائًقاعفي مناقشة التنمية. يعد االفتقار إلى الوصول إلى إمدادات الطاقة النظيفة والموثوقة 

يار شخص مل 1,6رئيسًيا أمام تحسين رفاهية اإلنسان حول العالم. هناك ما يقدر بنحو 
عتماد لي االيعيشون في المناطق الريفية في البلدان النامية الذين يفتقرون إلى الكهرباء ، وبالتا

يات كبيرة من ثاني أكسيد على الوقود األحفوري. ينتج عن احتراق الوقود األحفوري كم
ة دفيئال ، وهو أحد غازات الدفيئة المهمة. استجابة للقلق المتزايد بشأن تأثير غازاتالكربون 

ت. بعاثاالبشرية المنشأ على المناخ العالمي ، تم االتفاق على إجراءات دولية لتقليل هذه االن
ديين من ناحية أخرى ، فإن الطاقة المتجددة هي الحل العظيم الذي بالكاد يتم استغالله للتح

ط ر فقأن توف الكبيرين للقرن المقبل مثل الفقر واالحتباس الحراري. ال يمكن للطاقة المتجددة
مصدر طاقة نظيًفا ومرًنا للمنازل والمدارس والمستشفيات ، بل على نطاق صغير إلى 

 .متوسط، لديها إمكانات هائلة لخلق وظائف مجدية ومفيدة
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كفاءة تناولت الدراسة أثر إستخدام تكنولوجيا المعلومات على فاعلية و  (:2013دراسة مدثر )
عمال ة السودانية، تمثلت مشكلة الدراسة فى أن منظمات األاتخاذ القرار فى المصارف التجاري

 أصبحت تتوزع إلى فروع وظهرت حاجة اإلدارات، األقسام والفروع المكونة لهيكل أى منظمة
تها أنشط إلي المعلومات الدقيقة المتكاملة وفى التوقيت المناسب التخاذ القرارات المتعلقة بكل

من  المنظمة أو تتخذ فى الفروع لكن قد يتغيب كل أو جزءسواء كانت هذه القرارات فى رئاسة 
 هذه المعلومات من فروع المنظمة وبذلك تكون عملية اتخاذ القرارات التى تتخذ فى رئاسة

ة وا المنظمة أو فى أى إدارة ن اتخذت هذه القرارات فإنها قد التكون من إدارتها عملية صعب
 بالفاعلية والكفاءة المطلوبة.

ا نولوجيقدرات القيادات العليا نحو استخدام تك) اسة الختيار أثر قدرات المنظمةهدفت الدر 
 لقرار،على فاعلية وكفاءة اتخاذ ا( المعلومات، قدرات أنظمة المعلومات والقدرات التكنولوجية

عم تأتى أهمية الدراسة فى أنها تسهم فى د اختيار أثر قدرات المنظمة على جودة المعلومات
سط تكنولوجيا المعلومات باألداء بصورة عامة فى منظمات األعمال، واختبار تو  عالقة أدوات

 جودة المعلومات للعالقة بين قدرات المنظمة وفاعلية وكفاءة اتخاذ القرار.
عليا قة ايجابية من قدرات القيادة العالعدد من النتائج منها وجود  ىتوصلت الدراسة إل

مة ات أنظقة ايجابية بين قدر عالفعالية اتخاذ القرار، وجود نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات و 
مة المنظ قة ايجابية بين قدراتعالالمعلومات وفاعلية اتخاذ القرار، ولم تشر الدراسة إلي وجود 

مات وكفاءة اتخاذ القرار فى قطاع المصارف السودانية تطرقت الدراسة إلي تكنولوجيا المعلو 
باحث باتخاذ القرارات اإلدارية، بينما تناول التها قوعالنية المستخدمة فى المصارف السودا

 األساليب الكمية وبيان أهميتها فى اتخاذ القرارات اإلدارية فى القطاع الصناعى.
 نظمةالتهدف الدراسة إلى استخدام التكامل بين التقنيات الحديثة  (:2014دراسة غضاب )

 قتصادية.التكاليف لبناء الميزة التنافسة بالمؤسسة اال
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تمثلت مشكلة الدراسة في عدم وجود نظام معلومات محاسبي يسمح بتوفير المعلومات 
هدفت . الالزمة لتطبيق نظام التكلفة علي أساس النشاط من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة
 سسةبالمؤ الدراسة إلي استعراض مقاربة تخفيض التكلفة كأبرز مداخل تحقيق الميزة التنافسية 

زنة المواو ولي علي التعاضد الناتج من أنظمة التكلفة، التسيير، التسعير ألدية بالدرجة ااالقتصا
اعتمادا علي أساس االنشطة والتكامل فيما بينها كمصدر للضبط المستمر للتكاليف بغرض 

ة توليد القيمة، مما يسمح بتجسيد تحليل سلسلة القيمة كتقنية مستخدمة لتحليل ووصف أنشط
اجة تضيف قيمة ومساهمتها في تحقيق القيمة النهائية للمنتج وذلك استجابة لح المؤسسة التي

 المؤسسة لمواكبة تطورات ومستجدات البيئة التنافسية الحديثة.
عدد من النتائج منها، يسمح استخدام التكامل بين االنظمة  وقد توصلت الدراسة الى

ة ت ، ينتج نظام التسيير المحاسبيالقائمة علي أساس النشاط بتوسيع نطاق انتاج المعلوما
ليشمل معلومات غير مالية أيضا علي أساس األنشطة كمحصلة امكانية تطبيق التكلفة علي 
 أساس االنشطة وذلك من خالل توفير متطلبات تطبيقه، يمثل تحليل سلسلة القيمة بالمؤسسة

تضيف القيمة، عملية منظمة تعمل بصفة دائمة لتحسين القيمة واستبعاد االنشطة التي 
باالضافة إلي استبعاد التكاليف غير الضرورية في كافة مراحل االنتاج من خالل دراسة 

  قتصاديةالالتكاليف بالمؤسسة ا -االنشطة -العالقة بين العمليات
تهدف الدراسة إلى أن الدارسة تناولت قياس التكلفة من خالل  (:2014دراسة مصعب )

ااًل في المحاسبة عن األنشطة ودوره في دعم القرارات األسلوب التقليدي والحديث ممث
اإلستراتيجية تمثلت مشكلة الدراسة في غياب العالقة بين محاسبة التكاليف والقرارات 
اإلستراتيجية في القطاع الصناعي السوداني، حيث ال توجد نظم لمحابة التكاليف توفر 

 قطاع.القرارات اإلستراتيجية في هذا المعلومات تكاليفية مالئمة وفي الوقت المناسب إلتخاذ 
نظام المحاسبة المالية  هدف الدراسة إلي تأكيد أهمية اعتماد منفصل للتكاليف عنتكما 
دارة في عملية للنشاط اإلمخرجات أسلوب التكلفة وفقا ديم معلومات تحليلية تفيد  ىيعتمد عل
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يجية الرشيدة تستمد الدارسة أهميتها بالقطاع الصناعي السوداني في تق اتخاذ القرارات اإلسترات
من أنها تسلط الضوء علي طريقة تتقدير التكاليف في القطاع الصناعي محاواًل إبراز بعض 
عيوبه وثغراته، وكذلك أهمية تغيير الوضع القائم وضرورة تطويره بما يتناسب مع طبيعة 

 الصناعة وخصائصها.
معظم األسس التقليدية المستخدمة في توصلت الدراسة إلي عدد من النتائج منها، أن 

 ىلواإلجتهاد الشخصي مما قد يؤدي إتحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة تخضع للتقدير 
ي إختالف النتائج المستخرجة عند تحديد وقياس تكلفة المنتج، وأن هذه األسس التقليدية ف

قدرة ان المة تقود المنشأة إلي فقدالقياس وتحديد التكلفة تؤدي إلي اتخاذ قرارات تسعير غير سلي
 علي مواجهة المنافسة. تطبيق التكلفة علي أساس لما تستهلكه من أنشطة النشاط يقوم علي
 مبدأ أن التكاليف الصناعية يتم تخصيصها علي المنتجات وفقًا مما يقدم معلومات مالئمة

ساليب ة واألن األساليب التقليدياتخاذ القرار اإلستراتيجي تناولت هذه الدراسة القياس التكلفي بي
 الحديثة ودوره في دعم القرارات.

تهدف الدراسة من خالل هذا البحث إلى دراسة القياس  :(2015) دراسة مهاوات لعبيدي
المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم المالية لتحسين األداء البيئي وتم التأكد 

ة لمجموعة من مؤسسات صناعة اإلسمنت في الجزائر من ذلك من خالل دراسة ميداني
تهمهم هذه القوائم متمثلين في المحاسبين ومحافظي الحسابات  باإلضافة إلى أطراف آخرين

مستجوبا، وتم تجميع البيانات  163والمؤسسات المالية والضرائب حيث بلغ حجم العينة 
ستخدام األساليب اإلحصائية وذلك باالعتماد على قوائم االستقصاء، وتم تحليل البيانات با

 .بغرض اختبار العالقات بين متغيرات البحث
وقد توصلت الدراسة إلى اختفاء مفهوم الربح كهدف وحيد وظهرت معه أهداف أخـرى 
بيئية واجتماعية وأصبح وجود المؤسسة واستمرارها رهنا بتحقيق التوازن بين مجموع األهـداف، 
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أن الجوانب المتعددة للمحاسبة البيئية، واالجتماعية كالقياس، واالختالف بين المحاسبين بش
 والممارسات بشأنها. واإلفصاح حيث تعددت االجتهادات

اون دراسة عن الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة في بلدان مختارة من منظمة التع
 :االقتصادي والتنمية

 )2015(, M. Akif Destek  lK. Cuma Bozkurt Author: 
جددة بذة مختصرة تبحث هذه المقالة في العالقة بين النمو االقتصادي واستهالك الطاقة المتن

 في بلدان مختارة من 2012-1980وإجمالي رأس المال الثابت وإجمالي عدد العمالة للفترة 
 OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حيث االستدامة. تم تضمين أربع دول من

ول مييز بين العالقة بين استهالك الطاقة النووية والنمو االقتصادي في دللت نموذجنافي 
 قل نمواول األمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية األكثر تقدًما مثل الواليات المتحدة وألمانيا الد

اتي ر الذفي منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مثل تركيا وإيطاليا. وفًقا لنتائج نهج االنحدا
ن كل م ع ، تأثير التجدد يعتبر استهالك الطاقة في الناتج المحلي اإلجمالي إيجابًيا فيالموز 

محلي تج الالواليات المتحدة وألمانيا ، في حين أن استهالك الطاقة المتجددة سلبًيا يرتبط بالنا
 ييجاباإلجمالي في إيطاليا وتركيا. يمكن االستنتاج أن استهالك الطاقة المتجددة له تأثير إ

 .على النمو االقتصادي فقط في المزيد من البلدان المتقدمة
 :غير المتجددة والتنمية المستدامةدراسة عن الطاقة المتجددة والطاقة 

)2019( Güney Taner Author : الطاقة المتجددة والطاقة غير المتجددة والتنمية
اقة المتجددة والطاقة غير المستدامة نبذة مختصرة الغرض من هذه الدراسة هو تحليل آثار الط

المتجددة على التنمية المستدامة. تعتبر هذه الدراسة رائدة في هذا الصدد ألنها تحلل تأثير 
الطاقة المتجددة على صافي المدخرات المعدل ، وهو متغير جيد للتنمية المستدامة. ولهذا 

نتائج التقدير التي تم دولة نامية. وفًقا ل 73دولة متقدمة و  40الغرض ، تم تضمين بيانات 
الحصول عليها في الدراسة ، فإن الطاقة المتجددة لها تأثير إيجابي وذات داللة إحصائية على 
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التنمية المستدامة في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية. إن تأثير الطاقة المتجددة على 
ذا الصدد ، مع زيادة كمية الطاقة التنمية المستدامة أكبر من تأثير الطاقة غير المتجددة. في ه

المتجددة ، يرتفع مستوى التنمية المستدامة. وفًقا لهذه النتائج ، فإن حقيقة أن البلدان تستخدم 
الطاقة المتجددة أكثر من مصادر الطاقة غير المتجددة أمر بالغ األهمية من حيث إحراز تقدم 

 .2030م نحو استدامة التنمية وأهداف التنمية المستدامة لعا
 

 االطار النظرى والمف اهيمى للبحث
)Environmental عرفتها وكالة حماية البيئة بالواليات المتحدة األمريكية: التكاليف البيئية

) Agency Protection  بأنها اآلثار النقدية وغير النقدية التى تحدثها المنشأة أو المنظمة
النفقات كاًل من التكاليف التقليدية نتيجة أنشطة تؤثر على جودة البيئة، وتتضمن هذه 

  .(2009 ،احمد حسن عطيهوالتكاليف المستترة المحتملة، والتكاليف الملموسة بدرجة أقل )
 من حيث: التكاليف البيئيةسيتم تناول و 

 .التكاليف البيئيةمفهوم  :أوالً 
 : تبويب التكاليف البيئية.ثانياً 
 طرق قياس التكاليف البيئية. :ثالثاً 
 .كالت المحاسبية للتكاليف البيئيةالمش: اً رابع

 جتماعيةاء اال: تعرف التكاليف البيئية بأنها تلك النفقات واألعبأواًل: مفهوم التكاليف البيئية
ع أو التي تنتج عن العمليات االجتماعية وهي تشمل التكلفة االجتماعية التي يتحملها المجتم

دمها ماعية داخلية وهي عبارة عن التضحية التي تقاألطراف الخارجية للمشوع وكذلك تكلفة اجت
ها. بال لالوحدة لتحسين الفاعلية لعملياتها فهي تكلفة إضافية قد تدفع أو ال تدفع المنشأة مقا

 )جمال سعد خطاب(
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ة ًا لعديتم تبويب عناصر التكاليف وفق ()جمال سعد خطاب :لتكاليف البيئية: تبويب اثانيا  
 أسس: 

  على أساس عالقتها بوحدة القياس إلى تكلفة كلية وتكلفة الوحدة.تنقسم التكاليف 
 إمكانية تتبعها إلى تكاليف مباشرة وغير مباشرة. تنقسم التكاليف على أساس 
 .وعلى أساس طبيعة عناصر التكلفة 
 وظيفي. وعلى أساس 
 توقيت تحميلها على اإليراد. وعلى أساس 
 نتاج.عالقتها بمستوى النشاط أو حجم اال وعلى أساس 

ية مباشرة تعتبر الخطوة التال (2015 الجليل، )ثريا عبد طرق قياس التكاليف البيئية :ثالثاً 
ليف هو حصر وتقدير عناصر التكا –لتحديد وحدات التكلفة أو وحدة الناتج االجتماعى البيئى 

نظرا لعدم خضوع تلك العناصر الى  –البيئية لكل نشاط بيئى ورغم صعوبة ذلك االجراء 
لقياس  عند قياس تكلفة االنشطة البيئية اال انه البد من بذل الجهود الالزمة –قاييس السوق م

 تلك التكاليف وهى كالتالى :
ض االضرار التى تلحق ببع: هى اى تكلفة يف البيئية واالجتماعية المباشرةقياس التكال -1

 .العاملين
ة لبيئياامكانية قياس التكاليف  عدم رة: هىقياس التكاليف البيئية واالجتماعية غير المباش -2

 .واالجتماعية غير المباشرة لذلك البد من البحث عن وحدات القياس المناسبة لها
 :كالت المحاسبية للتكاليف البيئيةالمش: رابعا  

 .عدم االتفاق على مفهوم واضح محدد للتكاليف البيئية واالجتماعية -1
 .ةعدم القدرة على تحديد وحدات التكلفة االجتماعي -2
 .تحدديد الوعاء الضريبى -3
 .التعارض مع المبادى والمفاهيم والفروض المحاسبية -4
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 ثابت مخزون  رهادمص يكون  ال التي الطاقة هي المتجددة الطاقة: الطاقة المتجددة
 األشكال في وتظهر استهالكها وتيرة من أسرع دورية بصفة تتجدد ،الطبيعة في ومحدود
نب زي) )االرض باطن وطاقة ،الكهرومائية الطاقة، الرياح ،الشمس ،الحيوية الكتلة(  الخمسة

 .( 2020عباس زعزوع ، 
 الى: بحثهدف ال: بحثاجراءات ال

 محاولة إيجاد أسلوب تكاليف لتبويب عناصر التكاليف البيئية. -1
 محاولة الوصول إلى طريقة لتقييم عناصر األصول صديقة البيئة. -2
 ة على عناصر الطاقة صديقة البيئة.عرض عناصر األصول غير الملموسة المترتب -3
 تقديم اقتراح لحل أزمة الطاقة لمساعدة الحكومة المصرية فى الخروج من أزمة الطاقة -4

 خصوصًا فى ظل ارتفاع أسعار الكهرباء محليا وإقليميًا ودوليًا.
التى اء ، و استخدم الباحثون أسلوب قائمة االستقص :أداة جمع بيانات الدراسة الميدانية

محاور، قام بإعدادها وتصميمها بطريقة تتفق مع أهداف  3سؤال مقسمة على  56ت تضمن
البحث وتساعد على اختبار فروضه ، وقد قام بأخذ رأي المختصين فيها والموافقة على 

تخدم للتاكد من وضوح األسئلة ، وقد تم استوزيعها ، كما قام بتوزيعها على عينة استطالعية 
ك المرحلة، وبعد أخذ مالحظات المستقصى منهم في االعتبار قام المقابلة الشخصية في تل

ام قبصياغتها في الصورة النهائية، وتوزيعها على عينة البحث، وبعد إعطائهم الوقت الكافي 
ا خدامهبجمع تلك القوائم وتحليلها، وقد أكد الباحث للمستقصى منهم على سرية البيانات ، واست

وعلى المستوى التجميعي ، وذلك للحصول على استجابات  في أغراض البحث العلمي فقط ،
 وضوعية .م
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وفيما يلي تطبيق هذه األسالبب اإلحصائية على : التحليل اإلحصائي واختبار الفروض
 متغيرات الدراسة:

لى عيوضح مقياس االعتمادية مدى االعتماد :  Reliability الثبات مقياس االعتمادية أو
ل تائجها على مجتمع الدراسة، وذلك من خالومدى إمكانية تعميم ن ،قائمة االستقصاءنتائج 

 . Cronbatch Alphaمقياس )ألفا( 
 مقاييس االعتمادية كما جاءت من تحليل قائمة االستقصاء: (1جدول )
محاور 
عدد  توصيف المحور الدراسة

 العبارات
ألفا)معامل 

 (تالثبا
معامل 

 الصدق)*(
 0.899 **0.816 20 عناصر التكاليف البيئيةالطرق المختلفة لتبويب  األول
 0.876 **0.779 17 الطرق المختلفة لتقييم عناصر الطاقة صديقة البيئة الثاني

الطرق المختلفة أسعار الكهرباء المحلية والدولية  الثالث
 0.921 **0.853 19 واإلقليمية

 0,906 0,852 56 قائمة االستقصاء ككل
 عن طريق جذر معامل الثبات  معامل الصدق )*( تم حساب

، %9,77قد تراوحت بين  Alfa's  Cronbachيتضح من الجدول السابق أن قيمة ألفا 
على %92,1، %87,6، كما انعكس ذلك على معامالت الصدق حيث تراوحت بين 85,3%

 %90,6ومعامل الصدق  %85,2محاور قائمة االستقصاء على التوالي، كما بلغت قيمة ألفا 
على كافة محاور قائمة  %60مة االستقصاء ككل، أي أن هذا المقياس قد زاد عن على قائ

 األمر الذى يمكن معه Reliabilityاالستقصاء، مما يدل علي أنها تتمتع بصالحية عالية 
 االعتماد على النتائج وتعميم هذه النتائج على مجتمع الدراسة. 

اقة لطاقة، وخاصة الطاملين في مجال ايشمل مجتمع الدراسة المسئولين الع :بحثمجتمع ال
 وتتمثل في: الكهربائية
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 . وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 
 . هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 
 المصرية لنقل الكهرباء . الشركة 
 الشركة القابضة لكهرباء مصر. 
 . الملحقية الثقافية االردنية 

قائمة استقصاء من مجتمع الدراسة خالل عام  105قامت الباحثون بجمع : بحثعينة ال
 .الطاقة في مجال ا، شملت العاملين  2020

 

 بحثنتائج ال
يف تكالعناصر ال اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تبويب اختبار الفرض األول:

  .عناصر التكاليف البيئية باتتبوي التقليدية، و
يف لكوكسن للمقارنة بين تبويبات عناصر التكالوالختبار هذا الفرض تم إجراء اختبار و 

 :ليالتقليدية، وتبويبات عناصر التكاليف البيئية، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التا
 test rank -signed pairs -matched Wilcoxon نتائج اختبار ولكوكسن :(2جدول )

عناصر التكاليف بين تبويبات عناصر التكاليف التقليدية، وتبويبات  للمقارنة
 البيئية

متوسط الرتب  المقارنة
 الموجبة

متوسط الرتب 
 Z السالبة

مستوى 
 المعنوية

 –تبويبات عناصر التكاليف البيئية 
 0.045 2.008 44.41 52.36 تبويبات عناصر التكاليف التقليدية

، 0.05أي أقل من  0.045توى معنوية بمس Z  =2.008أن قيمة يتضح من الجدول 
فروق ذات داللة توجد ننا نستطيع رفض فرض العدم، وقبول الفرض البديل، أي أنه "لذا فإ

 ".عناصر التكاليف البيئية باتتبويالتقليدية، وعناصر التكاليف  باتإحصائية بين تبوي
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ت بويباوتوتوضح األشكال التالية نتيجة المقارنة بين تبويبات عناصر التكاليف التقليدية، 
 .يئيةعناصر التكاليف الب

 ملخص اختبار الفرضية
 القرار فعل االختبار فرضية العدم المسلسل

طريقة التبويب التقليدية  1
 طريقة التبويب البيئيةو 

عينات ذات الصلة وقع 
رفض فرضية  .45 ويلكوكسون اختبار العينة

 العدم
، ليديةنتيجة اختبار الفرض األول )للمقارنة بين تبويبات عناصر التكاليف التق :(1شكل )

 وتبويبات عناصر التكاليف البيئية(
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 قيم االختبار ومستوى المعنوية الختبار الفرض األول )للمقارنة بين تبويبات :(2شكل )

 عناصر التكاليف التقليدية، وتبويبات عناصر التكاليف البيئية(

 عينات ذات الصلة وقع ويلكوكسون اختبار رتبة
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لموجبة يظهر الشكل أن الرتب الموجبة أعلى من الرتب السالب، كما أن عدد الحاالت ا
 8حالة، وعدد الحاالت المتساوية  41حالة، بينما بلغ عدد الحالت السالبة  56قد بلغ 

 اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تبويبحاالت، وعليه يتم رفض فرض العدم األول )
( وقبول الفرض البديل أي أنه عناصر التكاليف البيئية اتتبويب التقليدية، وعناصر التكاليف 

عناصر  باتتبوي التقليدية، وعناصر التكاليف  باتفروق ذات داللة إحصائية بين تبويجد تو )
 ( وهذه الفروق واالختالفات لصالح تبويبات عناصر التكاليف البيئية.التكاليف البيئية

طاقة ة للال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطرق المختلف" :اختبار الفرض الثاني
 ".صديقة البيئة

يقة ختبار هذا الفرض تم إجراء اختبار فريدمان للمقارنة الطرق المختلفة للطاقة صدوال
 البيئة، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

يقة بين الطرق المختلفة للطاقة صد للمقارنة Friedmanنتائج اختبار فريدمان  :(3جدول )
 البيئة 

 نتيجة االختبار متوسط الرتب مصدر الطاقة
Chi square 

 مستوى المعنوية
 2.78 الطاقة النووية

67.877 0.000 
 3.51 الطاقة الشمسية
 3.61 الطاقة المتجددة

 2.91 طاقة الرياح
 2.19 طاقة البترول

أي  0.000بمستوى معنوية  square Chi  =67.877ويتضح من الجدول أن قيمة 
توجد دم، وقبول الفرض البديل، أي أنه "، لذا فإننا نستطيع رفض فرض الع 0.05أقل من 

وضح الشكل ، كما ي"الطرق المختلفة للطاقة صديقة البيئةفروق ذات داللة إحصائية بين 
 .التالي نتيجة االختبار
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 ملخص اختبار الفرضية
 القرار فعل االختبار فرضية العدم المسلسل

1 
الطاقة  ،الطاقة النووية

 ،طاقة الرياح ،الشمسية
 مشتقات البتروليةوطاقة ال

العينات ذات الصلة تحليل 
فريدمان ثنائي االتجاه للتباين 

 حسب الرتب
رفض  .000

 فرضية العدم

 نتيجة اختبار فريدمان للمقارنة بين الطرق المختلفة للطاقة صديقة البيئة :(3شكل )
 ، تمختالفونظرًا لقبول الفرض البديل، فإننا نجري بين أزواج أنواع الطاقة لتحديد مصدر اال

 وجاءت النتائج كما يلي: Comparison Multipleإجراء المقارنات المتعددة 
 Comparison Multipleإجراء المقارنات المتعددة  (:4جدول )

أنواع 
 الطاقة

متوسط 
 الرتب

الطاقة 
 المتجددة

الطاقة 
الطاقة  طاقة الرياح الشمسية

 النووية
طاقة 
 البترول

3.61 3.51 2.91 2.78 2.19 
الطاقة 
      3,61 المتجددة
الطاقة 
     0,463 3,51 الشمسية

    **2,771 **3,208 2,91 طاقة الرياح
الطاقة 
   0,589 **3,361 **3,797 2,78 النووية
طاقة 
  **2,778 **3,317 **6,088 **6,525 2,19 البترول

 .0.01)**( يوجد فرق معنوي عند مستوى معنوية 
فض فرض العدم الثاني أنه " التوجد فروق ذات داللة إحصائية نخلص مما سبق إلى ر 

بين الطرق المختلفة للطاقة صديقة البيئة " وقبول الفرض البديل أي أنه " توجد فروق ذات 
داللة إحصائية بين الطرق المختلفة للطاقة صديقة البيئة "، وكان أفضلها )الطاقة المتجددة 

( على التوالي، يلي ذلك )طاقة الرياح 3.51، 3.61والطاقة الشمسية( بمتوسطي رتب )
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( على التوالي وكان أقلها تفضياًل من وجهة 2.78، 2.91والطاقة النووية(، بمتوسطي رتب )
 .2.19نظر العينة )طاقة البترول( بمتوسط رتب 

 ألردنيةة واباء المصريال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أسعارالكهر " الفرض الثالث:
 ."الميةوالع

نية والختبار ذلك الفرض تم إجراء تحليل االرتباط بين أسعار الكهرباء المصرية واألرد
 والعالمية، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

بين أسعار للعالقة  Correlation Personمعامالت االرتباط الخطي لبيرسون  :(5جدول )
 ية والعالميةنالكهرباء المصرية واألرد

 العالم األردن صرم 
   1 مصر
  1 **985. األردن
 1 **977. **966. العالم

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 ظهر الجدول ما يلي:ي  
  وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية موجبة بين أسعار الكهرباء المصرية، وأسعار

 ، وذلك عند مستوى 0.985عامل االرتباط الخطي لبيرسون الكهرباء األردنية، حيث بلغ م
 .0.01معنوية 

  وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية موجبة بين أسعار الكهرباء المصرية، وأسعار
 ، وذلك عند مستوى 0.966الكهرباء العالمية، حيث بلغ معامل االرتباط الخطي لبيرسون 

 .0.01معنوية 
 لة إحصائية موجبة بين أسعار الكهرباء األردنية، وأسعاروجود عالقة ارتباط ذات دال 

 ، وذلك عند مستوى 0.966الكهرباء العالمية، حيث بلغ معامل االرتباط الخطي لبيرسون 
 .0.01معنوية 
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ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين "سبق رفض الفرض الثالث  اخلص ممتونس
ت قة ذاعال ، وقبول الفرض البديل أي أنه "توجد"ةاء المصرية و األردتية والعالميأسعار الكهرب

 ية والعالمية".نالمصرية واألرد الكهرباء داللة إحصائية بين أسعار
 

 نتائج البحث
افت اتفقت الدراسة مع العديد من الدراسات السابقة والتى تمت فى نفس اتجاه البحث واض

م الوصول الى مدى جدوى استخدااليها بعدا جديدا وهو المقارنة بين مصر واالردن ومحاولة 
بة صادى وتخفيض لنسالطاقة المتجددة فى تحقيق التنيمة المستدامة الى جانب تحقيق وفر اقت

 .التلوث البيئى
 بعد تحليل بيانات الدراسة الميدانية توصل الباحث للنتائج التالية:

ت، بياناي للأثبتت النتائج االتساق الداخل :نتائج خاصة باختبارات صالحية البيانات
ر حيث ثبتت معنوية معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات استمارة االستبيان والمحو 
ط الذي تندرج تحته تلك العبارة، كما أظهرت النتائج الصدق البنائي من خالل معامل ارتبا

ة لتجزئامحاور قائمة االستقصاء بمجموع الدرجة الكلية، كما تم اختبار ثبات االستبيان بطريقة 
، كما بلغ 0,758النصفية، حيث بلغ معامل الثبات الكلي لالستقصاء وفقًا لمعامل جتمان 

على المحور األول، والثاتي، والثالث على التوالي. وبتطبيق  0,722، 0,624، 0,773
على المحاور الثالثة على  0,838، 0,717، 0,840اختبار ألفا كرونباخ بلغت قيمة ألفا 

مل ، مما يدل على تمتع محاور االسنقصاء بمعا0,900بلغ معامل الثبات الكلي التوالي، كما 
 ثبات عاٍل، وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة.
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 :نتائج خاصة بتوصيف متغيرات الدراسة
 قاربت"الطرق المختلفة لتبويب عناصر التكاليف البيئية" ت بحثبتوصيف المحور األول لل 

 ة، مما يؤدي إلى ضرورة مراعاة التبويب وفقًا لكافة تلكطرق التبويب من حيث األهمي
 الطرق، وقد جاءت طرق التبويب مرتبة وفقًا ألهميتها من وجهة نظر العينة كما يلي:

لغ بلعالقة عنصر التكلفة بالطاقة المستغلة والطاقة غير المستغلة، حيث  وفقاً  التبويب -
قد يرجع ذلك إلى أن ذلك النوع من ، و 0,68، بانحراف معياري 3,91متوسط االستجابات 

 التبويب يؤدي إلى تحديد الطاقة غير المستغلة، ومحاولة استغاللها.
في(، التبويب وفقًا لعالقة عنصر التكلفة بالوظائف الرئيسية في المنشأة )التبويب الوظي -

، وقد يرجع ذلك إلى سهولة 0,85، بانحراف معياري 3,90حيث بلغ متوسط االستجابات 
 تكلفة كل وظيفة من وظائف المنشأة. قياس

، 3.84لنوع عنصر التكلفة )التبويب النوعي(، حيث بلغ متوسط االستجابات  التبويب وفقاً  -
، وقد يرجع ذلك إلى أن ذلك النوع من التبويب يؤدي إلى سهولة 0,57بانحراف معياري 

 تحديد تكلفة كل نوع من أنواع عناصر التكلفة.
، 3,81عنصر التكلفة بوحدة النشاط: حيث بلغ متوسط االستجابات لعالقة  التبويب وفقاً  -

ة ، وقد يرجع ذلك إلى أن ذلك النوع من التبويب يؤدي إلى إمكاني0,74بانحراف معياري 
 تتبع وربط عنصر التكلفة لنشاط معين بوحدة ذلك النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر

، 3,78، حيث بلغ متوسط االستجابات .طلعالقة عنصر التكلفة بحجم النشا التبويب وفقاً  -
، وقد يرجع ذلك إلى أن ذلك النوع من التبويب يؤدي إلى سهولة 0,63بانحراف معياري 

حجم ثرة بالتمييز بين التكاليف التي تتأثر بحجم النشاط ودرجة تأثرها، والتكاليف غير المتأ
 النشاط، مما يساعد في تحديد الحجم األمثل لألنشطة.

 اءت "الطرق المختلفة لتقييم عناصر الطاقة صديقة البيئة" ج بحثحور الثاني للتوصيف الم
 النتائج كما يلي:
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من  وافقت عينة الدراسة بشدة على العبارات )استخدام موارد الطاقة المتجددة له العديد -
 الستثماراالبيئة، الستهالك الطاقة عالقة بالتطور والعولمة الحديثة،  اآلثار اإليجابية على

لخاليا دة كافى الطاقة المتجددة له آثار إيجابية اجتماعيًا وسياسيًا، استخدام الطاقات المتجد
ة له الطاقة، االستثمار فى الطاقة المتجدد الشمسية وغيرها من أهم وسائل ترشيد استهالك

قة آثار كبيرة على االقتصاد القومي، استخدام الطاقة المتجددة يسهم في حل مشاكل الطا
كبير، سترتفع معدالت استخدام الطاقة صديقة البيئة، الطاقة الشمسية هى أفضل  بشكل

 4,20، 4,46أنواع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء( حيث تراوح متوسط االستجابات بين 
 "موافق بشدة". مما يدل على أن درجة الموافقة

تخدام الطاقة وافقت العينة على العبارات )معدالت استهالك الطاقة ستختلف عند اس -
لفرد، الرتفاع المستوى المعيشي ل الطاقة النظيفة  صديقة البيئة، تتزايد معدالت استهالك

زايد لتلبية الطلب، استهالك الطاقة المت تعتقد أن العرض الحالي للطاقة في الدولة كافٍ 
أعتقد  يؤدي إلى تلوث البيئة، طاقة الرياح هى أفضل أنواع مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء،

أن الطاقة النووية آمنة ونظيفة، يملك المواطن ثقافة جيدة عن مصادر الطاقة، يدعم 
 جاباتالمواطن فكرة إنشاء محطة نووية إلنتاج الطاقة الكهربائية( حيث تراوح متوسط االست

 "موافق".، مما يدل على أن درجة الموافقة 3,42، 4,04
قبول إلى درجة ال لكهرباء(ر الطاقة لتوليد الم تصل العبارة )النفط هو أفضل أنواع مصاد -

، مما يدل على ـأن درجة 3,08من وجهة نظر العينة، حيث بلغ متوسط االستجابات 
 الموافقة "محايد".

 يميةواإلقل المختلفة ألسعار الكهرباء المحلية والدولية "الطرق  بحثلل الثبتوصيف المحور الث "
 جاءت النتائج كما يلي:

الدراسة بشدة على العبارات )أحرص كثيرا على ترشيد استهالك الكهرباء  وقد وافقت عينة -
في كل مكان أتواجد فيه، ترشيد استهالك الطاقة مسؤولية الجميع، السلوك اإلنساني 
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والمستوى االجتماعى يؤثر على معدل استهالك الطاقة( حيث بلغ متوسط االستجابات 
الموافقة "موافق بشدة"، مما يدل على  على التوالي، أي أن درجة 4,34، 4,41، 4,43

 وعي العينة وإدراكهم ألهمية ترشيد الكهرباء.
، 4,16جاءت درجة الموافقة على باقي العبارات "موافق"، حيث تراوح متوسط االستجابات بين 

 ، وقد جاءت تلك العبارات مرتبة وفقًا لدرجة الموافقة عليها كما يلي:3,40
 تلف عند استخدام الطاقة صديقة البيئة.معدالت استهالك الطاقة تخ -
ت واصفاتوافر المعلومات عن التكاليف البيئية يساعد اإلدارة في ترشيد القرارات الخاصة بم -

 .مداخالت العمليات االنتاجية
وجود خطة تسويقية للمصنعين على الصعيد اإلقليمى والعالمي يساعد على فتح أسواق  -

 .جديدة للتصدير
 الطاقات المتجددة يؤدي إلى خفض تكلفة اإلنتاج. التوسع في استخدام -
ء كهرباهناك العديد من المزايا لتوافق المعلومات عن التكاليف البيئية على كل من قطاع ال -

 .والطاقة المتجددة والمجتمع
 تزايد أسعار الطاقة يؤدى إلى ترشيد استهالك الكهرباء. -
ى إلى خفض تكلفة اإلنتاج وبالتال ارتفاع معدالت االستثمار فى الطاقة المتجددة يؤدى -

 .يؤدى إلى خفض األسعار
 الظروف المناخية هى الدافع لزيادة استهالك الطاقة. -
 نجاحةو توجد عالقة بين المحاسبة عن المسئولية البيئية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة  -

 .تجارياً 
 حاليا أصبح معدل استهالك الطاقة مرتفعًا. -
عار إلى اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة لدعم انتشار يرجع سبب اختالف األس -

 استخدامات الطاقة المتجددة
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يوجد اختالف كبير في أسعار بيع الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة بين مصر  -
 .واألردن

 يوجد وعي بمبدأ ترشيد استهالك الطاقة في المجتمع. -
رياح(  -المصادر المتجددة )شمس يرجع سبب اختالف األسعار إلى القدرات المتاحة من  -

 .ما بين مصر واألردن
 .يرجع سبب اختالف األسعار إلى الوعي لدى العامة بأهمية الطاقة المتجددة -
 ارتفاع معدالت الدعم الحكومى يؤدى إلى خفض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة وبالتالى -

 خفض األسعار.
 :نتائج خاصة بفروض الدراسة

 "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تبويبات عناصر التكاليف تم رفض الفرض األول:
بول التقليدية، و تبويبات عناصر التكاليف البيئية"، والذي تمت صياغته في صورة العدم، وق

الفرض البديل أي أنه "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تبويبات عناصر التكاليف 
 فروق  لبيئية"، حيث أنه بإجراء اختبار ولكوكسن وجدتالتقليدية، و تبويبات عناصر التكاليف ا

 ذات داللة احصائية بين تبويبات عناصر التكاليف التقليدية، و تبويبات عناصر التكاليف
توسط مالبيئية"، وهذه الفروق واالختالفات لصالح تبويبات عناصر التكاليف البيئية، حيث بلغ 

سط تب تبويبات عناصر التكاليف البيئية عن متو الرتب الموجبة )أي التي يزيد فيها متوسط ر 
، في حين بلغ متوسط الراب السالبة )أي 52,36رتب تبويبات عناصر التكاليف التقليدية( 

التي يزيد فيها متوسط رتب عناصر التبويبات التقليدية عن متوسط رتب عناصر تبويبات 
 .44,41التكاليف البيئية( 

فروق ذات داللة إحصائية بين الطرق المختلفة للطاقة "ال توجد  تم رفض الفرض الثاني:
صديقة البيئة" والذي تمت صياغته في صورة العدم، وقبول الفرض البديل أي أنه " توجد 
فروق ذات داللة إحصائية بين الطرق المختلفة للطاقة صديقة البيئة"، حيث أنه بإجراء اختبار 
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طرق المختلفة للطاقة صديقة البيئة، وكان فريدمان وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين ال
( على التوالي، يلي 3,51، 3,61أفضلها )الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية( بمتوسطي رتب )

( على التوالي وكان أقلها 2,78، 2,91ذلك )طاقة الرياح والطاقة النووية(، بمتوسطي رتب )
 .2,19ب تفضياًل من وجهة نظر العينة )طاقة البترول( بمتوسط رت

 ن أسعار الكهرباء المصريةال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بي" تم رفض الفرض الثالث:
سعار ية والعالمية، وقبول الفرض البديل أي أنه "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أنواألرد

برسم و ن، هرباء المصرية واألردتية والعالمية"، حيث أنه بإجراء تحليل االتباط الخطي لبيرسو الك
 شكل االنتاشر اتضح ما يلي:

  وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية موجبة بين أسعار الكهرباء المصرية، وأسعار
 ، وذلك عند مستوى 0,985الكهرباء األردنية، حيث بلغ معامل االرتباط الخطي لبيرسون 

 .0,01معنوية 
 لكهرباء المصرية، وأسعار وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية موجبة بين أسعار ا

 ، وذلك عند مستوى 0,966الكهرباء العالمية، حيث بلغ معامل االرتباط الخطي لبيرسون 
 .0,01معنوية 

 وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية موجبة بين أسعار الكهرباء األردنية، وأسعار 
 وذلك عند مستوى ، 0,966الكهرباء العالمية، حيث بلغ معامل االرتباط الخطي لبيرسون 

 .0,01معنوية 
 

 التوصيات
 ساعد ضرورة مراعاة كافة طرق التبويب المختلفة في تبويب عناصر التكاليف البيئية، مما ي

 على سهولة تحليل الك التكاليف، وتتبعها، وترشيدها.
 .استخدام برامج الحاسب اآللي والتي تسهل عمليات المتابعة والرقابة على التكلفة 
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 ساعد ستخدام مصادر الطاقة النظيفة صديقة البيئة،  ألنها تحد من التلوت، وتالتوسع في ا
ة في ترشيد الطاقة، وخاصة الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وكاف

 بقدر أنواع الطاقة صديقة البيئة، والتي تتواجد مصادرها بدرجة  كبيرة في البيئة، والحد
 .اإلمكان من طاقة البترول

 ئة.تشجيع االستثمار في التكنولوجيا التي تستخدم في توفير الطاقة النظيفة صديقة البي 
 اقة، زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية ترشيد استهالك الطاقة، بتطوير ثقافة ترشيد الط

لدول وسن التشريعات والقوانين التي تنظم االستهالك، والمقارنة بمعدالت االستهالك في ا
 المختلفة.

 رشيد ترشيد الدعم الحكومي للطاقة بما يحقق الموازنة بين األسعار المالئمة ويودي إلى ت
 االستهالك في المجتمع.
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ABSTRACT 

The research aims to measure the opinions of the research sample 

and determine the study of the differences between the classifications of 

the traditional cost elements, the classifications of the environmental 

cost elements, the attempt to access the different methods of the 

environmentally friendly elements, the study of the relationship 

between the Egyptian, Jordanian and international electricity prices. In 

this research, the researcher relied on the descriptive and analytical 

approach and the field study method to collect information. The study 

community is represented by officials working in the field of energy, 

especially electric power, and a sample size of 105 individuals from the 

study population was used, and they were selected from many energy-

related establishments as follows: In the field study, the researcher 

relied on the survey list as one of the study data collection tools.  
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The study reached several results, the most important of which are: 

The use of renewable energy contributes to solving energy problems 

significantly. Solar and wind energy are the best types of energy 

sources for generating electricity. Human behavior and social level 

affect the rate of energy consumption. Energy consumption rates differ 

when using environmentally friendly energy. High rates of investment in 

renewable energy lead to lower production costs and thus lower prices. 

The most important recommendations were: The need to improve 

the internal environment of companies and to prepare them 

administratively and technically to use environmentally friendly energy. 

The necessity to shift from traditional cost systems to cost systems that 

help in addressing accounting problems resulting from the use of 

environmentally friendly energy. Conducting appropriate sets of 

administrative and financial training programs that help raise awareness 

among workers of the importance of environmentally friendly energy in 

improving performance. 
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