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 الملخص.

ودورهما في تحقيق التنمية المستدامة في  التكاليف البيئيةتناولت الدراسة القياس واالفصاح المحاسبي عن 
ة ومعرفة ماهية التكاليف لى المحاسبة البيئيهدفت الدراسة الى التعرف عالمصارف العاملة بمدينة الدمازين، 

تمثلت مشكلة الدراسة . التكاليف البيئية في المصارف العاملة بمدينة الدمازين البيئية، ومعرفة مدى اإلدراك عن
في معرفة الدور الذي يمكن ان يساهم به القياس واالفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية في تحقيق التنمية 

 واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.المستدامة. 
إدارات المصارف تدرك بأن قياس التكاليف البيئية له دور كبير في توصلت الدراسة الى عدد من النتائج منها: 

ظمة منها البنك الزراعي السوداني، كما ترشيد القرارات، هناك بعض المصارف تقيس التكاليف البيئية بصورة منت
مصارف العاملة في مدينة الدمازين وان هنالك معوقات صاح عن التكاليف البيئية في الضعف في اإلف يوجد

أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات  تحول دون القياس واالفصاح عن التكاليف البيئية في بعض المصارف.
ت وقوانين تلزم أهمية زيادة الوعي بالتكاليف البيئية ومدى أهميتها بالنسبة للمصارف واصدار تشريعامنها: 

 المصارف باإلفصاح عن التكاليف البيئية.
المحاسبة البيئية، التكاليف البيئية، اإلفصاح المحاسبي، القياس المحاسبي، التنمية الكلمات المفتاحية: 

 المستدامة.
Abstract. 

The study dealt with measurement and accounting disclosure of environmental costs 

and their role in achieving sustainable development in banks operating in Damazin 
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city. The study aimed to identify the environmental accounting and to know what the 

environmental costs are. In addition, knowing the extent of awareness of 

environmental costs in banks operating in Damazin City. The problem of the study 

was to know the role that accounting measurement and disclosure of environmental 

costs can contribute to achieving sustainable development. The study followed the 

descriptive analytical approach. 

The study reached a number of results, including: Bank administrations realize that 

measuring environmental costs has a major role in rationalizing decisions, there are 

some banks measure environmental costs on a regular basis, including the 

Sudanese Agricultural Bank. Moreover, that there are obstacles that prevent the 

measurement and disclosure of environmental costs in some banks. The study 

recommended a set of recommendations, including: the importance of raising 

awareness of environmental costs and their importance for banks and the issuance 

of legislation and laws obligating banks to disclose environmental costs. 

Keyword: Environmental Accounting, Environmental Costs, Accounting 
Disclosure, Accounting Measurement, Sustainable Development. 

 تمهيد:
ألي كائن حي أن يستغني عنها  نال يمكجيال بعد جيل حيث لألجيال ر البيئة تراثا مورثا تعتب

علي البيئة  بظاللها ألقتولكن نظرا للتطورات الصناعية والتكنولوجية التي شهدها العالم والتي 
أصبحت البيئة غير قادرة  ،علي البيئة والكائنات الحية اوذلك من خالل التلوث الذي يشكل خطر 

وهذا ما أدي بالعديد من  بنسب مرتفعة، وتزايدهاعلي معالجة نفسها نظرا لتنوع الملوثات 
بالبيئة ومشاكلها ومحاولة  لالهتمامالمنظمات المهنية العلمية والمحاسبية وغير المحاسبية 

 اختالفوأصبحت القضايا المرتبطة بالبيئة ذات صلة أكبر بالمؤسسات علي  معالجتها محاسبيا،
وسياسية في  اقتصادية واجتماعيةقضايا مثل البيئة باتت تشكل مشكلة  ها وأهدافها، ألنأشكال

القرارات علي المستويين الوطني والدولي لحماية البيئة  اتخاذلذلك يجب  أنحاء العالم أجمع،
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المجتمع علي  الطالعقوي لدي المؤسسات  اتجاهلذلك أصبح هناك  ا  وخفض أثار التلوث نتيجت
 تتعلق بسياساتها وأهدافها البيئية والبرامج التي تنفذهامعلومات 

واجتماعية وبيئية حتى الثقافية تعتبر  ن التنمية المستدامة وفقا إلبعادها المختلفة اقتصاديةكما إ
الحاضرون المساس بقدرة  رؤية جديدة للتنمية التي تحترم البيئة والتي تستجيب لتلبية احتياجات

للتحوالت والتطور التكنولوجي الهائل وتنفيذ  ونتاجا ى تلبية احتياجاتهماألجيال المستقبلية عل
محددة المعالم  استراتيجيةالذي يتطلب األمر برامج مؤتمر قمة األرض لبلوغ التنمية المستدامة 

االقتصاديين من خالل وضع سياسات وخطط وبرامج في  تتكاتف فيها جهود مختلف المتعاملين
 سبيل تحقيق أهدافه

 كلة الدراسة: مش
معرفة الدور الذي يمكن ان يساهم به القياس واالفصاح المحاسبي عن تتمثل مشكلة الدراسة في 

 التكاليف البيئية في تحقيق التنمية المستدامة، ويمكن اشتقاق األسئلة االتية:
 هل هنالك عالقة بين القياس المحاسبي للتكاليف البيئية وتحقيق التنمية المستدامة؟ .1
 ؟الك عالقة بين اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية وتحقيق التنمية المستدامةنهل ه .2

 أهمية البحث: 
 تتمثل أهمية البحث في االتي:

البيئي كإضافة للبحوث العلمية  ءراسة المساهمة العلمية في مجال تكاليف األداتقدم الد .1
 هذا المجال.في 

 ن التكاليف البيئية في المصارف.المساهمة في كشف جوانب القصور في اإلفصاح ع .2
الدراسة في تقديم أهم طرق اإلفصاح والقياس عن التكاليف البيئية للعاملين في م هتسا .3

 .القطاع المصرفي
 تسهل للقائمين على إدارة القطاع المصرفي إمكانية قياس األنشطة البيئية في المصارف. .4

 أهداف البحث: 
 ف أهمها:هدفت الدراسة الى الوصول الى عدة اهدا

 التعرف على المحاسبة البيئية ومعرفة ماهية التكاليف البيئية. .1
 في المصارف العاملة بمدينة الدمازين.تسليط الضوء على طرق قياس التكاليف البيئية  .2
 التعرف على واقع اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية. .3
 همية ولليات تحقيقها.التعرف على التنمية المستدامة من حيث المفهوم واالهداف واأل .4
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في تحقيق التنمية  التكاليف البيئيةدراسة دور القياس واالفصاح المحاسبي عن  .5
 المستدامة.

 فرضيات البحث:
 ولتحقيق أهداف البحث يتم اختبار الفرضيات االتية:

هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين القياس المحاسبي للتكاليف البيئية وتحقيق التنمية  .1
 مة.المستدا

هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية وتحقيق  .2
 التنمية المستدامة.

 منهجية الدراسة:
 للعلوم االجتماعية واالقتصادية:اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ألنه المنهج المناسب 

 مصادر جمع البيانات:
 : االستبانة.المصادر األولية

: الكتب والمجالت العلمية والدوريات والمؤتمرات العلمية والرسائل الجامعية صادر الثانويةالم
 .ةوالبحوث والشبكة العنكبوتي

 حدود الدراسة: 
 م2022 :الحدود الزمانية
 األزرق.النيل  المصارف العاملة بمدينة الدمازين إقليم :الحدود المكانية

ودورهما في تحقيق  التكاليف البيئيةمحاسبي عن القياس واالفصاح ال :الحدود الموضوعية
 التنمية المستدامة
 األزرق.النيل  موظفي المصارف العاملة بمدينة الدمازين إقليم :الحدود البشرية

 :تتكون الدراسة من المحاور االتيةمحاور الدراسة: 
 : الدراسات السابقة.المحور األول
 للتكاليف البيئية: القياس واالفصاح المحاسبي المحور الثاني
 للتنمية المستدامة يالمفاهيم اإلطار: المحور الثالث
 : الدراسة الميدانية وتحليل النتائج واختبار الفرضياتالمحور الرابع

 الدراسات السابقةالمحور األول: 
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 م2005 الحليم دراسة: عبد .1
لتفعيل دور المنظمات قة األداء المتوازن االبيئي في بطاألداء دمج مؤشرات تناولت الدراسة   

استخدام بطاقة األداء المتوازن تمثلت مشكلة الدراسة في كيفية و  المستدامةفي التنمية  األعمال
ضمن المؤشرات واألبعاد البطاقة للوصول لبطاقة أداء متوازن  يإلدخال مؤشرات األداء البيئ

خراج إ إلىلبيئية قد يؤدي أن تطوير نظم األداء ا اآلتيةالنتائج  إلى توصلت الدراسةمستدامة. 
قائمة طويلة من مؤشرات األداء التي يجب التعامل معها بحرص للحصول علي معلومات مفيدة 

واعدا يمكن أن يساعد المنظمة في حل  نموذجاويمثل مدخل  بطاقة األداء المتوازن المتطور 
المنظمة  في مجاالت  أداء تزيد أهمية تقييم وكفاءة المسائل المعقدة المتعلقة بالمؤشرات البيئية،

البيئة ومقاييس األداء في المستقبل ويمكن لبطاقة األداء المتوازن ان تساعد في تحديد مسببات 
من نظام  يالبيئضرورة تحويل نظام تقييم األداء باآلتي الدراسة  أوصتالحالي  يالبيئاألداء 
لشركات بمؤشرات األداء لبطاقة ربط مفهوم استدامة او  األداء،لتطوير وتحسين  إلى نظامرقابي 

لظروف المنظمة التي ترغب في  يالبيئالشكل المناسب من بطاقة األداء  راألداء المتوازن واختيا
 (. م2005، الحليم )عبد في نظام تقييم األداء الخاص بها يالبيئدمج البعد 

 2015دراسة: إسماعيل:  .2
ما  اآلتيتمثلت مشكلة الدراسة في مستدامة و الدور االستثمار في تحقيق التنمية تناولت الدراسة 

 إلىهدفت الدراسة المستدامة، دور االستثمار في الجمهورية العربية السورية في تحقيق التنمية  وه
 وأهميته، تحليلفي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية  ردور االستثماتحديد  اآلتي

االستثمارات حجم وتوزيع وكفاءة  علىمن اجل التعرف  تطور االستثمار من خالل خطط التنمية
معنوية بين ذات داللة عالقة  دال يوج اآلتيةالدراسة الفرضيات  . اختبرتالتي واجهتها والعقبات

ذات داللة عالقة  داالجتماعية، ال يوجالمعرفية وزيادة التنمية  أواالستثمار سواء المادية منها 
أتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل البيئية، والتنمية  تعزيز االستثمارمعنوية بين 

النتائج  إلىتوصلت الدراسة المستدامة. العام الفكري والنظري لالستثمار والتنمية  اإلطارتقديم 
من  المزيدضخ  على واألجانبكبيرة تشجع المستثمرين المحلين  استثماراتعدم وجود  اآلتية

معنوية كبيرة بين االستثمارات  ارتباطعالقة  السوري، هناكاالقتصاد لالستثمار في  األموال
 إلىلهذه االستثمارات بطرق مختلفة  الحكومة الموجهدور  المستدامة ويأتيوتحقيق أهداف التنمية 

أن جذب االستثمارات  باآلتيأوصت الدراسة المستدامة. التنمية  تحقيق أهدافقطاعات تساهم في 
 .لالقتصادمدي تطوير البنية التحتية  علىيعتمد  واالمتيازات بل فاءاتاإلع على دال يعتم

 (.2015)إسماعيل،
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 م2019، بوعزيز: دراسة .3
محاولة  باآلتياهتمت الدراسة و  المحاسبة البيئية في ظل النظام المحاسبي الماليتناولت الدراسة 

النظام الحاسبي المالي في  واقع المحاسبة البيئية في ظل وما ه اآلتي:تمثلت مشكلة الدراسة في 
عما تقوم به المؤسسات  واإلفصاحقياس التكاليف والمنافع البيئية  أهميةتوضيح مدي و الجزائر؟، 

الدراسة أهميتها من  تستمد، ستفيد منها مختلف الجهات المعنيةفي تقاريرها المالية لي يبيئ أداءمن 
من اجل حماية البيئة عن طريق تطبيق المساعي والجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية 

تتحمل الشركة تكاليف بيئية مع وجود عالقة  اآلتيةالدراسة الفرضية  البيئية، اختبرتالمحاسبة 
 لموافقتهأتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المالي. بين المحاسبة لبيئية والنظام المحاسبي 

تشمل التكاليف البيئية جميع التكاليف  اآلتيةئج النتا إلىتوصلت الدراسة التطبيقي. مع الجانب 
عدة متطلبات يجب  وتجنبها، هناكالبيئية  األضرارالتي تتحملها المؤسسة من أجل الحد من 

معايير للتقرير  البيئي، استحداثقواعد النظام  البيئية، استحداثتوفرها من أجل تطبيق المحاسبة 
التي من  األداة وهو  يالبيئالمحاسبي عن األداء  صاحاإلف البيئي، يعبرالوعي  البيئي، انتشار

 اآلثارالمختلفة ذات  أنشطتهاالمهتمة عن  األطرافخاللها تستطيع الوحدات المحاسبية أعالم كل 
وكذلك  األطرافضرورة زيادة الوعي العام بالقضايا البيئية لدي جميع  إلىأوصت الدراسة البيئية. 

البيئية ذات العالقة بالمؤسسات  واآلثارة بتعريف البيئة للمجتمع حرص الهيئات والوزارات الحكومي
 .م(2019، )بوعزيز .والمصانع

 م2019 دراسة: عثمان، .4
تمثلت نظري، و من مفهوم  يالبيئالتوازن  علىالمستدامة في الحفاظ  التنميةدور تناولت الدراسة 

حتمي للتقدم الصناعي  ولمدة طويلة أثر يالبيئأعتبر التدهور  اآلتيمشكلة الدراسة في 
وأنه نوع من الثمن الذي يدفعه مقابل ما تحقق من تقدم وكان الحديث عن حماية  والتكنولوجي

شرح وتفسير العالقة بين أنشطة  إلى الدراسةهدفت الترف، البيئة من هذا التدهور بعد نوعا من 
والكتابات التي تناولت هذا من خالل االستعانة ببعض البحوث  والتوازن البيئيالتنمية المستدامة 

البيئة وأنشطة التنمية  التوازن بينالموضوع بغرض الوصول لبعض التوصيات التي تحفظ 
المنهج الوصفي  اتبعت الدراسة المستدامة،التنمية و العالقة بين مؤشرات البيئة  المستدامة، توضيح

توصلت الدراسة المستدامة. نمية الت وأنشطة يالبيئوالمنهج التاريخي لتفسير العالقة بين التوازن 
من مؤتمر  انطالقاالمستوي العالمي بشكل واضح  علىبدأ االهتمام بالبيئة  اآلتيةالنتائج  إلى

القضايا البيئية وعالقتها بواقع الفقر  األوليناقش المؤتمر للمرة  البشرية حيثالمتحدة للتنمية  األمم
أوصت . فقر وغياب التنمية هما أشد أعداء البيئةعن أن ال إعالنتم  العالم،في  وغياب التنمية



 

 

7 

 وإنفاذ تدابير من أجل حماية البيئة التخاذدعوة كافة الحكومات والمنظمات الدولية  باآلتيالدراسة 
من  تعزيز االهتمام العالمي بموضوع البيئة وحميتها بشكل أكبر البيئية،البشرية من الكوارث 

 (.م2019 عثمان،) .والتنميةالمتحدة للبيئة  األمم خالل مؤتمر
 م2021وآخرون  آدمدراسة:  .5

تناولت الدراسة مدى أدراك أهمية تطبيق المحاسبة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة، وتمثلت 
 تأدراك تطبيق المحاسبة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة. هدف ىمشكلة الدراسة في: ما مد

يتم تطبيق المحاسبة الخضراء في القطاع المصرفي، التعرف الدراسة إلى التعرف على أي مدى 
لدى  ينشر الوعي البيئالمستدامة. اهتمت الدراسة بعلى أهمية المحاسبة في تحقيق التنمية 

اختبرت الدراسة الفرضيات  .بالبيئةالمنشآت من خالل طرق الموضوعات المحاسبية ذات العالقة 
المحاسبة الخضراء في المصارف السودانية، تطبيق المحاسبة اآلتية هنالك أدراك للمديرين بأهمية 

الخضراء في المصارف السودانية لتحقيق التنمية المستدامة، تؤثر طرق القياس المحاسبة 
الخضراء على تحقيق التنمية المستدامة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي. 

ق المحاسبة الخضراء في المصارف السودانية لتحقيق النتائج اآلتية: تطبي توصلت الدراسة إلى
التنمية المستدامة، اإلفصاح عن تكاليف المحاسبة الخضراء يؤثر على قرارات التنمية المستدامة، 
تحظي المحاسبة البيئية بنفس األهمية التي تحظي بها أي نوع من أنواع المحاسبة. أوصت 

انية بالمزيد من االهتمام بتطبيق المحاسبة الخضراء الدراسة باآلتي: ضرورة قيام المصارف السود
في المصارف المختلفة، لإلسهام بشكل واضح بالمسؤوليات والوجبات التي عليها في حماية البيئة 
والمجتمع، دمج البعد البيئي في خطط التنمية، العمل على قياس تكاليف المحاسبة الخضراء من 

 م(.2021ولخرون  لدم) خالل تبني نظام محاسبي يعمل على ذلك.
  القياس واالفصاح المحاسبي للتكاليف البيئيةالمحور الثاني: 

 اواًل: مفهوم المحاسبة البيئية:
بدأ اهتمام المحاسبين منذ سنوات بالبيئة حيث ظهرت الجوانب السلبية في استغالل البيئة والعمل 

نسان للبيئة وقد ظهرت علي اإلفصاح عن تلك الجوانب أو وصف أثارها نتيجة استغالل اإل
العديد من المسميات عن المحاسبة التي سبقت اإلشارة لها، وأيا كانت التسمية فأنها تعني شمول 
وتكامل عملية القياس واإلفصاح المحاسبي واالقتصادي لألنشطة والبرامج التي تؤثر علي البيئة، 

المجتمع، وتوسع لخرون في التي تمارسها الشركات للوفاء باحتياجات األطراف المختلفة في 
تحديد مفهوم المحاسبة البيئية فيرون أنها تحديد وقياس تكاليف األنشطة البيئية واستخدام تلك 
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المعلومات في صنع قرارات اإلدارة البيئية بهدف تخفيض اآلثار السلبية لألنشطة و األنظمة 
 (.48-43: 2000البيئية وأزالتها)التكريتي، ولخرون،

بة البيئية أيضا بأنها جزء ال يتجزأ عن المحاسبة االجتماعية، وتعتبر المحاسبة وعرفت المحاس
البيئية أداة تمد المستفيدين بالمعلومات المحاسبية ومتخذي القرارات بمعلومات التكاليف المتعلقة 
بالنواحي البيئية إلعطاء صورة كاملة عن أداء المؤسسة بحيث تضم البيانات المتعلقة باألداء 

 (.78:2012يئي إلى جانب البيانات والمعلومات المتعلقة بالنواحي المالية )الجوزي، الب
كما عرفت المحاسبة البيئية بأنها نظام وعلم اجتماعي إلدارة الجوانب البيئية وما يتعلق بها من 
تكاليف من خالل قياس نقدي لألضرار التي تسببها الشركات للبيئة نتيجة ألنشطتها واإلبالغ 

 (. 152:2008وائم المالية )الخطيب، بالق
كما عرفتها وكالة حماية البيئة األمريكية، أيضا من خالل ثالثة أوجه هي )ناصر والخفاف: 

2012.) 
: يتم خالل هذه المرحلة قياس وتحليل كمية وقيمة المحاسبة البيئية من وجهة اقتصادية .1

ي الرفاهية االقتصادية للفرد مدخالت عوامل اإلنتاج، وغالبا ما تعكس هذه المرحلة مستو 
 والمجتمع.

: يتم خالل هذه المرحلة أعداد قوائم مالية وفق المحاسبة البيئية كامتداد للمحاسبة المالية .2
المعايير واألسس المحاسبية بحث تتضمن هذه القوائم بيانات ومعلومات لآلثار البيئية 

 لمساعدة المستفيدين والدائنين وحملة األسهم.
: يتم في هذه المرحلة تحديد وتحليل البيانات والمعلومات لبيئية من وجهة إداريةالمحاسبة ا .3

المرتبطة باألنشطة البيئية لغرض مساعدة اإلدارة في التخطيط واتخاذ القرارات اإلدارية 
المختلفة كقرارات تسعير المنتجات واالستمرار في إنتاج منتج معين ومتطلبات الجودة وغيرها 

 دارية.من القرارات اإل
تعريف المحاسبة البيئية بأنها المحاسبة الشاملة لتكلفة جميع األنشطة التي يترتب  للباحثيمكن 

عليها أضرار أو منافع مفقودة أو وقاية وتقييم وإعادة تصحيح األضرار على مستوي المنشأة، 
ألخرى والمستوي القومي، بحيث يمكن اإلفصاح عن هذه التكاليف بشكل مستقل عن التكاليف ا

 وتقديم معلومات تساهم في اتخاذ القرارات.
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 ًا: أهداف المحاسبة البيئية:يثان
 (.13:1997 )حسن،اآلتي:  إلىتهدف المحاسبة البيئية 

توفير البيانات التي تمكن الدولة من أعداد البيانات اإلحصائية المتعلقة بالموارد الطبيعية  .1
حقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا أعداد بما يمكن من استخدام مثل هذه البيانات في ت

 اإلحصائيات للمنظمات والهيئات الدولية المستخدمة لتلك البيانات.
أعداد التقارير المؤشرات البيئية للمناطق المختلفة بالدولة والالزمة لتحقيق الرقابة على  .2

ك التلوث أو عناصر تلوث البيئة المختلفة، واتخاذ القرارات الخاصة بتخفيض معدالت ذل
 الحد منه.

توفير البيانات المحاسبية العينية والمالية للعمليات واألنشطة البيئية مما يمكن أجهزة الدولة  .3
من تحديد االعتمادات المالية الالزمة لتحقيق اإلدارة المثلي للبيئة والموارد الطبيعية والتعبير 

 عن اآلثار السالبة والموجبة للبيئة في شكل نقدي
وأهدافها تتماشي مع  استراتيجيتهااألداء البيئي للمؤسسة من خالل تحديد ما أذا كانت تقييم  .4

األولويات االجتماعية والبيئية من جهة، وتمثل العالقة بين أداء المؤسسة االقتصادي 
 (.22:2016والرفاهية االجتماعية )الجماصي، 

المؤسسة في مجال يؤدي المحاسب دور فعال يتمثل في القياس واإلفصاح عن كفاءة  .5
 حماية البيئة، وذلك بغرض تسهيل عملية الرقابة عليها.

إظهار الوفورات التي حققتها المؤسسة في التكاليف، وذلك من خالل التخفيض في خسائر  .6
 (.15:2008 وأضرار عناصر التلوث البيئي )منصوري، ورمزي،

 لية:أن المحاسبة البيئية تحقق األهداف التا للباحثمما سبق يتبين 
 توفير معلومات تمكن الدولة من أعداد أخصائيات متعلقة بالموارد الطبيعية. .1
 تخفيض خسائر وأضرار عناصر التلوث البيئي. .2
 القياس واإلفصاح عن كفاءة المؤسسة في مجال حماية البيئة. .3
 تقييم األداء البيئي من خالل تحديد أهداف واستراتيجيات المؤسسة. .4

 المحاسبة البيئيةثالثًا: دوافع االهتمام ب
الزيادة الكبيرة في النفقات سواء كانت نفقات رأسمالية أو نفقات تشغيلية والحاجة الي وضع  .1

 أولويات لهذه النفقات.
الحاجة المتزايدة للبيانات المالية الخاصة باألداء البيئي من قبل مختلف الجهات كالحكومة،  .2

حكومية ألن توفير مثل هذه البيانات المستثمرين، المقرضين، البنوك، والمنظمات غير ال
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يساعد بعض المنظمات غير الحكومية على تلوث البيئة وإتالف الموارد 
 (.Ahmed،2002،420الطبيعية)

ظهور اتجاهات تطالب باستخدام أساليب محفزة لحماية البيئة نظير تحمل المؤسسة لتلك  .3
وصنع إعفاءات جمركية عند التكاليف، أهمها فرض ضريبة على الصناعات الملوثة للبيئة، 

 (.38:2007 استيراد تقنيات إنتاج صديقة للبيئة )القنطاطي،
تقوم الوحدات االقتصادية بتبني مفهوم المحاسبة البيئية لتلبية احتياجاتها بالحصول على  .4

معلومات حول األداء البيئي، باإلضافة لمراقبة التكاليف المتزايدة المتعلقة بالبيئة )قشفار، 
27:2004.) 

استجابة لقلق الجهات واألطراف التي تعتقد أن موضوع التلوث لم يحظى باالهتمام الكافي  .5
من قبل إدارات الشركات الصناعية، وأن التكاليف البيئية الناجمة عن إجراءات منع التلوث 
والمنافع االقتصادية المترتبة على ذلك لم تؤخذ في الحسابان من قبل متخذي 

 (.238-2014،2015القرارات)أحمد،
عدم مالئمة المحاسبة التقليدية لقياس األداء البيئي تعاني المحاسبة التقليدية من أوجه  .6

قصور عديد تجعلها غير مالئمة لقياس األداء البيئي للمؤسسة فهي لم تصمم لقياسه بل 
لقياس األداء االقتصادي لذلك فهي ال ترصد انعكاسات أنشطة المشروع على البيئة تركز 

 (.Jones،2010 ،130القياس الكمي والنقدي )على 
 رابعا: مفهوم التكاليف البيئية

 هنالك عدة مفاهيم للتكاليف البيئية منها:
عرف فريق الخبراء الحكومي التكاليف البيئية بأنها تكلفة اإلجراءات المتخذة أو المطلوب اتخاذها 

ة مسئولة بيئيا، فضال عن التكاليف إلدارة اآلثار البيئية التي تترتب علي نشاط وحدة ما بطريق
 (.UNTAD، 1998:13األخرى التي تستدعيها األهداف والمتطلبات البيئية للوحدة )

عرفت أيضا بأنها المصروفات وااللتزامات النقدية التي تصرف على كل ما من شأنه أن يؤدي 
معايير الخاصة بحماية للمحافظة على النظام البيئي من معدات وغيره وما يثبت التزام الشركة بال

 (. 58:2010 )الطاهر، البيئة وتحسينها
كما عرفت بأنها كافة عناصر التكاليف التي تتحملها المؤسسة نتيجة التزامها بالقوانين البيئية 
مثل التكاليف التي تتحملها مقابل تخفيض الفاقد في الخامات واستهالك الطاقة والمياه والحد من 

تدويرها وأقساط التأمين التي تتحملها المؤسسة لمقابلة المخاطر البيئية مخلفات الصلبة وإعادة 
 (. 8-7: ،2005المحتملة )حسن، 
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وعرفت أيضا بأنها اآلثار النقدية وغير النقدية المترتبة علي الشركة والناتجة عن ممارستها 
حتملة والتكاليف ألنشطة مؤثر في الجودة البيئية، وتتمثل في التكاليف التقليدية والمستترة الم

 (. Karen، 2000،3) الملموسة بدرجة أقل
وهي أيضا التكاليف الصريحة والضمنية التي تتحملها المنشأة من أجل منع األضرار البيئية، أو 
تجنيها في الوقت الحاضر أو في المستقبل نتيجة لمزاولتها لنشاطاتها المختلفة، واألجل تصحيح 

 تصرفات وقرارات اتخذتها لها أثار سلبية في البيئة )الشحاد، األخطاء واألضرار المترتبة على
283:2010.) 

وعرفت بأنها النفقات التي تتحملها المؤسسة من أجل التوافق مع المعايير المنظمة للقوانين البيئية 
والتكاليف التي تنفق من أجل تخفيض أو وقف انبعاث المواد الضارة والتكاليف األخرى 

 ،Christioerتخفيض اآلثار البيئية الضارة على العاملين والمؤسسة ككل )المصاحبة لعملية 
1997،18.) 

مما سبق أن التكاليف البيئية هي التكاليف المرتبطة بالبيئة ومقدار التلوث أو  الباحثيري 
وأيضا هي مجموعة الموارد االقتصادية  تخدام للموارد الطبيعية المتاحة.الضرر من سوء االس

بها المؤسسة في سبيل الحد من اآلثار السلبية ألنشطتها االقتصادية البيئية وتحسين التي تضحي 
 الظروف البيئية.   

 خامسا: أسباب حدوث التكاليف البيئية 
 هناك عدة أسباب أدت إلى حدوث التكاليف البيئية تتمثل في اآلتي:

عية تكاليف أو : ويترتب على األسباب القانونية والتشريأسباب قانونية أو تشريعية .1
التزامات بيئية ناتجة عن إلزام القانون لهذه المؤسسات بتوفيق أوضاعها لتخفيض أو الحد 

مثال  .من اآلثار البيئية السالبة على البيئة وينتج عن ذلك تكاليف بيئية تتحملها المؤسسة
لتي لتركيب أصول ومعدات مكافحة التلوث، وقد تكون التكاليف أو االلتزامات البيئية ا

تتحملها المؤسسة ناتجة عن عدم التزام المؤسسة بالقوانين والتشريعات البيئية وينتج عن 
 (.43-2014،42 )ألعبيدي، ذلك تحمل المؤسسة تعويضات وغرامات كبيرة

(: ويترتب عليها تحمل المؤسسة 64-2004،63 ،الطاهر) أسباب اجتماعية وثقافية .2
للمحافظة علي البيئة، وكانت هذه التكاليف تعالج مسؤولياتها تجاه المجتمع تكاليف بيئية 

 ىباعتبارها تكاليف اجتماعية يتحملها المجتمع، وعدم اعتبار تكاليف البيئة عبئا يحمل عل
المؤسسة يتعارض مع الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ويترتب علي 

قتصادية مباشرة فتكاليف مكافحة التلوث أعباء مالية علي المؤسسة ال يقابلها عوائد ا
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تكاليف قيام المؤسسة بنشاطها يؤدي  ىمكافحة التلوث البيئي باعتبارها تكلفة مترتبة عل
بالضرورة إلى تخفيض الربح والذي يعتبر قياس للكفاءة االقتصادية للمشروع إال أن وفاء 

 المجتمع. المؤسسة بمسؤولياتها البيئية يزيد من عوائدها االجتماعية واالقتصادية تجاه
: من أهم مسببات التكاليف البيئية حاجة أسباب ترجع للمستهلك وأخري إلى المشروع .3

المؤسسة إلى إرضاء المستهلك بتقديم منتجات ال تسبب أضرار بيئية إلى جانب زيادة 
 قدرتها على المنافسة في األسواق والتغلغل فيها.

البيئية وقد تبوب إلى محددين فقط وتسمي األسباب السابقة المحددات الرئيسية للتكاليف 
 هما:
 أسباب تشريعية إصدار القوانين.  .أ

 أسباب اختيارية والدافع علي وجودها المجتمع وثقافته. .ب
 سادسا: دوافع االهتمام بالتكاليف البيئية

 ،بومعروف) توجد مجموعة من الدوافع التي أدت إلى ضرورة االهتمام بالتكاليف البيئية وهي:
2013،23-24) 

لطبيعة الكمية المالية للكثير من المعلومات الخاصة باألنشطة البيئية والتي تؤثر جوهريا ا .1
 علي أصول المؤسسة ونفقاتها والتزاماتها.

تغيير وجهة النظر السائدة حول تكاليف المحافظة على البيئة من كونها تكاليف اجتماعية  .2
 يتحملها المجتمع إلى تكاليف تتحملها.

همة في أعداد تقارير التلوث على المستوي القومي والذي يفيد في الحاجة الي المسا .3
 الحصول على المؤشرات التي تمكن من متابعة التلوث الناتج عن األنشطة المختلفة.

عدم اشتمال القوائم المالية على المعلومات الخاصة باألنشطة البيئية وقد وجه اللوم  .4
 ت المالية.والتقصير للمحاسبة لتضليلها مستخدمي البيانا

الضغوط المتزايدة على الشركات الصناعية من األطراف المتعددة فالمستهلكون الذين  .5
يرغبون في شراء منتجات ال تسبب أضرار بالبيئة، والمساهمون والمستثمرون الذين 
يطالبون بالحصول على معلومات عن األداء البيئي، والمقرضون الذين يرغبون في 

ة ال توفرها القوائم المالية للشركات الصناعية، وقوانين حماية الحصول على معلومات بيئي
 (.  220:2012البيئة التي أعدتها الدول من أجل المحافظة على البيئة )الصوفي ولخرون، 

 أن االهتمام بالتكاليف البيئية يحقق العديد من المنافع: الباحثيالحظ 
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ر أمثل من خالل تحول التكاليف إلى تقليل التكاليف البيئية في حالة اتخاذ المؤسسة قرا .1
 استثمار يعود بمنفعة عليها.

 االهتمام بالتكاليف يزيد من القدرة التنافسية للمؤسسة. .2
 يؤدي االهتمام بالتكاليف البيئية إلى احتساب تكاليف حقيقية للمنتجات.  .3

 سابعا: طبيعة وأنواع التكاليف البيئية
 :يمكن تبويب التكاليف البيئية إلى ما يلي

 (:Marc 2006: 20) االتيتبويب التكاليف البيئية وفقا لألنشطة تتمثل في  .1
: وتشمل تكاليف تتحملها الشركة نتيجة القيام باألنشطة هدفها خفض أو تكاليف المنع .أ

إزالة األسباب المؤدية ألثار بيئية سلبية في المستقبل، مثل التكاليف الخاصة بإعادة 
ال يتم استخدام مواد سامة أو ضارة بالبيئة وعلى أن ال  تصميم العمليات اإلنتاجية بحيث

 ينتج عن العملية اإلنتاجية أي مخلفات غازية أو صلبة ضارة بالبيئة.
: تشمل األنشطة التي تمارسها الشركة لغرض قياس تكاليف أنشطة الحصر والقياس .ب

مستويات ومتابعة المصادر المختلفة المحتملة لألضرار البيئية، مثل أنشطة متابعة 
التلوث في المواد المستخدمة داخل الشركة وأنشطة متابعة التلوث في المخلفات الناتجة 

 عن التشغيل.
: تشمل تكاليف األنشطة التي تزاولها الشركة بغرض الرقابة تكاليف أنشطة الرقابة .ج

والتحكم في مصادر التلوث بالشركة تضم أنشطة استخدام مواد صديقة للبيئة وأنشطة 
 ادر التلوث.خفض مص

تكاليف أنشطة الفشل البيئي: تشمل تكاليف األنشطة التي تمارسها الشركة بغرض  .د
التخلص من األضرار البيئية التي حدثت نتيجة فشل الشركة منعها مثل تكاليف معالجة 
المخلفات اإلنتاجية الضارة بالبيئة وكذلك الغرامات المترتبة على مخالفة الشركة 

 للمنظمات البيئية. 
 تبويب التكاليف وفقا الرتباطها بالمنتجات .2

أن تبويب التكاليف وفقا الرتباطها بالمنتجات يمثل في  إلى( 508-504:2003يشير)عبدالبر
 :االتي
: تشمل التكاليف المرتبطة المواد الخام وتكاليف التكاليف العادية وتكاليف التشغيل  .أ

 الطاقة والتدريب.استخدام المباني والمعدات وتكاليف الشغل والعمالة و 
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: تشمل التكاليف التي تتكبدها الشركة لقاء االنصياع التكاليف القانونية والتشريعية .ب
 للتشريعات الحكومية مثل نفقات التقارير، واإلعالم، المراقبة واالختبارات والفحص.

: تمثل تكاليف العقوبات والغرامات والتسويات المالية الناتجة عن التكاليف المحتملة .ج
 وادث البيئية واإلصابات الشخصية وتدمير الممتلكات.الح

 :االتي( تبوب إلى Satish، al 2001:170التكاليف البيئية من حيث الوضوح ) .3
: هي تكاليف متعلقة باالمتثال للقوانين والتشريعات الحكومية مثل التكاليف الصريحة .أ

ث الجوي والذي ينتج تكاليف تركيب وصيانة معدات مراقبة التلوث وتكاليف معالجة التلو 
من دخان المصانع واستخدام مدخالت أقل تلوث في العمليات اإلنتاجية للحد من 

 االنبعاثات الملوثة في الجو.
: هي تكاليف التي تتضمنها حسابات أخري ولها تأثير على أجمالي التكاليف الضمنية .ب

 التكاليف خاصة في الصناعات الكيماوية والورق والحديد والصلب.
 ًا: القياس المحاسبي للتكاليف البيئية:ثامن

 مفهوم القياس المحاسبي: 
عرف القياس بأنه المقياس الذي له القدرة على تبويب وتصنيف الشيء المراد قياسه بإعطائه 

 (. 43:2007، قيمة عددية، تعبر عن عملية القياس المحاسبي بقواعد محددة )بن عطاء
( بأن القياس هو مقارنة األعداد بأحداث المؤسسة AAAوقد عرفت جمعية المحاسبين األمريكية)

الماضية والجارية والمستقبلية، وذلك بناءا على المالحظات والماضية أو الجارية بموجب قواعد 
محددة، وقد عرف أيضا بأنه عملية مقابلة يتم من خاللها قرن خاصية معينة هي خاصية التعداد 

ثل فيها بعصر معين في مجال معين هو المشروع النقدي لشيء معين هو حدث اقتصادي يتم
االقتصادي بعنصر أخر محدد وهو عدد حقيقي في مجال معين هو نظام األعداد الحقيقية، ذلك 
باستخدام مقياس معين هو وحدة النقد، بموجب قواعد اقتران معينة هي قواعد االحتساب )حيالي، 

100:2007.) 
في البيئة بشكل كمي أو مالي يمكن بواسطتها الحصول وعرف أيضا بأنه ترجمة لنشاط المؤسسة 

على معلومات بيئية تفسر للمستخدمين القوائم المالية للمؤسسة والقياس البيئي يمكن أن يكون من 
وجهة نظر المؤسسة أو المجتمع فالقياس من وجهة نظر المؤسسة هو مقدار ما تتحمله المؤسسة 

تجاه المجتمع، أما القياس من وجهة نظر المجتمع هو  من تكاليف نتيجة التزامها ومسؤولياتها
قيمة ما يتحمله تضحيات وما يصيبه من أضرار نتيجة النشاط االقتصادي للمؤسسة ويترجم ذلك 

 (. 45:2001، اآلثار السلبية التي تصيب المجتمع من التلوث وإهدار الموارد)العاصمي
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عن أثبات تأثيرات البيئة من خالل أدوات أن القياس المحاسبي البيئي هو عبارة  الباحثيري 
 القياس التي يستطاع من خاللها معرفة التأثيرات البيئية على المنشأة خالل فترة زمنية معينة.   

 أهمية القياس المحاسبي للتكاليف البيئية: .1
 (:132:1996، )محمداالتي تتمثل أهمية قياس التكاليف البيئية في 

 الموارد االقتصادية بالمجتمع.المساهمة في ترشيد استخدام  .أ
المفاضلة بين األساليب البديلة لحماية البيئة، حيث أن توفر القياس الكمي والنقدي لهذه  .ب

 التكاليف ساعد على دراسة البدائل المتاحة.
 توفير المعلومات المناسبة لمقابلة احتياجات المحاسبة البيئية الضريبية. .ج
ن عدم قياس التكاليف البيئية يتعارض مع التوافق مع فروض ومبادئ المحاسبة أل .د

 فروض ومبادئ المحاسبة مثل مبدأ األهمية النسبية.
 بيان أثر االلتزام بقوانين البيئة على تكلفة وجدة المنتج. .ه
اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم المالية يوفر احتياجات األطراف المتعددة  .و

 لمستخدمي المعلومات المحاسبية.
 إلى تكلفة حقيقية لوحدة المنتج من وجهة النظر القومية.التوصل  .ز
 لفت انتباه الحكومات والجهاد المسؤول عن قيمة الموارد الضائعة نتيجة التلوث. .ح
اإلفصاح هن التكاليف البيئية لألصول المخصصة لحماية البيئة من التلوث عن طريق  .ط

 فصلها عن األصول ذات األغراض اإلنتاجية.
مما سبق أن هناك أهمية كبير لقياس التكاليف البيئية ذلك لتحسين  ثالباح ويستخلص  

جودة المعلومات المحاسبية وكذلك االهتمام المتزايد من قبل الشركة الصناعية لتحمل المسؤولية 
أن المنافع الناتجة عن مزاولة الشركات الصناعية لنشاطاتها ال  للباحثتجاه البيئة، حيث أتضح 

إذا لم يؤخذ في االعتبار عناصر التكاليف البيئية عند تحديد وتقييم النشاط، تمثل منفعة حقيقة 
 مما يستلزم تحميل التكاليف البيئية على تكلفة المنتج.

 عناصر قياس التكاليف البيئية .2
 (.75:2007يتطلب القياس توفير عدة عناصر منها )السيد، 

المراد قياس بياناتها في  : بتوفير البيانات عن األنشطةتحديد األنشطة محل القياس .أ
الماضي أو الحاضر أو المستقبل ألن القياس يقتصر على وقت محدد، وتكمن الصعوبة 
في قياس الظواهر مستقبال العتمادها على التقدير الشخصي والذي يعتبر أقل موضوعية 
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من قياس األداء الفعلي إضافة إلى أنه عند تحديد األنشطة البيئية للمشروع يواجه 
 اسب مشكلة عدم تحديد لألهداف البيئية والجهة المسئولة عن وضعها.المح

: تعتبر النقود هي وحدة القياس إال أنها ال تتناسب مع الظواهر تحديد وحدة القياس .ب
 المراد قياسها لذلك يتم التحول إلى وحدات أخري.

 : توحد عدة طرق للقياس يتم من خاللها اختيار ما يتناسب معتحديد طرق القياس .ج
 حاالت وأهداف القياس المختلفة. 

 طرق قياس التكاليف البيئية  .3
 (:  75:2008كمال، ) توجد العديد من الطرق التي تستخدم لقياس التكاليف منها

: تعدم المحاسب المالية في القياس على أسعار التبادل اال أ ن هذه طريقة القياس النقدي .أ
مؤشرا غير صحيح لذلك يتم االستناد على األسعار غير متاحة في المحاسبة البيئية وتعد 

 (:146:2000بعض طرق التقدير منها )بدوي 
i. ووفقا لهذه الطريقة يتم االعتماد على الظواهر البديلة التي طريقة التقييم البديل :

 يتوقع أن تتضمن المنافع والتضحيات للظواهر محل القياس.
ii. انات التي يتم الحصول عليها : تعتمد هذه الطريقة على تحليل البيطريقة االستقصاء

من الفئات االجتماعية المتأثرة باألداء البيئي موضوع القياس، على أن تكون تلك 
 الفئات على دراية بالتأثيرات التي تقع عليهم.

iii. وفقا لهذه الطريقة يتم تقدير األضرار البيئية طريقة تكلفة التصحيح أو التجنب :
 رر أو اقتناء األجهزة الضرورية لتجنبه.على أساس المبالغ الالزمة لتصحيح الض

 : يعرف القياس بأنه تعيين أعداد لألحداث طبقا لقواعد محددة تشمل:طريقة القياس الكمي .ب
i. يقوم على ترتيب األشياء أو األحداث وإعطائها ترتيب وفقا نظام القياس الترتيبي :

 ألكبر أو أصغر ما تحتويه الخاصية محل القياس.
ii. يستخدم هذا النوع لتحديد االنحراف عن المعايير المحددة لىنظام القياس الفاص :

 قانونيا لتأثير بعض العمليات البيئية.
iii. يستخدم في قياس نتائج األداء البيئي في بعض الحاالت مثل نظام القياس النسبي :

تحديد معدل تكرار اإلصابة الذي يوضح مدي تعدد اإلصابات التي تلحق بالعاملين 
 فترة زمنية معينة. في المشروع خالل

: يقوم هذا النوع على الوصف اإلنشائي للظاهرة بحيث يمكن قارئي أسلوب القياس الوصفي .ج
التوصيف من تخيل هذا الحدث، ويعتبر من أسهل األساليب التي يمكن تطبيقها في مجال 
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القياس المحاسبي إال أن االعتماد عليه بصورة مطلقة في مجال القياس البيئي ال يوفر 
 لومات موضوعية عن األداء البيئي للمشروع.مع

أن صعوبة التحديد الدقيق لمصادر التلوث وعدم المقدرة على قياس تلك االثار  الباحثيالحظ 
نقدا يجعل القياس النقدي وحدة غير مالئمة لقياس التكاليف البيئية، أما أسلوب القياس الوصفي 

لظاهرة بدون التطرق لوحدة القياس لذلك فأنه فأنه يخضع للبعد الخيالي للقارئ ويرتبط بوصف ا
ال يوفر المعلومات الدقيقة عن األداء البيئي، أما أسلوب القياس الكمي فيستخدم بعض المؤشرات 
التي يمكن أن تكون قريبة من واقع القياس البيئي وحتى يصبح القياس لبيئي ذا فائدة البد من 

 .تكامل طرق القياس المتعددة مع بعضها البعض
 صعوبات قياس التكاليف البيئية  .4

هناك بعض الصعوبات التي تظهر عند تحديد وقياس التكاليف البيئية والتقدير عن نتائجها في 
 (:79-2005،78الواقع الفعلي هي )نايل،

: المشكلة تنبع من أن االلتزام البيئي للمؤسسة هو صعوبة حصر عناصر التكاليف البيئية .أ
فاق بشكل والمتسبب في حدوث عناصر التكاليف البيئية هو في حد النشاط المولد لواقع اإلن

ذاته مفهوم غير محدد، ولم يتفق على أبعاده بشكل قاطع من وجهة النظر العلمية، وال شك 
أن عدم القدرة على الوصول إلى أتفاق محدد حول ماهية االلتزام البيئي وحقيقة عناصره 

ليف البيئية المتولدة عنها وقياساتها والتقرير عنها يعني عدم القدرة على تحديد عناصر التكا
 بشكل دقيق.

: إن التداخل بين األنشطة صعوبة فصل التكاليف البيئية عن االقتصادية واالجتماعية .ب
االقتصادية واالجتماعية والبيئية يؤدي إلى إحدى المشكالت األساسية المرتبطة بعملية 

ي فعلي سبيل المثال تكاليف البحوث قياس األداء البيئي للمؤسسات بشكل موضوع
والتطوير بهدف زيادة درجة أمان المنتج من الممكن اعتبارها تكاليف اجتماعية الزمة لخلق 

 نوع من الرخاء.
: عادة ما يكون من الصعب الحكم على فعالية صعوبة ربط التكاليف بالعوائد البيئية .ج

العوائد البيئية يعني ذلك صعوبة وكفاءة التكاليف البيئية بسبب صعوبة ربط التكاليف ب
مقابلة تكاليف األداء البيئي خالل فترة زمنية معينة بالعوائد المتولد عن األداء خالل نفس 

 الفترة.
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 تاسعًا: اإلفصاح عن للتكاليف البيئية:
 مفهوم اإلفصاح عن التكاليف البيئية: .1

أو الوصفية في القوائم  يعرف اإلفصاح بشكل عام على أنه إظهار المعلومات سواء الكمية
المالية أو في الهوامش والمالحظات والجداول المكملة مما يجعل القوائم المالية غير مضللة 
ومالئمة لمستخدميها لتمكنهم من اتخاذ قرارات رشيدة لها عالقة بالوحدة االقتصادية على أن يتم 

 (.83:2008)كمال اإلفصاح بالوقت المناسب حتى ال تصبح المعلومات عديمة الفائدة 
وعرف أيضا بأنه يعبر عن أسلوب أو الطريقة التي بواسطتها تستطيع المنشآت إعالم المجتمع 
بأطرافه المختلفة عن نشاطاتها المختلفة ذات المضمون البيئي، وتعد القوام المالية أو التقارير 

 (.447:2011الملحقة بها أداة مناسبة لتحقيق ذلك )الطاهر، 
وعة من بنود المعلومات التي تتعلق بإدارة البيئية للمنشأة واآلثار المترتبة عليها وهو أيضا مجم

 (.  160:2018في الحاضر والمستقبل)عزيز
اإلفصاح بأنه عبارة عن عرض البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء وأنشطة اإلدارة  الباحثوعرف 

لى مدي التزام المنشأة باألداء البيئي واآلثار البيئية للمنشأة في القوائم والتقارير الدورية للحكم ع
 المالية المترتبة عليها في الماضي والحاضر والمستقبل.

 أهمية اإلفصاح عن التكاليف البيئية .2
 (.441-2001،400 ،عبد الحليم) :تتمثل أهمية اإلفصاح في اآلتي

بكفاءة الموارد يساعد اإلفصاح عن اآلثار االقتصادية لتلوث البيئة في التحليل والتنبؤ  .أ
االقتصادية للدولة في ضوء المتغيرات البيئية مما يؤدي الي زيادة ثقة المجتمع في 
المؤسسات التي تفي بمسؤولياتها البيئية وتشجيعها على تنمية وتطوير أنشطتها وفي مقابلة 

 زيادة الضغط على المؤسسات التي ال تعمل على الوفاء بمسؤولياتها البيئية.
ياجات المتزايدة لمستخدمي القوائم والتقارير المالية من المعلومات المتعلقة تلبية االحت .ب

بااللتزامات البيئية للمؤسسة في ظل تعدد هؤالء المستخدمين وتباين المعلومات والبيانات 
 الالزمة لهم.

تطوير اإلفصاح العام عن طريق التوسع في البيانات والمعلومات المتعلقة بااللتزامات البيئية  .ج
 للمؤسسة في ظل تعدد هؤالء المستخدمين وتباين المعلومات والبيانات الالزمة لهم.

ترشيد القرارات االقتصادية لمستخدمي القوائم المالية فيما يتعلق بتقييم مدي وفاء المؤسسة  .د
 بمسؤولياتها اتجاه المحافظة على البيئة

 :االتيأن أهمية اإلفصاح تكمن في  الباحثيالحظ 
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ترام المجتمع واألفراد في المؤسسات ثم زيادة اإلقبال على منتجاتها لتوسع في دعم ثقة واح .1
 استثماراتها مما ينعكس أثره على نتيجة نشاطها.

اإلفصاح عن النفقات البيئية بصورة مفصلة في القوائم المالية سوف يسمح بقياس منافعها  .2
مؤسسة لحماية البيئة من مثل مساعدة المستثمرين ليروا بوضوح السياسات التي تطبقها ال

 اآلثار الضارة ومن ثم ترشيد قراراتها المتعلقة بالمؤسسة.
 أهداف اإلفصاح عن التكاليف البيئية .3

 تتمثل أهداف اإلفصاح في اآلتي:
 (.Gadin،2000:130-132) األهداف الداخلية: تتمثل في اآلتي: .أ

i. الكي الشركة والعاملين يوفر اإلفصاح قاعدة جيدة للبيانات والمعلومات يمكن أن تخدم م
فيها فيما يتعلق بكفاءة اإلجراءات المتخذة للمحافظة على سالمة البيئة فضال عن 

 اطالع اإلدارة على حجم التكاليف اإلضافية التي تتحملها في حماية البيئة.
ii.  التزام المنظمة بإجراءات سالمة البيئة وحمايتها من التلوث يساهم في خلق حالة من

نفسي والصحي للعاملين فيها مما يقلل من حدة دوران اليد العاملة والتكاليف االستقرار ال
 المرتبطة به 

 (:2018، )عوادي أهداف الخارجية: تتمثل في اآلتي .ب
i.  إظهار التزام المؤسسة بمتطلبات المسؤولية االجتماعية ومشاركتها في تحمل االعباء

 العامة للمجتمع.
ii. اب حقوق الملكية والغير ممن يمارس يعد اإلفصاح وسيلة للتفاوض بين أصح

ضغوطا على المؤسسة كالمستهلكين والموردين والجمهور والهيئات االجتماعية 
 األخرى.

iii.  يعد انعكاس لنشاطات المؤسسة في مجال حماية البيئة وسالمة مواقع عملها من
التلوث والهدر في المواد السامة مما يجعل مسؤوليتها القانونية إزالة األضرار 

 إلصابات التي قد تسببها مؤسسات أخري مماثلة.وا
 :االتيأن أهمية اإلفصاح يمكن تلخيصها في  الباحثيالحظ 

كسب رضاء وقناعة المستهلكين بما تطرحه المنظمة من سلع وخدمات في السوق بالتالي  .1
 زيادة اإلقبال على منتجاتها.

السوق من خالل تحسين المحافظة على المركز التنافسي للمؤسسة بالبيئة لمماثلة في  .2
 سمعتها تجاه األطراف ذات العالقة بنشاطها االقتصادي واالجتماعي.
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يساعد مستخدمي المعلومات على اتخاذ قرارات التخطيط والرقابة وتقييم األداء فضال عن  .3
 تطوير البحوث والدراسات في مجال سالمة البيئة وخدمة المجتمع.

 ئيةطرق ونماذج اإلفصاح عن التكاليف البي .4
)العليمان،  هنالك طرقتين في تحديد اإلفصاح عن التكاليف البيئية طرق اإلفصاح: -أ

79:2010:) 
i. يتم اإلفصاح عن األداء البيئي ضمن القوائم التقليدية، أي يكون جنبا طريقة الدمج :

الي جنب في القوائم المالية، يعبر عنه بوحدة النقد باعتبار أن المعلومة البيئية 
لمؤسسة تحقق مبدأ التكامل وأن اإلفصاح عن األداء البيئي في القوائم واالقتصادية ل

المالية هو المفضل حيث يسمح بتطبيق مفاهيم بيئية جديدة منسجمة مع مفاهيم 
 المالية مقل مفهوم العمليات البيئية والتكاليف والمنافع البيئية.

ii. لة عن القوائم : يتم اإلفصاح عن األداء البيئي في التقارير منفصطريقة الفصل
المالية وملحقاتها وبغض النظر عن تقرير من حيث كونه وصفيا وكميا سواء كان 
اإلفصاح شامال أو جزئيا مع اإلبقاء على القوائم المالية المحاسبة المالية التقليدية 

 كما هي.
، )حنان كما تأخذ تقارير اإلفصاح في هذه الطريقة عدة أشكال التالية

276:2003.) 
i.  صفية تصف بطريقة سردية أو روائية لألنشطة البيئية التي قامت بها تقرير و

المؤسسة وهي عادة أنشطة االلتزام االختياري للمؤسسة دون محاولة تقويم وتحليل 
 التكاليف والمنافع المترتبة على هذه األنشطة.

ii.  لتأثيرات األنشطة البيئية دون التعرف بقيمة  التكاليفيتقارير تفصح عن الجانب
 منافع، وتعرف هذه التقارير بتقارير المدخالت.ال

iii.  تقارير تفصح عن كل من التكاليف ومنافع األنشطة البيئية وتعرف بتقارير
 المدخالت والمخرجات.  

 نماذج اإلفصاح عن التكاليف البيئية -ب
يتم اإلفصاح عن المعلومات البيئية من خالل نمازج معينة من التقارير والقوائم المنفصلة تلحق 

-2007،229عادة بالقوائم المالية المنشورة تتمثل هذه النماذج في أربعة نمازج رئيسية)البدوي،
237:) 
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i. ظهار : تهدف هذه القائمة إلى إقائمة الربح المعدل بأعباء الوفاء بالمسؤولية البيئية
تأثيرات المساهمات البيئية ألنشطة المؤسسة علي صافي الربح كما توضح ما 
تتحمله المؤسسة من تكاليف من أجل االلتزام بمسؤوليتها البيئية المختلفة، حيث 
تظهر هذه التكاليف مصنفة حسب طبيعتها اختيارية أو إجبارية، وتتمثل هذه 

واء وتكلفة معالجة المخلفات السائلة، التكاليف تكلفة عملية الرقابة على تلوث اله
وتكلفة تحسين المظهر الجمالي للبيئة وتظهر أهمية هذه المنافع، في مجال تقييم 
أداء المشاريع حيث توضح ما تتحمله المشروع من تكاليف بيئية ومدي االلتزام 

 بمسؤوليات البيئية.
ii. دف هذه القائمة الي توفير : تهقائمة المركز المالي المعدل بتأثيرات المساهمة البيئية

معلومات عن الموارد المتاحة لالستخدام في مجال األداء البيئي وما يقابله من 
حقوق للغير، ويساعد هذا في معرفة اإليرادات التي تنتج عن مساهمات بيئية في 
المستقبل وما يقابلها من أموال خصصها القتنائها حيث يتم أعداد هذه القائمة بإعادة 

نات األصول والخصوم التي تتضمنها قائمة المركز المالي التقليدية عرض مكو 
البيئية وما يقابلها من خصوم بصورة منفصلة فتظهر األصول الخاصة بأنشطة 

 االقتصادية. عن األصول والخصوم الخاصة باألنشطة
iii. ئج : يهدف هذا التقرير الي توفير معلومات تعكس نتاتقرير األداء البيئي المتعدد األبعاد

قياس التأثيرات البيئية الكلية ألنشطة المؤسسة ويتميز هذا التقرير عن القائمتين 
 السابقتين بالمزايا التالية: 

  يوفر معلومات تعكس نتائج قياس العمليات البيئية التي يتطلبها القانون كحد
بينما في القائمتين  أدني لتحقيق األهداف البيئية حتى ولو لم يقيم لها المشروع،

 السابقتين يتم عرض المعلومات عن العمليات البيئية التي تم انجازها فعال.
  المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير تضيف داللة بيئية أكثر وضوحا لتأثيرات

 المساهمات البيئية بما يفيد في تقييم فعالية الموارد المستخدمة.  
iv. تهدف هذه القائمة الي توفير يئيةالقائمة المالية لتأثيرات عدم الوفاء بالمسؤولية الب :

معلومات تعكس نتائج القياس النقدي للعمليات البيئية المؤدية إلى انحرافات غير 
مالئمة في األداء البيئي، حيث تساعد هذه المعلومات في التعرف على قيمة التأثيرات 

تعطي أن السالبة التي تؤدي إلى األضرار بيئية وتعبر هذه القيمة عن التكاليف التي 
 تتحملها المؤسسة للوفاء بمسؤوليتها البيئية.
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 أساليب اإلفصاح عن التكاليف البيئية .5
يجب أن يتم اإلفصاح عن التكاليف البيئية باألسلوب الذي يمكن مستخدمي القوائم  

المالية من فهم هذه المعلومات الختالف أنواع المستثمرين حيث يتوقف اختيار مكان اإلفصاح 
ت البيئية على طبيعة المعلومة ومدي أهميتها حيث ينقسم مكان اإلفصاح إلى عن المعلوما

 (:2008كمال، ) قسمين
: يتم فيه إظهار كافة المعلومات ذات الصبغة الرقمية في اإلفصاح داخل القوائم المالية .أ

القوائم المالية حيث يجب اإلفصاح من خالله عن المعلومات المالية البيئية واالقتصادية 
على اعتبار أنهما متكامالن ويشكال سويا التقرير الكامل والشامل عن أداء معا 

 المؤسسة.
: يتم فيه توحيد المفاهيم والمعاني وللمصطلحات البيئية اإلفصاح خارج القوائم المالية .ب

المستخدمة بين المؤسسات بعضها البعض والمدرجة بالقوائم المالية وكذلك المستخدمة 
 لقوائم لتوحيد المعاني وبالتالي تكون ذات منفعة.في اإلفصاح الخارجي ل

 متطلبات اإلفصاح عن التكاليف البيئية   .6
 (:171:2013، )حسن االتيتتمثل في 

وجود تنظيم مهني قوي يتولى موضوع المعايير المهنية المقبولة والمتعلقة باإلفصاح  .أ
 البيئي ومراقبة تطبيقها.

المشروعات لقوانين حماية البيئة وتوقيع أنشاء أجهزة حكومية تتولي مراقبة تنفيذ  .ب
 العقوبات المالية وغير المالية على المؤسسات التي تخالف تلك القوانين والنظم.

تدخل الدول والمنظمات العلمية والمهنية المحاسبية وجماعات حماية البيئة لجعل  .ج
تلوثا خطيرا اإلفصاح البيئي إلزاما كخطوة أولى بالنسبة للمؤسسات التي تسبب منتجاتها 

للبيئة مثل صناعة البترول واالسمنت واألدوية مما يؤدي في النهاية إلى تقييم اإلفصاح 
 على مستوي جميع المؤسسات.

وجود مقاييس علمية وعملية تقيس التكاليف والمنافع الخاصة باألنشطة البيئية تعتمد  .د
 س.على األساليب الكمية واإلحصائية مما يدعم الثقة في هذه المقايي

اإلفصاح عن السياسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسة في معالجة التكاليف ومنافع  .ه
 أنشطتها البيئية.
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أن متطلبات اإلفصاح عن التكاليف البيئية تتطلب تطوير دور المراجع  الباحثيالحظ  
ة في الخارجي ومسؤوليته لتشمل مراجعة األنشطة البيئية والتقرير عنها لتحقيق الدقة والموضوعي

 اإلفصاح.      
 معوقات اإلفصاح عن التكاليف البيئية  .7

أن كان أعداد التقارير المالية يعتبر أخالء لمسؤولية اإلدارة تجاه المساهمين فأن أعداد تقارير 
بيئية يعتبر أخالء لمسؤولية اإلدارة تجاه المجتمع إال أن التقارير في ظل التكاليف البيئية 

 وقات التالية:تصادفها مجموعة من المع
: حيث ال يوجد نمط واحد متفق عليه للتقارير البيئية فبعضها االختالف في المحتوي  .أ

جاء في شكل مجموعة من التقارير المنفصلة عن األداء المالي والبعض اآلخر جاء 
 مختلطا مع األداء المالي.

قارير : يعني االختالف في نوعية المعلومات التي تغطيها التاالختالف في المجال .ب
البيئية تغطي فقط بند التكاليف التي تنفذها المؤسسات للحد من التلوث والبعض 
األخر يتناول االلتزامات البيئية للمؤسسات واألثر على أصولها وتضمنت التقارير 

 اإلفصاح عن السياسة البيئية.
: فبعض المعلومات يتم اإلفصاح عنها في القوائم االختالف في وسيلة اإلفصاح .ج

لية التقليدية وبعضها في المالحظات المرفقة بالقوائم المالية أو في تقارير مفصلة الما
بل أن بعض المؤسسات لجأت إلى اإلفصاح في وسائل أخري مثل الشبكة 

 االلكترونية.
: حيث يتراوح اإلفصاح البيئي ما بين فترات ربع سنوية االختالف في دورية التقارير .د

ق المالية بالبورصة إلى فترة ثالثة سنوات كما تقوم كما تتطلب لجنة تداول األورا
 بعض المؤسسات بذلك.

: فالمؤسسات الكبرى ذات المقدرة المالية العالية تقوم االختالف في كمية المعلومات .ه
 باإلفصاح أعلي من المؤسسات ذات المقدرة أقل.          

 للتنمية المستدامة يالمحور الثالث: اإلطار المفاهيم
 مفهوم التنمية المستدامة:: أوالً 

والتي عقدت في ريو دي جانيرو وكانت التنمية  1992قمة األرض عام  مجموعة أصدرت
تعريفا التي تحدد المعايير  21المستدامة المفهوم الرئيسي للمؤتمر، الذي صدر عنه وثيقة 

للبشرية لمواجهة  االقتصادية واالجتماعية والبيئية لكيفية تحقيق التنمية المستدامة كبديل تنموي 
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احتياجاتهم وتحديات القرن الحادي والعشرون وعبر عن ذلك في مجموعات وهي التعارف 
 االقتصادية واالجتماعية والبيئية واإلنسانية التكنولوجية كما يلي:

التنمية المستدامة تسعي إلى االستقرار والنمو  ن: فأواإلنسانيعلى الجانب االجتماعي  .1
مية المستدامة بأنها عملية التنمية االقتصادية التي تلبي حاجات السكاني، وعرفت التن

 (.2018، الحاضر دون تعريض أجيال في تلبية حاجاتهم للخطر )اإلمام، وخالد
أن التنمية المستدامة تركز على اإلدارة المثلي للموارد للحصول  :على الجانب االقتصادي .2

شرط الحفاظ على نوعية الموارد على الحد األقصى من منافع التنمية االقتصادية 
 Mail Markendesaواستخدام الموارد على أن ال يقل من الدخل الحقيقي )

(، كما تعني التنمية المستدامة بالنسبة للدولة المتقدمة خفضا في مستوي 1988:11
استهالك الطاقة والموارد أما بالنسبة للدول النامية تعني توظيف الموارد من أجل رفع 

عيشة المواطن والحد من الفقر وبشكل أشمل ضمان تنمية داخل الفرد في مستوي م
 .Ciegis (2008:17))المستقيل وليس بأقل من الجيل الحالي  

: تعرف التنمية المستدامة على أنها استخدام الموارد الطبيعية على الجانب البيئي .3
ا بالبيئة لألجيال المقبلة المتجددة بطريقة ال تؤدي الى فنائها أو تدهورها أو تناقص قدراته

 Robertمع الحفاظ على رصيد ثابت غير متناقص من الموارد الطبيعية )
Goodland1987:36.) 

: عرفت التنمية المستدامة بأنها استخدام تكنولوجيا جديدة أنظف على الجانب التكنولوجي .4
ستقرار المناخ وأقدر على إنقاذ الموارد الطبيعية بهدف الحد من التلوث والمساعدة على ا

واستيعاب النمو في أعداد السكان باإلضافة إلى رفع مستوي الخدمات الصحة والتعليم 
 .James Gustare 1999:30)خاصة في الريف )

يعرف الباحث مما سبق التنمية المستدامة على أنها صيانة الموارد الصغيرة في البيئة لتلبية 
تصادية وأدارتها بأرقي تكنولوجيا مع ضمان استمرارية احتياجات البشر الحاليين االجتماعية واالق

 الموارد لرفاهية األجيال التالية.
 : أهمية التنمية المستدامةثانياً 
 ( أن أهمية التنمية المستدامة تتمثل في االتي:2010أبو زنط وغنيم، )يري 
يق حياة أفضل تحسين القدرة الوطنية على اإلدارة الموارد الطبيعية إدارة واعية رشيدة لتحق .1

 لكافة فئات المجتمع وللسكان. 
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احترام البيئية الطبيعية من خالل تنظيم العالقة بين األنشطة البشرية وعناصر البيئة وعدم  .2
اإلضرار بها إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي للسكان وتنمية أحساس الفرد بمسؤوليته تجاه 

 المشكالت البيئية.
فة مراحل التخطيط اإلنمائي، من أجل تحقيق االستغالل ضمان أدراج التخطيط البيئي وكا .3

 الرشيد في للموارد الطبيعية للحلول دون استنزافها أو تدميرها.
ربط تكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع، وجمع ما يكفي من البيانات األساسية  .4

 ذات الطابع البيئي للسماح بأجراء تخطيط أنمائي سليم.
ما يواجهه من تحديات في شتي المجاالت لضمان المشاركة البيئية إعالم الجمهور ب .5

 الفعالة.
التركيز على األنظمة المعرضة لألخطاء، سواء كانت أراضي زراعية معرضة للتصحر أو  .6

 مصادر مياه معرضة للنضوب أو التلوث أو نموا عمرانيا مخالفا.
اتيجيات وبلورة األهداف وسم التنمية المستدامة تساهم في تحقيق الخيارات ووضع االستر   .7

 السياسات التنموية برؤية مستقبلية أكثر توازنا وعدال.
أحداث التغيير الفكري والسلوكي والمؤسسي الذي يتطلبه وضع السياسات والبرامج  .8

التنموية، وتنفيذها بكفاءة وفعالية وتجنب التدخل والتكرار واالختالف وبعثرة الجهود 
ة في مقدمتها الوقت وعامل الزمن الذي يصعب تعويضه ويتعذر واستنزاف الموارد المحدود

 خزنه واسترجاعه.
أن أهمية التنمية المستدامة تتمثل في زيادة فرصة الشراكة والمشاركة في التبادل  الباحثويالحظ 

الخبرات والمهارات وتساهم في تفعيل دور التعليم والتدريب والتوعية لتحفيز اإلبداع والبحث عن 
 جديدة تزيد من وتوليد توظيف المعرفة العلمية. أساليب

 :رابعًا: أهداف التنمية المستدامة
إلرساء مفهوم التنمية المستدامة البد من تحقيق جملة من األهداف الشاملة لكافة المجاالت 

 ويمكن تلخيصها في اآلتي: 
التنموية تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان: من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات  .1

لتحسين نوعية حياة السكان في المجتمع اقتصاديا واجتماعيا عن طريق التركيز على 
 الجوانب النوعية للنمو وليس الكمية وبشكل عادل ومقبول وديمقراطي.

احترام البيئية الطبيعية وتركز التنمية المستدامة علي على العالقة بين نشاطات السكان  .2
 طبيعية ومحتواها على أنها أساس حياة اإلنسان.والبيئة وتتعامل مع النظم ال
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تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة: وتنمية احساسهم بالمسؤولية تجاههما، وحثهم  .3
على المشاركة الفعالة في أيجاد حلول مناسبة لها من خالل مشاركتهم في إعداد وتنفيذ 

 متابعة وتقييم برامج ومشاريع التنمية المستدامة.
حقيق استغالل عقالني للموارد: تتعامل مع الموارد الطبيعية على أنها موارد محدودة لذلك ت .4

 تحول دون استنزافها وتعمل على توظيفها بشكل عقالني.
ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع: تحاول التنمية توظيف التكنولوجيا الحديثة بما  .5

بأهمية التقنيات المختلفة في مجال التنموي،  يخدم أهداف المجتمع من خالل توعية السكان
 وكيفية استخدام المتاح والجديد منها تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة.

إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع: وبطريقة تالئمه إمكانية  .6
القتصادية والسيطرة على جميع وتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته يمكن تفعيل التنمية ا

 (.68:2014 ،المشكالت البيئية ووضع الحلول المناسبة لها )شيلي
 خامسًا: خصائص التنمية المستدامة

 -:(62:2018، )رسوان تتميز التنمية المستدامة بخصائص عديدة تتمثل في االتي
 ة مستقبلية.تنمية طويلة تعتمد على تقرير اإلمكانيات المتوفرة وتخطيطها ألطول فتر  .1
 تراعي حق األجيال القادمة في الموارد الطبيعية الموجودة. .2
 تراعي احتياجات البشر لتحسين نوعية حياتهم. .3
 تدعو إلى عدم استنزاف الموارد الطبيعية أو تلوثها والحفاظ المحيط الحيوي للبيئة. .4
ادي والمجاالت تعدد مجاالت وإبعاد التنمية المستدامة لتشمل باإلضافة إلى المجال االقتص .5

 البيئية واالجتماعية.
التنمية المستدامة ذات بعد أفقي غير محدد بحدود جغرافية، فهي ذات أبعاد محلية  .6

 وإقليمية وعالمية.
التنمية المستدامة ذات مفاهيم متعدد يمكن تفسيرها وفق المنظورات المختلفة فيها لتقدير  .7

 اإليفاء بها. احتياجات اإلنسانية الحالية والمستقبلية وكيفية
 -يالحظ الباحث أن التنمية المستدامة تتميز بخصائص تتمثل في: 

التنمية المستدامة تقوم على أساس تلبية متطلبات أكثر الشرائح فقرا وتسعي الي الحد من  .1
 تفاقم الفقر في العالم.

 تحرص على تطوير الجوانب الثقافية وإليفاء على الخصوصية أو الحضرية للمجتمعات. .2
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صر التنمية المستدامة ال يمكن فصلها عن بعض وذلك لشد تداخل العناصر الكمية عنا .3
 والنوعية لهذه التنمية. 

 سادسًا: مجاالت التنمية المستدامة:
يتطلب تطبيق مفهوم التنمية المستدامة في العالم، تحسين الظروف المعيشية لجميع سكان العالم 

وأن تكون للهدر واالستنزاف غير المبرر ولتحقيق هذه بالشكل الذي يحافظ على الموارد الطبيعية 
 المعادلة الصعبة يتطلب األمر التركيز على اآلتي: 

تحقيق النمو االقتصادي والعدالة: من خالل خلق ترابط بين األنظمة والقوانين االقتصادية  .1
 ميز.العالمية، بما يكفل النمو االقتصادي ولجميع جول ومنتجات العام دون استثناء أو ت

المحافظة على الموارد البيئية والطبيعية لألجيال المقبلة، والذي يتطلب البحث المستمر عن  .2
إيجاد الحلول الكفيلة للحد من االستهالك غير المبرر والمرشد للموارد االقتصادية، هذا 

 باإلضافة إلى الحد من العوامل الملوثة للبيئة.
العالم، من خالل أيجاد فرص العمل وتوفير تحقيق التنمية االجتماعية في جميع أنحاء  .3

الغذاء والتعليم والرعاية الصحية للمجتمع، بما في ذلك توفير الماء والطاقة حيث تولت 
للتأثير على ضرورة إرساء قواعد التنمية  2002وعام1972الجهود العالمية ما بينعام

، محمد وشبومة )المستدامة على مستوي العالم عقدت ثالثة مؤتمرات أرضية دولية مه
2018.) 

 سابعًا: مبادئ التنمية المستدامة:
 (:32:2008، سالمدئ التنمية المستدامة في اآلتي)تتمثل مبا

 مبدأ اإلنصاف: أي حصول كل إنسان على حصة عادلة ومتوازنة من ثروات المجتمع. .1
ي صنع القرارات مبدأ التمكين: بمعني إعطاء أفراد المجتمع إمكانية المشاركة الكاملة الفعالة ف .2

واآلليات أو التأثير عليها وذلك من أجل زيادة االكتفاء لدي هؤالء األفراد بالشكل الذي 
 يمكنهم من مشاركة فاعلية في عملية التنمية.

حسن األداء والمسالة: أي خضوع أهل الحكم واألداء إلى مبدأ الشفافية والمحاسبية والرقابة  .3
والمحسوبيات وجميع العوامل األخرى التي تشكل من والمسؤولية من اجل تجنيب الفساد 

 نشأتها عقبة في طريقة التنمية المستدامة.
مبدأ التضامن: بين األجيال وبين الفئات االجتماعية داخل المجتمع وبين المجتمعات  .4

األخرى للتنمية المستدامة وذلك من خالل الحفاظ على البيئة الموارد الطبيعية لألجيال 
 لك تأمين الحصص العادلة من النمو لكافة الفئات.القادمة، وكذ
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وأن مميزات التنمية المستدامة يمثل في تطوير الجوانب االقتصادية واالجتماعية  الباحثيالحظ  
والبيئية لحماية حاجات المجتمع الحالية والمستقبلية التي تسعي إلى تحقيق متطلبات أكثر لشرائح 

 المستوي المحلي واإلقليمي والدولي الجوانب.الفقراء وتخفيض معدالت الفقر على 
 ثامنًا: مزايا التنمية المستدامة:

 (:49:2021لدم، تتمثل أهم مزايا التنمية المستدامة في )
 ترقية حماية البيئة. .1
 االهتمام بالتوازن بين الحاضر والمستقبل. .2
 الرؤية العالمية للتنمية. .3
 البحث بين مكونات التنمية. .4
 مشروع التنمية المستدامة. التأكيد على حداثة .5
 تحرص على تطوير الجوانب الثقافية واإلبقاء على الحضارة الخاصة بكل المجتمع. .6

 عاشرًا: أسس التنمية المستدامة: 
يستند مفهوم التنمية المستدامة إلى مجموعة من األسس أو الضمانات الرامية إلى تحقيق أهدافه 

 (:2004، )جيد أهمها
االعتبار الحفاظ على خصائص ومستوي أداء الموارد الطبيعية أن تأخذ التنمية في  .1

 الحالية والمستقبلية كأساس مشترك لألجيال المقبلة والمتاح من الموارد.
ال تركز التنمية إزاء هذا المفهوم على قيمة عائدات النمو االقتصادي بقدر ارتكازها على  .2

ن تحسين الظروف المعيشية نوعية وكيفية توزيع تلك العائدات ما يترتب على ذلك م
 للمواطنين.

يتعين إعادة النظر في أنماط االستثمار الحالية، مع تعزيز استخدام وسائل تقنية أكثر  .3
توافقا مع البيئة تستهدف الحد من مظاهر الضرر واإلخالل بالتوازن البيئي والحفاظ على 

 استمرارية الموارد الطبيعية.
الستثمار وهياكل اإلنتاج وإنما يستلزم األمر أيضا ينبغي االكتفاء بتعديل أنماط ا ال .4

 تعديل أنماط االستهالك السائدة اجتناب اإلسراف وتحديا الموارد وتلوث البيئية.
استدامة وتوصيل استمرارية النظم اإلنتاجية أساس الوقاية من احتماالت انهيار مقومات  .5

ظم تقليدية ترتبط بمقومات التنمية المستدامة خاصة الدول النامية التي تعتمد على ن
 البيئة الطبيعية.
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 أحد عشر: متطلبات التنمية المستدامة:
 (:137:2020يمكن إدراج متطلبات التنمية المستدامة كما يلي )الخزاري وأخرون 

اقتصاد في استهالك الثروات والموارد الطبيعية: حصر الثروة الطبيعية والموارد المتاحة في  .1
 ا هو يكفي من المواد لألجيال القادمة.الوقت الحاضر وتقدير م

سد احتياجات البشرية مع ترشيد االستهالك والتعرف على احتياجات البشرية القائمة  .2
 والمستقبلية وأولوياتها.

العناية بالتنمية البشرية في المجتمع والعمل على بناء مجتمع قائم على المعرفة بما في ذلك  .3
 وسبل التعلم وتشجيع االبتكارات.التنمية البشرية وتوفير المعلومات 

 التنمية االقتصادية الرشيدة وتبني برامج اقتصادية رشيدة مبنية على المعرفة. .4
الحفاظ على البيئة واالهتمام بالبيئة الخاصة والعامة والعمل على تلبية متطلبات الحفاظ  .5

 عليها على أساس المعرفة بإصالح المشكالت المؤثر على البيئة بشكل إيجابي.
الشراكة والعالقات الداخلية والخارجية وتوطيد العالقات التعاون والشراكة في المعلومات  .6

 داخل المنظمة والتبادل المعرفي مع الخارج بداية بمناطق ذات الطبيعة المتشابهة.
 عشر: معايير التنمية المستدامة أثني

 (:20:2008، )منير تتمثل معايير التنمية المستدامة في اآلتي
 كون واضحة يمكن تحقيقها أي ببساطة يستطيع المجتمع فهمها وتقبلها.أن ت .1
 تكون ذات قيم حدية متاحة. .2
 أن توضح ما إذا كانت المتغيرات قابلة للقياس ويمكن التحكم فيها أم ال. .3
 أن تكون قابلة للقياس يمكن التنبؤ بها. .4
بدقة وأن تكون  تحديد األساليب المستخدمة في إعداد أي مؤشر بوضوح أن يتم توظيفها .5

 مقبولة اجتماعيا وعلميا وان تكون من السهل إعادة إنتاجها.
أن تعكس صحة المجتمع االقتصادي واالجتماعي والبيئي وأن تكون طويلة األمد علي  .6

 مر األجيال.
 المحور الرابع: تحليل البيانات واختبار الفرضيات:

المصارف العاملة بمدينة  يتكون مجتمع وعينة البحث من موظفيمجتمع وعينة البحث: 
وتم اختيار عينة البحث من موظفي وإدارات المصارف العاملة بمدينة الدمازين حيث  الدمازين

( استبانة صالحة للدراسة والتحليل ما نسبته 50( استمارة استبانة وتم استرداد عدد )50تم توزيع )
(100%.) 
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 ي للبيانات والمصادر الثانوية المتعلقةاعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليل منهج البحث:
الدراسات السابقة واإلطار النظري، كما  ، حيث اعتمد علىالمحاسبة البيئية والتنمية المستدامة

من جزأين األول يشتمل على بيانات  اعتمد على االستبانة لجمع البيانات األولية والذي تكون 
، كما تم الدراسةتتعلق بموضوع  اتفقر  عامة عن المستجيبين، أما الجزء الثاني فقد تضمن

 .الدراسة( لتحليل االستبانة، واختبار فرضيات SPSSاستخدام البرنامج اإلحصائي )
 أداة الدراسة: تقسم االستبانة الى قسمين كاالتي:

  :( فقرات4يتكون من البيانات الشخصية والوظيفية وتتكون من )القسم األول. 
  :كما يلي محورينتم تقسيمه الى القسم الثاني: 

 .( فقرات8تكون من )وت الفرضية األولىالمحور األول: 
 ( فقرات.8تكون من )الفرضية الثانية وتالمحور الثاني: 

وقد كانت اإلجابات على فقرات االقسام وفق مقياس ليكرت الخماسي، كما هو موضح في 
 (.1الجدول رقم: )

 ات مقياس ليكرت( درج1جدول رقم )                             
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة التصنيف

 1 2 3 4 5 درجة الموافقة
صدق االستبانة يعني التأكد من أنها تقيس ما أعدت لقياسه، كما يقصد  :صدق االستبانة

ناحية، ووضوح  بالصدق" شمول االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من
 ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها ناحية ات ومفردات منفقر 

 بالتأكد من صدق االستبانة بطريقتين هما: الباحثوقام 
حيث تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين، تألفت من عدد من  :/ الصدق الظاهري 1

 الباحثد استجاب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السودانية والمتخصصين في المحاسبة وق
بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، حيث خرجت  آلراء المحكمين

 .االستبانة في صورتها النهائية
 (50تم حساب الصدق البنائي لفقرات االستبانة على عينة الدراسة البالغ ) :/ الصدق البنائي2

لكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبانة، مفردة، وذلك بحساب معامل االرتباط بين الدرجة ا
( ان جميع معامالت االرتباط في جميع محاور االستبانة عند مستوى داللة 2ويبين الجدول رقم )

 0.05حيث إن القيمة االحتمالية اقل من  0.05
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 ( معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية لالستبانة2جدول رقم )
معامل  ضيةالفر  م

 االرتباط
القيمة 

 االحتمالية
هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين القياس : الفرضية األولى 1

 المحاسبي للتكاليف البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
0.845 0.000 

هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين اإلفصاح : الفرضية الثانية 2
 يق التنمية المستدامة.المحاسبي عن التكاليف البيئية وتحق

0.811 0.000 

ثبات االستبانة يعنى التأكد من أن االجابة ستكون واحدة تقريبا  لو تكرر تطبيقها على األشخاص  :ثبات االستبانة
( 3نفسهم في وقت لخر، وقد تم استخدام طريقة كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة، حيث يوضح الجدول رقم )

 .فا لكل فرضية من فرضيات الدراسةمعامالت كرونباخ أل
 ( معامالت كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة3جدول رقم )

عدد  المحاور م
 الفقرات

معامل  الفا كرنباخ
 الصدق

: هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين الفرضية األولى 1
القياس المحاسبي للتكاليف البيئية وتحقيق التنمية 

 المستدامة.

8 0.795 0.862 

: هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين الفرضية الثانية 2
اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية وتحقيق التنمية 

 المستدامة.

8 0.755 0.756 

 0.809 0.775 جميع المحاور معا
( 0.755( أن معامالت كرونباخ ألفا قد تراوحت بين )3تظهر النتائج المبينة في الجدول رقم )

بالثبات، بينما تراوحت  ( وهي معامالت ثبات مرتفعة، مما يشير إلى تمتع االستبانة0.795و)
قد تأكدوا من ثبات وصدق  الباحث( وبذلك يكون 0.862( و)0.756معامالت الصدق بين، )

استبانة الدراسة، مما يجعلهم على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج، واإلجابة 
 .الدراسة واختبار فرضياتهاعلى أسئلة 

 تحليل واختبار المحاور:
 سمرنوف(-اختبار التوزيع الطبيعي )اختبار كولمجروف

سمرنوف( لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال؟ -)اختبار كولمجروف الباحثاستخدم 
رط أن يكون وهو اختبار ضروري في حالة اختبار المحاور، ألن معظم االختبارات المعملية تشت

( المحسوبة أكبر من قيمة T( أن قيمة اختبار )4) توزيع البيانات طبيعيا ، ويوضح الجدول رقم
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(T الجدولية، وكذلك مستوى الداللة أكبر )(sig. > 0.05) 0.05  وهذا يدل على أن البيانات
 تتبع التوزيع الطبيعي، ويجب استخدام االختبارات المعملية.

 (Sample Kolmo – 1التوزيع الطبيعي )( اختبار 4جدول رقم )
القيمة 
 االحتمالية

 قيمة
T 

عدد 
 الفقرات

 الفرضية المحاور

: هنالك عالقة ذات داللة احصائية بين القياس الفرضية األولى 8 0.965 0.002
 المحاسبي للتكاليف البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

 ىاألول

عالقة ذات داللة احصائية بين اإلفصاح  : هنالكالفرضية الثانية 8 1.011 0.000
 ةالثاني المحاسبي عن التكاليف البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.

 خصائص وسمات عينة الدراسة:
 ( البيانات الشخصية لعينة الدراسة5جدول )

 النسبة المئوية % التكرار البند 
 

 المؤهل العلمي
 %64 32 بكالوريوس
 %20 10 دبلوم عالي

 %12 6 جستيرما
 %4 2 دكتوراه 

 %100 50 المجموع
 

 التخصص العلمي
 %58 29 محاسبة

 %36 18 إدارة أعمال
 %20 10 دراسات مصرفية

 %16 8 اقتصاد
 %100 50 المجموع

 
 الوظيفة

 %70 35 (، المراقبينخدمات عمالء، صرافينموظفي )
 %20 10 موظفي الوظائف اإلدارية بالبنك

 %10 5 ا بالبنكإدارة علي
 %100 50 المجموع

 
 سنوات الخبرة

 %20 10 سنوات 5أقل من 
 %30 15 سنوات 10سنوات وأقل من  5من 
 %28 14 سنة 15سنوات وأقل من  10من 
 %22 11 سنة فأكثر 15من 

 %100 50 المجموع
 دارة األعمال والدراسات ( أن عينة الدراسة تشتمل على كل من لهم عالقة بالمحاسبة وإ5يتضح من جدول )
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المالية والمصرفية وايضا متخصصون في مجاالت المحاسبة واإلدارة والمصارف واالقتصاد وكما 
يعملون في مختلف الوظائف في القطاع المصرفي من محاسبين وصرافين وخدمات عمالء 

م إلمام تام وموظفي خزينة واستثمار وإداريين ورؤساء األقسام، هذا يعني أن المبحوثين لديه
 بموضوع االستبانة وكذلك تتوفر لديهم المقدرة الجيدة على فهم االسئلة واالجابة عليها.

أما من حيث المؤهل العلمي، فيتضح أن الغالبية العظمى من أفراد العينة هم من حملة درجة  
نهم قادرون البكالوريوس، والدراجات العلمية فوق البكالوريوس )وماجستير ودكتوراه(، مما يعني ا

 على فهم االسئلة واالجابة عليها بدرجة عالية من الدقة والواقعية.
أما من حيث سنوات الخبرة، يتضح أن غالبية مفردات مجتمع الدراسة سنوات الخبرة لديهم ال  

يقل عن خمسة سنوات، وهذا مؤشر على توفر الخبرة الكافية لمفردات عينة الدراسة لفهم مقصود 
 لتالي يعزز الثقة في اجاباتهم.االستبانة وبا

 سادسا: اختبار الفرضيات:
 اختبار الفرضية األولي: .1
هنالككككك عالقككككة ذات داللككككة تنننننص الفرضننننية األولنننني مننننن فرضننننيات الدراسننننة علننننى اآلتنننني: "      

 احصائية بين القياس المحاسبي للتكاليف البيئية وتحقيق التنمية المستدامة "
عالقة بين القياس المحاسبي للتكاليف البيئية لاهدف وضع هذه الفرضية إلى بيان 

وللتحقق من صحة هذه الفرضية سيتم استخدام أسلوب االنحدار  ،المستدامةوتحقيق التنمية 
كمتغير مستقل  القياس المحاسبي للتكاليف البيئيةالخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن 

(1xو ،)تحقيق التنمية المستدامة (yكمتغير تابع وذ ):لك كما في الجدول اآلتي 
 (6)جدول رقم 

 نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط على عبارات الفرضية األولى

 (tاختبار ) معامالت االنحدار 
القيمة االحتمالية 

(Sig) 
 التفسير

0
̂ 3.541 14.86 0.000 معنوية 

1
̂ 0.179 3.24 0.000 معنوية 

  0.652 (Rمعامل االرتباط )
  0.217 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي 10.54  (0.000) (Fاختبار )
1179.0541.3 XY  

 كاآلتي: (6)ويمكن تفسير نتائج الجدول رقم 
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  القياس المحاسبي للتكاليف البيئيةبين  وسطأظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي 
كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل االرتباط  تحقيق التنمية المستدامةالمتغير المستقل، و

 (.0.652البسيط )
 ( وهذه القيمة تدل على أن 0.217بلغت قيمة معامل التحديد ،) القياس المحاسبي للتكاليف

 بع(.)المتغير التا تحقيق التنمية المستدامة في( %21.7كمتغير مستقل تؤثر بن) البيئية
 ( نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة اختبارF( )10.54 وهي دالة عند )

 (.0.000مستوى داللة )
 3.541 القياس المحاسبي للتكاليف عندما يكون  تحقيق التنمية المستدامة: متوسط

 يساوي صفرا . البيئية
 0.179 تحقيق  يساهم في وحدة واحدة القياس المحاسبي للتكاليف البيئية: وتعني زيادة

 .%17.9بن التنمية المستدامة
هنالك عالقة ذات داللة " مما تقدم نستنتج أن فرضية الدراسة األولى والتي نصت على أن:    

 قد تحققت."  احصائية بين القياس المحاسبي للتكاليف البيئية وتحقيق التنمية المستدامة
 اختبار الفرضية الثانية: .2

هنالككك عالقككة ذات داللكككة لثانيننة مننن فرضننيات الدراسننة علننى اآلتنني: " تنننص الفرضننية ا         
 " احصائية بين اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية وتحقيق التنمية المستدامة

القة بين اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية العهدف وضع هذه الفرضية إلى بيان 
ذه الفرضية يتم استخدام أسلوب االنحدار وللتحقق من صحة ه ،المستدامةوتحقيق التنمية 

كمتغير  اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئيةالخطي البسيط في بناء النموذج حيث أن 
 ( كمتغير تابع وذلك كما في الجدول اآلتي:y) تحقيق التنمية المستدامة(، و1xمستقل )

 (7)جدول رقم 
 لفرضية الثانيةعبارات ا البسيط علىنتائج تحليل االنحدار الخطي 

 التفسير (Sigالقيمة االحتمالية ) (tاختبار ) معامالت االنحدار 

0
̂ 1.201 11.444 0.000 معنوية 

1
̂ 0.753 30.980 0.000 معنوية 

  0.981 (Rمعامل االرتباط )
  0.962 (2Rمعامل التحديد )

 النموذج معنوي 959.782  (0.000) (Fر )اختبا
1753.0201 XY  
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 كاآلتي: (7)ويمكن تفسير نتائج الجدول رقم 
  اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئيةأظهرت نتائج التقدير وجود ارتباط طردي قوي بين 

االرتباط  كمتغير تابع حيث بلغت قيم معامل تحقيق التنمية المستدامةالمتغير المستقل، و
 (.0.981البسيط )

 ( وهذه القيمة تدل على أن 0.962بلغت قيمة معامل التحديد ،) اإلفصاح المحاسبي عن
)المتغير  تحقيق التنمية المستدامة في( %96.2كمتغير مستقل تؤثر بن) التكاليف البيئية

 التابع(.
 ( نموذج االنحدار البسيط معنوي حيث بلغت قيمة اختبارF( )959.782 و ) هي دالة عند

 (.0.000مستوى داللة )
 1.201 اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف عندما يكون  تحقيق التنمية المستدامة: متوسط

 يساوي صفرا . البيئية
 0.753 يساهم فيوحدة واحدة  اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية: وتعني زيادة 

 .%75.3بن تحقيق التنمية المستدامة
هنالك عالقة ذات داللة  تج أن فرضية الدراسة الثانية والتي نصت على أنه: "مما تقدم نستن   

قد "  احصائية بين اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية وتحقيق التنمية المستدامة
 تحققت.
 النتائج:

 .إدارات المصارف تدرك بأن قياس التكاليف البيئية له دور كبير في ترشيد القرارات .1
اتخاذ القرارات التي  من في المصارف ة البيئية يساعد مديري الحساباتتطبيق المحاسب .2

 من شأنها تخفيض األعباء البيئية.
 بعض المصارف تقيس التكاليف البيئية بصورة منتظمة منها البنك الزراعي السوداني. .3
هناك ضعف في اإلفصاح عن التكاليف البيئية في المصارف العاملة في مدينة  .4

 الدمازين.
اتخاذ القرارات التي تساهم في تحقيق التنمية عن التكاليف البيئية يساهم في اح اإلفص .5

 المستدامة.
هنالك عدد من الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تطبيق القياس واالفصاح  .6

 المحاسبي في بعض المصارف العاملة بمدينة الدمازين ومنها:
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 واالفصاح عنها في بعض  عدم االلمام الكافي بأهمية قياس التكاليف البيئية
 المصارف.

 .صعوبة قياس االضرار البيئية التي تنتج عنها التكاليف البيئية 
 .عدم وجود تشريعات وقوانين ملزمة للمصارف لإلفصاح عن تكاليفها البيئية 
 الصعوبة التي تواجه بعض المحاسبين في قياس التكاليف البيئية 

 التوصيات:
 لبيئية ومدى أهميتها بالنسبة للمصارف.أهمية زيادة الوعي بالتكاليف ا .1
 اصدار تشريعات وقوانين تلزم المصارف باإلفصاح عن التكاليف البيئية. .2
تدريب الموظفين وإدارات المصارف على المحاسبة البيئية وكيفية قياس التكاليف البيئية  .3

 واالفصاح عنها.
حيث الضرائب  أهمية تقديم ميزات للمصارف التي تفصح عن التكاليف البيئية من .4

 واالعفاءات تشجيعا لإلفصاح عن التكاليف البيئية.
 المصادر والمراجع:

التنمية المستدامة من منظور الثقافة (، "2009أبو زنط، ماجدة، وغنيم، عثمان محمد، ) .1
 ، العدد االول(. 36، المجلدةاإلداري" )دراسات العلوم اإلسالمية

مدى أدراك أهمية " (،م2021)عبدهللا كمال  راهيم،بوا كندة، رضوان النيل،و  أحمد، لدم، حسن .2
العربية  منشورة، المجلةورقة علمية )"، تطبيق المحاسبة الخضراء فى تحقيق التنمية المستدامة

 (.263_211واالجتماعية ،العدد الرابع،ص اإلنسانيةللعلوم  
)أطروحة  "،مةفي تحقيق التنمية المستدا االستثماردور " (2015)محمد، إسماعيل، معتصم   .3

 غير منشورة، جامعة دمشق، كلية االقتصاد، الجمهورية العربية السورية(. دكتوراه 
محاسبة التنمية المستدامة في  دور" (،2018)حسن، اإلمام، رحاب قريب هللا، وخالد، عوض  .4

ين، "، )مجلة كلية التجارة العلمية، جامعة النيلرفع كفاءة أدارة المخاطر ودعم الميزة التنافسية
 (.6العدد

" )دار محاسبة عن التأثيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية" (،2000)عباس، بدوي، محمد  .5
 جامعة الجديدة للنشر، االسكندرية(.  

اإلسكندرية، "، )المكتب الجامعة الحديث، المحاسبة البيئية(،"2007)عباس، البدوي، محمد  .6
 (.رمص

"، )دار الحامد في نظرية المحاسبة والمراجعة مقدمة(،"2007) علي،بن عطاء، حيدر محمد  .7
 للنشر والتوزيع الطبعة االولي، عمان، االردن(.
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،)دراسة ميدانية “ المحاسبة البيئية في ظل النظام المحاسبي المالي" ،(م2019أمينة، ) بوعزيز، .8
ة العربي مؤسسة بتروجال بانتة، رسالة ماجستير في العلوم المالية والمحاسبية غير منشورة، جامع

 بن مهيدي، ام بواقي، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير(.
 "،مساهمة المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة"(، 2013) فاطمة الزهراء،بومعروف،  .9

 )رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خضير بسكرة(.  
معايير (،"2000والشعباني، صالح ابراهيم ،) ساطع محمد ، التكريتي، اسماعيل يحي ، والراوي، .10

"، )مجلة العلوم  تحديد التكاليف البيئية بالتطبيق علي شركة العامة لألسمنت الشمالية
 ، جامعة بغداد(.واإلداريةاالقتصادية 

مدي تطبيق المحاسبة البيئية في بيئة األعمال (،"2016الجماصي، فضل ياسين داؤود ا، ) .11
 .فلسطين(غزة منشورة، ماجستير غير  " )رسالةنيةالفلسطي

ورقة مقدمة في )"، التنميةاستدامة أهمية المحاسبة البيئية في (، "2012الجوزي، جميلة، ) .12
، جامعة االجتماعيةفي ظل رهانات التنمية المستدامة والعدالة  االقتصاديةمؤتمر سلوك المؤسسة 

 .(قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر
مفاهيم التنمية المستدامة من المنظور االسالمي دراسة " (،2004) يم محمد إبراهيم،جيد، إبراه .13

العلمية الثامنة لمنظمة  ة"، )الندو ميةالفي ضمانات االدارة الحضرية المتواصلة لمدينة اإلس
 االدارة الحضرية المتواصلة بالمدينة االسالمية(. استراتيجياتالعواصم االسالمية، 

دراسات مستقبلية في المحاسبة البيئية والموارد (، "1997محمد)دكتور(، ) حسن، أحمد فرغلي .14
 )المكتبة األكاديمية، القاهرة(. "،الطبيعية )األطار العام(

" )الجهاز القرارات  اتخاذ علىالتكاليف البيئية وأثرها (،"2005) محمد،حسن، أحمد فرغلي  .15
الرقابة المالية لجمهورية العراق حول  المركزي للمحاسبات البرنامج التدريبي ألعضاء ديوان

 البيئة(. علىموضوع الرقابة 
وأثاره  في التقارير والقوائم المالية االفصاح البيئي(،" 2013حسن، محمد حسين أحمد، ) .16

"، )دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، االيجابية
 لوان، كلية التجارة وادارة االعمال(. العدد االول، جامعة ح

"، )دار وائل للنشر والتوزيع، بدائل القياس المحاسبي والمعاصر(،"2003)حلوة، حنان، رضوان  .17
 االردن(. 

العربية المفتوحة في الدنمارك،  األكاديمية" )النظرية المحاسبية(،" 2007) ناجي،حيالي، وليد  .18
 .الدنمارك(

بة البيئية سالمحا("2020محمد لمين، ) ، وعلون،قعبد الخالي، ، وسعدلعبد الجليالخزاري،  .19
"، جامعة محمد خضير بسكرة، مجلة وأثرها على أبعاد التنمية المستدامة بالمؤسسات الجزائرية
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 "،المعالجة المحاسبية والضريبية للتكاليف البيئية للمشروعات" (،2007) السيد، عزة أحمد، .21
 ، مصر(.األعمال وإدارة)رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة، جامعة الحلواني، كلية التجارة 

القياس المحاسبي للتكاليف األداء البيئي للشركة العامة "(،2010قاسم، ) ق عبد الراز الشحاد،  .22
ة" )مجلة جامعة دمشق للعلوم واالقتصاد والتجارة لألسمنت وقدرتها التنافسية في مجال الجود
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سالة "، )ر المستدامةالجودة الشاملة في تحقيق التنمية  ةاستراتيجيدور " (،2014شيلي، إلهام، ) .23

التجارية وعلوم التسيير،  االقتصادية، كلية العلوم 1ماجستير غير منشورة، جامعة فرحات سطيف
 الجزائر(.

 أهمية التكاليف(،"2012)جهاد، وفراقيش،  فليح،والقطيش، مفلح  الصوفي، فارس جميل حسن، .24
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39 
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