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 الملخص

واالجتماعيدة والتدى أصددرتها مةسسدة التمويد   البيئيدة باالسدتدامة المعنيدة األداء أجرى البحث بهدف تقييم أثر إصددار معدايير     

 2112( فى ينايرIFCالدولية )
(1)

مد  الد ل  على المحاسبة البيئية في الشركات الصناعية بمدينة السدادات معايير وعددها ثمانية  

وتحلي  التقارير المالية لبعض الشركات الصناعية بمدينة السادات ولتحقيق هدف البحث تم إجراء دراسة ميدانيدة باسدتادا  دراسة 

االستقصاء والمقاب ت الشاصدية. وتشدير نتداال الدراسدة إلدى ه أن هدرك الشدركات لدم تفصدف بشد   كدافي عد  الت داليف البيئيدة فدي 

إلى أي بيانات تتعلق بالت اليف البيئية ضم  التقارير المالية ، رغم التداا  الشدركات محد  الدراسدة التقارير المالية ولم يتم اإلشارة 

بمعايير المحاسبة المصرية والقواني  المصرية ذات الصلة إال أنها ال تفصف ع  الت اليف البيئية وذلك لعد  وجدود معيدار محاسدبة 

بضرورة إصدار معيار محاسبة مصدرى يلدا  بقيدال الت داليف البيئيدة مصرى بهرا الاصوص أو تشريع آالر ، وتوصى الدراسة 

واإلفصاح عنها ، وضرورة رفع مستوى الدوعي بقضدايا البيئدة وتشدجيع ومدنف المنشديت التدي تحدافب علدى البيئدة معاملدة ضدريبية 

 اة تشجيعاً لها على حماية البيئةممي

Abstract : 
 

     Has done research in order to assess the impact of the issuance of performance standards on 

environmental and social sustainability and issued by the International Finance Corporation (IFC) 

in January 2012  and number eight standards on environmental accounting in industrial companies 

in Sadat City through the study and analysis of financial reports for some industrial companies in 

Sadat City To achieve the aim of the research was conducting a field study using survey and 

personal interviews. The results of the study: that these companies did not disclose adequately the 

environmental costs in the financial reports did not indicate any data related to environmental 

costs in the financial reports, despite the commitment of companies in the study of the Egyptian 

Accounting Standards relevant Egyptian laws, but it does not disclose the environmental costs and 

that the lack of standard accounting Egyptian in this regard or other legislation, the study 

recommends the need to pass the standard Egyptian Accounting necessary measure environmental 

costs and disclosed, and the need to raise the level of awareness of environmental issues and to 

encourage and give enterprises that preserve the environment distinctive tax treatment to 

encourage them to protect the environment 

 

     مـقـدمــة

( أصددبف لاامددا علددى الشددركات 2) 1991  والاحتددا التنفيريددة عددا   1994عددا   4انون حمايددة البيئددة فددى ر ددم منددر صدددور  دد     

المصرية حماية البيئة وال يرالص الى شركة جديدة بعد صدور هرا القانون إال إذا  دمت دراسة جددوى تتضدم  دراسدة بيئيدة بهدا 

األضدرار المحتملدة وكيفيدة معالجتهدا وعلدى الشدركة االلتداا  بحمايدة تصنيف المنشأة ونشاطها م  حيث اإلضرار بالبيئدة ونوعيدة 

البيئة ، وهو ما يسمى بالتنمية المسدتدامة و دد سدعت الددول الدى إصددار  دواني  ووضدع معدايير لت درار بالت داليف البيئيدة ومد  ثدم 

عنهدا ومد  هدرك المعدايير التدى  هدرت  االعتراف بهرك الت اليف لرلك وجب  يال هرك الت داليف فدى صدورة نقديدة تمهيدداً لتفصداح

 الضوء إلقاء محاولة إلى البحث هرا واالجتماعية ويهدف البيئية باالستدامة المعنية األداء معايير 2112مةالراً وبالتحديد فى يناير 

يدة المسدتدامة بدي  التنم دراسدة مددى وجدود ع  دة الد ل مد  مفهدو  التنميدة المسدتدامة وع  تهدا بالمحاسدبة البيئيدة ، وذلدك علدى

                                                           
 .  2112مجموعة البنك الدولى ، يناير ،  –واالجتماعية الصادرة م  مسسة التموي  الدولية  البيئية باالستدامة المعنية األداء معايير -1

   والاحتا التنفيرية ، الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ، الجريدة  1994( لسنة 4القانون ر م ) -2

 . 1991الرسمية ، فبراير     
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 علدى التعدرف عمليدة "( بأنهدا1المحاسدبة البيئيدة) AICPAالقدانونيي  االمري دى   المحاسدبي  والمحاسبة البيئية، و د عرف معهدد

 مسدتادمي إلدى المعلومدات تلدك إيصدال وكدرلك اال تصدادية القدرارات مدع الت داليف ودمل تلك وتوزيعها و ياساها البيئية الت اليف

 تحديدد الد ل م  م  ت اليف بها يتعلق وما البيئية الجوانب إلدارة اجتماعي وعلم نظا   " بأنها كما عرفت "للشركة المالية القواام

 معالجتهدا بعد المالية بالقواام عنها واإلب غ نتيجة ألنشطتها بها المحيطة للبيئة الشركات تسببها التي البيئية لألضرار نقدي و يال

 محاسبيا . 

 : مشكلة البحث

 امت  2112إن الحفا  على الموارد الطبيعية والحفا  على حقوق األجيال القادمة وهو ما يسمى بالتنمية المستدامة  وفى عا       

مةسسة التموي  الدولية بإصدار مجموعة م  المعايير معنية باالستدامة البيئية ، ولرلك ت م  المش لة في دراسة مدى تأثير إصدار 

داء المحاسبى وبصفة الاصة المحاسدبة البيئيدة وكيفيدة إعدداد حسدابات الت داليف البيئيدة وكيفيدة احتسدابها نقددياً تلك المعايير على األ

 المعدايير مدع التوافق أج  م  المةسسة تتحملها التي النفقات تلك بأنها " الت اليف البيئية عرف وفقاً ألدارك تا  بتلك المعايير، و د

 لعملية المصاحبة والت اليف األالرى الضارة، المواد انبعاث و ف أو تافيض أج  م  تنفق التي اليفوالت  لقواني  البيئة، المنظمة

 "(2ك  )" والمةسسة العاملي  على الضارة البيئية اآلثار تافيض

تلددك ، ومددى تحقيدق معدايير التنميدة المسدتدامة ألهدددافها التدى صددرت مد  أجد  تحقيقهدا ، ولددرلك  دا  الباحدث بدراسدة مددى تحقدق 

 األهداف وأيضا مدى توفر معيار محاسبى مصرى  يفى بهرا الغرض .

 :تساؤالت البحث 

 ه  توجد فروق جوهرية بي  آراء المستقصى منهم حول إدراكهم لوجود معايير اإلفصاح ع  الت اليف البيئية .

 لمستدامة .ه  توجد فروق جوهرية بي  آراء المستقصى منهم حول إدراكهم ألهداف معايير التنمية ا .1

ه  توجد ع  ة ذات داللة إحصدااية بدي  معداير التنميدة المسدتدامة والمحاسدبة البيئيدة بالشدركات محد  الدراسدة ، ومدا هدى الداللدة  .2

 اإلحصااية لهرك الع  ة .

 

 أهداف البحث 

 يهدف البحث الى :

 ر معدايير أو  دواني  ملامدة باإلفصداح عد  دراسة وتحلي  الفروق الجوهرية بدي  آراء المستقصدى مدنهم حدول إدراكهدم لمددى تدواف

 الت اليف البيئية .

 .دراسة آراء المستقصى منهم حول إدراكهم ألهداف معايير التنمية المستدامة 

 . دراسة مدى وجود ع  ة بي  معايير التنمية المستدامة والمحاسبة البيئية بالشركات مح  الدراسة 
 

  : أهمية البحث

 مية موضوع التكاليف البيئية فى الشركات الصناعية حيث أن: ترجع أهمية البحث الى أه

 األداء اإل تصادى ألى شركة صناعية ال بد وان يصحبا وجود بعض الملوثات للبيئة المحيطة للشركة . .1

د وحمايدة المحاسبة ع  الت اليف البيئية تتطلب تقديم المعلومات التي تةدي إلى اتاداذ  درارات تم د  مد  االسدتادا  األممد  للمدوار .2

 البيئية وتحمي  الوحدة بت اليف ذلك . 

 وجود ندرة فى الدراسات التى تناولت هرا الموضوع فى مصر والاصة فى الشركات الصناعية .3

 هرا البحث يوفر دلي  عملي على الع  ة بي  المحاسبة ع  الت اليف البيئية والتنمية المستدامة. .4

 علومات ع  م ونات الت اليف البيئية وكيفية اإلفصاح عنها.هرا البحث يساعد الشركات الصناعية بتوفير م .1

  :الدراسات السابقة
                                                           

 31ص 2111،العدداالول للمحاسبة العربية المجلة النظرية بي  البيئي اإلفصاح في المحاسبية المعايير ، البر عبد حسي  ، عمرو -1

ـ    2 Christioer, H. Stinson, “Environmental Accounting for Environment, Health and Safety Costs”, University of 

Texas, Austin, Jan, 1997, p18. 
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ووضع اطار مقترح لقيال الت اليف االجتماعية ، وبيان أهمية  يدال  الى االتبار بدراسة تهدف  (1 ا  نوفان ) 2111فى عا       

 : د توصلت الدراسة الى النتاال التالية هرك الت اليف لتحسي  جودة المعلومات المنشورة فى القواام المالية ، و

 ال يوجد تطبيق فعلى  يال وإفصاح للمحاسبة االجتماعية فى شركة مصفاك البترول األردنية  -

 شاط اال تصادى أن النظا  المحاسبى الموجود ي تفى بحصر عناصر الت اليف االجتماعية مما يةثر فى النتاال وبيانات الت اليف للن -
 

 أدااهدا عد  باإلفصداح لألسدمنت األهليدة الشدركة التاا  ( بدراسة هدفت الى التعرف على مدى2 ا  الطاهر) 2111وفى عا       

 البيئدي وأيضدات تقدديم أدااهدا عد  باإلفصداح المحاسدبى البحدث موضدوع الشدركة  يا  دون تحول التي المعو ات أهم البيئي ومعرفة

البيئدي و دد  األداء عد  باإلفصداح األهليدة لألسدمنت فيمدا يتعلدق الشدركة في ولي المسئ منها يستفيد أن يم   التي اال تراحات بعض

 :توصلت الدراسة الى النتاال التالية 
 

 .  البيئي أدااها ع  محاسبياً  باإلفصاح لألسمنت األهلية الشركة تقو  ال  -

     تلدك وأبدرز البيئدي، عد  أدااهدا سدبياً محا باإلفصداح لألسدمنت األهليدة الشدركة  يدا  مد  تحدد التدي المعو دات مد  العديدد هنداك  -

 األداء البيئي، ع  اإلفصاح بمتطلبات للتعريف التعليمية البرامل  لة المعو ات

 . البيئي     األداء ع  لتفصاح  واني  ملامة وجود وعد  البيئي، األداء ع  اإلفصاح بأغراض يفي محاسبي نظا  توافر وعد    -

 حتدى عملياتهدا عد  الناتجة البيئية باألضرار المرتبطة الت اليف لتفصاح ع  رغبة وجود وعد  ة،البيئي الت اليف  يال وصعوبة  -

 . ياسها أم   ولو

 ا  الدوسرى  2111وفى عا       
(3)

بدراسة هدفت الى التعرف على أهمية محاسبة الت اليف البيئية فى تحسي  جدودة المعلومدات  

ر البيئيدة وااللتاامدات والت داليف المترتبدة عليهدا وإلقداء الضدوء علدى مفهدو  المحاسدبة عد  المحاسبية مع األالر فدى االعتبدار اآلثدا

  :الت اليف البيئية  وأهميتها ، ودوافع اهتما  المنشيت بدراسة هرا النوع م  الت اليف و د توصلت الدراسة الى النتاال التالية

 

سددتجابة للقدواني  الحاليددة والااصددة بحمايددة البيئدة ، وفددى التقليدد  مدد  إن دراسدة وتحليدد  الت دداليف البيئيددة تسداعد الشددركات علددى اال -

 التعويضات والغرامات التى  د تنشأ بسبب عد  االلتاا  بحماية البيئة  

إن دراسددة وتحليدد  الت دداليف البيئيددة تسدداعد اإلدارة العليددا علددى المفاضددلة بددي  بددداا  االسددتممار الماتلفددة عنددد اتادداذ القددرارات  -

 ة االستمماري

يوجد ا تناع بضرورة وجدود معدايير عد  محاسدبة الت داليف البيئيدة ، وتدوفير الددعم المدادى والمعندوى مد  أجد  االلتداا  بدالقواني   -

 العامة والااصة بحماية البيئة  

 ا  تهامى  2111وفى عا       
(4)

 سدالأ علدى يقدو  البيئيدة اإلدارة محاسدبة لدنظم علمدي إطدار وضدع محاولدة إلى بدراسة هدفت 

 البيئيدة العلميدة المفداهيم بيدان الد ل مد  المتطدورة اإلدارية المحاسبة معلومات ونظم البيئية اإلدارة نظا  م  بي  ك  الربط تحقيق

 وتوصلت الدراسدة البيئية اإلدارة محاسبة نظم أما  المتاحة والفرص التحديات أهم وكرلك البيئية اإلدارة محاسبة بنظم ذات الصلة

  إلى

 المةسسة إستراتيجية االعتبار داال  في البيئي البعد أالر ال ل م  القضايا هرك دعم م  يم   البيئية بالقضايا اإلدارة تعهد   -

 اإلدارة نظدا  تطبيدق علدى وغيرهدا ضرااب م  صور التحفيا ب افة المةسسات وتحفيا بتشجيع الح ومية األجهاة  يا  ضرورة  -

 أركانا ب افة البيئية

 القومي المستوى على البيئية والر ابة للتاطيط ال زمة البيانات وتوفير أدااها البيئي، ع  احباإلفص االلتاا   -

 المسدئولة الجهدات تحفيدا أجد  م  وهرا البيئي األداء المالية لتحسي  القواام في عنها واإلفصاح البيئية للت اليف المحاسبي القيال  -

 السدنوية المالية  واامها في البيئية الت اليف ع  بالقيال واإلفصاح بماتلف أنواعها الصناعية المةسسات إلاا  أج  م  الدولة في

 تحسينا على تعم  ثم وم  البيئي تقييم أدااها م  المةسسة وتم ي  المصالف، أصحاب الدمة بغرض

                                                           
واالفصاح عنها فى القواام المالية ،كلية  ت اليف أنشطة المسئولية االجتماعية ل المحاسبي القيال ، رسالة دكتوراة " 2111، سنة ،نوفان ، حامد محمد  – 1

 اال تصاد ، جامعة دمشق 

 "استط عية دراسة" بليبيا األهلية لتسمنت الشركة في بيئيال األداء ع  المحاسبي اإلفصاحبعنوان ه  2111،  حميدان البهلول الطاهر، عادل – 6

 أهمية محاسبة الت اليف البيئية فى تحسي  جودة المعلومات المحاسبية بعنوان ه  2111عبد الهادى منصور ،، الدوسرى - 7

 البيئية اإلدارة محاسبة لنظم العلمي اإلطار بعنوان 2011 ، ف ري الدي  عا تهامي، – 8
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 دا  سدعيدى  2114وفدى عدا       
(1)

 بقيدال الصدناعية المةسسدات التداا  مددى علدى التعدرف إلدى الدراسدة هدرك بدراسدة تهددف 

 كدراسدة بوزيدان  سدنطينة  حامدة اإلسدمنت مةسسدة علدى باالعتمداد الماليدة،  واامها في محاسبيا عنها البيئية واإلفصاح التأثيرات

 إلىه الدراسة و د توصلت .حالة

 تدأثيرات احتدواء إلدى بالنتيجدة ييةد الدراسة م  ال افية األهمية البيئي األثر هرا ني  وأن البيئية ، التأثيرات أهم م  البيئي التلوث -

 .األالرى الجوانب

 المركدا فدي مباشدرا تدةثر تدأثيرا يجعلهدا مما ومالية، كمية طبيعة ذات هي الصناعية للمةسسات البيئي باألداء المتعلقة المعلومات -

 .نشاطها نتيجة وفي للمةسسة المالي

 معو دات لعددة راجع  واامها المالية، وذلك في عنها واإلفصاح بيئيةال لتأثيراتها المحاسبي بالقيال تلتا  ال الدراسة مح  المةسسة -

 والمالي اإلداري بالجانب الصلة ذات وأالرى ومهنية، علمية وتشريعية، معو ات تنظيمية برلك ، معو ات  يامها م  تحد
 

  :        التعليق على الدراسات السابقة

لى دراسة وتحلي  الت اليف البيئيدة مد  حيدث التبويدب والدبعض ركدا علدى دور يتضف م  الدراسات السابقة أنا تم التركيا عو     

اإلفصاح المحاسبي ع  األداء البيئي فى تحسي  جودة التقارير المالية و د نا شت بعض الدراسات الت اليف البيئيدة وهدى فدى وا دع 

كميدرة أمدا  عمليدة اإلفصداح المحاسدبى عد  األمر ت لفدة المسدةولية المجتمعيدة ، ل د  كد  الدراسدات أوضدحت اندا توجدد معو دات 

و دد تميدات هدرك الدراسدة فدى أنهدا تددرل الع  دة بدي  معدايير التنميدة المسدتدامة والمحاسدبة البيئيدة ، ومددى تدأثير  الت اليف البيئية

 ى التعام  مع الت اليف البيئية. إصدار معايير التنمية المستدامة على إجراءات الشركات الصناعية ف
 

 جمع البيانات :  مصادر

يعتبر المصدر الرايس لجمع البيانات هو تحلي  بنود وفقرات معايير المحاسبة المصرية وكرا القواام المالية لعدد م  الشركات      

الصناعية بمدينة السادات وتم إجراء المقاب ت الشاصية وتجميع االستقصاء م  السدادة المدديري  المداليي  للشدركات والمحاسدبي  

 قانونيون لتلك الشركات.ال
 

 : الدراسة والعينة 

يتمم  مجتمع الدراسة  فى عدد م  الشركات الصناعية بمدينة السادات وتم الحصول علدى القدواام الماليدة لهدرك الشدركات لعدا       

ت شاصددية مددع وتنصددب الدراسددة علددى تحليدد  هددرك القددواام باإلضددافة الددى تجميددع البيانددات باسددتادا  االستقصدداء والمقدداب  2114

 المديري  الماليي  ومرا بى حسابات هرك الشركات.
 

 

  : المنهجية

يتم استادا  المنهل التحليلى الوصفى حيث يتم تحلي  القواام المالية للشركات ودراسة وصفية لمعايير المحاسبة المصرية ، كما     

 هم.يتم االتبار الفروض م  ال ل التحلي  اإلحصااى  لبيانات المستقصى من
 

 متغيرات وفروض البحث 

  : المتغيرات  -أ 

 تقو  هرك الدراسة على بحث مدى تأثير معايير التنمية المستدامة )متغير مستق ( فى المحاسبة البيئية )متغير تابع (      
 

  : ب الفروض

 ية علددى معددايير ال توجددد فددروق جوهريددة بددي  آراء المستقصددى مددنهم حددول إدراكهددم حددول شددمول معددايير المحاسددبة المصددر

 اإلفصاح المحاسبى ع  الت اليف البيئية .

 ال توجد فروق جوهرية بي  آراء المستقصى منهم حول إدراكهم ألهداف معايير التنمية المستدامة 

   ال توجددد ع  ددة ذات داللددة إحصددااية بددي  معددايير التنميددة المسددتدامة وحسددابات الت دداليف البيئيددة بالشددركات الصددناعية محدد

 الدراسة.

                                                           
  اإل تصادية ، جامعة  سنطينة العلو  كلية الصناعية لمةسساتا في عنها واإلفصاح البيئية للتأثيرات المحاسبي القيال  2114،، حنان سياف،  سعيدي -9
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  : الدراسة التطبيقية

 أوال : فحص القوائم المالية

تم دراسدة وتحليد  القدواام الماليدة التدى حصد  عليهدا الباحدث لشدركات صدناعة حيدد التسدليف فدى مديندة السدادات وعدددها سدتة      

انت أهم النتاال التدى تدم وبعض التقارير لمجلس اإلدارة ،  وك 2114شركات وشملت القواام المالية واإليضاحات المتممة لها لعا  

 التوص  إليها م  الدراسة تتمم  فىه
 

  لددم تقددم تلددك الشددركات بتوضدديف أي معلومددات نقديددة فددي  واامهددا الماليددة، وال توجددد إيضدداحات الاصددة بالت دداليف البيئيددة. رغددم

 احتساب العديد م  بنود الت اليف البيئية ضم  الت اليف اال تصادية .

 كات معلومدات وصدفية عد  البيئدة ويظهدر ذلدك فدى وجدود بعدض العبدارات فدى التقريدر ممد   " كما تضم  تقارير بعض الشدر

مسدببات التلدوث  وتجندب 18111للبيئة ، شدهادة إدارة السد مة والصدحة المهنيدة  14111حصول الشركة على شهادة األياو 

 وااللتاا  بالقواني  . 
 

  : ثانيا: الدراسة المكتبية 

 

معيدار وتحليد  جميدع البندود والفقدرات وجدد أن بهدا أكمدر مد   31معدايير المحاسدبة المصدرية وعدددها  بعد مراجعة جميع أوال :

فقدرة تاددص اإلفصداح بأشدد ال ماتلفدة ، ومنهددا اإلفصداح عدد  التغيدر فددى سدعر العمدد ت وعقدود التددأجير والشددركات  311

ركات الشدقيقة وعقدود التدأمي  واألصدول غيدر التابعة والشركات الشقيقة والتأجير التمويلى واألطراف ذات الع  دات والشد

الملموسة ....الخ ورغم ك  ذلك ال يوجد معيار واحد ياتص باإلفصاح المحاسبى ع  الت اليف البيئية وال حتى فقدرة داالد  

 معيار .

 

 على الشركات وحث .والتنمية البيئة بي  التوازن تحقيق :تهدف معايير التنمية المستدامة فيما ياص الشركات الصناعية  ثانياً :

 والتوسدع اال تصدادي النشاط م  معايير التنمية المستدامة على 3والدولية ،يركا المعيارر م المحلية البيئة بمعايير االلتاا 

 تهديدداً  تشد    دد بطريقدة المتجدددة غيدر المدوارد واسدته ك واألراضدي الهدواء والميداك تلوث مستويات وارتفاع العمراني

 والقادمة الحالية لألجيال والرفاهية الصحة العامة يهدد والعالمى ، مما واإل ليمي المحلي المستوى على والبيئة لتنسان

 

 : ثالثا: الدراسة الميدانية  

،  2112تم تجميع المعلومدات عد  هدرك الشدركات مد  الد ل  اعددة بياندات مركدا معلومدات جهداز تنميدة مديندة السدادات عدا       

لمنشيت واالتصال بالمسئولي  بها وعم  مقاب ت شاصية وم  ثم ملئ االستبيان وكانت أهدم النتداال التدى تدم وتحديد عناوي  تلك ا

 ه  التوص  إليها م  الدراسة تتمم  فى
 

  أ هرت الدراسة أندا ال توجدد فدروق جوهريدة حدول إدراك المستقصدى مدنهم حدول  إدراكهدم حدول شدمول معدايير المحاسدبة

صاح المحاسبى ع  الت اليف البيئية ، حيث عد  وجدود معيدار دولدى أو محلدى  للمحاسدبة البيئيدة ، المصرية على معايير اإلف

 عد  وجود  انون أو إلاا   انوني باإلفصاح ، صعوبة  يال الت اليف البيئية .

 حدول أهدداف  كما أ هرت الدراسة بعد تحلي  التباي  فى اتجاك واحد بأنا ال توجد فدروق جوهريدة بدي  آراء المستقصدى مدنهم

 ه معايير التنمية المستدامة وإنها تشمل

 والطا ة  والاامات المواد فى اإلهدار كميات تافيض -

 الصلبة  المالفات تدوير إعادة على المصانع تشجيع  -

 الجديدة  المشروعات ع  الناتل البيئى التلوث م  العم  الحد بيئة تحسي  -

  الرشيدة  والح ومة الشفافية بتحقيق على المعلومات والتاا  الشركات الحصول إتاحة  -

 واآلثار البيئية . المااطر وتجنب المةسسى باألنشطة االستممارية لتاا  الشركات باإلفصاحا       -

  كما أ هرت الدراسة بعدد تحليد  معامد  االرتبداط أندا توجدد ع  دة ذات داللدة إحصدااية بدي  معدايير التنميدة المسدتدامة والمحاسدبة

 ات الصناعية مح  الدراسة.البيئية بالشرك
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 : التوصيات

ضرورة  إصدار معيار محاسبى يضم الى معايير المحاسبة المصرية يم   م  تحديد طرق القيدال واإلفصداح المناسدبي  عد   .1

 الت اليف البيئية 

 بيئية .ضرورة إصدار تشريع يفرض على الشركات إن تشم  التقارير والقواام المالية المعلومات الااصة باألنشطة ال .2

  رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وتشجيع الجهود لحماية البيئة  م  ال ل ورش عم  ودورات تدريبية للمحاسبي  بالشركات. .3

ومنف المنشيت التي تحافب على البيئة معاملة ضريبية ممياة م  حيث اإلعفاء أو تافيض الضدرااب المفروضدة عليهدا، وذلدك  .4

  ..تشجيعاً لها على حماية البيئة

 

 

 

 


