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 :ممخصال

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تطبيؽ المنشآت الصناعية لمحاسبة األداء البيئي في دراسة 
يا لجنكب الضفة الغربية )محافظة بيت لحـ كالخميؿ(، مف خبلؿ التعرؼ عمى عدة محاكر رئيسية تبنت

الدراسة كىي فحص مدل الكعي بأىمية المحاسبة عمى األداء البيئي كالتعرؼ عمى درجة االلتزاـ 
بالتشريعات القانكنية الفمسطينية حكؿ البيئة. أيضا فحصت مدل تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف 

لمفصح عنيا في التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في القكائـ المالية كمدل تأثير تمؾ البيانات المالية ا
القكائـ المالية عمى متخذ القرار سكاء كاف متخذ قرار خارجي أك متخذ قرار داخمي، كالتعرؼ عمى 

 المعكقات التي تحد مف تطبيؽ محاسبة األداء البيئي.

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج  الكصفي التحميمي الذم يقـك عمى دارسة الظاىرة ك 
دمت الدراسة االستبياف كأداة لجمع البيانات األكلية لمدراسة، تككف مجتمع الدراسة تحميميا، حيث استخ

مصنع في محافظة بيت لحـ،  89مصنع في محافظة الخميؿ ك  400مف متخذم قرار داخمي كىـ
مدقؽ حسابات في بيت لحـ باإلضافة إلى  18مدقؽ حسابات في الخميؿ ك 29كمتخذ قرار خارجي 
لى قسـ الصحة كالبيئة في بمدية بيت لحـ كالخميؿ كحمحكؿ، سمطة جكدة البيئة ف ي بيت لحـ كالخميؿ كا 

تـ اختيار نكعيف مف العينات األكلى عينة عشكائية بسيطة لمتخذ القرار الداخمي استيدفت المدراء 
استبياف عمى المصانع في بيت لحـ  150المالييف كاإلدارييف في المنشات الصناعية حيث تـ تكزيع 

استبياف كلقد كاف يصمح  139لمجتمع الدراسة حيث تـ استرجاع  %30.6ميؿ بنسبة تمثيؿ كالخ
استبياف فقط، أيضا تـ اختيار عينة قصدية كىـ متخذ القرار الخارجي تككنت مف  121لمتحميؿ منيا 

استبياف) تـ استقصاد مدققي الحسابات في بيت لحـ   45أفراد المجتمع الميتميف حيث تـ تكزيع
، جميع مكظفيف سمطة جكدة البيئة في بيت لحـ كالخميؿ، جميع مكظفيف %63.8ميؿ بنسبة تمثيؿ كالخ

( %100قسـ الصحة كالبيئة في البمديات في بمدية بيت لحـ كبمدية الخميؿ كبمدية حمحكؿ بنسبة تمثيؿ 
األدبيات  استبياف، أيضا تـ الرجكع إلى 39استبياف ككاف يصمح منيا لمتحميؿ فقط  40استرجع منيا 

 كالدراسات السابقة المتعمقة بالمكضكع لتحقيؽ الغرض مف الدراسة.

كلقد خمصت الدراسة إلى اف ىنالؾ تطبيؽ لمحاسبة األداء البيئي في المنشات الصناعية في محافظة 
بيت لحـ كالخميؿ بدرجة متكسطة إال اف ىذه الدرجة غير كافية كتحتاج إلى البحث في السبؿ البلزمة 

 ؿ المعكقات التي تحد التطبيؽ كتعزيز نقاط القكة التي تساىـ في التطبيؽ.لتقمي
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أيضا تـ دراسة العبلقة بيف تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في القكائـ 
المالية كبيف العكامؿ المؤثرة في مستكل التزاـ المجتمعات في تطبيؽ محاسبة األداء البيئي كلقد 

رت النتائج باف عامؿ تأثير بيانات التكاليؼ البيئية المفصح عنيا في القكائـ المالية في عممية أظي
صناعة القرار كعامؿ مدل االلتزاـ بالتشريعات الفمسطينية حكؿ البيئية يؤثراف ايجابيا في تطبيؽ 

كاف تأثير عاممي  إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في القكائـ المالية، بينما
الكعي بأىمية المحاسبة عمى األداء البيئي كالمعكقات التي تحد التطبيؽ لمحاسبة األداء البيئي تأثيرا 

 سمبيا عمى تطبيؽ إجراءات المحاسبة عمى التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في القكائـ المالية.

عؼ أماـ تطبيؽ محاسبة األداء البيئي تـ ك لطرح مثاؿ عمى آلية تعزيز نقاط القكة كالحد مف نقاط الض
دراسة العبلقة بيف المعكقات التشريعية كالتنظيمية عمى محاسبة األداء البيئي كبيف تكفير بيانات 
التكاليؼ البيئية التي تساىـ في الحصكؿ عمى إعفاء ضريبي، حيث أظيرت النتائج كجكد عبلقة 

كالتنظيمية )ال يكجد تشريعات قانكنية مبلئمة حكؿ سمبية، أم انو كمما زادت المعيقات التشريعية 
ألعماؿ المسؤكلية البيئية، ال يكجد حكافز  يالمحاسبة عف األثر البيئي، ال يكجد تخطيط استراتيج

حككمية كافية لممؤسسات الصناعية لتبني سياسات اجتماعية بيئية، ال تخضع مؤسستكـ إلى مراجعو 
تكفير بيانات التكاليؼ البيئية التي تساىـ في الحصكؿ عمى  خاصة بمكافحة التمكث الحد منو( قؿ

إعفاء ضريبي، ىذا يظير بكضكح اف الحد مف تمؾ المعيقات يساىـ إيجابا في تعزيز إمكانية التطبيؽ 
لمحاسبة األداء البيئي التي بدكنيا ال يمكف لممنشات تكفير تمؾ البيانات عف التكاليؼ البيئية التي 

 رار الداخمي ك الخارجي.يحتاجيا متخذ الق
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Abstract:  

The study aimed to identify the extent of application  industrial plants of Environmental 

Accounting of the Performance (EAP) of in the south of West Bank (Bethlehem and 

Hebron Governorates).This study aimed examine the extent of awareness, and the 

importance of EAP as well as the extent of commitment to Palestinian legal legislations on 

environment. It also examined the extent of application of accounting procedures regarding 

environmental expenses and methods of disclosing  them in the financial statement. It also 

aimed to identify the obstacles of application of EAP by Palestinian Industrial sector. 

In order to achieve the objectives of this study, the analytical descriptive method was 

adopted. A questionnaire tool was developed to collect primary data. from internal decision 

makers of 400 factories in Hebron governorate; 89 factories in Bethlehem Governorate; 29 

external decision makers, accountants, in Hebron, 18 accountants in Bethlehem in addition 

to Environmental Quality Authority in Hebron and Bethlehem, Health and Environment 

Department in Bethlehem, Hebron and Halhul Municipalities. Two samples were chosen - 

randomly internal decision makers targeting financial and administrative managers in 

industrial facilities. 150 questionnaires were distributed on factories in Bethlehem and 

Hebron with a representative percentage of 30.6% of the study population where 139 

questionnaires were recollected. 121 questionnaires were appropriate for analysis. A 

purposeful sample of external decision makers consisting of society stakeholders was 

selected.45 questionnaires (Accountants in Bethlehem and Hebron were targeted with a 

representative percentage of 63.8%. it included all employees of Environmental Quality 

Authority in Bethlehem and Hebron, all employees of health and environmental 

department in Bethlehem, Hebron and Halhul municipalities with a representative 
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percentage of 100% where 40 questionnaires were recalled. 39 questionnaires were 

appropriate for analysis. In order to achieve the purpose of study, former literature on the 

topic was consulted. 

The study concluded that there is an application of EAP in Bethlehem and Hebron 

governorates was observed at an average degree; however this degree is not sufficient. This 

entails searching for necessary means to reduce the obstacles encountering the application 

of EAP the sample industrial plants. 

The relationship between the accounting procedures application costs and declaration in 

financial statements on one hand, and the impact factors on the level of commitment of 

societies to the application of EAp on the other hand. Results revealed that the impact 

factor of declared costs of environmental expenditure in financial lists in decision making 

as well as the extent of commitment to Palestinian legislations regarding environment 

positively affected the application of accounting procedures regarding the environmental 

expenses and declaration in the financial data. However, the awareness impact of the 

importance of EAP and the obstacles that obstruct the application of EAP was negative on 

the application of accounting, procedures on environmental expenditure and declaration in 

financial lists.  

To give an example on the enhancement of strong points and reduction of drawbacks in the 

EAP, the relationship between the legislative and regulatory obstacles on EAP, the supply 

of environmental costs data which contribute to obtaining a tax exemption was studied, A 

negative relationship between them was observed. (There are no appropriate legal 

legislations on accounting on environmental impact, there is no strategic planning of works 

of environmental accountability, there are not sufficient governmental incentives for 

industrial facilities to build social environmental policies, and  your institution is not 

subject to an assessment regarding reduction of pollution) the lesser were environmental 

expenditures data which lead to tax exemption. This clearly shows that limitation and 

reduction of those obstacles will positively contribute to reinforcement of EAP application 

without which the facilities cannot supply data on environmental expenditure which both 

internal and external decision makers need.  
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 خمفية الدراسةالفصل األول: .1
 المقدمة:1.1 

اف نحافظ عمى ىذه النعمة مف  بيا الخالؽ عمينا كيجب ّنعمة عظيمة مف بمككناتيا المختمفة تعد البيئة
العقؿ السميـ في بيا فكما اف  أضرارانيا اف تمحؽ أتجنب الممارسات التي مف ش الزكاؿ مف خبلؿ

لذا يجب اف نحافظ عمى استدامة  ،أيضا اف العقؿ كالجسـ السميـ في البيئة السميمةف الجسـ السميـ
فالتنمية المستدامة تيدؼ إلى تحسيف مستكل حياة  ،األمراضمجتمعات خالية مف  إنشاءالبيئة لضماف 

شعكب العالـ بدكف استنزاؼ المكارد الطبيعية مما يضمف عدـ اإلجحاؼ بحؽ األجياؿ القادمة كؿ 
 (.2003 ،)كفا

خارجية سمبية أثار  ألعماليالمصانع التي ينتج عف ممارستيا عمى عدد مف المنشات كاببلدنا تحتكم 
سكاء مف مكظفكف  كقد يككف ليذه اآلثار السمبية المتمثمة في تمكث بيئي ضرر عمى صحة اإلنساف

يعممكف داخؿ المصانع أك مجتمع محيط بتمؾ المصانع عدل عف الضرر الذم قد يمحؽ في النبات 
 اآلثارعمى منع حصكؿ تمؾ  اإلمكافقدر  عمى ىذه المنشات اف تعمؿبالتالي  ،كالحيكاف كاليكاء كالمياه

كحتى  عبلجية  لؤلضرار الكاقعةتكاليؼ  دفع األقؿعمى  أكالحد  أكقاية لمك  إجراءاتالسمبية باتخاذ 
تستطيع المنشات الصناعية القياـ بذلؾ فيي تحتاج إلى إتباع نظاـ محاسبي يفصح عف التكاليؼ 

 في قكائميا المالية. البيئية الصادرة عف أنشطتيا التشغيمية

م نتج عف العبلج لمضرر البيئي الذأك الحد  أكالتكاليؼ التي تنفقيا المصانع في سبيؿ المنع بما اف  
في الدفاتر  اإثباتي افف بالتالي تكمفة بيئية أنياالتشغيمية محاسبيا عمى  ألنشطتياممارسة المصانع 

مع أم  ابدكف اف يتـ دمجيتحت بند التكاليؼ البيئية يتـ في القكائـ المالية  اعني اإلفصاحك المحاسبية 
 ،الشركة أداء مصداقية زز الثقة فيطريقة يعبيذه ال اإلفصاحالف  ،التكاليؼ األخرل نكع مف أنكاع

كانت االنطبلقة الفعمية لمبدء بتحمؿ المنشات الصناعية مسؤكليتيا االجتماعية تجاه بيئتيا كلقد 
المحاسبة البيئية في الكاليات المتحدة األمريكية في  ظيرتعندما  االعتراؼ التكاليؼ البيئيةالمحيطة ك 

ممحاسبة البيئية الذم تبنتو ككالة البيئة مشركع  ل ادإعدحيث تـ التسعينات مف القرف العشريف 
 (.2011 ،عبد الكريـ)1992األمريكية في عاـ 
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فالحفاظ عمى البيئة مف التمكث الذم ينتج عف المصانع ىك ظاىرة ىامة تمقى اىتماـ عالمي في ظؿ 
كمع انتشار الجيات حاليا  فسابقا كانت معيار النجاح ىك الربح المحقؽ اما ،التقدـ الصناعي المتسارع

كالتطكر االقتصادم الحديث   معيار النجاح فأصبحالكعي البيئي  التي تنادم بضركرة حماية البيئة زاد
 .بيئةالبخارجية سمبية تضر  أضرارفقط بؿ كالعمؿ بدكف  الربح سلي

مدل قناعة  البيئي تـ العمؿ عمى دراسة المنشات الصناعية لمحاسبة األداءكلفحص مدل تطبيؽ 
مدل الكعي  مجتمع الدراسة بأىمية إتباع نظاـ محاسبي يفصح عف األداء البيئي مف خبلؿ فحص

كاقع  أيضاالفمسطينية البيئية  بالتشريعاتالمحاسبة عمى األداء البيئي كفحص مستكل االلتزاـ  بأىمية
 تأثيرإلى  ضافةباإلعنيا في القكائـ المالية  اإلفصاحالمحاسبة عف التكاليؼ البيئية ك  إجراءاتتطبيؽ 

تطبيؽ المحاسبة  أماـفحصت المعيقات  أيضابيانات التكاليؼ البيئية المفصح عنيا عمى متخذ القرار 
 .البيئي األداءعمى 

 مشكمة الدراسة وأسئمتيا: 1.2

تتمثؿ مشكمة الدراسة بتنامي اآلثار الخارجية السمبية الناتجة عف قياـ المنشات الصناعية بممارسة 
كاف ىذه اآلثار ال يتـ أخذىا في االعتبار مف قبؿ إدارة تمؾ  ،سبيؿ تحقيؽ أىدافيا المنشكدة أعماليا في

 الشركات رغـ جدية كشمكلية أثارىا عمى أفراد المجتمع.

تتفاكت إدارات الشركات الصناعية في التعامؿ مع أثار األنشطة التشغيمية  ليا كما يتبايف في اتخاذ 
اية البيئة مما يترتب عمى ذلؾ كجكد عجز في عممية اإلفصاح عنيا في يدؼ حمباإلجراءات البلزمة 

زالة  التقارير المالية كىذا مؤشر عمى تقصيرىا في القياـ بمسؤكليتيا االجتماعية المتمثمة في الحد منو كا 
عف أنشطتيا. كفي نظر متخذ القرار االقتصادم قد يفيدىا في تحمؿ  ألمضرر البيئي الذم نش

يؤدم إلى إضعاؼ  نتائج أعماليا غير حقيقية. كىذا اه معالجة تمؾ األضرار حيث افمسؤكليتيا تج
 الثقة في المعمكمات المحاسبية المفصح عنيا في تمؾ القكائـ.

العديد مف المنشات الصناعية التي تمارس أعماليا مما ينتج عف ذلؾ  كالخميؿ كيتكاجد في بيت لحـ
كىي كذلؾ ال  ،ماء أك تربة أك نباتات أك حيكانات أك إنسافأضرار بالبيئة المحيطة سكاء ىكاء أك 

بيانات القكائـ المالية الخاصة بيا ال  أفتتحمؿ مسؤكليتيا االجتماعية تجاه المجتمع المحيط بيا. كما 
 :التساؤالت التاليةتتمثؿ مشكمة الدراسة بأثار تعامميا مع البنية المحيطة بالتالي  بكضكح تظير
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 ىمية المحاسبة عف األداء البيئي ؟ ما مدل الكعي بأ .1
 ما مدل االلتزاـ بمتطمبات التشريعات الفمسطينية حكؿ البيئة؟  .2
 ؟ القكائـالبيئية كاإلفصاح عنيا في  عف التكاليؼ المحاسبة إجراءات تطبيؽ مدلما  .3
 في صناعة القرار ؟ ةالبيئيعف بيانات التكاليؼ  اإلفصاح تأثيرما  .4
 المنشات الصناعية في تطبيؽ المحاسبة عف األداء البيئي؟ إلي تكاجو المعيقاتما ىي  .5

في  اإلفصاح عنياك  البيئيةعف التكاليؼ محاسبة ال إجراءاتتطبيؽ  كاقعىؿ يكجد عبلقة بيف  .6
 ،البيئياألداء المجتمعات بتطبيؽ محاسبة  العكامؿ المؤثرة في مستكل التزاـبيف ك  القكائـ المالية
 ية:التال األسئمةكيتفرع منو 

ىؿ يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في  -1
 الكعي بأىمية المحاسبة عف األداء البيئي؟ مدلكبيف  القكائـ المالية

ىؿ يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في  -2
 ؟االلتزاـ بمتطمبات التشريعات الفمسطينية حكؿ البيئة مدل القكائـ المالية كبيف

ىؿ يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في  -3
 ؟تأثير اإلفصاح عف بيانات التكاليؼ البيئية في صناعة القرار القكائـ المالية كبيف

سبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في ىؿ يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحا -4
 مستكل المعيقات عمى محاسبة األداء البيئي؟القكائـ المالية كبيف 

ىؿ يكجد عبلقة بيف تكفير معمكمات األداء البيئي التي تحسف الحصكؿ عمى إعفاءات ضريبية  .7
 كبيف المعكقات التنظيمية ك التشريعية؟
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 أىمية الدراسة: 1.3

 لدراسة أىميتيا مف  األمكر التالية: ىذه ا تستمد

البيئي كالمحاسبة عنو كدكره في صناعة القرار االستثمارم في  األثرمف الدراسات القميمة حكؿ  -1
 فمسطيف.

بالنسبة لمتخذ القرار االقتصادم الخارجي: يمثؿ اإلفصاح عف اآلثار البيئية لممنشات  -2
 قرارات اقتصاديو معينو. الصناعية مصدرا ميما قد يستند إليو في عند اتخاذ

بالنسبة لممجتمع المحمي: فاف تطبيؽ المحاسبة عف اآلثار البيئية يعكس مدل الضرر الصحي  -3
المادم كالمعنكم الناتج عف كجكد المنشات الصناعية مما يشجعيـ عمى العمؿ عمى مكاجية  

 تمؾ اآلثار أك طمب التعكيض عف الضرر المترتب عمييا .
لمضريبة كبالتالي  الخاضعتخفيضا لمدخؿ يحدث اح عف التكاليؼ البيئية اإلفص محاسبيا فاف  -4

كىذا يحسف مف مستكل انجازات اإلدارة في  ،يعمؿ عمى زيادة حقكؽ المكية )المساىميف(
التصرؼ في حقكؽ الممكية كما قد يمثؿ ذلؾ تحديا ألصحاب المينة مف اجؿ الحفاظ عمى 

  يـ التخاذ القرار االقتصادم الرشيد.البيانات المالية عادلة كتكفر أساس سم

 
 ىداف الدراسة:أ  1.4

جنكب  فيداء محاسبة األل المنشآت الصناعية لدراسة فحص مدل تطبيؽليذه ايتمثؿ اليدؼ الرئيسي 
 األىداؼ الفرعية التالية: كينبثؽ عف ذلؾ، (محافظة بيت لحـ كالخميؿفة الغربية)ضال

 بة عف األداء البيئي.ىمية المحاسأعمى مدل الكعي ب التعرؼ .1
 لتشريعات الفمسطينية حكؿ البيئة.التعرؼ عمى مدل االلتزاـ بمتطمبات ا .2
يئية كاإلفصاح عنيا في البعف التكاليؼ المحاسبة  إجراءات تطبيؽ مدلالتعرؼ  .3

 المنشات.
 في صناعة القرار. عف بيانات التكاليؼ البيئيةاإلفصاح  تأثيرالتعرؼ عمى  .4
إلي تكاجو المنشات الصناعية في تطبيؽ المحاسبة عف األداء الصعكبات  عمىالتعرؼ  .5

 .البيئي
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يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا  إذاالتعرؼ  .6
األداء المجتمعات بتطبيؽ محاسبة  العكامؿ المؤثرة في مستكل التزاـ في القكائـ المالية كبيف

 التالية؟ األسئمة كيتفرع منو ،البيئي

يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح  إذاالتعرؼ  -1
 مدل الكعي بأىمية المحاسبة عف األداء البيئي. عنيا في القكائـ المالية كبيف

إلفصاح يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كا التعرؼ إذا -2
 مدل االلتزاـ بمتطمبات التشريعات الفمسطينية حكؿ البيئة. عنيا في القكائـ المالية كبيف

يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح  التعرؼ إذا -3
 القرار.تأثير اإلفصاح عف بيانات التكاليؼ البيئية في صناعة  عنيا في القكائـ المالية كبيف

يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح  التعرؼ إذا -4
 مستكل المعيقات عمى محاسبة األداء البيئي. عنيا في القكائـ المالية كبيف

يكجد عبلقة بيف تكفير معمكمات األداء البيئي التي تحسف الحصكؿ عمى إعفاءات  إذاالتعرؼ  .7
 يف المعكقات التنظيمية كالتشريعية.ضريبية كب

 

 فرضيات الدراسة:  1.5

 الفرضية الرئيسية العدمية األولى : .1
الكعي بأىمية  مدلحكؿ   α0.05ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائيو عند مستكل داللة 

المستكل  ،التخصص العممي ،المكقع الكظيفي لممستجيبيفبسبب) المحاسبة عف األداء البيئي
 .سنكات الخبرة( ،التعميمي

 الفرضية الرئيسية العدمية الثانية: .2
االلتزاـ مدل حكؿ   α0.05ال يكجد فركؽ في إجابات أفراد عينة الدراسة عند مستكل داللة 

بسبب)المكقع الكظيفي لممستجيبيف، التخصص  بمتطمبات التشريعات فمسطينية حكؿ البيئة
 .العممي، المستكل التعميمي، سنكات الخبرة(
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 ة الرئيسية العدمية الثالثة:الفرضي .3
 إجراءات تطبيؽ مدلحكؿ  α ≥0.00ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائيو عند مستكل داللة 

بسبب)المكقع الكظيفي زم لقكائـ المالية تعالبيئة كاإلفصاح عنيا في اعف التكاليؼ المحاسبة 
 .لممستجيبيف، التخصص العممي، المستكل التعميمي، سنكات الخبرة(

 ة الرئيسية العدمية الرابعة: الفرضي .4
عف اإلفصاح  تأثيرحكؿ   α ≥0.00ال يكجد  فركؽ ذات داللة احصائيو  عند مستكل داللة

بسبب)المكقع الكظيفي لممستجيبيف، التخصص في صناعة القرار  البيئية بيانات التكاليؼ
 العممي، المستكل التعميمي، سنكات الخبرة(

 :سةالخاملفرضية الرئيسية العدمية ا .5

حكؿ معيقات  α ≥0.00ال يكجد فركؽ في إجابات أفراد عينة الدراسة عند مستكل داللة         
بسبب)المكقع الكظيفي لممستجيبيف، التخصص العممي، المستكل تطبيؽ المحاسبة عف البيئية 

 .التعميمي، سنكات الخبرة(

 فرضية الرئيسية العدمية السادسة:. ال6

 كاإلفصاح عنيا في القكائـ الماليةالبيئية  عف التكاليؼ يؽ إجراءات المحاسبةيكجد عبلقة بيف كاقع تطب
، كيتفرع منو المجتمعات بتطبيؽ محاسبة األداء البيئي العكامؿ المؤثرة في مستكل التزاـكبيف 

 الفرعية التالية:  الفرضيات

اح عنيا في يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفص -1
 مدل الكعي بأىمية المحاسبة عف األداء البيئي.  القكائـ المالية كبيف

يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في  -2
 مدل االلتزاـ بمتطمبات التشريعات الفمسطينية حكؿ البيئة. القكائـ المالية كبيف

يؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في يكجد عبلقة بيف كاقع تطب -3
 تأثير اإلفصاح عف بيانات التكاليؼ البيئية في صناعة القرار.القكائـ المالية كبيف 
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يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في  -4
 محاسبة األداء البيئي.مستكل المعيقات عمى  القكائـ المالية كبيف

 .الفرضية الرئيسية العدمية السابعة: 7

يكجد عبلقة بيف تكفير معمكمات األداء البيئي التي تحسف الحصكؿ عمى إعفاءات ضريبية كبيف 
 المعكقات التنظيمية كالتشريعية.

 حدود الدراسة: - 1.6

المحاسبة عمى األداء بأىمية  الحدكد المكضكعية: اقتصرت ىذه الدراسة عمى فحص مدل الكعي -1
إجراءات المحاسبة عف تطبيؽ  كاقع ،درجة االلتزاـ بالتشريعات القانكنية الفمسطينية البيئية ،البيئي

تأثير بيانات التكاليؼ البيئية المفصح عنيا عمى  ،التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في القكائـ المالية
 تحد مف تطبيؽ المحاسبة البيئية في المصانع.باإلضافة إلى دراسة المعكقات التي متخذ القرار 

 )بيت لحـ كالخميؿ(. الضفة الغربيةالحدكد المكانية: جنكب  -2
كمتخذ قرار  ،مدير إدارم في الشركة( ،الحد البشرم:  متخذ قرار داخمي) مدير مالي في الشركة -3

لحسابات المعتمديف مدققيف ا ،في البمديات كالبيئة أفراد المجتمع الميتميف) قسـ الصحة كىـ خارجي
 .كسمطة جكدة البيئة(

4-  
 متغيرات الدراسة:   1.7

 :المنشكدة عمى المتغيرات التالية أىدافيالتحقيؽ اعتمدت ىذه الدراسة 

مدل االلتزاـ بالتشريعات الفمسطينية  ،محاسبة األداء البيئي بأىميةالمتغيرات المستقمة: الكعي  -1
مستكل المعيقات عمى  ،ية في عممية صناعة القرارالبيانات البيئ تأثيرمستكل  ،حكؿ البيئة

 المحاسبة عمى األداء البيئي.

 سنكات الخبرة. ،التخصص العممي ،المستكل التعميمي ،المتغيرات الكسطية: المكقع الكظيفي -2

تطبيؽ إجراءات محاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في مدل تابعة: المتغيرات ال -3
  القكائـ المالية.
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 يكضح متغيرات الدراسة الرئيسية: (1)لشكؿ ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىيكمية الدراسة: 1.8

تقسيـ فصكؿ الدراسة عمى النحك تـ  ،بعد االطبلع عمى النظريات العممية كمراجعة الدراسات السابقة
 األتي:

 كأىدافيا كأىميتيا كالفرضيات  كأسئمتيا الفصؿ األكؿ: يحتكم عمى مقدمة الدراسة كمشكمتيا
 .كحدكد الدراسة ىيكمية الدراسةك نمكذج الدراسة ك  ،مشتقة عنياال

 :ثـ  مقدمة رئيسيف األكؿ ىك اإلطار النظرم الذم شمؿ عمى كيشمؿ جزأيف الفصؿ الثاني
ثـ  ،لماذا نحتاج إلى تطبيؽ محاسبة األداء البيئي في المنشات الصناعية التطرؽ إلى سؤاؿ

كصكال إلى العكامؿ  المؤثرة في مستكل التزاـ  ،بيئيالتحدث عف أىداؼ المحاسبة عف األداء ال
كالقياس كاإلفصاح المحاسبي لمتكاليؼ الناتجة عف  ،المجتمعات بتطبيؽ محاسبة األداء البيئي

ثـ تطرقت الدراسة إلى العبلقة بيف التنمية كمحاسبة األداء  ،األداء البيئي لممنشات الصناعية
اما الجزء الثاني ىك  .داء البيئي كالضرائب الحككميةالبيئي كالى العبلقة بيف محاسبة األ

 المتغيرات الوسيطة

)الموقع الوظٌفً، المستوى التعلٌمً، 

 التخصص العلمً، سنوات الخبرة(

 المتغيرات المستقلة

  األداءالوعً باهمٌة محاسبة 

 البٌئً.

  مدى االلتزام بالتشرٌعات

 البٌئٌة الفلسطٌنٌة.

  مستوى تأثٌر بٌانات التكالٌف

البٌئٌة فً عملٌة صناعة 

 القرار.

  مستوى المعٌقات على

 ً.المحاسبة على االدا البٌئ

 المتغيرات التابعه

مدى تطبٌق إجراءات المحاسبة عن 

التكالٌف البٌئٌة واإلفصاح عنها فً 

 القوائم المالٌة

 (: متغٌرات الدراسة9الشكل )
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الدراسات السابقة الذم احتكل عمى الدراسات السابقة العربية كاألجنبية كعمى ممخص لما جاء 
 في الدراسات السابقة كعمى ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة.

  :بات األداة كمجتمع كعينة الدراسة منيجية الدراسة كأداة الدراسة كصدؽ كثيمثؿ الفصؿ الثالث
 .كالمعالجة اإلحصائية

 :مناقشة نتائج الدراسة ك  نتائج الدراسة كتحميميا كنتائج اختبار الفرضياتيمثؿ  الفصؿ الرابع
 الحالية مع نتائج الدراسات السابقة.

  :كالدراسات المقترحة ،كتكصيات الدراسة االستنتاجاتك  الخبلصة تناكؿيالفصؿ الخامس 
المختمفة  إلييا ىذه الدراسة كالمبلحؽ تستنداضافة لتكثيؽ كافة المراجع كالدراسات التي باإل

 بما فييا أداة الدراسة.
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 لفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقةا. 2

 

 اإلطار النظري: -2.1

 تمييد: -2.1.1

طبيعي  أمر المختمفة أنشطتياالمصانع ك االىتماـ بتطبيؽ محاسبة األداء البيئي عمى ممارسات  أصبح
اإلفصاح عف بيانات التكاليؼ البيئية التي نتجت عف ممارسة المنشاة ألعماليا كالتي قد  كذلؾ بيدؼ

ضماف الحفاظ عمى البيئة كتحقيؽ تنمية مستدامة خصكصا مع تزايد ب تحتاجيا جيات مختمفة معنية
كالف البيئة النظيفة عامؿ أساسي في ازدىار  ،لدكليةمف الجيات المحمية كا الطمب عمى تمؾ البيانات

المجتمعات كنمكىا بشكؿ مستداـ بما يحفظ حؽ الجيؿ الحالي كاألجياؿ القادمة في التمتع ببيئة صحية 
ذلؾ كمو في ظؿ التزايد في ظيكر المنشات الصناعية التي  ،مستدامةالمكارد مخزكف طبيعي مف الك 

دكف  خارجية سمبية تعكد بضرر عمى البيئة المحيطة بيا صناعية اثأرتصدر عف ممارستيا ألعماليا ال
تخذ المصانع اف تبالتالي عمى ىذه  ،قياـ تمؾ المنشات بتبني نظاـ محاسبي يفصح عف أدائيا البيئي

لمكقاية سكاء كانت  لمبدء باإلفصاح عف أدائيا البيئي كعف ما تحقؽ مف تكاليؼ البيئية خطكات فعمية
تكاليؼ في مسؤكليتيا كتكبد يتطمب مف المنشات تحمؿ  قد كىذا المتحقؽلضرر ا صبلحأك إ أك الحد
اإلفصاح  ضبطتنظيـ ك مف اجؿ محاسبيو  كمعايير كأسسيجب كضع قكاعد لذا  ،تحقيؽ ذلؾسبيؿ 
يا اإلفصاح عنك  لمتكاليؼ البيئية المختمفة ياسالقفي  تعتمد عمييا الطرؽ التي داألداء البيئي كتحدي عف
 لممنشات ألنشطةقكائـ تفصح عف المركز المالي الحقيقي  مما يعمؿ عمى إنتاج ،القكائـ الماليةفي 

 ،المنظمة كحصتيا السكقية عمى المدل الطكيؿ )شحادة أرباحإلى تحسيف  باإلضافة ،بدكف أم تظميؿ
2010.) 

لب بتضميف تطا غير اقتصادية أك اقتصاديةسكاء كانت  لمقرارات المتخذةالجيات  أصبحتحديثا 
كبناء عمى تمؾ المعمكمات  ألنو ؛فصح عنيا لممجتمعالمالمالية  قكائميااألداء البيئي لممنشات في 

 ،سكاء لمتخذم القرار الخارجي) الحككمة كىادفة ىامةسكؼ يتـ اتخاذ قرارات  المفصح عنيا
 أك ،غيرىا(محمي الالمجتمع المدني ك  ،مؤسسات الغير ربحية ،كالتمكيؿ اإلقراضمؤسسات  ،المستثمر

 أىميةمتخذ القرار الداخمي) المدراء المالييف كالمدراء اإلدارييف لممنشات الصناعية( ىذا زاد مف 
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يقمؿ عدد المصانع  أخرليفيد متخذ القرار كمف ناحية  مف ناحية عف التكاليؼ البيئية فيك اإلفصاح
عمى  بحاجةأصبحت  لمنشات الصناعيةفا ،التي ال تتحمؿ مسؤكليتيا تجاه البيئة كتقكـ باإلضرار بيا

مخرجات  بإنتاجطبيعة النظاـ المحاسبي الذم يقـك  تبلءـمف القكاعد التي  األدنىاستحداث الحد 
 (2014 ،حناف )سياؼ اجتماعية بيئية كليست اقتصادية فقط ألغراضمحاسبية 

االلتزاـ مدل  ،لبيئيالكعي بأىمية المحاسبة عمى األداء ا لمدل كسكؼ تتناكؿ ىذه الدراسة تكضيح
المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح  إجراءاتكاقع تطبيؽ  ،بيئيةال الفمسطينيةقانكف بالتشريعات ال

كالمعكقات التي  تأثير بيانات التكاليؼ البيئية المفصح عنيا عمى متخذ القرار ،عنيا في القائـ المالية
تطبيؽ إجراءات المحاسبة عف التكاليؼ البيئية  ، أيضا فحص العبلقة بيفتحد مف تطبيؽ المحاسبة

كاإلفصاح عنيا في القكائـ المالية كبيف العكامؿ المؤثرة في مستكل التزاـ المنشات في تطبيؽ محاسبة 
األداء البيئي، باإلضافة إلى فحص العبلقة بيف المعيقات التشريعية كالتنظيمية كبيف اإلفصاح عف 

 ي الحصكؿ عمى إعفاءات ضريبية.معمكمات البيئية التي تساىـ ف

 البيئي )المحاسبة البيئية(: األداءعن المحاسبة مفيوم -2.1.2

 أنياعمى  (2016 ،د عرفيا )الصمد كمقرمفق ،تعد المحاسبة البيئة فرع مف فركع المحاسبة بشكؿ عاـ
ح عف امتداد لممحاسبة المالية كىي فرع مف فركع المحاسبة تشمؿ عمى اساليب القياس كاإلفصا

جراءاتالمعمكمات المتعمقة بأنشطة ك  تقارير  أكالمؤسسة ذات التأثير البيئي في التقارير المالية  ا 
البلزمة  محيط الخارجي لممؤسسة بالمعمكماتالداخمية كفئات ال األطراؼتيدؼ إلى تزكيد  ،مستقمة

 البيئي لممؤسسة كتقييمو. األداءالتخاذ القرارات كمراقبة 

ض بأنيا المحاسبة الخضراء حيث تعد كاحدة مف المجاالت الحيكية في مجاؿ بينما عرفيا البع
المسؤكلية االجتماعية لمشراكات حيث تقكـ  بدمج مفيكـ العنصر البيئي في عممياتيا 

 (.Deshwal: 2015التجارية)

مصطمح أكسع يتعمؽ بتكفير المعمكمات المتعمقة  بأنيافعرفكىا  (Saremi & Nezhad: 2014)اما 
 ألداء البيئي ألصحاب المصمحة داخؿ كخارج المؤسسة عمى حد سكاء.با
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تتكامؿ فييا التطبيقات المالية لمقضايا البيئية مع  إدارية أداة أنيا( عمى 2014 ،بينما عرفيا )الحسيف
تحسيف عممية اتخاذ القرارات الفعالة كالتي تصب في مفيـك  ألجؿالمالية لممنظمات  اإلداريةالنظـ  
 البيئية كاالقتصادية. اإلدامة

أداة ميمة لفيـ الدكر الذم تمعبو مؤسسات  بأنياالمحاسبة البيئية  فعرؼ ) Ramesh (2013:  اما
 األعماؿ في االقتصاد نحك سبلمة البيئة كرفاىيتيا.

 ،امتداد لممحاسبة التقميدية يساعد في اتخاذ القرارات بأنيا  (Letmathe&Doost:2000كلقد عرفيا )
البيئية التي تسبب  التكاليؼ تحديد اثرإلى كقكع التكمفة ك  أدتإلى تحميؿ النتائج كمسببات التي كيستند 

 بيا مرتكبييا.

فرع مف فركع  بأنوكبناء عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ المحاسبة عف األداء البيئي اك المحاسبة البيئية 
البيئية مف اجؿ تحكيميا  آلثارباالمرتبطة  األنشطةكقياس كتكثيؽ جميع  إثباتالمحاسبة يتخصص في 

المجتمع الميتميف مف اجؿ اتخاذ  أفرادإلى بيانات يفصح عنيا في قكائميا المالية المكجية إلى 
 .قتصادية المختمفةاالالقرارات االقتصادية كغير 

 أىداف المحاسبة عن األداء البيئي: -2.1.3

أىداؼ كغايات  عدةإلى تحقيؽ  مف خبلليانسعى  ،كسيمة كليست غاية يالبيئعف األداء تعد المحاسبة 
 أىميا ما يمي :

تحقيؽ تنمية مستدامة كالحفاظ عمى عبلقة جيدة مع المجتمع مف خبلؿ متابعة األنشطة  -1
  (Ministry of the Environment JAPAN، 2005الفعالة التي تحافظ عمى البيئة)

  .الصناعية لممنشآت األداء البيئيضبط  -2
  نشات الصناعية بالتشريعات البيئية.فحص مدل التزاـ الم -3
 تككيف قاعدة بيانات صادقة ك نزيية تمجا إلييا الجيات المختمفة بثقة عند اتخاذ القرارات. -4
 كالبيئية االجتماعية األكلكياتتتكافؽ مع  األمدالقصيرة ك الطكيمة  األىداؼمعرفة اف كانت  -5

 (.2011 ،ىامش ربح مقبكؿ)بف عمارة بتحقيؽ المنشاة رؤية مع
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 العوامل المؤثرة في مستوى التزام المجتمعات بتطبيق محاسبة األداء البيئي: - 2.1.4

البيئي بسبب عدة  أدائيااعتماد نظاـ محاسبي يفصح عف ب المنشات الصناعيةمستكل التزاـ  يتبايف 
 عكامؿ  كما يمي:

 المحاسبة عن األداء البيئي :الوعي بأىمية ىذا درجة  .1

مف خبلؿ كزارة التربية كالتعميـ  كعيبكافة كزاراتيا عمى أىمية ىذا الجانب فيككف  يشمؿ كعي الدكلة
إصدار مناىج تعميمية تتخصص في ىذا المجاؿ يتـ طرحيا في الكميات كالجامعات كىكذا يتـ زرع 

كاف قطاع  فإذا الكعي في الجيؿ الذم سكؼ يبني مستقببل مصانع كمشاريع تؤثر كتتأثر في البيئة
المحاسبة البيئية  بأىميةـ ال يعطي أالىتماـ الكافي ليذا المجاؿ ىذا يعني انو ليس لديو كعي التعمي

ينعكس بما  سمطة جكدة البيئة اف كعي أيضا ،بذلؾ سينعكس سمبا عمى الكعي البيئي العاـ لممجتمع
 أىميةحكؿ  برامج تكعية لمقطاع الخاص كالمجتمعكبقياميا بعمؿ  كتشريعات قكانيف تتبناه كتنشره مف

فإذا كانت سمطة جكدة البيئة تقكـ بذلؾ فيذا يشير إلى اف لدييا كعي  التزاـ المصانع بالمحاسبة البيئية
إصدار قرارات تشجع ك تمـز إدارات المصانع بتبني نظاـ  بجدكل ك أىمية المالية ككعي كزارة ،جيد

ككزارة االقتصاد كغرفة التجارة  ،فإذا كانت تقكـ بذلؾ ىذا يشير باف لدييا كعي بيئي محاسبي بيئي
بعد التكضيح في  بعدـ منح أم مصنع رخصة مزاكلة المينة إاليتمثؿ الكعي الحقيقي ليا كالصناعة 

فإذا كانت عممية منح رخصة  خطتيا اإلستراتيجية عف طبيعة أدائيا البيئي كسبؿ الحفاظ عمى البيئة
عي غرفة التجارة كالصناعة بأىمية محاسبة األداء لمزاكلة المينة يتـ بدكف ذلؾ ىذا يشير إلى قمة ك 

 بأىميةالمصانع  إدارةكعي ك  ،المنشات عمى صحتيا كممتمكاتيا أنشطة بأثرككعي المجتمع  ،البيئي
 . كعمكما إذا زاد الكعي بأىمية المحاسبة البيئية زاد مستكل تطبيقيا ،أيضاالمحاسبة البيئية 

 :ول البيئيةواقع االلتزام بمتطمبات التشريعات ح .2

 كييدؼ ىذا القانكف ،بشان البيئة 7قانون رقم  1999عام أصدرت السمطة الكطنية الفمسطينية 
 أشكالوبكافة صكره ك  حماية البيئة مف التمكث إلى (2)مادة  األكؿبفصمو  األكؿحسب ما كرد في بابو 

ة البيئة في خطط التنمية حماي أسس إدخاؿ ،االجتماعي الصحة العامة كتحقيؽ الرفاه حماية ،المختمفة
 ،القادمة األجياؿيراعي حؽ االقتصادية كاالجتماعية كتشجيع التنمية المستدامة لممصادر الحيكية بما 

التي تضررت الحفاظ عمى التنكع البيكلكجي كحماية المناطؽ ذات الحساسية البيئية كتحسيف المناطؽ 
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لمعمكمات البيئية المختمفة كزيادة الكعي تشجيع جمع كنشر ا إلى باإلضافة مف الناحية البيئية
يحؽ  بأنو( 3في الفصؿ الثاني مف المادة ) ذاتو في البابالقانكف  أكد أيضا الجماىيرم بمشاكؿ البيئة.

المصمحة  شركطقضائي معيف دكف النظر إلى  إجراء أكشخص باف يقدـ كيتابع أم شككل  ألم
عمى الحؽ في الحصكؿ عمى  أكدك  ،لمبيئة اعتبارم يسبب ضررا أكالخاصة ضد أم شخص طبيعي 
 أكعمراني  أكزراعي  أكنشاط صناعي  ألمالبيئية   اآلثارعمى  ؼالمعمكمات الرسمية البلزمة لمتعر 

ىذا  ،1999لعاـ  7البيئية رقـ فبناء عمى ىذه المادة مف قانكف  ،غيره مف برامج التنمية كفقا لمقانكف
 .عف التكاليؼ البيئية لممنشاةيعطي أىمية لتبني نظاـ محاسبي يفصح 

 ،البيئة اليكائية ،البيئة األرضيةبعض التعميمات مف اجؿ حماية  في بابو الثانيكلقد فصؿ ىذا القانكف 
الباب ة. ثـ تطرؽ في البيئة البحرية كتناكؿ حماية الطبيعة كالمناطؽ األثرية كالتاريخي ،البيئة المائية

كصكال عمى التفتيش  ،التراخيص  كشركط منح ،البيئي األثرتقييـ  ىإلتحديد المشاريع التابعة   الثالث
كلقد تناكؿ القانكف في بابو الرابع العقكبات المترتبة عمى  .البيئية اآلثارلمتابعة  اإلدارية اإلجراءاتك 

 األخيراما الباب   ،المنشات التي ال تمـز بشركط المكافقة البيئة مفصمة كؿ حسب طبيعة المخالفة
 .نتقاليةالختامية كا ألحكاـاعرض 

بنظاـ الشركط  البيئية لمناشير الحجر كالرخاـ  2010لعام  25قرار مجمس الوزراء رقم  اف أيضا
كمصانع الببلط كالباطكف الجاىز تناكؿ متطمبات منح المكافقة البيئية ليذه الفئة اليامة مف المنشات 

إلى  باإلضافةات الصناعية انتشارا في فمسطيف المنش أنكاع أكثرمف غيرىا ككنيا مف  أكثرالصناعية 
 بالتالي أنشطتيامتمكث الناتج عف لبدكف ضبط  أعمالياحجـ ككـ الضرر اليائؿ الناتج عف ممارستيا 

 .البلزمة لمنع كقكع أم ضرر بيئي اإلجراءاتضماف التزاـ المنشات الصناعية باتخاذ إلى ييدؼ 

 زاد مستكل التطبيؽ لممحاسبة البيئية. كالقكانيف البيئية يعاتااللتزاـ بالتشر  كمما زاد مستكلكعمكما 

  مستوى تأثير البيانات البيئية المفصح عنيا في القوائم المالية عمى متخذ القرار: .3
ىنالؾ تساؤالت تتمحكر حكؿ المنفعة المتحققة مف قياـ المنشات الصناعية باعتماد نظاـ محاسبي 

 ،ا في القكائـ المالي كىؿ ىذه المنافع تستحؽ تبني ىذا النظاـ أـ اليراعي التكاليؼ البيئية كيفصح عني
قرارىا  يتأثرالمتخذة لمقرار كالتي ىذا يستدعي إلى التعرؼ عمى أىـ الجيات  ،كىؿ ىنالؾ جدكل منو
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كما ىك مكضح  مف تمؾ المعمكماتكالمنافع المترتبة  بالبيانات البيئية المفصح عنيا في القكائـ المالية
 ألتي :في ا

 )سياؼ كاإلقراضالمستثمركف كمؤسسات التمكيؿ  ،الجيات الحككميةك متخذ قرار خارجي: -أوال 
 (2014 ،حناف

المنافع مف  تتمثؿك  ،أفراد المجتمع المحميك  الييئات كالمؤسسات المحمية كالدكلية المانحة إلى باإلضافة
 كما يمي : عف األداء البيئي في القكائـ المالية اإلفصاح

 جيات الحككمية: تقمؿ مف الخسائر التي يمكف أف تحصؿ عمى المدل الطكيؿ فكؿ ما ال
ستنفقو الحككمة لضماف تطبيؽ محاسبة األداء البيئي سكؼ يككف اقؿ بكثير مف قيمة 
األضرار المترتبة عمى المدل الطكيؿ سكاء في صحة اإلنساف أك بالبيئة المحيطة فمثبل 

فاف الحككمة  ،لؤلمراض الخطيرة مثؿ السرطاف كالربك كغيرىا)اإلشعاعات كاالنبعاث المسببة 
تدفع مبالغ كبيرة تقدر بمبلييف الدكالرات سنكيا مف تحكيبلت طبية لعبلج المكاطنيف مف ىذه 

لكف لك تـ اتخاذ نظاـ كقكانيف تمـز المنشات بتطبيؽ محاسبة األداء البيئي فاف ذلؾ  ،األمراض
المعمكمات البلزمة عف طبيعة التكاليؼ البيئية الناتجة عف  سكؼ يكفر قاعدة بيانات ىامة عف

مف  أنشطة المنشاة بالتالي يساعد المنشاة كالحككمة عمى ضبط أداء المنشات بشكؿ أفضؿ
تباع معايير صحية صديقة لمبيئة عند ممارستيا أنشطتيا تمنع إلحاؽ أخبلؿ التزاـ المنشات ب

مف أىـ المنافع بالنسبة لمجيات الحككمية  أيضا ،(أذل بيئي يتسبب في إيقاع تمؾ األمراض
ىك المساعدة عمى المتابعة البيئية أكؿ بأكؿ مف درجة التزاـ المنشات بإتباع نظاـ محاسبي 
 ،يراعي تحمؿ المنشات لمسؤكليتيا تجاه البيئة كعدـ مخالفتيا لمقكانيف كالتشريعات البيئية

تقرير تكاليؼ التمكث عمى المستكل القكمي  إعدادالحاجة إلى المساىمة في  باإلضافة إلى
 األنشطةكالذم  يفيد في الحصكؿ عمى المؤشرات التي تمكف مف متابعو التمكث الناتج عف 

جراءالمختمفة ك   (2011 ،الدراسات البلزمة المتخصصة )الصكفي كالقطيش  ا 
 :بيئة نتيجة يساعد تبني نظاـ محاسبي يفصح عف اآلثار السمبية التي لحقت بال المستثمركف

التأكد مف حقيقة مركز المنشاة المالي كباف األرباح المفصح  أنشطة المنشاة التشغيمية عمى
فحص درجة تميزىا عف غيرىا مف  ،عنيا حقيقية التخاذ القرار الصائب باالستثمار مف عدمو

 المنشات المشابية كمدل قدرتيا عمى المنافسة.
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 يار منح المنشاة الصناعية تمكيؿ صائب أـ مؤسسات التمكيؿ كاإلقراض: فحص اف كاف خ
 ال.

 :المعنية بتقديـ تمكيؿ  المساعدة بعض الجيات الييئات كالمؤسسات المحمية كالدكلية المانحة
إلى بيانات  تحتاجلبعض المجتمعات بيدؼ تحقيؽ تنمية لمبمديات أك ىيئات الحكـ المحمي 

تحديد حجـ  بيدؼ تمؾ المجتمعاتحكؿ حجـ الضرر البيئي الناتج عف أنشطة المنشات في 
مؤشر ك يستخدـ فاإلفصاح عف تكاليؼ البيئي يككف قاعدة بيانات أيضا كنكع الدعـ البلـز

 لقياس درجة االختبلؼ المتحققة نتيجة أم مشركع تنمكم.
  :كتشجيعيا  تي تتحمؿ مسؤكليتيا البيئيةبناء كزيادة الثقة في المنشات الأفراد المجتمع المحمي

بالمقابؿ زيادة الضغط عمى المنشات  ،كالتكسع في استثماراتيا أنشطتياية كتطكير عمى تنم
الناجمة عف  األضرارمعالجة  أعباءكتحميميا  ،أنشطتياالتي ال تفي بيذه المسؤكلية لتحجيـ 

  .(2014 ،)حمدأنشطتياتمكث البيئة بسبب 
 

 ،العامميف في المنشات الصناعية( ،اعيةمثاؿ)اإلدارة العميا لممنشات الصن متخذ قرار داخمي : -ثانيا 
 كالمنافع مف تطبيؽ محاسبة األداء كما يمي:

اإلدارة العميا لممنشات الصناعية : تحديد األرباح المحققة الفعمية كالمركز المالي الحقيقي  -1
 ،زيادة طمب المجتمع عمى منتجاتيا ،زيادة قبكؿ المجتمع لممنشاة الصناعية ،لممنشاة

 ،شاة تعمؿ ضمف التشريعات المطمكبة مما يقي مف العقكبات كالغراماتضماف باف المن
المساعدة كضع خطط إستراتيجية  ،الحصكؿ عمى قبكؿ لدل مؤسسات التمكيؿ المختمفة

تعرؼ عمى البدائؿ األفضؿ كاألقؿ أضرار كتكمفة  ال ،فعالة تراعي كافة الجكانب اليامة
كضع التسعيرة المناسبة لمنتجاتيا  ،شغيميةسكاء) مكاد خاـ أك آالت كمعدات أك أنشطة ت

مف خبلؿ االحتساب الصحيح لكافة أنكاع التكاليؼ بما فييا البيئية كالتي قد أنفقتيا في 
عفاءات ضريبية)حمد ،سبيؿ إنتاج ىذا المنتج  إال (2014 ،الحصكؿ عمى خصكمات كا 

مالي ييتـ بيذا كاف نظاـ الدكلة ال إذا إالال يتـ منحيا  كاإلعفاءاتاف الخصكمات 
 .المجاؿ

العامميف في المنشات الصناعية: زيادة رغبة العماؿ في االستمرار في كظائفيـ كرفع  -2
رضاىـ الكظيفي حيث أف االلتزاـ البيئي يحمييـ قبؿ غيرىـ مف خبلؿ تكفير مرافؽ 
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ضاءة مناسبة ،صحية مناسبة مبلبس كمعدات لحمايتيـ مف  ،تاميف ،مياه نظيفة ،تيكية كا 
 تكاؾ كالتعرض لمسببات األضرار ك غيرىا مف اإلجراءات.االح

 
عمى زيادة درجة التزاـ المنشات الصناعية  يعمؿ اإلفصاح البيئيباختصار يمكف اف نقكؿ باف 

كال تنحصر المنافع مف اإلفصاح عف   ،صديقة لمبيئة بممارسة أنشطتيا التشغيمية بطرؽ كأساليب
أعبله  بؿ تتجاكز حدكد ذلؾ بكثير فبل تتكقؼ  ة لمتخذ القراربالنسباألداء البيئي بما تـ تكضيحو 

بؿ ينتفع مف ذلؾ مختمؼ الكائنات الحية المحيطة فتقؿ نسبة االنقراض  ،المنفعة عمى اإلنساف فقط
أم انو في  ،أيضا يحافظ عمى بقاء الثركات كالمعالـ األثرية ،كاليجرة لمطيكر كالحيكانات كالنباتات

مف قيمة البيئة المحيطة الحد مف الممارسات التي تؤدم إلى التقميؿ المحصمة يعمؿ عمى 
 لممصانع.

 
 تطبيق المحاسبة عن األداء البيئي أماممستوى المعيقات  -4

 المعيقات التالية: تقسـ معكقات تطبيؽ محاسبة األداء البيئي إلىيمكف  

كالحككمية في الدكلة مثؿ معيقات تتعمؽ بدكر الجيات الرسمية  :أىميا لمعكقات التشريعيةا-1
 ،االلتزاـ بالمحاسبة عف األداء البيئي آليةكافية كمناسبة حكؿ كتشريعات عدـ تكفر قكانيف 

 ضعؼ دكر المراجعة كالمراقبة ،العتماد ىذا النظاـ اف كجدت حكافر حككميةال كفايةدـ ع
 لفحص مستكل االلتزاـ اف كجد. القانكنية

 
 بأىميةكافية التكعية الك معرفة ال في تتمثؿ في القصكر :أىميا عمميةك  معكقات مينية-2

مقياس المناسبة لطرؽ بال معرفةال كقصكر في ،تطبيؽ المحاسبة البيئية لدل المحاسبيف
 .قكائـ الماليةال في اإلفصاحالبيئي ك  لؤلداءالمحاسبي 

 
القياس  صعكبة  ،(2011 ،صعكبة فصؿ التكاليؼ البيئية )بف عمارة :أىميا عكقات فنيةم-3

 .(2018 ،)سحيـالنقدم كالكمي لمضرر البيئي المتحقؽ
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 اإلفصاح عن األداء البيئي: 2.1.5
 

يتـ مناقشتيا في   أكعف البيانات البيئية عادتا في اليكامش المرفقة مع القكائـ المالية،  اإلفصاحيتـ 
يزانية العمكمية العديد انو كمف الممكف اف تتضمف الم إال, منفصؿ تقرير سنكم عمى شكرمعينة  أجزاء
التي تتحمؿ المسؤكلية  األطراؼالمتعمقة بمعالجة االلتزامات البيئية مثؿ المدينكف مف  األصكؿمف 

( كىذه المبالغ تعكض بمقابؿ التزامات خاصة ألضراركالمؤمف عمييـ كالمبلؾ)اتفاقات التعكيض 
عف التكاليؼ الخاصة بمعالجة  اإلفصاحقد يتـ  أيضا، كأصكؿبالمعالجة البيئية بالتالي يجب تسجيميا 

 البيئة عمى اف يتـ تحميميا كمصركؼ في قائمة الدخؿ.
  

 عن األداء البيئي: اإلفصاحمعايير  -أوال

محددة  أحكاـفبل يكجد  ،االستحداث رلمعمكمات البيئية طك عف ا لئلفصاحما زاؿ كضع معيار دكلي 
 .(Robert et al, 2002) يئيةعف االلتزامات الب لئلفصاحاضحة تحدد متطمبات ك 

 
المالية  األوراقعن التكاليف وااللتزامات البيئية كما حددىا قانون سوق  اإلفصاحقواعد  -1

 :األمريكي
 

عف االلتزامات  اإلفصاحالمالية ثبلثة قكاعد تنظـ عممية  األكراؽاعتمدت لجنة مراقبة عمميات سؽ 
 (:2007كىي ما يمي)القطاطي،  المالي األكراؽالبيئية لمشركات المدرجة في سكؽ 

المادية الناتجة عف امتثاليا  اآلثار عف باإلفصاحمف الشركات اف تقكـ  األكلىتتطمب القاعدة  -1
التي تـ تبنييا مف  أككالقكانيف المحمية الخاصة بكؿ كالية كالتي صدرت  األمريكيةلمقكانيف االتحادية 

, المركز التنافسي لمشركة األرباح, الرأسمالية عف النفقات اإلفصاحاجؿ تنظيـ البيئة، حيث تشمؿ 
 عمى البيئة. تأثيرات كأملمسنة الحالية كالسنكات القادمة 

القاعدة الثانية تنص عمى اف أم دعكل تقدـ بدرجة كبيرة في نفس القضايا الناشئة في المحاكـ  -2
د في البيئة أك بيدؼ االتحادية، الكالية المحمية، أك أحكاـ صدرت أك اعتمدت لتنظيـ تصريؼ المكا

حماية البيئة حيث يتطمب مف الشركة اإلفصاح عف اإلجراء الميـ لمشركة ىذا اإلجراء ينطكم أساسا 
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عمى التعكيض عف األضرار, كالجزاءات النقدية, النفقات الرأسمالية, كتعد أم سمطة حككمية طرؼ في 
 إجراء يترتب عميو جزاءات نقدية.

تحميؿ كمناقشة اإلدارة لمبيانات المالية كما تشممو مف التزامات بيئية  ص عمى افتنالقاعدة الثالثة  -3
بضركرة  األمريكيةالمالية  األكراؽميمة يمكف التنبؤ بيا حيث يشترط عمى الشركات المدرجة في سكؽ 

 أثاركمف المحتمؿ اف يككف ليا  لئلدارةغير مؤكدة لكنيا معركفة  كأحداثعف أم التزامات  اإلفصاح
 التشغيمية. أعماليايمة عمى مركز الشركة نتيجة مادية م

 
صدار التشريعات الخاصة بسكؽ  اما بالنسبة لسكؽ رأس الماؿ في فمسطيف كالمسئكؿ عف تنظيـ كا 
 األكراؽ المالية الفمسطيني فقد ترؾ الحرية إلدارة الشركات باإلفصاح طكعا عف أدائيا البيئي

دراسة  أثبتتيئي ىك اختيارم لمشركات المدرجة فقد الب اإلفصاحكنتيجة الف  .(2007)القطاطي، 
 الرأسماليةات الفمسطينية ال تعد تقارير بيئية منفصمة تكضح فييا النفقات كباف الشر  2007القطاطي,
 .أبعادىافي تعزيز المحافظة عمى البيئة بكؿ  إسيامياالخاصة بالقضايا البيئية كمدل  كاإليرادات

 
  :لالفعا البيئي اإلفصاحعناصر  -2
البيئية كاالجتماعية لممشركع فعاؿ يجب اف تتكفر فييا العناصر  التأثيراتعف  اإلفصاححتى يككف ك 

 :(UNDP,2019)اآلتية
 اإلداريةعف مسكدات الفحص كالتقييمات كالخطط  اإلفصاحيجب  اإلفصاح في الكقت المناسب: -1

كبيئية ضارة  اجتماعية أثارإلى  التي قد تؤدم األنشطةقبؿ تنفيذ  بشأنياكصيغيا النيائية كالتشاكر 
 محتممة.

المعنية اف يككنكا قادريف عمى الكصكؿ  األطراؼتحتاج  المعمكمات التي يمكف الكصكؿ إلييا: -2
. بينما قد تفرض المتطمبات التنظيمية المحمية اإلدارةبسيكلة إلى المعمكمات المتعمقة بالتقييمات كخطط 

المعنية  األطراؼفقد ال يككف ذلؾ كافيا لضماف اف  ،ميةتكافر تقييمات بيئية في المكاتب الحكك 
مثؿ النشر عمى  ،األخرلالمحمية يمكنيـ الكصكؿ إلى المعمكمات. قد يمـز النظر في كسائؿ النشر 

 أكالصحافة الكرقية  أكالمنظمات  أكالمجالس المحمية  أكاالجتماعات العامة  أكالمكاقع االلكتركنية 
 البريد المباشر.  أكالعركض المحمية  أكالنشرات  أك اإلذاعيةك التقارير التمفزيكنية 
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شكؿ كلغة مفيكمة بسيكلة كمصممة بالشكؿ كالمغة المناسباف: يجب أف تككف المعمكمات  -3
ا لمجمكعة   .المعنية األطراؼخصيصن

 
 عن األداء البيئي لممنشات الصناعية: لإلفصاحالبيئي المقترحة  اإلفصاحمعايير -ثانيا

 
مكر الكاجب تكافرىا إلمكانية تطبيؽ نظاـ محاسبي بيئي فعاؿ تتكفر فيو معايير اإلفصاح عف تعد األ

 (:2011المعمكمات البيئية ما يمي)الصكفي كالقطيش، 
استحداث حد أدنى مف القكاعد التي تبلءـ طبيعة النظاـ المحاسبي الذم ينتج عنو مخرجات  -1

 فقط كمنيا ما يمي: محاسبية ألغراض اجتماعية بيئية كليس اقتصادية
 المبلئمة لمغرض االجتماعي كالبيئي بتكخي الدقة كالكضكح كالبساطة. -
اإلفصاح عف كافة األنشطة االجتماعية كالبيئية لمكحدة االقتصادية كالتي تختمؼ مف منشاة  -

 ألخرل كمف كقت ألخر في نفس المنشاة.
 تكحيد الممارسة البيئية كاالجتماعية في المنشات المماثمة. -
 قابمية القكائـ المالية لممراجعة الخارجية. -
 استحداث المعايير المبلئمة لمتقدير المحاسبي االجتماعي كالبيئي. -2

ىناؾ العديد مف كجيات النظر التي تناكلت مكضكع اإلفصاح عف البيانات المحاسبية البيئية أىميا ما 
 يمي:
 ة بالنظاـ التقميدم لممحاسبة المالية..اف يتـ إلحاؽ نظاـ المحاسبة كالبيانات المحاسبية البيئي1
.اف يككف ىناؾ نظاـ محاسبي بيئي مستقؿ كذلؾ حتى ال يتـ االكتفاء بالمبلحظات كاإليضاحات 2

 الممحقة بالبيانات المالية المنشكرة.
 

عن التكاليف  باإلفصاح الفمسطينية حتى تمتزم المنشات الصناعيةالمقترحة اإلفصاح البيئي المعايير 
 ما يمي: ألنشطتياية البيئ
عف  باإلفصاحـ المنشات الصناعية باف تمز حككمية تختص ال كالتشريعاتقكانيف قاعدة مف السف  -1

 البيئي.  أدائيا
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: فحتى نستطيع قياس مدل التزاـ المنشات بتطبيؽ محاسبة قكائـ مالية بإعداداف تمتـز المنشات  -2
كمركزىا  أدائياكائـ مالية تفصح عف حقيقة ق أعدتاألداء البيئي يفترض عمى المنشات اف تككف قد 

 المالي.
المالية: مف ثـ عدـ ترؾ  األكراؽفي سكؽ  التسجيؿالعمؿ عمى حث المنشات الصناعية عمى  -3

 .إجبارياعف األداء البيئي اختياريا كما ىك الكضع الحالي بؿ يككف  اإلفصاح
الية يتكجب عمى الجيات الم األكراؽفي حاؿ كانت المنشات الصناعية غير مسجمة في سكؽ  -4

بعمؿ تسكية البيئي عند قياـ المنشات  أدائيايكضح تقرير مستقؿ  بتقديـ المنشات تطالبالحككمية اف 
 .يبيةالضر  أمكرىا

كطبيعة التكاليؼ البيئية الكاجب  أنكاعتحدد مؿ قائمة كاضحة مف الجيات الحككمية المختصة ع -5
لكائح تفرضيا بعض أسكاؽ األكراؽ المالية عمى الشركات , كىنا نقترح باف يتـ اعتماد عنيا اإلفصاح

 :(Robert et al, 2002)المسجمة  فيما يخص اإلفصاح البيئي الكشؼ عف ما يمي
 . التكاليؼ المادية لبلمتثاؿ لمكائح البيئية في السنكات المقبمة.1
ف تقدير حجميا بصكرة .تكاليؼ معالجة المكاقع الممكثة إذا كاف مف المحتمؿ تكبد أم التزاـ، كيمك2

 تقريبية.
 .االلتزامات الطارئة الناشئة عف التعرض لضرر البيئي.3
 .المشاركة كطرؼ في إجراء قانكني حكؿ قضية بيئية  خصكصا مع الجيات الحككمية.4
. أم التزامات متكقعة أك غير متكقعو تنطكم عمى قضايا بيئية التي سيككف ليا تأثير مادم عمى 5

 أعماؿ الشركة.
اف  متسييؿ عمى المنشاتلالممكف استخداميا، ك  كالقياس المحاسبي اإلفصاحعمؿ قائمة بطرؽ  -6
 األنسبتحديد الطرؽ األنسب ليـ تقـك الجيات الحككمية المختصة المسئكلة ب ةقياختيار الطر ب تقـك

 المحاسبي عف األداء البيئي لكؿ منشاة كؿ حسب طبيعة عمميا. اإلفصاحلمقياس ك 
 التالينمكذج الكيمكف استخداـ  تقارير سنكية تكضح ىذه التقارير.فصاح عمى شكؿ اف يككف اإل -7

 ( يمي:1إلعداد التقارير المالية عند اإلفصاح البيئي كما الجدكؿ)
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 ( نمكذج مقترح إلعداد التقارير المالية عف اإلفصاح البيئي1جدكؿ)
 عف الشركة أساسيةمعمكمات 

 كاستراتيجيات شاممة. أىداؼ-1

 مجاؿ العمؿ ككصفو كميزاتو.-2

 اثر ىيكؿ الصناعة عمى الشركة.-3

 معمكمات عف اإلدارة كحممة االسـ

 األطراؼالرئيسيف كالعمميات كالعبلقات بيف  األسيـكالتعكيضات كحممة  كاإلدارةالمدراء -1
 المرتبطة بالشركة.

 بيانات تاريخية

 االفصاحات كالقكائـ المالية المتعمقة بيا-1

 مقاييس األداء عمى مستكل عاؿ لمتشغيؿ كاألمكر غير المالية-2

 تحميؿ اإلدارة لمبيانات التاريخية

تحميؿ التغييرات في الجكانب المالية, التشغيؿ, بياف نكعية بيانات األداء المرتبطة بالشركة, -1
 كالتأثيرات الماضية لبلتجاىات الرئيسية

 معمكمات مستقبمية

 المتكقعة كيشمؿ ذلؾ ما نتج عف االتجاىات الرئيسيةالفرص كالمخاطر -1

 خطط اإلدارة المستقبمية كيمؿ ذلؾ عكامؿ النجاح المؤثرة-2

 مقارنة أداء العمؿ الحقيقي بالمعمكمات المستقبمية كالتي سبؽ اإلفصاح عنيا-3

 
 

 (7007المصدر: )القطاطً,
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 لصناعية:عن األداء البيئي لممنشات المتكاليف الناتجة القياس واإلفصاح المحاسبي -2.1.6

 :الطرق المستخدمة في القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية - 2.1.6.1

كالتكاليؼ البيئية أكثر الخطكات صعكبة قد تكاجيا المنشات الصناعية  لضرريعد القياس المحاسبي 
لذا يجب اختيار األسمكب األمثؿ لقياس حجـ الضرر البيئي الناتج  ،اـ محاسبي بيئيعند تبنييا نظ

لعكامؿ كمف ابرز ا ،تحقيؽ اكبر قدر ممكف مف العدالة في تحمؿ المنشاة مسؤكليتيا البيئيةلضماف 
 طريقة القياس المناسبة:اعتماد التي تؤثر في 

 .مدل مبلئمة أسمكب القياس لطبيعة الضرر البيئي 
 نشاط المنشاة. لطبيعة ة أسمكب القياسمبلئم مدل 

اسبي لآلثار البيئية الخارجية السمبية الناتجة عف األنشطة لذا تتعدد الطرؽ المستخدمة في القياس المح
 كىي كما يمي: ،التشغيمية لممنشاة

 التقميدية وتقسم إلى كما يمي: األسواقطريقة  -1
 كأثرىاعمى تقدير العبلقات بيف التعرض لكميات التمكث  األسمكبيعتمد ىذا  :التأثيراالستجابة و  .1

قياس  باإلمكاففعمى سبيؿ المثاؿ  كالعقارات كالمعداتمادية  أكسكاء كانت بشرية  األصكؿعمى 
 ،ضكيفيك  فارس)تكاليؼ المرض الذم ينتج عف التمكث مف خبلؿ قياس تكاليؼ مباشرة كغير مباشرة 

 كما يمي: (2011
التكاليؼ المباشرة: مثؿ المبالغ البلزمة لعبلج المرض الذم تسبب بو التمكث مثؿ تكاليؼ  -

 اية الصحية.المستشفى كالتمريض كالعن
التكاليؼ غير المباشرة: كىي التكاليؼ المتعمقة بعجز الشخص المصاب عف العمؿ بنفس درجة  -

الميارة كالكفاءة التي كاف يعمؿ عمييا قبؿ اإلصابة باألمراض التي نتجت عف الضرر البيئي بالتالي 
رة التي يتحمميا المجتمع كمف أمثمة ىذا النكع تكاليؼ الكفاة المبك ،يمكف قياسيا بانخفاض اإلنتاجية

كيمكف قياس تكمفة الكفاة المبكرة لمعامميف نتيجة اإلصابة بأمراض التمكث مف  ،نتيجة اإلنتاجية المفقكدة
 :(2014 ،)حمد خبلؿ النمكذج التالي كالمعركؼ بنمكذج الكفاة المبكرة

Mc = Sp – Cipn 
Mc ي.التمكث البيئ أضرار: تكمفة الكفاة المبكرة لمفرد نتيجة 
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 Spك تربيتو كتعميمو إلى اف  إعدادهكتمثؿ قيمتو التي تنشأ مع كالدتو ثـ  ،القيمة االجتماعية لمفرد
باإلضافة إلى قيمتو التي تبدأ مع مزاكلتو لمينة معينة حتى يصبح شخص  ،يصبح قادرا عمى الكسب

 بمقدكره تحقيؽ قدر مف الدخؿ.
Cipn لـ يتـ تحقيقو بسبب الكفاة المبكرة )الدخؿ الضائع : الجزء مف القيمة االجتماعية لمفرد الذم

 نتيجة الكفاة المبكرة(.

 
LT أم حتى يصبح  ،لتربية الفرد األقصىسنة كىي الحد  22: تكمفة تربية الفرد منذ كالدتو إلى عمر

 قادرا عمى تحقيؽ دخؿ.
ET سنة. 22: تكمفة تعمـ الفرد حتى سف 

Cipn=Ti – Cn 
Ti :حصؿ عميو الفرد عف السنكات المفقكدة )أم الفرؽ بيف سف بمغكه إلى الدخؿ الذم ي إجمالي

 المعاش كسف الكفاة المبكرة( نتيجة الكفاة المبكرة بسبب اإلصابة بأمراض التمكث البيئي.
Cn.استيبلؾ الفرد مف السمع كمتطمبات المعيشة : 

 
 يمي: بيانات يحتاجيا تطبيؽ أسمكب االستجابة كالتأثير كىي كما عمكما ىنالؾ

 .تقدير مستكيات التركيز لمممكثات.1
 .تحديد العبلقة بيف تركيزات معينة مف الممكثات كالصحة العامة لممكارد البشرية.2
 .تحديد حجـ العماؿ أك السكاف المعرضيف لخصر التمكث.3
 
بل فمث ،نتيجة التمكث الكاقع اإلنتاجكمية في مف خبلؿ المبلحظة لمتغير  :اإلنتاجيةعمى  التأثير .2

في المنطقة الصناعية في جنكب بيت لحـ كشماؿ الخميؿ أدل إلى مكت  الغبار الذم ينتج عف الكسار
 (.2014 ،)حمد عدد مف أشجار الزيتكف كانخفاض كمية إنتاج األشجار األخرل التي تبقت

 كيتـ اعتماد المعادلة التالية لقياس قيمة التغير: 
 .سعر الطف× فاض في اإلنتاجية الزراعية كماالقتصادية لمتغير= مقدار االنخالقيمة ا 
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أراضي  أكعقارات  أكينتج عف التمكث البيئي أضرار في األصكؿ سكاء معدات  تكاليف اإلحالل: .3

كمفة إحبلؿ أصؿ بدؿ األصؿ استخداـ أسمكب ت يتـكمف اجؿ تحديد التأثير لمتمكث بقيمة مالية 
ماتت فييا أشجار الزيتكف بفعؿ التمكث يتـ إعادة  مثؿ أراضيأك إعادتو إلى حالتو األصمية  المتضرر

صبلحو أكاستصبلح تمؾ األراضي كزراعتيا مرة أخرل  اف ىذه  إال ،عقار تأثر بالتمكث يتـ ترممو كا 
ىنالؾ بعض األصكؿ يصعب إحبلؿ أخرل مكانيا كيصعب إرجاعيا  حيث افتكاجو صعكبة  الطريقة

رة بشكؿ عشكائي في المناطؽ الصناعية جنكب بيت لحـ مثؿ مقالع الحجر المنتش  لحالتيا األصمية
كشماؿ الخميؿ كأيضا مثؿ المعالـ األثرية كالتاريخية التي تعد قيمتيا في حفظيا كما ىي بدكف اف يتـ 

 .(2015 ،)العبيدمالتغيير في ىكيتيا
 
بيدات تقميؿ ضرر معيف مثؿ استخداـ م أككؿ ما يتكقع دفعو مف اجؿ تجنب  التكاليف الوقائية: .4

التضحية االقتصادية مقابؿ اإلقامة في مكاف امف  أك ،لمكافحة حشرات ضارة نتجت عف تمكث البيئي
فعمى سبيؿ المثاؿ أسرة تمتمؾ منزؿ بجانب مصنع يصدر عنو إشعاعات كقامت بترؾ المنزؿ  نسبيا

النتقاؿ لمكاف كشراء منزؿ أخر في مكاف أكثر نقاء فاف التكمفة المنفقة مف اجؿ الكقاية مف خبلؿ ا
 ،احمدك  )كيحميلمكقاية مف التعرض لمضرر البيئي إنفاقوأم كؿ ما يتـ  ،أخر تعتبر تكمفة كقائية

2012). 
 
)فارس األكلىالضمنية مف خبلؿ طريقتاف  األسكاؽيتـ التقييـ في : الضمنية ريقة األسواقط -2

 :(2011 ،كضكيفي
غيره انعكاس  أكمبنى  أكسكاء كاف ارض  عوأنكايعد سعر العقار باختبلؼ : يم العقاراتق طريقة -

 األخرلالعكامؿ  إلى باإلضافةكعدد الغرؼ  ،اإلنشاءنكعية  ،لعدة عكامؿ كخصائص منيا عمر العقار
المتعمقة بالمكقع مثؿ الضكء ك المنظر الذم يطؿ عميو كنكعية اليكاء ك القرب مف مراكز الخدمات 

ذا ،السابقة األمكر إجماليبالتالي يعتبر سعر العقار  تـ االفتراض اف جميع العكامؿ السابقة المؤثرة  كا 
بالتالي  (الغبار ك الغازات المنبعثة ك الركائح ،الضجيجفي سعر العقار ثابتة عدا العكامؿ البيئية مثؿ )

تنخفض كمما زاد حجـ الضرر  حيث اف قيـ العقارات ،فاف العكامؿ البيئية تؤثر عمى سعر العقار
منزالف ليـ نفس الخصائص لكف األكؿ مكجكد في بيئة ممكثة عرض لو ىذا العقار فمثبل البيئي الذم يت
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كالثاني في بيئة نظيفة فاف سعر المنزؿ األكؿ يككف اقؿ مف سعر الثاني بسبب العامؿ البيئي كيعد 
 .مقدار التكمفة ىك قيمة الفرؽ بيف السعريف

 العقار في بيئة ممكثة سعر –التكمفة البيئية = سعر العقار في بيئة نظيفة 
اف االختبلؼ يتمثؿ  إالىنالؾ تشابو ليذه الطريقة مع طريقة قيمة العقارات : ختالف األجورطريقة ا -

الناتجة عف  باألمراض اإلصابةك التعرض لمخاطر صحية نتيجة  األجكربزيادة  األفرادفي درجة قبكؿ 
 التمكث.

يعممكف في بيئة المدفكع لعماؿ  األجر –في بيئة ممكثة المدفكع لعماؿ يعممكف  األجرالتكمفة البيئية = 
  .نظيفة

 
يتـ مف خبلؿ اخذ في ىذه الطريقة  أساسية كأداةيستخدـ االستبياف  االفتراضية: األسواقريقة ط -3

كتكزيع تعرضكا فعبل لضرر نتيجة التمكث البيئي  أكالذيف يتكقع تعرضيـ  عينة عشكائية مف اإلفراد
 (:2011 ،عدد مف األسئمة منيا ما يمي)فارس كضكيفي يـ استمارة تتضمفعمي
 مدل رغبتيـ في الدفع لتجنب التدىكر البيئي. -
 ء الضرر البيئي الحاصؿ كالذم اثر عمييـ.مقدار التعكيض المناسب لقا  -
االفتراضية ال تناسب الدكؿ النامية بؿ تناسب  األسكاؽاف طريقة  أثبتتاف التجارب كالدراسات  إال

لكنيا تكاجو صعكبة في التطبيؽ في الدكؿ النامية  ،لؤلفرادقدمة الختبلؼ المستكل المعيشي الدكؿ المت
 التقميدية  كطريقة الضمنية. األسكاؽالطرؽ مبلئمة لمدكؿ النامية ىي طريقة  أكثرحيث 

يتـ قياس الضرر البيئي كميا مف خبلؿ احتساب كحدة  ذو المضمون الواحد: القياس الكمي -4
المضمكف الكاحد ىما)سياؼ  أككيتـ التفريؽ بيف اتجاىيف في خصكص القياس  ،ماعيةالمنفعة االجت

 (:2014 ،حناف
القياس باستخداـ كحدات المنفعة االجتماعية: يعتمد عمى محاكلة قياس درجة المنفعة كميا في  -

 صكرة كحدات منفعة تسمى كحدات المنفعة االجتماعية.
كقد يكاجو القياس  مى قياس اآلثار البيئية بكحدات نقديةيعتمد ع: باستخداـ كحدات نقدية القياس -

 بالطرؽ التالية: النقدم عدة معيقات يتـ تجاكزىا
 .طريقة تقييـ البدائؿ: تقكـ عمى أساس قيمة أشياء بديمة يتـ اعتمادىا لتحقيؽ نفس المنافع.1
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رر الذم تعرضكا .طريقة االستقصاء: يقكـ األشخاص الذيف تعرضكا لضرر بيئي بتحديد قيمة الض2
 لو بقيمة نقدية.

.طريقة تكمفة التصحيح: تعمؿ ىذه الطريقة عمى قياس األنشطة التي نتج عنيا أثار سمبية كقياس 3
 الكقاية منو. أكالتكاليؼ البلزمة لعبلج الضرر 

 
مختمفة مف  كمقاييس بأساليبعمى قياس الظكاىر  األسمكبيقـك ىذا  لقياس متعدد األبعاد:ا -5

االعتماد  أكقياس معيف  بأسمكبالظاىرة بدكف التقيد  أكخصائص الحالة  أبعادمات تعكس خبلؿ معمك 
فالمعمكمات التي تتعمؽ بعدد العماؿ المستفيديف مف برامج تخفيض حجـ التمكث  ،عمى مقياس كحيد

أيضا   ،المتكفرة مف استخداـ أسمكب القياس النقدممف المعمكمات  أفضؿيككف ليا دالالت بيئية 
مؿ ىذا األسمكب جميع الطرؽ المستخدمة في القياس الكمي ذك المضمكف الكاحد باإلضافة إلى يش

 :(2015 ،العبيدم)فيما يمي عرض لؤلسمكبيف ،جانب القياس الكصفي
تختمؼ صكرة المعمكمات التي تعكس نتائج القياس الكمي أسموب القياس الكمي متعدد األبعاد:  -

 القياس التالية: أنظمة األصميةكجد طرؽ إلى جانب الطرؽ حيث ت ،باختبلؼ القياس المستخدـ
اصغر ما تحتكيو مف الخاصية  أكحسب اكبر  األحداثنظاـ القياس الترتيبي: يقكـ عمى ترتيب .1

في االختيار بيف  األسمكببالتالي يفيد ىذا  ،األىميةبناء عمى خصائص معينو حسب  أكمحؿ القياس 
مثاؿ يمكف قياس اثر برنامج تدريبي  ،قياس دالالت اثر بيئي معيفل األسمكبيستخدـ ىذا  ،األشياء

ترتيب العامميف المستفيديف بو طبقا لدرجة الميارة التي اكتسبكىا العماؿ مف  أساستعده المنشاة عمى 
 التدريب.

مف الخاصية محؿ القياس  األحداثيحدد ىذا النظاـ مقدار ما تتصؼ بو  نظاـ القياس الفاصمي:.2
 أيضايحدد  إنما ،األحداثك  األشياءفبل يقتصر القياس الفاصمي بتحديد دالة التفضيؿ بيف  ،كمياتحديدا 

يستخدـ لتحديد االنحراؼ عف المعايير المحددة  ،مقدار الفركؽ التي تحتكييا مف الخاصية محؿ القياس
ة في اليكاء كىك ثنبعالزنؾ الم ألدخنةبعض العمميات البيئية مثؿ المعدؿ المحدد قانكنا  لتأثيرقانكنا 
 ـ. /ممجـ0.05

يتصؼ بصفات  ،األشياء.نظاـ القياس النسبي: يعمؿ ىذا النظاـ عمى قياس العبلقات النسبية بيف 3
كيستخدـ في قياس  نتائج األداء البيئي  النظاـ الفاصمي مف حيث الفركؽ في الخاصية محؿ القياس
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التي تمحؽ  اإلصاباتم يكضح مدل تعدد الذ اإلصابةفي بعض الحاالت مثؿ تحديد معدؿ تكرار 
 لكؿ مميكف ساعة عمؿ. إصابة 45بالعامميف بالمؤسسة خبلؿ فترة زمنية معينة كاف تككف مثبل 

لكف قد يصعب ىذا في بعض  ،تتكقؼ شمكلية القياس عمى تكافر مقاييس كمية لكافة التأثيرات البيئية
بسبب اف تكمفة الحصكؿ عمييا  أكميات البيئية الحاالت اما بسبب عدـ كجكد مقاييس كمية لبعض العم

 أسمكبما تحققو مف منافع كفي مثؿ ىذه الحاالت يستخدـ  أكتفكؽ ما يمكف اف تتحممو المؤسسة 
 القياس الكصفي.

الظاىرة بحيث يستطيع  أكلخصائص الحالة  إنشائيالقياس الكصفي: يقكـ عمى كصؼ  أسمكب -
التي يمكف تطبيقيا في  األساليب أىؿلطبيعة كيعتبر مف القارئ التكصيؼ تخيؿ ىذا الحدث عمى ا

ركائي ال  بأسمكبالبيئية لممشركع  األنشطةحيث يعتمد عمى كصؼ  ،البيئي كاقميا تكمفة مجاؿ القياس
بصكرة مطمقة في مجاؿ القياس البيئي ال يكفر  األسمكبلكف استخداـ ىذا  ،يخضع لقكاعد محددة

استخدامو في الحاالت التي  يقتصريئي لممؤسسة لذلؾ ينبغي اف معمكمات مكضكعية عف األداء الب
ففي ىذه الحاالت فقط تعتبر المعمكمات الكصفية عف األداء البيئي  ،يستحيؿ فييا القياس الكمي

 مف عدـ كجكد معمكمات. أفضؿلممؤسسة 
يحاكؿ  يكفمف القياس الكمي ذك المضمكف الكاحد  أفضؿ األبعادبالتالي يعد مدخؿ القياس متعدد 

 األبعاديعد مدخؿ القياس متعدد  أيضا ،المنشاة البيئي أداءمعالجة عيكب المنيج الكمي في قياس 
العمميات البيئية كاالجتماعية التي  لتأثيراتالتطبيؽ العممي لمقياس الشامؿ  إمكانيةمناسب مف حيث 

كمات تفيد في التعرؼ عمى كذلؾ بسبب ما يكفره مف معم ،تدكر في نطاؽ المسؤكلية البيئية لممؤسسة
 البيئي لممؤسسة كتتدرج طبيعة ىذه المعمكمات إلى ثبلثة مستكيات: لؤلداءالمختمفة اليامة  األبعاد

بمقياس  تأثيراتيا: معمكمات مالية بنتائج قياس العمميات البيئية التي يمكف قياس األكؿ.المستكل 1
 نقدم.

بمقياس  تأثيراتياالعمميات البيئية التي ال يمكف قياس  .المستكل الثاني: معمكمات كمية بنتائج قياس2
 نقدم ك يتكافر لقياسيا مقاييس كمية غير نقدية.

العمميات البيئية التي ال يمكف قياسيا بمقاييس  تأثيرات.المستكل الثالث: معمكمات كصفية تعبر عف 3
 كمية .
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 عمى ترشيد اإلدارة األسمكبا يعمؿ ىذعمية والمعيارية لعناصر البيئة: محاسبة التكاليف الف -6
مقارنات لبيانات المنشاة مف ىذه  إجراء مف خبلؿ باستخداـ بعض المؤشرات المحاسبية

 :(2011 ،)ناصر كالخفاؼالمقارنات
كىذا يكضح اتجاه األداء  الفعمية لمفترة الحالية مع السابقة األداء البيئي قياس الفرقية بيف التكمفة -

 عمى عدة فترات زمنية.
باستخداـ المؤشرات  ةأك المعياري التخطيطية التكمفةمع ما  الفعمية أك المحققةالبيئية التكمفة رنة مقا -

 التالية:
 السمعة المنتجة: أك.معدؿ التكمفة السنكم لمتحكـ في التمكث لطف المادة 1

 طف /الفعمية السنكية بالطف = ** دينار  اإلنتاجكمية ÷ = التكاليؼ السنكية لمتحكـ في التمكث 
 
 .نسبة تكمفة التحكـ إلى التكمفة الصناعية:2

 ** %  = 100× التكمفة الصناعية النيائية لمطف( ÷ )معدؿ تكمفة التحكـ لمطف 
 
السنكية لممنشاة )  الرأسماليةالتكاليؼ  إجماليالسنكية لمتحكـ بالتمكث إلى  الرأسمالية.نسبة التكاليؼ 3

 ذ( ك تحسب كما يمي:الثابتة كالمشركعات تحت التنفي األصكؿ
السنكية  الرأسماليةالتكاليؼ  إجمالي÷ السنكية لمتحكـ بالتمكث  الرأسمالية)التكاليؼ 

 **%=100×لممنشاة(
 
 السنكم: اإلنتاجتكاليؼ  إجمالي.نسبة صافي التكاليؼ الجارية السنكية لمتحكـ في التمكث إلى 4

× السنكية الفعمية  اإلنتاجتكاليؼ ÷  )التكاليؼ الجارية السنكية لمتحكـ في التمكث ككفكرات
100%**=) 

 
 .معدؿ التحكـ في التمكث لكؿ طف مف عنصر ما:5

 طف /العنصر بالطف = **دينار النبعاثاتالكمية السنكية ÷ التكمفة السنكية لمتحكـ في العنصر 
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ة االنبعاثات .معدؿ التحكـ في التمكث لكؿ عنصر سنكيا: يتطمب تحديد التكمفة السنكية لمتحكـ ككمي6
 المنع لكؿ عنصر عمى حده. أكالكمية كنسبة التحكـ 

نسبة التحكـ المحققة ×كمية االنبعاثات الكمية لمعنصر خبلؿ السنة÷)التكمفة السنكية لمتحكـ في العنصر
 طف/لمعنصر(= **دينار

 
 :كاألتيبالتمكث كيحسب  متأثر.معدؿ التحكـ في التمكث لكؿ فرد 7

 /=**دينار(المتأثريفنسبة السكاف  ×عدد السكاف الكمي بالمنفعة ÷)حكـ في التمكثالتكاليؼ السنكية لمت
 متأثرفرد 
البيئي  التأثيرتستخدـ لتقييـ  أداة كىي عبارة عف دورة حياة المنتج لتحسين األداء البيئي: -7

اد مك  ،ةنشاط خبلؿ دكرة حياة المنتج مف خبلؿ قياس استخداـ المكارد) مدخبلت: طاق ألمالمتكقع 
ما  أفضؿ ،المرتبطة بالنظاـ الجارم تقييمو الماء كالتربة( ،)المخرجات: اليكاء كاالنبعاثاتمياه(  ،خاـ

 Keitel et)كالتكاليؼ المرتبطة بالمنتج مف الميد إلى المحد التأثيراتتتعامؿ مع  أنيا ةيميز ىذه الطريق
al, 2011)  تشمؿ جميع التكاليؼ )الماضية إلى التكاليؼ البيئية اف األسمكبكيحتاج تطبيؽ ىذا، 

المستقبمية( في تحميؿ الربحية طكيمة المدل لممنتجات حيث في ظؿ المفيـك الحديث لمبيئة  ،الحالية
 أثناءالصناعية المتطكرة يعد معرفة تكاليؼ دكرة  حياة المنتج بشكؿ كامؿ كخصكصا التي تتحقؽ 

حيث  اإلنتاجتحقيؽ تكاليؼ  أسبابلتحديد  يةاألىمتعتبر في غاية  اإلنتاج أككبعد دكرة التصنيع 
 مف مزايا تطبيؽ ىذه الطريقة: (2011 ،الخفاؼك )ناصر  بمكجبو يمكف لمتخذ القرار اتخاذ قرار سميـ

كاف الربح المحقؽ  إذاكتقكـ بفحص  بما فييا البيئيةمع التكاليؼ الكمية لممنتج  ىذه الطريقة تتعامؿ -
 .التخمي أكمرحمة التطكير  في فترة التصنيع يغطي التكمفة في

اتخاذ قرار مف متخذ القرار  إمكانيةفاف ذلؾ يساعد في  أيضابما اف التكمفة البيئية تـ احتسابيا  -
 التحكـ في تمؾ التكاليؼ بالسبؿ المناسبة  أكالداخمي بخفض 

يتيح مما  لممنتج اإلنتاجيةالتعرؼ عمى تكمفة التخطيط كاالستبعاد في مرحمة التصميـ كالعممية  -
  .مجاؿ اكبر لمرقابة

المنشاة مف الجانب البيئي كالجانب  ألداءىك نمكذج رقابي لنموذج البيئي المتوازن: ا -8
البيئة بيدؼ تحسيف جكدة استخداـ المنشاة  إدارةمع  اإلداريةاالقتصادم ينتج عف دمج المحاسبة 

العمؿ عمى تحقيؽ استدامة يسعى ىذا النمكذج إلى تكجيو المنشات الصناعية إلى  ،اإلنتاجلعناصر 
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عممية  بأساليبتقكـ بتحديد التكاليؼ  أيضا ،بيئية بدكف االقتصار عمى االبتعاد عف الضرر فقط
 ،ص أم ضرر بيئي كؿ ذلؾ في سبيؿ تحقيؽ استدامة لمبيئةك كاضحة كتتخذ القرارات الصائبة بخص

 :(2014 ،حناف )سياؼيعتمد النمكذج البيئي عمى الميزاف السمعي األتي

 المدخبلت + المنتكجات تحت التشغيؿ = المخرجات + النفايات البيئية

 
 التكاليف البيئية في القوائم المالية:اإلفصاح المحاسبي عن التبويب و طرق  -2.1.6.2

كىي كؿ ) منع أنشطةبناء عمى ىذه الطريقة يتـ التبكيب اما  :األنشطةتبويب التكاليف حسب  (1
كقياس )يتـ مف  أنشطة حصر أك ،(تخاذىا لمنع كقكع أم ضرر بيئيالسبؿ كاإلجراءات التي يتـ ا

نشطة األ تكاليف  أك ،خبلليا متابعة مستكيات التمكث في كؿ مف المدخبلت ك العمميات كالمخرجات(
التي تعد تكاليؼ  الفشل البيئي أنشطةاليف كت أك ،كالتي تيدؼ إلى التحكـ بمصادر التمكث الرقابية

 أكمنع التمكث البيئي لذا تقكـ بعبلج الضرر الكاقع  أكرقابة  أكد فشميا في حصر تتحمميا  المنشاة عن
 .(2013 ،كآخركف )دركاسيدفع غرامات مقابؿ الفشؿ

 التكاليفوىي مف التكاليؼ  أنكاعتشمؿ عمى ستة : بالمنتجات الرتباطيا وفقا التكاليف تبويب (2
 كالعماؿ التشغيؿ كتكاليؼ كالمعدات عقاراتكاستخداـ ال الخاـ المكادك )التشغيل وتكاليف العادية
 نفقات مثؿ الحككمية لمتشريعات االمتثاؿالتكاليؼ المرتبطة ب )القانونية التكاليف ،(كالتدريب كالطاقة
 كالغرامات كالعقكبات)المحتممة التكاليف ،(كالفحص كالتدريب كاالختبارات كالتقارير كالتصاريح اإلعبلـ
 ،(ممتمكات تدميرالقياـ بعمؿ لتصحيح الضرر أك إلصابة إنساف أك  لتي كقعت  نتيجةا المالية

كاليؼ تركيب ت أنياعمى لقكانيف كالتشريعات الحككمية كتبكب )ترتبط بااللتزاـ با الصريحة لتكاليفا
كاستخداـ مدخبلت أقؿ تمكث في  كصيانة معدات مراقبة التمكث كتكاليؼ معالجة التمكث الجكم

)تكاليؼ تؤثر عمى إجمالي  التكاليف الضمنية: ،محد مف اإلنبعاثات الممكثة  لمجك(العمميات اإلنتاجية ل
قد تظير ضمف في الصناعات الكيماكية كالكرؽ كالحديد كالصمب كتظير في  التكاليؼ تككف عادتا

 .(2011 ،الخفاؼك  ()ناصرتكاليؼ البيئية الطارئةكقد تككف كفات صناعية غير مباشرة مصر 
 
 التكاليف الرأسمالية األكلى كتصنؼ إلى ثبلثة أنكاع لمسببات حدوث التكمفة: التكاليف وفقا  (3

كمعدات كغيرىا تساىـ في الحد مف  اآلالت)التكاليؼ التي تكبدتيا المنشات الصناعية مف تكفير 
 ،)العبيدم(مالية مثؿ فبلتر اليكاء كمحطات معالجة المياه كغيرىا فتراتلعدة  أثارهالتمكث كمعالجة 
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مختمفة مف الناحية الزمنية) مجمكعات  تحتكم عمىىي التكاليؼ  التكاليف المستمرة:الثانية  .(2015
كتكاليؼ  ،ضارة بيئيانتجات غير كتكاليؼ الم ،بعد األنشطة التشغيمية( ،تكاليؼ قبؿ األنشطة التشغيمية

باإلضافة إلى تقارير إعداد كقانكنية ال اإلجبارية لرقابة التمكث كالتكاليؼ متاحةالمفاضمة بيف البدائؿ ال
التكاليف البيئية االختيارية من اآلثار  الثالثة ،التكاليؼ الرقابة كالعبلجية إلزالة الضرر البيئي

المنشاة الضارة  أنشطةكالتكاليؼ التي يتـ دفعيا مف اجؿ التخمص مف النفايات كمخرجات  السمبية:
 (.2013 ،كآخركف بيئيا )دركاسي

 
 لطرؽ المستخدمة في تبكيب التكاليؼ البيئية:رسـ تكضيحي يمخص ا

 

 

 

 

 

 طرق تبويب التكاليف البيئية( : 2الشكل )

 السابقة تم إعداده من قبل الباحثة باالعتماد على المراجع
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 في فمسطين: العالقة بين التنمية واألداء البيئي-2.1.7

أصبحت األصكات التي تنادم بضركرة تحمؿ المنشات الصناعية مسؤكليتيا تجاه البيئة كثيرة مف اجؿ 
في سبيؿ التقدـ  استنزافيكال يتـ ا ة خصكصا الغير متجددةالطبيعي المكاردالحفاظ عمى مخزكف مف 

كالتطكر في رأس المالي الصناعي فالحفاظ عمى بيئة مناسبة لمحياة البشرية ىك أساس االستمرارية 
 ،لئلنساف كمف حؽ األجياؿ القادمة اف ترث منا بيئة نظيفة كمكارد كافية ليـ كلؤلجياؿ التي ستعقبيـ

مو بممارسة أعمالو بدكف اف يككف ىنالؾ ضابط كبالتالي فاف استخداـ اإلنساف لممكارد الطبيعية كقيا
عمى استخداماتو سكؼ يككف لو أثار خارجية ايجابية كسمبية كالسمبية تكقع أضرار في البيئة المحيطة 

ة عمى األداء البيئي في كيأتي دكر المحاسب ،بو سكاء كانت تمؾ األضرار عف قصد أك غير قصد
أعماليا الصناعية ليضمف التزاـ تمؾ المصانع بالمعايير رقابي عمى المصانع التي تمارس  كضع نظاـ

فيتـ الحد  ،المطمكبة لمنع أك الكقاية أك عمى األقؿ عبلج الضرر البيئي كتحمؿ المسؤكلية االجتماعية
 مف االستنزاؼ لممكارد الطبيعية بمختمفيا كينظـ استخداميا أيضا ذلؾ يؤدم إلى تحقيؽ استدامة بيئية.

الجيات المحمية كالدكلية التي تنادم بضركرة الحفاظ عمى البيئة كتنفؽ مبلييف ىنالؾ العديد مف 
كعمى  ، UNDPعمى المستكل الدكلي منيا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي  ،الدكالرات في سبيؿ ذلؾ

عضك في االتحاد  2014أريج كالتي أصبحت في عاـ  -المستكل المحمي معيد األبحاث التطبيقية
 .IUCNاظ عمى الطبيعة الدكلي لمحف

فأريج مثبل ليا العديد مف المشاريع التنمكية في الضفة الغربية التي تنطمؽ مف رسالتيا المتمثمة في 
كاالستراتيجيات لمحفاظ عمى المكارد الطبيعية، كالتي يمكف استخداميا الخيارات البديمة كالسياسات  تقييـ

ت اإلستراتيجية لتحسيف إدارة المكارد كالمساعدة في كأساس لصياغة التكصيات كفي عممية صنع القرارا
بالتالي فاف معيد أريج قدـ كمازاؿ يقدـ العديد مف البرامج ك المشاريع التي مف شانيا  .استدامتيا

إال اف ىذه المؤسسة كغيرىا مف  ،الحفاظ عمى البيئة كاتخاذ السياسات اإلستراتيجية لمحفاظ عمى البيئة
 ،منبع العمؿ الذم يسبب األضرار بالبيئة كىك الممارسات الخاطئة لممصانع المؤسسات لـ تركز عمى

كىذا يعني باف عمى معيد أريج كغيره مف المعاىد ك الجمعيات كالمؤسسات البيئة بمختمفيا اف تركز 
العمؿ الجماعي مع الحككمة عمى صياغة ية بالمحاسبة عمى األداء البيئي ك عمى كضع برامج لتكع

كالبدء  ،بتطبيؽ المحاسبة البيئية كاإلفصاح عف األداء البيئي لممصانع في القكائـ الماليةقكانيف تمـز 
بكضع استراتجيات لمشاريع مف اجؿ تدريب المصانع عمى تطبيؽ المحاسبة البيئية كىكذا سكؼ يقؿ 
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لمبالغ  حجـ الضرر عندما يتـ ضبط أداء المصانع البيئي كتحقيؽ استدامة بيئية  حقيقية عدا عمى اف ا
المنفقة في سبيؿ الحفاظ عمى البيئة تككف قد حققت منفعة اكبر مف تمؾ التي أنفقت عمى عبلج 

 الضرر البيئي الف أسمكب العمؿ تغير مف العبلج إلى اتخاذ  اإلجراءات كالضكابط الكقائية.

 االيجابية لتطبيق محاسبة األداء البيئي: اآلثاربعض  – 2.1.8

المياه  ،ؽ في البيئة نتيجة المصانع يتـ إيقاعو في ممتمكات عاممة )اليكاءيككف األذل الممح عادة
 ،العقارات كالسكاف المجاكريف لممصانع( ،كالتربة( باإلضافة إلى الممتمكات الخاصة )األراضي

البيئي فقد تككف ىذه الضرائب تفرضيا الحككمة بيدؼ العقاب  األداءكلمضرائب دكر ىاـ في تكجيو 
قد تعمؿ الحككمة عمى  أك ،ؿ فرض ضرائب إضافية عمى المصانع التي تمكث البيئةكالردع مف خبل

مف خبلؿ منح إعفاءات ضريبية لممصانع التي تمتـز بشركط المحاسبة عف أدائيا  ،التشجيع كالترغيب
 فااللتزاـ باإلفصاح عف األداء البيئي يعد بمثابة كسيمة ضغط الككيت( ،البيئي)المعيد العربي لمتخطيط

عمى المنشات اف تمتـز بيئيا مف اجؿ اإلفصاح عف بيانات بيئية ال تعكس سمعة سيئة عف الشركة اما 
 .متخذ القرار  

 االيجابية لتطبيؽ محاسبة األداء البيئي: اآلثار أىـكسيتـ التطرؽ إلى 

 : الطبيعيين أوالمعنويين  سواء لكل من المكمفين : تحقيق مزايا ضريبيةأوال

بأىمية اإلفصاح عف التكاليؼ البيئية في تقميؿ الضرائب تكعية المكمفيف يجب سبؽ  كبناء عمى ما
 إلىالبيئي يظير لممنشاة الجكانب البيئية التي بحاجة  اإلفصاححيث اف  ،المترتبة عمى مصانعيـ

كؿ مصركؼ ينفؽ في الكقاية مف الضرر البيئي بالتالي يعتبر  أكالحد  أكعمييا مف اجؿ منع  اإلنفاؽ
فالتنزيبلت كما  ،بيؿ تحمؿ المسؤكلية البيئية لممصانع يعد مصرؼ يتـ تنزيمو مف الدخؿ اإلجماليس

بشاف ضريبة الدخؿ ىي النفقات ك المصاريؼ التي أنفقت أك  2011لسنة  8كرد في قرار قانكف رقـ 
مطة الس ،2011لسنة  8استحقت في سبيؿ إنتاج الدخؿ خبلؿ الفترة الضريبة )قرار بقانكف رقـ 

عند تنزيؿ تمؾ المصركفات  التي أنفقت في مجاؿ حماية البيئة مف  أم انو ،الكطنية الفمسطينية(
عدا اف  الدخؿ اإلجمالي يصبح صافي الدخؿ الخاضع لضريبة اقؿ بالتالي تككف نسبة الضريبة اقؿ

أم نفقات  ثؿالعبلج لمضرر البيئي م أكالحد  أكىنالؾ العديد مف المنشات تقكـ بممارسات لمكقاية 
 تنزيبلتكبناء عمى ىنا ينصح بمنح  ،السمبية باعتبارىا تنزيبلت يعترؼ بيا ضريبيا اآلثارلمعالجة 
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 اإلفصاحالتشغيمية عف طريؽ  ألنشطتياسمبية بيئية  أثارتمنع كقكع  ضريبية تشجيعية لممنشات التي
عمى اف تككف  ،سؤكلية البيئيةضريبية عمى االلتزاـ بالم تنزيبلتكمف ثـ يمكف منح  ،اآلثارعف تمؾ 
كعمى جميع  ،الدكلة الضريبية إيراداتمدركسة بما ال يحقؽ مخاسر في جانب  التنزيبلتنسبة ىذه 
في مشاريع تطكيرية لمبمد فبل يعتبر منج ىذه  إنفاقو إعادةفاف جزء مف العائدات الضريبية يتـ  األحكاؿ

 .أيضانفقة تطكيرية تنمكية يعتبر  فيكمنح بنسب صحيحة  إذاخسارة  اإلعفاءات

 أضرار بأقؿعف األداء البيئي المنشات عمى االلتزاـ بممارستيا أعماليا  اإلفصاحبالتالي يشجع 
كيحد قدر اإلمكاف مف الضرر  أفضؿبصكرة  أدائياخارجية بيئية فيك معيار يساعدىا عمى ضبط 

لخارجية السمبية سكؼ تقؿ بطبيعة ا اآلثارضريبية كعند القياـ بذلؾ فاف  إعفاءاتكيمنحيا  البيئي
المترتبة عف التمكث البيئي مف  اآلثارعمى عبلج  تنفقوالحاؿ مما يكفر عمى الحككمة ما سكؼ 

 أككنفقات عمى صحة البشر كمف استصبلح الماكف كأراضي تعرضت لضرر بيئي تحكيبلت طبية 
 حتى عبلج مشكمة تمكث المياه. أكعبلج مشكمة تمكث اليكاء 

 حظا: األقلتوجيو التنمية االقتصادية لبعض المناطق ثانيا: 

 أفمف اجؿ الحد مف ظاىرة انتشار المصانع التي ينتج عف ممارستيا أعماليا تمكث لبيئتيا المحيطة تمج
الحككمة إلى فرض ضرائب إضافية عمى المصانع المتسببة في التمكث مف اجؿ إلزاميا عمى تحمؿ 

 الطريقة تكاجو العديد مف المشاكؿ أىميا :إال اف ىذه  ،مسؤكليتيا البيئية

صعكبة التكصؿ إلى المستكل المناسب لمضريبة الحككمية التي يجب اف يتـ فرضيا بسبب  .1
 صعكبة حصر ك تحديد اثر التمكث الناتج عف المصانع.

المتمثؿ في تستر جيات عامة مسئكلة في  اإلدارم صعكبات إدارية ضريبية خصكصا الفساد .2
فبلتيا مف المحاسبة كقد يككف ذلؾ التستر مقابؿ عمى أداء بعض  الجيات المسببة لمتمكث كا 

 .مصالح خاصة أخرل أكرشكة 

منشات الصناعية عمى تحمؿ ال تمـزالجيات الحككمية سياسات  إتباعاف  إالكرغـ الصعكبات السابقة 
 بيئي. أذلتمحؽ  أنشطةتمؾ المصانع عف ممارسة  إلداراتمسؤكليتيا البيئية يخمؽ عامؿ ردع ذاتي 
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 الدراسات السابقة:-2.2

 الدراسات العربية: -أوال 

إلى التعرؼ عمى مفيكـ التكاليؼ البيئية كعكامؿ  ىدفت ىذه الدراسة ،(2018 ،سحيم) راسةد .1
مع محاكلة قياس  ،االىتماـ بيا كمشاكؿ قياسيا كاألسباب التي تدعك إلى االىتماـ بيا

 .في ليبيا كة الزاكية لتكرير النفطالتكاليؼ البيئية التي تحدث في شر 

استخدمت الباحثة حيث  2010-2009 شركة الزاكية لتكرير النفط خبلؿ سنتيعمى  الدراسة إجراءتـ 
تـ جمع البيانات مف خبلؿ االطبلع عمى دليؿ حسابات الشركة  ،المنيج االستقرائي ليذه الدراسة

 إجراءإلى  باإلضافة ،حماية البيئة منسقيوك  كالتقارير كالكشكؼ الصادرة عف قسـ الحسابات العامة
استعانت الباحثة باالستبياف المكجو إلى  أيضا ،األقساـك  باإلدارات المسئكليفالمقاببلت الشخصية مع 

 .المتخصصيف الذيف لدييـ الخبرة العممية ك العممية الكافية لتقدير قيمة التكاليؼ المختمفة

 الدراسة: النتائج التي تـ التكصؿ إلييا  أىـ 

جكد بطء في استجابة عدـ قدرة نظـ المحاسبة التقميدية عمى تحديد كقياس التكاليؼ البيئية لك  -1
الفكر المحاسبي كالتطبيؽ العممي فيما يتعمؽ بإدخاؿ تحسينات عمى النظـ المحاسبية لتصبح 

 .أكثر قدرة عمى استيعاب التكاليؼ البيئية

 .ي لمتكاليؼ البيئيةاف ىناؾ إمكانية لتطبيؽ القياس المحاسب -2

 إظياردكف  اإلنتاجتقـك الشركة محؿ الدراسة بحساب تكمفة المنتج بحصر كافة تكاليؼ  -3
 التكاليؼ البيئية في بند مستقؿ.

 صعكبة جمع عناصر التكاليؼ البيئية كصعكبة قياسيا. -4

ياس التكاليؼ كاىـ تكصياتيا ىك تطكير نظاـ لممعمكمات البيئية بإيجاد حمكؿ لممعيقات التي تكاجو ق
 البيئية الناتجة عف أنشطة المصانع.

المراجعة الداخمية في فحص دكر إلى ىدفت ىذه الدراسة  ،(2017 ،المقريفو العريبي )دراسة  .2
شركات النفطية التابعة لممؤسسة الكطنية لمنفط لمدراسة ميدانية كاستخدمت لذلؾ تقييـ األداء البيئي 
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اف كاف المراجعيف الداخميف لدييـ  التعرؼأيضا ىدفت إلى  ،يافي ليب الكاقعة في المنطقة الشرقية
المنيج  في الجزء النظرم عمى اعتمدت الدراسة ،المؤىبلت التعميمية لممارسة دكر المراجعة

المنيج  في الجزء الميداني عمىك  ،األدبيات لممراجعة البيئية دراسةالذم يعتمد عمى  االستقرائي
محؿ النفطية  لممنشاتسة ميدانية عمى المراجعيف الداخمييف في دراعف طريؽ  الكصفي التحميمي

مف  الميدانيةتككف مجتمع الدراسة  كلقدمف خبلؿ استبياف اعد مخصصا ليذا الغرض  الدراسة
ممثمة في  ،المراجعيف الداخمييف كالعامميف في الشركات النفطية التابعة لممؤسسة الكطنية لمنفط

استبياف كبمغ  25( حيث تـ تكزيع 25النكؼ كعددىـ ) كرأسبي شركة سرت ك شركة الخميج العر 
 .استبياف  (21الستبيانات الصالحة لمتحميؿ )عدد ا

 ،كانت نتائج الدراسة بأنو ال يكجد دكر لممراجعة الداخمية في تقييـ األداء لممنشات محؿ الدراسة
 لممارسة ىذه الكظيفة.كباف المراجعيف الداخمييف ال يممككف شيادات كمؤىبلت مينية تخكليـ 

الدراسة باالىتماـ بالمراجعة البيئية كالعمؿ عمى تأىيؿ المراجعيف الداخمييف في مجاؿ  أكصت
 المراجعة البيئية.

إلى التعرؼ عمى مفيكـ التكاليؼ البيئية بغرض  ىذه الدراسةىدؼ  ،(2017 ،الحاج) دراسة 
الذم يتناسب  اإلفصاح كتحديدء المنشآت االستفادة منيا في كضع السياسات العامة في تقكيـ أدا

المنيج اعتمدت الدارسة عمى  ،في السكداف المنشاة الصناعيةاألنشطة التي تمارسيا  مع طبيعة
كالمنيج الختبار صحة الفركض كالمنيج االستقرائي  لمتعرؼ عمى طبيعة المشكمة االستنباطي
في الدراسة " يج الكصفي"التحميميباإلضافة إلى المن الستعراض الدراسات السابقة التاريخي
التي استيدفت مجتمع  وكلقد تـ جمع البيانات مف خبلؿ المقاببلت الشخصية كاالستبان ،الميدانية

فرد تـ  35رة  كلقد كانت عينة الدراسة عبارة عف بالبحث المككف مف المكظفيف بشركة اسمنت عط
 استبياف. 31يا استبياف استرجع من 35اختيارىـ عشكائيا حيث كزع عمييـ 

  :كانت نتائج الدراسة كما يميك  

 .المنشآت التي تيتـ بقياس تكاليفيا البيئية تساىـ في تطكير كتحسيف األداء فيو 
 كجكد مقاييس تشتمؿ عمى األداء البيئي تساعد عمى تقكيـ أداء المنشآت. 
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عف األداء  حاإلفصا تأثيرىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل  ،(2017 ،احمد)دراسة  .3
أدائيا بيئيا في تحسيف  في الجزائر لبلسمنت التكتة عيف شركةلمجتمع الدراسة كىك  البيئي

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي كالمنيج التحميمي البيئة،  حماية كالمساعدة في تحديد
 قصديور عينة كتحميؿ الكثائؽ(  كلقد تـ اختيا ،المبلحظة ،)المقابمة األدكاتمف خبلؿ مجمكعة 

في كؿ مف  تمثمكاحيث  االسمنت بعيف التكتة المتمثؿ في العامميف في مصنع مجتمع الدراسة مف
دائرة المالية كالميزانية كدائرة الجكدة كدائرة التمكيف كدائرة المكارد البشرية كدائرة التكثيؽ  إطارات

 منيـ.  9التعامؿ مع تـ  إطار 15كالمنيجية كدائرة التجارة حيث بمغ عدد المستيدفيف 

 كالقكانيف بالتشريعات ك التزاميا البيئية اإلدارة لنظاـ تبنييا منذ المؤسسة الدراسة افكلقد تكصمت 
 الحككمةاألخرل متخذة القرار المعنية بيذه البيانات ك لؤلطراؼ تفصح أصبحت الجزائرية البيئية

فالشركة تقـك  التقميدم شكمو في ح مازاؿاإلفصا اف إال ،الميتمة باألداء البيئي الدكلية كالجيات
الجكية  اإلنبعاثاتكمية  ،عف تقارير كمية ككصفية تتعمؽ باستيبلؾ الطاقة كالمكاد باإلفصاح

كىك يعتبر تطبيقا لمتطمبات التصريحات المفركضة مف مديرية البيئية كال تظير  ،الممكثة كالنفايات
 المؤسسة.  كثائؽ في المحاسبية األطر ضمف ؿيدخ كلـ الجكانب البيئية في القكائـ المالية

ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص اإلفصاح المحاسبي بالتكاليؼ البيئية  (،2017)مالح،  دراسة .4
كحدة  BATICMفي القكائـ المالية في دراسة ميدانية  لشركة بناء اليياكؿ المعدنية المصنعة 

صفي التحميمي المكافؽ لمجانب النظرم أـ البكاقي في الجزائر، اعتمد الباحث عمى المنيج الك 
كاستخدـ منيج دراسة الحالة في الجانب التطبيقي مف الدراسة، كلقد اقتصرت الدراسة عمى 
مكظفي إدارة الشركة خصكصا قسـ المحاسبة كالمالية حيث تـ استخداـ االستبياف كتكزيعو 

اف بعد الفحص تـ استبي 32مكظؼ استرجع منيا  40عمى عينو الدراسة التي بمغ حجميا 
استبيانات, كانت االستبياف ىي األداة الرئيسية لجمع البيانات األكلية بينما تـ جمع  8استبعاد 

 البيانات الثانكية مف خبلؿ الكتب كاألطركحات كالمجبلت العممية العربية كاألجنبية.
 كلقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

ئية يضفي الشفافية عمى القكائـ المالية لممؤسسة كما انو اإلفصاح المحاسبي لتكاليؼ البي-1
 يزيد مف قدرتيا التنافسية.
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ال تفصح الشركة محؿ الدراسة  عف تكاليفيا البيئية بسبب صعكبة فصؿ التكاليؼ البيئية -2
 عف باقي التكاليؼ.

لبيئي ىناؾ عدة أسباب تفؽ دكف قياـ المؤسسة الصناعية باإلفصاح المحاسبي عف أدائيا ا-3
مثؿ) عدـ كجكد عقكبات قانكنية عمى المؤسسات التي ال تفصح بيئيا، عدـ كجكد حكافز 
حككمية كافية لممؤسسات الصناعية لتبني سياسات بيئية، عدـ كجكد معايير محاسبية 

 لئلفصاح عف التأثيرات البيئية ألنشطة المنشات الصناعية(.
 

ة إلى تحميؿ كتقييـ كاقع القياس المحاسبي ىدفت الدراس ،(2016 ،مقريو  الصمد)عبد دراسة  .5
فحص المجمكعة الدفترية كالسياسات عف طريؽ البيئي في مؤسسات االسمنت العمكمية 

تـ إجراء ىذه الدراسة عمى مؤسسات االسمنت  ،كمدكنة الحسابات ليذه المؤسسات المحاسبية
المجمكعة الدفترية  مؤسسة حيث تـ مراجعة 12في الجزائر حيث تـ اختيار عينة مككنة مف 

 .ليذه العينة كتفحص األنظمة المحاسبية لممؤسسات  عينة الدراسة

لدييا  أال أنيا األداء البيئي عف تطبيؽ ىذه المؤسسات لممحاسبةعدـ  رغـتكصمت الدراسة إلى انو 
بشؤكف يتـ إنشاء قسـ م: ىيالمقكمات  ك ،تي تمـز  لتطبيؽ المحاسبة البيئيةالمقكمات ال جزء كبير مف

عدا عمى أنيا تمتمؾ السجبلت التي  ،متخصصيف في ىذا الفرعمدققيف داخميف  كتكفير ،مؤسسةلمالبيئة 
 .أداء المؤسسة البيئيكمية عف تحتكل عمى البيانات 

مراجعة لمعرفة اف كاف ىنالؾ مجاؿ  الدراسة باف التشريعات المتعمقة بالمحاسبة بحاجة إلى أكصت
باإلضافة اف المؤسسات التي تنظـ مينة المحاسبة  ،صاح المحاسبي البيئيإلضافة أسس كمعايير اإلف

 يجب اف تعمؿ عمى تطكير ىذا المجاؿ عمؿ دكرات تكعية لمعامميف بيذا التخصص.

 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تكفر مقكمات تطبيؽ محاسبة  ،(2016 ،المولو)دراسة  .6
كالتعرؼ عمى محاسبة  ،عاممة في قطاع غزةالتكاليؼ البيئية في الشركات الصناعية ال

كبياف مستكل الكعي البيئي  ،التكاليؼ البيئية كالدكر الذم تمعبو في الحد مف المشكبلت البيئية
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كالتعرؼ عمى القكانيف كالتشريعات البيئية التي تمـز  ،لدل اإلدارة العميا كالتزاميا تجاه البيئة
 كاليؼ البيئية.الشركات الصناعية عمى تطبيؽ محاسبة الت

الدراسة المستخدمة ىي االستبانة حيث كزعت عمى  أداةكلقد تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي 
بعد طرح االستبيانات التي لـ  ،شركة صناعية 40مكزعيف عمى مكظؼ  120عينة عشكائية حجميا 

 .فقط استباف 94 تسترجع كالتي استبعدت لعدـ اكتماليا يتبقى

عدـ تكفر الكعي البيئي لدل اإلدارة العميا في الشركات  التالية كىي: اسة إلى النتائجلقد تكصمت الدر 
غير كافي  التزاـ اإلدارة العميا تجاه البيئة درجة ،البيئية لتطبيؽ محاسبة البلزمة بالصكرةالصناعية 

 لمفكائدعية الصنا المنشاتاإلدارة العميا في  درجة كعيانخفاض  ،لتطبيؽ محاسبة التكاليؼ البيئية
 المتحققة مف تطبيؽ محاسبة التكاليؼ البيئية.

زيادة كالحاجة ل ،مساقات تعميمية حكؿ المحاسبة البيئية  في الجامعات إلى اعتماد أكصت الدراسة
اخذ المستثمريف اآلثار البيئية  لممشاريع عند كضع  ضركرة ،في المصانعالكعي البيئي بيف العامميف 

 إقرار تشريعات جديدة حكؿ حماية البيئة. ،الخطط اإلستراتيجية

 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل تبني الشركات الصناعية  ،(2015 ،دراسة )درغام .7

ككيفية المحاسبة عف التكاليؼ البيئية مع تكضيح  البيئية اإلدارية المحاسبة ألسمكبالفمسطينية 
الحصر  أسمكبتـ استخداـ  ،1999لعاـ  7البيئة رقـ  التزاـ الشركات الصناعية بقانكف مدل

الشامؿ نتيجة صغر حجـ مجتمع الدراسة حيث يتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع المنشات 
 2013 عاـ شركة حسب ما كرد في كزارة االقتصاد الكطني 51عددىـ الصناعية الفمسطينية 

نع كاسترد مصنع تـ تكزيع استبياف كاحد لكؿ مص  51عينة الدراسة ىي  بالتالي كانتفي غزه 
 استبياف. 45منيا 

 كانت نتائج الدراسة كما يمي:
  1999لعاـ  7ىنالؾ التزاـ بدرجة كبير في قانكف البيئة الفمسطيني رقـ. 
  البيئية. اإلداريةلممنشات في تبني المحاسبة % 75ىنالؾ التزاـ بدرجة 
 .درجة كبيرة مف التزاـ الشركة بالمحاسبة عف التكاليؼ البيئية 
 بيف مدل التزاـ الشركات الصناعية بقانكف البيئية  إحصائيةبلقة ذات داللة ال يكجد ع

 كالمحاسبة عف التكاليؼ البيئية.  1999لعاـ  7رقـ 
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  نظاـ محاسبة اإلدارة البيئية ك بيف  إتباعبيف  إحصائيةيكجد عبلقة ذات داللة
 المحاسبة عف التكاليؼ البيئية.

 
 

إلى القياس المحاسبي لمتكاليؼ البيئية كاإلفصاح  ىدؼ الدراسة ،(2015 ،لعبيدي)دراسة  .8
لمجتمع الدراسة عنيا في القكائـ المالية لتحسيف األداء البيئي بكاسطة دراسة تـ عمميا ميدانيا 

 الى باإلضافة ،ي صناعة االسمنت بالجزائرفعدد مف المصانع المتخصصة المتمثؿ في 
اعتمدت  ،بيف كالمؤسسات المالية كالضرائبخصكصا المحاس المالية القكائـبتيتـ  أخرلجيات 

 بيانات مف خبلؿ الرجكع إلى الكتبتـ جمع ال ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي
الدراسة الرئيسية المتمثمة  أداةإلى  باإلضافةذات العبلقة  كاألجنبيةكالمراجع العربية 

في  المتمثؿبقية مف مجتمع الدراسة كلقد تـ تكزيع االستبياف عمى عينة عشكائية ط ،باالستبياف
المستفيدة مف التقارير المالية  األطراؼإلى  باإلضافةمؤسسات صناعة االسمنت  مسئكلي

ة جامعييف ذساتألمؤسسات صناعة االسمنت كالمؤسسات المالية كالضرائب كتطبيقاتو مف 
العينة  أفراد عمى استبانو 203حيث تـ تكزيع  ،كمراجعي الحسابات كالمحاسبيف المعتمديف

 ككانت النتيجة لمدراسة كما يمي: ،استبياف 163استبياف يصمح لمتحميؿ  172 كاسترد
 ارتباط بيف أىميو الكعي لدل المسئكليف بضركرة القياس كاإلفصاح المحاسبي عف  يكجد

 التكاليؼ البيئية كتحسيف األداء البيئي لممؤسسات الصناعية.
 المسئكليف بضركرة القياس كاإلفصاح المحاسبي عف ارتباط بيف أىميو الكعي لدل  يكجد

 التكاليؼ البيئية كتحسيف األداء البيئي لممؤسسات الصناعية.
 ارتباط بيف المخاكؼ كالمعكقات التي تحد مف تبني تطبيؽ عمميو القياس كاإلفصاح  يكجد

 المحاسبي عف التكاليؼ البيئية كتحسيف األداء البيئي لممؤسسات الصناعية.
 ـ المنشات ترفض تطبيؽ محاسبة البيئية كاإلفصاح عف البيانات البيئية في قكائميا أف معظ

 المالية بسبب انعداـ التشريعات الممزمة محميا كدكليا.
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة الكعي البيئي لدل إدارة  ،(2015 ،دراسة )صالح .9
كره في تطبيؽ اإلفصاح المحاسبي الشركات الصناعية المدرجة في سكؽ عماف المالي، كد

البيئي، كبياف مدل تأثر القرارات االستثمارية باإلفصاح المحاسبي البيئي، استخدمت ىذه 
الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ككانت أداة الدراسة المستخدمة ىي االستبانة التي كزعت 



42 
 

لصناعية المساىمة عمى عينة الدراسة التي قسمت إلى مجمكعيف األكلى إدارة الشركات ا
 .186كالثانية المستثمريف في تمؾ الشركات عددىـ  ،مدير مالي كمحاسبي 74العامة عددىـ 

 ككانت نتائج الدراسة كما يمي:

 .يكجد كعي لدل إدارة الشركات باألمكر البيئية 
 بأىميةاإلفصاح عف األداء البيئي لدل عدد مف الشركات بسبب عدـ الثقة  مف يكجد تخكؼ 

  .ك المنافع منو ؽ لممحاسبة البيئيةالتطبي
 كاف التشريعات  ،ال يكجد تأىيؿ كافي لممحاسبيف يمكنيـ مف تطبيؽ محاسبة األداء البيئي

 الخاصة بالبيئية غير كافية.
  اإلفصاح البيئي يحقؽ منافع كأرباح عمى األمد البعيد لممنشاة باالستخداـ الفضؿ لممكارد

 المختمفة.
  مف طرؼ البنكؾ في درجة اإلفصاح البيئي لممصانع عند منح االئتمافال يكجد اىتماـ كافي 
  تحقيؽ ميزة تنافسية أفضؿ مف مثيبلتياالتي تفصح عف بياناتيا البيئية المصانع 
 .يساعد اإلفصاح عمى تحديد السعر األدؽ لممنتج 

 
اس إلى التعرؼ عمى درجة التزاـ المؤسسة بالقيىدفت الدراسة  ،(2015 ،جرموني)دراسة  .10

تـ  ،تحقيؽ ميزة تنافسية نتيجة ذلؾ لمتكاليؼ الناتجة عف األداء البيئي كالبحث في إمكانية
عمى مؤسسة االسمنت دراسة الحالة  أسمكب إلى باإلضافةالمنيج الكصفي التحميمي  استخداـ
عف طريؽ فحص السجبلت  كالقكائـ المالية  2004-2003خبلؿ الفترة  في الجزائر بسطيؼ
 .إلى عمؿ مقاببلت شخصية مع العامميف فييا اإلضافةب ،لممؤسسة

 :ككانت نتائج الدراسة

 الكبيرة لممحاسبة البيئية بالرغـ مف صعكبة التطبيؽ كالقياس. األىمية 
 .قصكر الخبرة لدل المحاسبيف في المؤسسة لتطبيؽ المحاسبة عف األداء البيئي 
  إلى  أدلى مما أعمىمنتجات بجكدة  إنتاج كاقؿ تقميؿ التكاليؼ إلى  أدلترشيد التكاليؼ البيئية

 تحقيؽ ميزة تنافسية اكبر محميا كعالميا.
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  المؤسسة. أرباحإلى زيادة  أدتغيرىا  أكعمميات االستثمار البيئي سكاء تركيب قطع فبلتر 
  6استطاعت المؤسسة اف تقمؿ مف اإلنبعاثات الغازية الضارة إلى اقؿ مستكيات تـ قياسيا ب 

نانك متر مكعب ىذا يشير إلى اف االستثمار البيئي  المتمثؿ في تركيب الفبلتر  ميمي غراـ في
 كغيرىا أدل إلى تخفيض حجـ التمكث كيعمؿ عمى التأكيد عمى الميزة التنافسية المستديمة.

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع استخداـ المحاسبة  ،( 2014 ،الحسين)دراسة  .11

ناعية في العراؽ كأيضا مدل اىتماـ تمؾ المنشات بإظيار معمكمات البيئية في المنشات الص
 ،كما المصاعب كالعكائؽ التي تعيؽ المصانع مف  تطبيؽ المحاسبة البيئية ،المحاسبة البيئية

استخداـ المنيج الكصفي كالمنيج التحميمي مف  كمف اجؿ التكصؿ إلى اليدؼ مف الدراسة تـ
إلى تصميـ استبياف مكزع عمى مجتمع  باإلضافة ،ة خبلؿ كصؼ طبيعة المحاسبة البيئي

ضـ مجتمع الدراسة مدراء كمحاسبي المنشات الصناعية العاممة في محافظة لقد  ك ،الدراسة
 25استبياف عمى المنشات الصناعية استرد منيا   30النجؼ االشرؼ فقط حيث تـ تكزيع 

 ائج التالية:كتكصمت الدراسة إلى النت ،جميعيا تصمح لمتحميؿ استبانو
  د كعي مف قبؿ عينة الدراسة بأىمية المحاسبة البيئية.جيك 
  ي لممحاسبة البيئيةيكجد تطبيؽ حقيقال. 
  يكجد معكقات أماـ تطبيؽ المحاسبة البيئية في المصانع العراقية بسبب قمة معرفة اإلدارة

 بالطرؽ المحاسبية المستخدمة لقياس األداء البيئي.
 بإجراءات المحاسبة البيئية عات تمـز المصانعال يكجد قكانيف كتشري. 
 البلزمة لتطبيؽ المحاسبة البيئية غير متكفرة. المعمكمات 

أكصى الباحث باف يتـ زيادة الكعي لدل اإلدارة  العميا لممصانع حكؿ أىمية تطبيؽ المحاسبة البيئي 
سف تشريعات تمـز المصانع دكرىا بالنسبة لمتخذ القرار الذم يحتاج لممعمكمات البيئية إلى ضركرة 

 منتجات صديقة لمبيئة. بتطبيؽ المحاسبة البيئية  باف تقـك المصانع بإنتاج

 

أثره ك تناكلت ىذه الدراسة قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا  ،(2014 ،حمد ) دراسة .12
حيث تـ مراجعة األدبيات السابقة تـ استخداـ المنيج الكصفي  ،ي كفاءة األداء البيئيف
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بتصميـ استبياف الباحثة  قامت ،المتعمقة بالقياس كاإلفصاح المحاسبي عف التكاليؼ البيئية
 أكعماؿ أك  إدارييفالعامميف في الشركة سكاء  مستكياتعينة عشكائية تشمؿ جميع  كاختيار

 في الشركة اإلفصاحبقضايا القياس ك  إلماـالمالية الذيف ىـ عمى  األقساـالعامميف في 
 استبياف لمتحميؿ. 57استبياف كاستردت جميعا يصمح منيا  60 حيث كزع ،ي سكرياف الخماسية

 أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

 األخرلاليؼ البيئية في المصانع لكف بدكف فصميا عف التكاليؼ كيتـ القياس لبعض الت. 
 عماؿ كاإلفصاح عنيا ىنالؾ إمكانية لقياس التكاليؼ البيئية التي نتجت عف التمكث كتتعمؽ بال

 في القكائـ المالية
  قياس التكاليؼ البيئية  اإلنتاج كالمبيعات عند تأثير ايجابي يتمثؿ في زيادة حجـىنالؾ

 .كاإلفصاح عنيا
  لمعماؿ  سبلمةتقميؿ المخاطر البيئية كزيادة المحاسبي البيئي إلى  القياس كاإلفصاح يؤدم

 مكارد اإلنتاج المستخدمة. كترشيد
مؤسسة  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة التزاـ ،(2014 ،سياف حنان) دراسة .13

بالقياس المحاسبي لمتأثيرات البيئية في الجزائر  قسنطية – SCHBاالسمنت حامة بكزياف 
 ،دراسة الحالة مف خبلؿالمنيج الكصفي  عتمدت الدراسة عمىا ،كاإلفصاح عنيا في القكائـ المالية

ىي المقاببلت الشخصية كالثانية االستبياف حيث  األكلى أداتيفات مف خبلؿ حيث تـ جمع البيان
العامميف في اإلدارة المالية كزعت عمييـ استبياف  األفرادمفردة مف   32تككنت عينة الدراسة مف 

 البحث ك استردت جميع االستبيانات ككميا تصمح لمتحميؿ. إشكاليةعمى  لئلجابة وتـ تصميم

 : صمت إلييا الدراسةالنتائج التي تك 

  باألمكر البيئية عندما تقـك باحتساب نتيجة أعماليا ك أرباحيا.ال  تيتـ المؤسسة 
 .يتـ الدمج بيف التكاليؼ المستخدمة في تقميؿ التمكث كالفبلتر مع التكاليؼ االقتصادية 
  اسبيا محدكدية قياـ المؤسسات الصناعية بقياس تأثيراتيا البيئية كاإلفصاح عنيا محىنالؾ

 في قكائميا المالية.
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 يقات مختمفة تعيؽ تطبيؽ المؤسسة القياس لؤلداء البيئي كاإلفصاح عنو مثؿ يكجد مع
 بالجانب اإلدارم كالمالي.كمعيقات تتعمؽ  ةمعيقات تشريعية كمعيقات عممية كميني

 ىنالؾ فكائد لمقياس كاإلفصاح البيئي تتمثؿ في الحاجة لتمؾ البيانات كأىميتيا لمتخذ 
 القرار.

ىدفت الدراسة إلى البحث في دكر اإلفصاح المحاسبي البيئي  ،(2014)عثمان،  دراسة .14
مف خبلؿ البحث في مدل تكفر في رفع كفاءة األداء المالي لمشركات الصناعية في السكداف 

متطمبات محددة لئلفصاح البيئي لمشركات الصناعية عمى شكؿ قكانيف أك معايير ممزمة، 
ناؾ جيات رسمية أك شعبية تراقب مدل التزاـ المنشات الصناعية بتحمؿ كفحص اف كاف ى

االلتزامات البيئية كاإلفصاح عنيا كتحديد اثر اإلفصاح البيئي عمى األداء المالي لمشركات 
الصناعية كدكره في المحافظة عمى البيئة, كلقد اعتمدت الباحثة عمى مناىج عممية مثؿ 

تقرائي ثـ المنيج االستنباطي ثـ المنيج المقارف باإلضافة إلى المنيج التاريخي كالمنيج االس
 شركة سكدانية 23البالغة  المنيج التحميمي لتقييـ اثر اإلفصاح البيئي  لمشركات عينة الدراسة

, استخدمت عمى أدائيا المالي مف مجتمع الدراسة المتمثؿ في الشركات الصناعية السكدانية
كلية أداة المقاببلت كفي جمع البيانات الثانكية استخدمت الكتب, الباحثة في جمع البيانات األ

 ,الدكريات العممية, الرسائؿ الجامعية, االنترنت, القكائـ المالية  كالتقارير
 تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

اف ىذه القكانيف  إال.يكجد عدد كبير مف القكانيف كالدساتير التي تنص عمى حماية البيئة 1
 اليادفة لمربح. األعماؿر ممزمة لشركات غي
 البيئي التي تحدثيا. األضرارتحمؿ  أكالبيئي  باإلفصاحتكجد قكانيف تمـز المنشات  .ال2
تكجد جيات رقابية فاعمة تعنى بمراقبة مدل االلتزاـ مف قبؿ المنشات الصناعية  .ال3

 البيئي لممساعدة في المحافظة عمى البيئة. باإلفصاح
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية القياس كالتحميؿ  ،(2011 ،الخفافو صر )نا دراسة .15

لمتكاليؼ البيئية في المصانع كعمى دكر المحاسبة البيئية في التنمية باإلضافة إلى التعرؼ 
الكصفي بالرجكع إلى المراجع  تـ االعتماد عمى المنيج ،عمى طرؽ القياس لمتكاليؼ البيئية

لت المكضكع ككذلؾ المنيج التطبيقي حيث تـ عمؿ دراسة استطبلعية كاألدبيات التي تناك 
في المنشات الصناعية عمى عينو الدراسة  تبيافاس 37 عمى مجتمع الدراسة حيث كزع الباحث
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التحميؿ اإلحصائي  مصانع استرجعت جمعييا كلقد اجرم 4المتككنة مف في مدينة المكصؿ 
 ما يمي: كخمصت الدراسة إلى SPSSإلجابات عينو البحث باستخداـ برنامج 

  تكفير المعمكمات عف األداء البيئي لمتخذ القرار سكاء كاف  ضركرةىنالؾ إجماع لؤلغمبية عمى
 داخمي أك خارجي ىذا يتطمب تكفير نظاـ محاسبي كقكائـ مالية تحتكم ىذه البيانات.

 انو يفيد في التحديد  عمى فكائد منافع تطبيؽ نظاـ محاسبي بيئي حيث العينة أفراد ميعكافؽ ج
 الدقيؽ لمتكمفة كمف ثـ تسعير صحيح لممنتجات.

 الجيات الحككمية عمى دعـ الحصكؿ في المنشاة فرصة يحسف االلتزاـ بالمحاسبة البيئية 
 مف المالية التسييبلت االلتزاـ بالمحاسبة البيئية يحسف فرصة المنشاة في الحصكؿ عمى 

  البنكؾ
 ككف   التكاليؼ البيئة كتحميؿ قياسى اف ىنالؾ معيقات أماـ يكافقكف عم (% 62.1 ) نسبة

 ىذا القياس معقد كيحتاج لتكاليؼ اكبر
  العمـ كالخبرة مف عالية درجة عمى لمتكاليؼ محاسبيف جكدالحاجة إلى 
  كالغرامات القانكني التشريعات ضعؼيعكد تقصير المنشات في القياس لمتكاليؼ البيئية بسبب 

 كبي المخالفات.المفركضة عمى مرت
 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ أىمية التكاليؼ  ،(2011 ،القطيشو  الصوفي) دراسة .16

البيئة كاإلفصاح عنيا كالدكر الذم تساىـ فيو المعمكمات البيئية في ترشيد القرار اإلدارم في 
مى ع اعتمدت الدراسة ،كتقديـ المقترحات لتطكيرىا ،الشركات الصناعية المساىمة األردنية

المرتبطة بالمكضكع كعمى المنيج الكصفي  األدبياتمف خبلؿ استعراض  المنيج االستقرائي
التحميمي في الجانب العممي حيث تككف مجتمع الدراسة مف مجمكعة الشركات الصناعية 

كمف اجؿ تحقيؽ الغرض مف الدراسة تـ  ،األردففي سكؽ عماف المالي في  األردنيةالمساىمة 
 50مدير مالي استرد منيا  50سؤاال حيث كزعت عمى  31ككف مف م  تصميـ استباف

لمعينة الكاحدة الختبار  T-testتـ استخداـ اختبار ،استبياف فقط  40كيصمح لمتحميؿ  استباف
 فرضيات الدراسة.

 

 تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
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 رات اإلدارية.يكجد عبلقة بيف قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا كترشيد القرا 
 .يكجد عبلقة بيف التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا كمدل تطبيقيا بيئيا 
  يتـ تطبيؽ التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا بسبب عدـ تتكفر الككادر المؤىمة. ال 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أىمية محاسبة التكاليؼ  ،(2011 ،الدوسري) دراسة .17
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج  ،المعمكمات المحاسبيةالبيئية في تحسيف جكدة 

حيث كاف مجتمع الدراسة عبارة عف الشركات الصناعية المدرجة في  سكؽ الككيت  ،الكصفي
استبياف عمى عينة  135تـ تكزيع  ،شركة 27لؤلكراؽ المالية كالبكرصة الككيتية عددىا 

بينما  111قساـ المحاسبة في الشركات استرجع منيا الدراسة المككنة مف جميع العامميف في أ
 .استبياف 105كاف عدد االستبيانات التي تصمح لمتحميؿ 

 الدراسة:إلييا ىذه تكصمت  النتائج التي

 د اثر لقرارات مستخدمي المعمكمات المحاسبية فيما يتعمؽ بالتكاليؼ البيئية في تحسيف يكج
 جكدة المعمكمات المحاسبية.

 لتزاـ اإلدارة العميا بالمعايير البيئية في تحسيف جكدة المعمكمات المحاسبية.اثر ال يكجد 
 د اثر لممعمكمات التي تحكؿ دكف تطبيؽ محاسبة التكاليؼ البيئية في تحسيف جكدة يكج

 المعمكمات المحاسبية.
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مستكل التزاـ الشركة األىمية  ،(2010 ،الطاىر) دراسة .18

المعيقات التي تعيؽ  أىـباإلفصاح عف أدائيا البيئي كتسميط الضكء عمى  بميبيا تلبلسمن
 البيئي. بممارسة اإلفصاحالمنشاة محؿ الدراسة 

حيث اف مجتمع  ،لتحقيؽ أىداؼ الدراسة اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي في ىذه الدراسة
ممت استبانو كزعت عمى األفراد العامميف في ص لبلسمنت في ليبيا كلقد األىميةالبحث ىك الشركة 

 استبانو. 36الدكائر المالية كالمحاسبية في الشركة األىمية لبلسمنت حيث تـ تكزيع 

 تكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:

  البيئي. أدائياتفصح الشركة محؿ الدراسة عف ال 
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 كتطبيؽ المحاسبة البيئية خصكصا قمة مف المعيقات التي تقمؿ مف اإلفصاح البيئي  يكجد عدد
كعدـ تكفر قكانيف كتشريعات تمـز المنشات عمى اإلفصاح عف  ،بيذا المجاؿ ميميةالبرامج التع
كعدـ الرغبة في اإلفصاح عف التكاليؼ البيئية  ،صعكبة القياس لمتكاليؼ البيئية ،أدائيا البيئي

 .حتى لك كاف  ىناؾ معرفة بكيفية القياس

 

قدرة النظاـ المحاسبي التعرؼ عمى ىدفت ىذه الدراسة إلى  ،(2010 ،شحادةال) دراسة .19
المطبؽ في الشركة السكرية العامة لؤلسمدة عمى إنتاج معمكمات نافعة يمكف مف خبلليا قياس 

حيث أيضا عممت عمى تحميؿ التكاليؼ البيئية كرقابتيا تكاليؼ األداء البيئي لنشاطاتيا، 
الكاردة في سجبلت الشركة كحساباتيا  األرقاـاخذ  تـ لقدرة التنافسيةكالتعرؼ عمى أثرىا عمى ا

 لؤلسمدةتتمثؿ عينة الدراسة في الشركة السكرية العامة  ،2008-2004 ألعكاـالختامية 
الكيميائية الخاصة  اإلليةكالمكاد  األسمدةبحمص التي تضـ الشركة ثبلثة معامؿ لصناعة 

معمؿ سماد السكبر فكسفات( يعمؿ في  ،ماد اليكريامعمؿ س ،بيا)معمؿ السماد االزكتي
دارممكظؼ بيف عامؿ ك  3611الشركة  تـ الحصكؿ عمى البيانات مف القكائـ المالية لمشركة  ،ا 

مدير  ،محؿ الدراسة كمف خبلؿ المقاببلت الشخصية مع القائميف عمى الشركة )المدير العاـ
 .( ،مدير الحسابات ،اعيالصن األمفمدير  ،مدير حماية البيئة ،اإلنتاجية

 مف أىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة:

 تعارض بيف متطمبات حماية البيئة كاالستغبلؿ االقتصادم الكؼء لمكارد الشركة  يكجد
 ،كتحمميا ألعباء كبيره لمحد مف اآلثار السمبية لنشاطات الشركة ،اللتزاميا بإنفاؽ مبالغ ضخمة

المنشاة حيث زادت تكاليؼ اإلنتاج قمت قدرتيا التنافسية في  ذلؾ أدل إلى تقميؿ كفاءة أداء
 جانب السعر كالجكدة.

  ال تحافظ المنشاة عمى البيئة حيث اف أنشطتيا التشغيمية تمحؽ أضرار بالبيئة ىذا يؤدم إلى
 ..كفاءة االقتصادية لمشركةانخفاض مستكل 



49 
 

 فيك يعاني مف القصكر في  ،ةال يجارم نظاـ المنشاة المحاسبي المستجدات البيئية الجديد
مجاؿ تكفير البيانات البيئية البلزمة لقياس التكاليؼ البيئية كتسجيميا حسب نظاـ القيد المزدكج 

 المنشاة البيئي.كتبكيبيا مف اجؿ تقييـ أداء 
 االقتصادم ف االستقرار المالي ك ينظاـ المنشاة المحاسبي ال يكفر المعمكمات البيئية التي تام

بإدارة التكاليؼ البيئية عمى الرغـ مػف المبػالغ الضخمة التي تنفقيا مف أجؿ منع  تـفيي ال تي
 تسببت بضرر بيئي أنشطة اآلثار البيئية السمبية، أك إزالة المخمفات البيئية الناتجػة

المحاسبة  أىميةالتعرؼ عمى  ىدفت ىذه الدراسة إلى ،(2008 ،وآخرونالسيد ) راسةد .20
االقتصادم  الجانبدمج  كالى ،القكائـ المالية عف البيانات البيئيةفي  اإلفصاحالبيئية ك 

البيئي في إطار مقترح لئلفصاح عف األنشطة المالية كالبيئية كعمى مختمؼ  الجانبك 
 ،األخرلبالطريقة التي تحقؽ المنفعة لمجيات  (الدكلة ،المجتمع أفراد ،شركة) المستكيات

التحميمي في الجانب النظرم المنيج الكصفي  كؿاألاستخدـ الباحثكف منيجيف في البحث 
مجتمع  السابقة كالثاني منيج الدراسة الميدانية في االتجاه التطبيقي حيث كاف األدبياتك 

شركة مصافي الجنكب)شركة  البحث عبارة عف العامميف في قسمي اإلدارة المالية كالبيئية في
م كالتطبيقي مف خبلؿ الكتب كالمراجع ( كتـ جمع البيانات في الجانبيف النظر مصفى البصرة

 .المتكررة لمكقع الشركة عينة الدراسة  الميدانيةإلى الزيارات  باإلضافةكالعربية  األجنبية

 الدراسة: إليياالنتائج التي تكصمت  أىـ

  ال يكجد اىتماـ كافي في تطبيؽ المحاسبة عمى األداء البيئي بسبب قمة الكعي كالمسؤكلية
 اإلدارة. البيئية مف طرؼ

  عدـ تكفر البيانات البلزمة حكؿ التمكث أىمياالبيئي  اإلفصاحىناؾ معيقات تعيؽ تطبيؽ، 
 عدـ تكفر الكفاءات المؤىمة بيذا المجاؿ.

 كضكحا خصكصا مف ناحية التزاميا بالتشريعات  أكثرالمنشاة  أنشطةالبيئي يجعؿ  اإلفصاح
 البيئية.

 الحسابات الختامية . إعداداالعتبار عند المنشاة التكاليؼ البيئية في  تأخذ ال 
  تشغيمية اقتصادية  أك رأسماليةكانت  أفيكاجو المحاسبيف صعكبة في تحديد طبيعة التكاليؼ

 بيئية أك
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ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الفكائد مف اإلفصاح عف  ،(2007 ،القطاطي) دراسة .21
ة في ىذا المجاؿ مف خبلؿ دراسة كاعتمدت الدراسة عمى األدبيات الخاص ،البيئية التكاليؼ

كلقد تـ استخداـ المنيج  ،تطبيقية عمى المنشات المدرجة في سكؽ رأس الماؿ الفمسطيني
الكصفي التحميمي حيث تـ جمع البيانات مف مصادر ثانكية كالكتب كالمراجع كالدراسات 

كزيعو عمى السابقة كالمجبلت المتخصصة كالمصادر األكلية كانت عبارة عف استبياف تـ ت
مدققكا  ،المستثمركف ،المستيمككف ،مفردة )اإلدارة الجيات الرقابية 240مجتمع البحث كىك 

 107مفرده كانت االستبيانات المستردة 120المكردكف ( كاف حجـ عينة الدراسة  ،الحسابات
 استبياف فقط.

 كانت أىـ نتيجة تكصمت ليا الدراسة: 

 كاليؼ البيئية أمر ميـ الف ذلؾ يعكد عمييـ بمنافع باف تحقيؽ ما يتطمبو اإلفصاح عف الت
 فيك يساعد في تخفيض التكاليؼ مما يزيد قدرة المنشات التنافسية. متعددة

  متحممة مسؤكليتيا االجتماعية بصكرة ال غيرالنظاـ المحاسبي الفاشؿ يعطي صكرة لممنشات
 أفضؿ.

 ر بيانات كمية كمالية عف األنشطة حتى يستطيع المدققيف القياـ بدكرىـ الصحيح البد مف تكفي
 البيئية.

  يعد اإلفصاح الممارس مف الشركات المدرجة في سكؽ رأس الماؿ محدكد ييدؼ لمحصكؿ
لكف لـ تفصح أم مف الشركات الصناعية لمعينة بما تقكـ بو بخصكص  ،عمى شيادة الجكدة

 البيئية مف الناحية المحاسبية كبخصكص اإلفصاح كالشفافية.
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 ت األجنبية:الدراسا

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المحاسبة البيئية في  ،((Masud et al, 2017.دراسة 1
بنغبلدش كحيث اف بنغبلدش تكاجو العديد مف التحديات البيئية، بما في ذلؾ تمكث اليكاء كالماء، 

دارة النفايات جمعت المعمكمات  اأنياعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي فقط حيث  ،كالتربة، كا 
مف المصادر الثانكية المتعمقة بالبيانات المصرفية مف تقارير سنكية لمشركات المدرجة في بكرصة دكا 

 30مصرؼ مف بيف  20اختيار  كلقد تـإلى االنترنت كالكتب ذات صمة كالصحؼ كغيرىا،  باإلضافة
تـ جمع المعمكمات  ،رئيسية فئة 12تحديد البنكؾ المدرجة في بنغبلديش في  شركة مصرفية مدرجة 
. كتشير 2014إلى  2010مصرفنا مدرجة في بكرصة داكا لمفترة مف  20مف التقارير السنكية لػ 

 النتائج إلى ما يمي:
  أف البنكؾ كشفت عف معظـ المعمكمات البيئية لفئات الخدمات المصرفية الخضراء كالطاقة

دارة النفايات.المتجددة، في حيف أنيا كشفت بصكرة أقؿ عف فئات ا  اللتزاـ البيئي كا 
  في 16تكشؼ المقارنة السنكية أف اإلفصاح عف المعمكمات البيئية قد ارتفع بشكؿ كبير مف ٪

 .2014٪ في عاـ 83إلى  2010عاـ 
  آثار إدارية عمى صناع القرارات كالسياسات في الشركات ككذلؾ ىنالؾ أظيرت الدراسة أف

 الحككمة.
ىيئات المحاسبة المينية في بنغبلديش بالعمؿ جنبا إلى جنب مع صانعي أكصت الدراسة باف تقكـ 

السياسات الدكلية كالحككمية، بإعداد إطار مفاىيمي مستقؿ لممحاسبة البيئية كتعميمو عمى المؤسسات 
 المالية كغير المالية في الببلد.

 

ر التكمفة البيئية عمى ىدفت ىذه الكرقة العممية إلى تحديد تأثي ،(Akeem et al, 2016).دراسة 2
كلقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي  ،في نيجيريا جكدة اإلفصاح عف أداء خطكط الشحف

 تـ اختيار  خطكط الشحف المسجمة في نيجيريا ىك شركاتالدراسة  معتمجحيث اف  ،كتحميؿ االرتباط
ى عينة الدراسة المتمثمة في استبياف عم 505شركة كعمى شكؿ عينة عشكائية بسيطة تـ تكزيع  101

الفئات المستيدفة تحديدا) اإلدارة القانكنية كالمالية ك كقسـ الحسابات ، كاإلدارة الفنية كالبحرية لشركات 
.  كلقد استخدمت الدراسة البيانات األكلية التي تـ  جمعيا مف خبلؿ منيا 410  استرجع الشحف(

أيضا تـ استخداـ نمكذج االنحدار البسيط  ،نيجيريا تكزيع استبيانات عمى مكظفيف خطكط الشحف في
ك تـ تحميؿ البيانات باستخداـ الحزمة اإلحصائية  ،لتأسيس العبلقة بيف المتغير التابع كالمتغير المستقؿ

 (SPSSلمعمـك االجتماعية )
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 كلقد تكصمت الدراسة ما يمي:
 اح.أف تحديد التكمفة البيئية أمر بالغ األىمية محدد لجكدة اإلفص 
 .أف تحديد التكمفة البيئية يعزز جكدة اإلفصاح عف خطكط الشحف في نيجيريا 
  أف ىناؾ عبلقة مكجبة مشتركة بيف متغير لمتكمفة البيئية كجكدة اإلفصاح 
  ىناؾ إيجابية عبلقة كبيرة بيف تحديد التكمفة البيئية كجكدة اإلفصاح مف عمى خطكط الشحف

 في نيجيريا.
ىدفت ىذه الكرقة البحثية إلى دراسة ممارسات  ،(Larojana, 2014)  &Thevaruban.دراسة 3

 ،المحاسبة اإلدارة البيئية عمى األداء المالي لمشركات المدرجة في بكرصة ككلكمبك لؤلكراؽ المالية
قطاع صناعي مختمؼ حيث تـ اخذ عينة دراسة  20شركة تمثؿ  288حيث بمغ حجـ مجتمع الدراسة 

دراسة خبلؿ تكزيع االستبياف عمى عينة الدراسة )مدراء المصانع( فيي مصنع مف  37تتككف مف 
مف خبلؿ الرجكع  كالثانكيةالمجمكعة عبر االستبياف استطبلعية اعتمدت عمى تحميؿ البيانات األكلية 

النشرات كالدكريات الخاصة المنشكرة عف  إلى باإلضافةالسابقة المتعمقة بالمكضكع  األدبياتإلى 
إلجابة عمى مشكمة البحث كىك كيؼ يرتبط تطبيؽ محاسبة اإلدارة بيدؼ ا ،الدراسة المصانع محؿ

  البيئة باألداء المالي في الشركات الصناعية المدرجة في سريبلنكا.
 كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

 مالي. ىناؾ عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية بيف ممارسات محاسبة اإلدارة البيئية كاألداء ال 
 محاسبة اإلدارة البيئية. ىنالؾ اتجاىات نحك بناء قاعدة معرفة قكية لتطكير مستقبؿ 
  .يجب عمى الحككمة أف تضع قانكننا ينظـ إطار لمقضايا البيئية 

 

ىدفت ىذه الدراسة عمى التعرؼ عمى العبلقة بيف الضغط  ،(Jalaludin et al, 2011.دراسة )4
كمدل اعتماد نظاـ المحاسبة المعنية في المجتمع  األخرلكالجيات  المؤسسي الذم تقكـ بو الحككمة

كلقد اعتماد أداتيف رئيسيتيف ىما االستبياف حيث كزع  ،اإلدارية البيئية في المنشات الصناعية الماليزية
استبياف باإلضافة إلى المقابمة  الشخصية مع أربعة مشاركيف في  74عمى المحاسبيف في المنشات 

 تبياف.تعبئة االس

 كتكصمت الدراسة إلى ما يمي:

  ىنالؾ ضغط مؤسسي مف اجؿ اعتماد نظاـ محاسبي أدارم بيئي مثؿ التدريب كالعضكية
 لممحاسبيف في الجمعيات المينية.
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  ىنالؾ كعي بالدكر الياـ الذم يقكـ بو المحاسب في إدارة التكاليؼ البيئية في المنشات
 الصناعية.

 ات اليامة إماـ تبني أسمكب المحاسبة اإلدارية البيئية.التدريب كالتعميـ مف المحدد 

ىدفت ىذه الدراسة إلى فيـ العكائؽ األساسية لتطبيؽ المسؤكلية  ،Setthasakko, 2009))دراسة.5
جراء المقاببلت الشخصية مع  ،البيئية في شركات تايبلند كتـ جمع البيانات مف خبلؿ المبلحظة كا 

 عمؿ في مجاؿ تجميد األسماؾ في تايبلند.اإلدارة العميا لثبلث شركات ت

 تكصمت الدراسة إلى المعيقات التالية أماـ تطبيؽ المسؤكلية البيئية كىي:

  .عدـ كجكد رؤية كاضحة لدل الشركات حكؿ استدامة المكارد الطبيعية 
 .غياب التزاـ اإلدارة العميا تجاه البيئة 
 ادة الكعي البيئي ككجكد رؤية كاضحة أف تطبيؽ المسؤكلية البيئية في الشركات يتطمب زي

 لئلدارة العميا حكؿ استدامة المكارد الطبيعي كالتزاميا تجاه البيئة.
 .إف المشكبلت البيئية كاستدامة المكارد الطبيعية أدت إلى إنشاء منظمات مسئكلة بيئيا 

كاضحة لمشركة حكؿ كضركرة تحديد رؤية  ،أىـ ما أكصت بو الدراسة ضركرة التزاـ اإلدارة تجاه البيئة
عمى اعتبار أنيا مف األسباب  ،كعمى ضركرة مراعاة  سمكؾ اإلنساف كثقافة الشركة ،استدامة المكارد

 الرئيسية لعدـ تطبيؽ أساليب كالتي مف شانيا المحافظة عمى البيئة.

ف تـ عمؿ دراسة تطبيقية عمى شركة االسمنت البرتغالية باعتبارىا م ،((Eugenio, 2009.دراسة 6
 ،الذم يجعميا مسئكلة اجتماعيا كبيئيالشركات التي تنشط في صناعات ذات تأثيرات بيئية األمر ا

استخدمت ىذه الدراسة منيج دراسة الحالة حيث تـ جمع البيانات بكاسطة المبلحظة كالكثائؽ 
 كالمقاببلت الشخصية.

 كمف أىـ النتائج التي تكصمت الدراسة إلييا : 
 ستكل المعمكمات البيئية كاالجتماعية المفصح عنيا في التقارير السنكية خبلؿ باف ىناؾ زيادة في م

 كالتي تتميز بككنيا أكثر تكاترا في الشركات البرتغالية. ،السنكات األخيرة
  كجكد عبلقة قكية بيف سياسات اإلفصاح البيئي كاالجتماعي كاىتماـ المجتمع كأصحاب المصالح

 فيو.
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إعطاء األىمية لمكضكع المحاسبة البيئية كاالجتماعية مف طرؼ أكصت ىذه الدراسة بضركرة 
 الشركات الصناعية كخاصة منيا ذات النشاط المؤثر في البيئة.

 
حاكلت ىذه الدراسة معالجة اثر جكدة المنتج كالمحاسبة اإلدارية البيئية  ،( (Dunk, 2007.دراسة 7

لت كؿ مف المحاسبة البيئية باعتبارىا أداة أساسية حيث تناك  ،في استراليا عمى الميزة التنافسية لممؤسسة
 كجكدة المنتج باعتباره جكىر تحقيؽ ميزة تنافسيو. ،تساعد اإلدارة في تحديد التكاليؼ البيئية كقياسيا

مدير كزع عمييـ  119 كالتسكيؽ مككنة مف اإلنتاجاختيار عينة عشكائية بسيطة استيدفت كظيفتي  تـ
شممت العينة مختمؼ السمع مف كلقد  ،استبياف 75 استبياف يصمح لمتحميؿ 77االستبياف كاسترد منيا 

 أدكية كمكاد كيميائية كمكاد غذائية.
كانو بإمكاف ىذه األخيرة  ،خمصت الدراسة إلى أف ىنالؾ دكر ىاـ لممحاسبة اإلدارية البيئية بالمؤسسة

البيئية بنسبة عالية مف خبلؿ  تحقيؽ جكدة في منتجاتيا أف استطاعت التحكـ في المحاسب اإلدارية
 ىذا ما يكسبيا ميزة تنافسية. ،المعمكمات التي تنتجيا

 
 بيف العبلقة دراسة عمى البحثية الكرقة ىذه تقـك ،((Cormier & Magana,  2007 راسة.د8

 نمكذج تعديؿ تـ االرتباط مدل ك لقياس ،المساىمة كاألرباح أسعار كتكقعات البيئية الشركة سمعة
 عمى كالمستقبمية الحالية التغيرات مقابؿ العائدات الحالية كتراجع ،ينزككل لمدراسة التي قاـ بيا جعالترا

 عمى المالي السكؽ لقدرة كمنطمؽ العائدات المستقبمية استجابة معامؿ الباحثاف استخدـ كقد العائدات،
 النقاط ذات لمشركات تقبميةالمس نسبة العائدات بارتفاع تكقعا حيث المستقبمية، الشركة عائدات تكقع

 .البيئية السمعة مجاؿ في العالية

العائدات  عف تنبئ كالتي األسيـ، بأسعار مرتبطة البيئية السمعة مجاؿ في العالية النقاط أف كجدا كقد
 التنبؤ مف تمكنيـ بمعمكمات المستثمريف تزكد لمشركة البيئية السمعة أف يعني كىذا المستقبمية،

 .تقبميةبالعائدات المس
 

عممت ىذه الدراسة عمى فحص كجكد عبلقة بيف األداء البيئي  ،(Lankoski, 2000.دراسة ) 9
مف خبلؿ اإلجابة عمى سؤاؿ التالي : ىؿ يحسف األداء البيئي مف ربح  ،في فنمندا كاالقتصاد لممنشات
 الشركات أـ ال؟ 

 كانت أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:
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  االستعداد لمدفع ،الكضكح ،النظاـ ،تحدد الربح البيئي: كىي التكنكلكجيايكجد ستة عكامؿ، 
كاف األداء البيئي يؤدم إلى  إذاسعر الخصـ. حيث تساعد ىذه المحددات عمى تحديد فيما  ،المقاييس

 تحسيف نتيجة عمؿ المنشاة بشكؿ مربح بيئيا كاقتصاديا.
 ات حرؼ شكؿ العبلقة بيف األداء البيئي كاالقتصادم لممنش U  مقمكب إف الشركة عندما تبدأ

بالعمؿ كتنمك يزيد حجـ الضرر البيئي الذم تمحقو ببيئتيا المحيطة حتى تصؿ إلى نقطة معينة ثـ 
يصبح نمكىا يصاحبو انخفاض في حجـ الضرر البيئي كيعكد ذلؾ ألسباب متعددة أىميا إتباع 

 معايير كالقكانيف البيئية التي تحد مف التمكث.أساليب تكنكلكجية صديقة بالبيئة كااللتزاـ بتطبيؽ ال
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 ممخص لما جاءت بو الدراسات السابقة: -2.3

فمنيا مف كاف  الكعي بدكر محاسبة األداء البيئي درجةتناكؿ جزء مف الدراسات السابقة البحث في 
 ، كأخركفالسيد )ك (2015 ،)صالح،(2016 ،المكلكمثؿ دراسة) ك غير مكجكد الكعي لدييا ضعيؼ

 ،)العبيدممحاسبة األداء البيئي مثؿ دراسة بأىميةاف ىنالؾ كعي  أظيرتبينما دراسات  (2008
 ،(Thevaruban&Larojana,2014)،(2014 ،)الحسيف ،(2015 ،)جرمكني ،(2015

(Jalaludin et al, 2011) ك(Setthasakko, 2009). 

مثؿ دراسة  ـ بالتشريعات القانكنية حكؿ البيئةلتزاا ىنالؾ أفكما تحدثت الدراسات السابقة عف 
كما في دراسة  نيائيا غير مكجكد أك لكنو ليس بالدرجة المطمكبة( 2015 ،ك)درغاـ (2017،)احمد

  (.2011 ،)ناصر كالخفاؼ  (2014،)الحسيف

لمالية القياس ك التطبيؽ لمتكاليؼ البيئية ك اإلفصاح عنيا في القكائـ اىنالؾ كبطئ في  أف أظيرتكما 
مثؿ دراسة  شكمو التقميدم كلـ يدخؿ ضمف األطر المحاسبية في كثائؽ المؤسساتفيك مازاؿ في 

كعدـ تطبيؽ لممحاسبة  (2007 ،)القطاطي( 2008 ،كأخرفالسيد ( )2017 ،)احمد (2018  )سحيـ
( كصعكبة في التطبيؽ 2011 ،( )الصكفي كالقطيش2016 ،البيئية كما في دراسة )الصمد ك مقرم

 .( 2014،( )الحسيف2015 ،في دراسة )جرمكني

 ،)حمد (2017 ،البيئي تساعد عمى تقكيـ األداء لممنشات مثؿ دراسة )الحاج لؤلداءىنالؾ مقاييس  
2014). 

فصاحكاف ىنالؾ تطبيؽ كقياس ك    ،( )درغاـMasud et al, 2017عف البيانات البيئية مثؿ دراسة ) ا 
 نسبة تطبيؽ محاسبة األداء البيئي في المنشات الصناعية. فقط ىي مف تحدثت حكؿ ارتفاع (2015

كحكؿ مستكل تأثير اإلفصاح عف األداء البيئي عمى متخذ القرار فأجمعت الدراسات التي تناكلت ىذا 
المكضكع عمى كجكد تأثير يتمثؿ في تحقيؽ ميزة تنافسية ك تحسيف فرصتيا في الحصكؿ عمى 

 ،)صالح( Masud et al, 2017) ( 2017،ؿ دراسة )احمدمث تسييبلت مف جيات مختمفة كغيرىا
 ( 2011 ،)ناصر ك الخفاؼ (2014 ،( )سياؼ حناف2014 ،( )حمد2015 ،( )جرمكني2015

 .(Dunk، 2007( )Cormier & Magnan, 2007( )Lankoski,2000()2011 ،)الدكسرم
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تطبيؽ محاسبة األداء البيئي  أيضا أجمعت الدراسات السابقة إلى تعدد المعيقات التي تؤثر سمبا عمى
ك ضعؼ التشريعات  الكعي باألىمية أك اآللية المتبعة في القياس ك اإلفصاحالثقة ك  سكاء ضعؼ 

( 2015 ،( )لعبيدم2016 ،)المكلك( 2017)مبلح،  (2017 ،مثؿ دراسة ) العريبي كالمقريؼالممزمة 
( 2014)عثماف،  (2014 ،( )سياؼ حناف2014 ،)الحسيف (2015 ،( )جرمكني2015 ،)صالح

( )السيد 2009 ،( )الشحادةSetthasakko, 2009) (2010 ،( )الطاىر2011 ،)ناصر كالخفاؼ
 (2008 ،خركفأك 

ك  أما الدراسات المحمية عمى مستكل فمسطيف فاقتصرت عمى فحص مستكل الكعي لئلدارة العميا
كؿ الكافي حكؿ تطبيؽ كمعرفة الذم تبيف بعدـ تكفره بش االلتزاـ بتطبيؽ محاسبة األداء البيئي

 أظيرت  (2015 ،اما دراسة )درغاـ ،(2016 ،مثؿ دراسة )المكلك المقكمات لمحاسبة التكاليؼ البيئية
ككعي  1999عاـ  7اف ىنالؾ التزاـ عالي في المنشات الصناعية في غزة في تطبيؽ قانكف البيئة رقـ 

اإلفصاح ك أىميتو في تحقيؽ المنافع الناتجة أيضا بحثت  في دكر  ،كتطبيؽ عالي لمتكاليؼ البيئية
عنيا لدل الشركات الصناعية المساىمة  المدرجة في سكؽ الماؿ الفمسطيني التي أظيرت كجكد منافع 

 .(2007  ،مثؿ دراسة )القطاطي متعددة لئلفصاح كاف اإلفصاح البيئي محدكد

 ما يميز الدراسة الحالية: -2.4

إال أف  ،ة كعربية تحدثت بشكؿ مكسع عف محاسبة األداء البيئيبالرغـ مف كجكد أدبيات أجنبي
كما  األدبيات المحمية السابقة في ىذا المكضكع عمى مستكل فمسطيف قميمة جدا كفييا بعض الفجكات

 يمي:

عينة الدراسة لو صغيرة كغير كافية لتعميـ النتائج  كالف  حجـ كافالسابقة  األدبيات جزء مف (1
 400تركز فييا كمية كبيرة مف المصانع فالخميؿ لكحدىا يكجد فييا منطقة جنكب فمسطيف ت

ىذا العدد  ،مصنع كفؽ ما كرد في سجبلت غرفة التجارة ك الصناعة 89مصنع  كبيت لحـ 
الكبير مف المصانع عندما يقكـ بممارسة أعمالو فانو ينتج عنيا أثار خارجية سمبية تؤثر عمى 

حيث أف ىذه أكؿ  ،المحمية لـ تدرس ىذه المنطقة مسبقا بيئتيا المحيطة كالدراسات السابقة
 .دراسة مكجية إلى جنكب فمسطيف تحديدا بيت لحـ ك الخميؿ
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أيضا إف جزء أخر مف الدراسات السابقة درس مدل التزاـ الشركات الصناعية بقانكف البيئة  (2
 2010اـ لع 25كأىمؿ فحص االلتزاـ  بتطبيؽ قرار مجمس الكزراء رقـ  1999لعاـ  7رقـ 

حكؿ األمكر الكاجب االلتزاـ فييا مف قبؿ المصانع لمحفاظ عمى البيئة بما يخص التدقيؽ 
 .البيئي

بفحص منافع قياـ الشركات المدرجة في سكؽ األكراؽ المالي  تاىتم بعض الدراسات (3
باإلفصاح عف التكاليؼ البيئية مف عدة جكانب سكاء لمستثمريف أك المستيمكيف أك المدققيف 

رىـ مف الجيات كلـ يأخذ في االعتبار رأم تمؾ المصانع في جدكل إفصاحيا عف تكاليفيا كغي
البيئية في إمكانية حصكليا عمى تمكيؿ مف جيات التمكيؿ المختمفة كأيضا إمكانية الحصكؿ 
عمى إعفاءات ضريبية كحتى الدراسات العربية ك األجنبية لـ تتطرؽ لجانب اإلعفاءات 

 .الضريبية

السابقة عمى مستكل فمسطيف لـ تتطرؽ بشكؿ كاضح إلى اآلليات كالطرؽ المحاسبية  الدراسات (4
فيذه  ،المتعارؼ عمييا مف اجؿ قياس التكاليؼ البيئية كاإلفصاح عنيا في القكائـ المالية

الدراسة تربط جانب ميـ يتمثؿ في فحص مدل التطبيؽ لمحاسبة األداء البيئي مف خبلؿ 
انع تتبنى نظاـ محاسبي يراعي ذلؾ كأيضا لفحص مدل قناعة معرفة أف كانت ىذه المص

مدراء تمؾ المصانع كالمدققيف بأىمية تطبيؽ تمؾ المحاسبة البيئية عمى القرار االقتصادم مف 
 ناحية جدكل التطبيؽ.

 

 

 

 

 

 



59 
 

 
 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات.3

 تمييد:   3.1

الدراسة  أداةك  كمجتمع كعينة الدراسةحدكدىا  إلى ةباإلضاف ،تناكؿ ىذا الفصؿ كصؼ لمنيجية البحث
 .اإلحصائيةإلى المعالجة  باإلضافة األداةكصدؽ كثبات 

 :منيجية الدراسة 3.2

 األكلىكلقد تـ اختيار نكعيف مف العينات  ،األسمكب الكصفي التحميميفي ىذه الدراسة الباحثة  تعتمدا
تـ تكزيع حيث يف كاإلدارييف في المنشات الصناعية كجيت إلى المدراء الماليعينة عشكائية ببسيطة 

صمح كلقد كاف ي يافاستب 139بيت لحـ كالخميؿ كتـ استرجاع  استبياف عمى المصانع في 150
 استبياف فقط. 121منيا  لمتحميؿ

 أيضا تـ اختيار عينة قصديو تتككف مف أفراد المجتمع الميتميف تـ استقصاد )مدققيف الحسابات
في البيئة الصحة ك قسـ  ،في بيت لحـ كالخميؿ  سمطة جكدة البيئية ،بيت لحـ كالخميؿ المعتمديف في

استبياف فقط ككاف  40استبياف كتـ استرجاع  45 عمييا تـ تكزيع( بيت لحـ كالخميؿ كحمحكؿ بمديات
 .استبياف 39يصمح لمتحميؿ منيا 

 أداة الدراسة:  3.3

عمى  اعتمدت الباحثةبياف ككسيمة مناسبة لجمع البيانات في الدراسات السابقة التي تبنت االست أسكة
عينة ممثمة  داة الرئيسة كىي االستبانة التي صممت لخدمة ىدؼ الدراسة كلقد تـ تكزيعيا عمىاأل

 لمجتمع الدراسة.

 كما يمي:رئيسيف  جزئييفتككف االستبياف مف 

المكقع الكظيفي كالتخصص  عمىالخصائص الديمغرافية لمعينة كيشمؿ : ييدؼ إلى فحص األكؿالجزء 
 ،)المكلك( 2017 ،)الحاج كلقد تـ االعتماد عمى دراسة ،العممي كالمستكل التعميمي كسنكات الخبرة
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 ،( )حمد2014 ،)سياؼ حناف (2015 ،( )صالح2015 ،)العبيدم( 2015 ،( )درغاـ2016
 .ىذا الجزء ( في بناء2007 ،( )القطاطي2011 ،( )الدكسرم2012 ،)ناصر كالخفاؼ( 2014

( 2016 ،)المكلك (2017 ،( )احمد2017 ،)الحاج تـ االعتماد في بنائو عمى دراسة :الجزء الثاني
 (2014 ،( )حمد2014 ،( )سياؼ حناف2015 ،( )صالح2015 ،)العبيدم (2015 ،)درغاـ

تناكؿ  (2011 ،( )الصكفي كالقطيش2011 ،( )الدكسرم2012 ،( )ناصر كالخفاؼ2014 ،)الحسيف
 التالية كما يمي: الرئيسيةكر الدراسة الخمس محا

 الرئيسية الدراسة( محاور 2جدول)

 عدد الفقرات المحور

 9 أكال: مدل الكعي بأىمية المحاسبة عف األداء البيئي

 33 ثانيا: مدل االلتزاـ بمتطمبات التشريعات  الفمسطينية حكؿ البيئة 

 البيئية كاإلفصاح عنيااليؼ عف التكثالثا: كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة 
 في المنشات الصناعية

20 

رابعا: حدد مستكل تأثير البيانات البيئية في عممية صناعة القرار باعتبار 
 ىذه المحتكيات مكجكدة في القكائـ  المالية لمشركات

26 

 16 خامسا : حدد مستكيات المعيقات التالية عمى المحاسبة عف األداء  البيئي

 103 راتمجموع الفق

، 4=  عالية جدا)نسبية عمى النحك التالي أكزاف  إليو  أسندتك  تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي
البيانات  إلخضاعكذلؾ يفيد تمييدا  ،( 0=  معدومة، 1= ضعيفة ، 2=  متوسطة، 3= عالية 

 . SPSS اإلحصائيالرئيسية لبرنامج التحميؿ 
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 صدق وثبات أداة الدراسة : 3.4

الذيف بمغ عددىـ خمسة محكميف منيـ مف ىك  صميـ االستبياف كعرضو عمى عدد مف المحكميفتـ  ت
متخصص في المحاسبة كمنيـ مف ىك متخصص في البيئية كمنيـ مف ىك متخصص في البحث 

بنصحيـ بالتعديبلت التي يركنيا مناسبة  األخذحكؿ ما جاء في االستبياف ك  أرائيـ إلبداءالعممي كذلؾ 
االستبياف  إعدادمكلية االستبياف كبناء عمى المبلحظات التي حصمت عمييا الباحثة تـ لزيادة ش

 بصكرتو النيائية.

الدراسة )االستبياف( عف طريؽ معامؿ الثبات كركنباخ ألفا لممحاكر  أداةتـ فحص صدؽ كثبات 
 كما يمي: جككانت النتائ الكميةة كالدرج

 

 ( معامل الثبات كرومباخ ألفا لمحاور الدراسة3جدول )

معامؿ  العبارة
 الثبات

حجـ 
 العينة

عدد 
 الفقرات

 9 160 0.863 مدل الكعي بأىمية المحاسبة عف األداء البيئي

 33 160 0.802 تزاـ بمتطمبات التشريعات  الفمسطينية حكؿ البيئةمدل االل

في  اإلفصاح عنياك البيئية  عف التكاليؼ كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة
 المنشات الصناعية

0.778 160 20 

حدد مستكل تأثير البيانات البيئية في عممية صناعة القرار باعتبار ىذه 
 الية لمشركاتالمحتكيات مكجكدة في القكائـ  الم

0.871 160 26 

 16 160 0.896 حدد مستكيات المعيقات التالية عمى المحاسبة عف األداء  البيئي

 103 160 0.929 تطبيؽ المنشات الصناعية لمحاسبة األداء البيئي مدل 
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مما يدؿ عمى أف األداة تتمتع  ، %92ككانت الدرجة الكمية ىي  كانت جميع معامبلت الثبات عالية
 . (Brown, 2002)بدرجة عالية مف الثبات

  : مجتمع وعينة الدراسة 3.5

مدقؽ 29إلى باإلضافة  ،مصنع في بيت لحـ 89مصنع في الخميؿ ك 400يتككف مجتمع الدراسة مف
باإلضافة إلى سمطة جكدة البيئة في بيت لحـ  ،مدقؽ حسابات في بيت لحـ 18حسابات في الخميؿ ك

 بمدية بيت لحـ كالخميؿ كحمحكؿ. قسـ الصحة كالبيئة فيك  ،كالخميؿ

  اما عينة الدراسة فتككنت مف :

 كىي تعادؿ  (ارمإدمدير  ،)مدير مالي مصنع في بيت لحـ كالخميؿ 150: ذ القرار الداخميمتخ
   .مف مجتمع الدراسة %30.6 نسبة 

  :مكظفيف سمطة جكدة البيئة في عينة الدراسة تساكم مجتمع الدراسة في متخذ القرار الخارجي
البيئة في ك  الصحةمكظفيف  ،)إدارة سمطة جكدة البيئة كالمفتشيف الميدانييف( بيت لحـ كالخميؿ

 مدقؽ حسابات معتمد في بيت لحـ كالخميؿ 30 ، %100بمديات في بيت لحـ كالخميؿ أم نسبة 
  %.63.8 أم بنسبة

 المعالجة اإلحصائية:- 3.6

 عمى النحك التالي: اإلحصائيةتمت المعالجة  

لمتحقؽ  Chrombach Alpha باستخداـ   اإلحصائيالدراسة )االستبياف(  أداةفحص اختبار  -1
 (.SPSSـز اإلحصائية ) مف صدؽ األداة اإلحصائي كثباتيا كذلؾ ضمف برنامج الر 

التعرؼ عمى بيدؼ  المؤكيةيث العدد كالنسبة تكزيع أفراد عينة الدراسة مف حتـ إيجاد  -2
  خصائص عينة الدراسة.

لئلجابة عف أسئمة الدراسة استخدمت المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم كالنسب  -3
 لكؿ فقرة كالدرجة الكمية. اإلجابةالمئكية كدرجة تعدد 
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 One way analysis ofستخدـ اختبار )ت( كاختبار تحميؿ التبايف األحادم ) ا تـ -4
variance لقياس داللة الفركؽ في المتكسطات حسب المتغيرات المستقمة في الدراسة ).. 

 .تأثيرا كأكثرىا لفحص العبلقة بيف المتغيرات تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتدرج  -5

 .لفحص العبلقة بيف المتغيرات تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف -6

تـ استخداـ  مقياس ليكرت الخماسي حيث تـ إسناد أكزاف نسبية لبدائؿ اإلجابة كما في  -7
 الجدكؿ التالي:

 ( مقياس ليكرت الخماسي4جدول )

 المؤشر المقياس

 معدكمة  0.8 – 0

 ضعيفة 1.6 – 0.81

 متكسطة  2.4 – 1.61

 عالية 3.2 – 2.41

 ة جداعالي  4 – 3.21
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 لفصل الرابعا

 ومناقشتياالميدانية نتائج الدراسة 

 :نتائج الدراسة - 4
 

  كما يمي: ،تضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة

 ولقد كانت خصائص العينة الديمغرافية كما يمي:
 

 يفي         ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الموقع الوظ5.1جدول )              

 النسبة المئوية العدد الفئة  المتغير

 الموقع الوظيفي

 41.3 66 مدير مالي في الشركة

 34.4 55 مدير إدارم في الشركة

 24.4 39 أفراد المجتمع الميتميف

 100.0 160 المجمكع

عدد األفراد  ( الذم يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المكقع الكظيفي اف5.1بناء عمى الجدكؿ )
األكبر حسب المكقع الكظيفي الذيف قامكا بتعبئة االستبانة  ىـ المدير المالي في الشركة البالغ عددىـ 

مف عينة الدراسة ىذا يشير إلى اف معظـ المدراء في المصانع  %41.3مدير أم ما يعادؿ نسبة  66
مدير أم ما  55لمدير اإلدارم بعدد يميا ا ثـ ،ىـ مدراء مالييف ييتمكف باألمكر المالية كالمحاسبية

ككانت اقؿ نسبة لؤلفراد الذيف قامكا بتعبئة االستبياف تعكد ألفراد  ،مف عينة الدراسة  %34.4يعادؿ 
 شخص. 39حيث بمغ عددىـ    24.4المجتمع الميتميف بنسبة 
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 ( توزيع أفراد عينة الدارسة حسب التخصص العممي5.2جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

التخصص 
 العممي

 51.9 83 محاسبة

 36.3 58 إدارة

 6.9 11 اقتصاد

 5.0 8 أخرل

 100.0 160 المجمكع

(  تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص العممي باف اكبر تخصص عممي 5.2يكضح الجدكؿ )
بنسبة   محاسب 83ستبياف ىك تخصص المحاسبة حيث بمغ عددىـ استجابكا لبللؤلشخاص الذيف 

أم نصؼ حجـ عينة الدراسة بالرغـ مف اف االستبياف كجو إلى المدراء المالييف ك اإلدارييف ك  51.9
أفراد المجتمع الميتميف ىذا يشير إلى أف أكثر مف نصؼ أفراد عينة الدراسة كيحكزكف عمى شيادات 

المصانع أكثر مف غيره في تخصص المحاسبة ىذا يشير إلى اف الطمب عمى تخصص المحاسبة في 
 58يمييـ تخصص اإلدارة حيث يبمغ عدد المدراء الذيف يمتمككف تخصص إدارة   ،مف التخصصات
كاقؿ التخصصات العممية التي عبئت االستبياف ىـ االقتصاد ك التخصصات  ،36.3%شخص بنسبة 

كيميو  %6.9 ةشخص بنسب 11 األخرل حيث بمغ عدد حممة تخصص االقتصاد الذيف عبئكا االستبياف
 %.5بنسبة  8التخصصات األخرل عددىـ 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعميمي (5.3)جدول  

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

المستوى 
 التعميمي

 20.0 32 دبمكـ كاقؿ

 65.0 104 بكالكريكس

 15.0 24 ماجستير فأعمى

 100.0 160 المجمكع
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( تكزيع أفراد العينة الذيف قامكا بتعبئة االستبياف حسب مستكاىـ التعميمي اف 5.3قـ )يظير الجدكؿ ر 
مستجيب  104أكثر مستكل تعميمي يتمتع بو المستجيبيف ىك مستكل البكالكريكس حيث بمغ عددىـ 

يميو الدبمكـ عددىـ  ،ىذا يشير إلى مستكل تعميمي جيد جدا ألكبر فئة في عينة الدراسة %65بنسبة 
 مستجيب. 24كانت لتخصص ماجستير فاعبل عددىـ  %15كاقؿ نسبة بمغت  ،32%

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة (5.4جدول )
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 سنوات الخبرة

 25.6 41 5اقؿ مف 
5-15 63 39.4 
 35.0 56 فأكثر 15

 100.0 160 المجمكع
( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنكات خبرتيـ حيث كاف عدد سنكات الخبرة 5.4يظير الجدكؿ رقـ )
مف األشخاص الذيف  39.4مستجيب ىذا يشير إلى اف نسبة  63سنة عددىـ 15-5األكثر يعكد لفئة 

عبئكا االستبياف قد مضى عمى كجكدىـ سنكات خبرة جيدة تجعميـ عمى عمـ كدراية بكافة شؤكف 
أيضا يشير إلى اف المصانع تميؿ إلى االحتفاظ باألفراد العامميف  ،اإلدارية كغيرىا المصانع المالية ك

قد يككف ذلؾ أشار إلى اف األفراد الذيف عبئكا  ،سنة 15سنكات ك ال تزيد عف   5سنكات ال تقؿ
ف ك االستبياف ككنيـ في األصؿ ىـ مدراء إدارييف أك مالييف أك أفراد مجتمع ميتميف فالمدراء اإلداريي

 المالييف قد يككنكف ىـ نفسيـ مبلؾ الشركات أك أبنائيـ أك أقاربيـ.
  56فأكثر ىك التالي حيث بمغ عدد المستجيبيف  15بينما كاف عدد المستجيبيف ذكم سنكات الخبرة 

ىذا يشير إلى اتجاىيف األكؿ تـ ذكره سابقا غالبا في مجتمعاتنا يككف المدراء  %35مستجيب بنسبة 
لمصانع أك أقاربيـ لذا يميمكف لمبقاء ك االحتفاظ بيـ عمى عمميـ باإلضافة إلى اف جزء ىـ أصحاب ا

مف أفراد المجتمع الميتميف طبيعة عممو تحتاج سنكات خبرة اكبر فمثبل مدققيف الحسابات معظميـ 
 سنة فأكثر. 15يزاكلكف ىذه المينة منذ أكثر مف خمس سنكات أك 

كعمكما فاف  ،%25.6بنسبة   مستجيب 41سنكات عددىـ  5قؿ مف كانت اقؿ فئة ىي درجة بخبرة  ا
نتائج تكزيع أفراد العينة حسب التخصص العممي تشير إلى اف الجزء األكبر مف األفراد الذيف قاـ 

 سنكات في مجاؿ عمميـ. 5بتعبئة االستبياف يمتمككف خبرة تزيد عف 
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 : تحميل النتائجو مناقشة و  و الفرضية االولى األول نتائج السؤال- 4.2

 ؟ مدى الوعي بأىمية المحاسبة عن األداء البيئيما  نتيجة السؤال االول : –اوال 

 درجات 4أقصى درجة لبلستجابة 

    ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرة مدى الوعي بأىمية المحاسبة عن األداء البيئي6.1.1جدول )
المتكسط  العبارة الرقـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 درجةال النسبة

مف الضركرم إظيار أثار مدل االلتزاـ بالمتطمبات القانكنية لحماية   .1
 .البيئة المحيطة مف قبؿ أدارة الشركة

 عالية 76% 0.77 3.03

2.  
إعداد التقارير المالية البيئية يساعد في الحصكؿ عمى مؤشرات 

 .سميمة لمقاكمة أثاره السمبية
 عالية 75% 0.85 2.99

3.  
احد المعايير اليامة في تطبيؽ  تقييـ األداء يمثؿ األداء البيئي 

 .العاـ
 عالية 75% 0.70 2.98

4.  
األطراؼ ذات العبلقة تيتـ بمراقبة اثر أنشطة الشركة في مقاكمة 

 .التمكث ك الحد منو
 عالية 72% 0.91 2.89

5.  
تكاليؼ حماية البيئة ىي تكاليؼ اجتماعية يجب عمى الشركة 

 .تحمميا
 عالية 72% 0.76 2.88

6.  
مف الضركرم أف تساىـ الشركة في منع تحقيؽ اآلثار البيئية السمبية 

 .لنشاطاتيا
 عالية 71% 0.91 2.83

7.  
تصحيح أخطاء تضر بحياة تحديد ك التكاليؼ البيئية مرتبطة برقابة ك 

 .البيئة التي يعيش فييا أمر ميـاإلنساف ك 
 عالية 69% 0.70 2.74

8.  
ات الخاصة بالبيئة تؤثر عمى الطبيعة المالية لمكثير مف المعمكم

 .قائمة الدخؿ لمشركةمصداقية المركز المالي ك 
 عالية 65% 0.93 2.61

9.  
عدـ تضميف القكائـ المالية بيانات حكؿ التكاليؼ البيئية ال يؤثر في 

 .مصداقيتيا
 عالية 63% 0.83 2.54

 عالية %71 0.51 2.83 الدرجة الكمية
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مف الضركرم إظيار أثار مدل االلتزاـ بالمتطمبات القانكنية لحماية  حظ مف الجدكؿ أف أىـ الفقراتنبل
يمييا إعداد التقارير المالية البيئية يساعد   3.03البيئة المحيطة مف قبؿ أدارة الشركة بمتكسط حسابي 

نت اقؿ الفقرات عدـ كقد كا  2.99في الحصكؿ عمى مؤشرات سميمة لمقاكمة أثاره السمبية بمتكسط 
 2.54بمتكسط مقداره .تضميف القكائـ المالية بيانات حكؿ التكاليؼ البيئية ال يؤثر في مصداقيتيا

 . 2.83غت الدرجة الكمية كبم
 الفرضية األولى:نتيجة  –ثانيا 

مدى الوعي بأىمية حول  α 0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  
باختالف متغيرات الموقع الوظيفي، التخصص العممي، المستوى  داء البيئيالمحاسبة عن األ

 .التعميمي، سنوات الخبرة

لفحص ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص الفركؽ في المتكسطات 
 الحسابية ككانت النتائج كما يمي :

 تحميل التباين األحادي لمفرضية األولى( 6.1.2جدول )

 دالة /غير دالة مستكل الداللة قيمة ؼ 

 دالة 006. 5.415 المكقع الكظيفي

 دالة 035. 2.963 التخصص العممي

 غير دالة 630. 463. المستكل التعميمي

 غير دالة 246. 1.421 سنكات الخبرة

لداللة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ا  تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى
α  =0.05   الموقع الوظيفيباختبلؼ  مدى الوعي بأىمية المحاسبة عن األداء البيئي "  في، 

التخصص العممي لمعرفة مصدر الفروق تم استخدام اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لصالح مدير 
 والمحاسبة. ،مالي في الشركة
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 :األولو السؤال  األولىمناقشة نتيجة الفرضية  -ثالثا 

أظيرت نتائج الدراسة المتعمقة بفحص مدل الكعي بأىمية المحاسبة عف األداء البيئي اف جميع أفراد 
عينة الدراسة لدييـ درجة كعي عالية كىذا الكعي العالي لصالح المستجيبيف الذيف يعد مكقعيـ 

لمكعي ىك  كلقد كاف معامؿ االختبلؼ لمدرجة الكمية ،الكظيفي مدير مالي كتخصصيـ العممي محاسبة
 نسجاـ عالي.ا ختبلؼ إجابات المستجيبيف كاف قميؿ أم اف ىنالؾ% حيث أف ا18

 ك تتفؽ إجابة أفراد العينة باف درجة الكعي لدييـ عالية بأىمية المحاسبة عف األداء البيئي، 
الذم تحدث عف أف قياس التكاليؼ البيئية ميـ في تطكير  :(2017 ،)الحاج مع دراسة:

 ،لعبيدم) ،كتحسيف أداء المنشات كاف القياس لمتكاليؼ البيئية  يساعد في تقكيـ أداء المنشات
: التي أظيرت أف الكعي لدل المسئكليف بضركرة القياس ك اإلفصاح المحاسبي عف  (2015

: التي (2015 ،)جرمكني ،ي لممنشات الصناعيةاألداء البيئي ميـ في تحسيف األداء البيئ
ك اف عمميات االستثمار  ،أظيرت األىمية الكبيرة لممحاسبة البيئية بالرغـ مف صعكبة التطبيؽ

: أظيرت كجكد كعي مف قبؿ عينة الدراسة (2014 ،)الحسيف ،البيئي تزيد أرباح المنشاة
تاج كالمبيعات عند القياس كاإلفصاح : يزيد حجـ اإلن(2014 ،)حمد ،بأىمية المحاسبة البيئية

 ،: حيث فكائد القياس ك اإلفصاح البيئي لمتخذ القرار(2014 ،)سياؼ حناف ،البيئي
(Jalaludin et al, 2011):  ىنالؾ كعي بالدكر الياـ الذم يقكـ بو المحاسب في إدارة

باف اغمب حيث أظيرت : (2011،الخفاؼك  )ناصر ،التكاليؼ البيئية في المنشات الصناعية
 )السيد ،أجمعت بضركرة تكفير معمكمات حكؿ األداء البيئي لمتخذ القرار عينة الدراسة

)القطاطي  ،: التي أكضحت اف اإلفصاح البيئي يجعؿ أنشطة المنشاة(2008 ،كأخركف
: التي أظيرت  إف تحقيؽ متطمبات اإلفصاح البيئي أمر ىاـ لما لو مف منافع (2007
 ،: التي إف تحديد التكاليؼ البيئية بالغ األىمية(  Akeem et al, 2016) ،متعددة

(Setthasakko, 2009 ) حيث أظيرت إف تحمؿ المسؤكلية البيئية في الشركات يتطمب :
: التي أظيرت إف ىنالؾ دكر ىاـ  ( Dunk, 2007) ،زيادة الكعي ك االلتزاـ تجاه البيئة
فاق ناتج عن إن طبيعة البيئة الثقافية التي وىذا االت ،لممحاسبة اإلدارية البيئية بالمؤسسة

 تعمل فييا المنشات الصناعية متشابية.
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: التي أظيرت بعدـ تكفر الكعي البيئي لدل اإلدارة العميا في (2016 ،)المكلك و ال تتفق مع دراسة:
 ية.:عدـ الثقة بأىمية التطبيؽ لممحاسبة البيئ(2015 ،صالح) ،المنشات الصناعية بالصكرة البلزمة

يشير الكعي العالي لعينة الدراسة بأىمية المحاسبة عمى األداء البيئي لممنشات الصناعية في محافظة 
بيت لحـ ك الخميؿ إلى الكعي باف ىنالؾ منافع يمكف االستفادة منيا ك تحقييا أذا اعتمدت المنشات 

لممنشاة المجاالت حيث اف تطبيؽ محاسبة عف األداء البيئي يظير الصناعية نظاـ محاسبي بيئي 
ضرر المتحقؽ حتى لك لـ تقرر المنشاة اتخاذ أم معبلج ل أكمنع  أنشطةالكاجب التركيز عمييا مف 

يظير حقيقة الضرر الناتج عف  األقؿالبيئي عمى  اإلفصاحلتحمؿ مسؤكليتيا تجاه البيئة فاف  إجراء
الممكف تجنبيا في  األنشطةنب تج األقؿناظرييا عمى  أماـبالتالي يضع المنشاة التشغيمية  أنشطة

منافع عمى مستكل المجتمع كحماية اإلنساف مف  سبيؿ التقميؿ مف الضرر البيئي بالتالي يتـ تحقيؽ
كمنافع  ،األضرار الناجمة عف التمكث أك اليكاء أك المياه كغيرىا مف المكارد بالتالي تحقيؽ استدامة

كة بشكؿ صحيح كتحديد مركزىا المالي بدقة كبدكف لممنشاة تتمثؿ في المساعدة عمى تقييـ أداء الشر 
 يز.حت

إف عينة الدراسة تؤمف كبدرجة عالية إف عدـ  ي العالي بكؿ األمكر السابقة إالإال انو كبرغـ الكع 
 كحسب تفسير الباحث ،تضميف القكائـ المالية بيانات حكؿ التكاليؼ البيئية ال يؤثر في مصداقيتيا

 يعكد ذلؾ إلى سببيف: ة مف مجتمع الدراسةكبناء عمى مقابمة مع عين

 كفعرفاعية في محافظة بيت لحـ كالخميؿ يالمستجيبيف في المنشات الصنليس كؿ أف  السبب األول:
 الطريقة كالمعايير المتبعة في التضميف.

بة أف المستجيبيف عمى قناعة باف تضميف البيانات البيئية ال يؤثر في مصداقيتيا بالنس الجانب الثاني:
 فيـ ال ييتمكف بكجكد تمؾ البيانات البيئية. ،لمتخذ القرار سكاء كاف خارجي  أك داخمي
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 :والفرضية الثانية ومناقشة النتائج الثاني نتائج السؤال - 4.3
)قانون البيئة  مدى االلتزام بمتطمبات التشريعات الفمسطينية حول البيئة :نتيجة السؤال الثاني -أوال
 (1999لعام  7رقم 

 
الحفاظ عمى تراثو التاريخي كالحضارم دكف أضرار أك أثار جانبية  نبلحظ مف الجدكؿ أف أىـ الفقرات

يمييا   2.43بمتكسط حسابي .يحتمؿ ظيكرىا نتيجة النشاطات الصناعية المختمفة عمى نكعيات الحياة

 حدد مدى االلتزام بالمتطمبات القانونية التاليةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرة -A( 6.2.1جدول )
المتوسط  العبارة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة النسبة

10.  
الحفاظ عمى تراثو التاريخي كالحضارم دكف أضرار أك أثار جانبية يحتمؿ 

 .النشاطات الصناعية  المختمفة عمى نكعيات الحياةظيكرىا نتيجة 
 عاليو 61% 0.84 2.43

 متكسطة %59 0.89 2.37 .تمتـز منشاتكـ بمقاييس ضبط نسبة ممكثات المياه  .11

12.  
تكفير المعمكمات الرسمية البلزمة لمتعرؼ عمى اآلثار ألم نشاط صناعي 

  .تمارسو منشاتكـ
 متكسطة 59% 0.69 2.36

13.  
لبيئية األساسية كاليكاء كالماء كالتربة كالثركات البحرية كالحيكانية حماية النظـ ا

 .ك النباتية
 متكسطة 58% 0.85 2.34

 متكسطة %58 1.09 2.33 .المصنع مف مخمفات أك أتربة بطريقة أمنة أعماؿنقؿ ما ينتج عف   .14
 متكسطة %58 1.10 2.33  تمتـز المنشاة بتكفير سبؿ الحماية البلزمة لمعامميف  .15
 متكسطة %58 0.98 2.31 .تمتـز منشاتكـ بمقاييس ضبط نسبة ممكثات التربة  .16
 متكسطة %57 0.84 2.29  حماية ثركات الكطف الطبيعية كمكارده االقتصادية  .17
 متكسطة %57 1.06 2.28 .تمتـز منشاتكـ بمقاييس ضبط نسبة ممكثات اليكاء  .18

19.  
التي تضعيا الكزارة بالتنسيؽ عمميات المراقبة الذاتية حسب المقاييس كالشركط 

  .مع الجيات المختصة
 متكسطة 56% 0.90 2.25

20.  
تمتـز جميع الجيات أك األفراد عند القياـ بأعماؿ الحفر أك البناء أك اليدـ أك 

  .التعديف باتخاذ االحتياطات البلزمة لمتخزيف المخمفات الناجمة
 متكسطة 56% 0.78 2.23

21.  
كزارة كالجيات المختصة مف القياـ بمياميـ ك تمكيف المفتشيف التابعيف لم

  .تزكيدىـ بالمعمكمات ك البيانات التي يركف ضركرة الحصكؿ عمييا
 متكسطة 55% 1.06 2.19

22.  
تمتـز المنشاة بتكفير سبؿ الحماية البلزمة لممجاكريف لممنشاة تنفيذا لشركط 

اخؿ مكاف السبلمة كالصحة المينية ضد أم تسرب أك انبعاثات ألم ممكثات د
 .العمؿ أك خارجو

 متكسطة 53% 1.06 2.11

 متكسطة %57 0.66 2.29 الدرجة الكمية



72 
 

كقد كانت اقؿ الفقرات مكافقة تمتـز   2.37تمتـز منشاتكـ بمقاييس ضبط نسبة ممكثات المياه بمتكسط 
المنشاة بتكفير سبؿ الحماية البلزمة لممجاكريف لممنشاة تنفيذا لشركط السبلمة ك الصحة المينية ضد 

غت الدرجة كبم 2.11مقدارهأم تسرب أك انبعاثات ألم ممكثات داخؿ مكاف العمؿ أك خارجو بمتكسط 
  . 2.29الكمية
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لعام  25ة االلتزام بتطبيق قرار مجمس الوزراء رقم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقر  -B( 6.2.2جدول )
2010 
المتكسط  العبارة الرقـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة النسبة

كفؽ سياسة التقييـ البيئي ك  تمتـز منشاتكـ بإجراءات التدقيؽ البيئي  .23
  .شركط المكافقة البيئية

 عالية 61% 0.95 2.43

مساحة المنشاة الصناعية تمبي شركط السبلمة المينية بما يتناسب   .24
 .مع طبيعة عمؿ المنشاة الصناعية

 عالية 61% 1.06 2.43

يكجد جدار مف الطكب أك االسمنت حكؿ حدكد المنشاة بارتفاع   .25
 .ألقؿمتر كنصؼ عمى ا

 متكسطة 58% 0.94 2.34

 متكسطة %58 1.00 2.33  .تقكـ منشاتكـ بتكفير كسائؿ اإلضاءة الطبيعية ك الصناعية الكافية  .26
 متكسطة %58 1.08 2.32 .تقع منشاتكـ عمى شارع تنظيمي معبد بعرض اثني عشر مترا  .27

تقيـ منشاتكـ الصناعية داخؿ المنطقة الصناعية أك األراضي التي   .28
  .غيير صفة استخداميا إلى صناعيتـ ت

 متكسطة 58% 0.90 2.31

29.  
منع نقؿ المياه العادمة الصناعية أك النفايات الصمبة أك النفايات 
الحجرية  إال في كسائؿ نقؿ مخصصة كبالحمكالت المحكرية 

 لمشاحنات المعتمدة مف كزارة النقؿ ك المكاصبلت

 متكسطة 58% 0.96 2.30

30.  
 ضكلؤلغراقكؼ السيارات كالشاحنات يكجد أماكف مخصصة لك 

 .التحميؿ ك التفريغ داخؿ حدكد المنشاة
 متكسطة 57% 0.94 2.27

31.  
اتخاذ اإلجراءات الكقائية لمحد مف األثر السمبي في المنطقة 

  .المحيطة
 متكسطة 57% 1.08 2.26

 سطةمتك  %54 0.95 2.17 .تمتـز منشاتكـ بالتخمص مف النفايات الصمبة كفؽ شركط معينة  .32

33.  
تكفير أماكف مناسبة لتخزيف المكاد الخاـ كالمكاد المنتجة مع 

 .ضركرة الفصؿ بينيما
 متكسطة 54% 0.94 2.14

 متكسطة %54 0.96 2.14 .تقـك منشاتكـ بتكفير التيكية المناسبة  .34

35.  
تكفير كسائؿ الحد مف الضجيج الناتج عف األجيزة ك المعدات أك 

 .أم نشاط داخؿ المنشاة
 متكسطة 52% 0.88 2.06

 متكسطة %51 1.04 2.03 .تكفير أدكات الصحة كالسبلمة المينية لمعماؿ كالزبائف  .36
 متكسطة %51 0.82 2.03 .كضع إشارات اإلرشاد كالتحذير مف المخاطر  .37
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تمتـز منشاتكـ بإجراءات التدقيؽ البيئي كفؽ سياسة التقييـ البيئي ك  نبلحظ مف الجدكؿ أف أىـ الفقرات
يمييا مساحة المنشاة الصناعية تمبي شركط السبلمة  2.43 شركط المكافقة البيئية بمتكسط حسابي

كقد كانت اقؿ الفقرات مكافقة   2.43عمؿ المنشاة الصناعية بمتكسطالمينية بما يتناسب مع طبيعة 
 . 2.16 غت الدرجة الكميةكبم 1.76تركيب كتكفير أجيزة إطفاء في الشركة بمتكسط مقداره

 الفرضية الثانية:نتيجة  -ثانيا

مدى االلتزام حول  α 0.05عينة الدراسة عند مستوى داللة  أفراد إجاباتال يوجد فروق في 
باختالف متغيرات الموقع الوظيفي، التخصص العممي،  طمبات التشريعات  الفمسطينية حول البيئةبمت

 .المستوى التعميمي، سنوات الخبرة

لفحص ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لفحص الفركؽ في المتكسطات 
 الحسابية ككانت النتائج كما يمي :

 باين األحادي لمفرضية الثانيةتحميل الت (6.2.3جدول )

 دالة /غير دالة مستكل الداللة قيمة ؼ 

 غير دالة 880. 880. المكقع الكظيفي

 غير دالة 382. 382. التخصص العممي

 غير دالة 214. 214. المستكل التعميمي

 غير دالة 061. 061. سنكات الخبرة

 

 متكسطة %50 0.97 1.98  .تكفير ممرات كافية لبلنتقاؿ ك مخارج لمطكارئ  .38
 متكسطة %49 0.91 1.96  .الجمالي لمبيئة اتخاذ اإلجراءات لممحافظة عمى المشيد  .39
 متكسطة %49 1.15 1.96 .حمبلت تنظيؼ دكرية لمشكارع المؤدية إلى المنشاة الصناعية  .40

إتباع اإلجراءات البلزمة لتغطية الشاحنات المحممة مف كالى   .41
 .المكقع

 متكسطة 47% 1.16 1.89

 متكسطة %44 1.04 1.76 .تركيب كتكفير أجيزة إطفاء في الشركة  .42
 متكسطة %54 0.69 2.16 الدرجة الكمية
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جكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ك عدـ  تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى
باختبلؼ  مدى االلتزام بمتطمبات التشريعات  الفمسطينية حول البيئة " في   α  =0.05الداللة 

 سنكات الخبرة ،المستكل التعميمي ،التخصص العممي ،الموقع الوظيفي

 :والسؤال الثاني مناقشة نتائج الفرضية الثانية -ثالثا 

ه أف درجة التزاـ عينة الدراسة بالتشريعات الفمسطينية الخاصة بالبيئة متكسط حيث تشير النتائج أعبل
ىذا يتفؽ مع  ،بدكف أف يككف ىنالؾ فركؽ لصالح أم فئة في الدراسة ، 2.21بمغ متكسطو الحسابي 

زاؿ :  المؤسسة ممتزمة بالتشريعات ك القكانيف البيئية إال أف اإلفصاح البيئي ما (2017 ،دراسة: )احمد
( : ىنا التزاـ 2015 ،)درغاـ ،في شكمو التقميدم كلـ يدخؿ ضمف األطر المحاسبية في كثاؽ المؤسسة

. كيرل الباحث اف عدـ  االلتزاـ بالدرجة المطمكبة بدرجة عالية 1999عاـ  7في قانكف البيئة رقـ 
قياـ  أكلتشريعات بابااللتزاـ  ضعؼ المراقبة مف الجيات المسئكلةبالمتطمبات التشريعية يعكد إلى 

التزاميا  إظيارمع الشركات الغير ممتزمة بعدـ  بالتكاطؤعف الرقابة  بعض الجيات المسئكلة
المجتمعات النامية خصكصا مما يؤدم عدـ االلتزاـ  في أكثربالتشريعات كىذه الظاىرة مكجكدة 

 بالدرجة المطمكبة.

عات سمبية عمى تطبيؽ محاسبة األداء مف كجية نظر الباحث فاف ىذا مؤشر غير جيد كلو عدة تب
حيث أف االلتزاـ المتكسط يككف عمى حساب حماية اإلنساف سكاء كانكا عماؿ يعممكف في  ،البيئي

أيضا االلتزاـ المتكسط  ،المصانع أك األفراد المجاكركف ليا  كبيئتيـ المحيطة مف ىكاء ك مياه ك تربة
تي تحتاجيا المنشات مف اجؿ أف تفصح عف أدائيا البيئي يقمؿ مف حجـ البيانات المرتبطة بالبيئة كال

أيضا ىناؾ تخكؼ مف قبؿ عينة الدراسة في إجاباتيـ حكؿ التزاميا بالتشريعات  ،بشكؿ كاقعي
فقد كانت إجابة أفراد العينة عمى البند "تمتـز منشاتكـ بإجراءات التدقيؽ البيئي كفؽ سياسة  ،الفمسطينية

لكف شركط المكافقة البيئية تتمثؿ في البنكد األخرل كافة  ،مكافقة البيئية" عاليةالتقييـ البيئي كشركط ال
كالتي كانت معظـ إجابات المستجيبيف عمييا متكسطة فعمى سبيؿ المثاؿ االلتزاـ المتكسط في المتطمب 
 "سبؿ الحماية البلزمة لممجاكريف لممنشاة مف أم تسرب أك انبعاث ألم ممكث داخؿ مكاف العمؿ أك

كىذا يؤكد ما تـ الحديث عنو مسبقا فمك كاف ىنالؾ التزاـ عالي بمتطمبات التدقيؽ كفؽ سياسة  ،خارجو"
التقييـ البيئي ك شركط المكافقة البيئية لكاف االلتزاـ عالي أيضا في تكفير الحماية لممجاكريف مف 

 . التمكث الناتج عف المصنع درجة االلتزاـ كليست متكسطة كما أظيرت النتائج
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أظيرت النتائج أيضا أف درجة االلتزاـ متكسطة بتركيب كتكفير أجيزة إطفاء في الشركة بمعامؿ 
%  ك إتباع اإلجراءات البلزمة لتغطية الشاحنات المحممة مف ك إلى المكقع بمعامؿ 59اختبلؼ

فنتيجة معامؿ االختبلؼ تعني أف ىنالؾ اختبلؼ كبير نكعا ما في إجابات  ،%61اختبلؼ 
كبناء عميو ىذا مؤشر غير  ،جيبيف فجزء منيـ ال يمتـز كجزء يمتـز لذا كاف معامؿ االختبلؼ كبيرالمست

جيد فرغـ الحممة المكثفة المتبعة مف قبؿ الدفاع المدني عمى المتاجر ك المنشات خصكصا بما يخص 
عمؿ عمى إلزاميـ تركيب أجيزة إطفاء إال إف إجابة أفراد العينة تثبت باف مازالت ىذه الحمبلت التي ت

قانكنيا بتكفير أجيزة اإلطفاء غير كافية كىذا يتكافؽ مع إجابة المستجيبيف بااللتزاـ المتكسط في البند 
"درجة تمكيف لممفتشيف التابعيف لمكزارة كالجيات المتخصصة مف القياـ بمياميـ كتزكيدىـ بالمعمكمات 

 االلتزاـ بتطبيؽ التشريعات البيئية.فإذا كاف التمكيف متكسط ىذا سيقمؿ درجة  ،البلزمة "

كلقد كانت إجابات عينة الدراسة حكؿ االلتزاـ بمتطمبات التشريعات الفمسطينية حكؿ البيئة منسجمة 
  %32بينما  ،%28 1999لعاـ  7لبللتزاـ بقانكف البيئة رقـ  نكعا ما حيث بمغ معامؿ االختبلؼ

 .2010لعاـ  25لقرار مجمس الكزراء 

 :والفرضية الثالثة ومناقشة النتائج الثالث لسؤالنتائج ا-4.4

المحاسبة البيئية في المنشات الصناعية  إجراءاتواقع تطبيق  :الثالثنتائج السؤال  –اوال 
 عنيا: اإلفصاحو 
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واقع تطبيق إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 6.3.1جدول )
 اإلفصاح عنياو 

المتكسط  العبارة الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة النسبة

 متكسطة %54 0.83 2.16 .اإلفصاح حسب االرتباط بالمنتجات إلى تكاليؼ قانكنية ك محتممو  .43

44.  
تقـك منشاتكـ بحساب اثر التمكث مف خبلؿ حساب التكاليؼ 

 .يةالمترتبة عمى التصرؼ باألصكؿ الثابتة التشغيم
 متكسطة 54% 1.13 2.15

45.  
اإلفصاح  في قكائميا المالية عف التكاليؼ المتعمقة باألداء البيئي 

 .بشكؿ عاـ
 متكسطة 51% 0.96 2.04

 متكسطة %51 1.05 2.03 .تكاليؼ رأسمالية ك تكاليؼ تشغيمية  .46
 متكسطة %49 1.10 1.96 .اإلفصاح عف تكاليؼ الفشؿ البيئي  .47

48.  
 إعدادئمة لمتقارير االجتماعية ك البيئية في يتـ تطبيؽ معايير مبل

 الماليةالقكائـ 
 متكسطة 48% 1.11 1.94

49.  
البيئة السمبية  أثارفي محاربة  المستنفذةعف النفقات  اإلفصاحيتـ 

 .في قائمة الدخؿ
 متكسطة 49% 0.92 1.94

50.  
تعتمد منشاتكـ نظاـ محاسبي يراعي اآلثار البيئية ) التكاليؼ 

 ).البيئية
 متكسطة 47% 0.99 1.89

51.  
تقكـ منشاتكـ بقياس اثر التمكث مف خبلؿ معرفة تكاليؼ العبلج 
لممرضى المصابيف نتيجة التمكث سكاء تكاليؼ مستشفى أك 

 .التمريض أك الرعاية الصحية

 متكسطة 47% 1.10 1.89

52.  
 السمبية اآلثارالمستخدمة في مكافحة  األصكؿعف  اإلفصاحيتـ 

 .لي لمشركةلمبيئة في المركز الما
 متكسطة 47% 1.02 1.89

 متكسطة %47 1.07 1.88  .إنتاج قكائـ مالية قابمة لمتدقيؽ تظير اثر األداء البيئي لمشركة  .53

54.  

تقـك منشاتكـ بقياس اثر التمكث البيئي الناتج عف ممارستيا أعماليا 
مف خبلؿ معرفة اثر ذلؾ التمكث عمى اإلنتاجية سكاء  االنخفاض 

كيتـ حساب االنخفاض مف خبلؿ حساب  ،الزراعيةفي اإلنتاجية 
  .القيمة االقتصادية ليذا التغير

 متكسطة 47% 1.11 1.86

تقكـ منشاتكـ بحساب األثر الناتج عف التمكث  مف خبلؿ حصر   .55
الفرؽ بيف تكمفة اإلقامة بجانب منشاتكـ ك المبمغ الذم سكؼ يتـ 

 متكسطة 47% 1.18 1.86
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يؼ قانكنية ك محتممو اإلفصاح حسب االرتباط بالمنتجات إلى تكال نبلحظ مف الجدكؿ أف أىـ الفقرات
يمييا تقكـ منشاتكـ بحساب اثر التمكث مف خبلؿ حساب التكاليؼ المترتبة   2.16بمتكسط حسابي

ككانت اقؿ الفقرات الممارسة المحاسبية   2.15عمى التصرؼ باألصكؿ الثابتة التشغيمية بمتكسط
غت كبم 1.64عادة بمتكسط حسابي المكحدة لؤلنشطة البيئية المتماثمة مع الشركات الزميمة يتـ مراعاتيا

 .  1.90الدرجة الكمية
 

 

 

 

 .دفعو مقابؿ الرحيؿ لمناطؽ اقؿ تمكثا
 متكسطة %46 0.90 1.86  .البيئة السمبية كسبؿ معالجتيا أثارتقارير تفصيمية حكؿ  إعداديتـ   .56

57.  
اإلفصاح عف التكاليؼ البيئية كفقا لؤلنشطة التي تمارسيا منشاتكـ 

 .إلى تكاليؼ  أنشطة المنع
 متكسطة 46% 1.05 1.84

58.  
ف خبلؿ تحديد تقـك منشاتكـ بحساب األثر الناتج عف التمكث م

قيمة االنخفاض في العقارات نتيجة اآلثار السمبية الناتجة عف 
 .ممارستكـ أنشطتكـ

 متكسطة 46% 0.95 1.83

59.  
تقكـ منشاتكـ بحساب تكمفة أنشطتيا مف خبلؿ استطبلع رأم 
األفراد الذيف يتعرضكف أك يحتمؿ تعرضيـ لمتمكث ك يسألكنيـ عف 

 .ثر السمبي الناتج بسببيـمدل رغبتيـ لمدفع مف اجؿ تجنب األ

 متكسطة 45% 0.92 1.81

60.  
البيئة السمبية في  أثارعف  ناتجةخسائر  أيةعف  اإلفصاحيتـ 

 .قائمة الدخؿ
 متكسطة 44% 1.00 1.76

61.  
تقكـ منشاتكـ بحساب الفرؽ بيف األجر المدفكع لممكظفيف الذيف 
ئة يعممكف في بيئة ممكثة ك بيف األجر المدفكع في حاؿ كانت البي

 .بدكف تمكث

 متكسطة 43% 1.18 1.71

62.  
الممارسة المحاسبية المكحدة لؤلنشطة البيئية المتماثمة مع الشركات 

 .الزميمة يتـ مراعاتيا عادة
 متكسطة 41% 1.03 1.64

 متكسطة %47 0.76 1.90 الدرجة الكمية
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 نتيجة الفرضية الثالثة: -ثانيا

حول مدى   α0.05 الفرضية الثالثة : ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
باختالف متغيرات الموقع الوظيفي،  تطبيق إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات و اإلفصاح عنيا

 ؟تخصص العممي، المستوى التعميمي، سنوات الخبرةال

لئلجابة عف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لفحص الفركؽ في المتكسطات 
 الحسابية ككانت النتائج كما يمي :

 ( تحميل التباين األحادي لمفرضية الثالثة6.3.2جدول )

 دالة /غير دالة مستكل الداللة قيمة ؼ 

 غير دالة 195. 195. المكقع الكظيفي

 غير دالة 552. 552. التخصص العممي

 غير دالة 092. 092. المستكل التعميمي

 غير دالة 426. 426. سنكات الخبرة

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل عدـ  تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى
 طبيق إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات و اإلفصاح عنياواقع ت "  في   α  =0.05الداللة 

 سنوات الخبرة ،المستوى التعميمي،التخصص العممي  ،الموقع الوظيفيباختبلؼ 

 

 :والسؤال الثالث مناقشة نتائج الفرضية الثالثةثالثا: 

عية كاإلفصاح  تطبيؽ متكسط إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات الصنا أظيرت النتائج أف ىنالؾ 
% كىك معدؿ يشير إلى إف 38عنيا فجميع أفراد العينة يطبقكنيا بدرجة متكسطة كبمعدؿ اختبلؼ 

إجابات المستجيبيف منسجمة حكؿ كاقع التطبيؽ كاإلفصاح بدكف إف يككف ىنالؾ فركؽ لصالح أم فئة 
: حيث (2018حيـ )س مع دراسة: كتتفؽ ىذه النتيجة ،كما اظير اختبار تحميؿ التبايف األحادم
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أف اإلفصاح عف  :((Masud et al, 2017 ،أظيرت كجكد بطء في التطبيؽ العممي لممحاسبة البيئية
ة عالية في المحاسبة ج( ىنالؾ التزاـ بدر 2015 ،)درغاـ ،المعمكمات البيئية قد بدا في االرتفاع(

: ىناؾ اتجاىات (Larojana, 2014 & Thevauban) ،البيئية كمحاسبة التكاليؼ البيئية اإلدارية
باف ىناؾ زيادة  :Eugenio, 2009)) ،نحك بناء قاعدة معرفية لتطكير مستقبؿ محاسبة األداء البيئي

 .األخيرةفي مستكل المعمكمات البيئية ك االجتماعية المفصح عنيا في التقارير السنكية خبلؿ السنكات 

 .:مع دراسة أيضا أف النتيجة تتعارض

: التي أظيرت عدـ تطبيؽ المحاسبة البيئية رغـ كجكد كؿ مقكمات التطبيؽ (2016مقرم ك  )الصمد 
: التي اظير عدـ كجكد تطبيؽ (2014 ،)الحسيف ،الخاصة بيا مف معمكمات كمدققيف متخصصيف

: حيث أظيرت عدـ اىتماـ المؤسسة باألمكر البيئية (2014 ،) سياؼ حناف،حقيقي لممحاسبة البيئية( 
 ،: ال تفصح الشركة محؿ الدراسة عف أدائيا البيئي(2010،)الطاىر ،أعمالياعند احتساب نتيجة 

: (2008 ،كأخركف )السيد ،: التي أظيرت قصكر في مجاؿ تكفير البيانات البيئية(2009 ،)الشحادة
 ،التي أظيرت أف المنشاة ال تأخذ التكاليؼ البيئية في االعتبار عند إعداد الحسابات الختامية

: التي أظيرت أف اإلفصاح الممارس مف الشركات المدرجة في سكؽ رأس الماؿ (2007 ،)القطاطي
 .محدد ييدؼ لمحصكؿ عمى شيادة الجكدة

كيؤدم التطبيؽ ك اإلفصاح المتكسط الذم أظيرتو النتائج في مستكل تطبيؽ إجراءات المحاسبة البيئية 
لمتخذ القرار فالتطبيؽ مازاؿ لـ يصؿ  اإلفصاح عنيا إلى عدـ إصدار قكائـ مالية بدرجة فعالة كمناسبة

 .إلى الدرجات المناسبة لعكس الكاقع البيئي فينالؾ تطبيؽ لكنو متكسط كليس كافي
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 :الفرضية الرابعة ومناقشة النتائجو  الرابع نتائج السؤال-4.5

ر باعتبار ىذه حدد مستوى تأثير البيانات البيئية في عممية صناعة القرا السؤال الرابع: إجابة -أوال 
 .المالية لمشركاتالمحتويات موجودة في القوائم 

حدد مستوى تأثير البيانات البيئية في عممية صناعة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 6.4.1جدول )
 القرار باعتبار ىذه المحتويات موجودة في القوائم  المالية لمشركات.

 المتكسط العبارة الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة النسبة

 متكسطة %59 1.06 2.37 .المعمكمات التي تساىـ في زيادة قدرتكـ عمى المنافسة  .63

64.  
بيانات  التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في مصاريؼ التاميف ضد 

 .التعرض لمخاطر البيئة
 متكسطة 58% 1.07 2.31

 متكسطة %56 1.08 2.23 .ى مف المجتمع المحيط بكـمعمكمات األداء البيئي  حكؿ  قبكؿ أعم  .65

66.  
بيانات  التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في غرامات ك عقكبات نتيجة 

 .المخالفات البيئية
 متكسطة 55% 0.97 2.22

67.  
بيانات األداء البيئي المتمثمة في األضرار عمى اإلنتاج الزراعي بسبب 

 .النشاط الصناعي )اإلنتاج(
 متكسطة 55% 0.98 2.19

68.  
يساىـ إفصاحكـ عف تكاليؼ البيئة الخاصة بكـ في زيادة إقباؿ 

 .المستثمريف  إلى االستثمار لديكـ
 متكسطة 55% 1.03 2.18

التكاليؼ البيئية الخاصة المسببة في زيادة درجة إقباؿ المجتمع عمى   .69
  .منتجاتكـ

 متكسطة 54% 1.07 2.16

 متكسطة %54 1.07 2.15 .جيكد  ترشيد نظاـ اإلدارة  البيئية  .70

71.  
بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في الكقاية البيئية مف أنشطة 

 .المشركع الممكثة
 متكسطة 53% 0.92 2.14

 متكسطة %53 0.86 2.13 .بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في تحسيف أك استرداد الحرارة  .72
 متكسطة %52 0.93 2.09 .قميؿ الفكضى كالضكضاءبيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في ت  .73
 متكسطة %52 1.15 2.07 .المنشاة الصناعية إدارةجيكد تقمؿ األضرار البيئية مف قبؿ   .74

75.  
بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في األضرار عمى الصحة العامة 

 .بسبب التخمص مف النفايات
 متكسطة 52% 1.15 2.06

 متكسطة %51 0.90 2.04جتماعية المتمثمة في األعباء المالية المترتبة عمى بيانات التكاليؼ اال  .76



82 
 

 .استخداـ البنية التحتية مثؿ المجارم

بيانات  التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في مصاريؼ التنظيؼ ك تدكير   .77
 .النفايات

 متكسطة 50% 1.22 2.02

 متكسطة %50 0.92 2.01 .يكاءبيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في تقميؿ تمكث ال  .78

79.  
معمكمات األداء البيئي  التي تحسف  الحصكؿ عمى تنزيبلت ك 

 .إعفاءات ضريبية
 متكسطة 50% 1.18 2.00

80.  
بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة التي تعكس  األضرار عمى 

  ).الصحة العامة بسبب النشاط الصناعي )اإلنتاج
 متكسطة 50% 1.15 2.00

81.  
التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في األضرار عمى اإلنتاج  بيانات

 .الزراعي بسبب التخمص مف النفايات
 متكسطة 49% 1.00 1.95

82.  
التكاليؼ البيئية اليادفة إلى تحسيف الحصكؿ عمى تمكيؿ مف البنكؾ ك 

 .مؤسسات االقتراض المختمفة
 متكسطة 49% 1.04 1.94

83.  
استثمارىا لتحسيف تكافؽ المنتج  بيانات حكؿ  كمية األمكاؿ التي يتـ 

 .مع البيئية المحيطة
 متكسطة 48% 1.19 1.93

84.  
بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في استيبلؾ األجيزة ك المعدات 

 .إلزالة النفايات المتعمقة بالنشاط الصناعي
 متكسطة 48% 1.12 1.91

85.  
لتقارير البيئية بيانات  التكاليؼ الكقائية المتمثمة في تكاليؼ صياغة ا

 .ك األنشطة المترتبة عمييا
 متكسطة 47% 0.86 1.87

86.  
بيانات التكاليؼ الكقائية المتمثمة في تكاليؼ الخدمات االستشارية 

 .إلدارة أنشطة التمكث
 متكسطة 46% 0.81 1.86

 متكسطة %45 1.02 1.80 .بيانات التكاليؼ الكقائية مف التمكث البيئي  .87

88.  
حث ك التطكير الخاصة بتحسيف مبلئمة مكاصفات بيانات  تكاليؼ الب

 .المنتج مع المتطمبات البيئية
 متكسطة 44% 1.10 1.78

 متكسطة %51 0.71 2.05 الدرجة الكمية
بمتكسط  المعمومات التي تساىم في زيادة قدرتكم عمى المنافسة نبلحظ مف الجدكؿ أف أىـ الفقرات

ماعية المتمثمة في مصاريف التامين ضد التعرض بيانات  التكاليف االجتيمييا  2.37 حسابي
بيانات  تكاليف البحث و التطوير كقد كانت اقؿ الفقرات مكافقة  2.31بمتكسط  لمخاطر البيئة

غت كبم 1.78بمتكسط مقداره  الخاصة بتحسين مالئمة مواصفات المنتج مع المتطمبات البيئية
  .  2.05الدرجة الكمية
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 الرابعة: الفرضية إجابة –ثانيا 

تأثير البيانات البيئية في  حول α 0.05عند مستوى داللة  إحصائيةال يوجد فروق ذات داللة 
باختالف متغيرات  عممية صناعة القرار باعتبار ىذه المحتويات موجودة في القوائم  المالية لمشركات

 .الموقع الوظيفي، التخصص العممي، المستوى التعميمي، سنوات الخبرة

تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لفحص الفركؽ في المتكسطات  ه الفرضيةلفحص ىذ
 الحسابية ككانت النتائج كما يمي :

 ( تحميل التباين األحادي لمفرضية الرابعة6.4.2جدول )

 دالة /غير دالة مستكل الداللة قيمة ؼ 

 غير دالة 350. 350. المكقع الكظيفي

 غير دالة 071. 071. التخصص العممي

 غير دالة 236. 236. المستكل التعميمي

 غير دالة 920. 920. سنكات الخبرة

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل عدـ  تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى
مستوى تأثير البيانات البيئية في عممية صناعة القرار باعتبار ىذه  "  في   α  =0.05الداللة 

التخصص العممي  ،الموقع الوظيفيباختبلؼ  لمحتويات موجودة في القوائم  المالية لمشركاتا
 سنوات الخبرة ،المستوى التعميمي،

 

 و السؤال الرابع:  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة -ثالثا 

انات تظير النتائج باف جميع أفراد عينة الدراسة يركف إف ىنالؾ تأثير متكسط في مستكل تأثير البي
 ،% ىذا يشير إلى انسجاـ إجابات عينة الدراسة34البيئية في عممية صناعة القرار بمعامؿ اختبلؼ 

ىذا ال يتعارض مع  ،كما أظيرت النتائج إف التأثير متكسط بدكف أف يككف ىنالؾ فركؽ لصالح أم فئة
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في مف طرؼ : أظيرت عدـ كجكد اىتماـ كا(2015)صالح  الدراسات السابقة بل يتفق مع دراسة:
ك مع أف المصانع التي تفصح عف بياناتيا   ،البنكؾ في درجة اإلفصاح البيئي عند منح االئتماف

 ،كاف اإلفصاح يساعد في تحديد سعر أدؽ لممنتج ،البيئية تحقيؽ ميزة تنافسية أفضؿ مف مثيبلتيا
اج منتجات بجكدة أعمى : ترشيد التكاليؼ البيئية أدل إلى تقميؿ التكاليؼ اقؿ ك إنت(2015 ،)جرمكني

: االلتزاـ بالمحاسبة (2011الخفاؼ  ك)ناصر  ،مما أدل إلى تحقيؽ ميزة تنافسية اكبر محميا كعالميا
كيحسف مف فرصة الحصكؿ  ،البيئية يحسف فرصة المنشاة في الحصكؿ عمى دعـ الجيات الحككمية

مستخدمي المعمكمات  يكجد اثر لقرارات :(2011،)الدكسرم ،عمى تسييبلت مالية مف البنكؾ
 (:Eugenio, 2009) ،المحاسبية فيما يتعمؽ بالتكاليؼ البيئي في تحسيف جكدة المعمكمات المحاسبية

التي أظيرت كجكد عبلقة قكية بيف سياسات اإلفصاح البيئي كاىتماـ المجتمع أصحاب المصالح فيو. 
زئية الف المنشات الصناعية جميعيا كيعكد السبب في اتفاؽ النتائج مع الدراسات السابقة في ىذه الج

تيدؼ إلى تحقيؽ الربح كاالستمرارية أيضا كالميزة التنافسية كتخفيض التكاليؼ كغيرىا مف األمكر التي 
 مف شانيا إف تفيد المنشات الصناعية.

 :ومناقشتيا الخامس السؤالالفرضية الخامسة و نتائج  -4.6
 نتائج السؤال الخامس: -أوال

 ؟البيئي التالية عمى المحاسبة عن األداء لمعيقاتحدد مستويات ا

 

 المعوقات التنظيمية والتشريعية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 6.5.1.1جدول )
المتكسط  العبارة الرقـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة النسبة

 متكسطة %57 0.97 2.27 .ثر البيئيال يكجد تشريعات قانكنية مبلئمة حكؿ المحاسبة عف األ  .89

90.  
ال يكجد حكافز حككمية كافيو لممؤسسات الصناعية لتبني سياسات 

 .اجتماعيو بيئيو
 متكسطة 56% 0.80 2.26

91.  
ال تخضع مؤسستكـ إلى مراجعة خاصة بمكافحة التمكث كالحد 

 .منو
 متكسطة 52% 1.06 2.08

 متكسطة %50 1.05 2.01 .يئيةال يكجد تخطيط استراتيجي ألعماؿ المسؤكلية الب  .92
 متكسطة %54 0.86 2.15 الدرجة الكمية
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ال يكجد تشريعات قانكنية مبلئمة حكؿ المحاسبة عف األثر البيئي  نبلحظ مف الجدكؿ أف أىـ الفقرات
يمييا ال يكجد حكافز حككمية كافيو لممؤسسات الصناعية لتبني سياسات   2.27بمتكسط حسابي  
كقد كانت اقؿ الفقرات مكافقة ال يكجد تخطيط استراتيجي ألعماؿ   2.26تكسط  اجتماعيو بيئيو بم
 . 2.15غت الدرجة الكمية كبم 2.01بمتكسط مقداره   المسؤكلية البيئية

 
 المعوقات المينية و العممية تالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرا( 6.5.1.2جدول )

المتكس العبارة الرقـ
ط 

الحسا
 يب

االنحراؼ 
 المعيارم

 الدرجة النسبة

93.  
ال يكجد طرؽ كاضحة لئلفصاح عف األداء البيئي في القكائـ المالية 

 .لممؤسسات الصناعية
 متكسطة 59% 1.22 2.37

94.  
ال يكجد برامج تعميمية ك تدريبية كافيو لتعريؼ بمتطمبات ك طرؽ 

 .القياس ك اإلفصاح المحاسبي عف األداء البيئي
 متكسطة 55% 1.23 2.19

95.  
ال يكجد طرؽ كاضحة لمقياس المحاسبي لؤلداء البيئي في المنشات 

 .الصناعية
 متكسطة 49% 1.16 1.98

96.  
ال يكجد معرفة كتكعيو كافيو بأىمية تطبيؽ المحاسبة البيئية لدل 

 .المحاسبيف
 متكسطة 48% 1.00 1.93

 متكسطة %53 1.02 2.11 الدرجة الكمية
ال يكجد طرؽ كاضحة لئلفصاح عف األداء البيئي في القكائـ المالية  الفقراتنبلحظ مف الجدكؿ أف أىـ 

يمييا ال يكجد برامج تعميمية ك تدريبية كافيو لتعريؼ  2.37لممؤسسات الصناعية بمتكسط حسابي
كقد كانت اقؿ  2.19 بمتطمبات ك طرؽ القياس ك اإلفصاح المحاسبي عف األداء البيئي بمتكسط

يكجد معرفة كتكعيو كافيو بأىمية تطبيؽ المحاسبة البيئية لدل المحاسبيف بمتكسط  الفقرات مكافقة ال
 . 2.11غت الدرجة الكمية كبم 1.93 مقداره
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استثناء بعض األنشطة اإلجبارية ك اقتصارىا عمى األنشطة  نبلحظ مف الجدكؿ أف أىـ الفقرات
يمييا العكائد  2.36 االختيارية بما ال يتماشى مع المفيكـ المنطقي لمحاسبة البيئة بمتكسط حسابي

 2.26ف عممية اإلفصاح عف المسؤكلية البيئية اقؿ مف تكاليؼ القياـ بيا بمتكسط المالية المتكقعة م
 1.97كقد كانت اقؿ الفقرات مكافقة صعكبة القياس النقدم ألثار األنشطة البيئية بمتكسط مقداره 

 .   2.13غت الدرجة الكمية كبم
 

 

 

 

 

 المعوقات الفنية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرة 6.5.1.3)جدول 
المتكسط  العبارة الرقـ

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 جةالدر  النسبة

العكائد المالية المتكقعة مف عممية اإلفصاح عف المسؤكلية البيئية   .97
 .اقؿ مف تكاليؼ القياـ بيا

 متكسطة 59% 0.96 2.36

ال يكجد آلية كاضحة لمفصؿ بيف التكاليؼ البيئية كالتكاليؼ الكمية   .98
 .األخرل لمنشاط الصناعي

 متكسطة 56% 0.98 2.26

 متكسطة %55 0.84 2.18 .شطة البيئيةصعكبة القياس النقدم ألثار األن  .99

100.  
استثناء بعض األنشطة اإلجبارية ك اقتصارىا عمى األنشطة 

 .االختيارية بما ال يتماشى مع المفيـك المنطقي لمحاسبة البيئة
 متكسطة 54% 0.95 2.16

 متكسطة %52 1.03 2.07 .ال يكجد نظاـ محاسبي مناسب لمقياس ك اإلفصاح البيئي  .101
 متكسطة %52 1.08 2.07 .اس الكمي لبعض تكاليؼ البيئةصعكبة القي  .102

103.  
ال تتجنب المنشات الصناعية اإلفصاح عف المعمكمات الخاصة 

 .بأدائيا البيئي كالتي يمكف أف يستفيد منيا المنافسكف
 متكسطة 50% 0.95 1.99

104.  
عدـ االىتماـ بتكقعات األطراؼ المعنية األخرل في تقارير األثر 

 .ئيةعف األنشطة البي
 متكسطة 49% 0.44 1.97

 متكسطة %53 0.66 2.13 الدرجة الكمية
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 ثانيا: نتائج الفرضية الخامسة:

معيقات تطبيق المحاسبة عن  حول α 0.05عند مستوى داللة  ةإحصائيال يوجد فروق ذات داللة 
باختالف متغيرات الموقع الوظيفي، التخصص العممي، المستوى التعميمي، سنوات  األداء  البيئي

 .الخبرة

لفحص ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم  لفحص الفركؽ في المتكسطات 
 ا يمي :الحسابية ككانت النتائج كم

 خامسةتحميل التباين األحادي لمفرضية ال( 6.5.2جدول )

 دالة /غير دالة مستكل الداللة قيمة ؼ 

 دالة 000. 10.487 المكقع الكظيفي

 غير دالة 819. 309. التخصص العممي

 دالة 001. 6.969 المستكل التعميمي

 غير دالة 0.503 0.69 سنكات الخبرة

 αكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  ي الجدكؿ السابؽ إلىتشير المعطيات الكاردة ف
الموقع باختبلؼ  مستويات المعيقات التالية عمى المحاسبة عن األداء  البيئي "  في   0.05= 

 سنوات الخبرة ،المستوى التعميمي لصالح ماجستير فاعمي ،الوظيفي لصالح أفراد المجتمع الميتمين

 و السؤال الخامس ة نتائج الفرضية الخامسةمناقشثالثا : 

كأظيرت أيضا كجكد فركؽ في إجابات  ،أظيرت الدراسة باف ىنالؾ معكقات كدرجتيا متكسطو
المستجيبيف حكؿ المعيقات أماـ تطبيؽ المحاسبة البيئية في المصانع لصالح حممة شيادة الماجستير 

مكظفيف الصحة في البمديات( حيث  ،جكدة البيئة سمطة ،مف أفراد المجتمع الميتميف)مدققيف الحسابات
إف المدققيف حتى يستطيعكف القياـ بدكرىـ الصحيح ال بد مف تكفير  2007تحدثت دراسة القطاطي 

فيذه الفئة ىي أكثر فئة   ،بيانات كمية كمالية عف األنشطة. ك تحديدا مف يحممكف شيادة الماجستير
ب عدة أىميا: ليس لدييـ تخكؼ مف أم جية مف إظيار رأييـ دراية بكجكد المعيقات يعكد ذلؾ ألسبا
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أيضا ىـ أكثر فئة لدييـ  ،بمصداقية حكؿ تطبيؽ المحاسبة البيئية فيـ جية خارجية ال ترتبط بالمصانع
 اطبلع عمى طبيعة المعكقات.

خمييف : حيث أكضحت باف المراجعيف الدا(2017 ،المقريؼك  )العريبي :دراسة كتتفؽ نتيجة الدراسة مع
( ال تفصح الشركة 2017)مبلح،  ،ال يممككف شيادات كمؤىبلت مينية تخكليـ لممارسة ىذه الكظيفة

محؿ الدراسة عف تكاليفيا البيئية بسبب صعكبة فصؿ التكاليؼ البيئية عف باقي التكاليؼ، ىناؾ عدة 
ثؿ) عدـ كجكد أسباب تفؽ دكف قياـ المؤسسة الصناعية باإلفصاح المحاسبي عف أدائيا البيئي م

عقكبات قانكنية عمى المؤسسات التي ال تفصح بيئيا، عدـ كجكد حكافز حككمية كافية لممؤسسات 
الصناعية لتبني سياسات بيئية، عدـ كجكد معايير محاسبية لئلفصاح عف التأثيرات البيئية ألنشطة 

يا لمفكائد المتحققة مف : عدـ تكفر الكعي البيئي لئلدارة العم(2016 ،)المكلك، المنشات الصناعية(
 ،)صالح ،: انعداـ التشريعات الممزمة محميا كدكليا(2015 ،)لعبيدم ،تطبيؽ محاسبة التكاليؼ البيئية

 ،: يكجد تخكؼ مف تطبيؽ المحاسبة البيئية بسبب عدـ الثقة بأىمية التطبيؽ كالمنافع منو(2015
 ،الحسيف) ،لتطبيؽ المحاسبة البيئية: قصكر الخبرة لدل المحاسبيف في المؤسسة (2015 ،)جرمكني
ال يكجد قكانيف  ،: قمة معرفة اإلدارة بالطرؽ المحاسبية المستخدمة لقياس األداء البيئي(2014

كالمعمكمات البلزمة لتطبيؽ المحاسبة البيئية غير  ،كتشريعات تمـز المصانع بإجراءات المحاسبة البيئية
( ال 2014)عثماف،  ،ؼ البيئية عف التكاليؼ األخرل: عدـ الفصؿ لمتكالي(2014 ،)حمد ،متكفرة

تكجد قكانيف تمـز المنشات باإلفصاح البيئي أك تحمؿ األضرار البيئي التي تحدثيا كال تكجد جيات 
رقابية فاعمة تعنى بمراقبة مدل االلتزاـ مف قبؿ المنشات الصناعية باإلفصاح البيئي لممساعدة في 

المعيقات التشريعية  ،: دمج التكاليؼ البيئية مع غيرىا(2014 ،ناف)سياؼ حالمحافظة عمى البيئة، 
 ،: يحتاج تحميؿ البيانات البيئية إلى تكاليؼ اكبر ككنيا معقده(2011 ،الخفاؼك  )ناصر ،كالمينية
عدـ جكد قكانيف تمـز المنشات باإلفصاح  ،: قمة البرامج التعميمية في ىذا المجاؿ(2010 ،)الطاىر
 ،)الشحادة ،عدـ الرغبة في اإلفصاح عف التكاليؼ البيئية ،القياس لمتكاليؼ البيئيةصعكبة  ،البيئي
 ،أخركفك  )السيد ،: تعارض بيف متطمبات حماية البيئة كاالستغبلؿ االقتصادم الكؼء لممكارد(2009
ة صعكبة تحديد طبيعة التكاليؼ أف كانت رأسمالي ،: عدـ تكفر الكفاءات المؤىمة بيذا المجاؿ (2008

إف المدققيف حتى يستطيعكف القياـ بدكرىـ  (2007 ،)القطاطي ،أك تشغيمية اقتصادية أك بيئية
عدـ كجكد ( : (Setthasakko, 2009 ،الصحيح ال بد مف تكفير بيانات كمية كمالية عف األنشطة(
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. اه البيئةك غياب التزاـ اإلدارة العميا تج ،رؤية كاضحة لدل الشركات حكؿ استدامة المكارد الطبيعية
وجميع الدراسات السابقة تتفق عمى وجود معيقات تحد من تطبيق محاسبة األداء البيئي بدون 

كيعكد كجكد المعكقات المتفؽ عمييا بيف دراستنا كالدراسات السابقة إلى نقص  ،وجود دراسات تنفي ذلك
 الثقافة البيئية في ىذه المجتمعات.

ات مختمفة سكاء تشريعية أك مينية أك فنية بدرجة تكاجو معيق آتالنتائج باف المنش تشير
ككانت أىـ المعيقات القانكنية كالتشريعية كالتي تكاجو تطبيؽ كاإلفصاح البيئي ىك  ،متكسطة

عدـ كجكد تشريعات قانكنية مبلئمة حكؿ المحاسبة البيئية كعدـ تكفر الحكافز الحككمية التي 
 .تشجع عمى االلتزاـ البيئي

المعكقات المينية يتمثؿ بعدـ كجكد طرؽ كاضحة لئلفصاح عف األداء البيئي  بينما كاف أىـ 
في القكائـ المالية كعدـ تكفر برامج تعميمية كتدريبية كافيو لتعريؼ بمتطمبات كطرؽ القياس 

كمف اجؿ التغمب عمى تمؾ المعيقات يعتبر كضع معايير  كاإلفصاح عف األداء البيئي
ساسيا لنجاح اعتماد نظاـ المحاسبة عف التكاليؼ البيئية كلقد تـ لئلفصاح عف األداء البيئي أ

 األكراؽقكائـ مالية كيتـ تسجيميا في سكؽ  بإعداداقتراح ىذه المعايير كىي اف تمتـز المنشات 
فرض الئحة عمى المنشات المسجمة في سكؽ األكراؽ المالية اف يفصحكا عف أدائيـ المالية 

كعمؿ قائمة بطرؽ  ،التكاليؼ البيئية الكاجب اإلفصاح عنيا البيئي كتحديد أنكاع كطبيعة
اإلفصاح كالقياس المحاسبي كتحديد الطرؽ األنسب لمقياس كاإلفصاح المحاسبي عف األداء 

 البيئي لكؿ منشاة كؿ حسب طبيعة عمميا.
مية أيضا كاف أىـ المعيقات الفنية ىك اعتقاد المستجيبيف باف العكائد المالية المتكقعة مف عم

كعدـ  كجكد آلية كاضحة لمفصؿ  ،اإلفصاح عف المسؤكلية البيئية اقؿ مف تكاليؼ القياـ بيا
كتجاكز ىذه المعيقات  ،بيف التكاليؼ البيئية ك التكاليؼ الكمية األخرل لمنشاط الصناعي

بمختمؼ مستكياتيا يحتاج إلى نيضة في الثقافة البيئية ك الفكر البيئي كبدء بخطكات عممية 
 قيؽ ذلؾ كليس االكتفاء فقط بالشعارات التي تقؼ عند التنفيذ.لتح
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 :تيامناقشالسؤال السادس و و الفرضية السادسة  نتائج - 4.7

يوجد عالقة بين واقع تطبيق إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات الصناعية واإلفصاح عنيا  
ويتفرع منو  ،حاسبة األداء البيئيوبين العوامل المؤثرة في مستوى التزام  المجتمعات بتطبيق م

 الفرضيات  الفرعية التالية: 

يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات الصناعية كاإلفصاح عنيا  -1
 ك بيف مدل الكعي بأىمية المحاسبة عف األداء البيئي. 

ت الصناعية كاإلفصاح عنيا يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة البيئية في المنشا -2
 كبيف مدل االلتزاـ بمتطمبات التشريعات الفمسطينية حكؿ البيئة.

يكجد عبلقة بيف كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات الصناعية كاإلفصاح عنيا  -3
 كبيف تأثير اإلفصاح عف بيانات التكاليؼ البيئية في صناعة القرار.

يؽ إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات الصناعية كاإلفصاح عنيا يكجد عبلقة بيف كاقع تطب -4
 كمستكل المعيقات عمى محاسبة األداء البيئي.

 كأكثرعبلقة بيف المتغيرات لالمتدرج لفحص ا االنحدارتـ استخداـ  تحميؿ  لفحص العبلقات السابقة
  ككانت النتائج كما يمي :                       تأثيراالمتغيرات 
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                        : نتائج الفرضية السادسةأوال

 تحميل االنحدار المتدرج لمفرضية السادسة (6.6جدول )

-Rقيمة  Bقيمة  المتغير
square 

التغير في 
R_square 

 مستوى الداللة

مستكل تأثير البيانات البيئية في عممية صناعة  
قكائـ  القرار باعتبار ىذه المحتكيات مكجكدة في ال

 المالية لمشركات

.457 .614 .614 .000 

مدل االلتزاـ بمتطمبات التشريعات  الفمسطينية 
 حكؿ البيئة

.410 .685 .072 .000 

حدد مستكيات المعيقات التالية عمى المحاسبة 
 عف األداء  البيئي 

-
.210 

.729 .044 .000 

- مدل الكعي بأىمية المحاسبة عف األداء البيئي
.158 

.737 .008 .030 

 

أظيرت النتائج أف أكثر العكامؿ تأثيرا عمى كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات ك 
اإلفصاح عنيا ىك مستكل تأثير البيانات البيئية في عممية صناعة القرار باعتبار ىذه المحتكيات 

ه مدل االلتزاـ بمتطمبات % تبل 61.4مكجكدة في القكائـ  المالية لمشركات كقد فسر تبايف بنسبة 
% ك 68.5% كفسر المتغيريف معا  7.2التشريعات الفمسطينية حكؿ البيئة كفسر تبايف بنسبة  

%  ك أخيرا 4.4مستكيات المعيقات التالية عمى المحاسبة عف األداء  البيئي كاف تأثيرىا سمبيا بنسبة 
% مف التبايف  73.7كفسرت جميعيا % 0.8مدل الكعي بأىمية المحاسبة عف األداء البيئي بنسبة 

 .في كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات ك اإلفصاح عنيا
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 ثانيا: مناقشة نتائج الفرضية السادسة

عمى كاقع استخدام  تحميل االنحدار المتدرج لفحص العالقة بين المتغيرات وأكثر المتغيرات تأثيرا  تـ
مستوى تأثير البيانات البيئية في ئية في المنشات كاإلفصاح عنيا ىك تطبيؽ إجراءات المحاسبة البي

المالية لمشركات كقد فسر تبايف بنسبة  ىذه المحتكيات مكجكدة في القكائـباعتبار  عممية صناعة القرار
% ىذا يشير إلى انو كمما زاد مستكل 61.4% أم إف ىنالؾ ارتباط ايجابي قكم نكعا ما بمغ  61.4

انات البيئية في عممية صناعة القرار زاد تطبيؽ كاإلجراءات المحاسبية البيئية كاإلفصاح عنيا تأثير البي
ىذا يعكد ذلؾ الف متخذكف القرار يطمبكف تكفير البيانات التي تظير التكاليؼ البيئية في القكائـ المالية 

 التخاذ قراراتيـ المتصمة بالمنشاة الصناعية. 

حكؿ البيئة كفسر تبايف الذم كاف إيجابا بنسبة   ت التشريعات  الفمسطينيةتاله مدى االلتزام بمتطمبا
 %.68.5% كفسر المتغيريف معا  7.2

% ىذا يعني انو 4.4بنسبة  البيئي كان تأثيرىا سمبيا المعيقات عمى المحاسبة عن األداءمستويات  
المحاسبة البيئية في  كمما زادت المعيقات عمى المحاسبة عف األداء البيئي قؿ تطبيؽ إجراءات

 المنشات كاإلفصاح عنيا.

% مف  73.7% كفسرت جميعيا 0.8بنسبة  مدى الوعي بأىمية المحاسبة عن األداء البيئيكأخيرا 
ىذا يشير إلى ارتباط ،التبايف في كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات كاإلفصاح عنيا

 .سمبي

 :مناقشة النتائجلسؤال السابع االفرضية السابعة و  إجابة – 4.8

 بين معمومات األداء البيئي  التي تحسن  الحصول عمى إعفاءات ضريبية و توفر توجد عالقة بين
  المعوقات التنظيمية والتشريعية

 معامؿ ارتباط بيرسكف  لفحص العبلقة بيف المتغيرات استخداـ تـ لفحص ىذه العبلقة
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  اوال: نتائج الفرضية السابعة

 معامل االرتباط بيرسون لفحص العالقة في الفرضية السابعة (6.7) لجدو

معمومات األداء البيئي  التي تحسن   
 الحصول عمى إعفاءات ضريبية

 مستوى الداللة معامل االرتباط المتغير

ال يكجد تشريعات قانكنية مبلئمة حكؿ المحاسبة 
 .عف األثر البيئي

-.535 .000 

جي ألعماؿ المسؤكلية ال يكجد تخطيط استراتي
 .البيئية

-.532 .000 

ال يكجد حكافز حككمية كافيو لممؤسسات 
 .الصناعية لتبني سياسات اجتماعيو بيئيو

-.566 .000 

ال تخضع مؤسستكـ إلى مراجعة خاصة بمكافحة 
 .التمكث كالحد منو

-.596 .000 

 000. 631.- المعوقات التنظيمية والتشريعية

 

توجد عالقة سمبية  بين معمومات األداء البيئي  التي تحسن  الحصول عمى نو اظيرت النتائج با
 إعفاءات ضريبية  والمعوقات التنظيمية والتشريعية
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 مناقشة النتيجة لمفرضية السابعة : -ثانيا

حيث أف عدـ خضكع  ،أظير معامؿ ارتباط بيرسكف لفحص العبلقة بيف المتغيرات كجكد عبلقة سمبية
ى مراجعة قانكنية خاصة بمكافحة التمكث كالحد منو ك عدـ التخطيط االستراتيجي ألعماؿ المنشاة إل

المسؤكلية البيئية كعدـ سف تشريعات قانكنية مناسبة لممحاسبة عمى األثر البيئي كعدـ كجكد حكافر 
مات حككمية كافية لممؤسسات الصناعية لتبني سياسات اجتماعية كبيئية يؤثر سمبا في تكفير المعمك 

 ف مف الحصكؿ عمى إعفاءات ضريبية.التي تحس

لتي تحسف مف أم انو كمما زادت المعيقات التشريعية كالتنظيمية قؿ تكفير معمكمات األداء البيئي ا 
عفاءات ضريبيةك  الحصكؿ عمى تنزيبلت ىذا يعني أف المنشات الصناعية ال تكفر ىذه المعمكمات  ،ا 

فيي ال  ،ع نظاـ محاسبي بيئي ميزات تشجعيا في تبني ىذا النظاـال الدكلة ال تمنح الجيات التي تتب
تعتمد تشريعات ك قكانيف تقضي بمنح إعفاءات كمساعدات كتنزيبلت مف الضرائب لمف يتبع نظاـ 

 بالتالي ىي تؤثر سمبا عمى تبني كعي بيئي مف المنشات الصناعية.  ،محاسبي بيئي

 

 رئيسية ومناقشتيا :السؤال الرئيسي والفرضية ال إجابة - 4.9

 السؤال الرئيسي لمدراسة: إجابة: أوال

 محاسبة األداء البيئي ؟المنشآت الصناعية لمدى تطبيق  ما 
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 درجات 4أقصى درجة لبلستجابة 
 

بمتكسط  مدى الوعي بأىمية المحاسبة عن األداء البيئي نبلحظ مف الجدكؿ أف أىـ المحاكر
كقد  2.21بمتكسط البيئة مدى االلتزام بمتطمبات التشريعات الفمسطينية حوليمييا  2.83حسابي

 واقع تطبيق إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات و اإلفصاح عنياكانت اقؿ المحاكر مكافقة 
غت الدرجة الكمية لمدى تطبيق محاسبة األداء البيئي في المنشات بم و 1.90بمتكسط مقداره 

 بدرجة متوسطة. 2.16الصناعية 
 

 

 

 لدرجة االلتزام  2األداة عند قيمة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات  (6.8)جدول 

المتكسط  العبارة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

مستكل  قيمة ت درجةال النسبة
 الداللة

 000. 20.7 عالية %71 0.51 2.83 مدى الوعي بأىمية المحاسبة عن األداء البيئي
مدى االلتزام بمتطمبات التشريعات  الفمسطينية 

 حول البيئة
 000. 4.2 متكسطة 55% 0.63 2.21

مدى تطبيق إجراءات المحاسبة البيئية في 
 المنشات و اإلفصاح عنيا

 092. 1.7- متكسطة 47% 0.76 1.90

حدد مستوى تأثير البيانات البيئية في عممية 
صناعة القرار باعتبار ىذه المحتويات موجودة 

 في القوائم  المالية لمشركات

 344. 0.9 متكسطة 76% 0.71 2.03

حدد مستويات المعيقات التالية عمى المحاسبة 
 عن األداء  البيئي

 019. 2.4 متكسطة 53% 0.71 2.13

محاسبة الصناعية ل المنشآتمدى تطبيق 
 .األداء البيئي

 001. 3.41 متكسطة 54% 0.58 2.16
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 راسة:الفرضية الرئيسية لمدإجابة  -ثانيا

 المنشآت ى تطبيقدحول مα   0.05عند مستوى داللة  إحصائيةال يوجد فروق ذات داللة  
اختالف متغيرات الموقع الوظيفي، التخصص العممي، المستوى محاسبة األداء البيئي بل الصناعية

 .التعميمي، سنوات الخبرة

الفركؽ في المتكسطات لفحص ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادم لفحص 
 الحسابية ككانت النتائج كما يمي :

 ( تحميل التباين األحادي لمفرضية الرئيسية6.9جدول )

 دالة /غير دالة مستكل الداللة قيمة ؼ 

 غير دالة 741. 301. المكقع الكظيفي

 غير دالة 578. 661. التخصص العممي

 غير دالة 201. 1.627 المستكل التعميمي

 غير دالة 303. 1.206 لخبرةسنكات ا

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل عدـ  تشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى
الموقع باختبلؼ محاسبة األداء البيئي الصناعية ل المنشآتمدى تطبيق  "  في   α  =0.05الداللة 

 المستوى التعميمي والتخصص العممي وسنوات الخبرةالوظيفي 

 الثا:  مناقشة نتائج الفرضية الرئيسية مع السؤال الرئيسي لمدراسةث

تطبيؽ محاسبة األداء البيئي في محافظة بيت لحـ كالخميؿ  الصناعية المنشآتالدراسة اف  أظيرت
% اف اف ىنالؾ انسجاـ بيف إجابات المستجيبيف 27كبمعامؿ اختبلؼ  2.16بدرجة متكسطة بمغت 

انو ال يكجد فركؽ ذات داللة  داء البيئي متكسط اظير تحميؿ التبايف األحادمباف التطبيؽ لمحاسبة األ
% حكؿ كاقع محاسبة األداء البيئي في المنشات الصناعية في بيت لحـ 5إحصائية عند مستكل داللة 

 كالخميؿ .
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 الخامسالفصل 

 و التوصيات الخالصة

 الخالصة:-5.1

كاإلدارييف في المنشات الصناعية ك أفراد المجتمع  التي استيدفت المدراء المالييفخمصت الدراسة 
قسـ الصحة كالبيئة في البمديات( في جنكب الضفة  ،مدققيف الحسابات ،الميتميف )سمطة جكدة البيئة
تطبيؽ محاسبة األداء البيئي في محافظة بيت  المنشات الصناعيةإلى اف الغربية )بيت لحـ كالخميؿ( 
 اف ىذه الدرجة غير كافية كتحتاج إلى البحث في السبؿ البلزمة لتقميؿ إال لحـ كالخميؿ بدرجة متكسطة

حيث انو تـ  ،تعزيز نقاط القكة التي تساىـ في التطبيؽ العمؿ عمىالمعكقات التي تحد التطبيؽ ك 
باف ىناؾ كعي عالي النتائج  أظيرت كلقدالمحاسبة عمى األداء البيئي  بأىميةفحص درجة الكعي 

الدراسة اف ىنالؾ نتائج  أظيرت أيضا ،عمى األداء البيئي مف كجية عينة الدراسة المحاسبة بأىمية
فقد كاف االلتزاـ في قانكف البيئة التزاـ متكسط في متطمبات التشريعات القانكنية الفمسطينية حكؿ البيئية 

لؾ ىنا أيضا ،ىك التزاـ متكسط 2010لعاـ  25ك في قرار مجمس الكزراء رقـ  1999لعاـ  7رقـ 
ما كاف نبي ،عنيا في القكائـ المالية كاإلفصاحالمحاسبة عف التكاليؼ البيئية   إلجراءاتتطبيؽ متكسط 

 أيضا ،عمى متخذ القرار في القكائـ المالية المفصح عنيا التكاليؼ البيئية لبياناتتأثير متكسط ىنالؾ 
معيقات تشريعية كتنظيمية أك  سكاء كانت تـ دراسة المعيقات التي تحد مف تطبيؽ المحاسبة البيئية

عمى تطبيؽ محاسبة األداء البيئي  اف ىنالؾ معيقاتالنتائج  أظيرت حيث عممية كمينية أك فنية
 .أيضابدرجة متكسطة ك 

اإلفصاح عنيا في القكائـ ك  اءات المحاسبة عف األداء البيئي ـ دراسة العبلقة بيف تطبيؽ إجر تكلقد 
ي مستكل التزاـ المنشات الصناعية في تطبيؽ المحاسبة عمى األداء العكامؿ المؤثرة فالمالية كبيف 
الكعي بأىمية المحاسبة عمى األداء البيئي كدرجة االلتزاـ بالتشريعات البيئية كتأثير البيئي كىي )

حيث  ،(بيانات التكاليؼ البيئية عمى متخذ القرار كالمعكقات التي تحد التطبيؽ لمحاسبة األداء البيئي
تائج اف لعامؿ دكر البيانات المفصح عنيا عمى متخذ القرار كااللتزاـ بالتشريعات القانكنية نلأظيرت ا

الكعي بخبلؼ  ،عف التكاليؼ البيئية اإلفصاحالمحاسبة ك  إجراءاتايجابي عمى تطبيؽ  تأثير بيئيةال
 عمى التطبيؽ. التي أثرت سمباعمى تطبيؽ المحاسبة ك  المعكقاتالمحاسبة عمى األداء البيئي ك  بأىمية
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تطبيؽ محاسبة األداء البيئي تـ  أماـك لطرح مثاؿ عمى آلية تعزيز نقاط القكة كالحد مف نقاط الضعؼ 
دراسة العبلقة بيف المعكقات التشريعية كالتنظيمية عمى محاسبة األداء البيئي كبيف تكفير بيانات 

أظيرت كجكد عبلقة سمبية ىذا التكاليؼ البيئية التي تساىـ في الحصكؿ عمى إعفاء ضريبي حيث 
التطبيؽ لمحاسبة األداء  إمكانيةفي تعزيز  إيجابايظير بكضكح اف الحد مف تمؾ المعيقات يساىـ 

البيئي التي بدكنيا ال يمكف لممنشات تكفير تمؾ البيانات عف التكاليؼ البيئية التي يحتاجيا متخذ القرار 
 الداخمي ك الخارجي.

 :توصيات الدراسة -5.2

كاعتماد قكانيف تختص بتطبيؽ محاسبة األداء البيئي في المنشات الصناعية في  دادإع -1
 فمسطيف.

ضريبية كغيرىا لممصانع مف اجؿ مساعدتيا ك تحفيزىا عمى اعتماد نظاـ  إعفاءاتمنح  -2
 .بيئيمحاسبي 

 .البيئي عف غيرىا باإلفصاحمنح تسييبلت حككمية مميزة لممنشات الممتزمة  -3

 كاإلجراءات األسسكاعتماد مساؽ يكضح  إعداداء ك المختصيف مف اجؿ االستعانة بالخبر  -4
يتـ تكزيعو بنسختيف االكلى  ،المحاسبي عف األداء البيئي اإلفصاحالمستخدمة في القياس ك 

الدارة الشركات الصناعية ك الثانية لممعاىد ك الكميات ك الجامعات مف اجؿ تاسيس جيؿ لديو 
 ع مف المحاسبة.القدرة عمى ممارسة ىذا النك 

رسمية مف اجؿ الحث عمى غير العمؿ ندكات كرشات عمؿ مف قبؿ الجيات الرسمية ك  -5
 اعتماد نظاـ محاسبي بيئي.

لمقياس  كأساليبعمى كضع مقاييس  سمطة جكدة البيئة كالجيات الحككمية المختصة تعمؿ اف -6
تطبيقيا عمى  المحاسبي تتناسب مع طبيعة عمؿ المنشات الصناعية كال يحتاج كاإلفصاح
 .فكؽ طاقة المنشات أعباءتحمؿ 

اإلفصاح البيئي لممنشات كتحديد  جدكلب التكعية مف الجيات المسئكلة )حككمية كخاصة( -7
 تكاليؼ اإلفصاح أيضا.
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دكرات تدريبية  إعدادمسؤكليتيا حكؿ  تبني جمعية مدقييف الحسابات القانكننيف الفمسطينية -8
 .ستخداـ نظاـ محاسبي بيئيا آليةتتضمف التدريب عمى  إلزامية

شركة ال تفصح عف أدائيا البيئي في خطتيا  ألمالتشدد في منح تراخيص العمؿ  -9
 اإلستراتيجية.

كغيرىا مف المؤسسات المعنية بتحقيؽ استدامة بيئية بتبني مشركع  أريجف تتبنى مؤسسة ا-10
 اإلضراركالحد مف نظاـ محاسبي بيئي كعبلج كمنع  إتباعيختص بمساعدة المنشات الصناعية 
  .البيئية  الناتجة عف ممارستيـ أعماليـ

 المنشاة بأداءح عف التكاليؼ المرتبطة صيف المنشات الصناعية نظاـ محاسبي إدارةتبني -11
 بيئي.ال

 دراسات مقترحو:-5.3

 :ىذه الدراسة تبيف اف ىنالؾ مجاالت مازالت بحاجة إلى تركيز الضكء عمييا كىي كما يمي  إجراءبعد 

 .خطيرةالكظيفي لمعماؿ الذيف يمارسكف عمميـ في منشات صناعية  الرضامدل -1

الذم يتقاضاه العماؿ في المنشات الصناعية مع درجة المخاطر التي  األجرمدل تناسب -2
 يتعرضكف ليا.

 مقترحة لضبط عشكائية استخداـ المكارد الطبيعية الغير متجددة. آلية-3

 لبيئي عمى استمرارية المنشاة.التستر عف األداء ا تأثير-4
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 :لمراجعا-5.4

 المراجع العربية:

البيئي في تحسيف األداء البيئي)دراسة حالة شركة االسمنت  اإلفصاح(: دكر 2017س ) ،احمد .1
 الجزائر. ،جامعة محمد خضير بسكرة ،(SCIMAT-باتنة-عيف تكتة

عكاساتيا عمى تنافسية المؤسسة (: االبعاد التسكيقية لممؤسسة البيئية كان2015خ ) ،اعراب .2
 الجزائر. ،جامعة بكمرداس ،الصناعي دراسة حالة "مؤسسة اسمنت متيجة بمفتاح"

 الجزائر. ،جامعة متنكرم قسنطيو ،(:  تمكث البيئة ك التنمية بمدينة بسكره2008ب ) ،باية .3
ت الممتقى مجمع مداخبل ،(: المحاسبة عف األداء البيئي االفاؽ كالمعكقات2011ف) ،بف عمارة .4

الطبعة الثانية: نمك المؤسسات  ،الدكلي الثاني حكؿ األداء المتميز لممنظمات كالحككمات
 23ك22المنعقد جامعة كرقمة يكمي  ،كاالقتصاديات بيف تحقيؽ األداء المالي ك تحديات األداء البيئي

 .الجزائر ،2011نكفمبر 
تحقيؽ مزايا تنافسية لممؤسسة (: دكر محاسبة التكاليؼ البيئية في 2015ا) ،جرمكني  .5

 ،جامعة محمد خضير ،((2013-2003الصناعية)دراسة حالة مؤسسة االسمنت بسطيؼ خبلؿ فترة 
 الجزائر. ،بسكره

  ،االشخاص الطبيعييف ،(: قائمة العضكية2018) ،جمعية مدققي الحسابات القانكنييف الفمسطينية .6
 المزاكلة المنفردة.

 .28عدد  7جامعة النيميف مجمد  -اسات العميا(: مجمة الدر 2017ك ) ،الحاج .7
كمية  ،اثر قياس التكاليؼ البيئية ك اإلفصاح عنيا في رفع كفاءة األداء البيئي ،(: 2014ـ ) ،حمد .8

 جامعة دمشؽ.   ،االقتصاد
(:  كاقع استخداـ المحاسبة البيئية في المنشات الصناعية)دراسة تطبيقية عمى 2014ا ) ،الحسيف .9

مجمة الغرم لمعمـك االقتصادية ك  ،ككفة/الكمية التقنية اإلدارية ،ات الصناعية في العراؽ(عدد مف المنش
 .2014العدد الحادم ك الثبلثكف -المجمد الثامف -السنة العاشرة ،اإلدارية

 ،غزة -مجمة جامعة االزىر ،المحاسبة االدارية البيئية: دليؿ مف فمسطيف (:2015) ـ ،درغاـ .10
 .(1)2العدد  17المجمد  ،انيةسمسمة العمـك االنس
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(: مداخمة بعنكاف كاقع محاسبة التكاليؼ 2013ز ) ،ض & رضا ،اليادمك ـ  ،دركاسي .11
الممتقى الكطني حكؿ كاقع ك  ،البيئية لممؤسسات الصغيرة ك المتكسطة في ظؿ النظاـ المحاسبي المالي

ايار   6ك5يكمي  لجزائرأفاؽ النظاـ المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في ا
 الجزائر. ،جامعة الكادم ،2013
(: أىمية محاسبة التكاليؼ البيئية في تحسيف جكدة المعمكمات المحاسبية 2011ع ) ،الدكسرم .12

)دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية المدرجة في سكؽ الككيت لبلكراؽ المالية( جامعة الشرؽ 
 االكسط.

األداء اليئي عمى قيمة المؤسسة االقتصادية دراسة حالة  (: دراسة اثر2016ف ) ،رابكحي .13
 ،كرقمو ،جامعة قاصدم مراح ،2014-2009خبلؿ الفترة  ENSPالمؤسسة الكطنية لخدمات االار 

 الجزائر.
(: القياس المحاسبي لمتكاليؼ البيئية )دراسة تطبيقية لشركة الزاكية لتكرير 2018ـ ) ،سحيـ .14

 مجمة دراسات االنساف ك المجتمع. ،جامعة الزاكية ،يبلتالعج /كمية االقتصاد ،النفط(
(:  القياس المحاسبي لمتأثيرات البيئية كاإلفصاح عنيا في المؤسسات 2014ح ) ،سياؼ .15

الجزائر     ،جامعة قسنطية ،قسنطينة SCHB –دراسة حالة مؤسسة االسمنت حامة بكزياف  ،الصناعية
 .72+71ص 
اسبي لمتكاليؼ األداء البيئي لمشركة السكرية العامة (: القياس المح2010ع ) ،الشحادة .16

مجمة جامعة  ،جامعة حمب ،كمية االقتصاد ،لؤلسمدة ك تأثيره في قدرتيا التنافسية في مجاؿ الجكدة
 .2010 -العدد االكؿ – 26المجمد  -دمشؽ لمعمـك االقتصادية ك القانكنية

المممكة  ،ؾ عبد العزيز لمعمكـ ك التقنيةمدينة المم ،(: اإلنساف ك تمكث البيئة2000ـ ) ،صابر .17
 العربية السعكدية.

المحاسبي البيئي في الشركات  اإلفصاح(: الكعي البيئي ك دكره في تطبيؽ 2015ـ ) ،صالح .18
كمية ادارة  ،الصناعية االردنية المساىمة العامة ك اثره عمى قرارات المستثمر في سكؽ عماف المالي

 لبناف. -مسطراب ،جامعة الجناف ،االعماؿ
(: كاقع القياس المحاسبي البيئي في مؤسسات االسمنت 2016ز ) ،مقرم كف  ،الصمد .19

 .4 المجمة الجزائرية لمتنمية االقتصادية عدد ،العمكمية
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( أىمية التكاليؼ ك اإلفصاح البيئي في ترشيد القرارات 2011ح ) ،القطيش كؼ  ،الصكفي .20
كمية العمـك اإلدارية ك  ،عامة المدرجة في بكرصة عمافاإلدارية في الشركات الصناعية المساىمة ال

 جامعة اإلسراء. ،المالية
(: اإلفصاح المحاسبي عف األداء البيئي في الشركة االىمية لبلسمنت 2011ع ) ،الطاىر .21

العدد  -27المجمد  –مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية ك القانكنية  ،بميبيا)دراسة استطبلعية(
  .2011 –االكؿ 
كمية االقتصاد ك  ،(: تطبيؽ المحاسبة البيئية في المنشات الصناعية2011ف  ) ،د الكريـعب .22

 .2011يكنيك 1العدد  ،كمية االقتصاد العممية ، ،جامعة إفريقيا العالمية ،العمـك اإلدارية ك السياسية
سسات (: دكر اإلفصاح المحاسبي البيئي في رفع كفاءة األداء المالي لممؤ 2014عثماف, ع) .23

 دراسة تطبيقية, جامعة  السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا.-الصناعية بالسكداف
(: دكر المراجعة الداخمية في تقييـ األداء البيئي كمطمب 2017ا )  ،المقريؼ ،ع ،العريبي .24

 /المجمد الرابع ،مجمة البحكث االقتصادية ك المالي ،ليبيا ،جامعة اجدابيا ،لتحقيؽ التنمية المستدامة
 دد االكؿ. الع
(: المحاسبة البيئية كآلية لدعـ ك تحسي األداء البيئي في 2011ح ) ،ضكيفيك  ؼ ،فارس .25

 . الجزائر ،المركز الجامعي تيسمسمت  & 3جامعة الجزائر ،ظؿ المسؤكلية االجتماعية لممؤسسة
 السمطة الكطنية الفمسطينية  ،سمطة جكدة البيئة ،( بشاف البيئة1999لسنة ) 7قانكف رقـ  .26
 ،دائرة ضريبة الدخؿ ،كزارة المالية ،( بشاف ضريبة الدخؿ2011لسنة ) 8قرار بقانكف رقـ  .27

 السمطة الكطنية الفمسطينية.
بنظاـ الشركط البيئية لمناشير الحجر ك الرخاـ ك  2010( لعاـ 25قرار مجمس الكزراء رقـ ) .28

 مصانع الببلط ك الباطكف الجاىز.
التكاليؼ االقتصادية لممشكبلت 2012ة بعنكاف (: مداخم2012.س& )،س ك احمد ،كيحمي .29

الممتقى العممي الدكلي حكؿ : سمكؾ المؤسسة االقتصادية ،البيئية ك أىـ طرؽ التقييـ البيئي المستخدمة
جامعة  قاصدم  ،نكفمبر 21ك20في ظؿ رىانات التنمية المستدامة ك العدالة االجتماعية يكمي 

 الجزائر ،كرقمة -مرباح 
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(: القياس المحاسبي لمتكاليؼ البيئية ك اإلفصاح عنيا في القكائـ المالية 2015ـ ) ،لعبيدم .30
جامعة محمد  ،لتحسيف األداء البيئي)دراسة حالة مجمكعة مف المؤسسات الصناعية في الجزائر(

 الجزائر. ،خضير بسكره
(: مدل تكفير مقكمات تطبيؽ محاسبة التكاليؼ البيئية في الشركات 2016ج ) ،المكلك .31
 غزة. ،اإلسبلميةالجامعة  ،كمية التجارة ،صناعية العاممة في قطاع غزة)دراسة ميدانية تحميميو(ال

الككيت ص  21 تحميؿ اآلثار االقتصادية لممشكبلت البيئية ب   ،المعيد العربي لمتخطيط .32
41-42. 
شركة  (: اإلفصاح المحاسبي بالتكاليؼ البيئية في القكائـ المالية دراسة حالة2017مبلح، ا ) .33

 اـ البكاقي، الجزائر. -بناء اليياكؿ المعدنية  المصنعة
(: أىمية القياس المحاسبي لمتكاليؼ البيئية كدكرىا  في 2011ىػ ) ،لخفاؼ &ناصر ط   .34

تفعيؿ جكدة المعمكمات المحاسبية التخاذ القرارات دراسة استطبلعيو ألراء عينة مف المنشات الصناعية 
كمية  ،عدد اثناف ك تسعكف –رة ك االقتصاد السنة الخامسة كالثبلثكف مجمة اإلدا ،بمدينة المكصؿ

 جامعة المكصؿ. ،اإلدارة ك االقتصاد
لمتنمية المستدامة في فمسطيف لمتحضير لمقمة  األكؿ(: ممخص التقرير الكطني 2003كفا ) .35

 ،العالمية حكؿ التنمية المستدامة في جكىانسبرغ
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2327 
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 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العميا

 استبيان

 محاسبة األداء المنشآت الصناعية ل مدى تطبيق

 محافظة بيت لحم والخميلدراسة ميدانية ل

 تحية وبعد،

ارجوا من  (محاسبة األداء البيئي لممنشات الصناعية مدى تطبيقة بإجراء دراسة حول )تقوم الباحث
حضرتكم ممئ ىذه االستبانة المقدمة في إطار إتمام متطمبات الحصول عمى شيادة الماجستير في 
تخصص بناء المؤسسات والتنمية البشرية، عمما أن المعمومات المدلى بيا  لن تستخدم إال 

 ية ألغراض البحث العممي فقط .بموضوعيو وسر 

 

 .تقبموا مني فائق االحترام والتقدير

 ( في الخانة المناسبة.xمالحظة : الرجاء وضع العالمة )

 إعداد الطالبة :ىمين محمود محمد الطقاطقة
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 الجزء األول: بيانات شخصيو

 الموقع الوظيفي.-1

 ي في الشركة      )     ( مدير مالي في الشركة         )     ( مدير إدار 

 حدد...................... ،)     (أفراد المجتمع الميتمين

 التخصص العممي. -2

 )      ( محاسبة                )      ( إدارة              )     ( اقتصاد         

 حدد......................... ،)     ( أخرى

 المستوى التعميمي. -3

 قل          )    ( بكالوريوس          )    ( ماجستير  فأعال  )    ( دبموم و أ

 سنوات الخبرة. -4

 فأكثر -15)     (                15 – 5)     (         5أقل من   )     (
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 ،عالية،الجزء الثاني : اختر بديل  اإلجابة األنسب  من بين البدائل التالية )عالية جدا
 عدومة( حول كل عبارة واردة في المجاالت التالية :م،ضعيفة،متوسطة

 أوال: مدى الوعي بأىمية المحاسبة عن األداء البيئي:

عالية   العبارة 
 جدا

 معدومة ضعيفة متوسطة عالية

يمثؿ األداء البيئي احد المعايير اليامة في تطبيؽ  تقييـ األداء  1
 العاـ.

     

تحديد ك تصحيح أخطاء تضر  التكاليؼ البيئية مرتبطة برقابة ك 2
 بحياة اإلنساف ك البيئة التي يعيش فييا أمر ميـ.

     

الطبيعة المالية لمكثير مف المعمكمات الخاصة بالبيئة تؤثر عمى  3
 مصداقية المركز المالي ك قائمة الدخؿ لمشركة.

     

تكاليؼ حماية البيئة ىي تكاليؼ اجتماعية يجب عمى الشركة  4
 تحمميا.

     

عدـ تضميف القكائـ المالية بيانات حكؿ التكاليؼ البيئية ال يؤثر  5
 في مصداقيتيا.

     

مف الضركرم أف تساىـ الشركة في منع تحقيؽ اآلثار البيئية  6
 السمبية لنشاطاتيا.

     

إعداد التقارير المالية البيئية يساعد في الحصكؿ عمى مؤشرات  7
 ة.سميمة لمقاكمة أثاره السمبي

     

األطراؼ ذات العبلقة تيتـ بمراقبة اثر أنشطة الشركة في مقاكمة  8
 التمكث ك الحد منو.

     

مف الضركرم إظيار أثار مدل االلتزاـ بالمتطمبات القانكنية لحماية  9
 البيئة المحيطة مف قبؿ أدارة الشركة.
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 حول البيئة : ثانيا: مدى االلتزام بمتطمبات التشريعات  الفمسطينية

A- :حدد مدى االلتزام بالمتطمبات القانونية التالية 

عالية  العبارة 
 جدا

 معدومة ضعيفة متوسطو عالية

تكفير المعمكمات الرسمية البلزمة لمتعرؼ عمى اآلثار ألم نشاط  1
 صناعي تمارسو منشاتكـ. 

     

      حماية ثركات الكطف الطبيعية كمكارده االقتصادية  2
حفاظ عمى تراثو التاريخي ك الحضارم دكف أضرار أك أثار ال 3

جانبية يحتمؿ ظيكرىا نتيجة النشاطات الصناعية  المختمفة عمى 
 نكعيات الحياة.

     

حماية النظـ البيئية األساسية كاليكاء ك الماء ك التربة ك الثركات  4
 البحرية ك الحيكانية ك النباتية.

     

ك األفراد عند القياـ بأعماؿ الحفر أك البناء تمتـز جميع الجيات أ 5
أك اليدـ أك التعديف باتخاذ االحتياطات البلزمة لمتخزيف المخمفات 

 الناجمة. 

     

المصنع مف مخمفات أك أتربة بطريقة  إعماؿنقؿ ما ينتج عف  6
 أمنة.

     

      تمتـز منشاتكـ بمقاييس ضبط نسبة ممكثات اليكاء. 7
      اتكـ بمقاييس ضبط نسبة ممكثات المياه.تمتـز منش 8
      تمتـز منشاتكـ بمقاييس ضبط نسبة ممكثات التربة. 9

      تمتـز المنشاة بتكفير سبؿ الحماية البلزمة لمعامميف.  10
تمتـز المنشاة بتكفير سبؿ الحماية البلزمة لممجاكريف لممنشاة تنفيذا  11

ضد أم تسرب أك انبعاثات  لشركط السبلمة ك الصحة المينية
 ألم ممكثات داخؿ مكاف العمؿ أك خارجو.

     

تمكيف المفتشيف التابعيف لمكزارة ك الجيات المختصة مف القياـ  12
بمياميـ ك تزكيدىـ بالمعمكمات ك البيانات التي يركف ضركرة 

 الحصكؿ عمييا. 

     

لتي تضعيا عمميات المراقبة الذاتية حسب المقاييس ك الشركط ا 13
 الكزارة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة. 
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B -  2010لعام  25االلتزام بتطبيق قرار مجمس الوزراء رقم . 

عاليو  العبارة 
 جدا

معدوم ضعيفة متوسطو عالية
 ة

تمتـز منشاتكـ بإجراءات التدقيؽ البيئي كفؽ سياسة التقييـ البيئي ك  1
 شركط المكافقة البيئية. 

     

تقيـ منشاتكـ الصناعية داخؿ المنطقة الصناعية أك األراضي التي  2
 تـ تغيير صفة استخداميا إلى صناعي. 

     

      تقع منشاتكـ عمى شارع تنظيمي معبد بعرض اثني عشر مترا. 3
يكجد جدار مف الطكب أك االسمنت حكؿ حدكد المنشاة بارتفاع  4

 متر كنصؼ عمى األقؿ.
     

نشاة الصناعية تمبي شركط السبلمة المينية بما يتناسب مساحة الم 5
 مع طبيعة عمؿ المنشاة الصناعية.

     

منع نقؿ المياه العادمة الصناعية أك النفايات الصمبة أك النفايات  6
الحجرية  إال في كسائؿ نقؿ مخصصة ك بالحمكالت المحكرية 

 لمشاحنات المعتمدة مف كزارة النقؿ ك المكاصبلت

     

يكجد أماكف مخصصة لكقكؼ السيارات ك الشاحنات كإلغراض  7
 التحميؿ ك التفريغ داخؿ حدكد المنشاة.

     

تكفير أماكف مناسبة لتخزيف المكاد الخاـ ك المكاد المنتجة مع  8
 ضركرة الفصؿ بينيما.

     

اتخاذ اإلجراءات الكقائية لمحد مف األثر السمبي في المنطقة  9
 المحيطة. 

     

      اتخاذ اإلجراءات لممحافظة عمى المشيد الجمالي لمبيئة.  10
      حمبلت تنظيؼ دكرية لمشكارع المؤدية إلى المنشاة الصناعية. 11
      تمتـز منشاتكـ بالتخمص مف النفايات الصمبة كفؽ شركط معينة. 12
      تقـك منشاتكـ بتكفير التيكية المناسبة. 13
ؿ الحد مف الضجيج الناتج عف األجيزة ك المعدات أك تكفير كسائ 14

 أم نشاط داخؿ المنشاة.
     

      تقـك منشاتكـ بتكفير كسائؿ اإلضاءة الطبيعية ك الصناعية الكافية.  15
     إتباع اإلجراءات البلزمة لتغطية الشاحنات المحممة مف كالى  16
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 المكقع.
      ينية لمعماؿ كالزبائف.تكفير أدكات الصحة ك السبلمة الم 17
      كضع إشارات اإلرشاد ك التحذير مف المخاطر. 18
      تركيب كتكفير أجيزة إطفاء في الشركة. 19
      تكفير ممرات كافية لبلنتقاؿ ك مخارج لمطكارئ.  20

 

 ثالثا: واقع تطبيق إجراءات المحاسبة البيئية في المنشات و اإلفصاح عنيا :

عالية   ةالعبار  
 جدا

معدوم ضعيفة متوسطة عالية
 ة

تعتمد منشاتكـ نظاـ محاسبي يراعي اآلثار البيئية ) التكاليؼ  1
 البيئية(.

     

تقـك منشاتكـ بقياس اثر التمكث مف خبلؿ معرفة تكاليؼ العبلج  2
لممرضى المصابيف نتيجة التمكث سكاء تكاليؼ مستشفى أك 

 التمريض أك الرعاية الصحية.

     

تقـك منشاتكـ بقياس اثر التمكث البيئي الناتج عف ممارستيا أعماليا  3
مف خبلؿ معرفة اثر ذلؾ التمكث عمى اإلنتاجية سكاء  االنخفاض 

كيتـ حساب االنخفاض مف خبلؿ حساب  ،في اإلنتاجية الزراعية
 القيمة االقتصادية ليذا التغير. 

     

 إعداداالجتماعية ك البيئية في يتـ تطبيؽ معايير مبلئمة لمتقارير  4
 الماليةالقكائـ 

     

تقـك منشاتكـ بحساب اثر التمكث مف خبلؿ حساب التكاليؼ  5
 المترتبة عمى التصرؼ باألصكؿ الثابتة التشغيمية.

     

تقـك منشاتكـ بحساب األثر الناتج عف التمكث  مف خبلؿ حصر  6
المبمغ الذم سكؼ يتـ الفرؽ بيف تكمفة اإلقامة بجانب منشاتكـ ك 

 دفعو مقابؿ الرحيؿ لمناطؽ اقؿ تمكثا.

     

تقـك منشاتكـ بحساب األثر الناتج عف التمكث مف خبلؿ تحديد  7
قيمة االنخفاض في العقارات نتيجة اآلثار السمبية الناتجة عف 

 ممارستكـ أنشطتكـ.
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الذيف تقـك منشاتكـ بحساب الفرؽ بيف األجر المدفكع لممكظفيف  8
يعممكف في بيئة ممكثة ك بيف األجر المدفكع في حاؿ كانت البيئة 

 بدكف تمكث.

     

تقـك منشاتكـ بحساب تكمفة أنشطتيا مف خبلؿ استطبلع رأم  9
األفراد الذيف يتعرضكف أك يحتمؿ تعرضيـ لمتمكث ك يسألكنيـ عف 

 مدل رغبتيـ لمدفع مف اجؿ تجنب األثر السمبي الناتج بسببيـ.

     

الممارسة المحاسبية المكحدة لؤلنشطة البيئية المتماثمة مع الشركات  10
 الزميمة يتـ مراعاتيا عادة.

     

      إنتاج قكائـ مالية قابمة لمتدقيؽ تظير اثر األداء البيئي لمشركة.  11
اإلفصاح  في قكائميا المالية عف التكاليؼ المتعمقة باألداء البيئي  12

 بشكؿ عاـ.
     

اإلفصاح عف التكاليؼ البيئية كفقا لؤلنشطة التي تمارسيا منشاتكـ  13
 إلى تكاليؼ  أنشطة المنع.

     

      اإلفصاح عف تكاليؼ الفشؿ البيئي. 14
      اإلفصاح حسب االرتباط بالمنتجات إلى تكاليؼ قانكنية ك محتممو. 15
      تكاليؼ رأسمالية ك تكاليؼ تشغيمية. 16
 السمبية اآلثارالمستخدمة في مكافحة  األصكؿيتـ اإلفصاح عف  17

 لمبيئة في المركز المالي لمشركة.
     

البيئة السمبية  أثارفي محاربة  المستنفذةيتـ اإلفصاح عف النفقات  18
 في قائمة الدخؿ.

     

البيئة السمبية في  أثارعف  ناتجةخسائر  أيةيتـ اإلفصاح عف  19
 قائمة الدخؿ.

     

      البيئة السمبية كسبؿ معالجتيا.  أثارتقارير تفصيمية حكؿ  إعداديتـ  20
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رابعا: حدد مستوى تأثير البيانات البيئية في عممية صناعة القرار باعتبار ىذه المحتويات موجودة 
 في القوائم  المالية لمشركات:

عالية   العبارة 
 جدا

معدوم ضعيفة متوسطة عالية
 ة

ليؼ البيئية اليادفة إلى تحسيف الحصكؿ عمى تمكيؿ مف التكا 1
 البنكؾ ك مؤسسات االقتراض المختمفة.

     

تنزيبلت معمكمات األداء البيئي  التي تحسف  الحصكؿ عمى  2
عفاءات ضريبية.ك   ا 

     

معمكمات األداء البيئي  حكؿ  قبكؿ أعمى مف المجتمع المحيط  3
 بكـ.

     

تكاليؼ البيئة الخاصة بكـ في زيادة إقباؿ  يساىـ إفصاحكـ عف 4
 المستثمريف  إلى االستثمار لديكـ.

     

التكاليؼ البيئية الخاصة المسببة في زيادة درجة إقباؿ المجتمع  5
 عمى منتجاتكـ. 

     

      المعمكمات التي تساىـ في زيادة قدرتكـ عمى المنافسة. 6
      المنشاة الصناعية. إدارة جيكد تقمؿ األضرار البيئية مف قبؿ 7
      جيكد  ترشيد نظاـ اإلدارة  البيئية. 8
بيانات حكؿ  كمية األمكاؿ التي يتـ استثمارىا لتحسيف تكافؽ   9

 المنتج مع البيئية المحيطة.
     

بيانات  تكاليؼ البحث ك التطكير الخاصة بتحسيف مبلئمة  10
 ة.مكاصفات المنتج مع المتطمبات البيئي

     

بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة التي تعكس  األضرار عمى  11
 الصحة العامة بسبب النشاط الصناعي )اإلنتاج(. 

     

بيانات األداء البيئي المتمثمة في األضرار عمى اإلنتاج الزراعي  12
 بسبب النشاط الصناعي )اإلنتاج(.

     

تمثمة في األضرار عمى الصحة بيانات التكاليؼ االجتماعية الم 13
 العامة بسبب التخمص مف النفايات.

     

بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في األضرار عمى اإلنتاج  14
 الزراعي بسبب التخمص مف النفايات.
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بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في الكقاية البيئية مف أنشطة  15
 المشركع الممكثة.

     

بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في استيبلؾ األجيزة ك  16
 المعدات إلزالة النفايات المتعمقة بالنشاط الصناعي.

     

بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في تحسيف أك استرداد  17
 الحرارة.

     

      بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في تقميؿ تمكث اليكاء. 18
بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في تقميؿ الفكضى  19

 كالضكضاء.
     

بيانات التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في األعباء المالية المترتبة  20
 عمى استخداـ البنية التحتية مثؿ المجارم.

     

بيانات  التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في غرامات ك عقكبات  21
 فات البيئية.نتيجة المخال

     

بيانات  التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في مصاريؼ التاميف ضد  22
 التعرض لمخاطر البيئة.

     

بيانات  التكاليؼ االجتماعية المتمثمة في مصاريؼ التنظيؼ ك  23
 تدكير النفايات.

     

بيانات التكاليؼ الكقائية المتمثمة في تكاليؼ الخدمات االستشارية  24
 إلدارة أنشطة التمكث.

     

بيانات  التكاليؼ الكقائية المتمثمة في تكاليؼ صياغة التقارير  25
 البيئية ك األنشطة المترتبة عمييا.

     

      بيانات التكاليؼ الكقائية مف التمكث البيئي. 26
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 خامسا : حدد مستويات المعيقات التالية عمى المحاسبة عن األداء  البيئي

عالية   عبارةال 
 جدا

معدوم ضعيفة متوسطة عالية
 ة

      المعكقات التنظيمية كالتشريعية: 

ال يكجد تشريعات قانكنية مبلئمة حكؿ المحاسبة عف األثر  1
 البيئي.

     

      ال يكجد تخطيط استراتيجي ألعماؿ المسؤكلية البيئية. 2
لتبني ال يكجد حكافز حككمية كافيو لممؤسسات الصناعية  3

 سياسات اجتماعيو بيئيو.
     

ال تخضع مؤسستكـ إلى مراجعة خاصة بمكافحة التمكث كالحد  4
 منو.

     

      المعكقات المينية ك العممية: 
ال يكجد معرفة كتكعيو كافيو بأىمية تطبيؽ المحاسبة البيئية  5

 لدل المحاسبيف.
     

اء البيئي في ال يكجد طرؽ كاضحة لمقياس المحاسبي لؤلد 6
 المنشات الصناعية.

     

ال يكجد برامج تعميمية ك تدريبية كافيو لتعريؼ بمتطمبات ك  7
 طرؽ القياس ك اإلفصاح المحاسبي عف األداء البيئي.

     

ال يكجد طرؽ كاضحة لئلفصاح عف األداء البيئي في القكائـ  8
 المالية لممؤسسات الصناعية.

     

      المعكقات الفنية: 
ال يكجد آلية كاضحة لمفصؿ بيف التكاليؼ البيئية كالتكاليؼ  1

 الكمية األخرل لمنشاط الصناعي.
     

      ال يكجد نظاـ محاسبي مناسب لمقياس ك اإلفصاح البيئي. 2
ال تتجنب المنشات الصناعية اإلفصاح عف المعمكمات الخاصة  3

 المنافسكف.بأدائيا البيئي كالتي يمكف أف يستفيد منيا 
     

العكائد المالية المتكقعة مف عممية اإلفصاح عف المسؤكلية  4
 البيئية اقؿ مف تكاليؼ القياـ بيا.
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      صعكبة القياس النقدم ألثار األنشطة البيئية. 5
      صعكبة القياس الكمي لبعض تكاليؼ البيئة. 6
مى األنشطة استثناء بعض األنشطة اإلجبارية ك اقتصارىا ع 7

 االختيارية بما ال يتماشى مع المفيـك المنطقي لمحاسبة البيئة.
     

عدـ االىتماـ بتكقعات األطراؼ المعنية األخرل في تقارير  8
 األثر عف األنشطة البيئية.

     

 

 مع الشكر
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 بيت لحم وفق غرفة التجارة والصناعة بيت لحم محافظة قائمة بالمصانع في

 
 النشاط االقتصادم الرئيسي ةاسـ المنشا #
 منتجات الكسارات الزحيؼ أبكشراكة كسارة  1
شركة انكر لمتجارة كاالستثمار ـ  2

 لكحات كتابمكىات كخزائف لممفاتيح الكيربائية خ ـ
الشركة اليندسية الكيركميكانيكية  3

 لكحات كتابمكىات كخزائف لممفاتيح الكيربائية ـ.ـ
 قطع كتشكيؿ كاتماـ كتجييز األحجار النحت مشغؿ االتحاد لمحجر ك  4
شركة ىكلي الند لممزايكك  5

 قطع كتشكيؿ كاتماـ كتجييز األحجار كمغاسؿ الحجر ـ خ ـ
شركة فنكف لمحجر المنحكت  6

 قطع كتشكيؿ كاتماـ كتجييز األحجار الجيرم ك الرخاـ 
شركة آر كي الصناعية التجارية  7

 ميؿ الخشبيةصنع منصات كألكاح التح ـ.خ.ـ.
8 

 شركة ككميت الصناعية ـ خ ـ
صنع منتجات المعادف المشكمة األخرل غير المصنفة 

 في مكضع آخر
 صنع منتجات المطاط كالمدائف )الببلستيؾ( سمارتك لؤلدكات الصحية 9

 صنع منتجات المخابز مخبز حكساف 10
 صنع منتجات المخابز مخبز الحرباكم 11
 جات المخابزصنع منت مخبز التاج 12
 صنع منتجات المخابز مخبز األمير 13
 صنع منتجات المخابز مخابز ربيع 14
 صنع منتجات المخابز شركة مخابز دعنا ـ خ ـ 15
 صنع منتجات المخابز شركة المخبز الذىبي ـ.خ.ـ. 16
شركة السندباد الذىبي لتجارة  17

 صنع منتجات التبغ التبغ كالمعسؿ 
بية الفمسطينية الشركة االكرك  18

 صنع منتجات األلباف لصناعة العصائر كااللباف



118 
 

 صنع منتجات األغذية األخرل سابرسك 19
شركة أبك طربكش لمصناعات  20
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مصنع نيركخ لمسخانات الشمسية ك التدفئة  378

 صنع الصياريج كالخزانات كاألكعية مف المعادف المركزية
 صناعة الصابكف كمستحضرات التنظيؼ مصنع ىايؿ لمكاد التنظيؼ 379
طباعة الكتب كالكراسات كالخمرائط كالكتب المكسيقية )عدا  ك التجارة مطابع االعتصاـ الفنية لمطباعة 380
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 اإلعبلف(
 صنع الفطائر كالحمكيات كالمخبكزات الفاخرة مطبخ زماف 381
382 

 مطبعة الشريؼ الحديثة
طباعة الكتب كالكراسات كالخمرائط كالكتب المكسيقية )عدا 

 اإلعبلف(
باعة الكتب كالكراسات كالخمرائط كالكتب المكسيقية )عدا ط مطبعة اكؿ كبلر لطباعة النايمكف 383

 اإلعبلف(
طباعة الكتب كالكراسات كالخمرائط كالكتب المكسيقية )عدا  مطبعة رابطة الجامعييف 384

 اإلعبلف(
 طحيف الحبكب مطحنة المعتز 385
 جرانيت معرض القدس لمرخاـ كالجرانيت 386
 صناعة اثاث مكتبي نات كالمكازيفمعرض شركة التقدـ لصناعة القبا 387
388 

 معرض نزار غيث لمببلط ك الشايش
أحجار بناء كأحجار تبميط مف حجر طبيعي مشغكلة أك 

 نصؼ مشغكلة
 معاصر الزيتكف معصرة الجنكب لعصرالزيتكف 389
 جرانيت معمؿ ابك عيده لمشايش كالجرانيت 390
 السكرية كالسكاكر ) ال تحتكم الكاكاك (الحمكيات  معمؿ االسراء لمسكاكر كالحمكيات 391
 صناعة الببلط االسمنتي معمؿ ببلط الخضرم 392
 صنع الفطائر كالحمكيات كالمخبكزات الفاخرة مممكة حمكيات ابك العبد 393
ابك غالب لقص جميع انكاع -منشار ابك العاص 394

 الحجارة
أحجار بناء كأحجار تبميط مف حجر طبيعي مشغكلة أك 
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395 

 منشار التقكل لمرخاـ
أحجار بناء كأحجار تبميط مف حجر طبيعي مشغكلة أك 

 نصؼ مشغكلة
396 

 منشار الجمؿ لمشايش كالحجر
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 طولكم إحسان تحسين يوسف عوض 4
 رام اهلل احمد عبد الجميل حسن انجاص 5
 نابمس احمد عمر سعدي ميناوي 6
 الخميل احمد مصطفى خميل حوامده 7
 قمقيمية اسامة مصطفى موسى صبري 8
 الخميل اسالم بدوي محمود الداعور 9

 طولكرم اسيل احمد زبدة 10
 بيت ساحور اكرم بشارة بو عاز ابو الزلف 11
 غزة اكرم محمود حسين نشوان 12
 جنين يم فريحاتانور عمي إبراى 13
 غوة اياد عيسى كريزم 14
 رام اهلل ايمن وليد موسى لحام 15
 الخميل ايياب "محمد إبراىيم" كاظم حسونو 16
 رام اهلل باجس زكي باسيل بيترو 17
 بيت لحم باسم احمد يوسف اب شمو 18
 نابمس بسام عبد الجبار عبد اهلل شايب 19
 غزة بسام محمود محمد احمد 20
 نابمس بشار حمدي رفيق فتوح 21
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 نابمس بالل إبراىيم احمد ابو بكر 22
 القدس بيجت حمدي يوسف بكري 23
 رام اهلل  بيتر ميخائيل إبراىيم الحصري 24
 رام اهلل توفيق شكري امسيح اصبح 25
 غزة تيسير داود يوسف الصايغ 26
 بيت لحم جريس نيقوال غطاس اليتيم 27
 نابمس يكاتجالل محمد حسن دو  28
 جنين جمال احمد عبد اليادي ابو فرحة 29
 رام اهلل جمال محمد حمدان ابو شمو 30
 طولكرم جمال محمود ديب حوسو 31
 الخميل جميل خالد محمد العممو 32
 بيت لحم جورج عادل امين خضر 33
 بيت لحم حسام جميل جريس وىاب 34
 نابمس حسام عبدو يوسف عقروق 35
 الخميل د قاسم ابو ديوحسن احم 36
 جنين حسني إبراىيم اسعد ربايعو 37
 رام اهلل حسني ابراىيمم حسن جمبوش 38
 البيرة حمدان توفيق ناجي عارضو 39
 القدس حمدي عمران محمد نابمسي 40
 بيت ساحور خالد ىاني ناجي عبد المسيح 41
 القدس خميل إبراىيم عمي عريقات 42
 طولكرم خميل خميل محمد عبد اهلل 43
 رام اهلل خميل يوسف احمد رزق 44
 طولكرم رائد إبراىيم فريد سعد 45
 رام اهلل رانية عارف محمد شاويش 46
 بيت لحم رتيبو عبد الحميد محمود العيسو 47
 رام اهلل رنده احمد حسين اسماعيل 48
 رام اهلل ابو عون /روحي مفمح احمد كنعان  49
 البيرة طةزىدي محمد حسن شبي 50
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 الخميل زىره عبد الفتاح محمد صغير 51
 غزه زىير محمد الحاطوم 52
 الخميل زياد اسحق رشدي بالي 53
 رام اهلل زياد فتحي محمد العالول 54
 نابمس زياد محمد يوسف بميو 55
 الخميل سامح صالح ناصر الدين 56
 القدس سامر ريمون  عيد قواس 57
 بيت ساحور ورهسامي متري قسطندي بن 58
 جنين سامي محمد صالح دحبور 59
 الخميل سحر "محمد صادق" التكروري 60
 الخميل سعد محمد عمر جالل التميمي 61
 جنين سعيد مبدا سالمة زكارنو 62
 غزة سفيان حماد الترك 63
 غزة سالمة عبد الغفور سعيد القيشاوي 64
 غزة سيام عبد الحكيم خميل غزال 65
 نابمس نعيم محمد ميالةسييل  66
 رام اهلل شادي شكري حنا قرع 67
 غزه شحادة مصطفى شحادة بدر الدين 68
 بيت لحم شحده محمد جاد اهلل خميفو 69
 رام اهلل شفيق محمد حسين عواشرة 70
 الخميل صابر ربيع عبد الرزاق عالمو 71
 طولكرم صالح عمر حسين االسعد 72
 غزة صالح خميل عمي االشقر 73
 غزة صالح عبد محمود ابو وطفة 74
 الخميل طارق عيسى حسن خضور 75
 القدس طارق كامل مصطفى الكالغاصي 76
 جنين عادل جالل فريد جرادات 77
 جنين عبد الغني صبري خميل شمالي 78
 غزة  عبد الحكيم محمد عبد الفتاح ابو دغيم 79
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 رام اهلل عبمة سميح يعقوب معايعة 80
 رام اهلل الفتاح سعيد صالح عبد 81
 الخميل عبد الفتاح عيسى سرحان فروخ 82
 بيت لحم عبد اهلل مصمح عبد غنام 83
 غزة عبد الحكيم عبد المطيف العممي 84
 الخميل عثمان داود شكري زلوم 85
 نابمس عدنان احمد عسكر خطيب 86
 بيت لحم عدنان عبد المحسن عبد اليادي التوايية 87
 رام اهلل م عدنان عبد اهلل جفالعصا 88
 البيرة عصام محمد سميم صوفان 89
 غزة عطيو مسمم عطيو قرمان 90
 بيت لحم عمر مصطفى إبراىيم قنيص 91
 رام اهلل عمران حمدان محمد ناصر 92
 البيرة عودة حسين جبريل طويل 93
 بيت لحم عيسى غريغوري سابا ابو فرحو 94
 البيرة من قيمريعنان عدنان عبد الرح 95
 الخميل عيسى طو سميب تميمي 96
 البيرة غسان محمد سميم صوفان 97
 طوباس غسان محمود يوسف عبد الرازق 98
 غزة فارس محمد عبد الرحمن كريزم 99

 بيت ساحور فايز بنايوت يوسف خير 100
 رام اهلل  فراس حنا خميل فواضمو 101
 غزة فرج اهلل حمدي ياسين مرتجى 102
 بيت ساحور فريد بطرس جريس سعيد 103
 غزة فوزي جمعة حامد الخولي 104
 غزة كمال إبراىيم عبد المطيف الميدنة 105
 رام اهلل ماجد احمد حسين اسماعيل 106
 غزة ماجد حسين خميس كريزم 107
 اريحا ماجد خميل عبد الغني سميمان 108
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 نابمس  ماجدة انور احمدمقبول 109
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 بيت لحم مجدي شفيق الياس شوممي 111
 الخميل محمد اسامة عبد الحافظ مسوده 112
 نابمس محمد احمدىميل الضميدي 113
 الخميل محمد  امجد "محمد جميل" محتسب 114
 الرام محمد جمال محمد بمبيسي 115
 الخميل محمد اكرم كاظم حسونة 116
 الخميل دي عبد المحسن الجعبريمحمد جو  117
 نابمس محمد خالد محمود عرفات 118
 رام اهلل محمد راشد احمد الشيخ 119
 الخميل محمد رجائي يوسف القيسي 120
 غزة محمد عبد الرحمن ربيع غراب 121
 طولكرم محمد محمود ذيب حوسو 122
 الخميل محمد محمود محمد ارفاعيو 123
 نابمس رموشمحمد نضال بسام ع 124
 رام اهلل محمد يوسف محمد ابو رميمو 125
 طولكرم محمود فريد سعيد جيوسي 126
 طولكرم محمود مصطفى عيسى طعمو 127
 غزة مخيمر محمد ابو زيد 128
 رام اهلل مروان احمد العبد حسين 129
 الرام منذر احمد حسين اسماعيل 130
 غزة منذر غازي محمد البردويل 131
 الخيل ذر كامل داود الناظرمن 132
 الخميل منذر ماجد عاشوري الجعبري 133
 البيرة منذر  محمد مفمح نجم 134
 جنين ميا صالح محمد سنان 135
 رام اهلل مير ابو نائل بولص شماس 136
 القدس نادر محمد حافظ الدجاني 137
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 رام اهلل  ناصر الدين اكرم راغب عسمي 138
 رام اهلل ان طاىرناصر عدنان سميم 139
 الخميل نافذ احمد يوسف عمرو 140
 غزة ناىض عثمان خميل حبوش 141
 الخميل نبيل إبراىيم عبد الحميد االيوبي 142
 رام اهلل نبيل لويز نعمو اهلل عودة 143
 الخميل نبيل محمد يعسى طنينة 144
 رام اهلل  نبيل محمود سالمة  زيدان 145
 جنين الطرشنسرين رضوان رضا ا 146
 الرام نضال عبد المعطي شكري نيروخ 147
 نابمس نعمان عبد الجواد نعمان تميمي 148
 غزة نياد احمدعبد المعطي حمادة 149
 الخميل ىشام محمد رشيد سيد احمد 150
 الخميل ىاني جوىر محمود دعنا 151
 غزة ىاني محمد محمد احمد 152
 جنين ىشام محمود يوسف مساد 153
 غزة ىيام سميم عبد القادر عكيمة 154
 الخميل وضاح سعدي محمود المحتسب 155
 جنين وليد طاىر عبد المطيف عودة 156
 رام اهلل وليد محمد سالم الخميمي 157
 بيت جاال وليد ىاشم احمد حيمور 158
 الرام يحيى سالمة عبد الرحمن ابو ارميمو 159
 غزة يحيى مصطفى رجب ابو جبل 160
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 المحكمين ألداة الدراسة )االستبيان(:

 التخصص اسم المحكم #

 دكتور محاسبة الدكتور فادي قطان  1

 دكتور محاسبة الدكتور إبراىيم عتيق 2

 مدقق حسابات األستاذ عمر قنيص  3

 محمل إحصائي األستاذ إبراىيم مطر 4

 مدير سمطة جودة البيئية األستاذ فادي صالح 5
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 ولفهرس الجدا

 الصفحة البيان رقم الجدول

 22 نمكذج مقترح إلعداد التقارير المالية عف اإلفصاح (1)

 61 محاكر الدراسة الرئيسية (2)
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 65 حسب التخصص العمميع أفراد عينة الدارسة تكزي (5.2)

 66 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستكل التعميمي (5.3)

 66 حسب سنكات الخبرة تكزيع أفراد عينة الدراسة (4 .5)

لفقرة مدل الكعي بأىمية المحاسبة عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  (6.1.1)
 األداء البيئي

67 

 68 تحميؿ التبايف األحادم لمفرضية األكلى (6.1.2)

(6.2.1) A- حدد مدل االلتزاـ بالمتطمبات لفقرة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
 القانكنية التالية

71 

(6.2.2) B-  االلتزاـ بتطبيؽ قرار مجمس الكزراء ة المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقر
 2010ـ لعا 25رقـ 

73 

 74 تحميؿ التبايف األحادم لمفرضية الثانية (6.2.3)

كاقع تطبيؽ إجراءات المحاسبة البيئية  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرات (6.3.1)
 في المنشات كاإلفصاح عنيا

77 

 79 تحميؿ التبايف األحادم لمفرضية الثالثة (6.3.2)

حدد مستكل تأثير البيانات البيئية في  ية كاالنحرافات المعيارية لفقراتالمتكسطات الحساب (6.4.1)
 عممية صناعة القرار باعتبار ىذه المحتكيات مكجكدة في القكائـ المالية لمشركات

81 

 83 تحميؿ التبايف األحادم لمفرضية الرابعة (6.4.2)

 84 لمعكقات التنظيمية كالتشريعيةالفقرات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  (6.5.1.1)

 85 المعكقات المينية كالعممية تالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقرا (6.5.1.2)

 86 المعكقات الفنيةات المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لفقر  (6.5.1.3)

 87 تحميؿ التبايف األحادم لمفرضية الخامسة (6.5.2)
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 91 حميؿ االنحدار المتدرج لمفرضية السادسةت (6.6)

 93 معامؿ االرتباط بيرسكف لفحص العبلقة في الفرضية السابعة (6.7)
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 األشكال:فهرس 

رقم 

 الشكل

رقم  البيان

 الصفحة

 8 متغٌرات الدراسة 1

 32 طرق تبوٌب التكالٌف البٌئٌة 7

 

 

 فهرس المالحق:

رقم  الممحق
 الصفحة

 107 الدراسة )االستبياف( أداة

 118 قائمة بالمصانع في محافظة بيت لحـ كفؽ ما كرد في غرفة التجارة كالصناعية في بيت لحـ

 121 الخميؿكفؽ ما كرد في غرفة التجارة كالصناعية في  الخميؿع في محافظة قائمة بالمصان

المزاكلة المنفردة، كفؽ ما كرد في جمعية مدققي  /فاألشخاص الطبيعيي ،2018قائمة العضكية 
 الحسابات القانكنييف الفمسطينية
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 142 قائمة بأسماء المحكميف لبلستبياف
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 لمحتوياتفهرس ا

 الفصل األول : خمفية الدراسة
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 1 المقدمة 1.1
 2 مشكمة الدراسة كأسئمتيا 1.2
 3 أىمية الدراسة 1.3
 4 أىداؼ الدراسة 1.4
 5 فرضيات الدراسة 1.5
 6 حدكد الدراسة 1.6
 7 متغيرات الدراسة 1.7
 8 ىيكمية الدراسة 1.8

 لنظري والدراسات السابقة: اإلطار الفصل الثانيا

 10 اإلطار النظرم 2.1
 10 تمييد 2.1.1

 11 (المحاسبة البيئيةالمحاسبة عف األداء البيئي )مفيـك  2.1.2

 12 أىداؼ المحاسبة عف األداء البيئي 2.1.3
 13 العكامؿ المؤثرة في مستكل التزاـ المجتمعات بتطبيؽ محاسبة األداء البيئي 2.1.4
 18 اء البيئياإلفصاح عف األد 2.1.5
 23 القياس كاإلفصاح المحاسبي لمتكاليؼ الناتجة عف األداء البيئي لممنشات الصناعية 2.1.6
 33 العبلقة بيف التنمية كاألداء البيئي في فمسطيف 2.1.7

 34 بعض اآلثار االيجابية لتطبيؽ محاسبة األداء البيئي 2.1.8

 34 الدراسات السابقة 2.2

 56 ملخص لما جاءت به الدراسات السابقة 2.3
 57 ما ٌمٌز الدراسة الحالٌة 2.4
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 اإلجراءاتالطريقة و الفصل الثالث : 
 59 تمييد 3.1

 59 منيجية الدراسة 3.2

 59 أداة الدراسة 3.3

 61 صدؽ كثبات األداة  3.4

 62 مجتمع كعينة الدراسة 3.5
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