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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


