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جاكعة ، قكنة اكتجارة( 8 شرقة ارابنؾ ونؿ ككصلاعة واكتجارة وشرقة انكالز كككواد اكلشونة( 0
 جاكعة اككلصورة، اكعكـو كنةق (3 عنف شكس

 المستخلص
استمدفت اكدراسة إكن بناف أثر كحاسبة اكتقاكنؼ اكبنئنة واوفصاح علما عكن اتخاذ 

واعتكدت اكدراسة عكن اكجكع  .اكقرارات كتحقنؽ اكتلكنة اككستداكة، وتقدنـ اككقترحات كتطونرما
ؿ اكوصفن واكقكن كبنالات بنف اككلمجنف اىستلباطن واىستقرائن وباستخداـ أسكوب اكتحكن

، وزعت عكن اككدنرنف (8104-8115ف ركضاف خىؿ اكفترة )اكشرقة اكوطلنة ككذرة باكعاشر ك
استبالل وكتحقنؽ  081اككاكننف وأعضاء اكشرقة كف اككمتكنف واككتخصصنف واكباكغ عددمـ 

ػػػػػػػػػتبالل، تـ ( اسػ011، وقد استرد كلما )سؤاى 10أمداؼ اكدراسة تـ تطونر استبالل تضكلت 
ككعنلة اكواحدة ىختبار فرضنات  test-T ، وتـ اسػػػػػػػػػػػتخداـ اختبار( اسػػػػػػتبالل011تحكنؿ )
 اكدراسة. 

 وكقد تبنف ككباحثنف وجود عىقة ذات دىكة إحصائنة بنف اكتقاكنؼ اكبنئنة واوفصاح علما
نلعقس اثر عكن تحقنؽ اكتلكنة اككستداكة،  وتلكنة اكوعن كدي اككسئوكنف واككدنرنف واكعاككنف ككا

وتبنف وجود عىقة ذات دىكة إحصائنة بنًف، قكا تبنف بألل ى نوجد تطبنؽ ككتقاكنؼ اكبنئنة 
اقترحت اكدراسة بعض  .ً واوفصاح اكتقاكنؼ اكبنئنة واوفصاح علما وكدى تطبنقما بنئناً 

وادر اكبشرنة اككؤمكة، وأخنرا عف اكتوصنات كتطونر تطبنؽ اككحاسبة علما كعدـ توفر اكق
توصن  .فن شرقة اكذرة باكعاشر كف ركضافاكتقاكنؼ اكبنئنة واوفصاح علما كتوفنر اككعكوكات 

اكدراسة بضرورة أف نقوف ملاؾ تطبنؽ وجراءات كحاسبة اكتقاكنؼ واوفصاح اكبنئن اكذي 
قة اكصلاعنة ككذرة نوفر اكقثنر نساعد فن اتخاذ اكقرارات اكرشندة، وبوجود لظاـ كحاسبن فن اكشر 

كف اككعكوكات ككفصح علما فن اكقوائـ اككاكنة، توصن اكدراسة بضرورة تطبنؽ إجراءات كحاسبة 
اكتقاكنؼ واوفصاح اكبنئن فن اكشرقة بحنث نحسف كف عداكة اكقوائـ اككاكنة وقذكؾ ضرورة وعن 

بنئن ككشرقة اكصلاعنة ككذرة باكعاشر اودارة واكقسـ اككاكن بأمكنة تطبنؽ اكتقاكنؼ واوفصاح اك
كف ركضاف، قكا توصن اكدراسة بضرورة وجود وحدات تدرنبنة كختصة فن اككحاسبة اكبنئنة 
واكن ضرورة قفانة اككوظفنف اكعاككنف فن قسـ اككحاسبة كف ذوي اككحاسبة اكبنئنة واف نقوف 

 مؤىء اككوظفنف عكن كعرفة تاكة باككحاسبة اكبنئنة.
 .اكتلكنة اككستداكة ،اوفصاح اككحاسبن واكبنئن، : اكتقاكنؼ اكبنئنةفتاحيةملالكممات ا



 وآخروف ملدل كحكود شرنؼ اكسند
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 المقدمة
لن حن أل نستغ نهن قائنكقف ى ثحن لجنجنى بعد رثا واثا كراكبنئة تأصبح كوضوع 

اكقبنر اكتن نشمدما عاككلا اككعاصر فن جنة وكواكصلاعنة ماكتكل طوراتككت وكقف لظراعلما 
تصادنة واكخدكنة واكذي قاف كف لتائجل إف ألشئت اكصلاعات اكقبرى ذات شتن اككجاىت اىق

اولتاج اكواسع واككتلوع بكا نتلاسب كع اكتقدـ اكفلن واكتقلوكوجن فن وسائؿ اولتاج اككختكفة ككا 
أدى إكن اوضرار واكتكوث اككاء واكمواء اككحنطنف باولساف فن كصر بعض إف قثنرة اككصالع 

( ككا نؤدى ف وبدر وكدنلة اكسادات .. وغنرمااكجدندة كثؿ )اكعاشر كف ركضا وخاصة فن اككدف
إكن عواقب بنئنل واجتكاعنة واقتصادنل واسعة اكتأثنر ى نكقف اكتلبؤ بما )جماز شئوف اكبنئة، 

8101.) 
وكذكؾ إف كصر كنست بكعزؿ عف اكعاكـ اكخارجن واككشقىت اكبنئنة تتصؼ بألما ظامرة 

ى ألما كشقكة عاككنة. وقد بات أكر حكانة اكبنئة واكحفاظ عكنما وتلكنتما اكرأ عابرل ككحدود أ
، وكف قبؿ اككلظكات اككحكنة واكقوالنفحتكنا كف قبؿ اكدوؿ فن شقؿ اكعدند كف اكتشرنعات 

، اكتن تعكؿ عكن كلع وتقكنؿ اوضرار اكبنئنة كف خىؿ تمتـ باهبعاد اكبنئنة واكدوكنة اكتن
، بكا نحقؽ اكتلكنة اككستداكة. اكبنئة اككختكفةسبة كتحقنؽ اكحفاظ عكن علاصر اهساكنب اككلا

وكذكؾ ىبد كف اىمتكاـ بقضانا اكبنئة واكتقكفة واونرادات واككلافع اككترتبة علما تتصدر كقالة 
بارزة وباكغة اهمكنة حوؿ اكعاكـ بسبب عىقتما اكوثنقة برفامنة اولساف وكستوى كعنشتل وتقدكل. 
وتكثؿ أمكنة اكتقاكنؼ اكبنئنة وضرورة اىمتكاـ بما وبطرؽ  قناسما واوفصاح علما، توضنح 
 ضرورة اىمتكاـ بتقونـ اهداء اكبنئن ككا نساعد فن تحسنف ولكو واستكرارنة اككلشآت اكصلاعنة.

 (8100، )مدى كحكد
 

 مشكلة الدراسة
وكد كواقعة اولفاؽ واككتسبب فن حدوث تلبع كف فقرة اىكتزاـ اكبنئن كككلشأة ومو اكلشاط اكك

علاصر اكتقاكنؼ اكبنئنة اكتن تكثؿ اكقاسـ اككشترؾ بنف ذكؾ اككستحدثات فن اككلظكات اكتن 
ف عككنة قناس وتخصنص وتحكنؿ وتقدنر ألل كف اككىحظ أتسعن إكن اكتوافؽ اكبنئن، إى 

ذكؾ إكن اكعدند كف اكعواكؿ اكتن  ، ونرجعنصؿ بعد إكن اككستوى اككرغوب فنلاكتقاكنؼ اكبنئة كـ 
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. وكذكؾ ض اككلشات اكصلاعنةكلما عدـ وجود كفمـو كحدد ككتقاكنؼ اكبنئنة كف وجمة لظر بع
ضكف علاصر اكتقاكنؼ غنر اعتادت غاكبنة اككلشات اكصلاعنة عكن إدراج تكؾ اكتقاكنؼ 

كبنئنة بشقؿ سكنـ ، ككا نترتب عكنل ألل ى نكقف تخصنص واوفصاح عف اكتقاكنؼ ااككباشرة
فاف اككعاكجة غنر اكسكنكة  ،اككلشاة اكصلاعنة ذاتما ،اىتجال اهوؿ ،ونترقز أثرل إكن اتجامنف

كف حنث عدـ توافر اككعكوكات اككحاسبنة  ،ككتقاكنؼ اكبنئنة توثر عكن كصداقنة اكقوائـ اككاكنة
أثرل سكبا عكن كستخدكن  وبكا نلعقس ،اكتن أقدت عكنل اككعاننر اككحاسبنة اككصرنة واكدوكنة

تكؾ اكقوائـ . قذكؾ فإف عدـ اوفصاح عف اكتقاكنؼ اكبنئنة فن كتف اكقوائـ اككاكنة نفقد اككلظكة 
قكا إف عدـ اكتقدنر اككوضوعن ككتقاكنؼ  ،اكقدرة عكن تقدنر تكؾ اكتقاكنؼ بشقؿ كوضوعن

 ذات اكبعد اكبنئن. ،ت اودارنةواتخاذ اكقرارا ،واكرقابة ،اكبنئنة نؤثر عكن جودة عككنات اكتخطنط
 .(8104، عكنول )رشا كحكد

حنث إف اككعاكجة اككوضوعنة ككتقاكنؼ  ،الن فنرتبط باكحفاظ عكن اكبنئةثكا اىتجال اكأ
وذكؾ كف خىؿ خفض كصادر اكتكوث وترشند  ،اكبنئنة سوؼ توثر انجابنا عكن علاصر اكبنئة

 .اكجور عكن حقوؽ اهجناؿ اكقادكة وعدـ ،ة اككستداكةبكا نحقؽ اكتلكن ،استخداـ اككوارد اكطبنعنة
وى نزاؿ حصر مذل اكتأثنرات اكجالبنة صعبًا قكا أف إكقالنة اكتقونـ اكلقدي كمذل اهثار، أي 

واكفرؽ بنف اكتقاكنؼ اوجكاكنة )اكتقاكنؼ اكخاصة + اكتقاكنؼ  ،حساب اكتقاكنؼ اكبنئنة
ل اكتقاكنؼ اكبنئنة كا من فن اكحقنقة إى تقاكنؼ اىجتكاعنة( وبنف اكتقاكنؼ اكخاصة. ومذ

اجتكاعنة إضافنة، إف وجود اكتقاكنؼ اكبنئنة اكخارجنة )اكتقاكنؼ اىجتكاعنة اوضافنة( نؤدي 
إف اىستخداـ اولتاجن ككبنئة سوؼ نصبح أقثر تقكفة  باىقتصاد واكبنئة اكحاكنة إكن اهضرار

نة اككنال اكككوثة وتصفنة اكمواء اككحّكؿ باهقسند وتحسنف وأعكن ثكلًا لظرًا هف ذكؾ نتطكب تلق
غاكبًا كا تقوف اكسكع اكتن تؤدي إكن تخرنب فن اكبنئة . اكتربة اككجمدة واكوقانة كف اكضوضاء

علد إلتاجما أو استمىقما ذات أسعار كتدلنة كقارلة باكسكع اهخرى اهقثر كىئكة ككبنئة واكتن 
 بح غنر ضارة بنئنًا. ومذا نؤدي إكن زنادة إلتاج واستمىؾ اكسكعتتطكب تقاكنؼ إضافنة كتص

 .اكضارة بنئناً 
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ب ككحاسبنة نجر انركتقاأي أف ا ،جتكاعنةىظر اكلاجمة وبب ككحاسـز انكتأف تجال ا ؾملا
و م ؾكذفن ب كسبوا ،ككجتكعافن ت كفئااقافة ت حتناجاان طتغث ا بحننػكوكلمجا شكؾ تسكأف 
ن طػنعوؼ س رىهخت اكفئاظر الت جماو عكنت كاوككعكج التاإلة فن كعنظر جمة لب وتغكن
لة وككقت اكفئاف ابنـ فنع ػػػككلافانع وزكة تداعكن عر ثؤنذي كر اهكالسبنة  زةكفئة كنال ذم

 (8104 ،اكشرقاوي . )كحكد حسلنكككجتكع
 

 أسئلة البحث
 "ق التنمية المستدامة؟ما مدي وجود صعوبة في فصل التكاليف البيئية عن االقتصادية لتحقي"
 ة:أسئكة فرعن ةكجكوعجومري ستكد كف مذا اكسؤاؿ اكون  
 كا صعوبة ربط اكتقاكنؼ اكقكنة باكعوائد اكبنئنة؟ 
 ؟تجة عف اكلشاط اىقتصادي كككلشاةكا صعوبة اكتحدند اكدقنؽ كهضرار اكبنئنة اكلا 
 حقنؽ اكتلكنة اككستداكة؟كا كدي قناس تقاكنؼ تلفنذ قوالنف اىكتزاـ اكبنئن اككستقبكة وت 

 

 أهداف البحث
دراسة أثر كحاسبة اكتقاكنؼ اكبنئنة عكن اتخاذ اكقرارات  فن نتكثؿ اكمدؼ اكرئنسن ككدراسة

ونتـ تحقنؽ مذا اكمدؼ كف خىؿ كجكوعة كف اهمداؼ اكفرعنة  .كتحقنؽ اكتلكنة اككستداكة
 :اكتاكنة

 بناف كدى اكحاجة إكن كحاسبة اكتقاكنؼ اكبنئنة.  .0
دراسة أساكنب قناس وتحكنؿ علاصر اكتقاكنؼ اكبنئنة. وبناف دور أساكنب اولتاج اككتطورة  .8

 فن ظؿ وجود اكتقاكنؼ اكبنئنة. 
اكتعرؼ عكن اككحاسبة اكبنئنة اككتعكقة بحكانة اكبنئة واىكتزاـ بقفاءة اكتقاكنؼ كع اكقوالنف  .3

 ة.اكبنئنة واكتعكنكات اكدائكة اككطبقة فن اكسناسات اكبنئن
 

 أهمية البحث
  اكبنئن، كككحاسبة مكسامكتما فن اكتحسنل تلبع أمكنة اكبحث كف اهمكنة اىجتكاعنة

قناس تكاكنف اهضرار اكعدندة ؿ تشكاككحاسبن كقن بضرمرة تمسنع كجاىت اكقناس 



 كجكة اكعكـو اكبنئنة
 جاكعة عنف شكس –كعمد اكدراسات واكبحوث اكبنئنة 

 

 743 8105 سبتكبر، اهوؿاكجزء  ،اكثاكث واهربعوفاككجكد 

تكحف بتكق واكتن تتسبب فنما اككشرمعات اكصلاعنة اكتن اكلاتجة عل كختكف ألماع اكتكمث 
قناس تكاكنف عككنات ضا مأن، اكعاككنل فنما ماككجتكعات اككحنطة بمااككشرمعات م

ؿ اختناري سماء بشك، تقمك بما اككشرمعات اكصلاعنةاكتن كعاكجة علاصر اكتكمث اككختكفة 
بكمجب ؿ إكزاكن لحم حكانة اكبنئة اككحنطة أم بشكجتكاعنة بكمجب كسئمكنتما اى

 اكتشرنعات اكبنئنة.
  تكعبل اككحاسبة فن قناس وتحكنؿ وتقننـ اككحافظة عكن اكبنئنة اىمتكاـ باكدور اكذي

واوفصاح عف اككعكوكات اكبنئة بكا نساعد اككلشآت عكن اكتحسنف واكتطونر اككستكر ودعـ 
 سناسنة اكتلكنة اككستداكة. 

 اكدراسات اككحاسبنة مكنل هكصر كسامكة اككلظكات اككحاسبنة فن بضرورة  اىمتكاـ
نككل أل اكتن مبنال اككزانا ، كاكنف أضرار اكتكمث متكاكنف كعاكجتلتبقناس اككتعكقة 

عل ، مذل اكدراساتؿ كث اءإجر اءتعمد عكن اككشرمعات اكصلاعنة ماككجتكع كل مر
 ؿ. طرنف عقد اكلدمات ماككؤتكرات اكعككنة متشجنع اكبحمث اككحاسبنة فن مذا اككجا

 ككصرنة كع بنئات اوعكاؿ اىجلبنل كف توفنر دكنؿ حوؿ اتفاؽ أو اختىؼ بنئة اهعكاؿ ا
 .حنث اكعواكؿ اككؤثرة عكن كستوي اوفصاح اكبنئن فن اكتقارنر اككاكنة اكسلونة

 صر حوؿ اكعواكؿ توفنر قاعدة كعكوكات كلاسبة ككجمات اكتن تمتـ باوفصاح اكبنئن فن ك
ابنر اككىئكة كزنادة اوفصاح اكبنئن بكا نكقلما كف اتخاذ اكقرارات واكتد ىاككؤثرة عكن كستو 

 ع عكنل.نكستوي اوفصاح اكبنئن واكتشج
 

 مف اهيم الدراسة
دارة أفضؿ اكجوالب اكبنئنة وكا نتعكؽالمحاسبة البيئية  : لظاـ وعكـ اجتكاعن نقود إكن فمـ وا 

بما كف تقاكنؼ، وتعكؿ عكن تحدند وقناس لقدي كقنكة اهضرار اكبنئنة اكتن تسببما كؤسسة 
ككحنطة بما، لتنجة كهلشطة اكتن تكارسما أو لتنجة إلتاجما سكعة تضر باكبنئة علد كعنلة ككبنئة ا

استمىقما أو بعدل، وكف ثـ اكقناـ بعككنة اككعاكجة اككحاسبنة كقنكة تكؾ اهضرار واوبىغ علما 
ئن فن اكقوائـ اككاكنة سواء ككتقاكنؼ اككككوسة أو غنر اككككوسة، وقد نشكؿ اكتوسع بعكؿ تقرنر بن

 (131ص: 8114)عػفاؼ إسحؽ أبوزر، واكتدقنؽ عكن ذكؾ. 



 وآخروف ملدل كحكود شرنؼ اكسند
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أنضا إف كفمـو اكتقاكنؼ نعد كف اككفامنـ اككحاسبنة واىقتصادنة، وتعلن اكتقاكنؼ بشقؿ 
عاـ اكتضحنة اىقتصادنة اكتن تتحككما اكوحدة اىقتصادنة كقاء خدكة أو كلفعة ضرورنة كتحقنؽ 

تشكؿ تقاكنؼ اوجراءات اككتخذة أو اككطكوب اتخاذما ودارة  أمدافما، اكا اكتقاكنؼ اكبنئنة فإلما
اكتن تترتب عكن لشاط اكوحدة اولتاجنة بطرنقة كسؤوكنة بنئنًا فضى عف اكتقاكنؼ  ،اهثار اكبنئنة

 جبار، اهخرى اكتن تستدعنما اهمداؼ واككتطكبات اكبنئنة ككوحدة اولتاجنة )لاظـ شعىف
8112، 42-21). 

( بألل كجكوعة بلود 01، ص 8116 ،اوفصاح اكبنئن )درونش اكسند نعرؼ اكبعض
اككعكوكات اكتن تتعكؽ بأداء وألشطة اودارة اكبنئنة ككشرقة، واهثار اككاكنة اككترتبة عكنما فن 

وأشارت مذل اكدراسات إكن تزاند عدد كف اكشرقات اكتن تفصح  .اككاضن واكحاضر واككستقبؿ
تقارنرما اككاكنة اكسلونة؛ كتحقنؽ رغبات اككستثكرنف وباقن اهطراؼ عف اككعكوكات اكبنئنة فن 

اككستفندة، ودكنؿ ذكؾ اكزنادة فن كحتوى اوفصاح عف اككعكوكات اكبنئنة كف كجرد فقرة فن 
اكتقرنر اكسلوي إكن إعداد تقارنر بنئنة كستقكة بذاتما تلشرما اكشرقات عكن كواقعما عكن 

طبوع، ونأخذ مذا اوفصاح اكعدند كف اهشقاؿ قاكبنالات اولترلت، أو فن شقؿ ورقن ك
 .اكوصفنة، اكوقائع اكقكنة واهرقاـ واككىحظات باكقوائـ اككاكنة

 

 سابقةالدراسات  ال
تلاوكت اكعدند كف اكدراسات اكسابقة اكعىقة بنف كستوى اوفصاح اكبنئن عف اككعكوكات 

ء اككاكن، وتحقنؽ اكتلكنة اككستداكة وقسكت اكدراسات اككتعكقة باكتقاكنؼ اكبنئنة، وأثرما عكن اهدا
 اكسابقة اكن ثىثة كجكوعات:

اكتكوث اكبنئن اكلاجـ عف اكصلاعة : (2008)سعدأباسل  ،الهادى الرفاعى دراسة عبد
 .شرقة كصفاة بالناس كتقرنر اكلفطدارسة تطبنقنة عككنة عكن  -اكثقنكة إكقالنة قناسل كحاسبنا 

اهداء اكبنئن تحسنف و  .ككما مذل اككلشات فن حسابات خاصةكنؼ اكتن تتح: حصر اكتقاالهدف
 تحقنؽ اكككنزة اكتلافسنة بنف اكشرقات.و  .كككشرعات اككختكفة

 -اىمتكاـ بقضانا اكبنئة  - اكقناس اككحاسبن –اكككوثة  اعات: اهثار اكبنئنة ككصلالمتغيرات
 .تحقنؽ اكتلكنة اككستداكة



 كجكة اكعكـو اكبنئنة
 جاكعة عنف شكس –كعمد اكدراسات واكبحوث اكبنئنة 
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ملاؾ عىقة طردنة . واكقناس اككحاسبن ردنة بنف تقننـ اهثار اكبنئنةط : ملاؾ عىقةالفروض
 .بنف اىمتكاـ بقضانا اكبنئة وتحقنؽ اكتلكنة اككستداكة

ؿ مذا اكبحث نكقف تكخنص أمـ اكلتائج اكتن تـ اكتوصؿ إكنما كف خى: االستنتاجات والتوصيات
 :بكا نكن

  اكتكوث، كف خىؿ كعاننر وافصاحات تكعب اككحاسبة دورا فن حكانة اكبنئة واكحد كف
 .صة، تجسد كفمـو اككحاسبة اكبنئنةخا

  إف اكدور اكذي تكعبل اككحاسبة اكبنئنة فن اكحد كف اكتكوث نتكثؿ فن إظمار حجـ اكلفقات
 اكتن تتحككما اكشرقاء جراء قناكما بلشاطات وقائنة أو عىجنة كحكانة اكبنئة اككختكفة.

 نؼ اكبنئنة فن اكشرقة أكر كنس صعبا فكعظـ مذل اكتقاكنؼ إف اوفصاح عف بلود اكتقاك
 نسمؿ قناسما وتقدنر قنكتما.

  إف إكقالنة اكقناس اككحاسبن ككلفقات اكبنئنة كتوفرة ونحتاج اهكر إكن تعدنؿ اكلظاـ
 اككحاسبن بكا نتوافؽ كع اككعاننر واككبادئ اكدوكنة كككحاسبة اكبنئنة. 

اككحاسبة عف اهثار اكبنئنة واتخاذ  :(2006)أبو ريادراسة رانيا كمال عبد الجواد 
  .اكقرارات اىستثكارنة

: نمدؼ اكبحث إكن دراسة دور اككحاسبة اكبنئنة فن ترشند اكقرارات اىستثكارنة وفحص الهدف
  :هثار اكبنئنة ككوحدة اىقتصادنةإكقالنة تطونر لظاـ اككعكوكات اككحاسبنة كككحاسبة عف ا

ظاـ اككعكوكات اككحاسبنة اكحاكن فن توفنر اككعكوكات اكبنئنة اككطكوبة كف ( دراسة دور ل0
 خىؿ فحص اكتقرنر اكسلوي كعنلة كف اكشرقات اكتن تتداوؿ أسمكما باكبورصة. 

( دراسة احتناجات كتخذي اكقرارات اىستثكارنة كف اككعكوكات اكبنئنة اككفصح علما فن 8
 ة وخصائص.اكتقارنر اكسلونة ككوحدات اىقتصادن

باكرغـ كف وجود زنادة عاكة فن كستوى اوفصاح اكبنئن ككوحدة اىقتصادنة إى أف  :النتائج
اككعكوكات اكبنئنة اكواردة باكتقارنر اكسلونة تبدو غنر كفصكة وغنر قاككة. وكف أمـ اكلتائج اكتن 

 أسفرت علما اكدراسة اكحاكنة من: 



 وآخروف ملدل كحكود شرنؼ اكسند
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 اهمكنة  ،ادنة هغراض اتخاذ اكقرارات اىستثكارنةعدـ قفانة اوفصاح اكبنئن ككوحدة اىقتص
وتأثنرل اكقبنر عكن اتخاذمـ ككقرارات  ،اكقصوى كتكؾ اوفصاح باكلسبة كككستثكرنف

 اىستثكارنة. 
 باوضافة إكن أف اوفصاح اكبنئن ككوحدة اىقتصادنة نرتبط كوجبًا ببعض خصائص اككلشأة، 

 .اكعدند كف وسائؿ اكدعـ واكتطونروباكتاكن نحتاج إكن  ،نواجل عدة عقبات
اكقناس اككحاسبن ككتقاكنؼ اكبنئنة واوفصاح : (2015-2014)دراسة مهاوات لعبيدى

 .ة كف اككؤسسات اكصلاعنةدراسة حاكة كجكوع -علما فن اكقوائـ اككاكنة كتحسنف اهداء 
سنف كتحاككاكنة فن اكقوائـ اكبنئنة ماوفصاح علما  فككتكاكناككحاسبن : دراسة اكقناس الهدف

سسات صلاعة ؤك نكككجكوعة النة دخىؿ دراسة كن نك كذك نكد اكتأقوتـ اهداء اكبنئن 
 .اىسكلت فن اكجزائر

اكتلكنة  –اككوارد اىقتصادنة  –اككسؤوكنة اىجتكاعنة  –اكتشرنعات اكبنئنة  –اكتكوث  :المتغيرات
 حقوؽ اولساف. –حكانة اكبنئة  –اككستداكة 
 :الفروض

 ة فرض اكتشرنعات اكبنئنة وتطبنقما نودى إكن اكحد كف اكتكوث اكلاتج كف مذل أمكن
 اكصلاعات.

 .حكانة اكبنئنة تؤدى إكن اكتلكنة اككستداكة 
 .تطبنؽ كبدأ اكحفاظ عكن حقوؽ اولساف نؤدى إكن زنادة اككوارد اىقتصادنة 

  النتائج:
 اث دإحإكن أدم  تقواك سفلف فن مكككعتبرة، أرباح اىقتصادي إكن تحقنؽ  وأدم اكلك

ة ككا بنعنطارد اكوكككتلزاؼ اعل ماسوألبكختكؼ ث وخىؿ اكتك نك ،بنئنة لار مكشاقرأض
 اككستداكة. اد معكن اكتلكنة ركهفجتكاعنة ة اىػفامنراكتأثنر سكبن فن ل كل ونك

  ك ػدع ـ اككاكنة بحاجةائواكقواكبنئنة ماوفصاح علما  فقناس اكتكاكنتجمؿ اككحاسبة اكتقكندنة
 مائواكق كتككنف مرة تضرضوكد اكحاجة إكن  فل اكتكاكنذم لقناس كث لأدمات ممسائ رفوػت
 .ةناكخاصة باهلشطة اكبنئاكبنالات ب



 كجكة اكعكـو اكبنئنة
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 .ذ اككحاسبة اكبنئنة فن اكصنفتطونر وتلفن: (2014)دراسة هوانغ كونغ
حاكنا، قد  : تمدؼ ككحد كف اككشقكة اكتن تسببما اكثغرات كعاننر كحاسبنة كختكفة.الهدف

وضعت اكدوؿ اككتقدكة نصؿ لكاذج اككحاسبة اكخضراء لظرا كوعن بنئن قوي. كع تطور اقتصاد 
اكسوؽ واكتلكنة اكصنلن اتجال اىلفتاح عكن اكعاكـ، واىقتصاد اكصنلن مو جزء كف اىقتصاد 

ر اكدوكنة. كف اكعاككن. ملاؾ فجوة قبنرة لسبنا بنف اككعاننر اككحاسبنة اكحاكنة اكصنلنة واككعانن
اككمـ جدا باكلسبة كلا أف لدرؾ أمكنة اكتقاكؿ كع كعاننر اككحاسبة اكدوكنة. عكن طرنؽ اوصىح 
واككحاسبة، واىستفادة كف اكتجارب اككتقدكة اكسابقة فن اكخارج. بلاء كعاننر اككحاسبة اكخضراء 

 ة اكدوكنة.كلاسبة ولكاذج كشرقات اكصنلنة. وتقرس ىستقكاؿ اكتقاكؿ كع اككحاسب
 :الفروض

 نة واكحفاظ عكن اككوارد اكطبنعنةنوجد عىقة طردنة بنف اككحاسبة اكبنئ. 
 .نوجد عىقة طردنة بنف تطونر اككحاسبة اكبنئنة واكحد كف اكتكوث 

ألما تكبن اكحاجة اككشارنع اكخضراء تقدنـ اككحاسبة. وكف اككفند  :االستنتاجات والتوصيات
قات واكربح/اكخسارة تقدنـ، واكتن تقـو عكن تشغنؿ اكشرقة اهخضر، ولشاء لكوذج كحاسبن اكشر 

جراء عككنة حسابنة اككحاسبة، اهكر اكذي نعقس اولتاج اككجتكع بأسرل، وتبادؿ واستمىؾ،  وا 
وأدى تأثنر اكبنئة اىجتكاعنة كف اكتصرؼ كف اككواضنع. فكف اكضروري جدا تأسنس "اككحاسبة 

نة اكبنئة. سنقوف تعزنز اكتلكنة اككستداكة كككجتكع. كف حنث اكخضراء" كع اكلواحن كحكا
 اككحاسبة واككحاسبة اكخضراء كثؿ مذا اتجال اكتلكنة كف اهف فصاعدا.

داء اكبنئن اكتقاكنؼ اكبنئنة ودورما فن تقونـ اه: (2011)دارسة هدى سراج الدين محمد
 .فن اككلشآت اكصلاعنػة

قناسما واوفصاح  بنئنة وضرورة اىمتكاـ بما وبطرؽاك: توضنح كدى أمكنة اكتقاكنؼ الهدف
لكو واستكرارنة توضنح ضرورة اىمتكاـ بتقونـ اهداء اكبنئن ككا نساعد فن تحسنف و و  .علما

 .اككلشآت اكصلاعنة
 :النتائج

 كلافع اكبنئنة بشقؿ كىئـ وعادؿأف لظـ اككحاسبة اكتقكندنة اكحاكنة ى تقنس اكتقاكنؼ واك. 



 وآخروف ملدل كحكود شرنؼ اكسند
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 وفصاح اككحاسبن عف اهداء اكبنئن فن اكقوائـ اككاكنة ككشرقة نؤدي إكن غناب أف غناب ا
 . دراؾ اكبنئن كدى اهطراؼ اككمتكةاو

 كبنئنة ف إفصاح اكشرقة عف اهداء اكبنئن اونجابن وتوضنح كدى امتكاـ اكشرقة باكجوالب اأ
 .نقسب اكشرقة كنزة تلافسنة

 :التوصيات
 اكنؼ اكبنئنة فن اكقوائـ اككاكنةبعرض اكتق إصدار تشرنعات تكـز اككلشآت. 
  تبلن اودارة واكقائكنف عكن اكلظاـ اككحاسبن فن اكشرقة إدراج خرنطة حسابات جدندة مدفما

توفنر بنالات وكعكوكات عف تقاكنؼ اهداء اكبنئن واككلافع اكتن نكقف تحقنقما كف براكج 
 تحسنف اهداء اكبنئن وتطونرل ككشرقة.

دور اككحاسبة : (2011)عمي خمف الركابي؛ قبال توفيق المشهدانيدراسة عمر إ
 .ئة ودعـ اكتلكنة اككستداكةفن اككحافظة عكن اكبن

  :الهدف
 .توضنح وتقننـ دور اككحاسبة فن تحقنؽ اكتلكنة اككستداكة 
 بناف كسامكة اككحاسبة واكلظاـ اككحاسبن فن اككحافظة عكن اكبنئة ودعـ اكتلكنة اككستداكة. 
 د صنغة كفامنكل ترتقز عكن اكتلكنة اككستداكة.إنجا 

 .صحة اكقوائـ اككاكنة –اكتلكنة اككستداكة  –اككوارد اكطبنعنة  –: اكحفاظ عكن اكبنئة المتغيرات
 :الفروض

 اظ عكن اكبنئة واككوارد اكطبنعنةنوجد عىقة طردنة بنف اكحف. 
 داكةنوجد عىقة طردنة بنف صحة اكقوائـ اككاكنة واكتلكنة اككست. 

 :االستنتاجات
  ى نزاؿ ملاؾ قصور فن إنجاد اكصنغ اككحاسبنة اكتن تربط بنف اهبعاد اكثىثة ككتلكنة

 اككستداكة بآف واحد.
  اكتلكنة اككستداكة كفمـو كعقد نفتح اكباب ككعدند كف اكتفسنرات واككواضنع اكخاصة بكدى

 فائدة وكصداقنة كحاسبة اكتلكنة اككستداكة.



 كجكة اكعكـو اكبنئنة
 جاكعة عنف شكس –كعمد اكدراسات واكبحوث اكبنئنة 
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 زدمار اكصلاعن اككتسرع قاف كل آثار سكبّنة عكن استلزاؼ اككوارد سواء أف اكلكو واى
وكـ تساعد اكلظـ اككحاسبنة اكقوكنة عكن كواجمة اكقضانا اكبنئنة  اكلاضبة كلما أو اككتجددة،

 واكتلكنة.
Ahmed, Ayoib; Osazuwa, Nosakhare Peter; Mgbame, -Che دراسة

Chijoke Oscar  
ر اككحاسبة اكبنئنة عكن اهداء اككاكن ككشرقات فن لنجنرنا. فإلل نستخدـ اكتعرؼ عكن أث :الهدف

تصكنـ اكبحوث وتحكنؿ كحتوى كستعرضة ككحصوؿ عكن اكقشؼ عف اككعكوكات اكبنئنة كف 
اكتقارنر اكسلونة اككدققة. تحكنؿ اىلحدار، واعتكاد طرنقة اككربعات اكصغرى اكعادنة، نتـ 

اؾ عىقة ذات دىكة إحصائنة بنف اوفصاح اككحاسبن اكبنئن استخداـ وتقشؼ اكلتائج أف مل
، واهداء اككاكن اكشرقة علد أدار اككحاسبة اكبنئنة وفقا ككتغنرات شرقة كحددة كثؿ حجـ اكشرقة

 .لوع اكصلاعة وشرقة كدقؽ حسابات
ن : أف ملاؾ عىقة ذات دىكة إحصائنة بنف اوفصاح اككحاسبن اكبنئاالستنتاجات والتوصيات

واكربحنة اكشرقة علد أدار اككحاسبة اكبنئنة وفقا ككتغنرات شرقة كحددة كثؿ حجـ ولوع اكصلاعة 
ودققن اكحسابات اهربعة اكقبرى، عكن اكرغـ تظمر اكلتائج إكن أف تقوف كختكطة كع لوع 

 .ربعة اكقبرى تظمر عىقة إنجابنةاكصلاعة وكدققن اكحسابات اه
اكػتلكنة اككسػتداكة بنف اكحؽ فن استغىؿ : (2017)امدين الغاهلل بن جمعا دراسة عبد
 .نعنة واككسئوكنة عف حكانة اكبنئةاككوارد اكطب

: اىستعراض اكلقدي ككفمـو اكحداثة واكلتائج اكسكبنة اككترتبة عكن تبلنل فن لظرنة اكتلكنة الهدف
جمات اكلظر اككختكفة وخاصة  فن كجاؿ اكبنئة. اكتعرنؼ بكفمـو اكتلكنة اككستداكة. اكتعرنؼ بو 

 حوؿ اهزكة اكبنئنة وسبؿ كواجمتما.
 :النتائج

  عدـ استمىؾ اككوارد اككتجددة بوتنرة أسرع كف قدرتما عكن اكتجدد أو بطرنقة نكقف أف تؤذي
 اكبشر أو اكلظـ اكداعكة ككحناة عكن اهرض وخاصة تكؾ اكتن كنس كما بدائؿ.
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 ظنفة اككتجددة قاكطاقة اكشكسنة واكطاقة اككائنة اكتوسع فن كجاؿ اىعتكاد عكن اكطاقة اكل
وطاقة اكرناح. واستخداـ اكفضىت اكتقكندنة قكوارد قدر اوكقاف كع اكتخكص كلما علد 
اكحاجة وبطرنقة ى تضر باكبشر ولظـ دعـ اكحناة عكن اهرض. اكلضاؿ كف أجؿ اكتخكص 

 .تعتبر ضارة باكبنئة كف اككبندات اكساكة واككخصبات اكقنكنائنة وخاصة تكؾ اكتن
فنكا نتعكؽ بحكانة اكبنئة واكعكؿ عكن استداكتما استمىؾ اككوارد باعتداؿ  :التوصيات واالقتراحات

وقفاءة وكراعاة اهسعار اهفضؿ كككوارد، واىستخداـ اهقثر قفاءة كككوارد، واهطر اكزكلنة 
 اكبدنكة اككحتككة كككوارد.  ىستبداؿ اككوارد غنر اككتجددة بكوارد بدنكة، واىستخداكات

ونرى اكباحث إف مذل اكدراسة استقكاى ككدراسات اكسابقة اكتن سبؽ كما وقد تلاوكت كوضوع 
 .كبنئة دخؿ اككدف اكصلاعنة فن كصراكتزاـ اكشرقات اكصلاعنة بكبدأ اكحفاظ عكن ا

 

 اإلطار النظري للدراسة
اكلمج اككادي كقابؿ  اككحاسبة اكبنئنة كلامجتعد  :وأنواع محاسبة التكاليف البيئية مفهوم

اقترح اككلمج اكفنزنائن كف قبؿ اهكـ  ،نتـ اعتكاد تمجنف فن اككحاسبة اكبنئنة. أوىً  اكلمج اكلقدي
تصلؼ وفقا كحاكتما  أدكة نتـ إعدادما تشنر إكن اككوارد اككتاحة داخؿ اكبكد اككتحدة حنث قاككة

كخ....(. اعتكادا عكن مذا إ اهراضن اكصحراونة ،عةاكزرا :واستخداكاتما )عكن سبنؿ اككثاؿ
اكتوازف اكحاكن كككوارد واوضافات  ،كف اكلاحنة اككادنة اكلمج نتـ تقدنـ اكعككنات اكبنئنة

 واكخصوكات كف مذا اككورد. 
اكحفاظ عكن وجود عىقة بنف اكشرقات اكصلاعنة  من وترى اكباحثة إف اككحاسبة اكبنئنة

لشطل اكبنئنة. وتسكح مذل اوجراءات اككحاسبنة ككشرقة بتحدند هعل فعاكل وكتاب ،كع اككجتكع
 ،وتحدند اكفوائد اككقتسبة كف مذل اىلشطل ،عكن كسار اكعادي كوعكاؿ اكصلاعنة تقكفل اكبنئة

إبىغ  أفضؿ اكوسائؿ اكككقلة ككقناس اكقكن )باكقنكة اكلقدنة أو اكوحدات اككادنة( ودعـ وتوفنر
 .لتائجل

توجد عدة تعارنؼ ككتقاكنؼ اكبنئنة كلما: اكتقاكنؼ اكبنئنة من عبارة عف  :كاليف البيئيةالت
كف أجؿ اوكتزاـ باهداء اكبنئن  اككؤسسة ومذا بماتضحنات، وقد تقوف صرنحة أو ضكلنة تقـو 

عكن أصوؿ  بكا نتوافؽ كع اكقوالنف واكتشرنعات اكبنئنة مذا كف جمة، وكف جمة ثالنة بكا نحافظ
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 ككتكقات اككؤسسة، وكف جمة ثاكثة بكا نكبن رغبات اككستمكقنف واهطراؼ اكخارجنة اهخرىو 
 (33 -31ص  ،)عبد اهلل أحكد جػابر عبد اكقادر

تكع ككجوملاؾ كف نكنز بنف اكتقاكنؼ اكبنئنة اكتن نتحككما اككشروع واكتن نتحككما ا
 نؼ اكخاص باككشروع منفاكتعر  (86، ص: 0663مكت كصطفن ملدي، ونعرفمكا قكا نكن )

 قنكة كا نتحككل اككشروع كف أضرار كادنة وبشرنة أثلاء عككنات اولتاج"."
"قنكة كا نتحككل اككجتكع كف أعباء تصنب ثروات  ومفأكا اكتعرنؼ اكخاص باككجتكع 

 ".نقوف اككشروع قد تسبب فنما وككتكقات اهطراؼ اهخرى
 عكن تشتكؿ: "ألما عكن بتعرنفما اكبنئنة اكنؼاكتق فن اكتخصصننف اكباحثنف إحدى قاكت قد

 اككتعكقة تكؾ إكن إضافة واكسنطرة، اكتخطنط تقاكنؼ سواء، حد عكن واكداخكنة اكتقاكنؼ اكخارجنة
 ".كلما واكحد اكبنئنة بكعاكجة اكتأثنرات

 ـ:جكنع اكتعارنؼ اكسابقة ترى اكباحثة أف اككحاسبة اكتقاكنؼ اكبنئنة تكر فن ثىث كراحؿ م كف
 اكقناس اككحاسبن اكتقاكنؼ واككلافع اكبنئنة بكا فن ذكؾ تقاكنؼ اىكتزاـ اكبنئن اكتن تعرؼ .0

 بألما: "قنكة كا تتعمد تكتـز اكشرقة بسدادل فن اككستقبؿ اوصىح قكعاكجة اهضرار اكبنئنة
د )كطًؼ، أٌكف اكسٌ  .عككناتما اكصلاعنة أو اولتاجنة اكتن تسببت فن حدوثما، قاكلاشئة عف

 (20، ص 8882 ،أحكد
 ضرار اكبنئنة.قاككلافع واه نةاوفصاح اككحاسبن عف قؿ كا نخص اكتقاكنؼ اكبنئ .8
اخذ اككعكوكات اكبنئنة اكتن تـ اوفصاح علما بعنف اىعتبار علد اتخاذ اكقرارات اككتعكقة  .3

 باكبنئنة.
جكوع كا تتحككل وترى اكباحثة كف خىؿ كا سبؽ نكقف تعرنؼ اكتقاكنؼ اكبنئنة عكن ألما ك

و ضكلنة ونقوف أانة اكبنئنة بحنث قد تقوف صرنحة اككؤسسة كف تقاكنؼ ضكف إطار حك
و ضرنبة لتنجة أنئنة أو وقانة كف اكتكوث اكبنئن ج تصحنحن كهثار اكبىتحككما فن شقؿ ع

 .اوضرار باكبنئة او كلع ككتكوث اكبنئن
والكا  ،بة اكبنئنة ى نعد مدفا فن حد ذاتلإف تطبنؽ اككحاس :أهداف محاسبة التكاليف البيئية

 :عكن اكلحو اكتاكننكقف تحدندما عكن اهمداؼ  وسنكة كتحقنؽ كجكوعة كف
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 .اكشفافنة كسؤوكنة اككلظكة وزنادة بنئتما اككحاسبة اكبنئنة ستساعد عكن تصرنؼ .0
ت إظمار اككلافع اكبنئنة اكتن خصصتما اككؤسسة كقؿ فترة كاكنة، وقد تتضكف اككساحا .8

اكخضراء اككضافة خىؿ اكفترة أو اكتخفنض فن خسائر وأضرار علاصر اكتكوث اكبنئن، 
اكعىج اكطبن، أو زنادة إنرادات وأرباح اككؤسسة كف تطبنؽ لظاـ اودارة  تخفنض تقكفة

 اكبنئنة.
عىقة اكشرقة باككجتكع بشقؿ عاـ وكجكوعة  نساعد عكن اكتفاوض عكن كفمـو اكبنئة ونحدد .3

كلظكة تسعن ودارة استراتنجنا جدندة  نئن عكن وجل اكخصوص. مذا نساعد عكناكضغط اكب
 .قضنة كع أصحاب اككصكحة واكلاشئة

تطكب كف اكشرقات أف تقوف  واككستثكرنف اهخىقنة ،بسبب حرقة اىستثكار اهخىقنة .1
 جذب قد تقوف اكشرقات لاجحة فن ،كف خىؿ اكتكسؾ صورة ودنة صدنقة ككبنئة. وباكتاكن،

 .كف اهفراد واكجكاعات "اكخضراء"اهكواؿ 
كجكوعات اككوبن اكبنئنة تشجع اككستمكقنف  حرقة استمىقنل اككحاسبة اكبنئنة اكتن أطكقتما .2

وباكتاكن إلتاج  ،اكشرقات كثؿ اككلتجات اكخضراء. ،اككلتجات اكصدنقة ككبنئة عكن اكشراء
 .ف طرنؽ اكقشؼ عف لفسلكتلافسنة عكنزة اكتسونؽ ا اككلتجات اكخضراء قد تتخذ

اكتزاكات تجال كقدكة وتغننر وباكتاكن نبدو  قد تظمر اكشرقات ،كف خىؿ جعؿ اكقشؼ اكبنئن .3
 تستجنب كعواكؿ جدندة. أف

اكعاطفة اكعاكة اكقونة. ملاؾ  اكشرقات اكعاككة فن اكصلاعات غنر اكصدنقة ككبنئة لشأت .4
 مذل اكصلاعات. كوبن بنئن قوي ضد

 اهراء. قارنر اكخضراء ككقافحة اكجكمور اكسكبن اككحتكؿنكقف استخداـ اكت .5
نكقف ككشرقات زنادة صورتما كف اكتلونر  ،كف خىؿ زراعة اكلمج اكتلونري كككحاسبة اكبنئنة .6

 نكقف اعتبارما شرقات اككستلنر. ،اكعاكـ ومذا إكن اكخارج
سة كف اكقطاعات تعد اكشرقات اكصلاعنة كوضوع اكدرا: مية المحاسبة لمتكاليف البيئيةھأ

اككمكة فن أي بكد، حنث تشقؿ عاكًى ماكًا فن ازدمار اهعكاؿ وتقـو عكن اكثقة فن اىستثكار 
واىقتصاد وذكؾ كف خىؿ عىقتما اكوثنقة كع اكمنئات اككشروعة واكحقوكنة، وكف خىؿ تقندما 

نة كشرقات اكصلاعنة باكتشرنعات واهلظكة اككفروضة عكنما، كذكؾ تعد اكبنالات اكتقاكنؼ اكبنئ
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كف اككصادرة اكماكة كككعكوكات باكلسبة ككتخذي اكقرارات اىقتصادنة، وسوؼ نساعد اوفصاح 
اكقافن فن مذل اكبنالات كتخذي اكقرارات اىقتصادنة فن تقننـ اككرقز اككاكن واهعكاؿ 

 واولجازات اكتن تقـو بما اكشرقات اكصلاعنة فن اكحد كف تكوث اكبنئة.
 ف ملاؾ اكعدند كف اهسباب اكتن دفعت لحو اىمتكاـ باككحاسبة اكتقاكنؼ اكبنئنة وكلما:ىشؾ ا

 كنأو بآخر ع ة قكاكنة، باكتاكن فمن تؤثر بشقؿكعظػـ اهلشطة اكبنئنة ذات طبنعة قكن 
 ,Ahmed, M. (2002) Sector Vol:55 تقاكنؼ اكتن تتحككمااكأصوؿ وخصـو اككلشأة و 

.No:30 , p 420,421 
  قن نشكؿ اهثار اكبنئنة اككحتككةسنع لطاؽ عككنة اكتقننـ وتحكنؿ اىستثكار كتو. 
  ا بدقة.ھداء اكعككنات واككلتجات وتسعنرآـ أفضؿ ككتقاكنؼ اكبنئنة و ھفاكتوصؿ إكن 
 .اككساعدة فن تطونر وتشغنؿ لظاـ إداري بنئن ككوحدة ققؿ 
 اكتفاعؿ كع كشقكة تكوث اكبنئة ضرورة  ماقوف اككحاسبة عككا اجتكاعنا فاف ذكؾ نفرض عكن

ذا اكعكـ كقارلة باكعكـو اهخرى كثؿ عكـ اىقتصاد ھا سنؤدي كتأخر ھا ىف تأخرھولفاذ كوارد
 واودارة.

 ا كف اعتراؼ اككجتكع بلتائجما كف خىؿ وظنفتن اكقناس واكتوصنؿ ھتستكد اككحاسبة وجود
ب عكن خدكات كملة اككحاسبة كككعكوكات اككاكنة واىقتصادنة كككجتكع واستكرار اكطك

واكتدقنؽ ككا نستكـز تكبنة اىحتناجات اككتزاندة كككعكوكات اكبنئنة واىجتكاعنة بجالب 
 اككعكوكات اككاكنة.

 اكعدند كف  إف تجامؿ قناس اكتقاكنؼ اكبنئنة اكلاتجة عف تكوث اكبنئن كف شألل أف نضكؿ
 نضخـ اكلتائج.كؤشرات قناس اهداء و 

كقن تكبن اككحاسبة اككاكنة كوظنفتما : لبيئية عمى األداء المالي لممؤسسةأثر التكاليف ا
اهساسنة فن إعىـ اهطرؼ اكداخكنة واكخارجنة بكحصكة اهداء اىقتصادي واىجتكاعن واكبنئن 
كككؤسسة، بشقؿ عادؿ فإف عكنما إعادة اكلظر فن بعض كفامنكما وفروضما. مذا نكقن عكن 

اسبة إجراء تغنرات اكىزكة فن لظـ اكتقاكنؼ بكا نجعكل نشكؿ اكتقاكنؼ اكوظنفة اككاكنة واككح
اكبنئنة، وكف ثـ تحدند اككقابكة اكسكنكة بلن إنراد اككلتجات وتقاكنفما ومذا بدورل نساعد فن ترشند 
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قرارات اكتسعنر، واكتن نلتج علما زنادة أرباح اككؤسسة وحصتما اكسوقنة عكن اككدى اكطونؿ 
قنفنة تحسنف اهداء اككاكن  ناهداء اكبنئن، وقناسل نساعد عك راسة تقاكنؼواىمتكاـ بد

ذ كـ نقوف قذكؾ فستتعرض اككؤسسة اكن تدنف كستونات جودة اهداء اكبنئن، تحكؿ  كككؤسسة. وا 
قكا تلظر اككحاسبة اككاكنة اكن تقاكنؼ اكبنئة  تبعات اكقالولنة فن غراكات واكحركاف كف حوافز.

 .اككؤسسات كف إعداد تقارنر ىستخداـ اككستثكرنف واككقترضنف كف تكؾ اكتقارنر ا تكقفلمعكن أ
تكثؿ اكتقاكنؼ اكبنئنة اكتن ى نكقف توقعما كف  ،تقاكنؼ خفنة كحتككة :أنواع التكاليف البيئية

قبؿ اككدنرنف. مذل اكتقاكنؼ من اكتقاكنؼ اكبنئنة بسبب اىكتزاكات اكقالولنة واوجراءات اكطوعنة 
 ألشطة اكشرقات.و 

قد تقوف  ،عكن اكرغـ كف أف مذل اكتقاكنؼ كصلفة قتقاكنؼ عاكة أو تقاكنؼ بحث وتطونر
نتـ اكتغاضن علما قبؿ اكعكؿ قكدنري اهعكاؿ اكترقنز عكن تقاكنؼ اىستثكارات  بعض اكتقاكنؼ

 (.0662 ،اكتن نتعنف اكقناـ بما )وقاكة حكانة اكبنئة
حادثة. فن حنف أف  لاتجة خاضعة كتصلنفات كختكفة وفقا كماقد تقوف اكتقاكنؼ اكبنئنة اك

اكغرض كف حكانة اكبنئة  بعض اكتقاكنؼ اكبنئنة تظمر لتنجة كهلشطة اكتن لفذت كف أجؿ
فن ألشطة اولتاج. باوضافة  واكبعض اهخر نحدث لتنجة ىستخداـ اككوارد ،وتوفنر اىستداكة

اكتكوث اكلاجـ عف اكشرقات. فن مذا  نجة ككبنئةتظمر بعض اكتقاكنؼ اكبنئنة لت ،إكن ذكؾ
 ؛وتقاكنؼ اكتشغنؿ ؛تقاكنؼ اكوقانة نكقف فحص اكتقاكنؼ اكبنئنة تحت ثىثة علاونف: ،اكسناؽ

 ((Çelik, M. 2008 وتقاكنؼ اكتلفنذ
كراحؿ ك من اكتقاكنؼ اككتقبدة فن عككنة اكتصكنـ واولتاج واىستخداـ واكتدكنر :تكاليف الوقاية

 اككلتج كف أجؿ حكانة اكبنئة وتقكنؿ اكضرر اكبنئن.
تقاكنؼ اكتلسنؽ اكبنئن ؛ تقاكنؼ اكتخطنط اكبنئن اكتقاكنؼ اككتقبدة فن دورة حناة اككلتج ؛

تقاكنؼ اودارة ؛ تقاكنؼ اكتغكنؼ اكصدنقة ككبنئة؛ تقاكنؼ إعادة اكتدونر؛ فن تصكنـ اككلتج
كص كف أو تقاكنؼ اكعىج داخؿ لطاؽ تقاكنؼ اكوقانة. مذل واكتخ ،وكراقبة اكلفانات ،اكبنئنة

 .وفقا كقرارات اودارة كتقاكنؼ اكتن نكقف تحدندمااكتقاكنؼ من ا
 نكقف تعرنفما عكن ألل سعر اككوارد اكطبنعنة اكعاكة اككستفندة أثلاء تشغنؿ :تكاليف التشغيل

تربة واككعادف من ألواع كف مذل لشطة. استخداـ اككوارد اكطبنعنة كثؿ اكمواء واككاء واكاه
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اكتقاكنؼ. اكتقاكنؼ اككتأثرة من اكتقاكنؼ اككتعكقة باهضرار اكبنئنة اكلاجكة عف فشؿ اككراحؿ 
اكسابقة. نتـ تعرنؼ علاصر اكتقكفة مذل عكن ألما الخفاض فن اكحنوالات واكلباتات واكخسائر 

 اء واكتربة. اككو  اكتن تسببما اكلفانات اكتن نتـ إطىقما فن اكمواء
نغنر فعاكة وتؤدي أنضا إكن خسائر تكوث اكبنئة واهضرار اكطبنعنة و اكتدابنر اككتخذة بعد 

تدار قبؿ حدوثما  نجب أف تقوف اككشاقؿ اكبنئنة ،اقتصادنة ضخكة. فن مذا اكسناؽ
Kırımhan, S. 2005)). 

 كهلشطة اكتشغنكنةهلشطة اككلجزة كتقكنؿ اككخاطر اكبنئنة اكتن نحتكؿ أف تلشأ لتنجة ا
 اهعكاؿ. وحكانة اكبنئة واكتقاكنؼ اككرتبطة بما نكقف أف تؤدي إكن تغننرات منقكنة وكاكنة عكن

خفض اكتقاكنؼ كع تغننر  ،مذل اكتغننرات من: خفض اكتقاكنؼ كع إعادة تصكنـ عككنة اولتاج
اهوكن كتحدند نكقف قبوؿ سعر كلخفض فن اككرحكة  ،اكزنادات فن اهسعار ،تصكنـ اككلتج

وضع إستراتنجنة إطىؽ كتبلن اككلتج فن اكسوؽ. علدكا تختار اكشرقات  ،اكتقكفة واكسعر باكقاكؿ
حساب فروؽ اكتقكفة اكلاشئة اكتن تغطنما  قنؼ ،اختنار اكتأثنر اكبنئن عكن شراء اهصوؿ

ونحسب باكتفصنؿ  فنكا نتعكؽ باكبنئة فإف اكتقاكنؼ اككتقبدة ،اككحاسبة اكبنئنة. فن مذا اكسناؽ
نجب عرض   (Halftrack, V. Soylu, K. 2008).وتظمر اهثار اككاكنة فن اكتقارنر اككاكنة

 كىحظات اكتقرنر اككاكن. اككخاطر اكبنئنة غنر اككاكنة باكتفصنؿ فن تقارنر اكتشغنؿ/اكبنئة وفن
ة باكبنئة نشنر إكن وفن كجاؿ اكعىقة وأسباب أمتكاـ اككحاسب :أسباب اهتمام المحاسبة بالبيئة

ف واناد، ا)جبار، لاظـ شعبمتكػاـ اككحاسبة باكبنئة قكا نأتن القاط اكتاكنة اكتن توضػح أسػباب اك
 :(2ص 8116

 اكقرارات اكىزكة كتحقنؽ اكتطور لظاـ اككحاسبة اكبنئنة نعد أداة كقناس ورقابة واتخاذ. 
  أسكاكنة أو لفقات تشغنكنة واكحاجة إكن اكزنادة اكقبنرة فن اكلفقات اكبنئنة سواء قالت لفقات ر

 وضع أوكونات كمذل اكلفقات.
  اككاكنة اكخاصة باكلفقات اكبنئنةحاجة اودارة اكككحة ككبنالات. 
 (.دة اكتقاكنؼ اكبنئنة )قكوجل قكفةتبرز اكحاجة كككحاسبة اكبنئنة كقنا 
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 نؼ اكبنئنة عادًة كػا تقػوف نؤدي اىمتكاـ باككحاسبة اكبنئنة إكن اكوفر فن اكتقاكنؼ هف اكتقاك
 جػزء كػف اككصارنؼ اكصلاعنة اوضافنة.

 اكحاجة اككتزاندة ككبنالات اككاكنة اكخاصة باهداء اكبنئن كف قبؿ كختكؼ اكجمات قاكحقوكة، 
اككقرضنف اكبلوؾ واككلظكات غنر اكحقوكنة هف عدـ توفر كثؿ مذل اكبنالات  ،اككػستثكرنف

 .تىؼ اككوارد اكطبنعنةا  كككتزكة عكن تكوث اكبنئة و غنر ا نساعد بعض اككلظكات
  كعظـ اهلشطة اكبنئنة ذات طبنعة قكنة وكاكنة وباكتاكن فمن تؤثر بشقؿ أو بآخر عكػن

 أحػواؿ وخػصـو اككلظكة واكتقاكنؼ اكتن تتحككما.
  ملاؾ حاجة ككحة هسكوب كىئـ كتخصنص وتحكنؿ اكتقاكنؼ اكبنئنة واكتكننز بنلما وبنف

ومذا باكلتنجة  ،قاكنؼ اهخػرى بدًى كف تحكنكما عشوائنًا كصعوبة اقتفاء أثر مذل اكتقاكنؼاكت
 .حدند أسعار اككلتجاتنؤدي إكن أنجػاد أسػكوب كىئػـ كتخفنض اكتقاكنؼ وكف ثـ ت

نعتبر اوفصاح كف اهرقاف اكرئنسنة فن اكفقر اككحاسبن،  :تعريف اإلفصاح المحاسبي البيئي
ظمار اكشنء بشقؿ واضح وكعكـو ونعبر اوفصاح عف اهداء اكبنئن عف اهسكوب ونمدؼ اكن إ

أو اكطرنقة اكتن بواسطتما تستطنع اككؤسسات إعىـ اككجتكع بأطرافل اككختكفة ذات اككضكوف 
 .اكبنئن، وتعد اكقوائـ اككاكنة أو اكتقارنر اكككحقة بما أداة كلاسبة كتحقنؽ ذكؾ

بنئن نكقف أف نعرؼ بألل: "تقدنـ وعرض اكبنالات واككعكوكات ترى اكباحثة أف اوفصاح اك
دراجما فن اكقوائـ اككاكنة، ككا نسمؿ عكؿ ا  اككتعكقة باهلشطة اكبنئنة ككلشآت اهعكاؿ و 

كستخدكن اككعكوكات وكتخذي اكقرارات ونؤدي إكن ترشند اكقرارات علد تقننـ اهداء اكبنئن كمذل 
 .اككلشآت

: ف مكاا: ونضـ اوفصاح اككحاسبن اكبنئن لوعبي عن التكاليف البيئيةأنواع اإلفصاح المحاس
 (843ص  8100 ،)عكارة لواؿ

وبكقتضال تكتـز  ،: ظمر كفمـو اوفصاح اككحاسبن اكبنئن اوجباري واوكزاكناإلفصاح اإللزامي
 ؤسسة فن جالبنل اكسكبناككؤسسات باكحد اهدلن صورة واضحة عف طبنعة اهداء اكبنئن ككك

كف قبؿ اككلظكات  خارجنقكا أف كصدر اوكزاـ أو اوجبار نفترض أف نقوف  .واىنجابن
غنر أف كصدر اوكزاـ نكقف أف نقوف كف اككلظكات  ،اككملنة اككحاسبنة اككحكنة أو اكدوكنة

 .واككوائح واكقرارات اككلفذة كما ةنكبنئااككملنة كككحاسبة حنث قد تشنر اكقوالنف 
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: ونتـ اوفصاح اىختناري ىستقكاؿ كا نرال اككحاسبوف ضرورنا كتغذنة ياإلفصاح االختيار 
 ،واكتن نكثؿ اوفصاح اوكزاكن اكحد اهدلن كلما ،احتناجات اككستخدكنف كككعكوكات اككحاسبنة

حنث نثور اكجدؿ حوؿ إكقالنة صناغة افتراضنة ىحتناجات اككستخدكنف نجري بلاء عكنما 
ح اككقدـ بشقؿ إكزاكن حنث اوفصاح اككحاسبن اىختناري صناغة شقؿ وكضكوف اوفصا

تدارقل وتغطنتل. ونكقف اكقوؿ أف اوفصاح اكبنئن اوختنارى كا مو إّى إستراتنجنة تكجأ إكنما 
بؿ أف اككؤسسات اكتن ترغب فن اجتناز  ،اككؤسسات ذات اكحساسنة اكبنئنة عكن شمادات اهنزو

 .اوستراتنجنة فنة عكنما تبلن مذلاكحدود اكجغرا
 :(8114 ،كطنؼ زنود وآخروف)ملاؾ عدة كستونات كوفصاح حسب اكمدؼ 

اوفصاح اكقاكؿ: مو أف نقوف تقدنـ اككعكوكات شاكؿ وكعبر عف قؿ اهحداث واكعككنات  .0
قكا  ،اىقتصادنة اككتعكؽ بما، أي أف تتوفر جكنع اككعكوكات اكتن كما تأثنر عكن اككستخدـ

 .كلتمنة بؿ نشكؿ اكوقائع اكىحقة بفترات كحاسبة ةقائؽ كتعكقألل ى نقتصر عكن ح
مو أف تقدـ اككعكوكات بشقؿ نحتـر اولصاؼ بنف احتناجات جكنع  :اوفصاح اكعادؿ .8

وأف تقوف صناغة وعرض اككعكوكات بدوف تحنز كطرؼ كعنف عكن حساب  ،اهطراؼ
 أطراؼ أخرى.

وكات كاكذي نراعن اكحد اهدلن كككعاوفصاح اكقافن: مو أف تقدـ اككعكوكات باكشقؿ  .3
 اكواجب توفنرما فن اكقوائـ اككاكنة.

أف تقدـ اككعكوكات فن اكقوائـ اككاكنة بحنث تقوف ذات قنكة وكلفعة  اوفصاح اككىئـ: .1
 .ا كع طبنعة اكلشاط وظروؼ اككؤسسةباكلسبة ككستخدكنما وأقثر تلاسب

سة كعكوكات كثؿ إعىف عف تقدنرات (: مو أف تقدـ اككؤساوفصاح اكتثقنفن )اوعىكن .2
 .س كاؿ جدندكاكنة أو عف اقتتاب فن رأ

بحنث تسكح  ،: مو أف تقدـ اككعكوكات فن اكقوائـ اككاكنة دوف تضكنؿاوفصاح اكوقائن .3
 .بحكانة اهطراؼ ذوى اكقدرات اككحدودة عكن اكفمـ واودراؾ كككعكوكات اككاكنة

: زادت اهحداث اكبنئنة القوانين والتشريعات الدولية دور المحاسبة التكاليف البيئية فى ضوء
فن اكسلوات اهخنرة كف وعن وامتكاـ اككجتكع باككحافظة عكن جودة اكبنئة، وخاصة دور 
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اكشرقات وكسؤوكنتما فن مذا اكصدد، وأدى ذكؾ إكن امتكاـ اككلظكات اككملنة واكجكعنات 
كف اكخطوات واككبادرات اكتن تشجع  اكعككنة اككحاسبنة بمذا اككوضوع، كف خىؿ اكعدند

 .اكتقاكنؼ اكبنئنةاكشرقات عكن اىعتراؼ ب
 

 منهج البحث
حنث نعتكد عكن  ،واككلمج اىستلباطن ،اعتكد اكباحثوف عكن قؿ كف اككلمج اىستقرائن

اككلمج اىستلباطن فن اكرجوع إكن اهصوؿ اكعككنة كف خىؿ اكدراسة اككقتبنة واىلترلت 
حنث تتـ دراسة  .ككملنة اككتعكقة باكفجوة اكبحثنةواكلدوات اكعككنة وا ،ربنة واهجلبنةكككراجع اكع

وتحكنؿ كا تلاوكتل اكدراسات اكسابقة اكتن وردت فن اكفقر اككحاسبن فنكا نتعكؽ بكتغنرات اكدراسة 
 كف أجؿ تحدند كفمـو قؿ كتغنر كف مذل اككتغنرات، وذكؾ بغرض تحدند اوطار اكلظري ككفامنـ

 .كقولات كشقكة اكبحث، وكف ثـ تحدند اككتغنرات اكتن تكثؿ اككشقكة كحؿ اكبحث واكدراسة
قكا تعتكد اكباحثة عكن اككلمج اىستقرائن ككا نظمرل اكواقع اكعككن ككبنالات واككعكوكات 

 ،اكتن نتـ اكحصوؿ عكنما كف خىؿ قائكة استقصاء ،اككرتبطة باهداء اكبنئن كككلشات اكصلاعنة
 ،ثـ نتـ إجراء اكتحكنؿ اىحصائن ،توجنمما إكن اكعدند كف اوطراؼ اككرتبطة بكجاؿ اكدراسة نتـ

 .واختبار صحة اكفروض اكبحثنة
 

 أدوات الدراسة
قرارات ثر كحاسبة اكتقاكنؼ اكبنئنة عكن اتخاذ اكأ نإعداد قوائـ اىستقصاء ككتعرؼ عك

 نككتعرؼ عك شتكؿ عكن عبارات وصفنةعدة كحاور وت نكتحقنؽ اكتلكنة اككستداكة تشتكؿ عك
 .اكوعن اكبنئن ىكد

نقصد بثبات أداة اكقناس أف نعطن اكلتائج لفسما  :صدؽ اىتساؽ اكداخكن كفقرات اككقناس
 إذا أعند تطبنؽ اككقناس عكن لفس اكعنلة فن لفس اكظروؼ ونتـ قناسل بثىث طرؽ:

ة استطىعنة وتـ حساب كعاكؿ نتـ فن مذل اكطرنقة تطبنؽ اككقناس عكن عنل :االختبار
فإذا قالت كعاكؿ اىرتباط كرتفعا فاف مذا نقوف كؤشرا عكن ثبات اككقناس وباكتاكن  ،اىرتباط

 عكن صىحنة وكىئكة مذل اككقناس هغراض اكدراسة.
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عف طرنؽ اكتجزئة اكلصفنة: حنث نتـ تجزئة فقرات اككقناس إكن جزأنف، اكجزء اهوؿ  الثبات
( بنف  rاكفردنة واكجزء اكثالن نكثؿ اهسئكة اكزوجنة ثـ نحسب كعاكؿ اىرتباط )  نكثؿ اهسئكة

درجات اهسئكة اكفردنة ودرجات اهسئكة اكزوجنة ثـ تصحنح كعاكؿ اىرتباط بكعادكة بنرسوف 
 : قاكتاكنبراوف 
 (اكفا قرلباخكقناس اكثبات ) :(1جدول)

 قنكة أكفا عدد اكعبارات أبعاد اككقناس
 1.535 01 ر اهوؿاككحو 

 1.464 01 اكلحور اكثالن
 1.442 01 اككحور اكثاكث
 1.530 00 اككحور اكرابع

استخدكت اكدراسة أسكوب اكتحكنؿ اوحصائن اكوصفن واكقكن  :األساليب اإلحصائية المستخدمة
نرات وذكؾ باستخراج اكتقرارات واكلسب اككئونة واكتحكنؿ اكقكن ككعىقات اىلحدارنة بنف اككتغ

 اككرتبطة باكدراسة عف اكتقاكنؼ اكبنئنة واككتغنرات اككؤثرة فنما.
 

 حدود الدراسة
اكتقارنر اككاكنة اكسلونة وتقارنر اكبنئنة ( وتشتكؿ عكن 8104 -8116: كف اكفترة )حدود زمنية

، واكتقارنر اككرتبطة باكقوائـ 8104وحتن  8116اكسلونة واىستداكة اكسلونة خىؿ اكفترة كف 
 .اكشرقة اكوطلنة ككلتجات اكذرةككاكنة واككتعكقة بكجكس إدارة اكشرقة ا

ذات اكتأثنر اكبنئن اكسكبن باكترقنز  ت اكصلاعنة باكعاشر كف ركضافآ: اككلشمكانيةحدود 
 واككسجكة فن سوؽ اهوراؽ اككاكنة اككصري.)اكشرقة اكوطلنة ككلتجات اكذرة(  نعك

 

 فروض البحث
 .ةأاكبنئنة وتقاكنؼ تشغنؿ اككلش قة ذات دىكة إحصائنة بنف اكتقاكنؼتوجد عى :الفرض األول
: توجد عىقة ذات دىكة إحصائنة بنف اكتقاكنؼ اكبنئنة وكستوى جودة اككلتج الفرض الثاني

 .نةئاكلما
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 .ةأاكبنئنة وزنادة ربحنػػة اككلش : توجد عىقة ذات دىكة إحصائنة بنف اكتقاكنؼلثالفرض الثا
عكن سرعة اتخاذ اكقرارات : إظمار اكتقاكنؼ اكبنئنة فن اكقوائـ اككاكنة نساعد بعالفرض الرا

 .ةأكككلش
توافر اوفصاح اككحاسبن ككتقاكنؼ اكبنئنة نؤدى إكن تحقنؽ اكتلكنة  :الفرض الخامس

 .تداكة كككوارد اكطبنعنة اككتاحةاككس
 

 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها
 ككعاككنف بشرقة اكذرة بكلطقة اكعاشر كف ركضاف اكفئات اكعكرنة :(2)جدول

 % التكرار العمر م
 06.04 83 ةسل 31أقؿ كف  0
 32.11 18 سلة 11سلة إكن أقؿ  31كف  8
 86.04 32 سلة 21سلة إكن أقؿ كف 11كف  3
 03.34 81 سلل فأقثر 21كف  1
 011 081 اوجكاكن 

 ستبناف: إعداد اكباحثة كف بنالات استكارة اىالمصدر
%( 32لسبة باكفئات اكعكرنة هعكار أفراد عنلة اكدراسة قاف ) نأف أعك( 8نوضح جدوؿ )
 11ارمـ كف %( تتراوح أعك86.04نكنمـ ) ؛سلة 11 كف أقؿ نسلة اك 31تتراوح أعكارمـ كف 

 ة؛سل 31تن تتراوح أعكارمـ هقؿ كف %( ككفئة اك06.04بنلكا بكغت ) ؛سلة 21سلة إكن أقؿ كف
 سلل فأقثر. 21%( كهعكار 03.34بكغ لحو ) وأخنرا
 اكحاكة اكتعكنكنة وفراد عنلة اكدراسة بشرقة اكذرة باكعاشر كف ركضاف :(3)جدول

 % التكرار المؤهل العممي م
 33.33 11 دبكـو 0
 06.04 83 ثالونة عاكة 8
 13.33 28 بقاكورنوس 3
 8.21 3 كاجستنر 1
 0.34 8 قتوراة 2
 011 081 اوجكاكن 

 : إعداد اكباحثة كف بنالات استكارة اىستبنافالمصدر
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%( كحككة 13.33لسبة هفراد عنلة اكدراسة قاف ) نأف أعك( 3بنلكا نشنر جدوؿ )
 ؛%( كحككة اكثالونة اكعاكة06.04بنلكا بكغت ) ؛%( كحككة اكدبكـو33.33نكنمـ ) ؛اكبقاكورنوس

 .ةكحككة اكدقتورا %(0.34بكغ لحو ) وأخنرا ؛%(8.2أكا اككاجستنر )
 اكحاكة اكوظنفنة وفراد عنلة اكدراسة بشرقة اكذرة باكعاشر كف ركضاف :(4)جدول

 % التكرار الوظيفة م
 3.34 5 كدنر عاـ 0
 3.34 5 كدنر كاكن 8
 08.21 02 كدنر أداري 3
 08.21 02 رئنس  قسـ 1
 81.53 82 كحاسب 2
 03.34 81 قنكنائن 3
 03.33 03 عكاكة فلنة 4
 01.53 03 عكاكة خدكات كعاولة 5
 011 081 اوجكاكن 

 : إعداد اكباحثة كف بنالات استكارة اىستبنافالمصدر
 ؛%( ككحاسب81.53لسبة هفراد عنلة اكدراسة قاف ) ن( أف أعك1) بنلكا نشنر جدوؿ

 %( كقؿ08.2قكا بكغ ) ؛%( ككعكاكة اكفلنة03.33بنلكا بكغت ) ؛%( ككقنكائن03.34نكنمـ )
%( 3.34وأخنرا بكغ لحو ) ؛%( ككخدكات اككعاولة01.53وبكغ ) ؛ورئنس قسـ ،كف كدنر إداري

 كدنر كاكن. ،ككدنر عاـ
 سلوات اكخبرة وفراد عنلة اكدراسة بشرقة اكذرة باكعاشر كف ركضاف :(5)جدول

 % التكرار سنوات الخبرة م
 10.34 21 سلوات 2أقؿ كف  0
 83.34 38 تسلوا01سلل إكن أقؿ كف  2كف  8
 81.53 82 سلل 02سلوات إكن أقؿ كف  01كف  3
 08.21 02 سلل فأقثر 02كف  1
 011 081 اوجكاكن 

 : إعداد اكباحثة كف بنالات استكارة اىستبنافالمصدر
%( 10.34لسبة كسلوات اكخبرة هفراد عنلة اكدراسة قاف ) نأف أعك( 2نوضح جدوؿ )

بنلكا بكغت  ؛سلوات01سلل إكن أقؿ كف  2ككخبرة كف  %(83.34نكنمـ ) ؛سلوات 2هقؿ كف 
%( ككخبرة كف 08.2وأخنرا بكغ لحو ) ة؛سل 02أقؿ كف  نسلوات اك 01رة كف %( ككخب81.53)

 سلل فأقثر. 02
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أثر أهمية  تطبيق عممية القياس واإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية عمي التنمية 
 :مضانالمستدامة بشركة الذرة بالعاشر من ر 

: توجد عىقة ذات دىكة إحصائنة بنف اكقناس واوفصاح اككحاسبن عف اكتقاكنؼ الفرض األول
 رفع اكوعن اكبنئن كدى اككسئوكنف نعك لاكبنئنة فن شرقة اكذرة باكعاشر كف ركضاف وأثر 

 نساعد اكقناس واوفصاح اككحاسبن عف اكتقاكنؼ اكبنئنة فن شرقة اكذرة ناكفقرة اهوك :
 ،%( كغنر كوافؽ1.11كف ركضاف إكن رفع اكوعن اكبنئن كدى اككسئوكنف بلسبة ) باكعاشر

%( ككوافؽ وكوافؽ بشدة بإجكاكن 31.16%(، )21.20%( ككحاند، )00.33)
 ىاح اكبنئن عكن رفع درجة اكوعن كد%( ككا نعلن وجود أثر ككقناس واوفص51.31)

 .اككسئوكنف بشرقة اكذرة
 اس واوفصاح عف اكتقاكنؼ اكبنئنة فن شرقة اكذرة باكعاشر كف اكفقرة اكثالنة: نساعد اكقن

ركضاف إكن غرس اكوعن اكبنئن كدى اهطراؼ اهخرى قاككوردنف واكبلوؾ واكعكىء 
%( ككحاند، 5.51) ،%( كغنر كوافؽ0.63واككسامكنف واككقاوكنف واكضرائب بلسبة )

( ككا نعلن وجود أثر %56.83%( ككوافؽ وكوافؽ بشدة بإجكاكن )%32.12(، )23.46)
ككقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ اكبنئنة عكن غرس اكوعن اكبنئن كدى اهطراؼ اهخرى 

 .قاككوردنف واكبلوؾ واكعكىء واككسامكنف واككقاوكنف
  اكفقرة اكثاكثة: نتطكب اكقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ اكبنئنة فن شرقة اكذرة باكعاشر كف

%( كغنر 0.63استعدادمـ وعادة اكتلظنـ اكداخكن بلسبة )ركضاف إكن وعن اككسئوكنف عف 
%( ككوافؽ وكوافؽ بشدة بإجكاكن 32.12%(، )23.46%( ككحاند، )5.51) ،كوافؽ

وعن اككسئوكنف عف  ن%( ككا نعلن وجود أثر ككقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ عك56.83)
 .استعدادمـ وعادة اكتلظنـ اكداخكن

 ناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ اكبنئنة فن شرقة اكذرة باكعاشر كف اكفقرة اكرابعة: بساعد اكق
ركضاف إكن وعن اككسئوكنف عف استعدادمـ ككرقابة اكشاككة عكن اكجودة اكبنئنة بلسبة 

%( ككوافؽ وكوافؽ 11.54%(، )21.63%( ككحاند، )2.44) ،%( كغنر كوافؽ8.11)
وعن  نفصاح عف اكتقاكنؼ عكس واو%( ككا نعلن وجود أثر ككقنا60.53بشدة بإجكاكن )

 اككسئوكنف عف استعدادمـ ككرقابة اكشاككة عكن اكجودة اكبنئنة.
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 نتطكب اكقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ اكبنئنة فن شرقة اكذرة باكعاشر كف  :اكفقرة اكخاكسة
%( 1.23ركضاف إكن وعن وتدرنب اكعكاؿ كنتكتعوا بكمارات بنئنة كتعددة تكقلمـ بلسبة )

%( ككوافؽ وكوافؽ بشدة بإجكاكن 30.16%(، )23.18%( ككحاند، )4.23) ،كغنر كوافؽ
وعن وتدرنب اكعكاؿ  نككقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ عك %( ككا نعلن وجود أثر54.60)

 كنتكتعوا بكمارات بنئنة كتعددة تكقلمـ كف اكعكؿ اكلظنؼ.
  شرقة اكذرة باكعاشر كف اكفقرة اكسادسة: نتطكب اكقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ اكبنئنة فن

%( كغنر 8.61ركضاف إكن وعن اككسئوكنف ىستخداكمـ كواد وطاقة لظنفة كولتاج بلسبة )
%( ككوافؽ وكوافؽ بشدة بإجكاكن 31.30%(، )23.53%( ككحاند، )2.55) ،كوافؽ

وعن اككسئوكنف  ن%( ككا نعلن وجود أثر ككقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ عك60.04)
 .اد وطاقة لظنفة كولتاجىستخداكمـ كو 

  اكفقرة اكسابعة: نتطكب اكقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ اكبنئنة فن شرقة اكذرة باكعاشر كف
%( كغنر 1.61ركضاف إكن وعن اككسئوكنف كعككنة تحسنف طرؽ اولتاج اكلظنؼ بلسبة )

%( ككوافؽ وكوافؽ بشدة بإجكاكن 36.60%(، )23.31%( ككحاند، )8.58) ،كوافؽ
وعن اككسئوكنف  نككقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ عك %( ككا نعلن وجود أثر63.82)

 .كعككنة تحسنف طرؽ اولتاج اكلظنؼ
  اكفقرة اكثاكلة: نتطكب اكقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ اكبنئنة إكن وعن أخىقن كككسئوكنف فن

 %( ككحاند،3.21) ،%( كغنر كوافؽ0.61شرقة اكذرة باكعاشر كف ركضاف بلسبة )
 %( ككا نعلن وجود أثر60.23%( ككوافؽ وكوافؽ بشدة بإجكاكن )%33.38(، )82.80)

وعن أخىقن كككسئوكنف فن شرقة اكذرة باكعاشر كف  نككقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ عك
 .ركضاف

  اكفقرة اكتاسعة: نتطكب اكقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ اكبنئنة إكن وعن اككسئوكنف كككلافسة
%( كغنر 1.61ة باكعاشر كف ركضاف عكن أساس اكجوالب اكبنئنة بلسبة )فن شرقة اكذر 

%( ككوافؽ وكوافؽ بشدة بإجكاكن 36.60%(، )23.31%( ككحاند، )8.58) ،كوافؽ
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%( ككا نعلن وجود أثر ككقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ عكن وعن اككسئوكنف 63.82)
 .جوالب اكبنئنةكككلافسة فن شرقة اكذرة باكعاشر كف ركضاف عكن أساس اك

  اكفقرة اكعاشرة: نتطكب اكقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ اكبنئنة باكتقارنر اككاكنة فن شرقة اكذرة
%( 8.11باكعاشر كف ركضاف إكن توعنة اككسئوكنف ككحصوؿ عكن اككعكوكات اكبنئة بلسبة )

ن %( ككوافؽ وكوافؽ بشدة بإجكاك11.54%(، )21.63%( ككحاند، )2.44) ،كغنر كوافؽ
%( ككا نعلن وجود أثر ككقناس واوفصاح عف اكتقاكنؼ عكن توعنة اككسئوكنف 61.53)

 .ككحصوؿ عكن اككعكوكات اكبنئة
 ناككحاسبن عف اكتقاكنؼ اكبنئنة عكأثر أمكنة  تطبنؽ عككنة اكقناس واوفصاح  :(6)جدول

 اكتلكنة اككستداكة بشرقة اكذرة باكعاشر كف ركضاف

رقم 
 الفقرة

غير 
موافق 

 شدةب
غير  %

موافق  % موافق % محايد % موافق
 % بشدة

0 1 1 03 1.11 12 00.33 811 21.20 032 31.16 
8 1 1 5 0.63 33 5.51 881 23.46 012 32.12 
3 1 1 08 8.63 31 4.36 881 22.04 011 31.15 
1 1 1 01 8.11 81 2.44 808 21.63 041 11.54 
2 1 1 05 1.23 31 4.23 881 23.18 082 30.16 
3 1 1 08 8.61 81 2.55 838 23.53 011 31.30 
4 1 1 1 1.61 08 8.58 811 23.31 041 36.60 
5 1 1 5 0.61 84 3.21 885 22.80 021 33.38 
6 1 1 1 1.61 08 8.58 811 23.31 041 36.60 
01 1 1 01 8.11 81 2.44 808 21.63 041 11.54 

 ارة اىستبناف: إعداد اكباحثة كف بنالات استكالمصدر
 اختبار )ت( ككفروؽ بنف اككتغنرات :(7)جدول

 اختبار )ت( لمفروق بين المتغيرات
 كحاند غنر كوافؽ 

 3.14 8.21 اككتوسط
 3.31 0.35 اكتبانف

 01 01 عدد اككشامدات
Pooled Variance 3.66  1 كعاكؿ اىختىؼ  Df 05  قنكة t -1.11  

 SPSSرة اىستبناف باستخداـ اختبار ت برلاكج جكعت وحسبت كف بنالات استكا
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 اختبار )ت( ككفروؽ بنف اككتغنرات :(8)جدول
 اختبار )ت( لمفروق بين المتغيرات

 كوافؽ غنر كوافؽ 
 21.83 8.210 اككتوسط
 3.13 0.35 اكتبانف

 01 01 عدد اككشامدات
  1 كعاكؿ اىختىؼ  3.60 اكفرؽ اككجكع

Df 05  قنكة t -25.22  
 SPSSجكعت وحسبت كف بنالات استكارة اىستبناف باستخداـ اختبار ت برلاكج 

 اختبار )ت( ككفروؽ بنف اككتغنرات :(9)جدول
 اختبار )ت( لمفروق بين المتغيرات

 غنر كوافؽ كوافؽ بشدة 
 8.214 33.44 اككتوسط
 0.35 00.85 اكتبانف

 01 01 عدد اككشامدات
  1 اىختىؼ كعاكؿ  3.33 اكفرؽ اككجكع

Df 05  قنكة t 31.12  
 SPSSجكعت وحسبت كف بنالات استكارة اىستبناف باستخداـ اختبار ت برلاكج 

استخكصت اكباحثة كف اكلتائج اكسابقة إف جكنع إفراد اكعنلة وافقوا عكن أثر قناس اكتقاكنؼ 
قة اكذرة واكعاككنف بما ا فن رفع اكوعن كدي اككسئوكنف بشر ھاكبنئنة واوفصاح اككحاسبن وتأثنر

واككتعاككنف كعما كف اككوردنف واككشترنف وتحقنؽ أمداؼ اكشرقة وتقكنؿ اهثار اكلاجكة عف 
 اكتكوث.

تـ اكحصوؿ عكن : نتائج قياس أثر الفروض باستخدام التقدير الكمي لممتغيرات
اكقكنة  ( عف اككتغنرات8104-8115بنالات شرقة اكذرة باكعاشر كف ركضاف خىؿ اكفترة )

 اككرتبطة باكدراسة.
اكتقاكنؼ اكبنئنة وتقاكنؼ تشغنؿ "توجد عىقة طردنة ذات دىكة إحصائنة بنف  :الفرض األول

ة واكتقاكنؼ اكبنئنة ألحدارنة بنف تقاكنؼ تشغنؿ اككلشبدراسة اكعىقة اى .وكبنعات اكشرقة" ةأاككلش
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جكاكن اككبنعات ككلتجات اكشرقة بشرقة اكذرة باكعاشر عىقة ارتباط كوجبة كف ركضاف  وا 
ة( وكجكؿ اكربح، أتقكفة اكتشغنؿ كككلشاكتقاكنؼ اكبنئنة )كعلونة بنف كستوى اوفصاح اكبنئن عف 

( بقنكة 1.61حنث قالت قنكة كعاكؿ اىرتباط ) كوجبةحنث قالت إشارة كعاكؿ اىرتباط 
 .(43.14( وبكغت قنكة ؼ ككلكوذج )sig=000كعلونة )

 اكلحو اكتاكن: نة اكعىقة ككلكوذج عكوقد أكقف صناغ
Y = 66.48 + 0.257x1 

(2.42)**   (8.55)**       

 تعبر عف كجكؿ اكربح بشرقة اكذرة تعبر عف اككتغنر اكتابع Y ،حنث أف
x1 .ومو تقكفة اولتاج باكشرقة وتعبر عف اككتغنر اككستقؿ 

كتقاكنؼ اكبنئنة وكستوى جودة : "توجد عىقة طردنة ذات دىكة إحصائنة بنف االفرض الثاني
بدراسة اكعىقة اىلحدارنة بنف ككتقاكنؼ اكبنئنة وزنادة ربحنة اككلشاة بشرقة اكذرة . نة"ئاككلتج اكلما

توجد عىقة ارتباط كوجبة كعلونة بنف كستوى اوفصاح اكبنئن عف  باكعاشر كف ركضاف
كجكؿ اككبنعات بشرقة اكذرة اككتغنر ة( تقكفة اولتاج كتضكلة اكتقاكنؼ اكبنئناكتقاكنؼ اكبنئنة )

( بقنكة 1.51حنث قالت قنكة كعاكؿ اىرتباط ) كوجبةاكتابع حنث قالت إشارة كعاكؿ اىرتباط 
 ند أكقف صناغة اكعىقة ككلكوذج عك( وق10.34وبكغت قنكة ؼ ككلكوذج ) (sig=000كعلونة )

 اكلحو اكتاكن:
Y = 24.13 + 1.003x1 

(0.813) (6.43)**       

 تعبر عف عف تقكفة تشغنؿ اولتاج باكشرقة اككتغنر اكتابع  Y ، حنث أف
x1 تعبر عف اكربح بشرقة اكذرة 

تقكفة ضكف : "توجد عىقة طردنة ذات دىكة إحصائنة بنف اكتقاكنؼ اكبنئنة الفرض الثالث
قة اىلحدارنة بدراسة اكعى. "تشغنؿ اولتاج باكشرقة كجكؿ اككبنعات بشرقة اكذرة اككتغنر اكتابع

توجد عىقة ارتباط  ،ة بشرقة اكذرة باكعاشر كف ركضافأاكنؼ اكبنئنة وزنادة ربحنة اككلشبنف ككتق
تقكفة اولتاج كتضكلة اكتقاكنؼ اكتقاكنؼ اكبنئنة )كوجبة كعلونة بنف كستوى اوفصاح اكبنئن عف 

رة كعاكؿ اىرتباط كوجبة كجكؿ اككبنعات بشرقة اكذرة اككتغنر اكتابع حنث قالت إشااكبنئنة( 
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( وبكغت قنكة ؼ ككلكوذج sig=000( بقنكة كعلونة )1.51حنث قالت قنكة كعاكؿ اىرتباط )
 وقد أكقف صناغة اكعىقة ككلكوذج عكن اكلحو اكتاكن: (10.34)

Y = 148.4 + 1.003x1 

(3.70)**  (19.3)**       
 اكتابع  تعبر عف كجكؿ اككبنعات بشرقة اكذرة اككتغنر Yحنث أف 

x1 تعبر عف تقكفة تشغنؿ اولتاج باكشرقة 
كصفوفة اىرتباط بنف اككتغنرات اىقتصادنة واككاكنة ككشرقة اكوطلنة ككذرة باكعاشر : (10)جدول

 كف ركضاف

 
توضح كصفوفة اىرتباط وجود ارتباط كوجب بنف اككتغنرات اكتن تـ بلاء اكعىقات 

 .ط بنلمااىرتبا
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 توصياتال
فن ضوء اكلتائج اكتن تـ اكتوصؿ إكنما فن قؿ كف اكدراسة اكلظرنة واكتطبنقنة توصن اكباحثة بكا 

 نكن:
زنادة اكوعن اككؤسسن واكجكعنات اهمكنة فن اكبنئة اككصرنة بأمكنة اوفصاح اككحاسبن عف  -0

نئن كتحقنؽ اوفصاح اكتقاكنؼ اكبنئنة باكشرقات اكصلاعنة كف خىؿ كلظوكة اكوعن اكب
 .اككحاسبن واكبنئن

إصدار كعنار كحاسبن كف قبؿ اكجمات واككلظكات اككملنة كتلظنـ عككنة  إكناكحاجة  -8
ككا نؤدى إكن زنادة جودة اككعكوكات  ،اكتقاكنؼ اكبنئنةعف اككحاسبن واكبنئن  اوفصاح

 اككحاسبنة.
ف شألما تكـز اكشرقات باوفصاح عف ك بعكؿ آكناتاكمنئة اكعاكة ككرقابة اككاكنة  ضرورة قناـ -3

كف خىؿ تقارنر اىستداكة أو اكتقارنر اكسلونة ككشرقات بمدؼ تعزنز قدرة  ،اكتقاكنؼ اكبنئنة
 اككستثكرنف عكن إدراؾ اكفرص اىستثكارنة اكبدنكة، وكف ثـ اتخاذ اكقرارات اكسكنكة.

فن إكزاـ اكشرقات بدورما ئة وزارة اكبناكقوالنف واكتشرنعات فن كجاؿ اكبنئة وقناـ تفعنؿ  -1
 وترشند استخداـ اكطاقة. أثار اكتقاكنؼ اكبنئنة بضرورة اكعكؿ عكن خفض 

تقدـ تفسنرًا إضافنًا عف أثر اوفصاح اكبنئن  اكتنإجراء اككزند كف اكبحوث اككحاسبنة  -2
 رنة.اكبنئة اككص فنفن ظؿ اككتغنرات اكثقافنة واككجتكعنة  اكتقاكنؼ اكبنئنة عف واككحاسبن 
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، كسلة 1 اكعدد ،03 ووقانتما كف اكتكوث. كجكة اكقادسنة ككعكـو اودارنة، اككجكد
 .2 ص 8116

ئن ككشرقات أثر اوفصاح اككحاسبن عف اهداء اكبن :(8116)درونش اكلاصر كحكد سند عبد
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إطار كقترح كككراجعة اكداخكنة كتقاكنؼ اكبنئنة دراسة  (:8111) عبد اهلل أحكد جػابر عبد اكقادر
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اكتكوث اكبنئن اكلاجـ عف اكصلاعة اكثقنكة إكقالنة قناسل : سعدأباسؿ  ،اكمادى اكرفاعن عبد
اككجكة  .دارسة تطبنقنة عككنة عكن شرقة كصفاة بالناس كتقرنر اكلفط -كحاسبنا 

( ة )اكعكـو اىقتصادنة واكقالولنةاكعككنة كجاكعة تشرنف ككبحوث واكدراسات اكعككن
 .8115 كسلة 31كجكد، 3عدد 
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ABSTRACT 

The study aimed at explaining the impact of environmental cost 

accounting and disclosure on decision making for sustainable 

development, and presenting proposals for its development. (100) 
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questionnaires were analyzed and (100) questionnaires were used. T test 

was used for each sample to test the hypotheses of the study. The 

researchers found that there is a statistically significant relationship 

between the environmental costs and their disclosure, and the 

development of awareness among officials, managers and employees, 

which is reflected in the impact of achieving sustainable development, 

and showing a statistically significant relationship between, and it was 

found that there is no application of environmental costs and disclosure 

of environmental costs and disclosure and the extent of their 

environmental application.  



 وآخروف ملدل كحكود شرنؼ اكسند
 

 772 8105 سبتكبر، اهوؿاكجزء  ،اكثاكث واهربعوفاككجكد 

The study suggested some recommendations to develop the 

application of accounting for the lack of qualified human cadres, and 

finally on the environmental costs and disclosure to provide information 

at the company on the tenth of Ramadan, the study recommends the need 

to be applied Cost accounting and environmental disclosure procedures 

help to make good decisions. With an accounting system in the maize 

company that provides a lot of information to be disclosed in the 

financial statements, the study recommends that the cost accounting and 

environmental disclosure procedures in the company should be applied 

so as to improve the fairness of the financial statements, And the 

financial section of the importance of the application of costs and 

environmental disclosure of the industrial company of corn, and it also 

recommends the need for training modules in environmental accounting 

and the need for the adequacy of staff working in the accounting 

department who are fully familiar with environmental accounting. 


