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 الملخص

 
إنتاج المعلومات المحاسبية الكمية والمالية الالزمة لترشيد القرارات االدارية التى يقع على رأسها على محاسبة كمهنة ال سعىت

الالزمة للحكم القرارات  لدعم عمليةالتى توضح دورها ضمن بيئتها ومساهمتها فى توفير المعلومات المالئمة القرارات البيئية و

 .مختلف المخاطر المصاحبة آلنشطتها خاصة مخاطر التلوث البيئىوالمحافظة على البيئة ودرء  اإلستغالل األمثل للمواردعلى 

الباحثين وعلى مختلف اختصاصهم الطبية والهندسية والبيولوجية والقانونية كل حسب اختصاصه ووجهة  معظملقد إهتم 

تحليل ظائفها بمنأى عن هذه المشكلة طالما أن من ون بالتلوث البيئى وكيفية معالجته محاسبياً خاصة وأن المحاسبة لم تكنظره 

ى اإللتزام دالمختلفة ومتابعة مالمؤسسية وخطط عمل للوحدات اآلداء البيئى  البيانات وتقديم المعلومات ووضع نظم تقارير

 .مخاطر التلوث البيئىب

قادرة على تصبح يئية سيجعل مهنة المحاسبة التكاليف البمعلومات البيئية بنظر اإلعتبار السيما  معلوماتوعليه فإن أخذ ال

حيث تكمن المشكلة فى نقص  ، توفير معلومات أكثر أهمية ومالئمة لصناع القرارات اإلدارية، واالنتاجية على وجه الخصوص

 تلك المعلومات مما نجم عنه تبنى قرارات غير سليمة ساهمت فى تدهور حالة البيئة بدال من معالجتها.

دور فعال فى هذا المجال يجب أن تقوم بدور بشكل عام والمحاسبة بشكل خاص  النظم البيئية مهنة ادارة فإن و على هذا النحو

وخفص وإتخاذ القراررات الكفيلة للحد االقتصادية ومحاولة تحديد وتصنيف واضح لكافة المخاطر التى تنتج عن أنشطة الوحدة 

نظيفة وسليمة عن الطريق اإلدراك الشامل والمنظم ألنشطة الوحدة وبما ينسجم  معالجته والعمل على تبنى إجراءات بيئية التلوث

 مع المتطلبات الدولية لحماية البيئة والمجتمع.

 
 دمةمقال

 
المحاسبية المعلومات أنشطة التشغيل واالستثمار بمختلف الوحدات االقتصادية وإنتاج اإلرتقاء  إلىالمحاسبة كمهنة  تسعى 

التةةى توضةح دورهةا ضةةمن بيئتهةا ومسةةاهمتها فةى تةوفير المعلومةةات المالئمةة التخةاذ القةةرارات التةى تكةةون ة الكافيةة والمكالئمة

 حصيلتها االستغالل المثل للموارد والمحاففظة على البيئة ودرء الخطرعنها .

ذا أهميةةة كبيةةرة إن االهتمةةام الحةةالى بالمحافظةةة علةةى البيئةةة وتجنةةب مسةةببات التلةةوث وإعةةادة صةةيانة وتةةرميم البيئةةة أصةةبح 

إهتمةام ركةز لمختلف فئات المجتمع حيةث أصةبح التوجةه نحةو حمايةة البيئةة ومحاولةة منةع التةدهور البيئةى النةاجم عةن التلةوث م

ل الجهةود فةى محاولةة تقليةل ه ةاره والحةد مةن ذبدء يتجه نحو االهتمام بالبيئة ويبة لذااالنسان الذى بدأ يقلق على مستقبل حياته ، 

أسبابه وذلك عن طريق نشر الوعى البيئى بين كافة شةرائح المجتمةع حيةث أصةبحت مسةئولية اجتماعيةة وجةزء  أخطاره وإزالة

من أخالقيات العمال وفى مصر أصلبحت البيئة وما تحمله من كوارث من أكبر األخطار التى يواجهها المجتمع والتى أصبحت 

كثةرة األوبئةة واألمةراا والتلةوث التةى يعةانى فيهةا أفةراد المجتمةع  فيها الرقابة على هذا الميدان منعدما وهذا مما إنعكس علةى

السةلبية ناجم عن مخلفات الحروب وه ارها  هذا ، كل وكوارث إضافة الى األضرار الواضحة على الطبيعة وما تخلفه من دمار

نهةا اسةتخدام المبيةدات الةةارة د ومفى مختلف الميادين هذا إلى جانب مسببات التلوث األخةرى نتيجةة النشةاط اإلنسةانى المتزاية

نتيجةة تزايةد النشةاط  ويخفة  االنتاجيةة وبشكل مفرط مما يقةى على الكائنات الحية الدقيقة وبيئاتها ويةدمر التنةوع البيولةوجى

 االنسانى.

يم ولقد اهتم الباحث بعرا وجه نظره من الناحية المحاسبية طالما أن المحاسبة مةن واجبهةا تحليةل البيانةات وعةرا وتقةد

 المعلومات ووضع نظم للتقارير وخطط عمل للوحدات المختلفة ومتابعة مستوى االلتزام بها.

مما سبق يمكن القول أن علةى مهنةة االدارة بشةكل عةام والمحاسةبة بشةكل خةاص القبةول بتسةليم دور فعةال فةى هةذا المجةال 

وإتخةاذ القةرارات الكفيلةة للحةد منهةا القتصةادية ار التى تنةتج عةن أنشةطة الوحةدة طومحاولة تحديد وتصنيف واضح لكافة المخا

 ومعالجتها والعمل على تبنى إجراءات بيئية نظيفة وسليمة . 

 
 مشكلة البحث

 
يعتبر تلوث البيئة من أهم المشاكل التى تواجه العالم العربى نظرا أل ره الصحى على العاملين وأدائهم من ناحية وعلى  

محيط الحيوى من ناحية  الثة حتى أولئك الذين يقصرون أهداف الوحدة االقتصادية على المجتمع من ناحية ُ انية وعلى ال

تةخم األرباح فى المد القصير يدركون أن صورة الشركة لدى المجتمع لها تأ ير على أرباحها وقدرتها على تحقيق 

يئية سيجعل مهنة المحاسبة قادرة على توفير . وعليه  فإن أخذ الحسابات البيئية بنظر اإلعتبار السيما التكاليف الباإليرادات
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معلومات اكثر أهمية ومالئمة لصناع القرارات االدارية واالنتاجية على وجه الخصوص حيث تكمن المشكلة فى نقص تلك 

 المعلومات مما نجم عنه تبنى قرارات غير سليمه ساهمت فى تدهور حالة البيئة بدال من معالجتها .

 
 تساؤالت البحث :

 : ترجمة مشكلة الدراسة فى التساؤالت اآلتيةتم 
هل للوحدة االقتصادية قدرة فى التأ ير على حماية البيئة من خالل االفصاح المحاسبى البيئى عن مخاطر التلوث  .1

 البيئى؟

هل يدرك مديرى الشركات المساهمة بموضوع إدارة مخاطر التلوث البيئى وأهم مداخل معالجته لحماية البيئة ودعم  .2

 مسئولية المجتمعية ؟ال

هل يمكن استخدام أنسب األساليب المحاسبية البيئية فى إدارة مخاطر التلوث البيئى بكافة أشكاله مع تحديد مدى  .0

 مساهمة الوحدة االقتصادية فى تحملها لمسئولياتها البيئية تجاه المجتمع.

 أهمية البحث :

 التالية : تتةح أهمية البحث من خالل المساهمات 

 مع المبدأ القانونى " على الملوث أن يدفع الثمن".فيما يختص الشركة ل دور تفعي -1

األفصاح المحاسبى االلكترونى عن المعلومات البيئية يمثل حاجة ملحة للمجتمع بشكل عام واألطةراف تحسين كثافة  -2

 الراصدة والمشاركة مع الشركة بوجه خاص .

 لمخاطر الناجمة عن التلوث.عن دور الشركة فى تقليل االكاف اإلفصاح تحقيق  -0

 ةرورية لصناع القرارات من خالل تبنى المحاسبة البيئية.المحاسبية المعلومات ال إنتاجالمساهمة فى  -4

 أهداف البحث :

 : ىتحقيق ما يلالبحث إلى ســـعى ي 

 تعبر عن المسئولية البيئية.التى محاسبية المعلومات تاج الإن .1

قليل المخاطر الناجمة عن التلوث البيئة بمختلف أنواعه بالنسبة للعاملين وأفراد دور الوحدة االقتصادية فى تبيان  .2

 المجتمع والبيئة المحيطة.

المخاطر أو معالجتها  خف المعلومات اليئية وخاصة المحاسبية منها فى صنع القرارات التى تعمل على  توظيف .0

 ك.من خالل تقديم المعلومات االقتصادية والمحاسبية الالزمة لذل

 خطة البحث :

 : خطة البحث مايلى واالجابة عن تساؤالته يقترح الباحث أن تضم

دور المحاسبة فى مجال حماية البيئة ،  مفهوم المحاسبة البيئية وإدارة المخاطر:: اآلطار النظرى  للبحث ويضم  أوالا 

 ة.إدارة المخاطر و قافة الوحدة االقتصاديضوء التشريعات والقوانين الدولية، فى 

اإلفصةةةاح المحاسةةةبى االلكترونةةةى عةةةن وناااى عااان المعلوماااات البيئياااة ويضااام :: اآلفصااااح المحاسااابى االلكتر ثانياااا  

العوامل التى تؤ ر على االفصةاح.اتجاهات االفصةاح عةن البيانةات المترتبةه عةن المخةاطر  المعلومات البيئية.

 عن المخاطر الناجمة عن التلوث البيئى. مشكالت االفصاح عن البيانات المترتبه الناجمة عن التلوث البيئى.

 الدالالت البحثية.التوصيات البحثية.: ، ويضم دالالت وتوصيات البحث:   ا  ثالث

 

 :اآلطار النظرى للدراسة: لمبحث األول ا

 مفهوم المحاسبة البيئية وإدارة المخاطر: - أ

السلبية فى استغالل البيئة والعمل على األفصاح عن تلك بدأ إهتمام المحاسبين منذ سنوات قليلة بالبيئة وبدر له الجوانب  

الجوانب أو وصف ه ارها نتيجة إستغالل اإلنسان للبيئة أو ممارسة نشاطاته من خاللها وقد ظهرت عدة مسميات فى مجال 

المحاسبة البيئية لبيئية من أجل التنمية المستدامة، المحاسبة اسبة الخةراء ، المحا: المحاسبة تشير إلى هذا الجانب منها

نشطة والبرامج وهياً كانت التسمية فإنها تعنى شمول وتكامل عملية القياس واالفصاح المحاسبى واالقتصادى لأل واالقتصادية .

طراف المختلفة فى المجتمع ، ويتوسع هخرون التى تؤ ر على البيئة والتى تمارسها الوحدات االقتصادية للوفاء باحتياجات األ

فهوم المحاسبة البيئية فيرون بأنها" تحديد وقياس تكاليف األنشطة البيئية وإستخدام تلك المعلومات فى صنع فى تحديد م

 .قرارات االدارة البيئية بهدف تخفي  اآل ار البيئية السلبية للنشطة والنظمة البيئية وإزالتها عمالً بمبدأ )الملوث يدفع الثمن(

أما إدارة المخاطر فيعنى العمليات التى تعنى بتعريف المخاطر موحد للمخاطر ، ولم يتفق الباحثون على تحديد تعريف 

والهدف األساسى آلدارة المخاطر هو منع حدوث الخطر  والحد منها هاديدها وتحليلها وإقتراح النشاطات الكفيلة بتخفيةوتح
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توفير البدائل ووضع تعليمات الحماية واألمن بشكل أو بآخر ، ويتطلب ذلك كافة األعمال المطلوبة لتجنب المخاطر والحماية و

 والتأمين.

وفى المحاسبة وعمالً بمبدأ الحيطة والحذر)مبدأ التحفظ( مما اليجعل المحاسب اليعترف بااليرادات حتى لحظة وقوعها أما 

هذا يعمل االحتياطيات االيرادات المتوقعه فال تؤخذ بنظر االعتبار ، أما من حيث االلتزامات فإنها تؤخذ بنظر االعتبار ول

الحدوث ويجب االحتساب له فيما يتعلق بالبيئة فطالما  متوقعمفةل ووالمخصصات وبالتالى طالما أن الخطر هو حدث غير 

لسنة  9والمعدل بالقانون رقم  1994لسنة  4أن األنشطة التى تقوم بها الوحدة االقتصادية ملو ة للبيئة، فبحكم القانون رقم 

حدة االقتصادية المسببه للتلوث بتحمل تكاليف إضافية مستقبال إما الزالة ه ار التلوث نتيجة النشاط أو الحد منها يلزم الو 2339

   ، وهذا ما يزيد من االعباء المالية للوحدة االقتصادية.

 دور المحاسبة فى مجال البيئة فى ضوء التشريعات والقوانين الدولية : -ب 

تقها تطوير المعلومات التى تظهةر دور الوحةدة ومسةاهمتها فةى المجتمةع ممثلةة فةى االسةتغالل المحاسبة كمهنة يقع على عا

عند دراسة البيئة لم األمثل للموارد والمحافظة على البيئة والتوزيع العادل للربح ، إن المشكالت الناجمة عن استبعاد المحاسبة 

العالقةة كمةا نظةم االتحةاد االتحةاد القةومى للمحاسةبين وجمعيةة  تعد مةن المشةاكل الجديةدة فقةد كتةب العديةد مةن المحاسةبين حةول

، إن  2334 – 2333المحاسبين األمريكية العديد من اللقاءات بهدف إجةراء البحةوث فةى مجةال المحاسةبة البيئيةة بةين األعةوام 

للقبول بتسليم دور فاعل فيمةا يتعلةق  االهتمام الحالى بالمحاسبة عن البيئة وإعادة ترميم البيئة قد ولد حالة جديدة لمهنة المحاسبة

بتكلفة التلوث ، إن جوهر تطبيةق المحاسةبة التقليديةة علةى تكلفةة االنتةاج يسةتند إلةى الفةرا القائةل بةان تكلفةة تخفةي  الةةرر 

ألنشةطة تحمةل علةى اأن والتةى لهةا عالقةة بفعاليةات االنتةاج يجةب  وهةذا يعنةى أن التكلفةة .الملحق بالبيئة ماهى إال تكلفةة إنتةاج 

تعتبةر خاصةة نشةطة التةى حةد ت االنتاجية فى المستقبل ، وأن التكاليف المرتبطة بعملية إصالح الةرر البيئى الناشىء عن األ

      . نفسهاالفترة  ايراداتويصحح بها بالفترة 

والمنظمةات االنسةانية  هتمةام الهيئةات الدوليةةعبةاء الملقةاة علةى عةاتق المجتمةع بإلقد حظى هذا الموضوع بعد تراكم األ     

أقةرت  1990والتنمية عةام  بحماية البيئة ، ففى مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة المهتمةوالجمعيات العالمية وجماعات الةغط 

 -( من األجندة االتى:44الفقرة )

التدفقات النقدية والمادية ضرورة إظهار الحسابات القومية لكل بلد النشاطات االقتصادية والحسابات البيئية بما فيها كافة  -1

. 

 ضرورة تحمل الوحدة االقتصادية بتكاليف المحافظة على البيئة ومعالجة محاسبيا. -2

ضرورة تةمين التقارير والقوائم المالية الخاصة باألنشطة البيئية مما يؤدى غلى إضفاء الثقة فى البيانات المحاسبية  -0

 ية.إضافة إلى تلبية حاجات المجتمع للمعلومات البيئ

 المساهمة فى إعداد تقارير تكاليف التلوث البيئى على المستوى القومى وإجراء الدراسات الالزمة بخصوصها. -4

 .زيادة الوعى البيئى لدى األفراد يمثل الدور األكبر آلدارة المخاطر الناجمة عن انشطة الوحدة االقتصادية -5

 إدارة المخاطر وثقافة الوحدة االقتصادية :  -جـ 

إدارة المخاطر جزء أساسى فى االدارة االستراتيجية ألى وحدة اقتصادية وهى االجراءات التى تتبعها تلك الوحدات تعتبر  

ن التركيز األساسى الدارة يق الربح والمزايا من كل نشاط ، اوبشكل منظم لمواجهة االخطار المصاحبة ألنشطتها بهدف تحق

ضافة أقصى قيمة مةافة لكل أنشطة ااد الحلول المناسبة لمعالجتها بهدف المخاطر هو التعرف على هذه المخاطر وعلى إيج

إن إدارة المخاطر تساعد على فهم الجوانب االيجابية والسلبية المحتملة لكل العوامل التى قد تؤ ر على الوحدة فهى ,  الوحدة

عامة للوحدة وبذلك يجب أن تكون أنشطة تزيد من احتمال النجاح وتخف  فى احتمال الفشل وعد التاكد من تحقيق األهداف ال

خطار التى إدارة المخاطر مستمرة ودائمة التطوير وترتبط بإستراتيجية الوحدة ويجب أن تتعامل بطريقة منهجية مع جميع اال

ادية وقات والظروف ، هذا باالضافة إلى أنه يجب دمج إدارة المخاطر مع  قافة الوحدة االقتصتحيط بانشطة الوحدة فى كل األ

بهدف االقتصادية دارته من قبل االدارة العليا بعد أن يتم تحديد المسئوليات داخل الوحدة ن طريق سياسة فعالة وبرنامج يتم اع

 تحديد المسئولية وتقييم األداء ومنح المكافأت مما يعزز فاعلية العمل بين جميع المستويات االدارية.

     اآلدب المحاسبى للظاهرة البحثية:

المحاسبين واالداريين بدراسة الجوانب السلبية ألنشطة الوحدات االقتصادية ومحاولة نهاية القرن العشرين بدأ إهتمام مع 

االفصاح عنها أو وصف ه ارها فى تقارير مستقلة الكترونيا العالم المجتمع بأنها تتمتع بالمواطنة الصالحة. وقد تناولت 

 لبيئية بالمحاسبة ومن أهم تلك الدراسات:مجموعة من الدراسات عالقة المتغيرات ا

 "1999عبدالسالم ، Scovillدراسة،"  -1

باالضافة الى  مشاكل تقييم االلتزامات  تناولت هذه الدراسة االفصاح المحاسبى عن تكاليف االداء البيئى لبع  الشركات 

 البيئية 

 " Linowes,1973 دراسة ،"  -2

لومات المترتبه عن تأ ير أنشطة الوحدة على المجتمع ولكافة األطراف التى تحتاجها تعتمد هذه الدراسة على توفير المع 

حدى مجاالت التكلفة ذات التأ ير وهى : مجال العاملين ، مجال البيئة ،  ة أقسام كل قسم يرتبط باويتكون هذا النموذج من  ال

 مجال المنتج.

 ",Estes  1976دراسة ،"   -0
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نظر المجتمع كأساس العداد النموذج الذى اقترحه وهو ما تفتقده المعلومات التى توفرها المحاسبة  هذه الدراسة وجهة تعتمدإ

التقليدية من حيث إعدادها من وجهة النظر االقتصادية، وان التكاليف الناتجة عن التأ يرات السلبية لنشاط الوحدة وفق وجهة 

 ة للمجتمع.تعبر عن التةحية والةرر التى تسببها الوحد Estesنظر 

 

 

 

 اإلفصاح المحاسبى االلكترونى عن المعلومات البيئية:  المبحث الثانى

 اإلفصاح المحاسبى االلكترونى عن المعلومات البيئية: - أ

يمثل اإلفصاح المحاسبى أحد األركان الرئيسية والهامة التى يرتكز عليها الفكر المحاسبى ويشير مفهوم االفصاح عموما  

 يان والمعلومة بحيث يكون واضحا ومعلوما.إلى إظهار الب

عند اتخاذ القرارات ولكى فى الوقت المناسب إن الهدف الرئيسى لإلفصاح هو توفر المعلومات التى تفيد مختلف الطوائف  

بل تواكب المحاسبة التطور فى كافة فروع المعرفة يجب أن التقتصر دورها على االفصاح التقليدى للنشاط االقتصادى لوحدة 

يمتد ليشمل اآل ار المترتبه على نشاط الوحدة على المجتمع إلى جانب تقييم األداء االقتصادى لها، لقد دلت معظم األبحاث على 

واعطاء صورة واضحة المعلومات المترتبه على انشطة الوحدة تجاه المجتمع اليكترونيا ضرورة تةمين التقارير المنشورة 

 .جانب تقييم األداء االقتصادى لها ار للوحدة تجاه المجتمع إلى عنها بحيث يمكن معه تقييم اآل

ولقد دلت معظم األبحاث على ضرورة تةمين التقارير المنشورة المعلومات المترتبة على أنشطة الوحدة تجاه المجتمع 

عالم العالمى بالبيئة باعتبار المعلومات تدخل ضمن اخالقيات األعمال للوحدة االقتصادية ، إن االهتمام المتزايد فى اال

والمحافظة عليها وعقد المؤتمرات الدولية الخاصة بذلك أدى إلى وجود مجال مهم صاحبه اهتمام رئيسى فى جانب مديرى 

 الوحدات االقتصادية بانشطة الوحدة وأ رها على المجتمع.

على ازدياد االفصاح عن بيانات التكلفة الناشئة عن األنشطة البيئية والمؤ رة على المجتمع والتى تقوم بها ت األبحاث ولقد دل 

الوحدات االقتصادية  فى السنوات األخيرة وكان الهدف الرئيسى لمعظم هذه األبحاث هو الوقوف على مدى التزام هذه 

الدراسات واألبحاث حول مسئولية الوحدات االقتصادية تجاه المجتمع   الوحدات بمسئولياتها تجاه المجتمع ،  م توالت بعد ذلك

تبين فيما بعد أن معظم هذه الدراسات تؤكد على أن هناك حاجة ملحة الى هذا التطور وينبغى تشجيع الوحدات لتةمين 

وقعها االلكترونى ، وذلك لفوائدها البيانات المتعلقة باألنشطة البيئية للوحدة االقتصادية فى تقاريرها السنوية المنشورة على م

العديدة سواء  للمحللين أو المجتمع أو االدارة أو المستثمرين ، ومما سبق يتةح أهم األسباب وراء االهتمام باالفصاح 

 -المحاسبى األلكتروني عن المعلومات البيئية للشركة وهى:

ذات طبيعة كمية ومالية فهى بةذلك تةؤ ر علةى أصةول  معظم البيانات المترتبه عن األنشطة البيئية للوحدة االقتصادية -1

الوحدة االقتصادية ونفقاتها وإلتزاماتها ، ومن هذا المنطق فهى تةدخل ضةمن عمةل المحاسةب ويجةب االفصةاح عنهةا 

 بالموقع االلكترونى للشركة.

قتصةةادية وتقةةديم المحاسةةبة كهيئةةة منظمةةة يقةةع علةةى عاتقهةةا مسةةئولية الحفةةاظ علةةى وجهةةة النظةةر الداخليةةة للوحةةدة اال -2

المعلومةات التةى توضةح دورهةا ومسةةاهمتها فةى المجتمةع ويجةب أن تةؤدى الةةى اتخةاذ قةرارات تمكةن مةن االسةةتخدام 

 الكفء للموارد وحماية البيئة وتحميل الوحدة بتكاليف ذلك.

المعلومةات  المحاسبة هى احدى العلوم االجتماعيةة ولكةى تتطةور يتطلةب منهةا تلبيةة احتياجةات المجتمةع الجديةدة مةن -0

 الخاصة بالتأ يرات البيئية المترتبة على أنشتطتها تجاه المجتمع.

نتيجة لالهتمام الواسع بالبيئة وأ ر أنشطة الوحدات على البيئة يتطلب من المحاسبين المساهمة فةى تةوفير المعلومةات  -4

 التى تساعد المسئولين فى تحديد هذه اال ار وسبل معالجتها.

عةةن البيانةةات  يئةةات العلميةةة للوحةةدات االقتصةةادية بةةةرورة االفصةةاح الكترونيةةا علةةى موقعهةةامطالبةةة الجمعيةةات واله -5

  الخاصة باالنشطة البيئية لمقابلة أهداف المجتمع واالحتياجات الجديدة له

ى ف أنه بالرغم من ازدياد عدد الوحدات االقتصادية التى تفصح عن المعلومات المترتبة عن أنشطتها البيئيةفومما سبق 

ً أقل بكثير فى الدول العربية بهذا الشان مما يقلل عن االفصاح عن مثل هذه التكاليف فى  الدول المتقدمة ، إال أن هناك وعيا

التقارير المنشورة الكترونيا فى مثل هذه الدول ، وذلك لعدم شعور هذه الوحدات باهمية الحاجة إلى مثل هذا االفصاح من 

مة وصارمة تلزم الوحدات االقتصادية بذلك بالرغم من كونهم يعترفون باال ار السلبية للوحدات  ناحية ولعدم وجود قوانين ملز

 االقتصادية على المجتمع.
 

 العوامل التى تؤثر على درجة االفصاح: -ب 

 هناك مجموعة من العوامل التى تؤ ر على درجة االفصاح االلكترونى عن المعلومات البيئية المترتبة على االنشطة 

 البيئية للوحدة االقتصادية وتتمثل هذه العوامل فى االتى:

 ة:تتعلق بالبيئعوامل  -1

تختلف التقارير المنشورة من دولة ألخرى ألسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وعوامل أخرى ناتجة عن حاجة  

صادية عليها بهدف المقارنة بين المستفيدين غلى مزيد من المعلومات االضافية عن التغيرات البيئية وه ر الوحدات االقت

 الوحدات االقتصادية عليها المقارنة بين الوحدات االقتصادية مع بعةها وتحديد المسئولية البيئية عن أنشطتها.
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 تتعلق بالمعلومات : عوامل-2

ات للحكم على تتأ ر درجة االفصاح فى التقارير المالية بالمعلومات التى يتم االفصاح عنها ومدى توافر عدد من الصف 

ابليتها باالضافة الى قأن تكون هناك  قة فى هذه المعلومات ، والمستثمرين ن تكون المعلومات مالئمة لقراراتامنها كفاءتها 

اشارت لجنة معايير المحاسبة االمريكية الى أن المعلومات الواردة بالتقارير المالية ليست إال أداة مثل ، كما للتحقق والمقارنة 

 ة تتوقف منفعتها على مدى االستفادة منها.أية أدا
 
 عوامل تتعلق بالوحدة االقتصادية : -3

شاط الذى تمارسه ، مستوى التأ ير هذه المجموعة من العوامل ترتبط بالوحدة االقتصادية مثل حجم الوحدة ، طبيعة الن

يتةح أن  بالتالىو غير ذلك من العوامل. الذى تتركه على البيئة ، أنواع المنتجات التى تنتجها ، عدد المساهمين ، إلى

بالرغم من عدم استقرار ية قد ازداد فى االونة االخيرة االفصاح االلكترونى عن المعلومات البيئية ألنشطة الوحدة االقتصاد

 .لهامفاهيمها والمقاومة التى تواجهها من قبل أصحاب الشركات ، مع ضرورة وضع صيغ محددة 

 عن البيانات المترتبه عن المخاطر الناجمة عن التلوث البيئى: اتجاهات االفصاح  -جـ 

 .البيئى ألنشطة الوحدة االقتصاديةن هناك  ال ة اتجاهات لألفصاح عن البيانات المترتبه عن المخاطر الناجمة عن التلوث إ

 :لفصل"طريقة ارير المالية والتقارير البيئية ": الفصل بين التقااالتجاه األول

االتجاه على أساس الفصل بين المعلومات المالية والمعلومةات البيئيةة باعتبةار أن كةل منهمةا يحقةق أهةدافا مختلفةة  يقوم هذا 

وبالتالى يجب االفصاح عن المعلومات البيئية فةى تقةارير منفصةلة عةن التقةارير الماليةة ويمكةن تبويةب الصةور التةى تمثةل هةذا 

التةى  ية ، التقارير التى تفصح عن األنشطة ذات التأ ير على المجتمع، التقاريراالتجاه فى  الث مجموعات هى التقارير الوصف

 :وسوف يتم عرضها كما يلىتفصح عن التكاليف البيئية فقط 

 :التقارير الوصفية -1
يعد هذا النوع من التقارير أبسةطها وأسةهلها إعةدادا حيةث يتةةمن التقريةر سةرداً وصةفياً لألنشةطة التةى قامةت بهةا الوحةدة  

 -قتصادية ولكن يؤخذ على هذا النوع من التقارير مايلى:اال

 أن هذا النوع من التقارير يكون محدود الفائدة. -

 صعوبة تتبع األداء الداخلى للوحدة. -

 اليمكن استخدامه الجراء المقارنات بين الوحدات المختلفة.  -

 :تمعنشطة ذات التأثير على المجالتقارير التى تفصح عن األ -2

نشطة ذات التأ ير على المجتمع وهناك عدة نمةاذج مقترحةه لهةذا النةوع مةن التقةارير جموعة باالفصاح عن األتقوم هذه الم 

( ، ويةرى رواد هةذا االتجةاه بةةرورة إعةداد مثةل هةذه التقةارير بشةكل دورى وبشةكل ينسةجم مةع القةوائم Estesمثل نمةوذج ) 

متكاملة ولكافة األطراف التى تحتاجهةا وبصةورة توضةح مةدى تحمةل المالية التى تعدها الوحدة االقتصادية مما يوفر معلومات 

 الوحدة لمسئولياتها تجاه البيئة والمجتمع.

جراء مقارنات بين الوحةدات التةى إمكانية إ، وامكانية تحديد إجمالى تكلفة األ ر البيئىبوتتميز هذه المجموعة من التقارير   

 تعمل بنفس النشاط االقتصادى ولنفس الفترة.

 لتقارير التى تفصح عن التكاليف البيئية فقط:ا -3

تعبةر هةةذه المجموعةةة مةن التقةةارير األكثةةر تحلةيال مةةن سةةابقتها للنشةطة البيئيةةة التةةى تتةةمن التكةةاليف البيئيةةة فقةةط 

امكانيةة تحديةد صةافى الفةائ  أو ، ور  صةورة كاملةة عةن االنشةطة البيئيةة يتةوفوتتميز هذه المجموعة من التقةارير ب

نشطة والمنافع التى حققتها الوحةدة يئى نتيجة المقارنة بين مجموع التكاليف التى تحملها المجتمع عن تلك األالعجز الب

 للمجتمع نتيجة أنشطة الوحدة.

 : اإلفصاح عن المعلومات المالية والمعلومات البيئية فى تقرير واحد " طريقة الدمج" االتجاه الثانى

معلومات المالية والمعلومات المترتبه عن االنشطة البيئية فى تقرير واحةد بحيةث تصةبح يعتمد هذا االتجاه باالفصاح عن ال 

المعلومةةات ذات التةةأ ير البيئةةى جةةزءا مةةن المعلومةةات الماليةةة ويمثةةل النمةةوذج المسةةمى بحسةةاب االربةةاح والخسةةائر المةةالى 

يتميةز هةذا النةوع مةن التقةارير بإمكانيةة االفصةاح واالجتماعى وقائمة المركز المالى واالجتماعى احد النماذج فى هذا االتجاه و

ن  ةم نشطة ومالبيئية فى قائمة واحدة مما يوفر مجاال أوسع للمقارنة بين هذه األاصة باالنشطة االقتصادية وعن المعلومات الخ

لةى إجةراء تعةديل جةوهرى تحقيق التكامل بين المعلومات الماليةة والمعلوماتالبيئيةة دون الحاجةة إيقيم أداء الوحدة بشكل سليم، و

 .      نشطة االقتصاديةفى النظام المحاسبى التقليدى بإعتبار أن النشطة البيئية للوحدة تؤ ر على األ

 : اإلفصاح عن المعلومات البيئية فقط : االتجاه الثالث

خاصة بشكل أفةل إلةى يرى رواد هذا االتجاه بةرورة االفصاح االلكترونى عن معلومات المسئولية البيئية ضمن قوائم  

الجهات التى تطلبها فقط ألن االفصاح من خالل القوائم المالية قد يولد ضغطاً كبيراً علةى الوحةدة االقتصةادية ممةا يجعلهةا تهةتم 

بهذه الجوانب علةى حسةاب الجوانةب االقتصةادية الخةرى ، وهةذا ممةا قةد اليسةاهم فةى تنميةة مةوارد الوحةدة االقتصةادية ، ومةن 
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تجاه إن فرص تعظيم الربح لم تعد الهدف السمى الذى تسعى اليه الوحدة االقتصادية على حساب مسئولياتها تجاه عيوب هذا اال

ة وبةاى االفصةاح عةن المعلومةات البيئيةة المختلفةويسهم  المجتمع والةرار التى تتركها على البيئة أو على العاملين بشكل عام.

، التةا ير علةى صةانعوا القةرارات، والتفةاوا وحةل النزاعةات مةع المؤسسةاتو، تحسين عمليةات االنتةاجصورة كانت تفيد فى 

 اعادة تقييم استراتيجية المحاسبة وممارسات االدارة.و

 

 مشكالت االفصاح االلكترونى عن المعلومات المحاسبية المتعلقة بالبيئة:  -د 

ويمكن تقسيم  متخذى القرار يصاحب عملية االفصاح بع  المشكالت التى تؤ ر بصورة أو باخرى على سلوك 

 :المشكالت إلى اآلتى
 
 المشكالت المتعلقة بالمعلومات التى يتم االفصاح عنها: -1

تتمثل التقارير والقوائم المالية األداة الرئيسية لنقل وإبالغ المسةتفيدين بالمعلومةات التةى توفرهةا المحاسةبة لتقيةيم األداء واتخةاذ 

يجب أن تكون تلك دة لتحقيق أهدافها وحتى يمكن تلبية احتياجات هذه األطراف للمعلومات القرارات والوقوف على قدرة الوح

 ان تكون مفهومة من قبل المستفيدين.المعلومات مالئمة، و

إنه من الطبيعى ان تختلف البيانات المطلوبة لكةل مةنهم وقةد إال ونظرا للتباين فى اهداف واحتياجات كل طرف من األطراف  

 :ذه األطراف إلى اآلتىقسم البع  ه

  العاملونهذه األطراف فى اآلتى: االدارةأطراف داخلية : وتتمثل ،. 

 جهات حكومية، المجتمع.ء، المستثمرون، نقابات العمال، العمالأطراف خارجية وتتمثل فى اآلتى: حملة األسهم ، 

حتياجات الجهات المختلفة يتطلب أن مما سبق يتةح حاجة جميع األطراف الى المعلومات ولكى تفى هذه المعلومات با

األنشطة ، وتغطى األنشطة الخاصة بالموارد البشرية ويجب أنتكون هذه البيانات مفهومة ودقيقة وشاملة ألنشطة الوحدة 

 المجتمع.و األنشطة الخاصة بالمنتجارد الطبيعية والمساهمات البيئية ، والخاصة بالمو

 ح عن معلومات المسئولية البيئية:المشكالت المتعلقة بمعايير االفصا -2
اليوجد إتفاق بين الكتاب على المعايير المحاسةبية التةى يمكةن االعتمةاد عليهةا عنةد إجةراء االفصةاح المحاسةبى للتةا يرات    

المترتبةةة علةةى األنشةةطة البيئيةةة للوحةةدة االقتصةةادية وان معظةةم المحةةاوالت جةةاءت بهةةدف تقةةديم أسةةاس سةةليم لتةةوفير البيانةةات 

مريكية أن هذه المعايير تتمثل فةى معةايير أساسةية وتتمثةل فةى علومات الخاصة باألنشطة البيئية فترى جمعية المحاسبين األوالم

معايير  انويةة وتتمثةل فةى التوقيةت السةليم ، القابليةة للتحقةق ، الصةرف المسةتقل ، لبعد عن التحيز ، القابلية للفهم ، والمالئمة ، ا

إعتبارات إضافية تتمثل فى الحيطة والحذر ، القبول ، حق االعتراا ، الثبات ، القياس رنة ، االيجاز ، ول ، القابلية للمقاالكما

 .الكمى ، القياس النقدى، الفحص الدائم ، القابلية للتقويم ، المركزية ، صحة البيانات

 الدالالت البحثية والتوصيات: المبحث الثالث

 :الدالالت البحثية  -أ 
الفكرية والعملية فى مجال المحاسبة البيئية وإدارة المخاطر الزالت قليلة مقارنة بحجم التحدى  إن المساهمات -1

 واآل ار المرتبطه بموضوع التلوث البيئى.

يعد سلوك تعامل متخذ القرار مع األخطار التى تصيب العاملين والوحدة االقتصادية والمجتمع ى أحد العوامل  -2

 ية ودورها فى حماية البيئة. قتصادالمهمة لنجاح الوحدة اال

مراا دالة على ارتفاع ان ارتفاع عدد المصابين من العاملين فى الوحدات االقتصادية بمجموعة من األ -0

 مستويات التلوث.

ضعف مشاركة الوحدات االقتصادية فى حماية البيئة قياسا بقدراتها المالية وخبراتها االدارية التى تمتلكها هذه  -4

م عن ضعف الرقابة من ناحية وعدم وجود قوانين رادعة ولوائح تنظم عمل الوحدات بيئيا الوحدات وهذا ناج

 من ناحية  انية.

ان الفصل بين االنشطة االقتصادية للوحدة واالنشطة البيئية واالفصاح عنها يؤدى الى تحسين القرارات  -5

 المتخذه من قبل االدارة .

االدارة والجهات الرقابية بقارير ومعلومات تبين حجم  وجود نظام للمحاسبة البيئية يساعد على تزويد -4

 االضرار والمساهمات البيئية للوحدة االقتصادية وتحديد نقاط الةعف عن االداء البيئى.

 :التوصيات البحثية  -ب 

 :يوصى الباحث بةرورة     
 والعاملين والمجتمع.وبما ينسجم مع متطلبات الحفاظ على البيئة  االقتصادية حماية وتطوير أصول الوحدة -1

 تطوير اساليب إتخاذ القرار والتخطيط وتحديد األولويات عن طريق اإلدراك الشامل والمنظم ألنشطة الوحدة. -2

إصدار القوانين والنظمة والتعليمات التى توجب الوحدات االقتصادية بإلتزام المعايير الدولية ذات العالقة  -0

 بحماية البيئة والمجتمع من التلوث.

اإلدارة إلى درء المخاطر الناجمة عن أنشطة الوحدة االقتصادية والقيام باإلجراءات الكفيلة للحد منه سعى  -4

 لكى تنسجم مع المتطلبات الدولية لحماية البيئة والمجتمع.
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