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معوقات قياس وتقدير التكاليف البيئية لشركات إنتاج السكر ( دراسة حالة مصنع سكر عسالية)
د .خضر الطيب األمين
أستاذ المحاسبة والتمويل المساعد ،قسم المحاسبة ،جامعة االمام الميدي ،كمية االقتصاد والعموم االدارية.

المستخمص

تمثمت مشكمة الدراسة في عدم قياس وتقدير التكاليف البيئية لشركات إنتاج السكر بالتطبيق عمى شركة سكر عسبلية،

وقد تناولت الدراسة التكاليف البيئية مبيناً مفيوميا،وتبوبييا ،والمشكبلت التي تواجو تطبيقيا ،ومن ثم تطرقت الدراسة إلى مسالة
قياس التكاليف البيئية والتي تتم عن طريق تحديد وحصر إجمالي التكاليف البيئية وتبويبيا  ،وأخي اًر اختبرت الدراسة مدى قيام

شركة سكر عسبلية العاممة بوالية النيل األبيض بقياس وتقدير التكاليف البيئية  ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج

منيا :ال يتم التخمص من المخمفات والنفايات السائمة والصمبة بمصنع سكر عسبلية بالطرق العممية ،عدم تصريف النفايات

السائمة والصمبة بمصنع سكر عسبلية أدى إلى تدمير البيئة المحيطة بالمصنع ،كما توصي الدراسة بمجموعة من التوصيات

منيا :ضرورة التخمص من المخمفات والنفايات السائمة بمصنع سكر عسبلية بالطرق العممية ،أىمية تصريف النفايات السائمة
والصمبة بمصنع سكر عسبلية حتى ال يتم تدمير البيئة المحيطة بالمصنع.

Abstract
The problem of the research is represented in the lack of measuring and assessing the
environmental costs of sugar production companies, having Assalaya Sugar Company as a case
study. The researcher handed the environmental costs to set forth its conception, sorts , and the
difficulties that encountered its application and thus the study tackled the issue of measuring the
environmental coats which is carried out by determining and collecting the total environmental
costs and its sorts or types. At last the study examined to which level did Assalaya Sugar
Company conducted measuring and assessing the environmental costs. The study reached many
results some of them, is that getting rid of the wastes weather fluids or concrete was not carried
out in conformity with scientific methods and this led to damaging the surrounding environment
and the researcher recommended the necessity of getting rid of the wastes; fluids or concrete by
the scientific methods, as well as draining the waste should be taken as a matter of paramount
importance so that the surrounding environment would not be damaged or harmed.
مقدمة:

تعتبر مشكمة التموث البيئي من أىم مشكبلت العصر التي تواجو كافة المستويات الدولية واإلقميمية ،تتساوى في ذلك الدول

الصناعية المتقدمة والنامية ،حيث يؤدي التموث إلى اختبلل في التوازن البيئي -وبالتالي التأثير عمى الموارد الطبيعية المتاحة
ولقد حظي موضوع البيئة وحمايتيا من التموث ،باالىتمام العالمي ،وعقدت لذلك المؤتمرات والندوات االتفاقيات ومن

أىميا،مؤتمر ويودي جانيرو عام 1992م وقمة األرض بجوىانسبرج والتي اىتمت باألرض كموارد طبيعي يحقق التنمية

( )1

يشير البعض إلى إنو تواجو منشآت األعمال بصفة عامة ،والمنشآت الصناعية الكبرى بصفة خاصة مشكمة قياس وتقدير

.

التكاليف البيئية في ضوء تزايد االىتمام باعتبارات وعوامل البيئة محمياً واقميمياً وعالمياً ومما الشك فيو أن اعتبارات الحفاظ عمى
البيئة تمقى بضغوط عديدة عمى إدارة المنشآت من بينيا ضرورة تنفيذ القواعد واإلجراءات البيئية واخذ في االعتبارات البيئة في

( ) أحمد أبو العزم محمد ،مشاكل قياس ورقابة أضرار التموث اليوائي الناتجة عن الصناعة ،نموذج كمي مقترح لتقييم بدائل تخفيض معدل انبعاث عمى
1

مستوى المنشاة ،مجمة الدراسات المالية والتجارية ،كمية التجارة بني سويف السنة الثامنة ،العدد األول مارس 1998م ،ص.9
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الحسبان( .)1يرى الباحث أنو نسبة ألىمية المحافظة عمى البيئية والموارد الطبيعية ولتحقيق أىداف التنمية المستدامة وإلحياء
دور المحاسبة كعمم اجتماعي يسيم في اختراع النماذج لقياس وتقدير التكاليف البيئية.فإنو البد من مسألة القياس والتقييم

المحاسبي عن الموارد الطبيعية والبيئية.
مشكمة الدراسة:

يمكن تمخيص مشكمة البحث من خبلل التساؤالت التالية:

ىل يتم قياس التكاليف البيئية لشركة سكر عسبلية بوالية النيل األبيض ؟ واذا كانت اإلجابة بنعم ؟ ما ىي طرق قياس ىذه

التكاليف البيئية ؟

فرضيات الدراسة:

تقوم الدراسة عمى الفرضية التالية:
أ /ال يتم قياس وتقدير التكاليف البيئية لمصنع سكر عسبلية بوالية النيل األبيض.
ب /عدم قياس وتقدير التكاليف البيئية لمصنع سكر عسبلية بوالية النيل األبيض يؤدي إلى تدىور البيئة.
أىمية الدراسة:

تنبع أىمية الدراسة من اآلتي:
أ /يتناول مفيوم التكاليف البيئية وتبويبيا ومشكبلتيا وأسباب حدوثيا.
ب /يقوم بعرض طرق قياس وتقدير التكاليف البيئية لمشركات الصناعية .
ت /تختبر مدى قيام شركة سكر عسبلية بقياس التكاليف البيئية بالطرق العممية السميمة.
أىداف الدراسة :تيدف الدراسة إلى:
أ /عرض اإلطار النظري لمتكاليف البيئية وبيان مشكبلتيا.
ب /يتناول طرق القياس المحاسبي مبيناً أساليبو ومشكبلتو.
ت /اختبار مدى قيام شركة سكر عسبلية بقياس التكاليف البيئية.
مناىج الدراسة :تقوم الدراسة عمى المناىج التالية:
أ /المنيج االستنباطي :الستنباط الفرضيات.
ب /المنيج التاريخي  :لعرض الدراسات السابقة.
ت /المنيج الوصفي التحميمي  :لتحميل بيانات الدراسة.
ث /المنيج اإلستقرائي  :إلختبار الفرضيات.
طرق جمع البيانات :إعتمدت الدراسة عمى المصادر التالية :
1

حسين محمد عيسى ،نظم إدارة التكاليف البيئية ،إطار مقترح ،المؤتمر المحاسبي عن أداء في مواجية التحديات المعاصرة ،القاىرة
العربية لتكاليف المحاسبة واإلدارية ،المعيد المصري لممحاسبين والمراجعين ،ص.2
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أ /المصادر األولية  :اإلستبانة
ب /المصادر الثانوية  :الكتب والمراجع والرسائل الجامعية والمجبلت والدوريات والندوات والمؤتمرات واألنترنت
مجتمع وعينة الدراسة :يتمثل مجتمع الدراسة في كادر العاممين بمصنع سكر عسبلية  ،أما عينة الدراسة تتمثل في المحاسبين
والمراجعين واإلداريين ليذا المصنع حيث تم إختيار عينة قصدية قواميا ( )10مفردة أي ما يمثل ( )%60من مجتمع الدراسة.

الدراسات السابقة

دراسة شمس الدين ( 2009م)

()1

 :تمثمت مشكمة الدراسة في عدم وجود معايير محاسبية في القياس والتحميل لمتكاليف البيئية

تمقى قبوال عند تطبيق السياسات المحاسبية ،من فرضيات الدراسة القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية يزيد من فعالية المعمومات
المحاسبية ،من نتائج الدراسة أن تكاليف المحافظة عمى البيئة تعتبر من تكاليف اإلنتاج وعميو يمكن إدخال تكاليف محاسبة

البيئة ضمن بنود القوائم المالية ،أن قياس وتحميل التكاليف البيئية محاسبيا يزيد من فعالية المعمومات المحاسبية ،من توصيات
الدراسة ضرورة تطوير قوانين وأنظمة حماية البيئة بما يمزم المنشآت االقتصادية باإلفصاح عن المعمومات والبيانات المتعمقة

بالتموث الناجم عن أنشطتيا .يرى الباحث أن ىذه الدراسة تتفق مع دراستو في موضوع التكاليف البيئية بينما تختمف عنيا في أن
ىذه الدراسة تتناول التكاليف البيئية لزيادة فعالية المعمومات المحاسبية أما دراسة الباحث فتتناول معوقات ومشاكل قياس

التكاليف البيئية في شركات إنتاج السكر.

دراسة عمي غزالي ( 2010م) (  : )2تظير مشكمة الدراسة من خبلل التساؤل الرئيسي التالي ما إذا كان باإلمكان وضع منيج
لمحاسبة المسئولية عن التكاليف البيئية في ضوء المشاكل الناتجة عن التموث البيئي ووجود التكاليف البيئية في الشركات

الصناعية بدولة الكويت ،من فرضيات الدراسة ال يوجد حاجة ضرورية لقيام منشآت األعمال بإنشاء نظم محاسبة بيئية بالشكل

الذي يؤدي إلى سبلمة تحميل التكاليف  ،من نتائج الدراسة وجود عبلقة ذات داللة معنوية بين أسباب عدم وجود اىتمام باإلدارة
البيئية وبين أىم المقومات من اجل أداء بيئي أفضل في الكويت وفعالية نظم محاسبة المسئولية البيئية ،من توصيات الدراسة

ضرورة وضع خطط واستراتيجيات تتعمق باألنشطة البيئية وترجمتيا في صورة مشروعات وبرامج تخدم المجتمع وتحسن البيئة.

يرى الباحث أن ىذه الدراسة تتفق مع دراستو في أن موضوع التكاليف البيئية ىو موضوع الدراستين معا بينما ىذه الدراسة
تعرض نموذج لمقترح لمحاسبة المسئولية عن التكاليف أما دراسة الباحث تتناول معوقات ومشاكل تطبيق التكاليف البيئية

بشركات إنتاج السكر.

()3

دراسة سيد ( 2011م)  :تمثمت مشكمة الدراسة في عدم تطبيق المحاسبة عن التكاليف البيئية عمى الرغم من أن الصناعة من
أىم أسباب تموث البيئة ،من فرضيات الدراسة يوجد إلمام بأىمية المحاسبة عن التكاليف البيئية لدى شركات االستثمار الصناعية
في السودان ،من نتائج الدراسة يساعد القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية في ترشيد الق اررات اإلدارية لشركات االستثمار

الصناعية في السودان  ،من توصيات الدراسة ضرورة وضع أنظمة وتشريعات بيئية صارمة من الدولة تضمن المحافظة عمى

البيئة ووضع حدود مسموح بيا لمتموث البيئي في شركات االستثمار الصناعية .يرى الباحث أن ىذه الدراسة تتفق مع دراستو في
موضوع التكاليف البيئية بينما تختمف عنيا في المتغير التابع ليذه الدراسة وكذلك محور الدراسة التطبيقية.

1

شمس الدٌن محمد جبرٌل ،قٌاس وتحلٌل التكالٌف البٌئٌة لزٌادة فعالٌة المعلومات المحاسبٌة ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،جامعة أم درمان اإلسالمٌة،
كلٌة الدراسات العلٌا2009 ،م.
2
علً غزالً سعد المطٌري ،منهج مقترح لمحاسبة المسئولٌة عن التكالٌف البٌئٌة مع التطبٌق على شركة نفط الكوٌت  ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،
جامعة عٌن شمس  ،كلٌة التجارة 2010 ،م.
3
سٌد عبد الرحمن عباس بله ،أهمٌة القٌاس المحاسبً للتكالٌف البٌئٌة فً ضوء نمو االستثمارات الصناعٌة فً السودان ،رسالة دكتوراه غٌر منشورة،
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا  ،كلٌة الدراسات العلٌا2011 ،م.
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دراسة عبد الرزاق قاسم ( 2010م) ( :)1تظير مشكمة الدراسة من خبلل التساؤل التالي ىل ىناك عبلقة بين تحسين األداء

البيئي لمشركة السورية العامة لؤلسمدة وكفاءة أدائيا االقتصادي وقدراتيا التنافسية في مجال الجودة ،من فرضيات الدراسة وجود

عبلقة بين تحسين األداء البيئي لمشركة السورية العامة لؤلسمدة وكفاءة أدائيا االقتصادي وقدرتيا التنافسية في مجال الجودة.

من نتائج الدراسة وجود تعارض بين متطمبات حماية البيئة واالستغبلل االقتصادي الكفؤ لموارد الشركة  ،تدني تحقيق الكفاءة

االقتصادية لمشركة مع المحافظة عمى البيئة بسبب األضرار المختمفة لنشاطاتيا ،من توصيات الدراسة ضرورة وجود تكامل بين
العوامل التنظيمية والسياسات المحاسبية في مجال تحميل عناصر تكاليف األداء البيئي وتبويبيا وعبلقتيا بدورة النشاط لدى

الشركة .يرى الباحث أن ىذه الدراسة تتفق مع دراسة الباحث حول موضوع التكاليف البيئية بينما تختمف عنيا في أن دراسة

الباحث تتناول موضوع التكاليف البيئية ومشاكميا بالنسبة لشركات إنتاج السكر أما ىذه الدراسة فتتناول التكاليف البيئية لشركات

إنتاج األدوية السورية.

مفيوم ومشاكل التكاليف البيئية

أووً :مفيوم التكاليف البيئية:

قدم الفكر المحاسبي تعريفات كثيرة لمفيوم التكاليف البيئية من وجيات نظر كل من الباحثين والييئات العممية يوردىا الباحث

عمى النحو التالي :يرى الباحث أنو قبل الحديث عن مفيوم التكاليف البيئية يجب توضيح مفيوم التكمفة والنفقة والمصروف
والخسارة عمى النحو التالي:

أ /مفيوم التكمفة والنفقة والمصروف:

التكمفة :ىي البنود النفقات التي يجب خصميا من اإليرادات وليا عبلقة مباشرة بتكمفة السمعة أو الخدمة التي تنتجيا أو تقدميا
المنشآت ومثال ذلك الموارد واألجور والمصروفات.

النفقة :ىي تضحية نقدية مقابل الحصول عمى عائد أو منفعة وتتضمن بدورىا التكاليف والمصروفات ،وىذا يعني أن النفقة أعم
واشمل من التكمفة والمصروف.

المصروف:أحد بنود النفقات التي يجب خصميا من اإليرادات وليس ليا عبلقة مباشرة بتكمفة السمعة أو الخدمة التي تنتجيا
المنشأة ومثال لذلك مصروفات البيع والمصروفات اإلدارية.

الخسائر:أحد البنود التي تؤدي إلى اختفاء أصل من أصول المنشأة أو نشأة التزام عمى المنشأة دون الحصول عمى عائد أو
منفعة ويكون نتيجة لظروف الإرادية أي ال يمكن تجنبيا(.)2

ب /العالقة بين التكمفة والنفقة والمصروف والخسارة:

يرى البعض أنو تعد ىذه التفرقة بين المفاىيم عمى درجة عالية من األىمية إذ أن النفقة يمزم تحميميا وحدة المنتج أما

الخسارة فتتحمميا الفترة المالية لعدم وجود العبلقة السببية ويبلحظ أن الكثيرين يخمطون بين النفقة البيئية والتكمفة البيئية

والمصاريف البيئية ،فإذا كانت النفقة مرتبطة بأحداث حالية أو مستقبمية فيي تكاليف البيئية ،أما إذا كانت مرتبطة بإحداث

ماضية فيي مصروفات بيئية ،وكذلك بالنسبة لمتكاليف البيئية إذا كانت تخص الفترة الحالية فيي تكاليف جارية سواء كانت

1

عبد الرزاق قاسم  ،القٌاس المحاسبً لتكالٌف األداء البٌئً للشركة السورٌة العامة لألسمدة وتأثٌره فً قدراتها التنافسٌة فً مجال الجودة ،مجلة جامعة
دمشق للعلوم االقتصادٌة والقانونٌة2010 ،م.

 2عصام عبد اليادي أبو النصر ،اإلطار الفكري والعممي لنظم محاسبة التكاليف الفعمية والمعيارية كمية التجارة ،جامعة األزىر2006 ،م ،ص .23
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مرتبطة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافع التي تحقق خبلل ىذه الفترة ،أما إذا كانت متعمقة بالمستقبل فيي تكاليف بيئية

رأسمالية(.)1

ج /مفيوم التكاليف البيئية:

عرفت التكاليف البيئية بأنيا عبارة عن تحديد التكاليف البيئية وتجميعيا وتصنيفيا وتحميميا واستخداميا والتقرير عنيا

()2

عرفت بأنيا اآلثار النقدية وغير النقدية التي حدثت بواسطة الشركة أو المنظمة والناتجة عن األنشطة في الجودة البيئية

 .كما
( )3

.

وعرفت أيضاً بأنيا تحديد وقياس األنشطة والموازم البيئية واستخدام تمك المعمومات في صنع ق اررات اإلدارة البيئية بيدف محادثة

تحقيق اآلثار السمبية لؤلنشطة واألنظمة (  .) 4كما عرفت بأنيا أداة تمد المستفيدين بالمعمومات المحاسبية ومتخذي الق اررات

بمعمومات التكاليف المتعمقة بالنواحي البيئية إلعطاء صورة كاممة عن أداء المنشأة بحيث يضم بيانات تتعمق باألداء البيئي إلى
جانب البيانات والمعمومات المتعمقة بالنواحي المالية ( .)5أما الباحث من جانبو فيرى بأن مفيوم التكاليف البيئية من المفيومات

الحديثة نسبياً وأن ىذا المفيوم ظير مع بدايات االىتمام بالجوانب البيئية واالجتماعية لممشروع وفي تقديري أنو يمثل التضحية
المادية مقابل معالجة اآلثار البيئية لممشروع.
انياً:أسباب اوىتمام بالتكاليف البيئية:

()6

تشير إحدى الدراسات إلى أىمية التركيز عمى محاسبة التكاليف البيئية لؤلسباب التالية :
أ /إن الكثير من التكاليف البيئية يمكن تخفيضيا أو حتى تجنبيا نيائياً لكون ىذه التكاليف ال تضيف قيمة لممنتجات.
ب /إن ىذه التكاليف قد تكون مدمجة ضمنياً ضمن التكاليف غير المباشرة أو يتم تجاىميا نيائياً بشكل أو بآخر.
ت /إن اإلدارة المثمى لمتكاليف البيئية تؤدي إلى تحسين األداء البيئي لممنشأة إضافة إلى اآلثار اإليجابية ليذا االتجاه إلى صحة

المجتمع.

ث /إعادة النظر في نظم التشغيل القائمة وفيم التكاليف البيئية يساعد المنشأة عمى توفير معمومات أدق لممنشاة عن التكاليف

البيئية وتسعير منتجاتيا.

ج /تحقيق المنافسة لمنتجات الشركة من خبلل اإلعبلن والترويج لمنتجات ذات مواصفات بيئية أفضل.
يرى الباحث أن أىم األسباب التي تؤدي إلى االىتمام بمحاسبة التكاليف البيئية إن اإلدارة لمتكاليف البيئية تؤدي
األداء البيئي إضافة إلى اآلثار اإليجابية عمى صحة المجتمع وفوق ذلك نجاح وتطور المنشأة.

إلى تحسين

ال اً :المشكالت التي تواجو محاسبة التكاليف البيئية:

تشير الدارسات إلى أنو تواجو محاسبة التكاليف البيئية مجموعة من المشاكل وىي:

1

المرجع السابق ،ص ص 25-24
USPA Environmental cost Accounting of capital Budgeting : A bench mark survey of management Accounting.p2.

2
3

USEPA ,Heath Hospital Environmental Through Environmental Accounting washing on office of pollution prevention and toxics EPA, July ,2000.p3.

 4صالح إبراىيم يونس الشعباني ،معايير تكاليف حماية البيئة حاالت تطبيقية عمى عينة من الشركات الصناعية في محافظة نبتون
غير منشورة ،ص.148

 ،1998أطروحة دكتوراه جامعة بغداد،

 5منال حامد فراج ،دراسة تحميمية ألىمية تكاليف الجودة البيئية في اتخاذ الق اررات  ،مجمة الفكر المحاسبي  ،كمية التجارة  ،جامعة عين شمس ،العدد الثاني ،السنة الثانية

عشر 2009 ،م ،ص .189
Environmental protection Agency Environmental Accounting project an introduction to Environmental Accounting as Business
management .t001.USA-1995.p15.
6
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أ /صعوبة تحديد قيم نقدية لألنشطة البيئية:

تكمن الصعوبة األساسية في القياس المحاسبي لتكاليف البيئية في أنو من

ب /صعوبة تحديد فاعل التموث بشكل نيائي:

طبقاً لمقواعد العامة لممسؤولية القانونية ينبغي أن يكون المتسبب في التموث

الصعب جداً تحديد قيم نقدية لؤلنشطة البيئية ما يدفع المحاسب إلى تجاىميا أحياناً(.)1

محدداً فمن الصعب تحديد المتسبب في التموث ،كما في حالة التموث الجوي من األدخنة
المصانع وذلك لتعدد األشخاص المسئولة عن ىذا القرار.

المتطايرة من عوادم السيارات أو

ت /صعوبة حصر األضرار التي تمحق بالبيئية :نظ اًر إلى صعوبة إعادة الحال إلى ما كان عميو قبل حدوث الضرر في حالة
الضرر البيئي فان مسألة حصر األضرار تصبح ضرورية من أجل تقرير قيمة التعويض ،وىي مسالة من الصعب قياسيا ألنيا

تختمف من حالة إلى أخرى فضبلَ ًً عن أن القياس ىنا تم بصورة تقريبية وتتداخل بو العوامل الشخصية(.)2
ث /و يتم تسجيل تكاليف البيئة في حسابات واضحة وصريحة في المنشأة:

توجد تكاليف متعمقة بالبيئة ذات أىمية إال أنيا

تختفي بصورة أو بأخرى في السجبلت المحاسبية ضمن المصروفات غير المباشرة ،وعند ظيور الحاجة لمثل ىذه المعمومات

يكون من غير السيل إيجادىا(.)3

يرى الباحث أن المشكبلت التي تواجو التكاليف البيئية تتمخص في كل من صعوبة تحديد قيم نقدية لؤلنشطة البيئية وكذلك

صعوبة تحديد فاعل التموث بشكل نيائي ،وأيضاً صعوبة حصر األضرار التي تمحق بالبيئة ،كما ال يتم حصر وتسجيل تكاليف
البيئة في حسابات واضحة وصريحة في المنشأة.

رابعاً :تبويب التكاليف البيئية:

يمكن تبويب التكاليف البيئية من حيث نوع التكمفة إلى ما يمي:
أ /تكاليف أنشطة المنع :وىي تشمل تكاليف اإلدارة البيئية والعمالة والخدمات الخارجية التي تتحمميا الوحدة االقتصادية لحماية
البيئة ومنع التأثيرات السمبية ألنشطتيا عمى المجتمع الداخمي والخارجي وتتضمن تكاليف البحث والتطوير اليادفة لمنع التموث
والفاقد والنسبة البيئية من تكاليف استخدام التكنولوجيا النظيفة في مختمف أنشطة الوحدة االقتصادية (.)4

ب /تكاليف الحصر والقياس :وىي التكاليف الناتجة عن األنشطة التي تزاوليا المنشأة بفرض قياس ومتابعة المصادر المتمثمة
لئلضرار البيئية وتقييم األنشطة التالية

( )5

أنشطة متابعة مستويات التموث في المواد المستخدمة داخل المنشأة  ،أنشطة متابعة

مستويات التموث في المخمفات الناتجة عن التشغيل  ،أنشطة متابعة عمميات المراجعة البيئية ،أنشطة متابعة العبلقة بين المنشأة

واألجيزة البيئية المختمفة.

1United

Nation for Sustainable Department (UNDSD) p20
 2عبد الرازق قاسم الشحاتة ،القياس المحاسبي لتكاليف األداء البيئي لمشركات السورية العامة لؤلسمدة وتأثيرىا في قدرتيا التنافسية في مجال الجودة ،كمية االقتصاد ،جامعة

حمب ،ص .288

 3منال حامد فراج ،مرجع سابق ص .191

 4محمد يوسف الكاشف ،اتجاىات تطوير اإلفصاح المحاسبي نحو نظام متكامل لممعمومات البيئية ،المجمة المصرية لمدراسات ،جامعة المنصورة ،المجمد الثالث الثبلثون،
العدد الثاني ،ص130

 5مطاوع السعيد السيد ،المحاسبة عن التكاليف البيئية ،كمية التجارة ،جامعة األزىر ،فرع التشييد2009 ،م ،ص ص.13-12
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ت /تكاليف أنشطة الرقابة :تيدف إلى الرقابة والتحكم في المواد الضارة بالبيئة وينشأ عن مزولة ىذه األنشطة تكاليف رقابة
ومن األمثمة عمى ىذه األنشطة استخدام أدوات معينة من الصمب في بناء خزانات الوقود(.)1

ث /تكاليف أنشطة الفشل البيئي:

ىي تكاليف ناشئة عن سوء استخدام الموارد التي تدخل في العمميات الصناعية وسوء

استخدام الموارد الطبيعية من ماء وىواء ومياه وغيرىا ،كما تعرف أيضاً بأنيا التكاليف الناتجة عن األنشطة التي تزاوليا المنشأة

بغرض إزالة األضرار البيئية التي حدثت بالفعل نتيجة فشل المنشأة في منعيا في الماضي ( .)2يرى الباحث أنو بناء عمى ما تقدم
يمكن تبويب التكاليف البيئية إلى تكاليف المنع وىي التكاليف التي تتفق لمنع التموث مسبقاً ،وأيضا تكاليف الحصر والقياس

وىي تتضمن التكاليف التي تنفق من أجل حصر وقياس ومتابعة المصادر التموث ،وأيضاً تكاليف أنشطة الرقابة وىي أنشطة

متخصصة في الرقابة والتحكم في المموثات الضارة بالبيئة ،وأخي اًر تكاليف الفشل البيئي أو تكاليف معالجة األضرار البيئية التي

حدثت فعبلً.

خامساً :أسباب حدوث التكاليف البيئية:

أ /أسباب قانونية تنظيمية :وىي أسباب متعمقة بالقوانين التي أصبحت مفروضة عمى الشركات وكذلك التعميمات الحكومية التي
تقضي بفرض اشتراطات وخاصة واجبة اإلتباع لحماية البيئة وقد أصبح االلتزام بتمك القوانين والتعميمات يؤدي إلى تحقيق

التكاليف البيئية.

ب /أسباب اجتماعية وحضارية :وىي أسباب تتعمق بتوقعات المجتمع تجاه مؤسسات األعمال حيث تشعر الدول والمجتمعات
اليوم بأىمية الحفاظ عمى البيئة والموارد الطبيعية وبالتالي فان الشركات التي تعمل بأسموب كصديقة لمبيئة عمييا ان تتحمل

تكاليف بيئية تساعد عمى زيادة شيرتيا كشركات صديقة لمبيئة(.)3

ت /أسباب خاصة بالمستيمك واألعمال :وىي األسباب التي تتعمق برغبة المستيمك في شراء منتجات غير ضارة بالبيئة(.)4
سادساً  :اآل ار السمبية لعدم اخذ عناصر التكاليف البيئية في الحسبان:

يرى الباحث أن ىناك مجموعة من اآلثار التي يجب أخذىا في الحسبان عند عدم أخذ عناصر التكاليف البيئية.

أ /تدني مستوى الجودة البيئية والخروج عن المعدالت المحدودة والمقبولة والمتعارف عمييا لبلنبعاثات والفاقد أثناء عمميات
التحول اإلنتاجي وىذا ما يترتب عميو تبعات قانونية واجتماعية وجزاءات مادية(.)5

ب /تراجع المقدرة التنافسية واألداء التسويقي لممنظمة مع ارتفاع في اإلنتاجية نتيجة االستخدام غير المرشد لممدخبلت ،واستخدام
مدخبلت وطرائق غير آمنة ومموثة لمبيئة.

ت /اتخاذ ق اررات غير رشيدة في مجال تسعير المنتجات واختيار طرق إنتاج وطرق لمتصريف مخمفات اإلنتاج ( .)1أما الباحث
من جانبو فيرى بأن عدم أخذ عناصر التكاليف البيئية في الحسبان يؤدي إلى مجموعة من النتائج غير الجيدة سواء عمى

 1حسين محمد عيسى ،نظم إدارة التكاليف البيئية– إ طار مقترح – مؤتمر المحاسبة عن األداء في مواجية التحديات المعاصرة  ،القاىرة 2000م ،الجمعية العربية لمتكاليف
المحاسبية اإلدارية ،المعيد المصري لممحاسبية والمراجعة ،ص .17

 2عمرو حسين عبد البر ،دور المحاسب اإلداري في قياس وتحميل التكاليف البيئية حالة افتراضية لتطبيق
واالقتصاد ،جامعة قطر ،العدد العاشر 1999 ،م ،ص .249

3

أسموب التكمفة عمى أساس النشاط المجمة العممية لكمية اإلدارة

حسين محمد عيسى ،مرجع سابق ،ص .286

 4خالد حسن محمد سالم  ،تأثير القياس واإلفصاح المحاسبي عبر التكاليف البيئية عمى قرار االستثمار  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة عين شمس ،كمية التجارة ،
،2008ص

 5جمال صبلح الدين عوض ،التحميل المحاسبي لتكاليف التموث البيئي ،دراسة ميدانية بحوث غير منشورة ،المجمة العممية لمبحوث
والدراسات التجارية لكمية التجارة  ،جامعة حموان ،السنة الثانية عشر ،العدد الثاني،
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مستوى المشروع القومي أو المستوى الدولي وأنو عمى مستوى المشروع يؤدي إلى تدني مستوى األداء البيئي وىذا ما يترتب عمى

تبعات قانونية واجتماعية ،وكذلك يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية لممنظمة ىذا مما يؤدي إلى انخفاض مركزىا المالي

واالجتماعي ،ومن ثم يؤدي إلى اتخاذ ق اررات غير رشيدة في مجال تسعير المنتجات والذي بدوره يؤدي إلى عدم ضبط في

ق اررات البيع والشراء بالنسبة لممنشأة.
طرق قياس وتقدير التكاليف البيئية:

يتناول الباحث في ىذا المبحث أىمية القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية،وكذلك طرق القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية ومن

ثم عممية القياس وذلك عمى النحو التالي:

أووً :أىمية القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية:

يرى البعض أنو يشكل االىتمام بتحديد وقياس التكاليف البيئية ظاىرة حديثة نسبياً حيث أن الشركات كانت ال تيتم بظاىرة

التموث البيئي كما كانت ال تيتم باالنبعاثات األرضية التي تموث اليواء ،وكذلك تصريف المخمفات في األنيار مما ييدد سبلمة

الكائنات الحية التي تعيش عمى ضفاف تمك األنيار ،ويرجع عدم اىتمام الشركات إلى الشعور السائد لدى المجتمعات الغريبة

المتقدمة بأنيم يمتمكون موارد طبيعية ىائمة ال تنضب وبالتالي فبل توجد مشكمة من أرض غير مستقمة بسبب التموث البيئي كما

أن التكاليف البيئية المرتفعة إلزالة مظاىر ىذا التموث ال تقنع إدارة الشركات بالقيام بأنشطة األضرار ،و الحقاً زاد االىتمام

بضرورة العيش في بيئة نظيفة آمنة وخاصة مع ظيور بعض القوانين الخاصة بحماية البيئة ،ومع تزايد الكوارث البيئية ،بدأ

االىتمام يتركز عمى استنباط أساليب خاصة بقياس وادارة التكاليف البيئية خصوصاً مع ظيور مواصفات جديدة (لآليزو

 )1s01400والتي تتطمب ان تمارس الشركات نشطة صديقة لمبيئة ،وتتضح أىمية القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية فيما
يمي(:)2

أ /قياس التكاليف البيئية يسيم في تقويم المعمومات البلزمة لتخطيط األنشطة بالمشروع عمى أسس واقعية.
ب /إجراء الدراسة والمقارنة البلزمة لممفاضمة بين تكمفة التموث وتكمفة منع التموث من داخل المشروع وكذلك المفاضمة بين
البدائل المختمفة لتكمفة منع التموث وذلك باقتناء األجيزة والمعدات الخاصة بالتحكم في التموث.

ت /تحديد األنشطة محل القياس:

يرى البعض إلى أنو لما كان ىدف المحاسبة ىو توفير المعمومات لؤلطراف المختمفة

المعنية باتخاذ الق اررات فإن طبيعة الق اررات ىي التي تحدد األنشطة والعمميات المراد قياسيا لكي تتم عممية القياس يجب أن

تتوافر البيانات عن تمك األنشطة فيما يتعمق بالماضي والحاضر والمستقبل حيث أن القياس ال يعتمد عمى التقدير الشخصي

والذي عادة ما يكون أقل موضوعية(.)3

ث /تحديد األنشطة محل القياس :تعتبر النقود التي يتم التعامل بيا وحدة القياس المحاسبي إال أن ىذه الوحدة ال تناسب جميع
الظواىر المراد قياسيا فمثبلً ال يمكن التعبير عن درجة الجودة النوعية لممنتج النيائي أو التغيير في الجودة عمى أساس نقدي،
حيث يمجأ القائم بالقياس إلى استخدام المقاييس العينية(.)4
ال اً :طرق القياس المحاسبي البيئي :
 1عبد الرازق قاسم الشحاتو ،مرجع سابق ،ص 286
2
3

مطاوع السعيد السيد  ،مرجع سابق  ،ص 14

رأفت أحمد محمد البيي ،قياس ورقابة تكاليف منع التموث الناتج عن الطباعة في جميورية مصر  ،التطبيق عمى صحيفة األىرام  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،معيد
البحوث والدراسات البيئية  ،كمية التجارة ،جامعة عين شمس 1997م ص 86

 4محمد عباس بدوي  ،المحاسبة بين النظرية والتطبيق( ،اإلسكندرية  :الدار الجامعية 2005م)،ص 145
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/1القياس النقدي :يعتمد القياس في المحاسبة المالية عمى أسعار التبادل وفيما يختص بالمحاسبة البيئية غالباً ما تكون ىذه

األسعار غير متاحة أو تعد مؤش ار غير صالحا لمقيمة عندما ال يعبر السعر عن المنفعة التي تحققيا السمعة أو الخدمة ولمتغمب

عمى ىذه الصعوبة يتم االستناد إلى بعض طرق التقدير غير المباشرة مثل طريقة التقييم البديل وطريقة االستقصاء وطريقة تكمفة

التصحيح أو التجنب(.)1

 /2القياس الكمي :يعرف القياس الكمي بأنو تعيين األعداد واألشياء أو األحداث طبقاَ ًً لقواعد محددة تشمل أنظمة القياس
التالية:
أ /نظام القياس الترتيبي حيث يقدم عمى ترتيب األشياء أو األحداث واعطائيا رتبا وفقا اكبر أو اصغر ما
محل القياس.

تحتويو من الخاصة

ت /نظام القياس الفاصل حيث يستخدم لتحديد االنحراف عن المعايير المحددة قانوناً لتأثير بعض العمميات البيئية.
ث /نظام القياس النسبي حيث يستخدم في قياس نتائج األداء البيئي في بعض الحاالت مثل معدل تكرار اإلصابة الذي يوضح
مدى تعدد اإلصابات التي تمحق بالعاممين بالمشروع خبلل فترة معينة(.)2

ج /القياس الوصفي :ىي التي تقيس التصورات وتصف الظواىر ،لذا فيي العمميات التي تصف األنشطة داخل الوحدة التي

يتم قياسيا وىي ال تحمل أي نوع من التعبير الكمي فيي غير مدعمة باألرقام واإلحصائيات وفييا يتم وصف ممارسات الشركة
التي تؤدي إلى تأثيرات بيئية ،وأيضا وصف أثرىا وذلك من اجل تقويم أداء كافة أنشطة الشركة من الوجية البيئية

( .)3يرى

الباحث حول مفيوم القياس المحاسبي البيئي انو يأخذ ثبلثة أشكال وىو القياس الوصفي والذي يقوم بتوصيف األنشطة البيئية
فقط  ،والقياس الكمي والذي يعتمد عمى األرقام واإلحصائيات  ،والقياس النقدي والذي يتم فيو استخدام وحدة النقود كمقياس

لمقيم .

رابعاً :طرق قياس التكاليف البيئية:

أشار البعض إلى أن عممية القياس لمتكاليف البيئية تمر بمرحمتين وىما حصر إجمالي عناصر التكاليف البيئية وتبويب التكاليف

البيئية ويمكن عرض ذلك وفقاً لآلتي(:)4

 /1مرحمة تحديد وحصر التكاليف البيئية:

اليدف من ىذه المرحمة تحديد إجمالي التكاليف البيئية عمى مستوى المشروع من
()5

خبلل النظام المحاسبي التقميدي المطبق بالشركة والذي يقوم بحصر التكاليف وفقا لما يمي :

أ /تكاليف بيئية رأسمالية :وىي بنود التكاليف التي يتحمميا المشروع المتسبب في أحداث عنصر أو مجموعة عناصر التموث
البيئي مقابل توفير اآلالت والمعدات والتجييزات التي تساىم في الحد من التموث لفترة أو لفترات مالية .وتتضمن التكاليف
المالية كافة البنود التي يتحمميا المشروع في مرحمة ما قبل الشراء والتجريب وتشغيل اآلالت وىي:

1

محمد عباس بدوي ،المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية لممشروع ( اإلسكندرية  :الدار الجامعية2000 ،م) ص ص 156-146

3

وربا برىان  ،دراسة تحميمية موضوعية القياس المحاسبي وفقا لمدخل التكمفة تاريخية االنتقادات المعاصرة ليا ،مجمة البحوث االقتصادية الييئة القومية

4

حسين محمد عيسى  ،مرجع سابق ص ص 20 -19

 2المرجع السابق ،ص156

لمبحث العممي  ،مركز البحوث والعموم االقتصادية  ،المجمد الثاني عشر العدد األول والثاني ،2001ص .19

5

خضر الطيب األمين ،دور المحاسبة البيئية في قياس وتقدير التكاليف البيئية – دراسة محاسبية بالتطبيق عمى شركات النفط في السودان ،رسالة دكتوراه
معيد بحوث ودراسات العمم اإلسبلمي ،جامعة أم درمان اإلسبلمية2012،م ،ص .241
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 /1تكمفة األنشطة السابقة لعممية اإلصبلح البيئية وتشمل الرسوم التي تدفع لمشركات اليندسية واالستشارات الخارجية من اجل
إجراء الفحص اإلصبلحي لمواقع العمل وتقييم االنبعاثات واألخطاء البيئية ودارسة الجدول واعداد خطة العمل اإلصبلحية

وتشمل:

 /2دراسة إحبلل مواد خام غير ضارة بالبيئة بدال من المواد الضارة بالبيئة وتقييم اختبار موردي الخام.
 /3دراسة وتصميم منتجات صديقة لمبيئة ال يترتب عمييا حدوث نفايات أو مخمفات ضارة.
 /4اختيار اآلالت ومعدات وتقنيات حماية البيئة من التموث البيئي.
تكمفة اآلالت والمعدات والتقنيات المخصصة لئلصبلح البيئي والتي ليس ليا استخدامات بديمة وتشمل(:)1
أ /تكمفة تركيب فبلتر لمنع تموث اليواء.
ب /تكمفة مخفضات الضوضاء.
ث /تكمفة الحد من الغازات وأجيزة إنذار غاز.
ج /تكمفة أوعية تنقية المخمفات.
ح /تكمفة معدالت السبلمة البيئية.
خ /تكمفة صناديق القمامات والكاسحات المستخدمة في ىذا المجال.
د /تكمفة البرامج المتطورة وترتيب العاممين عمى استخدام اآلالت وتقنيات اإلصبلح البيئي والتعامل مع النفايات.
ز /تكمفة تدفع لممتعيدين الذين يقومون بعمل الصيانة لمعدات اإلصبلح البيئي ومتابعة ما بعد اإلصبلح البيئي.
تكاليف بيئية جارية :ىي جميع التكاليف المستنفذة والتي يتم خصميا من إيرادات الفترة وتنقسم إلى قسمين(:)2
 /1التكاليف التي تنفق مباشرة من قبل الوحدة االقتصادية في مجال الحد من التموث وتعتبر جميع التكاليف التي أنفقت في إزالة
النفايات الضارة بالبيئة في فترة محاسبية معينة من التكاليف اإلدارية التي تحمل حساب األرباح والخسائر خصما عمى إيرادات

نفس الفترة والسبب في اعتبار التكاليف السابقة تكاليف إدارية ىو أنيا جاءت بعد العممية اإلنتاجية وبالتالي ال يمكن اعتبارىا
من عناصر اإلنتاج المباشر ولكن يمكن اعتبارىا تكاليف غير مباشرة وليذا السبب فإنيا تحمل حساب األرباح والخسائر وال

يجوز تحممييا إلى حساب التشغيل.

 /2التكاليف التي تدفع من قبل الوحدة االقتصادية لمجيات الرسمية المختصة في مجال الحد من التموث.
تبويب التكاليف البيئية :نجد أن النقطة الثانية لقياس التكاليف البيئية تتمثل في تبويب التكاليف البيئية حيث يتم تبويبيا إلى كل

من تكاليف :تكاليف منع  ،تكاليف التحديد والتقييم  ،تكاليف أنشطة الرقابة  ،تكاليف أنشطة المعالجة (التخمص) .وفقاً لذلك يرى
الباحث أنو يتم قياس التكاليف البيئية من خبلل المرحمتين السابقتين وىما حصر عناصر التكاليف حيث يشمل ذلك عمى تقييم

1

أحمد فرغمي محمد حسن ،قياس تكمفة تموث البيئية في صناعة تكرين الزيت المممكة العربية السعودية ،بالتطبيق عمى مصفاة الرياض ،مركز البحوث ،
كمية العموم اإلدارية ،جامعة الممك سعود 1983 ،م ،ص .77

2

مطاوع السعيد السيد  ،مرجع سابق ص 20
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التكاليف البيئية إلى تكاليف رأسمالية وتكاليف جارية وكذلك تبويب التكاليف البيئية إلى تكاليف منع ،وتحديد وتقييم  ،وتكاليف

رقابة وتكاليف فشل.

تحميل البيانات واختبار الفرضيات  :يحتوي ىذا الجزء عمي إجراءات البحث الميدانية  ،األساليب اإلحصائية المستخدمة في

البحث  ،تحميل بيانات البحث  ،باإلضافة الختبار فرضيات البحث .ويشتمل عمى اإلجراءات التي اتبعيا الباحث في التخطيط

لمدراسة الميدانية موضحاً خطوات تصميم استمارة البحث وصف لمجتمع وعينة البحث وتقييم أدوات القياس من خبلل اختبارات
الثبات والصدق الذاتي ،باإلضافة إلى توضيح األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل البيانات .وذلك عمى النحو التالي.

أووً :تصميم استمارة البحث :من اجل الحصول عمى المعمومات والبيانات األولية ليذه البحث قام الباحث بتصميم استبانو

معوقات قياس وتقدير التكاليف البيئية لشركات إنتاج السكر [ -دراسة تطبيقية عمى مصنع سكر عسالية واالستبانو ىي من
الوسائل المعروفة لجمع المعمومات الميدانية وتتميز بإمكانية جمع المعمومات من مفردات متعددة من عينة البحث ويتم تحميميا

لموصول لمنتائج المحددة.
صدق و بات األداء  :الثبات يعنى االستقرار أي الحصول عمى نفس القيم عند إعادة استخدام أداة القياس وبالتالي فيو يؤدى
إلى الحصول عمى نفس النتائج أو نتائج متوافقة في كل مرة يتم فييا إعادة المقياس  .وكمما ذادت درجة الثبات واستقرار األداة

كمما ذادت الثقة فيو .الختبار مدى توافر الثبات واالتساق الداخمي بين اإلجابات عمى األسئمة تم احتساب معامل المصداقية ألفا
كرونباخ (  ) Alpha- cronbachوتعتبر القيمة المقبولة إحصائياً لمعامل ألفا كرونباخ .%60
جدول رقم ()1/3
اتبع الباحث وختبار ال بات طريقة معامل كرونباخ الفا وكان ال بات كما ىو موضح بالجدول أدناه:
عدد الحاالت

عدد الفقرات

معامل الفا

10

10

0.755

يبلحظ من الجدول أن قيمة معامل الفا =  0.75وىو ثبات جيد.
الصدق الذاتي =

0.75

معامل الثبات =

=

0.87

مجتمع وعينة البحث :تم أخذ عينة من الموظفين والعاممين بمصنع سكر عسبلية من قسم المحاسبة وىي عينة عشوائية قصدية

تتكون من ( )10استمارات  ،استردت جميعيا بنسبة .%100
األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:

( )1األساليب اإلحصائية الوصفية  :تم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية بشكل عام لمحصول عمى ق اررات عامة عن
خصائص ومبلمح تركيبة مجتمع البحث وتوزيعو وقد تضمنت األساليب التوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة .

( )2الوسط الحسابي :ليعكس متوسط إجابات عبارات البحث حيث تم إعطاء الوزن  5لعبارة موافق بشدة والوزن  4لعبارة موافق
والوزن  3لعبارة ال رأي والوزن  2لعبارة ال أوافقً والوزن  1لعبارة ال أوافق إطبلقاً.

( )3اونحراف المعياري :لقياس مدى تجانس إجابات الوحدات المبحوثة ولقياس األىمية النسبية لعبارات االستبانة.
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( )4استخدام اختبار ( كاى تربيع )  :وتم استخدام ىذا االختبار الختبار الداللة اإلحصائية لفروض البحث عند مستوى معنوية

 %5ويعنى دلك انو إذا كانت قيمة مربع كاى المحسوبة عند مستوى معنوية اقل من

 %5يرفض فرض العدم ويكون الفرض

البديل ( فرض البحث) صحيحاً  .أما إذا كانت قيمة مربع كاى عند مستوى معنوية اكبر من  %5فدلك معناه قبول فرض العدم
وبالتالي يكون الفرض البديل( فرض) البحث غير صحيح.

( )6اختبار ألفا كرنباخ:وتم استخدامو لقياس عبارات البحث لمتحقق من صدق األداء  ,ويعد المقياس جيداً ومبلئماً إذا زادت
قيمة ألفا كرونباخ عن (.)%60

جدول رقم ()2/3
التوزيع التكراري لعبارات المحور األول
المقياس

العبارة

أوافق

أوافق

بشدة
 .1شركتكم ال تقوم بقياس تكاليف تموث اليواء الناتج عن عمميتيا
الصناعية بطرق سميمة

 .2ال تقوم شركتم بالتخمص من المخمفات والنفايات السائمة
والصمبة في البر والبحر بالطرق العممية الصحيحة.

 .3ال تطبق شركتكم مفيوم التكاليف البيئية الدفعية لمعالجة التموث
البيئي الناجم عن أعماليا

 .4ال تقوم شركتكم بمعالجة األضرار عمى البيئة والمجتمع

و

و

و أوفق

أدري

أوفق

بشدة

التكرار

3

6

1

-

-

النسبة

30

60

10

-

-

التكرار

2

5

-

2

1

النسبة

20

50

-

20

10

التكرار

2

4

2

1

1

النسبة

20

40

20

10

10

التكرار

2

4

1

1

2

المعالجات العممية السميمة

 .5ال تستخدم شركتكم مفيوم تكمفة الفرصة البديمة لقياس التكاليف

النسبة

20

40

10

10

20

التكرار

4

3

3

-

-

البيئية الناجمة عن أعماليا الصناعية
النسبة

المصدر :إعداد الباحث :نتائج اوستبيان 2015
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30

30

-

-
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يتضح من الجدول ما يمي :
أ /أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أن شركتكم ال تقوم بقياس تكاليف تموث اليواء الناتج عن عمميتيا الصناعية بطرق
سميمة ( ،%)70أما أفراد العينة الذين ال يدرون بمغت نسبتيم (.%)10
ب /أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أنو ال تقوم شركتم بالتخمص من المخمفات والنفايات السائمة والصمبة في البر
والبحر بالطرق العممية الصحيحة ( ،%)70أما أفراد العينة الذين ال يوافقون بمغت نسبتيم (.%)30
ت /أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أن شركتكم ال تطبق مفيوم التكاليف البيئية الدفعية لمعالجة التموث البيئي الناجم
عن أعماليا بمغت ( ، %)60بينما نسبة غير الموافقين عمى ذلك ( ، %)20أما أفراد الذين ال يدرون (.%)20
ث /أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أنو ال تقوم شركتكم بمعالجة األضرار عمى البيئة والمجتمع المعالجات العممية
السميمة بمغت ( ، %)60بينما نسبة غير الموافقين عمى ذلك ( ، %)30أما أفراد الذين ال يدرون (.%)10
ج /أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أنو ال تستخدم شركتكم مفيوم تكمفة الفرصة البديمة لقياس التكاليف البيئية الناجمة
عن أعماليا الصناعية بمغت ( ،%)70أما أفراد الذين ال يدرون (.%)30
جدول رقم ()3/3
التوزيع التكراري لعبارات المحور ال اني
العبارات
عدم معالجة تموث اليواء المعالجة السميمة يؤدي إلى خمل في التوازن
البيئي في المنطقة التي تقيم فييا الشركة المنشأة
عدم تصريف المخمفات والنفايات السائمة والصمب وعدم معالجتيا
بطرق العممية يؤدي إلى تدمير البيئة المحيطة بالشركة.

في حالة عدم معالجة التموث الضوضائي واإلشعاعي والبصري من
قبل الشركة فإن ىذا يؤدي إلى اختبلل في النظام مما يعني ذلك

أضرار المجتمع المحيط بالشركة.

عدم قياس التكاليف بشقييا الداخمية والخارجية يؤدي إلى تدمير البيئة

المحيطة بالشركة.

عدم استخدام مفيوم تكمفة الفرصة البديمة في قياس التكاليف البيئية

يؤدي إلى تدىور البيئة.

المقياس

أوافق

أوافق
بشدة

و أوفق

و أدري

و أوفق
بشدة

التكرار

4

1

-

2

3

النسبة

40

10

-

20

30

التكرار

5

-

1

2

2

النسبة

50

-

10

20

20

التكرار

1

4

3

1

1

النسبة

10

40

30

10

10

التكرار

1

1

1

6

1

النسبة

10

10

10

60

10

التكرار

-

3

3

2

2

النسبة

-

30

30

20

20

المصدر :إعداد الباحث :نتائج اوستبيان .2015

234

َمجلَّةُ جامعة ْ
بخت الرضا العلميَّة العذد العشرين أبريل [ISSN 1858-6139] 2017
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 20, April 2017
يتضح من الجدول ما يمي :
أ /بمغت نسبة من أفراد الذين يوافقون عمى عدم معالجة تموث اليواء المعالجة السميمة يؤدي إلى خمل في التوازن البيئي في
المنطقة التي تقيم فييا الشركة المنشأة ( ، %)50بينما نسبة غير الموافقين عمى ذلك (.%)50

ب /أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أن عدم تصريف المخمفات والنفايات السائمة والصمب وعدم معالجتيا بطرق العممية

يؤدي إلى تدمير البيئة المحيطة بالشركة بمغت(  ، %)50بينما نسبة غير الموافقين عمى ذلك (  ، %)40أما أفراد العينة الذين ال

يدرون (.%)10

ت /أعمى نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى أنو في حالة عدم معالجة التموث الضوضائي واإلشعاعي والبصري من قبل الشركة

فإن ىذا يؤدي إلى اختبلل في النظام مما يعني ذلك أضرار المجتمع المحيط بالشركة بمغت ( ، %)50بينما نسبة غير الموافقين

عمى ذلك ( ، %)20أما أفراد العينة الذين ال يدرون (.%)30

ث /بمغت نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى عدم قياس التكاليف بشقييا الداخمية والخارجية يؤدي إلى تدمير البيئة المحيطة

بالشركة ( ، %)20بينما نسبة غير الموافقين عمى ذلك ( ، %)70أما أفراد العينة الذين ال يدرون (.%)10

ج /بمغت نسبة من أفراد العينة يوافقون عمى عدم استخدام مفيوم تكمفة الفرصة البديمة في قياس التكاليف البيئية يؤدي إلى

تدىور البيئة ( ،%)30بينما نسبة غير الموافقين عمى ذلك ( ،%)40بينما أفراد العينة الذين ال يدرون فقد بمغت نسبتيم (%)30
جدول رقم ()4/3
اإلحصاء الوصفي لعبارات المحور األول :
الوسط

العبارات

الحسابي
4.20

شركتكم ال تقوم بقياس تكاليف تموث اليواء الناتج عن عمميتيا

الترتيب

اونحراف
المعياري

0.63

1

النتيجة
أوافق بشدة

الصناعية بطرق سميمة
3.50

ال تقوم شركتم بالتخمص من المخمفات والنفايات السائمة والصمبة في

1.35

4

أوافق

البر والبحر بالطرق العممية الصحيحة.
3.50

ال تطبق شركتكم مفيوم التكاليف البيئية الدفعية لمعالجة التموث

1.27

3

أوافق

البيئي الناجم عن أعماليا
3.30

ال تقوم شركتكم بمعالجة األضرار عمى البيئة والمجتمع المعالجات

1.50

5

أوافق

العممية السميمة
ال تستخدم شركتكم مفيوم تكمفة الفرصة البديمة لقياس التكاليف البيئية

4.10

0.88

2

أوافق بشدة

الناجمة عن أعماليا الصناعية
المتوسط

3.72

المصدر  :إعداد الباحث :نتائج اوستبيان 2015

235

أوافق

َمجلَّةُ جامعة ْ
بخت الرضا العلميَّة العذد العشرين أبريل [ISSN 1858-6139] 2017
University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue No. 20, April 2017
يتضح من الجدول ما يمي :
أ /جميع العبارات التي تعبر عن المحور يزيد متوسطيا عن الوسط الفرضي (

 )3وىذا يدل موافقة أفراد العينة عمى جميع

العبارات التي تقيس ىذا المحور.
ب /أىم عبارة من عبارات المحور ىي العبارة (شركتكم ال تقوم بقياس تكاليف تموث اليواء الناتج عن عمميتيا الصناعية بطرق
سميمة) بمتوسط ( ، )4.20وانحراف معياري (.)0.63
ت /كما بمغ متوسط جميع العبارات ( )3.72وىذا يدل عمى أن إفراد العينة يوافقون عمى جميع العبارات التي تقيس المحور.
جدول رقم ()5/3
اإلحصاء الوصفي لعبارات المحور ال اني
العبارات

الوسط

اونحراف

الحسابي

المعياري

الترتيب

النتيجة

عدم معالجة تموث اليواء المعالجة السميمة يؤدي إلى خمل في التوازن البيئي في

3.10

1.85

3

أوافق

عدم تصريف المخمفات والنفايات السائمة والصمب وعدم معالجتيا بطرق العممية

3.40

1.85

1

أوافق

في حالة عدم معالجة التموث الضوضائي واإلشعاعي والبصري من قبل الشركة

3.30

1.16

2

أوافق

المنطقة التي تقيم فييا الشركة المنشأة

يؤدي إلى تدمير البيئة المحيطة بالشركة.

فإن ىذا يؤدي الى اختبلل في النظام مما يعني ذلك أضرار المجتمع المحيط

بالشركة.

عدم قياس التكاليف بشقييا الداخمية والخارجية يؤدي إلى تدمير البيئة المحيطة

2.50

1.18

5

ال أوافق

عدم استخدام مفيوم تكمفة الفرصة البديمة في قياس التكاليف البيئية يؤدي إلى

2.70

1.16

4

ال ادري

المتوسط

3

بالشركة.

تدىور البيئة.

أوافق

المصدر  :إعداد الباحث :نتائج اوستبيان 2015

يتضح من الجدول أن :
أ /معظم العبارات التي تعبر عن المحور يزيد متوسطيا (  )3وىذا يدل موافقة معظم أفراد العينة عمى غالبية العبارات التي

تقيس ىذا المحور.

ب /أىم عبارة من عبارات المحور ىي العبارة (عدم تصريف المخمفات والنفايات السائمة والصمب وعدم معالجتيا بطرق العممية

يؤدي إلى تدمير البيئة المحيطة بالشركة) بمتوسط ( ، )3.40وانحراف معياري (.)1.85

ت /كما بمغ متوسط جميع العبارات ( )3وىذا يدل عمى أن إفراد العينة يوافقون عمى غالبية عبارات المحور .
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اختبار الفرضيات:
الفرضية الرئيسة األولى :فرض العدم  :ال يتم قياس وتقدير التكاليف البيئية لمصنع سكر عسبلية .
الفرض البديل  :يتم قياس وتقدير التكاليف البيئية لمصنع سكر عسبلية .

جدول رقم ()6/3
اختبار مربع كاي لعبارات الفرضية األولى
مربع كاي

العبارات

درجات الحرية

مستوى

النتيجة

الدولة
3.800

شركتكم ال تقوم بقياس تكاليف تموث اليواء الناتج عن عمميتيا

2

0.150

غير دالة

الصناعية بطرق سميمة
3.600

ال تقوم شركتم بالتخمص من المخمفات والنفايات السائمة والصمبة في

3

0.308

غير دالة

البر والبحر بالطرق العممية الصحيحة.
3.000

ال تطبق شركتكم مفيوم التكاليف البيئية الدفعية لمعالجة التموث

4

0.558

غير دالة

البيئي الناجم عن أعماليا
3.000

ال تقوم شركتكم بمعالجة األضرار عمى البيئة والمجتمع المعالجات

4

0.558

غير دالة

العممية السميمة
ال تستخدم شركتكم مفيوم تكمفة الفرصة البديمة لقياس التكاليف البيئية

0.200

2

0.905

غير دالة

الناجمة عن أعماليا الصناعية
المصدر :إعداد الباحث :نتائج اوستبيان .2015

يبلحظ من الجدول أعبله أن قيم مستوى الداللة المصاحبة لقيم مربع كاي جميعيا أكبر من  %5نقبل فرض العدم أنو
و يتم قياس وتقدير التكاليف البيئية لمصنع سكر عسالية.
الفرضية الرئيسة ال انية :الفرضية اتبع الباحث اختبار  Friedmanباوعتماد عمى قيمة مربع كاي

فرض العدم :عدم قياس وتقدير التكاليف البيئية لمصنع سكر عسالية و يؤدي إلى تدىور البيئة.
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جدول رقم ()7/3
الفرض البديل  :عدم قياس وتقدير التكاليف البيئية لمصنع سكر عسالية بووية النيل األبيض يؤدي إلى تدىور البيئة.
حجم العينة

مربع كاي

درجات الحرية

مستوى الداللة

النتيجة

10

5.728

4

0.0225

معنوية

بمغت قيمة مربع كاي لعبارات المحور (  ، )5.728عند درجات حرية (  ، )4ومستوى داللة  ،0.0225وىي أقل من
 %5نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل عمى أن عدم قياس وتقدير التكاليف البيئية لمصنع سكر عسبلية
بوالية النيل األبيض يؤدي إلى تدىور البيئة.
النتائج:
 /1ال يتم التخمص من المخمفات والنفايات السائمة والصمبة لمصنع سكر عسبلية بالطرق العممية.
 /2عدم تصريف النفايات السائمة والصمبة بمصنع سكر عسبلية بالطرق العممية أدى إلى تدمير البيئة.
 /3عدم معالجة التموث الضوضائي واإلشعاعي والبصري من قبل مصنع عسبلية أدى إلى اختبلل في النظام البيئي
المحيط بالشركة.
 /4ال يقوم مصنع سكر عسبلية بتطبيق مفيوم التكاليف البيئية الدفاعية بمعالجة تكاليف التموث البيئي الناجم عن
أعماليا .
 /5ال يطبق مصنع سكر عسبلية مفيوم تكمفة الفرصة البديمة لمعالجة التكاليف البيئية الناتج من أعماليا
انياً التوصيات:
 /1ضرورة التخمص من المخمفات والنفايات السائمة والصمبة لمصنع سكر عسبلية بالطرق العممية.
 /2اىمية تصريف النفايات السائمة والصمبة بمصنع سكر عسبلية بالطرق العممية حتى ال يتم تدمير البيئة.
 /3ضرورة معالجة التموث الضوضائي واإلشعاعي والبصري من قبل مصنع عسبلية حتى يؤدي إلى الحفاظ عمى
توازن النظام البيئي المحيط بالشركة.
 /4ضرورة قيام مصنع سكر عسبلية بتبني مفيوم التكاليف البيئية الدفاعية لمعالجة التموث البيئي الناجم عن
أعماليا.
 /5ضرورة تطبيق مصنع سكر عسبلية لمفيوم تكمفة الفرصة البديمة لمعالجة التكاليف البيئية الناجمة عن أعماليا.
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المراجع
 /1أحمد أبو العزم محمد ،مشاكل قياس ورقابة أضرار التموث اليوائي الناتجة عن الصناعة ،نموذج كمي مقترح لتقييم بدائل تخفيض معدل
انبعاث عمى مستوى المنشاة ،مجمة الدراسات المالية والتجارية ،كمية التجارة بني سويف السنة الثامنة ،العدد األول مارس 1998م.
 /2أحمد فرغمي محمد حسن ،قياس تكمفة تموث البيئية في صناعة تكرين الزيت المممكة العربية السعودية ،بالتطبيق عمى مصفاة الرياض،
مركز البحوث  ،كمية العموم اإلدارية ،جامعة الممك سعود 1983 ،م.
 /3أوريا برىان  ،دراسة تحميمية موضوعية القياس المحاسبي وفقا لمدخل التكمفة تاريخية االنتقادات المعاصرة ليا ،مجمة البحوث االقتصادية
الييئة القومية لمبحث العممي  ،مركز البحوث والعموم االقتصادية  ،المجمد الثاني عشر العدد األول والثاني 2001م.
 /4جمال صبلح الدين عوض ،التحميل المحاسبي لتكاليف التموث البيئي ،دراسة ميدانية بحوث غير منشورة ،المجمة العممية لمبحوث
والدراسات التجارية لكمية التجارة  ،جامعة حموان ،السنة الثانية عشر ،العدد الثاني1998 ،م ،ص .270
 /5حسين محمد عيسى ،نظم إدارة التكاليف البيئية– إطار مقترح – مؤتمر المحاسبة عن األداء في مواجية التحديات المعاصرة  ،القاىرة
2000م ،الجمعية العربية لمتكاليف المحاسبية اإلدارية ،المعيد المصري لممحاسبية والمراجعة.
 /6حسين محمد عيسى ،نظم إدارة التكاليف البيئية،إطار مقترح ،المؤتمر المحاسبي عن أداء في مواجية التحديات المعاصرة ،القاىرة
2000م،الجمعية العربية لتكاليف المحاسبة واإلدارية ،المعيد المصري لممحاسبين والمراجعين.
 /6خالد حسن محمد سالم  ،تأثير القياس واإلفصاح المحاسبي عبر التكاليف البيئية عمى قرار االستثمار ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
جامعة عين شمس ،كمية التجارة 2008 ،م.
 /7خضر الطيب األمين ،دور المحاسبة البيئية في قياس وتقدير التكاليف البيئية – دراسة محاسبية بالتطبيق عمى شركات النفط في
السودان ،رسالة دكتوراه  ،معيد بحوث ودراسات العمم اإلسبلمي ،جامعة ام درمان اإلسبلمية2012 ،م.
 /8رأفت أحمد محمد البيي ،قياس ورقابة تكاليف منع التموث الناتج عن الطباعة في جميورية مصر  ،التطبيق عمى صحيفة األىرام ،
رسالة ماجستير غير منشورة  ،معيد البحوث والدراسات البيئية  ،كمية التجارة ،جامعة عين شمس 1997م.
 /9صالح إبراىيم يونس الشعباني ،معايير تكاليف حماية البيئة حاالت تطبيقية عمى عينة من الشركات الصناعية في محافظة نبتون
 ،1998أطروحة دكتوراه جامعة بغداد ،غير منشورة.
 /10عبد الرازق قاسم الشحاتة ،القياس المحاسبي لتكاليف األداء البيئي لمشركات السورية العامة لؤلسمدة وتأثيرىا في قدرتيا التنافسية في
مجال الجودة ،كمية االقتصاد ،جامعة حمب.
 /11عصام عبد اليادي أبو النصر ،اإلطار الفكري والعممي لنظم محاسبة التكاليف الفعمية والمعيارية كمية التجارة ،جامعة األزىر2006 ،م.
 /12عمرو حسين عبد البر ،دور المحاسب اإلداري في قياس وتحميل التكاليف البيئية حالة افتراضية لتطبيق أسموب التكمفة عمى أساس
النشاط المجمة العممية لكمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة قطر ،العدد العاشر 1999 ،م.
 /13محمد عباس بدوي  ،المحاسبة بين النظرية والتطبيق( ،اإلسكندرية  :الدار الجامعية 2005م).
 /14محمد عباس بدوي ،المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسؤولية االجتماعية لممشروع

( اإلسكندرية  :الدار الجامعية2000 ،م).

 /15محمد يوسف الكاشف ،اتجاىات تطوير اإلفصاح المحاسبي نحو نظام متكامل لممعمومات البيئية ،المجمة المصرية لمدراسات ،جامعة
المنصورة ،المجمد الثالث الثبلثون ،العدد الثاني.
 /16مطاوع السعيد السيد ،المحاسبة عن التكاليف البيئية ،كمية التجارة ،جامعة األزىر ،فرع التشييد2009 ،م.
 /17منال حامد فراج ،دراسة تحميمية ألىمية تكاليف الجودة البيئية في اتخاذ الق اررات ،مجمة الفكر المحاسبي ،كمية التجارة  ،جامعة عين
شمس ،العدد الثاني ،السنة الثانية عشر 2009 ،م.
 /18شمس الدين محمد جبريل ،قياس وتحميل التكاليف البيئية لزيادة فعالية المعمومات المحاسبية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم
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