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 المرخص

علثى  أجرى البحث  ههثدت يييثيث أاثر احفاثاح المحاسثبل عثل التلثاليف البيئيثة فثل الاثركات الاثناعية همدينثة السثادات

يرشيد اليرارات، وقيثا  مثدى احفاثاح المحاسثبل عثل التلثاليف البيئيثة مثل ةثول دراسثة ويحليثا التيثارير الماليثة لثبع  

دينة السثادات. ولتحييثه هثدت البحث  يثث اةتيثار شثركات دثناعة سديثد التسثلي  هالمدينثة ويييثيث مثدى الاركات الاناعية هم

استواء التيثارير الماليثة لهثا علثى معلومثات متعليثة هالتلثاليف البيئيثة، وأاثر يثوافر هثت  المعلومثات فثى الوقث  المناسث  علثى 

ة ميدانية هاستخدام االستيااء والميثاهوت الاخاثية. وياثير يرشيد اليرارات سواء الداةلية والخارجية. كما يث إجراء دراس

نتائج الدراسة إلى أن هت  الاركات ال يفا  هالا كثات  عثل التلثاليف البيئيثة فثل التيثارير الماليثة ولثث يثتث احشثارة إلثى أ  

ى هعث  المعلومثات عثل فثى احشثارة الثهيانات يتعله هالتلاليف البيئية ضمل التيثارير الماليثة ، واقتاثرت هعث  الاثركات 

التلاليف البيئية ضمل ييرير مجلس احدارة ، هينما البع  اآلةر مل الاركات يدمج يلك التلاليف ضمل التلاليف الاثناعية 

أو التلثثاليف احداريثثة . ومثثل اثثث فثثان التلثثاليف البيئيثثة يثث ار علثثى اليثثرارات سثثواء المتعليثثة هاتناثث ة البيئيثثة أو اليثثرارات 

اةيرا يودى الدراسة هأن يرشيد اليرارات يت ل  يحديد طرق الييا  واحفااح المناسبة لتوضيحها للجهات االستثمارية. و

 .الداةلية والخارجية

ABSTRACT 

       The research has been done in order to assess the impact of the accounting disclosure 

about environmental costs in industrial companies in Sadat City to rationalize decisions and to 

measure the extent of accounting disclosure about environmental costs through the study and 

analysis of the financial reports of some industrial companies in Sadat City. To achieve the 

objectives of the research, rebar industry has been selected, and the financial statements 

/reports  are evaluated  to check whether they contain information related to environmental 

costs , and the impact of the availability of this information in a timely manner to rationalize 

internal and external decisions. A field study was conducted using a survey and personal 

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

the environmental costs in the financial reports and there is no data related to environmental 

costs in the financial reports. Moreover, some companies point out some information about 

the environmental costs within the report of the Board of Directors , while others incorporate 

these costs within the industrial costs or administrative costs . Therefore, these costs affect the 

decisions whether related to environmental activities or investment decisions. Finally, we 

recommend that the rationalization decisions require the identification of methods of 

measurement and disclosure appropriate to clarify the internal and external views. 
 

   مـ ـامــى

أدب  الحفاظ على البيئة مل أهث عواما جتب االستثمار والتنمية المستدامة ومل اث احفاثاح عثل يييثيث الجوانث  البيئيثة 

راسة أار سساهات التلثاليف البيئيثة علثى عمليثة احفاثاح المحاسثبى أةثتاع فثى االعتبثار ال ثرق المختلفثة للمناأة ، وهالتالى د

حعداد سسثاهات التلثاليف البيئيثة ومثدى يثأاير كثا طرييثة علثى عمليثة احفاثاح المحاسثبى وكيفيثة إعثداد سسثاهات التلثاليف 

ومثثدى يثثوفير  ،يختلثف هثثاةتوت نثور واثثرش المناثأة  البيئيثة ومثثا هثى ال ثثرق المسثتخدمة فثثى إعثداد يلثثك الحسثاهات وهثثا

المعلومات الخادة هالبيئة سواء مالية أو اير ماليثة ويودثيلها الثى متليثى المعلومثة سثواء مثل داةثا المناثأة مثثا المثديريل 

شثراء  والموظفيل ومتختى اليثرار أو مثل ةثارل المناثأة مثثا العمثوء والمثورديل والمسثتهلليل والمسثتثمريل الثراابيل فثى

 اتسهث وكتا الم سسات المالية والم سسات الرقاهية.
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 التلثاليف علثى التعثرت عمليثة "  هأنهثا1المحاسثبة البيئيثة  AICPAاليثانونييل االمريلثى   المحاسبيل وقد عرت معهد

 اليثوائث ستخدملم إلى المعلومات يلك إياال وكتلك االقتاادية اليرارات مع التلاليف ودمج يلك ويوزيعها وقياساها البيئية

 يحديثد ةثول مثل مثل يلثاليف هها يتعله وما البيئية الجوان  حدارة اجتماعل وعلث نظام  " هأنها كما عرف  "للاركة المالية

 هعثد الماليثة هثاليوائث عنهثا واحهثو  نتيجثة تناث تها ههثا المحي ثة للبيئثة الاركات يسببها التل البيئية لألضرار نيد  وقيا 

 سبيا محا معالجتها

حع ثاء  والضثرورية الوزمثة المعلومثات جميثع علثى الماليثة التيثارير شثمول المحاسثبل احفاثاح وسيث  أن مفهثوم

 االقتاادية الوسدة هيل اياال   وهو أيضاع  أداة2المحاسبية   الوسدة عل ودحيحة واضحة دورة التيارير هت  مستخدمل

 ويييثيث اليثرارات ايخثا  مثل المتعثددة اتطرات يحتاجها مل معلومات حويهي وما المالية التيارير ةول مل الخارجل والعالث

اتداء، وعليثثه فثثان اةثثت الحسثثاهات البيئيثثة فثثى االعتبثثار السثثيما التلثثاليف البيئيثثة سثثيجعا مهنثثة المحاسثثبة قثثادرة علثثى يثثوفير 

يثث  أن أى نيثث  فثثى يلثثك معلومثثات أكثثثر أهميثثة وموئمثثة لاثثنار اليثثرارات احداريثثة، واحنتاجيثثة علثثى وجثثه الخاثثو  س

المعلومات ينجث عنه يبنل قرارات اير سثليمة يسثاهث فثل يثدهور سالثة البيئثة هثدالع مثل معالجتهثا، ولثتلك يثث اةتيثار شثركات 

دناعة سديد التسلي  همدينة السادات لدراسة وييييث مدى استواء التيارير المالية هها على معلومات متعليثة هالتلثاليف البيئيثة، 

ر هت  المعلومات فى الوق  المناس  على يرشيد اليرارات سثواء الداةليثة والخارجيثة، و لثك لعثدة أسثباب منهثا أن وأار يواف

دناعة سديد التسلي  يمثا جزء كبير مل االستثمارات همدينة السادات وتنها يعتبر مل الاثناعات التثى يث ار ويتثأار هالبيئثة 

 هالا ملحوظ وللثافة عدد العامليل هها.
 

 ى اليحث:مشلر

يعتبر يلوث البيئة مل أهث المااكا التل يواجه العالث نظراع تار  الاحل على العامليل وأدائهث مل ناسية وعلثى المجتمثع 

مل ناسية أةرى ومنع التلوث واستنفا  الموارد ال بيعية أسد أهث عواما التنمية المسثتدامة، وعليثه فثان اةثت التلثاليف البيئيثة 

نة المحاسبة قادرة على يوفير معلومات أكثر أهمية وموئمة لانار اليرارات سواء داةثا المناثأة أو فى الحسبان سيجعا مه

ةارجها. ولتلك يلمل الماللة فل ني  االفااح والمعلومات عل التلاليف البيئية مما يجعا اليرارات ايثر مدروسثة وايثر 

ا هثت  المعلومثات فثى شثلا نيثدى ووضثعها فثى دثورة دقيية. وقد يرجع السب  الرئيسى الى عدم اليدرة على شرح ويفاثي

 ييرير أو إيضاح  مالى يعرش ضمل اليوائث المالية.
 

   3 معوقا  اإلفصاح نا الالالال اليا اى 

 ال بيعية. والماادر البيئية مجال الحساهات فل الخبرة وقلة الموضور سدااة .1

 البيئية  للمحاسبة و محلى أ دولى معيار عدم وجود قانون أو إلزام قانونل هاحفااح أو .2

 ودعوهة قيا  التلاليف البيئية وقيا  العائد االجتماعل  البيئية للمعلومات نظام يوافر عدم .3

 . البيئة لمواضيع اليرار متخت  أو العامة لدى اللافل االهتمام وجود عدم .4

 البيئية. الحساهات فل المستخدمة المنهجيات ودعوهة وضوح عدم .5
 

   اؤال  اليحث 

 ييوم الاركات محا الدراسة هاحفااح المحاسبل عل التلاليف البيئية . ها .1

 ها يوجد فروق جوهرية هيل آراء المستياى منهث سول إدراكهث لملونات التلاليف البيئية .  .2

ها يوجد فروق جوهرية هيل آراء المستياى منهث سول وجود معوقات لإلفاثاح المحاسثبى عثل التلثاليف البيئيثة  .3

 ا الدراسة هالاركات مح

ها يوجد عوقة  ات داللة إساائية هيل احفااح المحاسبى عل التلاليف البيئية هالاركات محا الدراسثة ويرشثيد  .4

 اليرارات احدارية واالستثمارية، وما هى الداللة احساائية لهت  العوقة .

سلي  همدينة السادات علثى يرشثيد ها يوجد يأاير لإلفااح المحاسبى عل التلاليف البيئية هاركات دناعة سديد الت .5

 اليرارات احدارية واالستثمارية.
 

                                                           
 30ص 2001،العدداالول للمحاسبة العرهية المجلة النظرية هيل البيئل احفااح فل المحاسبية المعايير ، البر عبد سسيل ، عمرو  1
 32ص 2001،العدداالول للمحاسبة العرهية المجلة النظرية هيل البيئل احفااح فل المحاسبية المعايير ، البر عبد سسيل ، عمرو  2
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  أهااف اليحث

 لهاف اليحث الي :

  فح  اليوائث المالية وييارير مجلس احدارة للاركات محا الدراسة للتعرت على مدى وجود احفاثاح المحاسثبل

 عل التلاليف البيئية 

  ياى منهث سول إدراكهث لملونات التلاليف البيئية .دراسة ويحليا الفروق الجوهرية هيل آراء المست 

 . دراسة مدى وجود معوقات لإلفااح المحاسبى عل التلاليف البيئية هالاركات محا الدراسة 

  دراسة مدى وجود عوقة هيل احفااح المحاسبى عل التلاليف البيئية هالاثركات محثا الدراسثة ويرشثيد اليثرارات

 احدارية واالستثمارية .

 عرت على مدى يأاير احفااح المحاسبى عثل التلثاليف البيئيثة هاثركات دثناعة سديثد التسثلي  همدينثة السثادات الت

 على يرشيد اليرارات احدارية واالستثمارية.

 

 

 أهماى اليحث

 رجببأ أهماببى اليحببث الببي أهماببى مو ببوح اإلفصبباح المحاسببيي نببا الالببالال اليا اببى لصماببأ انببواح الشببر ا  وخاعببى 

 لا الا را   اث أن: لر ا   ا

معظث البيانات المتريبة عل اتنا ة البيئية للوسدة االقتاادية  ات طبيعية كميثة وهثتلك يث ار علثى أدثول الوسثدة  .1

 ونفيايها والتزامايها و يدةا ضمل عما المحاس  ويج  احفااح عنها.

يل المساهمة فل يوفير المعلومات التثل االهتمام الواسع هالبيئة واار أنا ة الاركات على البيئة يت ل  مل المحاسب .2

 يساعد المسئوليل فل يحديد هت  اآلاار وسبا معالجتها.

م البة الجمعيات والهيئات العلمية للوسدات االقتاادية هضرورة احفااح عل البيانثات الخادثة هاتناث ة البيئيثة  .3

 لمياهلة أهدات المجتمع واالستياجات الجديدة له.

البيئية يت ل  ييديث المعلومثات التثل يث د  إلثى ايخثا  قثرارات يملثل مثل االسثتخدام اتمثثا  المحاسبة عل التلاليف .4

 للموارد وسماية البيئية ويحميا الوسدة هتلاليف  لك. 

 وجود ندرة فى الدراسات التى يناول  هتا الموضور فى مار وةادة فى الاركات الاناعية .5

 اح المحاسبل عل التلاليف البيئية فى الاركات الاناعية هتا البح  يساعد المحاسبيل هتوفير إطار لإلفا .6

هثثتا البحثث  يثثوفر دليثثا عملثثل علثثى العوقثثة هثثيل احفاثثاح المحاسثثبل عثثل التلثثاليف البيئيثثة ويرشثثيد اليثثرارات  .7

 االستثمارية واحدارية هاركات سديد التسلي .

لحسثثاب التلثثاليف البيئيثثة وكيفيثثة هثثتا البحثث  يسثثاعد الاثثركات الاثثناعية هتثثوفير معلومثثات عثثل ال رييثثة المثلثثى  .8

 احفااح عنها.
 

 الا اسا  ال اب ى

رسالة ماجستير هعنوان   إدارة التلاليف البيئية اير المباشرة هاستخدام منهج التللفثة علثى أسثا   (2007محما نر  نامر )

  فثل ماثر ، تاثراش رفثع النااط   وكان  أهدات الدراسثة هثى أوالعت يحديثد ويحليثا التلثاليف البيئيثة فثل ق ثار اتسثمن

 كفاءة نظث المحاسبة عنها .
 

 ثانااً:  معرفى المشا ل والصعوبا  الا   واجه  بيا  م هج الالالال نري أساس ال شاط .

ضرورة يوافر نظثام معلومثات متلامثا فثل مجثال المحاسثبة البيئيثة يثرهن هاثلا من يثل هثيل  -ونوجز يوديات البح   

 البيئية هالمناأة والمحاسبة المالية . المحاسبة البيئية والتلاليف

رسالة ماجستير هعنوان   التلاليف البيئية االستثمارية وأارها علل معلومات اليوائث المالية   وكانث   (2008نعام فهام   ا )

 ويلاليفياع . دراسة ويحليا التلاليف البيئية االستثمارية مل سي  التوي ، وكيفية معالجتها محاسبياع  -1أهدات الدراسة هى 

 د اسى أثر الالالال اليا اى االساثما لى نر  المعروما  الوا دة ف  ال وائم المالاى . -2
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ي د  التيرير عثل التلثاليف البيئيثة إلثل هيثان المنثافع المملنثة التثل يحيثه التلامثا الفعثال هثيل  -ونوجز يوديات البح   

لبيئيثثة لنظثثام احدارة البيئثثة ، يثث د  إلثثل ي ثثوير اتداء ويحسثثيل جثثودة يثثدعيث المحاسثثبة عثثل التلثثاليف ا -المحاسثثبة والبيئثثة  

استحداث طرق جديدة لدمج االعتبارات البيئية داةا النظام المحاسبل ، منها دمج يلاليف البيئة فثل نظثام التللفثة  -المنتجات 

 ( .    ABCعلل أسا  النااط ) 

ور احفاثثاح المحاسثثبل عثثل اتداء البيئثثل فثثل يرشثثيد اليثثرارات رسثثالة ماجسثثتير هعنثثوان   د (2008إبببراهام   ببا عببال  )

 ويحسيل جودة التيارير المالية   وكان  أهدات الدراسة هىت

دراسة أار احفااح المحاسثبل عثل اتداء البيئثل علثل يرشثيد اليثرارات ويحسثيل جثودة التيثارير الماليثة هالاثركات  -1 

 الاناعية المارية. 

جهات الحلومية واير الحلومية المارية هإددار التاريعات واليوانيل الخادة هحماية البيئثة ، يحديد مد  اهتمام ال -2

 والحد مل أضرار التلوث البيئل .

 

 

 

  -ونوجز  وعاا  اليحث  : 

يتريث   -يعد اهتمام الاثركات هتحييثه الجثودة فثل اتداء البيئثل علثل اثرار اتداء االقتاثاد  أمثراع الزمثاع ال اةتياريثاع .      

علل عدم احفااح المحاسبل عل اتداء البيئل للاركة ، وهرامج التحسيل والت وير المسثتمر فثل هثتا المجثال ، آاثاراع سثلبية 

يوجثد عوقثة اريبثاط طرديثة  ات داللثة إساثائية ، هثيل  -ينعلس علل سمعة الاركة والمركز التنافسل لها فل سوق المثال .

ئثثل فثثل التيثثارير الماليثثة للاثثركات الاثثناعية الماثثرية ، وهثثيل كثثا مثثل يرشثثيد قثثرارات احفاثثاح المحاسثثبل عثثل اتداء البي

 االستثمار والتمويا ، ويعظيث اليدرة التنافسية للاركة  ايها .

 لاض  ما الا اسا  ال اب ى أن ا صاها  اإلفصاح نا الالالال اليا اى  امثل في ثالث ا صاها  :و

 المالية والتيارير البيئية  )طريية الفاا(  الفاا هيل التيارير اال صاه األول:

                             احفاثثثاح عثثثل المعلومثثثات الماليثثثة والمعلومثثثات المتريبثثثة عثثثل اتناثثث ة البيئيثثثة فثثثل ييريثثثر واسثثثد  اال صببباه الثبببان :

 ) طريية الدمج( 

 احفااح عل المعلومات البيئية فين. اال صاه الثالث: 
 

 ول ف  ثالث مصمونا  ه :ولامثل اال صاه األ*

ت هثثتا النثثور مثثل التيثثارير اهسثث ها وأسثثهلها إعثثدادا وللثثل ي ةثثت عليثثة أنثثه محثثدود الفائثثدة وال يملثثل الا ببا لر الوعبب اىأ. 

 استخدامه حجراء الميارنات هيل الوسدات المختلفة.

لا  ينسثجث مثع اليثوائث الماليثة ممثا ت هت  التيارير يعد هاثالا ا لر الا    ص  نا األنشبى ذا  الاأثار نري المصامأب. 

يوفر معلومات متلاملة ويوض  مدى يحما الوسدة لمسئوليايها يجا  البيئثة والمجتمثع ويتميثز هإملانيثة يحديثد إجمثالل 

 يللفة اتار البيئل وإملانية إجراء ميارنات هيل الوسدات التل يعما هنفس النااط االقتااد  ولنفس الفترة

ت هثى ييثارير أكثثر يحلثيوع مثل سثاهيتها لألناث ة البيئيثة التثل يتضثمل ص  نبا الالبالال اليا ابى ف ب الا ا لر الا    ل. 

 التلاليف البيئية فين ويتميز هتوفر دورة كاملة عل اتنا ة البيئية وإملانية يحديد دافل الفائ  أو العجز البيئل
 

 ولامثل اال صاه الثاني*  

فى احفااح عل المعلومات المالية والمعلومات المتريبة عثل اتناث ة البيئيثة فثل ييريثر واسثد هحيث  ياثب  المعلومثات     

  ات اتار البيئل جزءاع مل المعلومات المالية.
 

 ولامثل اال صاه الثالث*

يعظثيث الثره  للمناثأة علثى احفااح عل معلومثات المسثئولية البيئيثة ضثمل قثوائث ةادثة ويعيث  هثتا االيجثا  إن فثر      

 سساب مسئوليايها يجا  المجتمع.
 

 الاعرا  نري الا اسا  ال اب ى
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دراسة ويحليا التلاليف البيئية مل سي  التبوي  والبع  ركثز علثى دور احفاثاح المحاسثبل ركزت الدراسات الساهية 

على هعث  الاثركات همدينثة السثادات ويناولث  عل اتداء البيئل فى يحسيل جودة التيارير المالية وقد يم  هع  الدراسات 

 عد  ق اعات مختلفة . 

 مصاد  جمأ الياانا  : 

يعتبر المادر الرئيسل لجمثع البيانثات هثل اليثوائث الماليثة لاثركات دثناعة سديثد التسثلي  همدينثة السثادات مثل  اليثوائث 

ء مثثل السثثادة المثثديريل المثثالييل للاثثركات   ويثثث إجثثراء الميثثاهوت الاخاثثية ويجميثثع االستياثثا 1المسثثلمة مثثل الاثثركات  

 والمحاسبيل اليانونيون لتلك الاركات.

 الا اسى والعا ى 

يتمثثا مجتمثثع الدراسثثة  فثثى شثثركات دثناعة سديثثد التسثثلي  فثثى مدينثثة السثثادات ويثث الحاثثول علثثى اليثثوائث الماليثثة لهثثت  

الى يجميع البيانات هاستخدام االستيااء والمياهوت وينا  الدراسة على يحليا هت  اليوائث هاحضافة  2013الاركات لعام 

 شخاية مع المديريل المالييل والمحاسبيل اليانونييل ههت  الاركات.

 

 الم هصاى 

يتث استخدام المنهج التحليلى سي  يتث يحليا وميارنة اليوائث والتيارير المالية ةول مدة زمنية محثددة ورهثن  لثك هوجثود 

الاثركة ومثا هثى ال رييثة المسثتخدمة فثى سسثاهات التلثاليف ومثدى يثأاير  لثك علثى التيثارير الماليثة سساهات يلاليف هيئية ه

 وانعلا   لك على متخت اليرار .
 

 ماغارا  وفروض اليحث 

 الماغارا   -أ 

ت ييوم هت  الدراسة على هح  مدى يثأاير احفاثاح المحاسثبل عثل التلثاليف البيئيثة )متتيثر مسثتيا( فثى يرشثيد اليثرارا

 احدارية واالستثمارية )متتير ياهع (  

 ب ال روض

 ال يوجد إفااح محاسبل عل التلاليف البيئية فى اليوائث المالية لاركات دناعة سديد التسلي  همدينة السادات . .1

 ال يوجد فروق جوهرية هيل آراء المستياى منهث سول إدراكهث لملونات التلاليف البيئية .  .2

يل آراء المستياى منهث سثول وجثود معوقثات لإلفاثاح المحاسثبل عثل التلثاليف البيئيثة ال يوجد فروق جوهرية ه .3

 هالاركات محا الدراسة 

ال يوجد عوقة  ات داللة إساثائية هثيل احفاثاح المحاسثبى عثل التلثاليف البيئيثة هاثركات دثناعة سديثد التسثلي   .4

 ارية.همدينة السادات محا الدراسة ويرشيد اليرارات احدارية واالستثم

ال يوجد يأاير لإلفااح المحاسبى عل التلاليف البيئية هاركات دناعة سديد التسثلي  همدينثة السثادات علثى يرشثيد  .5

 اليرارات احدارية واالستثمارية.
 

 الا اسى الابيا اى

 أوال : فحص ال وائم المالاى

التسلي  فى مدينثة السثادات وعثددها سثتة  يث دراسة ويحليا اليوائث المالية التى ساا عليها الباس  لاركات دناعة سيد

وهعث  المعلومثات اتةثرى عثل هثت  الاثركات والتثى  2013شركات وشمل  اليوائث المالية واحيضاسات المتممة لها لعثام 

يتمثا فى ييارير ملت  السومة والاحة المهنيثة التثاهع لثوزارة اليثوى العاملثة والهجثرة همدينثة السثادات وكثتا ملتث  العمثا 

 نة السادات ،  وكان  أهث النتائج التى يث التودا إليها مل الدراسة يتمثا فىتهمدي

   جميع الاركات لث ييث هاحفااح عثل إ  يلثاليف هيئثة فثل قوائمهثا الماليثة ، سيث  لثث ييثث يلثك الاثركات هتوضثي  أ

 معلومات نيدية فل قوائمها المالية، وال يوجد إيضاسات ةادة هالتلاليف البيئية.

 مل ييرير مجلس احدارة معلومات نيدية عل البيئة هل كالتالل ت   وقد يض 

                                                           
 
ا

 مدينة الساداتدناعة سديد التسلي  مل اليوائث المسلمة لملت  العما هالطور على اليوائث المالية لاركات 
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   سي  ورد هتيرير مجلس احدارة حسدى هثت  الاثركات أنهثا هثتل  جهثود كبيثرة للحثد مثل انبعثاث التبثار سيث  قامث

 نية .هاستبدال الفوير لمنع انبعاث التبار والتازات السامة واتدةنة وكان  التللفة مليون واوامائة ألف ج

     كما يضثمل نفثس التيريثر معلومثات ودثفية عثل البيئثة ويظهثر  لثك فثى وجثود هعث  العبثارات فثى التيريثر مثثا

 18001للبيئة ، شهادة إدارة السومة والاحة المهنية  14001ساول الاركة على شهادة اتيزو 

  للمثوارد اتمثثا االسثتتول  يوضثوقد يضمن  ييارير مجلس احدارة لبع  الاركات معلومات ودفية عل البيئةت 

 وااللتزام هاليوانيل مسببات التلوث  ويجن   البيئة على والمحافظة
 

 ثاناا: الا اسى الماااناى

يرجع اةتيار شركات دناعة سيد التسلي  فى مدينة السادات الى أنها مل الاناعات الثييلة هالمدينة وكثيفثة العمالثة ولمثا 

يلوث الهواء والارت هاحضافة الى الخ ر اللبيثر الثتى يظهثر فثى إدثاهات العمثا ودثعوهة  لها مل أاار هيئية مختلفة منها

طبيعة العمثا والتثأاير علثى دثحة العثامليل ، وهعثد أن يثث اةتيثار هثتا الي ثار الهثام هالمدينثة يثث يجميثع المعلومثات عثل هثت  

ك المناثتت واالياثال هالمسثئوليل ههثا وعمثا الاركات مل ةول قاعدة هيانات جمعية مستثمر  السادات ويحديد عنثاويل يلث

 مياهوت شخاية ومل اث ملئ االستبيان وكان  أهث النتائج التى يث التودا إليها مل الدراسة يتمثا فىت 

  أظهرت الدراسة أنثه يوجثد فثروق جوهريثة سثول إدراس المستياثى مثنهث سثول  إدراكهثث لملونثات التلثاليف البيئيثة

 ئية يتمثا فى البنود التالية ت كالتالى أن التلاليف البي

%( ، يللفثثة الاثثيانة الدوريثثة تجهثثزة السثثومة المهنية)هنسثثبة 89يللفثثة يركيثث  أجهثثزة اتمثثل الاثثناعل )هنسثثبة   -

%(، يللفة يركي  أجهزة الرقاهة على التلوث، يللفة التخل  مثل 94%(، يللفة التخل  مل المخلفات)هنسبة 89

%(، يللفثة يركيث  77%(، يللفثة معالجثة الاثرت لمنثع يلثوث الميا )هنسثبة 94النفايات الاثلبة والسامة)هنسثبة 

 %(، 83%(، يللفة أجهزة  لمنع يلوث الترهة )هنسبة 96فوير لمنع يلوث الهواء)هنسبة 

  البنود التالية يانف ضمل مريبات وأجور ومزايا للعامليل وقد يباين  النسث  فثى التاثنيف هثيل ماثروفات ياثتيا

 رية وماروفات يسوييية وهىت وماروفات إدا

يللفة هرامج التدري  والتأهيا والتعليث للعامليل ، يللفة مااريف سضانة أطفال العامليل ، يللفة رواي  الملتحيثيل  -

هالخدمة العسلرية ، يللفة الضمان الاحل ، يللفة  سلف الزوال، يللفة هعثات الحج والعمرة للعثامليل ، يللفثة نيثا 

عل يللفة أجور ورواي  ومزايا للعامليل ويتث ياثنيفها سسث  ملثان ةدمثة العامثا فثإ ا العمثال  العامليل هى عبارة

احنتال فتانف  ضمل مريبات وأجور ياتيا ، وإ ا لعمثال احدارة فتاثنف دثمل مريبثات وأجثور إداريثة ، وإ ا 

 كان  يخ  عمال التسويه والمبيعات فتاف ضمل مريبات وأجور يسوييية .

 دراسة أنه يللفة المسئولية المجتمعية يملل أن ياما التبرعات ويأهيا العامليل يللفة ماثاريف سضثانة كما أفادت ال

أطفال العامليل  ،  يللفة نيا العامليل يللفة رواي  الملتحييل هالخدمة العسلرية ، يللفة الضمان الاحل يللفة  سلف 

 الزوال ، يللفة هعثات الحج والعمرة للعامليل.

 مة ويبرعثثات للم سسثثات التعليميثثة ، يللفثثة يبرعثثات للم سسثثات الخيريثثة واالجتماعيثثة يثثدةا ضثثمل يللفثثة مسثثاه

 الماروفات احدارية والعمومية .

  اليوائث المالية ال يث احفااح عل التلاليف البيئية هها دراسة يح  هند يلثاليف هيئيثة وراثث وجثود يلثك الماثروفات

% مل المناثتت فيثن ياثير الثى هعث  هثت  60روفات يسوييية ، ضمل ماروفات ياتيا وماروفات إدارية وما

 % مل المناتت فين ياير الى هع  هت  التلاليف فى احيضاسات .20التلاليف فى ييرير مجلس احدارة ، 

  ينظثر إلثى التلثاليف 89% ينظر إلى التلاليف البيئية على أنها  يلاليف ناشثئة عثل سثلوس سثلبى للعثامليل ، 70إن %

% ينظثر إلثى التلثاليف البيئيثة علثى أنهثا  مجثرد يلثاليف 42لى أنها  قيمة ما يتحمله المجتمثع مثل أضثرار ، البيئية ع

 يحسيل ظروت العما هالمناأة

 . وأظهرت الدراسة انه ال يوجد نمو ل أو إطار يتبعه المناأة لإلفااح عل التلاليف البيئية 

 مستياى منهث سول معوقات وأسباب عدم احفااح المحاسبل                      ويفيد الدراسة هأنه ال يوجد فروق جوهرية هيل آراء ال

                                                               عثثثثثثثثثثثل التلثثثثثثثثثثثاليف البيئيثثثثثثثثثثثة سيثثثثثثثثثثث  كانثثثثثثثثثثث  النسثثثثثثثثثثث  متيارهثثثثثثثثثثثة علثثثثثثثثثثثى البنثثثثثثثثثثثود التاليثثثثثثثثثثثة هثثثثثثثثثثثأن 

 ت لرجأ لما لريمعوقا  وأسياب نام اإلفصاح المحاسي  نا الالالال اليا اى 

 عدم وجود معيار دولى أو محلى  للمحاسبة البيئية  -

 عدم وجود قانون أو إلزام قانونل هاحفااح  -

 دعوهة قيا  التلاليف البيئية  -
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 عدم احلمام اللافل لدى متخت  اليرار لمواضيع البيئة  -

 دعوهة قيا  العائد االجتماعل.  -

 يوجد عوقة  ات داللة إساائية هثيل احفاثاح المحاسثبى عثل التلثاليف  ويفيد الدراسة هعد يحليا معاما االريباط أنه

 البيئية هاركات دناعة سديد التسلي  همدينة السادات محا الدراسة ويرشيد اليرارات احدارية واالستثمارية.

 ف البيئيثثة كمثثا أفثثادت الدراسثثة هعثثد إجثثراء يحليثثا االنحثثدار المتعثثدد أنثثه يوجثثد يثثأاير لإلفاثثاح المحاسثثبى عثثل التلثثالي

هاثثثثثثركات دثثثثثثناعة سديثثثثثثد التسثثثثثثلي  همدينثثثثثثة السثثثثثثادات علثثثثثثى يرشثثثثثثيد اليثثثثثثرارات احداريثثثثثثة واالسثثثثثثتثمارية.
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 الاوعاا :

 جعا التخ ين البيئل جزءا ال يتجزأ مل التخ ين الااما للتنمية هالنسبة لاركات دناعة سديد التسلي  .  .1

ل سيث  احعفثاء أو يخفثي  الضثرائ  المفروضثة ومن  المناتت التل يحافظ على البيئة معاملة ضريبية مميثزة مث .2

  ..عليها، و لك ياجيعاع لها على سماية البيئة

ضرورة يوفير المعلومات البيئية الااملة المتلاملثة ويحديثد طثرق الييثا  واحفاثاح المناسثبيل أو اسثتحداث نظثام  .3

الوق  المناس  يالا أهميثة هالتثة  محاسبل جديد يلبى استياجات متخت  اليرارات احدارية الداةلية والخارجية فل

 عند ايخا  اليرارات .

رفع مستوى الوعل هيضايا البيئة وياجيع الجهود لحماية البيئة  مل ةول ورش عما ودورات يدريبية للمحاسثبيل  .4

  هالاركات.

 

 


