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 ملخص الرسالة :

تتمثلمشكلةالدراسةفي ديدقريدرظ ايمالمة سيتةالتةلعدىيةدلي تنشعيةاب شيشةالتعظعيةفي م امي  

ابدم ل.حعثدجز دنتةدىدورع سوتةرىرالتك لعفوالم  فعالتعظعة،وتعةبآث رهي ،وتةلعيل ت هج ي .

ة رجعية تتاي  –نتةدىممعلوم  مالهمةتنش اب ششةالتعظعيةللج ي  المفيتةعدظالاةلعيةكم دجز د

الدراسةإل تةععممدىكةي ةظوف دلعية ايمالمة سيتةالتةلعدىيةالة لعية،في الةعي سوهدفتالةرارا اإللارىة.

 ي ةإاي رم  جي ل اي قالمة سيتةاإللارىيةوالتةرىردنالتك لعفوالم  فعالتعظعة،لمنى مهابمر.ومة ولية 

التعظعة،ىاتص تةدىدورع سالتك لعفوالم  فعالتعظعةوالتةرىرد    شكلمالهمود لل،ثمتشتعق لكاإلا ر

ولتةةعيقههيدا دل مجمودةمنالشرك  الص  دعة مدى ةالفي لا ،لمعرفيةميدىتةتل ي لل اي قالمةتيرح.

ددالر همةاستةص ة،تتضمنهر عةمجمود  رهعفعةتتمثلف ه ع لالمفظولعةالتعظعةللم امة،الدراسة،تمإ

ورصور امالمة ستةالتةلعدىةالة لعة،ثمه ع لاإلا رالمةترحللمة ستةاتلارىةالتعظعية، ج  يبدالرية ليك

نمزاى ومعور  ال ا قالمةترح.وريدتيمتجمعيعاإلا ر  اماإللارظالتعظعةو امالمة ستةابةري،فضالًد

مةييرلظميينمفييظول اإللارظالعلعيي وإلارا التكيي لعفوالةفيي    الم لعيية179التع  يي  الا  يية  لدراسييةميين

والتةوثوالتشيوىروالجيولظوالصيةةالع مية  لشيرك  الصي  دعةمةيلالدراسية،وتيمتةلعيلتليكالتع  ي  

منةاللديدلمينالمةي ىعاواتةتتي را اإلحصي هعة(SPSS Ver.13)تةلعلاإلحص ه   ستاداق ر  مجال

الت ت  سباتععةالتع    .

Summary 
the problem of  study was in the inability of traditional accounting systems to cover 

the environmental activities in business organizations. Where unable to identify, 

measure and report environmental costs and benefits, and track their impact, and 

analysis of  results. Also failed to provide appropriate information covering the 

environmental activities of the beneficiaries (internal - external),for managerial 

decision-making. The study aimed to evaluate the efficiency and effectiveness of the 

current traditional accounting systems, measurement and report on the environmental 

costs and benefits, Whom It May Concern. And try to build a methodological 

framework for environmental management accounting system, regard the 

identification and measurement of environmental costs and benefits and report them 

properly and just, then apply the framework to a group of industrial companies in 

Sadat City, to see the extent accepted by the proposed system. To achieve the 

objectives of the study, was preparing a list of survey, includes four main groups 

represented in the dimensions of environmental responsibility for the organization, 

and inadequate accounting systems of conventional current, then the dimensions of 

the proposed framework for accounting administrative environmental, beside a 

relationship that framework of environmental management systems and other 

accounting systems, as well as the advantages and constraints of the system proposed. 

Data were collected for the study of 179 single from senior management and 

administrations costs and financial accounts, research and development, quality and 

public health, industrial firms under study, were analyzed these data using statistical 

analysis (SPSS Ver.13) through a number of metrics and statistical tests that fit nature 

of the data. 
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 : ةأوال : مقدم

هتم قالدول  ذهالةض ى ، تعجةإ.حعثىتع ظمتزاىدف اآلو ةابةعرظاتهتم ق ةض ى شظونالتعظة     

ورد.دل المفتوى  المةلعةواإلرلعمعةوالع لمعة،رتدهوره ،واست زا موارله الشتعععةلتاو منما ال

وال  معة م ف  لكجم ورىةمصرالعر عةةتةدمتمثلهذااتهتم قمنرتلابممالمتةدظ،وحكوم  الدولالم

ة.ي  الم تمة  لتعظي  والم امياتتة لا والجمععفضالًدن،

 ومنثم و، فةد   لعملدل مفظولع  اج تم ام  ابدم ل ، هةري ج  بالمفظولع  اترتص لىة

 ،ت معةدل المة فاة الشتعععةالتعظة موارله  مناتست زا الكثوتعاعم والةد ،، المةدولظ عفلموارله 

هو وتج ب دن ال  جم تلوث   من هلاةالةد وإزاة.ه ششت   ، المفتةعدظ لك اتجتم دعة الةظ   ا لتت فةد

المة ستعن ، الموجتةوالف لتة،اتهتم ق ضرورظ  تةدىدورع سآث ره    ب ششةالتعظعةلم ام  ابدم ل،

ف لمنى مهابمر، لكواإلفص حدنوالعملدل تعاعمآث ره الموجتةوالةدمنهوتج بآث ره الف لتة،

الةرارا . ملةوم  ستةتتا  شكلمعلوم  ش

 
وف إا رمواكتةتلكالتشورا ، در ددظروا عنوتشرىع  م   ر  ونحم ىةالتعظةالمصريررم

ق.الذيىجترم ام  ابدم لدل اتلتزاق ةوا عنالمة فاة1995قوتهةتهالت ةعذىةد ق1994 لع ق4ا

ا موارله الشتعععة،حت تتتعرضتلكالم شآ إل تةملغرام  وتورععدةو   دل التعظةوددقاست ز

دلع  ردتصلف  عضابحع نف مصرإل إغالقالمص  عالما لةة.

اب ششةإت تنشعة دن دجز  رد التةلعدىة المة ستة  ام المة ستعةهن سجالت   ضمن التعظعة

(UNDSD , 2003)تةدىدا الج  بالتك لعة ،التعظعة وتص عفورع سوتةرىرالمعلوم لتج هل   ة  ة

والت تتمثلف تك لعفالتشنعلحعثىتمالراجمعامالتك لعفالتعظعةضمنحف    التك لعفالع مة،.م   

الشتعععةلةصور امتمثلتال تعجةردو.ةتك لعفاتلتزام  التعظعةالمةتملوتك لعفاتلتزام  التعظعةوالتعظعة

 ام تشوىر ضرورظ ف  هحدهم  ىتمثل : اتج هعن ظ ور ف   التعظعة اب ششة تنشعة ف  التةلعدىة المة ستة

ىتمثل  ع م  ، التعظعة لتنشعةاب ششة التةلعدىة المة ستة ةرف ضرورظظ ور ا قمة ست جدىداآلاتتج ه

لعنش تلكEnvironmental Management Accounting ( EMA )ىفم المة ستةاإللارىةالتعظعة

.اب ششة

 : دراسةال: مشكلة  ثانيا

  مشكلة مالدراسةتتمثل ف  التعظعة اب ششة تنشعة دن التةلعدىة المة ستة  ام ردرظ ددق  ام  ف 

وتةلعل ت هج  .التعظعة،وتعةبآث ره ،والم  فعالتك لعفرع سوتةرىردنتةدىدوابدم ل.حعثدجز 

تتا  ة رجعة ،–للج   المفتةعدظالاةلعةتنش اب ششةالتعظعةكم دجز دنتةدىممعلوم  مالهمة

.الةرارا اإللارىة



 ي 

: ( UNDSD , 2001 & 2002 , EMARIC )وىرجعهذاالةصورلألست بالت لعة

.التك لعفالع مةحف    ضمنالتك لعفالتعظعةالكثعرمنإلراج •

–تكي لعفاتستشي را التعظعيةو-اتك لعفالتيدرىبواليود التعظي ددقإلراج عضالتك لعفالتعظعة •

.ضمنالفجال المة ستعة الخوابم نتلزم  الصةةالع مةتك لعفمفو

ةالم لعةفةطلونالعع عة.التركعزدل معلوم  المة ست •

تج هالةظ  المفتةعدظ.دالمفظولعةالتعظعةللم امةتةدىددقالةدرظدل  •

 مدى ةالف لا ، الت هجراه الت حثدل  عضالشرك  الص  دعة1الدراسةاتستشالدعةاوردهكد 

تك لعفاب ششةالتعظعةضمنالتك لعفالع مة، تعجةلصعو ةر طوتاصعصهذهإلراجرع قغ لتعةالشرك   

تةععملديلونالعع عةهذهالشرك  دل المعلوم  الم لعةزغ لتعةعترك ج  ب،ك لعف  ب ششةالمت شرظالت

.التعظ هلاه  

الة لعةالتةلعدىةتج هل امالمة ستة تعجةدل الصععدىنال اريوالعمل ،دراسةمشكلةالو ذلكتا ر

ومنه  تث رهذهاب ششة.ىنش وجول ا قللمة ستةاإللارىةالتعظعةضرورظدل لأل ششةالتعظعة،وتؤكد

ىتشلباإلج  ةدلع  :الت مجمودةمنالتف ؤت التةثعةالت لعة

فإ اك  تاإلج  ية يالابدم ل؟م ام  اب ششةالتعظعة،دل مفتويلتنشعةهلتكة  امالمة ستةالتةلعدىة .1

لةصور؟،فم ه هوجههذها

لتنشعةهذه-الم لعةاإللارىة ج  بالمة ستة-م مديإمك  عةظ ور ا قجدىدىفم المة ستةاإللارىةالتعظعة .2

الجوا ب؟

 ؟م ام  ابدم لإمك  عةتشتعةه مديإا رم  ج متك ملل ذاال ا ق؟وم م مديإمك  عةوضع .3

 ؟ م ام  ابدم للاةالتعظ هلتوجدمؤشرا  عظعةك فعةلتةععماب .4

ىيةمينتةلعد ايمالمة سيتةال،ولارظالتعظعةمين  حعية اماإلا قالمة ستةاإللارىةالتعظعةوم ه العالرة عن  .5

   حعةهةري؟

 :  دراسةال: أهداف  ثالثا

رىةالتعظعة،سعع ً ةواإللاف "وضعإا رم  ج متك ملل ا قالمة ستةدراسةللىتمثلال د الرهعف 

ًو"،ةمع لجةالةصورف  امالمة ستةالتةلعدى لمجمودةابهدا الةردعةالت لعة:تةةعة 

الماتلةة.ام   ع نمديردرظ امالمة ستةالتةلعدىةدل تنشعةاب ششةالتعظعة  لم  -1

 

العز لحديد التسليح ، أركوستيل للصلب  بشركات والجودة   البيئية و الباحث مع مسئولي إدارات التكاليف   أجراهامقابالت شخصية  (1)
 .  11/6/2007،  ، وادي النيل للرخام والجرانيت  المخصوص ، النصر لألسمدة والمبيدات الحيوية " بايو"



 ك 

اإللارىييةالتعظعييية،و ايييمالكشييفدييينالعالريية يييعن اييمالمة سيييتةالتةلعدىييية،و ايي قالمة سيييتة -2

 اإللارظالتعظعة.

 المة ستةاإللارىةالتعظعة.ا قالمة ستةاإللارىةالم لعةوالفع  ةوتةةعقالتك مل عن  -3

 التةةقمنمدىوجولمؤشرا  عظعةك فعةلتةععمابلاةالتعظ . -4

 .الدراسةتشتعق لكال ا قف الشرك  الص  دعةمةل -5

 : دراسةالأهمية  رابعا

-فعم ىل :دراسةتتمثلههمعةال

 :األهمية العلمية •

1. ً .تزاىداتهتم ق  آلث رالمة ستعةلأل ششةالتعظعةللم ام  مةلع ًوإرلعمع ًود لمع 

تةدىممعلوم  مة ستةإلارىة عظعةك فعةوم  ستةلمنى مهابمرتتا  الةرارا المة ستعةالم  ستة. .2

ةف تشوىرهلوا المة ستةاإللارىةالة لعةلتنشعةاب ششةالتعظعة.المف هم .3

 درظالكت    التةثعيةفي هيذاالمجي لاة  يةالعر عية ،وهنمعايمالكت  ي  التي تشرريتلموضيو  .4

.لونالج  بالعمل  اريالدراسةركز دل الج  بال
 

 األهمية العملية :   •

ًتوسعع ش قالمة ستة ارى .1  ً لتةويال شي اعناترتصي ليوالتعظي ، مي ىعشي ههمعيةللمة سيبوتشتعةع 

.للم ام  اإللاريلاةلال عكلالت اعم 

تشتعقاإلا رالم  ج للمة ستةاإللارىةالتعظعةدل دع ةالشرك  الص  دعة مدى ةالف لا ابكثيرتلوثي  .2

ابةرى.تم عدالتعمعم  دل رش د  الشرك  للتعظة،

 

 : دراسةال: فروض  ا  خامس •

ف ثالثةفروضهس سعةكم ىل :دراسةلاتتمثلفروض

 شيكلمالهيمالتك لعفوالم  فعالتعظعة،واإلفص حد   رع ستةدىدو  امالمة ستةالتةلعدىةالة لعةةوقتت .1

ود لل.

 شكلمالهمود لل.  د ىةصحو،ظعةا قالمة ستةاإللارىةالتعظعةالتك لعفوالم  فعالتع ةعاى .2

 . م ام  ابدم للتةععمابلاةالتعظ مؤشرا دع عةوم لعةمالهمة، ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعةىوفر .3
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 :دراسة: حدود الا سادس
 
التعرضللمفتويالةوم .لون م ام  ابدم لدل المفتوىالجزه ادراسةةتصرالت .1

الت يي ة،الةدىدوالصلب،والتشععدورش د  الف لا ف دل مجمودةالشرك  الص  دعة مدى ةدراسةالرتشتعقىةتص .2

 .والكعم وى  

 : دراسةال : خطة ا  سابع
   : على النحو التالي يتم تقسيم خطة الدراسةسوف  دراسةسعيا نحو تحقيق أهداف ال

 المعوقات  ( –يئية )الدوافع المحاسبة االدارية الب     :الفصل األول
 : السابقة الدراسات:  األول المبحث      
 البيئية : اإلداريةنظام المحاسبة طبيعة وأهمية المبحث الثاني :        

 المحاسببببببببببببة اإلداريبببببببببببة البيئيبببببببببببة فبببببببببببي التخ بببببببببببي  والرقاببببببببببببة و قيبببببببببببي  االدا   : دور  الفصلللللللللللل الثلللللللللللاني
 البيئي                 

 مداخل وأساليب المحاسبة اإلدارية البيئية :ول : المبحث األ 
                 

 البيئي.  قيي  األدا  مؤشرات :  الثانيالمبحث 
 "يةب بق"الدراسة الت بي :   الفصل الثالث

 : منهجية الدراسة الت بيقية .  المبحث األول   
  لمحاسبة اأنش ة ى للقياس واإلفصاح عن نتائج التحليل اإلحصائ  : الثانيالمبحث     

  اإلدارية البيئية .                   

 الخالصة والنتائج والتوصيات:  الفصل الرابع
 

 المراجع .
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 ل األولللل الفص

 المعوقات  ( –البيئية ) الدوافع  اإلدارية المحاسبة 
 لمبحث األول : الدراسات السابقةا

 : مقدمة

 مالها  أثيره الواضح على الجانب المحاسبي لتلك المنظمبات كان الهتمام منظمات األعمال بالبعد البيئي في أع

، حيث  زايدت الضغوط على المحاسبة لتقدي  معلومبات مناسببة إلدارة منظمبات األعمبال ، لتأخبا فبي اعتبارهبا 

اآلثار البيئية لدى أنش تها.وقد كبان للبك دافعبا للعديبد مبن البباحنين لتنباول ودراسبة هباا المجبال المسبتحد  فبي 

 ر المحاسبي. الفك

 وقد     صنيف  لك الدراسات إلي : 

 : دراسات عن التكاليف البيئية .  أول    

 : دراسات اإلفصاح المحاسبي عن األدا  البيئي من خالل نظ  المحاسبة   التقليدية   ثانيا    
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 النتائج التي تم التوصل إليها أهداف الدراسة موضوع الدراسة  اسم الباحث  م

1 

Japan 

Environmental 

Agency , 2000 

Developing an 

Environmental  

Accounting 

System 

( Report) 

تطووو دل ل دووود  لعووو ل  د ووول   -1
 متلتبة علده ا تك  دف ا بدئدة  اآلث ل ا 

 بعكد مت ازن .
ا تب دب ا لقدق  تكوو  دف ا مف ة ووة  -2

علي ا بدئة ا تي ت تبل جزءاً من سجد 
  علكة .األلاء ا بدئي لاخد ا

تمكوون   آلاه لئدسوودةتمثوود ا مف سووبة ا بدئدووة   -1
موون قدوو ل تكللووة ا فلوو   علوو   دمنعآت األعموو 

 ا بدئة .
ص  بة قد ل ب   اآلث ل ا مت لقة  ب  فل    -2

علووي ا بدئووة كمدوو ً  ب  توو  ي دمكوون تصووندله    وو  
 عنصلدن كم  دلي :

: ن جمووة عوون ا قد سوو ت ا بدئدووة آثوو ل اقتصوو لدة *
 ةي لخد ا معل ع ت . ا تي تس هم

ا تي تفكم أ تتجنب  آث ل ا مف ة ة عل  ا بدئة :*
 اآلث ل ا بدئدة ا مسببة ب اسطة األنعطة  

2 

Jasch ,.ch , 

2005 

How to perform 

An 

Environmental 

Management Cost 

Assessment In 

One Day . 

تفلدووول ارطووو ل األس سوووي  تقدووودم  -1
ةضال عن ا تك  دف ا بدئدة  لعلك ت ، 

 ا مف سبة عن تلةق ت ا م ال  ا ط قة .
تفلدل ملى اتسوو ا ا بد نوو ت لاخوود  -2

ن م ا م ل م ت ا مختللة ) مثوود قوو ائم 
ا فس ب ت   لالة ا مخووز ن  تخطوودط 
ارنتوو و  هنلسووة ا  ملدوو ت د ، بهوولف 
ت ةدل م ل م ت مالئمة  تفسدن األلاء 

 ا بدئي .

دف عوولم اعتوولاف من موو ت األعموو د ب  تكوو   -1
ا بدئدة ا خ لجدة ا ن جمة عن مم لسووة أنعووطته ، 

  ا تي تلجع     :
 علم  للاو ا من م ت  لتك  دف ا خ لجدة   -أ

 ةي ن م ا مف سبة .    
 ص  بة تقلدل ا تك  دف ا خ لجدة . -ب
دس هم ن  م ا مف سبة ارلالدة ا بدئدة بعووكد   -2

ة  د ةي تفلدل  تصندف  قد ل ا تك  دف ا بدئدة 
دل م ل مووو ت مالئموووة  تلعووودل خدووو لات  تووو ة

  االستثم ل .

 

 : دراسات عن التكاليف البيئية أوالً : 
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 النتائج التي تم التوصل إليها أهداف الدراسة موضوع الدراسة  اسم الباحث  م

3 

ع مل ، مفمل علي 
 ،2007 

 

 

 

 

 

 لالة ا تكووو  دف ا بدئدوووة 
غدل ا مب علة ب سووتخلام 
منهج ا تكللة عل  أس ل 

 ا نع ط .
 
 

دئدووة ةووي تفلدل  تفلدد ا تك  دف ا ب  -1
قط ع األسمنت ةي مصل ، ألغوولا  

 لةع كل ءة ن م ا مف سبة عنه  .
م لةة ا مع كد  ا ص  ب ت ا تووي  -2

ت اجووت تطبدووق موونهج ا تكوو  دف علوو  
 أس ل ا نع ط .

بد ن كدلدة  لالة ا تك  دف ةي  وود  -3
 منهج ا تك  دف عل  أس ل ا نع ط .

ضل لة ت اةل ن وو م م ل موو ت متك موود ةووي  -1
 ف سبة ا بدئدة .مج د ا م

ضل لة  ت اةل ق علة م ل م ت بدئدووة توولبط  -2
بعووكد منطقووي بوودن ا مف سووبة ا بدئدووة  ا تكوو  دف 

 ا بدئدة ب  منعأة  .
 
 
 
 
 

4 

فن  ، ن دم ةهدم ، 
2008 

ا تكووووووو  دف ا بدئدوووووووة 
االسووووتثم لدة  أثلهوووو  
علووي م ل موو ت ا قوو ائم 

 ا م  دة .

للاسووة  تفلدوود ا تكوو  دف ا بدئدووة  -1
 لدة مووون فدوووب تب دب تهووو  االسوووتثم

ا مختللووة ،  كدلدووة م   جتهوو  مف سووبد ً 
  تك  دلد ً . 

للاسووووة أثوووول ا تكوووو  دف ا بدئدووووة  -2
االستثم لدة علووي ا م ل موو ت ا وو اللة 

 ةي ا ق ائم ا م  دة .

دؤل  ا تقلدل عن ا تك  دف ا بدئدووة   ووي بدوو ن  -1
ا من ةع ا ممكنة ا تووي تفقووق ا تك موود ا ل وو د بوودن 

  ا بدئة .ا مف سبة 
تلعدم ا مف سبة عوون ا تكوو  دف ا بدئدووة  ن وو م  -2

ارلالة ا بدئة ، دؤل    ي تط دل األلاء  تفسدن 
 ج لة ا منتج ت .

اسووتفلاب طوولا جلدوولة  وولمج االعتبوو لات  -3
ا بدئدووة لاخوود ا ن وو م ا مف سووبي ، منهوو  لمووج 
تكوو  دف ا بدئووة ةووي ن وو م ا تكللووة علووي أسوو ل 

 د .   ABCا نع ط ) 
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1 

ا غب ل  ، أدمن 
2002ةتفي ،   

أهمدة ارةص ح ا بدئي 
ةي  ضل ء ا علعدة 

عل  األنعطة ا لئدسة 
  لعلك ت .

نطقوووي  تعوووجدع تووو ةدل أسووو ل م -1
ا عوولك ت علوو  ارةصوو ح عوون ألائهوو  
ا بدئوووي ا فقدقووووي ضووومن تق لدلهوووو  

 ا سن دة .
ا لبط بدن ارةص ح ا بدئي ،  بوودن  -2

 ضوووول ء ا عوووولعدة علوووو  األنعووووطة 
 ا لئدسدة  لعلك ت .

تزادوول أهمدووة ارةصوو ح ا بدئووي  لبطووت بموولى  -1
 معل عدة األنعطة ا لئدسدة  لعلك ت .

ات ا سوولطة ا تعوولد دة ضوول لة اسووتخلام أل   -2
رجبوو ل ا عوولك ت علوو  ارةصوو ح عوون أنعووطته  

  سد س ته  ا بدئدة .
ضوول لة  فوولاب تغدوولات هدكلدووة ةووي عوولة  -3

مف  ل ، فت  دمكوون   ووزام ا عوولك ت ب رةصوو ح 
ا بدئي ا مالئم ، مثد : ضوول لة اال تووزام بتطبدووق 

 أل ة  أن مة بدئدة ة   ة ) ن م ارلالة ا بدئدة د

2 

ط لا ةتفي عمل ، 
،2004  

ارط ل ا  لمي 
- لمف سبة ا بدئدة 
لالسة تطبدقدة 

اختب لدة عل  ا قط ع 
 ا صن عي .

للاسوووة  تفلدووود مووولى مالئموووة  -1
ا لووووول    ا ملووووو هدم  ا مبووووو ل  
ا مف سبدة ا ف  دة ةي خلمووة ا مف سووبة 
 ا م  دة ا بدئدة عل  مست ى ا من مة .

توو ةدل  طوو ل  جلائووي  لمف سووبة  -2
بدئدووة ، دسووهم ةووي ا قدووو ل ا م  دووة ا 

ا مف سوووبي  وووللاء ا بدئوووي  من مووو ت 
 األعم د .

ا تقلدوول عوون األلاء ا بدئووي  خلمووة  -3
 ك ةة األطلاف ا مستلدلة .

دسوو هم ا تفسوودن ا مسووتمل ةووي جوو لة األلاء  -1
ا بدئووي  من موو ت األعموو د  ةووي تفقدووق ا تنمدووة 

 ا مستلامة .
مج د تؤثل األب  ل ا بدئدة بعكد  اضح عل  ا  -2

ا مف سووبي ، موون خووالد تأثدلهوو  علوو  للاسووة 
 جل ى ا معل ع ت االستثم لدة .

دسهم مبلأ ارةص ح ا من سب ةي لعم  زدوو لة  -3
ثقووة ا مهتموودن بموولى  ةوو ء من موو ت األعموو د 
بمسئ  دته  ا بدئدة ، بم  دخوولم أغوولا  ا مف سووبة 

 ا بدئدة .



 ي 

 م
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3 

Gasch , 

ch.,2006 

Environmental 

Management 

Accounting 

(EMA) As The 

Next Step In 

The Evolution 

of Management 

Accounting . 

عل  ا قض د  ا مختللة  ا ض ء  ق ء  -1
   مف سبة ارلالدة ا بدئدة.ا مت لقة ب 

تفلدل ا من ةع ا م  دة ا مفتملووة موون  -2
 تفسدن األلاء ا بدئي .

ع  مووة ا مف سووبة ارلالدووة ا بدئدووة  -3
تنمدووة مل هدمهوو  موون خووالد توول دج   

  أل اته  .

د تبل ن  م ا مف سووبة ارلالدووة ا بدئدووة ن  موو ً  -1
مكمووالً  ن وو م ا مف سووبة ارلالدووة ا م  دووة   وودل 

 بلدال عنت .
دس هم ن  م ا مف سووبة ارلالدووة ا بدئدووة بعووكد  -2

ة ووو د ةوووي تووو ةدل م ل مووو ت مالئموووة  تلعووودل 
 ارلالدة ا مت لقة ب ألنعطة ا بدئدة . تا قلالا

4 

عبل ا فلدم ، ن لدة ، 
2003 

 نف  تط دل من  مة 

ارلالدوووة  ا مف سوووبة
 لمسوو همة ةووي  ا بدئدووة

 ا تنمدة ا مستلامة  

 ا مف سووبة ت ضدح طبد ة  تط ل  -1

ةووي ضوو ء االهتموو م  ارلالدووة ا بدئدووة
بووو  ملل ل ا بدئوووي  لمن مووو ت علووو  
ا مجتمع ،  زد لة ارفسوو ل  ا وو عي 

 ت ، ا بدئوووي  ووولى األةووولال ، ا من مووو 
 ا فك م ت .

 مف   ة  ضع  ط ل متك مد  ن  م  -2

، تستلعل بووت  ارلالدة ا بدئدة ا مف سبة
 ا من م ت .

ةووي  ارلالدووة ا بدئدووة ا مف سووبة دسوو عل ن وو م  -1
تفلدل األثل ا بدئي ا ن جم عن مم لسة ا من موو ت 
ألعم  ه ،  تلعدل ا تك  دف ا بدئدة ،  بد ن  تفلدل 

 دئي .ةلص تفسدن األلاء ا ب 
ةووي  ارلالدووة ا بدئدووة ا مف سووبة دسوو هم ن وو م  -2

توو ةدل ا بد نوو ت ا م  دووة  غدوول ا م  دووة ، رعوولال 
 ا تق لدل  للئ ت ا مستلدلة .

 ارلالدووة ا بدئدووة مف سووبةا  الدووزاد انتعوو ل -3
مفوول لا علوو  ا مسووت ى ا  وو  مي بصوولة ع مووة 

  عل  ا مست ى ا  لبي بصلة خ صة .



 ك 

 م
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5 

مط  ع ، مفموول عبوول 
  2006 فمدل ، ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نفوو   طوو ل ةكوولى 

ارلالدوووة  مف سوووبةل 
 .ا بدئدة

" دراسة نظرية تطبيقية 
" 

تقدوودم موولى كلوو ءة  ة علدووة أن مووة  -1
ا مف سبة ا تقلدلدة ةي قدوو ل ا تكوو  دف 
 ا منوو ةع ا بدئدووة  ا تقلدوول عنهوو   موون 

 دهمت األمل .
ارلالدة  لمف سبةبن ء  ط ل ةكل    -2

تفلدل  قد ل  تقلدل تك  دف ،   ا بدئدة
 منووو ةع األنعوووطة ا بدئدوووة  من مووو ت 

 األعم د  
تطبدق ذ ك ارط ل عل  ا عوولك ت  -3

 ا صن عدة ةي مصل .

ا ف  دووة علوو   ةعوولم قووللة ا مف سووبة ا تقلدلدوو  -1
تفلدوول  قدوو ل  تقلدوول األلاء ا بدئووي  من موو ت 
األعم د ، مم  دتطلب م ت  ه ل ن  م ا مف سووبة 

 ئدة .ارلالدة ا بد 
اعتب ل ا جهوو ت ا خ لجدووة ا مطلوو ب  موولاله   -2

اسووتل لة  تبتق لدل عن األلاء ا بدئووي أكثوول ا جهوو 
.  دلووي ذ ووك ارلالدووة ا بدئدووة ا مف سووبة من ن  م 

ا مست د ت ارلالدة لاخد ا منعووأة ، علوو  ا وولغم 
موون أن هووذا ا ن وو م لاخلووي  خلمووة ا مسووت د ت 

 ارلالدة بصلة أس سدة . 
طووو ل ا مقتووولح  ن ووو م ا مف سوووبة دتكووو ن ار -3

ارلالدووة ا بدئدووة موون ثموو ن بنوو ل تتضوومن أهلاةووت 
 ا لئ ت ا مستلدلة منت ،  ألك نت ،  ا للدق ا ووذ  
 دق م بألائت ،  أل اتت ،  ملخالتت ،  مخلج تت  
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 من الدراسات السابقة يتضح ما يلي :

اقم امي  ابدمي ل  إلفصي حدينتزاىدالضنوامنرتلالةكوم  وم ام  حم ىةالتعظية،إلليز -1

آلاه  التعظ ،ضمنتة رىره الف وىة.

تةدىدوتتوىبالتك لعفوالم  فعالتعظعة،لتوفعرمعلوم   عظعةمالهمةتتا  الةرارا اإللارىة. -2

تيدفة  الميوالاتدتم لدل التع    والمعلوم  العع عةوالم لعةلتةعيعمابلاةالتعظي ،والمة سيتةدين -3

والش رة.

ددقوجول مو جش مل،ىعكاك فةالمؤشرا الالزمةلتةععمابلاةالتعظ . -4

وجولددظمة وت لوضيعإاي رشي ملل اي قالمة سيتةاإللارىيةالتعظعية.وإلي اآلنتىوجيدإاي ر -5

م  ج ل ذاال ا قىةوزالةتولالع ق،وهذاىرجعإل هست بددىدظههم  :

 ددقاهتم قال عظ  والمج معالعلمعةالمة ستعة ذلك. -ه

 اةتال ظرو م ام  ابدم لوالارو التعظعةالع مة. -ب

وســــوف تتنــــاوة الدراســــة تقيــــيم األاــــر المختلاــــة للمحاســــبة اإلداريــــة البيئيــــة 

ــرح ل ــ ا النظــا  ،  ــرة ، واســتخله إاــار مقت ــة المتتي ــي اــوو الظــروف البيئي وتطويرهــا ف

ــرتب  فضــل   ــي ي ــادات الت ــة الس ــن الشــر ات الةــناعية بمدين ــة م ــى مجموع ــى عل ــن تطبيق ع

 نشاا ا بمخاار التلوث البيئي .
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 المبحث الثاني 

 ابيعة وأهمية نظا  المحاسبة اإلدارية البيئية

 قةور نظم المحاسبة الحالية : -أوال  :

ة سييييتةالم لعييييةكييييلميييينالمConventional Accountingتتضييييمنالمة سييييتةالة لعيييية

ومة سييييتةالتكيييي لعفهواإللارىيييية،والمؤشييييرا واإلحصيييي ةا المشييييتركة،والمواز يييي  وتةعييييعم

 .و ييي لرغممييينهنهيييذهالييي امتلعيييبلوراًحعوىييي ًفييي تةدىيييدورعييي سUNDSD,2001اتسيييتثم را ا

 شييشةالتعظعييةوتةييدىراب شييشةالم لعييةدليي مفييتوىم اميي  ابدميي ل.إته  يي رييددجييز ديينتنشعييةاب

ضيييمنسيييجالت  المة سيييتعة،لتج هل ييي التةدىيييدوالتصييي عفوالةعييي سوالتةرىيييردييينتكييي لعفوم ييي فع

اب ششةالتعظعة،وتوفعرمعلوم  مالهمةتددماتا  الةرارا اإللارىة.

 وتتمثل أوجه قصور نظم المحاسبة الحالية فيما يلي :   
نحف    التك لعفالع مةوددقتاصعصي   شيكللرعيقدلي إلراجالكثعرمنالتك لعفالتعظعةضم -1

المراحلوابوامراإل ت جعةوالم تج  ،مم تا رهذهالتك لعف أرلمنحةعةت  ،فت عكادل لرية

  .2003تفععرتلكالم تج  ور ةعت  ،ابمرالذيىؤلىإل تشيوىهالةواهمالمي لعةادتدالةلعم،

لتك لعفالتعظعةمنرتلمتاذالةرار،لعدقتوفعرمعلوم  م  ستةد   ،و  لت ل ديدقتج هلههمعةا -2

 ;UNDSD,2001)تةدىدالوس هلالعلمعةوالعملعيةلتاةيعضتليكالتكي لعفوتةفيعنابلاةالتعظي 

1EMARIC , 2002) 

 ة اضعففي إل م ستق عضهوجهالةصورالت تمثل3 2006وردهض فتلراسةامش و ،

 امالمة ستةالة لعةم   م ىل :

ددقإلراج عضالتك لعفالتعظعةضمنالفجال المة ستعةمثل: -1

،والت ىصعبالت تؤ   وتةيدىره ،والتي ىجيبهن Less Tangible Costs التك لعفابرلم لىة-1/1

 لعفمش لتية ي لتزاقمتوريعمفيتةتال،تؤةذف اتدتت رد دالمة ر ة عنةع را اتسيتثم ر،كتكي

وتك لعفتةفعن ورظإحدىالشرك  بلاه  التعظ المةدول.

التي ىجيبهنتيدرجضيمنلورظ The Expected Future Costsالتك لعفالمفتةتلعةالمتورعة–1/2

 جدىيد،هوالمواز ةالج رىة،كتك لعفمع لجةالتليوثالمفيتةتلعةال  جميةدين يدورتشيرىع عظي
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تك لعفتت   ام عظعةجدىدظسو تفتادم  الم امةمنهجلتةفعن ودعةالةع ظ،هوتك لعف

دناتلتزاقالتعظ المفتةتل .

ددقالةدرظدل دةدمة ر ة عنالتك لعفوالم  فعالتعظعةللم امةللةكمدلي ميدىهلاه ي لمفيظولعت   -2

ظ.إ تةدثالم امةتك لعف عظعةة رجعيةا ج  يبالداةلعية تعيولالتعظعةتج هالةظ  المفتةعد

آث ره دل فظ  هةرىف شكلموجبهوس لب،ىتشلبرع س  والتةرىرد   لمنى مهابمر.

ددقمراد ظالمضموناتجتم د ا م فعهالتعظ  ب ششةالم امة،د دتفيجعلالتكي لعفوالم ي فع -3

لىة.اترتص 

الت هجراه الت حثدل  عضالشرك  الص  دعةالت تدةلفي  1اومن خلة الدراسة االستطلعية

 ش قدع ةالتةثتتعنم ىل :

توجدلديغ لتعةالشرك  إلارظ عظعة،لك   تواجه يعو ةفي تةلعيلوتاصيعصوتوزىيعالتكي لعف -1

لعل  إل تك لعفمت شرظوغعرمت شرظ.التعظعةضمنحف    التك لعفالع مةلونتة

تركزك فةالشرك  دل المعلوم  الم لعةفةطلونالعع عةف تةععمابلاةالتعظ . -2

 امالمة ستةالة لعةلمتعدري لرظدلي تلتعيةمتشلتي  الةظي  المفيتةعدظ،حعيثمما سبق يتضح أن

لاةالتعظ لم ام  ابدم ل.ابمرالذيتىمكينمتايذيتج هلتالتةدىدوالةع سوالتةرىرواإلفص حدناب

الةرارا منالةصولدل المعلوم  الم  ستةف هذاالشأن.ومنثم،تشلبابميرظ يور اي قمة سيت 

لمع لجةهذاالةصور.وتجدراإلش رظإل هنهذاال اي قىعيد( EMA )جدىدىفم المة ستةاإللارىةالتعظعة

 ا قالمة ستةاإللارىةالم لعةالة لعةولعا دىالًد ه،حعثى تم  لةع سوالتةرىردنابحداثالم لعةتشوىرل

والتعظعةدل حدسواة.

 ثانيا: ما و  وأهداف المحاسبة اإلدارية البيئية:

 : ( EMA )ما و  المحاسبة اإلدارية  البيئية  -1

لبيئية يحوز القبول العام . فقد أعد مركز معلومات وبحو  ال يوجد  عريف محدد للمحاسبة اإلدارية ا  

يتناول المقارنة بين األنواع   ً   قريرا ( EMARIC, 2002 )المحاسبة اإلدارية البيئية بالواليات المتحدة   

 

 والجودة  بشركات  العز لحديد التسليح ،    البيئية ،و الباحث مع مسئولي إدارات التكاليف ،  أجراهامقابالت شخصية ( 1)
 . 2007/ 11/6أركوستيل للصلب المخصوص ، النصر لألسمدة والمبيدات الحيوية " بايو" ، وادي النيل للرخام والجرانيت  ،      
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مفهوم ون اق المحاسبة اإلدارية    بة البيئية . ويبين الجدول التاليالعامة للمحاسبة وما يوازيها من المحاس

 بيئية، وموقعها من المحاسبة اإلدارية الحالية والمحاسبة البيئية على مستوى المنظمة .ال

 ( 1) جدول رقم   
 مقارنة بين األنواع العامة للمحاسبة وما يوازيها من أنواع المحاسبة البيئية. 

 تعريف أنواع المحاسبة البيئية الموازية  تعريف أنواع المحاسبة

  : FA )  (* المحاسبة المالية  
 هببت  بت ببوير و قريبببر المعلومببات الماليبببة بواسبب ة المنظمبببة 
و قبببديمها للفئبببات الخارجيبببة، كبببالبنول والعمبببال  والمنظمبببات 

 الحكومية وأفراد المجتمع.

 : ( EFA )* المحاسبة المالية البيئية 
عبن المحاسببة الماليبة مببع  ركيبز خباص علبى التقريببر   عببر

 ليف البيئية الهامة.  عن  كاليف االلتزام البيئي والتكا

 : ( MA ) اإلدارية المحاسبة * 
 قببببوم بتحديببببد و جميببببع و قببببدير و حليببببل واسببببتخدام بيانببببات  

ال خبببببال القببببرارات داخبببببل  ،التكبببباليف والمعلومبببببات األخببببرى 
 المنظمة.

 : ( EMA )البيئية  اإلدارية المحاسبة * 
مبببع التركيبببز علبببى ، الحاليبببة اإلداريبببة عبببن المحاسببببة   عببببر
 مات  دفق المواد وال اقة، ومعلومات التكاليف البيئية.معلو 

 .)( EMARIC, 2002 : Source 

منالجدولالف  قىتضحهن:

 تركزالمة ستةاإللارىةالتعظعة صةةهس سعةدل التك لعفوالم  فعالتعظعة -1

ةيرى،ولكينهىضي ًمعلومي  تشملالمة ستةاإللارىةالتعظعةلعافةطالمعلوم  التعظعةوالتك لعفاب -2

 دنتدفقالموالالا قوالش رة.

 أ   " ا قفرد للمة ستةاإللارىة،ىايتص ( EMA )يمكن تعريف المحاسبة  اإلدارية  البيئية و

 تةدىدورع سالتك لعفوالم  فعالتعظعةدع عي ًوم لعي ً،وىيوفرمعلومي  مالهميةدينالصيةة  التعظعيةللةظي  

فتةعدظ،لتددعماتا  الةرارا اإللارىة".الم

وىفتمدمنالتعرىفالف  قم ىل :

تعتترالمة ستةاإللارىةالتعظعة ا قمكملللمة ستةاإللارىةالة لعةولعا ا م ً دىالًد ه. -1

 تعظ مع ًتمثلالمة ستةاإللارىةالتعظعةهحدهلوا اإللارظ،ف تةةعقالتك ملالم ل وال -2

توفرالمة ستةاإللارىةالتعظعةالتع    والمعلوم  العع عةوالم لعةلأل ششةالتعظعة،ف شكلتةي رىر -3

 لاةلعة،تف ددإلارظالم امةف اتا  الةرارا اإللارىة.
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،لتةةعقتفع المة ستةاإللارىةالتعظعةلاةلم ام  ابدم ل،للمة فاةدل التعظةكاشوظهول  -4

 هد الت معةالمفتدامة،الذيىعتترالمشلبابس س لألجع لالة لعةوالة لمة.

توفرالمة ستةاإللارىةالتعظعة يودعنمينالمؤشيرا تةعيدفي الرر  يةوتةعيعمابلاةالتعظي وهمي : -5

ا التعظعةالم لعيةدينالمؤشرا التعظعةالشتعععة"العع عةتست الكالموالالا قوالش رة"،والمؤشر

التك لعفوالم  فعالتعظعةللم امة.

مم ستق،ىالصالت حثإل هنم ام  ابدم للعفتف ح جةإلي  اي معنللمة سيتةاإللارىية"

 ا قح ل متع ر دلعه،وآةر عظ "،وإ م ىكة م ام  ابدمي لهنتشيور ا مي ًشي مالً،ىةيوق يألاة

لة لعةللمة ستةاإللارىة،منالم اورىناترتص ليوالتعظي .فيالىيتماتاي  ريرارهوت ةعيذ شي االوظ هفا

جدىد،إت عدتةععمك فةه ع له:ارتص لى ًو عظع ً، ةعثتصتحم ام  ابدم لموج ة ةوهد دي قىتمثيل

وتةفعنابلاةالتعظ .ف تعاعمالر ةعة،معالةة ظدل الموارلالشتعععةالمةدولظ،

 أهداف المحاسبة اإلدارية البيئية :   -2

 ابهدا ابس سعةللمة ستةاإللارىةالتعظعة،تتمثلفعم ىل 2006ردمتلراسةامش و ،

تةدىييدورعيي سالتكيي لعفوالم يي فعالتعظعييةاالداةلعييةوالا رجعيية،الج رىييةوالرهسييم لعة ال  جمييةديين .1

 ظعةلم ام  ابدم ل،ور ش    لمتنعرا اترتص لىة.اب ششةالتع

المف ددظف تةفعندملعةاتا  الةرارا ، تةدىممعلوم  م  ستةللمفتوى  اإللارىةدنابلاةالتعظ  .2

 للم امة.

توسععمج ت المة ستةدلمع ًودملعي ً، تضيمع   مجي لالمة سيتةدينابلاةالتعظي لاةيلم امي   .3

 ، م ىةفن ورت  تج همجتمع  .ابدم ل

تأهعلجعلجدىدمنالمة ستعندلمع ودملعي ،للتع ميلميعاب شيشةلاةيلالم امي  ،لتةفيعنكةي ةظ .4

 وف دلعةالمة ستةاإللارىة، شةع  اترتص ليوالتعظ .

هلاظلتةفيعنابلاةو ذلك،ىتضحهن ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعةلعاهدف ًف حد اتيه،وإ مي هيو

 التعظ وتاةعضحجمالما اروالتك لعفالتعظعةلم ام  ابدم ل.

 : مبررات ومجالت تطبيق نظام المحاسبة اإلدارية  البيئية -3
 مبررات تطبيق نظام المحاسبة اإلدارية  البيئية : -3/1

امي  ابدمي ل.وريدر ميتتتعدلمتررا تشتعق اي قالمة سيتةاإللارىيةالتعظعيةدلي مفيتوىم 

 ت  ولهذهالمتررا ،والت تتلاصفعم ىل : 2003لراسةادشعة،
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 رع قال ا ق تةفعروتةععمالمعلوم  الت تف ددف التاشعطواتا  الةرارا والرر  ةوتةععمابلاة. •

 ىةمع ً.ضرورظتضمعنالمعلوم  الت ىوفره ال ا قللةة هقالتعظعةواترتص ل •

دل هنالج ولالةكومعةالموج ة ةوتروىجاستاداقوتشتعق(UNDSD,2003 ) ع م هكد لراسة

 ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعةف الم شآ الص  دعةتتشلبم ىل :

ال موالمعرف المتشورلتة ع  المة ستةاإللارىيةالتعظعية،واإلجيراةا المتتعية،ووفةي لارشي لا  -1

الدولعةللمة ستةاإللارىةالتعظعة.

تةةعقالتك مل عنكلمن ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة،و اماإللارظالتعظعة،و  ر  امالمة ستة. -2

 : ( EMA )إجراوات تطبيق نظا  المحاسبة اإلدارية البيئية -3/2

يماليذيىتشلبتشتعيق ا قالمة ستةاإللارىيةالتعظعيةفي هيم امية،تيوفعر الم ي  الت اعمي المالهي

دل ضرورظتوافراإلجراةا 1 2006ىضمنتةةعقههيدافهو ت هجهالمرجوظ.وردهكد لراسةامش و ،

التم عدىةالثالثةالت لعةرتلتشتعقال ا ق:

 اقتناع اإلدارة بأهمية المحاسبة اإلدارية البيئية ودعم ا ل ا : -1

 هنتةت ييع  ييذاال ايي قوتفييع إليي تددعمييه،وهنتتت يي  شييرالييود  ييعنىجييبدليي اإللارظالعلعيي

المفتوى  اإللارىةالماتلةةوجمععالع ملعن،متع ةل مههدا ومزاى  لكال ا ق،لضم نمف همت ماإلىج  عة

ف  ج حهوددقمة ومت مله.

 يئية :وجود محاسبين إداريين أ ااو ألداو المحاسبة اإلدارية الب -2

ىجبهنىةوق ألاةهذاال ا قمة ستونإلارىيوندلي مفيتوىدي لمينالكةي ةظفي مجي لالمة سيتة

اإللارىة.وهذاىتشلبهنىةصلوادل المؤهال العلمعةوالعملعةالم  ستةف هذاالشيأن.إ ىجيبهنىكو يوا

اب ششةالتعظعة.ح  لعندل  ك لورىوستج رظشعتةمة ستة،معلراس  م  ستةدن

 : Environmental Management Systems ( EMSS)وجود نظم إدارة بيئية -3

ىجبهنتاتصهذهال ام إددالةشطم  جعةلأل ششةالتعظعةوالعملدل ت ةعذه ورر  ت  ،منهجل

كشةتلراسة كم  التعظ . تعق ا قدنمج ت تش( UNDSD, 2001 )تةةعقتةفنمفتمرف ابلاة

المة ستةاإللارىةالتعظعةوالت تتلاصفعم ىل :

إددالالمواز   التاشعشعةوتفععرالم تج  .  1

 تةععمالتك لعفالتعظعةالف وىةوتةععمةع را اتستثم رالجدىد.  2

 تةدىدوفورا التك لعفالتعظعة،وم  فعالمشرود  التعظعة.  3
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 واإل ت جال اعفوتصمعموإلارظسلفلةاإلمدال.تصمعموت ةعذ اماإللارظالتعظعة  4

 تةدىدالمؤشرا والمع ىعرالمرجععةلتةععمابلاةالتعظ .  5

 اإلفص حالا رج لل ةة  واتلتزام  التعظعة.  6

 فوائد نظا  المحاسبة اإلدارية البيئية :   -4

وال الم شأظ ، مفتوى   ددظ دل  التعظعة اإللارىة المة ستة فواهد تتعدل والةكومة  ص  دة

(UNDSD,2002; RAYES, 2003; WRPPN , 2003)

 : على مستوى المنظمة – 4/1

ترشعدتك لعفاب شيشةالتعظعيةللم شيأظ،وتةدىيدفيريتاةعضي  ،ممي ىيؤلىإلي تاةيعضتكلةية-4/1/1

ةصيةالم تج  هوالادم  وزى لظه مشر ةعت  ،وتةةعقمزاىي ت  ففيعةمتزاىيدظ، مي ىيددمال

الفورعةل  .

رع ستك لعفالم تج   صورظهلق،منةاللتاصعصالتك لعفالتعظعة شرىةةدلمعةلرعةية، يدت-4/1/2

 منمجرلاتكتة ة تةمعل  ضمنالمصروف  العمومعة.

تةدىدفريومج ت تةفيعنالتعظيةمينرتيلم امي  ابدمي ل،  سيتاداقه فيبالتيداهلللتشتعيق-4/1/3

العمل ل ذاالتةفعن.

 على مستوى الةناعة : - 4/2

توفعرمعلوم  لرعةةومالهمةدنتدفة  الموالالا قوالش رةمنةاللتةدىده واد  ،وهحج م  ،-4/2/1

ومة لىرالتلوث   .

 م  .اتستاداقابكثركة ةظللموارلالشتعععة،وتةدىدفريومج ت تاةعضتك لعفاستادا-4/2/2

توفعرمعلوم  مالهمة،تف همف ترشعدررارا اتستثم رالموج ة ةوالتك ولوجع ال اعةةواآلم ة-4/2/3

  عظع ً.

ف –4/2/4 والعملدل تشتعة   ، التعظعةف الشرك  الراهدظ للمة ستةاإللارىة ال م  جالتشتعةعة لراسة

 الشرك  ابةرى.

 :   على مستوى الحكومة -4/3

تم رسابج زظالةكومعةالةومعةلوراًحعوى ًف تشجععتشتعق ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة.إتهن

هذاال ا قم زالف اورتشكعلهوتةدىدإا رهالمة هعم وهلواته،وهرك  يه،وفرىيقالعميلاليذيىةيوق يه،
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وتجدراإلش رظإلي هنتشتعيق اي قالمة سيتةاإللارىيةودالرته  اماإللارظالتعظعةو امالمة ستةالماتلةة.

 : تتلخص فيما يلي التعظعة،ىةةقالعدىدمنالةواهدوالمزاى للةكومةوالت 

التزاقم ام  ابدم ل  لترامجوالفع س  التعظعةوتشوىره  م ىتةقمعالمتنعرا التعظعةالةدىثة،-4/3/1

 لعةدل الةكومة،منةاللددقسينالتشيرىع  والليواهحالتعظعيةىؤلىإل تاةعضابدت ةالم

الجدىدظ.

تةفييعنكةيي ةظوف دلعييةالتشييرىع  والفع سيي  التعظعييةالموجييولظ، تعجييةالتييزاقم اميي  ابدميي ل-4/3/2

  إلفص حدنالتك لعفوالم  فعالتعظعةالةةعةعة،المترتتةدل فرضتلكالتشيرىع  والفع سي  

ةكومعة.ال

 :   مزايا ومعوقات نجاح نظا  المحاسبة اإلدارية البيئيةثالثا  : 

 مزايا نظا  المحاسبة اإلدارية البيئية :   -1

ىف م ايي قالمة ستييةاإللارىةالتعظعيةف تةةعقالعدىدمنالمزاى ههم  م ىل :

التعظعةالة لعةهوالمتورع دوره مفتةتال.تةدىداآلث رالم لعةال  جمةدناتلتزاق  لتشرىع  -1/1

ه مشالر ح-1/2 الم تج  وزى لظ لتاةعضتكلةة ، الم امة تتةمل   الت  التعظعة وتاةعضالتك لعف ترشعد

وتةةعقمزاى ت  ففعة.

تةدىممعلوم  لرعةةومالهمةدنالتك لعفوالم  فعالتعظعةلمنى مةاتمر.–1/3

الم  را التعظعةالالزمةلتةدىدمج ت وفريتاةعضالتك لعفالكلعة صةةد مةوالتك لعفالتعظعةتوافر-1/4

 .KPMG,2002 صةةة  ةا

 البيئية : اإلدارية معوقات نظام المحاسبة  -2

ارتص لىةتعد  تحميل التكاليف البيئية علي المنتجات والمراحل اإلنتاجية-2/1 غعر هدت ة   دتت ره  ،

تعتترالم امةالفتبالوحعدلةدوث  ،وتوجدج   هةرىهكثرمفظولعةد   مثلوزارظالتعظةوجمعع  

ووك ت حم ىةالتعظة.

ىوجدلدىمعامالشرك  رر  ةمةدولظ فتع ًدل الم تج  والادم  التعظعة،ة  ةفعم ىتعلق-2/2

ويالص  دةوالمجتمعككل. تةدىداآلث راإلىج  عةوالفلتعةدل مفت

 عو ةفصلاب ششةالتعظعةدناب ششةاترتص لىة،حعثتواجهم ام  ابدم ل عو ة-2/3

  لنةف فصلالتك لعفالتعظعةدنالتك لعفاترتص لىة، تعجةلنع بالمع ىعروالةوادداإلرش لىةالت 

ىمكناتدتم لدلع  لتةةعقهذاالةصل.
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 الاةل الثاني 

 دور المحاسبة اإلدارية البيئية في التخطي  والرقابة وتقييم االداو البيئي  

 المبحث األول 
مداخل المحاسبة اإلدارية البيئية

 أوال  : مدخلت ومخرجات المحاسبة اإلدارية البيئية  نظا  معلومات محاسبي :

آلثيي رالتعظعييةال  تجييةديينمم رسييةالم امييةىييرتتط ايي قالمة سييتةاإللارىييةالتعظعيية تةدىييداب عيي لوا

ب شيشت  الرهعفييعة،وترشيعدالةييرارا اإللارىيةدليي ك فيةالمفييتوى  اإللارىية  لم اميية،و ليك تةلعييل

التك لعفوالم  فعالتعظعةلم ام  ابدم لسعع  ةوتعاعم  ف الدةلالتعظ  ج  ب  ف الدةلالم ل .

فتمدهيذاال اي قمدةالتيه،مينر ديدظالمعلومي  ابس سيعةل اي م المة سيتةوف ضوةم ستق،ى

الم لعةالتعظعة،ومة ستةالتك لعفالتعظعة.وىةوق تشنعلتلكالتع    والتةرىرد   ،ضمنالتةي رىروالةيواهم

الم لعةلتوفعرمعلوم  م  ستةف هذاالشأنلمنى مهابمر.



 –) مببدخالت   معلومببات بيئببي للمنظمببة يتكببون مببن لمحاسبببة اإلداريببة البيئيببة كنظببامويمكببن النظببر إلببي ا
  . ية ( ويتضح للك من  الشكل التالي غاية عكس –مخرجات  –عمليات  شغيل 
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 (  1شكل رق  ) 

 المحاسبة اإلدارية البيئية كنظام معلومات بيئي للمنظمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستهلك / المستثمر .      .  المدير                 

 ا مؤسس ت ا م  دة.     ا قسم ا مسئ د .            
 ا م اطن.   . ا م  لدن / ا   ملدن           
 ا فك مة .......... ا خ                    

 

 

 . ( بتصرف من إعداد الباحث)  323ص  ، 2003عطية ، : المصدر

 تغذدة عكسدة 

 مخلج ت    عملد ت تعغدد   ملخالت  

بد ن ت عن ا صلق ت 
 ا بدئدة تستمل من :

بة المالي      ة المحاس       -

 البيئية  
محاســـــبة التكــــــاليف  -

 البيئية .

....مةادر أخري -



 –تجمدووع  –) تفلدل 
 –تب دوووب  –تفلدووود 
 تلسدل د  

 ا صلق ت ا بدئدة   

م ل موووو ت مالئمووووة 
عن ا صلق ت ا بدئدووة 
 تلعم اتخ ذ ا قلالات 
ارلالدووووة ا مختللووووة 

 علي مست   :   

 ا مجتمع     ا من مة    

 ةئ ت 
 خلدةلا

ةئ ت 
 خ لجدة  
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:اإلدارية البيئية مدخلت المحاسبة -1

 :   التكاليف والمنافع البيئيةتبويب –1/1

ت تمالمة ستةاإللارىةالتعظعة تتوىيبالتكي لعفوالم ي فعالتعظعيةال  تجيةدينمم رسيةالم اميةب شيشت  

إتهنم ام  ابدم لتواجه عو ةكتعيرظفي فصيل Jasch,C.,& Lavieka,2006)اترتص لىةا

لتعظعةدنالتك لعفاترتص لىة، تعجةلنع بالمع ىعروالةواديداإلرشي لىةالتي ىمكيناتدتمي لالتك لعفا

،فضالدن يعو ةرعي سوتتوىيبالم ي فعالتعظعية،حعيثتعيولدلي المجتميعدلع  لتةةعقهذاالةصل

 والتعظةالمةعشة صةةهس سعة.

 تبويب التكاليف البيئية : – 1/1/1

 تكاليف حسب س ولة أو صعوبة قياس ا :  تبويب ال -أ 

 تتوىبالتك لعفالتعظعةاتةي لفي ولةهو(USEPA, 2000)  ر متوك لةحم ىةالتعظعةابمرىكعة

 عو ةرع س  ،كم ىل :

وه تلكالتك لعفاترتصي لىةالتي تتمثيلفي تكي لعف Conventional Costs تك لعفتةلعدىة: •

بجوروالمعدا الت تتةمل  م ام  ابدم ل.الموالالا قوا

وه تلكالتك لعفالت ت جمدنالتزاقم ام   Potentially Hidden Costsتك لعفمفتترظ: •

ابدم ل  لتشرىع  والةوا عنالتعظعةالص لرظمنرتلالفلش  الماتصة.

التك لعفالتي تتمثيلفي المفيظولعةالمةتمليةدلي وه تلك Contingent Costs تك لعفمةتملة: •

م ام  ابدم ل،مثلتك لعفالمع لجةهوالتعوىضدنالتلوثالتعظ واآلث رالفلتعةالمةتملة.

وهي تليكالتكي لعفالمرتتشية تةفيعن Image / Relationship  costsتك لعفدالري  د مية: •

 ورظم ام  ابدم لهم قالمجتمع.

،وه التك لعفال  جمةدناآلث رالض رظغعرالمت شرظدل  External costsك لعفة رجعيية:ت •

 المجتمعوالتعظةالمةعشة.

 تبويب التكاليف البيئية حسب آثارها :   -ب

تص عة للتك لعفالتعظعةف ضوةاآلث رالتعظعةالمترتتةدل ( Gale, R. ,2006 )كم ت  ولتلراسة

رسةالم امةب ششت  الرهعفعةكم ىل :مم 

دتي رظدينك فية:  Waste and Emission Treatment تكاليف معالجة الناايات واالنبعاثـات  •

التكيي لعفالتعظعييةالتةلعدىييةالمرتتشيية  لصييةة  التعظعيية،وتتضييمنهييذهالةظييةتكلةييةإهييالكالمعييدا ،
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ةعن ا العالرييية،وابتعييي بوالضيييراهبوالمة فايييةدلييي الميييوالوالايييدم  ،ومرتتييي  الميييوظ

 والمصروف  ،والنرام  ،والعةو   ،والتأمعندل اتلتزام  التعظعة.

دتي رظ: Prevention and Environmental Managementتكاليف المنع واإلدارة البيئية   •

هيذهالةظيةتكلةيةدنتك لعفم عاآلثي رالتعظعيةوإلارظ يرامجالتعظيةدلي مفيتوىالم شيأظوتتضيمن

الادم  الا رجعةلالارظالتعظعة،ومرتت  الع ملعن أ شيشةاإللارظالتعظعيةالع مية،وتكي لعفالتةيث

والتشوىر،وال ةةةاإلض فعةللتك ولوجعي ال اعةيةواآلم ية عظعي  ، ج  يبالتكي لعفابةيرىليالارظًً

 التعظعة.

  ( Perjanall,2008 )قيمة شراو مواد ال مخرجات منتجة ل ا  •

 : Material purchase value of Non- Product Out put    

دت رظدنالتك لعفالت تتةمل ي الم اميةفي مة  يلشيراةميوالتىتوليدد  ي مارجي     هعيهىيتم

ريةارح    بسواق،وتتضمنهذهالةظةالموالالا ق،والتةيزىم،والميوالالمفي ددظ،وميوالالتشينعل،والش 

والمع ه،وتتشلبهذهالةظةلراسةمفألةاتستناللابمثلللموارل ك فةمراحلاإل ت ج.

 تكاليف تشتيل مخرجات ال منتج ل ا   •

Processing Costs of Non- Product Out put: 

مندت رظدنالتك لعفالت تتةمل  الم امةهث  ةدملع  التشنعلوتىتولدد   م تج     هعةوتتض

هذهالةظةتك لعفالعملورهسالم لالض هعوالتك لعفابةرىال  جمةدنددقكة ةظاإل ت ج.

 تبويب التكاليف البيئية حسب الفئات التي تتحملها :  -جل

 إل ه هىمكنتتوىبالتك لعفالتعظعةحفيبالةظي  التي تتةمل ي ،2006ةلصتلراسةامش و ،

كم ىل :

هي التضيةع    Internal Environmental Costsلبيئيـة الداخليـة ) المباشـرة ( التكـاليف ا •

اترتص لىةاإلجت رىةواتةتع رىةالت تتةمل  الم شأظ تعجةرع م   ت ةعذ يرامجللةم ىيةالتعظعيةمين

 اآلث رال  جمةدنه ششت  .

هي التضيةع    Environmental Cost  Externalالتكاليف البيئة الخارجية )غير المباشرة( •

 ،وال  جمةدنمم رسة Externalitiesاترتص لىةالت ىتةمل  المجتمعااآلث رالا رجعةالفلتعة

الم شأظب ششت  الض رظ  لتعظة،كمض رالتلوث ك فةهشيك له،واتسيت زا الفيرىعوغعيرالرشيعد

 للموارلالتعظعةغعرالمتجدلظ.
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 منافع البيئية : تبويب ال -1/1/2

لمتةظالم  فعالتعظعة  هتم قكتعر ارىي ًوتشتعةعي ً، ايراًلصيعو ةرع سي  وتتوىت ي .حعيثتتةميل

م ام  ابدم لك فةابدت ةالم لعيةفي سيتعلتةةعة ي ،وتج ي ثم رهي فظي  المجتميعوالتعظيةالمةعشية.

 .UNDSD, 2004لاةلعةوة رجعةاو  لرغممن لك،ىمكنتص عة  إل م  فع عظعة

 :   Internal Environmental Revenuesداخلية  بيئيةمنافع  -أ

تتضمنالمك سبالةةعةعةالت تةةة  الم امةمن ععالموالالت لةةالمع لتدوىره ،والم تج  العرضعة •

 الت لةة،فضالدنالمك فآ والمف ددا والمك سبابةرى.

 فآ لالستثم را الرهسم لعةالت تةوق مع لجةات تع ث  والمالة  ،فضالًدناإلدةي ةا الددموالمك •

 الضرىتعةوالمزاى ابةرى"الةروضوالتف عال اتهتم  عة".

 :   External Environmental Revenues خارجية بيئيةمنافع  -ب 

والمجتمعككل، تعجةاستاداقتك ولوجع اإل تي جتتضمنالمك سبالمع وىةوالعواهددل التعظةالمةعشة •

 ال اعفواآلمن عظع ً،فضالًدنتوفعرم تج   دىةةللتعظة.

  تخصيص وتحميل التكاليف البيئية : –1/2

دل الرغممنههمعةالمدةلالتةلعديلي امالتكي لعفالة لعيةومي ى تجيهمينمعلومي  تك لعةعيةدين

ة،إتهنمعلوميي  هييذهاليي امتتعتتييرمالهمييةلترشييعدالةييرارا اإلسييتراتعجعةه شييشةودملعيي  الم اميي

للم ام  ، ارالععوبتةمعلوتوزىعالتك لعفالصي  دعةغعيرالمت شيرظ.وسيعع  ةيوتاصيعصوتوزىيع

ةالتك لعفالتعظعة شكلد للوم صفدل الم تج  والمراحيلاإل ت جعية،ىةضيلاسيتاداقارىةيةالمة سيت

.ولتةةعق لكىجيبتوزىيعالتكي لعفالتعظعيةActivity-Based Costing( ABC ) دل هس سال ش ا

وغعرالتعظعة شكلمت شردلي اب شيشةالتي هحيدثت  وفعمي ىلي  ميو جمتفيطىعكياتاصيعصوتةمعيل

ظي ،واتهتمي ق ةضي ى  .ومم ستقىتضح،ه هدل الرغممنتزاىداليود التع2008التك لعفامش و ،

الةة ظدل التعظةوددقاست زا موارله الشتعععة،إتهن امالمة ستةالتةلعدىةاة  ةمة ستةالتكي لعف 

تتركزدل التك لعفوالم  فعالتعظعة،حعثتتج هلتةدىدورع سوتتوىبتليكالتكي لعف،وإلراج ي ضيمن

ل  وتاصعص   شكللرعقدل الم تجي  والمراحيلاإل ت جعية،لتيوفعرحف    التك لعفالع مة،لونتةلع

معلوم  مالهمةتددماتا  الةرارا اإللارىةمتضم ةالتعدالتعظ .
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 تحليل أنشطة المحاسبة اإلدارية البيئية :  -2

من امالمة ستةىةوق ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة تشنعلالتع    والمعلوم  الت ىةصلدلع  

  د  ، وتتوىبوتةلعلوتاصعصالتك لعفالتعظعة  تةدىد حعثىةوق ،   لصةة  التعظعة المتعلةة التةلعدىة

توفعرمعلوم   عظعةمالهمةتددماتا  الةرارا اإللارىةلمنى مهابمر.وف هذاالشأن،ىتماستاداقددظ

:مداةلوهس لعبمالهمة،ههم  م ىل 

 )تحليل القيمة( تحليل النشاط  أسلوب -2/1

   حساب التوازن البيئي -2/2
  مدخل المحاسبة عن تدفق المواد والطاقة   -2/3
  تحليل التكلفة / العائد البيئي  مدخل -2/4
  مدخل تحليل تكاليف دورة حياة المنتج الشاملة -2/5

 مخرجات المحاسبة اإلدارية البيئية :  -3

المعلو  ع    تعتتر  مث  ة التك لعفالتعظعة ومة ستة ، التعظعة الم لعة المة ستة  ا م  م  الت ى تج  

معلوم   إ ت ج   د  ، وهس لعته بلواته وإةض د    تشنعل   التعظعة اإللارىة المة ستة  ا ق ىةوق ، هولعة

مالهمة،تمثلمارج تهلك فةالةظ  المفتةعدظ.

 المحاسبة اإلدارية البيئية :  مستخدمي معلومات  -3/1

وتةلعل التعظ ، ابلاة تةفعن ف  ههمعة اإللارظ هلوا  هكثر احدي التعظعة اإللارىة المة ستة تعتتر

الما ارالتعظعة،وتوفعرمعلوم  مالهمةتف ددف وضعالاشطورسمالفع س  ،وترشعداتا  الةرارا 

وىجدراإلش رظال هنالةظ  المفتةعدظتتمثلف فظ  لاةلعةوه المفتوى  اإللارىةالمتعلةة  آلث رالتعظعة.

وهج زت  المع عة،ةاإللارىةالعلع والوسش والت ةعذىة،والع ملعن  لم امة.وفظ  ة رجعةاكوزارظالتعظ

وجمعع  حم ىةالتعظة،وحملةابس موالمفتثمرىنابةالرععن...الخ .

 المحاسبة اإلدارية البيئية : دميمستخلبات  متط – 3/2

ابهدا والترامج ف ضوة هةرى إل  إلارظ من الصةة  التعظعة دن تاتلفالمعلوم  المشلو ة

 الت تفع إل إ ج زه   درجة.واب ششة معلوم  تتفم التعظعة اإللارىة المة ستة ىجبهنىوفر ا ق إ 

تشلت  كلإلارظدل حدظ،فضالًدنتةةعقالتك ملوالت  سق عناإللارا د لعةمنالمرو ة، ةعثتة  م

الماتلةة ا العالرة  لتعدالتعظ .
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 :  )EMAنظام المحاسبة اإلدارية البيئية )ل المنهجي طار اإل:   ثانيا  

للةظ   ىةدق لكو ه و لك كتعرظ،  أهمعة التعظعة اإللارىة المة ستة ل ا ق إا ر المفتةعدظىةا وضع

معلوم  م  ستةلادمةاتا  الةرارا وتةععمهلاةالم شأظارتص لى ًو عظع ً

 تقييم الدراسات التي تناولت وضع إطار مقترح للمحاسبة اإلدارية البيئية :   -1

ستةدشر ةشةهس سعةتددمتشوىراإلا ر مدةلمكونمنBurrtt& saka, 2006اردمتلراسة

ةالتعظعة،هالةوادلعهمدةلوارع للمة ستةاإللارىةالتعظعة.وىفع هذاالمدةلإل تةدىمالمةترحللمة ست

معلوم  مالهمةللمفتوى  اإللارىةالماتلةة  لم امة،لمف ددت  ف اتا  الةرارا اإللارىةمتضم ةالتعد

 2التعظ اجدولررم

 ( 2جدول رقم )
 ة البيئية إطار شامل للمحاسبة اإلداري 

 ( EMA )المحاسبة اإلدارية البيئية 
 المحاسبة اإلدارية البيئية العينية  المحاسبة اإلدارية البيئية المالية   

 

 األجل الطويل األجل القصير  األجل الطويل  األجل القصير  
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محاسببببببببة  كلفبببببببة بيئيبببببببة  -1
 ،)منببببببببببل التكلفببببببببببة المتغيببببببببببرة

والتكلفة علبى  ،لتكلفة الكليةا
 أساس النشاط

 ( " ABC ) " 

نفقبببببببات و يبببببببرادات  -2
 رأسمالية بيئية

محاسببببة  بببدفق مبببواد  -9
وطاقبببببببة ) مثبببببببار للمنبببببببتج 

الموقبببع والقسببب  والشبببركة و 
فببببي األجببببل  ةعلببببى البيئبببب 

 .القصير

محاسبة رأس المال   -10
  ) ال بيعي( البيئي

ية 
و ين

ر ر
 غي

ات
لوم

مع
 

رارات  قيببببببببي  سببببببببابق لقبببببببب  -3
 التكلفة البيئية المناسبة

*  كلفببببببة وأنمبببببباط  -4
 دورة الحياة البيئية .

* حديبببببببببببببد اسبببببببببببببتنمار 
حببببببببببالي للمشببببببببببروعات 

 الفردية

 حديببببد مثببببار بيئيببببة  -11
 ماضية قصيرة األجل

*  مخبببببببببببببببببزون دورة  -12
 حياة .

*  حديبببببد اسبببببتنمار حبببببالي 
 للتقيي  العيني
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نبببببببببببببة )  بببببببببببببدفق ( * مواز -5
  شغيلية بيئية مالية .

 * موازنة

)مخبببببزون ( رأسبببببمالية بيئيبببببة 
 مالية .

 خ بببببببببببي  مبببببببببببالي  -6
 بيئي طويل األجل

موازنة بيئيبة عينيبة  -13
)  بببببببببدفقات ومخبببببببببزون ( 

واد مبببب منببببل موازنببببة  ببببدفق 
وطاقبببببببببة علبببببببببى أسببببببببباس 

 النشاط .

 خ ببي  بيئببي عينببي  -14
 طويل األجل

رئية
ر م

 غي
ات

لوم
مع

 

مناسبببببببببة   كلفببببببببة بيئيببببببببة -7
خل ببة  ،منببل أوامببر خاصببة)

 منتج مع قيد طاقة(

*  قيببببي  اسببببتنمار  -8
 مشروع بيئي مالي.

* موازنببببببببببببببة و غيبببببببببببببببر 
نم ببببببببي لببببببببدورة حيبببببببباة 

 بيئية

مثببار بيئيبببة مناسببببة  -15
جببببببببببل قصببببببببببير أ) منببببببببببل 

قيببببببببببببود علببببببببببببى  ين،معبببببببببببب 
 األنش ة (

* قيببببببببببببي  اسببببببببببببتنمار  -16
 بيئي عيني .

مشبروع  ة* حليل دورة حيبا
 معين

Source : Burritt, et al,2002, Burrtt& Saka, 2006 .P. 6 .  

  امالمة ستةالتةلعدىة،دالرةالمة ستةاإللارىةالتعظعة (UNDSD, 2001 )كم ت  ولتةرىرلج ة

المشرو  ومفتوى الم تج ومفتوى   التكلةة مركز / المرحلة مفتوى ف  تتمثل ، مفتوى   ددظ دل 

 هعةومكو   المة ستةاإللارىةالتعظعةولوره ف المة ستةدنالصةة  والمفتوىالةوم ،  د تةدىدم

 .3التعظعةاجدولررم
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 (  3جدول رق  ) 
 ماهية ومكونات المحاسبة اإلدارية البيئية 

 (PEMA)المحاسبة بوحدات طبيعية ) عينية ( ( MEMA )المحاسبة بوحدات مالية 

 أدوات تقييم أخرى  حاسبة اإلدارية البيئية الم المحاسبة التقليدية 

  المحاسبة البيئية الطبيعية  المحاسبة البيئية المالية  

 Corporate level بيانات على مستوى الشركة 

نقل الجزء البيئي من السجالت  تسجيل تقليدي
 المحاسبية ومحاسبة التكاليف

ارصدة تدفق المواد على مستوى 
 ه والطاقةالشركة لتدفقات الميا

نظم تخطيط اإلنتاج ونظم 
 محاسبة المخزون 

 Cost carrierبيانات على مستويات المرحلة / مركز التكلفة والمنتج / 

محاسبة تكلفة تدفق المواد  محاسبة تكلفة
 على أساس النشاط 

أرصدة تدفق المواد على مستويات 
 المرحلة والمنتج  

 ،تقييمات بيئية أخرى 
 أدوات قياس وتقييم 

  Business Applicationتطبيق مشروع األعمال 

استخدام داخلي  
  ،والمؤشرات ،لإلحصاءات

 ،وحساب الوفورات
وتقييم  ،والموازنة

 الستثمار

 ،استخدام داخلي  لإلحصاءات
  ،وحساب الوفورات ،والمؤشرات

وتقييم استثمار  ،والموازنة
 التكاليف البيئية 

استخدام داخلي للنظم اإلدارية 
ووضع   ،وتقييم األداء ،يةالبيئ

 األنماط 

استخدام داخلي آخر 
لمشروعات إنتاج أنظف 

 وتصميم ايكولوجي 

إفصاح خارجي للنفقات البيئية  تقدير مالي خارجي
 والستثمارات واللتزامات  

تقرير خارجي ) قائمة محاسبة 
 ، تقرير بيئي مشترك،إدارية بيئية

 تقرير استدامة (   

تقرير خارجي آخر 
 ،الت اإلحصائيةللوك

 للحكومات المحلية ...الخ  

  Nation Applicationتطبيق قومي 

محاسبة داخلية قومية  
 بواسطة وكالة إحصائية 

محاسبة قومية لالستثمارات  
وتكاليف بيئية سنوية 

 تكلفة خارجية  ،للصناعة

          محاسبة مورد قومي       
) أرصدة تدفق مادة للقطاعات 

 الد(واألقاليم والب

 
              - 

Source: UNDSD, 2001, P.10.  

 

إا راًمةترح ًل ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة،دل مفتوىم ام   2002كم ت  ولتلراسةالتعب،

ابدم ل،لعمثلمرحلةجدىدظمنمراحلتشور امالمة ستةاإللارىة،حعثىةوقهذااإلا ر ألاةوظ هف

تةاإللارىةالمتع ر دلع  ،إل ج  بوظ هف ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة.ف آنواحد.ورد ا قالمة س

 ع تالدراسةم ىل :

وتاةعضتك لعفهدف النظا   :  - لا ت ج، لتاةعضالتك لعفالتعظعة ،   لمعلوم  الالزمة اإللارظ إمدال

 علةة  بلاةالتعظ للم امة.الةم ىةالتعظعةالتشنعلعةوالرهسم لعةالمت
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 : المحاسبة اإلدارية البيئيةنظام أدوات  -
وتاتصهذهابلوا   لةع س  العع عةهوالشتعععةا:  (PEMA) المحاسبة بالوحدات العينية •

 ة ى  اإل ت ج تمثل الت  هوالةع س  الكمعة المتفرب، كمع  اإلشع   هو ، كةع س  تلوثال واة

الف هلة ،حعثتفتادقف إددالتة رىرالمة ستةاإللارىةالتعظعةالعع عة.الصلتةهو

وتاتصهذهابلوا   لةع س  الم لعةهوال ةدىة : ( MEMA ) الماليةالمحاسبة بالوحدات  •

تلك وتفتادق التعظعة، اإللارىة والمة ستة المتع ر دلع   اإللارىة مة ورالمة ستة وتت  ولك فة ،

إلارى ً–ارتص لى ً–لوا ف لراسةوتةععمالمع مال والصةة  منم اورثالث اب ع لا عظع ًاب

 ،كم تفتادقف إددال"ال مو جالتعظ المتوازن صورظم لعةلتددعمدملعةالرر  ةوتةععمابلاة

 .  منالم اوراترتص ليوالتعظ 
لوتاصعصالتك لعفاإلض فعةالص  دعة،والتعظعة،مدةلتةمع أساليب ومداخل النظام : -

مدةلمة ستةتكلةةال ش االتعظ ،مدةلتةلعلالتكلةةوالع هدالتعظ ، مو جتةوىمابلاةالتعظ 

 المتوازن.

:المة ستةالم لعةالتعظعة الم شةعة عناإلا رالمةترحل ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعةو ا قالعالرة -

توجددالرةوثعةة عناإلا رالمةترحو ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة،حعثىمثلكالال ا معناث عن

 منههمهرك ن اماإللارظالتعظعةاإلستراتعجعةلم ام  ابدم ل.

ة،ىعتمد ا قالمة ستةالم لعةالتعظعةدل المعلوم  المفتمرظمن ا قالمة ستةاإللارىيةالتعظعي •

مثلتك لعفالم تج  وتفععرالتةوىال الداةلعةوالتدفة  ال ةدىةوالمازونالفلع آةرالمدظ

.

ىفتمد ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعةردراًكتعراًمنمدةالتهمن ا قالمة ستةالم لعةالتعظعية،وىةيوق •

الهمةتددماتاي  الةيرارا اإللارىية تشنعل  ،وإةض د  بلواتهوهس لعته،  د توفعرمعلوم  م

متضم ةالتعدالتعظ .

هس لعته-هلواته–فواهده–ههدافه–وىتضحهنهذهالدراسةت  ولتمعاممكو   اإلا رالمةترحامة ومه

م  جي دالرته  امالمة ستةالم لعةالتعظعة إته  ي ليمتةيدقإاي راًمتكي مالًىمكيناتدتمي لدلعيه شيكل–

مترا ط،تفترشد هم ام  ابدمي لوتةيوق تشتعةيهفي ظيلالمتي لاوابسي لعبالتي تضيعقالةجيوظ يعن

مص لة  اترتص لىة،والمص لحالتعظعةللمجتمع.

إا رم  ج وفكريل ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة.وىتفمهذا 2006كم ردمتلراسةامش و ،

لعتضيمنتةدىيدورعي ساب شيشةالتعظعيةوالتةرىيرد  ي لمينى ميهابمير، ج  يبمالةمتيهاإلا ر  لشيمول

لاص هص عظةالص  دةالمصرىة،فضالًدناتف مه  لمرو ةوالتوافقمعظرو ح لكلم شأظ.

   :للدراسةاإلطار المنهجي المقترح    – 2
مةترحل ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعةإا رف ضوةتةععملراس  ابلبالمة ست الت ت  ولتوضع

لالارظ ىوفر ، التعظعة اإللارىة المة ستة ل ا ق ش مل م  ج  إا ر وضع مة ولة  ةو الت حث ىفع  ،
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المةترح اإلا ر وىتكون . واإللارىة واترتص لىة التعظعة اب ع ل وتةععم لةع س ، المالهمة المعلوم  

   منثالثةمراحلهس سعةتتضمندشرظ  ولكم ىل :2اشكلررم

 : مقومات نظام المحاسبة اإلدارية البيئية :    : المرحلة األوليأول  
 :  أهداف اإلطار المنهجي -1

ى د اإلا رالمةترحإل تةةعقههدا  ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة،والت تتمثل صةةهس سعةف 

همةولرعةة،دنالتك لعفوالم  فعالتعظعةلم ام  ابدم ل،وتةدىم  للمفتوى  اإللارىةتوفعرمعلوم  مال

الماتلةة،لرسمالاشطوالفع س  وترشعدالةرارا اإللارىةمتضم ةالتعدالتعظ .وتتمثلابهدا الةردعة

:تحقيق ا فيما يليالت ىفع ال ا قإل 

التعظ المت حهم قم ام  ابدم ل.تةدىدفريومج ت التةفعن .1

تةدىدفريتاةعضوترشعدتك لعفه ششةالم امة. .2

تعاعمالم  فعالتعظعةدل مفتويالم امةوالمجتمعككل. .3

تددعمكة ةظوف دلعة اماإللارظالتعظعةاإلستراتعجعة. .4

 ة.توفعرمعلوم  مالهمةلتةفعنكة ةظاستاداقدواملاإل ت جالماتلة .5

استاداقالمؤشرا التعظعةالكمعةتست الكالش رةوتدفقالموالوالمؤشرا التعظعةالم لعةدن .6

التك لعفوالم  فعالتعظعةب ششةالم امة.

تةةعقالعدىدمنالةواهددل مفتوىالص  دةوالةكومةوالمجتمع. .7

 :  نهجيأركان اإلطار الم -2
دل رك عنهس سععنهم :ترتكزالمة ستةاإللارىةالتعظعة

وتع  التعتعردنالصةة  التعظعةف  ،PEMA  المحاسبة بالوحدات العينية ) الطبيعية ( -2/1 

شكلوحدا كمعةك لكعلوجراقوالشن،وتفتادقف إددالتة رىرالمة ستةاإللارىةالتعظعةالعع عة.

العع عةف وتع  الت ،  MEMAالمحاسبة بالوحدات المالية -2/2 للصةة  التعظعة الم لعة رجمة

، دلع   المتع ر  اإللارىة المة ستة تة رىر إددال ف  وتفتادق ، والدوتر ك لج عه م ل  شكل

والمة ستةاإللارىةالتعظعةدنالتأثعرا الم لعة.

 أدوات اإلطار المنهجي :  -3
ةالتةلعدىة،الم ضعةوالة ضرظوالمفتةتلعة،تتمثلهلوا اإلا رالمةترحف ك فةهلوا  امالمة ست

والت ىمكنتةفعم  إل  ودععنرهعفععن:

 وحدا -3/1 التع    والمعلوم  المة سه دل  ابلوا الت تعتمد ك فة وتتضمن : الموارل هلوا إلارظ

علةة  ب ششةالتعظعة.كمعة،والت تف هم شكلكتعرف لدماإللارظومف ددت  ف ا ج زوظ هة  المت
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، الموارل ومة ستة ، التعظ  التوازن وحف ب ، الم تج حع ظ لورظ تةلعل ف  ابلوا  هذه وتتمثل

ومة ستةرهسالم لالشتعع ...الخ.

فريإلارظ-3/2   لتةثدن والمفتةتل الم ام  ف الورتالة ضر إلارظ تفع  : التكلةة هلوا إلارظ

تك لعة  ،ورر  ة التك لعفاإلجم لعة ف مة ستة الشأن هذا ف  ابلوا المفتادمة وتتمثل . التعظعة  

والمواز ةالرهسم لعةالتعظعة،والتك لعفالتعظعةدل هس سال ش ا،وتةدىرتك لعفوم  فعووفورا 

م  ستةللمشرو هوبمرإ ت ج مععنهومزىجم تج  ،وتةععماستثم رمشرو  عظ .

   المحاسبة اإلدارية البيئية  كنظام معلومات :ثانيا  المرحلة الثانية : 
تتمثلمدةال ال ا قف ك فةالمفت دا الداةلعةوالا رجعةالت تفتادقف تةدىد-4  مدةال ال ا ق:

وتةلعلالصةة  التعظعةالت تةدث  الم امة، تعجةمزاولة ش ا  الرهعف ف ضوةم ىل :

والمة ستةالتعظعة،-4/1 المة ستةالتةلعدىة.  ام المةترح ع    الصةة  التعظعةمنةالل: ىفتمدال ا ق

حعثىمثلالكثعرمن الخ. والشظونالة  و عة... وإلارا هةرىك لتعظةوالصةةوابم نوالجولظ

تلكال امف الموالالا قابولعةالت  ت تج   المة ستةاإللارىةالتعظعةالمعلوم  الت  ىةوق ا ق

 تشنعل  .

التك لعف،-4/2 إلجم ل    ل فتة مدىههمعت   لمعرفة التك لعفاترتص لىة دن التك لعفالتعظعة فصل ىتم

والفع  ةورر  ت  وتاةعض  ،وتوفعرمعلوم  مالهمة شأ   لمنى مهابمر.

التك لعفالتعظعةالداةلعةوالا رجعة،الج رىةوالرهسم لعة.شمولالتك لعفالتعظعةك فة-4/3

وظ هفال ا ق:-5

ىتضمن ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعةتةدىدورع سوتةلعلاب ششةالتعظعةوالتةرىرد   لمنى مهابمر:

تةدىدوحصرك فةالتك لعفوالم  فعالتعظعةالت تةدث  الم امة.-5/1

تتوىبالتك لعفالتعظعةحفبارتت ا    لم تجإل تك لعف عظعةمت شرظوهةريغعرمت شرظ.-5/2

رع سالتك لعفالتعظعةدع ع ًوم لع ً،  ستاداقهس لعبومداةلمالهمةلذلكالةع س.-5/3

لمةترح  -5/4 وفة  الداةلعة التعظعة التك لعف تتضمن(Perjanall,2008 )تص عف مع لجةوالت  تكلةة

وتك لعفتشنعل موالتمارج  ل  ، رعمةشراة التعظةو ال ة ى  وات تع ث  وتكلةةم عوإلارظ

م تج  تمارج  ل  ،فضالًاإلىرالا التعظعة.
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دل هس سال ش ا-5/5 المة ستة لمدةل والم تج  وفة  دل اب ششة التك لعفالتعظعة تاصعصوتوزىع

ABC .

مارج  ال ا ق:-6

تتمثلمارج   ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعةف معلوم  المة ستةالتعظعةالت توضحاآلث رالتعظعة

المترتتةدل هلاةالم امةب ششت  لاةلع ًوة رجع ً،وتةدىم  لمنى مهابمرلترشعدالةرارا اإللارىة.

توضحاآلث ر-6/1 كمعة، وتتضمنكمع  معلوم   عظعة التعظعة، المشرو دل ال ام  أ ششة المرتتشة

الش رةوالموالف الم ض والة ضروالمفتةتل.

وتتضمن-6/2 للمشرو ، اترتص لىة ال ام دل    لتعظة المرتتشة اآلث ر توضح ، م لعة  عظعة معلوم  

لوحدا ال ةدىة.التدفة  والمازونف الم ض والة ضروالمفتةتل،وىعترد     

6/3-  تعجةال ةصف هلوا وهس لعبرع س المة ستةاإللارىةالتعظعة،  ا ق ىوفره  معلوم  و ةعة،

التع    ف رع سلرجةرض ةابارا الم تمة  لمشرو  التك لعفوالم  فعالتعظعة.وتتمثلهذه

دىود الموارلالتشرىةالع ملة  لم امة ةجمالمف همعن......الخ ،وم–الموظةعن–االعمالة

الما ارالتعظعة،فضالدنإلراكالمفت لكعنلشراةم تج   دىةةللتعظة.

 ثالثا  : المرحلة الثالثة : مداخل وأبعاد المحاسبة اإلدارية البيئية : 

 أساليب النظا  المقترح :  -7

المة ستةاإللارىةالم لعةالة لعة عدتتمثلهس لعبال ا قالمةترحف ك فةابس لعب الت تفت ددلع  

تشوىع  لت  سباتععةالمة ستةاإللارىةالتعظعة.  د توفعرمعلوم  مالهمةولرعةةدنالتك لعفوالم  فع

وتتمثلالتعظعةلمنى مهابمر،ف ظلاتهتم ق  لمرلولالتعظ دل المفتوى  المةلعةواإلرلعمعةوالدولعة،

هذهابس لعبدل ستعلالمث لتالةصرفعم ىل :

مدةلتةدىدتك لعفالم تج  ،متضم   صعت  الع للمنالتك لعفالتعظعة. -1/ 7

مدةلتةمعلوتاصعصالتك لعفالص  دعةاإلض فعةوالتعظعة.-7/2

.( Environmental ABC )مدةلمة ستةتكلةةال ش االتعظ -7/3

مدةلتةلعلالتكلةةوالع هدالتعظ .-7/4

 ش رةابلاةالمتوازنكتعدة ماف تةععمابلاةالتعظ .-7/5

حتيي ىفييتشعع ايي قالمة سييتةاإللارىييةالتعظعييةهنىةةييق:  فريــق المحاســبة اإلداريــة البيئيــة -8

 ره سييةمة سييبإلاريههدافييهالم شييولظ،ىجييبهنىةييوق تشتعةييهفرىييقمتك مييلميينلاةييلالم اميية،

لدىييهإلميي قكيي    آلثيي رالتعظعييةالمترتتييةدليي ه شييشةالم اميية،وىتضييمنةتييراةمتاصصييعنفيي 
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مجيييي ت  اييييماتلارظالتعظعيييية،وال  دسييييةوالكعمعيييي ة،والصييييةةالع مييييةوابميييي ن،واتجتميييي  ،

واترتص ل،والة  ون..الخ.

 ترح :  تتمثل الائات المستايدة فيما يلي :  الائات المستايدة من النظا  المق -9

فظ  لاةلعة:حعثتادقالمة ستةاإللارىةالتعظعةالمفتوى  اإللارىةالماتلةةلاةلم ام  ابدم ل،-9/1

 ج  بالع ملعنو ة   ت م.

ديناآلثي رالتعظعيةفظ  ة رجعة:حعثتةدقالمة ستةاإللارىةالتعظعةتة رىرم لعةو/هوغعرم لعية-9/2

المترتتةدل ه ششةالم امةلةظ  ة رجعة،كوزارظالتعظةوهج زت ي ،و عيضابج يزظالةكومعية

والةومعة،وجمعع  حم ىةالتعظة،وحملةابس موالمفتثمرىنابةالرععن.

 علقة النظا  بنظم اإلدارة البيئية ونظم المحاسبة األخرى : -10

ةاإللارىةالتعظعةجزةمنالمة ستةالتعظعة،حعثتضمالمة ستةالتعظعةكلمنالمة ستةتعدالمة ست

الم لعةالتعظعة،والمة ستةاإللارىةالتعظعة،والمة ستةالةومعةالتعظعة.ومنثم،توجددالرةارتت اوثعةة

ا اإللارظ التعظعةو عن ام المة ستةاإللارىة  عن ا ق منمتت للة التةلعدىة المة ستة و ام ، من  حعة لتعظعة

  حعةهةرى،والمة ستةالتعظعةومشتة ت  من  حعةث لثة.وىمكنتوضعحهذهالعالرةفعم ىل :

المة ستةاإللارىةالتعظعةمعامالتع    والمعلوم  دنالصةة  التعظعةمن امالمة ستةىفتمد ا ق-10/1

 ثم ، اتا  التةلعدىة لتددعم هوغعرم لعة ف شكلتة رىرم لعةو/ ال ام ل ذه وإد لت    تشنعل   ىةوق

الةرارا اإللارىةالمتعلةة  ب ع لالتعظعة

المة ستةالماتلةةدل -10/2 تعتمد ام المة ستةاإللارىةالتعظعةممثلةف المعلوم  المفتمدظمن ا ق

لع آةرالمدظوالتدفة  ال ةدىةف إددالالةواهمالم لعة،لك تعتردنتك لعفالم تج  والمازونالف

حةعةة ت هجهدم لالم امة،وددالةمركزه الم ل .
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 المحاسبة اإلدارية البيئية  إطار

 د ارط ل ا منهجي ا مقتلح  ن  م ا مف سبة ارلالدة ا بدئدة  2عكد لقم ) 
 

   
 

 ) أ د                                   
 
 
 

 د  3)       د  2)        د  1)   
 
 
 
 

 ) ب د    
 

 
   د 6)     د 5)     د 4)

 
 
 
 
 

 ) جود            

 
 

   
 د 10)   د 9)     د 8)      د   7)

 

 
 

  مقومات النظام

:اإلاارأر ان 

* ع    كمعة.

* ع    م لعة.

:تةدىماإلاارأهداف 

معلوم  لرعةةدنالتك لعف

والم  فعالتعظعة...

 أدوات القياس : 

 * أدوات إدارة الموارد 

 * أدوات إدارة التكاليف  

 مداخل و أبعاد المحاسبة اإلدارية البيئية   

 :اإلاارمدخلت 

*الصةة  التعظعة.

لمة ستة ع    مفتلمةمنا*

الم لعةومة ستةالتك لعف.

 :اإلااروظائف  

*رع س*تةدىد

*تجمععوتةلعل

*تةفعر*تتوىب

 :اإلاارمخرجات 

م لعة –*معلوم   عظعةاكمعة

–م لعة–تة رىراكمعة*

و ةعة .

 :اإلاارأساليب 

 

*مدةلتكلةةال ش ا

*مدةلتةلعلالتكلةةوالع هدالتعظ 

المتوازن* مو ج ش رةابلاة

 فريق المحاسبة اإلدارية البيئية :

*مة سبإلاريكفة

*ةتراةمتاصصعنف التعظة

*ةتراةف ال  دسةوالكعمع ة

والصةةالع مة...الخ

 المستايدون من اإلاار

*مفتةعدونلاةل

لم ش ظا

*مفتةعدونة رج

الم ش ظ

  اماإلاارعلقة 

اإللارظالتعظعةو ام

المة ستةابةري

 لمحاسبة اإلدارية البيئية كنظام معلومات   ا
مة ستة

م لعة

مة ستة

التك لعف

مة ستة

 عظعة

مة ستة

ةإلارى

نظم  
اإلدارة  
 البيئية 
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 المبحث الثانى

 مؤشرات تقييم األداو البيئي  

 او البيئي : ما و  وأهداف تقييم األد -أوال  :

 تةععمابلاةالتعظ  أ ه"دت رظدنإجراةلتةععمالوضعالتعظ لم ام  2001درفتلراسةاحمد،

  د التعر دل التأثعرا الفلتعةواتىج  عةدل التعظة الت موىة، ابدم ل عدتشنعلددلمناب ششة

المةعشة، تعجةت ةعذتلكاب ششة".

لتةةعق ه وسعلة وإ م  ،  ات   ف حد ً التعظ لعفتهدف  ابلاة تةععم هندملعة وهكد تلكالدراسة

مجمودةمنابهدا ههم  م ىل :

رع سمدىكة ةظوف دلعةاب ششةالتعظعةمةلالتةععم،والت تةت جإل تشوىر، اراًت ةراف   -1

دنابلاةالمفت د .

دل تةةعقابهدا الماششة.تةةعزالع ملعن -2

 المف همةف تةدىدالمفظولعةالتعظعةللم امةتج هالةظ  المفتةعدظ. -3

تمكعنمتاذيالةرارا منإلة ة ارظسرىعةلكعةعةالةم ىةمنالمش كلالتعظعة. -4

 ثانيا  : متطلبات نظا  المؤشرات البيئية : 

ف تة ، التعظ  ميؤشييرا ابلاة والت تفي هيم ، الميوارل إلارظ ف  الشركة وف دلعة مديكة ةظ دىد

 دل Jasch & Savage ,2005تتورفههمعت ي دل ميديمت  عت   شكللوري.وردهكيد لراسيةا

تعتمددل التع    والمعلوم  الكمعةوالم لعةمع ً،لتةععمابلاةالتعظ وتةدىدالوفرا هنم ام  ابدم ل

م لعة،الت ىمكنتةةعة   تعجةتشتعق اماإللارظالتعظعة.حعثتعكامؤشرا ابلاةالتعظ ،مدي ج حال

الم امةف تةةعقههداف  الماششة،والةة ظدل الموارلالشتعععةللمجتمع.

 ثالثا  : مةاوفة مؤشرات األداو البيئي :

 ا التعظ توضحكعةعةمزجالمؤشرا  مصةوفةمؤشرا UNDSD , 2004ردمتلراسة ابلاة

المشلةةمعهساالمة ر ةالمرتتشة   اكمركزالتكلةة،واستاداقالش رة،.....الخ ،و لكللةصولدل 

مؤشرا  فتعةمةعدظ،ىمكناستادام  ف تةععمابلاةالتعظ ،  ستاداقثالثةمة وررهعفعة،ىتضمنكل

شرا فردعةىمكنت  ول  كم ىل :مةورمجمودةمؤ

 المحور األوة :  االست لك الرشيد / الكااية االقتةادية : 
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تمثلمدةال الموالالا ق  لكعلوجراقكمؤشرمشلق،ودالرته مارج  الم تج  و/هوالادم  

.ف شكلوحدا   لكعلوجراق

 

 دام  ف معامالةش د  :وتوجد عضالمؤشرا الةردعةالت ىمكناستا

مدةال الموالالا ق  لشن/كمعةالم تج  لشن. -

 مدةال الش رة  لكعلووا /كمعةالم تج  لشن. -

 مدةال المع ه  لمترالمكعب/كمعةالم تج  لشن. -

 إ ت جالمالة    لشن/كمعةالم تج  لشن. -

   لشن.كمعةمالة  المع ه  لمترالمكعب/كمعةالم تج -

 المحور الثاني : نسب المشاركة : 

ىوجد عضال فبالةردعةل فبالمش ركة:

 فتةمش ركةالموالالماتلةةف الم تجك فتةمظوىة. -

  فتةمش ركةالموالف الم تجوالتعتظةك فتةمظوىة. -

 مش ركةمص لرالش رةالمتجدلظك فتةمظوىةمنمدةال الش رةالكلعة. -

 ضال الاشرظودالرت   إجم ل إ ت جالمالة  ك فتةمظوىة. فتةالة -

المالة   - إ ت ج  إجم ل  ودالرت   تدوىره  المع ل الةضال  لمش ركة التدوىر إد لظ معدل

 ك فتةمظوىة.

 :  ECO-efficiency البيئية المحور الثالث : نسبة الكفاية القتصادية
ة ىةاترتص لىةالتعظعة أ   مةع سىعتردنالعالرة عنالك( Burritt & saka,2006 )درفتلراسة

،وتتةدلكم ىل : التنعرف الةعمةوالتنعرف ابثرالتعظ المض  

التةلعدىة المة ستة  ام من م لعة معلوم   دل  الةصول التعظعة اترتص لىة الكة ىة رع س وىتشلب

 .معلوم  دع عةدنالتعظةمندلم ةالشتععةلةع سالمة قواإللارظالم لعةلتةدىرالتفط، ع م ىتشلب

  : مؤشرات تقييم األداء البيئيرابعا  : 
واستاداق ، تةةعة   إل  الم امة تفع  الت  واتستراتعجع     بهدا  ابلاة تةععم ارتت ا ىتشلب

ش مللتةععمابلاةالتعظ .ومنثم،المعلوم  التعظعةف تشوىرهس لعبتةععمابلاة،للو ولإل المة وقال

ىجبالتركعزدل المؤشرا الم لعةوغعرالم لعةلتةععمابلاةالتعظ لم ام  ابدم لوالتةرىرد هلمنى مه

.ابمر
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 :  المؤشرات المالية  -1
ظي لتةعيعم عضال فبالم لعةالت ىعتميددلع ي المة سيباإللاريالتع 2003ردمتلراسةاسععد، 

آلاةم ام  ابدم لم   :

 فتةتك لعفاإل ت جال اعيفإلي تكي لعفاإل تي جككيل،حعيثتشيعرهيذهال فيتةإلي ميدىارتةي  هو-1/1

.ا اة ضتك لعفاإل تي ج، تعجةتت  الم امةإل ت جم تج   اعةةا دىةةللتعظة 

ت ومعدا اإل ت جال اعفإل التك لعفالرهسم لعةالكلعةللم امة،والت  فتةتك لعفاتستثم رف اآل-1/2

.تشعرإل مدىم تتةملهالم امةمنتك لعفاستثم رىةف اآلت ومعدا اإل ت جال اعف

الجيزاةا  فتةرعمةالجزاةا والنرام  التعظعة عداستاداقالتك ولوجع ال اعةةواآلم ة عظع ًإل رعمية-1/3

.والنرام  رتلاستادام  

. فتةتكلةةال ة ى  وات تع ث   عداستاداقالتك ولوجع ال اعةةإل تكلةت  رتلاستادام  -1/4

مدةلتةلعيلالتعي للاترتصي ليوالتعظي :وىفيتادقفي ترشيعدريرارا اتسيتثم رميعمرادي ظك فية-1/5

التك لعفالتعظعة.

 

 مبيعات التعادل =  ةقيم/كمية
والتفوىةعة الص  دعة المتنعرظ التكلةة م ه مشروح  الوحدظ  عع سعر : ال  المف همة ه مش وىشعر

واإللارىةوالتعظعةللوحدظ.

 تقييم األداء البيئي : لمالية الغير المؤشرات  -2
 م ىل : عضالمة ىعاالالزمةلتةععمابلاةالتعظ ههم (UNDSD,2004 ) ردمتلراسة

مةع سمةدارالتلوث،وىفتادقلتةدىدم تةوق هالم ام  لتاةعضمةدارالتلوث،منةالل ع    -2/1

ات تع ث  منالفموق.وىمكنحف ب فتةم ىصدرمنتلوثمنالشركةمة ر  ً إجم ل التلوثالكل 

.للص  دة

تفتادقلتةدىدم تةوق هالم ام  لتاةعضمةدارالتلوثمن فتةالتلوث تعجةإ ت جم تجمععن،و-2/2

ةالل ع    ات تع ث  منالفموق،وىمكنحف  هكم ىل :

       
           = 

 

 بيئية (   –ادارية  – سويقية  –التكاليف  النابتة اإلجمالية للمنظمة ) صناعية  

 هامش المساهمة 

 مقدار التلو  التي  صدره الشركة

 مقدار التلو  الكلي في الصناعة التي  عمل بها الشركة 
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 ييرامجرعيي سابلاةالتعظيي ،وىفييتادقللتأكييدمييناتلتييزاق معيي ىعراإل تيي جوفييريةةييضالتلييوث-2/3

ك سبالتعظعةالةةعةعةدل مفتويالم امةوالمجتمعككل.فضالًدنتةدىدفريزى لظالم

 فتةددلالوحدا المع لتشنعل  هوتدوىره رتلو عداستاداقالتك ولوجع ال اعةة.-2/4

 
 مؤشر كفا ة المواد اإلضافية = -2/5

 
 معدل استهالل المياه بواس ة األفراد / يوم = -2/6

 
 معدل التدوير = -2/7

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخالت المواد  اإلضافية بالكيلو جرام 

 الكمية المنتجة بالكيلوجرام 
 المياه باللتر  استهالل

 ملين × أيام العملاعدد الع


كمعةالمالة  المع لتدوىره 

 إجمالي كمية المخلفات 
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 الاةل الثالث 

 " الدراسة التطبيــقية 

 المبحث األوة 

 من جية الدراسة التطبيقية 

 -:مجتمع وعينة الدراسةأوال  :

   مجتمع الدراسة : -1

ىتمثلمجتمعالدراسةفي مجموديةالشيرك  الصي  دعة مدى يةالفي لا ،الت  عيةلةش دي  الةدىيد

شيركةفي رشي  11شيركة،م  ي 36ىتلغددلهذهالشرك  والصلب،والتشععدوالت  ة،والكعم وى  .و

شركةف رش  الكعم وى  اجمععيةمفيتثمرى13شركةف رش  التشععدوالت  ة،و12الةدىدوالصلب،و

 . 1ا 2007مدى ةالف لا ،

هم ي :ارتتي ااتععيةوردتماةتع رهذهالشرك  الص  دعةكمجتمعللتةث،   ةدل ددظادتتي را ه

 ش اهذهالشرك   ما ارالتلوثالتعظ ،وإلراكالمفظولعن   ب ع لالةضي ى التعظعية،فضيالًدينحي جت م

لمعلوم  مة ستعة عظعةمالهمةدن ش ا مالتعظ .

  -: وحدة المعاينة -2
لعةواإل ت جوالتةوثوالتشيوىرتتمثلوحدظالمع ى ةف مفظول اإللارظالعلع وإلارا التك لعفوالم 

والتعظةوالجولظ  لشرك  مةلالتشتعق،و لكإلرتت ا   موضو اآللاةالتعظ .وردتمثلتمةرلا مجتميع

مةرلظ.360التةثف 

 :   عينة الدراسة -3
وفة ًتتمثلدع ةالدراسةف مجمودةالمةرلا المات رظدشواهع منمجتمعالتةثوالت تمتةدىده 

للة  ونالت ل :

 2007إلرىا،احجمالعع ة:-*

  

                                                                                     n = 

 


 
 . 2007،  المن قة األولي  –مدينة السادات  كات الصناعية ،التقرير السنوي للشر  جمعية مستنمري مدينة السادات ، 1ا

  N (Z2  p (1-p)  )   

     Ne2 + Z2 . p (1-p) 
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n==مةرلظ187

 :    أنحيث 

                                                                            
n حجمالعع ةالمرالتةدىده

Nحجممجتمعالدراسة

Z95و لكد دلرجةثةة1.96حدولالاشأالمعع ري%

Pفتةالذىنتتوافرفع مالا  عةموضو الدراسةف مجتمعالتةث 

 فتةالذىنتتتوافرفع مالا  عةموضو الدراسةف مجتمعالتةث p-1ا

e مةدارالاشأالمفموح هد دالتةدىر

مةيرلظموزديةدلي مفيظول 200ولزى لظلرجةالمصدارعةف التع    ،تمزى لظحجيمالعع يةإلي  •

الشرك  الص  دعةاآلتعة:

:شركةالعزلص  دةحدىدالتفلعح،والشيركةالعر عيةللصيلبالماصيوي"قطاع الحديد والةلب •

 صلب.هركوستعل"،وشركةالم وفعةللصلب،وشركةمدى ةالف لا لل

:الشييركةالدولعييةللتعييدىنواإلسييتثم ر"إكميي "،وشييركةالعييزللفييعرامعكقطــاع التشــييد والبنــاو •

والتورسلعن"الجوهرظ"،والمجمودةالمصرىةلاستثم را الص  دعة"سعرامعك  رىم "،وشركة

 ركعة".والىال علللرة قوالجعرا عت،وشركةلعبلم تج  الت  ة"المصرىةالد م 

:شييركةال صييرلألسييمدظوالمتعييدا الةعوىيية" يي ىو"،وشييركةه امييةال  دسييةقطــاع الكيماويــات •

       الكعم وىةالمتشورظ"إلف كعمز"،وشركةسكعبللكعم وى  ،وشركةسعت للكعم وى  التاصصيعة
   ويوضح الجدول التالى ملخص لمجتمع وعينة الدراسة التى  خدم أغراض     

 التحليل و ختبار الفروض :          
 عدد مفردات الدراسة  بيبببان

 مفردة  360 مجتمع الدراسة  •
 مفردة  200 عينة الدراسة " القوائ  الموزعة " •
 مفردة  179 القوائ  التى    الحصول عليها   •
 مفردة 11 القوائ  المستبعدة   •
 مفردة  168 القوائ  الصحيحة والجاهزة للتحليل •
 %84 لقوائ  الصحيحة  نسبة ا •

360 × }  (1.96)2 ×0.5  ×0.5 { 

} 360 ( ×0.05 )2  ( +1.96)2  ×0.5 ×0.5 { 
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168منالجدولالف  ق،ىتضحهنديدلالةيواهمالصيةعةةالتي تيمإلة ل ي وإةتت رهي إحصي هع ً      

مةرلظمنالةواهمالت تيمالةصيولدلع ي 11%.وردتمإستتع ل84مةرلظ،وتمثل فتةالرلولالفلعمةم   

 اراًلألست باآلتعة:

    المفتةص م  ملك فةتف ؤت الة همة.ددقإكتم لإج  •

ددقثةةالت حثف موضودعةإج     عضالمفتةص م  م،لوجولتعي رضفي  عيضاإلج  ي  ، •

 مم ىعكاددقود وإلراكالمفتةص م ه أ ع لالمفظولعةالتعظعةللم امة.

 المبحث الثانى  

 نتائج الدراسة التحليلية  

 للقياس واإلفةاح عن أنشطة المحاسبة اإلدارية البيئية نتائج التحليل اإلحةائى 
 

:الخةائص اإلحةائية الوصاية لمتتيرات الدراسة •

والمتوسط   الةف    المتوسط " من كل تةدىد ف  الدراسة لمتنعرا  الاص هصابس سعة تتمثل

لتعكا ورظ د مةدنمتنعرا المرجحواإل ةرا المعع رىوالتكرارا ال فتعةوابوزانالمرجةة"،

الدراسةوالتةلعل.

 :  مدى توافر نظم إدارة بيئية بالشركات ومدى التدعيم المستمر لها -1

  تي هجرعي سالمتوسيطالةفي   والمتوسيطالميرجحواإل ةيرا المععي رى1ىوضحالجيدولرريما

عظعية،والتيددعمالمفيتمرل ي وميدىوالتكرارا ال فتعة،حولكعةعةتت  الشرك  الص  دعةل اماإللارظالت

وجولةشطو رامجلتشتعة  .

 (  1جدول رقم ) 
رع سالمتوسطالةف   والمتوسطالمرجحواإل ةرا المعع رىوالتكرارا ال فتعة،لمدىتوافر ام

إلارظ عظعة  لشرك  ومدىالتددعمالمفتمرل  

متوسط  المتغيرات
 حسابى

متوسط 
 مرجح

إنحراف 
 رى معيا

T إختبار 
 

مستوي 
 المعنوية

(P-V) 
 دالة 0.048 620, 820, 740,*تشتقالشركة امإلارظ عظعةفع لة.

*تتت  الشركةةشطو رامجفع لة

لتددعم امالرر  ةالداةلعةتج ه

اب ششةالتعظعة.

 دالة 0.041 530, 690, 650,

 دالة 0.0445 500, 750, 700,*المتوسطالكل 

 . : ملحق التحليل االحصائي  المصدر
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منالجدولالف  ق،ىتضحددقوجولتة و  شأنتشتعقالشرك  الص  دعةلي امإلارظ عظعيةفع لية،

ومدىالتددعمالمفتمرل  ،ومدىوجولةشطو رامجدملعةلتشتعقهذظال ام.حعيثىصيلالمتوسيطالكلي 

ودليي المفييتوى0.0445المةفييو ةT،ورعميية500,مععيي رىرييدره، ييإ ةرا 750,للمتوسييطالمييرجح

،وإ ةيرا 820,التةصعل :ىةتلتشتعقالشرك  لي امإلارظ عظعيةفع ليةالمرتتيةابولي  متوسيطميرجح

،ىلع  تت ي الشيرك  لاشيطو يرامجفع ليةلتيددعم ايمالرر  ية0.048المةفو ةT،ورعمة620,معع رى

.0.041المةفيو ةT،ورعمية530,،وإ ةرا مععي رى690,هاب ششةالتعظعة متوسطمرجحالداةلعةتج 

وىرجع لكإل إةتال اتععية شي اوإمك  عي  الشيرك  ،وميدىودي اإللارظالعلعي  أهمعية ايماإللارظ

 تعث.التعظعةف مع لجةاب ششةالتعظعة،وإةتال الضنوادلع  حفب و ولرجةالتلوثالم

 

 للتكاليف والمنافع البيئية : وكيفية قياسها نظم المحاسبة التقليدية بعتراف اإلمدى  -2
  تييي هجرعييي سالمتوسيييطالةفييي   والمتوسيييطالميييرجحواإل ةيييرا 2ىوضيييحالجيييدولرريييما

المععييي رىوالتكيييرارا ال فيييتعة،لميييدىاإلدتيييرا  ييي امالمة سيييتةالتةلعدىيييةوكعةعيييةرع سييي  للتكييي لعف

والم  فعالتعظعة.

 (  2جدول رقم ) 
 قياس المتوسط الحسابى والمتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبية

 لمدي اإلعتراف بنظم المحاسبة التقليدية وكيفية قياسها للتكاليف والمنافع البيئية. 

متوسط  المتغيرات
 حسابى

متوسط 
 مرجح

إنحراف 
 معيارى 

 إختبار
T 

مسللللللللتوي 
 يةالمعنو 

(P-V) 
* تعتللرف نظللم المحاسلللبة التقليديللة الحاليلللة 
بالتكللللاليف والمنللللافع البيئيللللة بشللللكل مالئللللم 

 وعادل.
 دالة 0.047 610, 270, 240,

* تقللليظ نظلللم المحاسلللبة التقليديلللة الحاليلللة 
التكلللللاليف والمنلللللافع البيئيلللللة بشلللللكل مالئلللللم 

 وعادل.
 غيردالة  0.052 680, 24-0, 22-0,

 دالة 0.049 560, 010, 010, * المتوسط الكلى

 .ملحق التحليل االحصائي :  المصدر
 
منالجدولالف  ق،ىتضحددقوجولإةتالف   عنآراةالمفتةص م  محولإدترا  ايمالمة سيتة     

المةفييو ةT،ورعمية610,وإ ةييرا مععي رى270,التةلعدىية  لتكي لعفوالم ي فعالتعظعيية، متوسيطميرجح
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فر لك مةدولىة امالمة ستةالتةلعدىية ي إلدترا   لتكي لعفوالم ي فعالتعظعية شيكلتىلتي ،وىة0.047

إحتع ج  المفتةعدىن.كم ىوجدتت ىن يعنآراةالمفتةصي مي  محيولرعي ق ايمالمة سيتةالتةلعدىية ةعي س

T،ورعمة680, ةرا معع رىوإ0-24,التك لعفوالم  فعالتعظعة شكلمالهمود لل،و لك متوسطمرجح

،وىرجعستب لكإل إةيتال تة يمالمفيؤولعنب عي لالةضي ى التعظعيةواآلثي رالمترتتية0.052المةفو ة

دلع  .

 أوجه قصور نظم المحاسبة التقليدية المطبقة حاليا  :   -3

ةيرا المععي رى  تي هجرعي سالمتوسيطالةفي   والمتوسيطالميرجحواإل 3ىوضحالجيدولرريما

والتكرارا ال فتعة،بوجهرصور امالمة ستةالتةلعدىةالمشتةةح لع ًحفبههمعت  ال فتعة.

 ( 3جدول رقم ) 
قياس المتوسط الحسابى والمتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبية ألوجه 

 قصور نظم المحاسبة التقليدية المطبقة حاليا .

متوسط  فى نظم المحاسبة التقليدية  أوجه القصور
 حسابى

متوسط 
 مرجح

إنحراف 
 معيارى 

 إختبار
T 

مسللللللللللتوي 
 المعنوية

(P-V) 
عللللللدم إدراج بعللللللل التكللللللاليف البيئيللللللة ضللللللمن السللللللجالت  *

 دالة 0.008 .10 1 .98 .المحاسبية، كتكاليف تبنى نظم بيئية جديدة مستقبال

البيئيلة العاملة  * إدراج التكاليف البيئية ضمن حسابات التكاليف
 دالة 0.017 .21 1 .96 وتوزيعها بشكل غير عادل على المراحل والمنتجات.

 دالة 0.019 .24 .98 .93 *عدم القدرة على تخفيل وترشيد التكاليف البيئية للشركة.
عدم الهتمام بشكل كاف بمعلومات تدفق المواد الخلام والطاقلة *

 عينيا وماليا .
 لةدا 0.024 .31 .952 .91

عدم تقديم معلومات مالئمة علن ادداء البيئلي للشلركة تسلاعد *
 في التخطيط والرقابة وتقييم ادداء .

 دالة 0.020 .26 .99 .94

*عدم معرفلة ملدى توافلق الشلركة ملع التشلريعات البيئيلة وملدى 
 أدائها لمسئوليتها البيئية.

 دالة 0.024 .31 .95 .90

 دالة 0.027 .35 .91 .86 ية لتقييم ادداء البيئي.عدم القدرة على بناء مؤشرات بيئ*
 دالة 0.019 150, 950, 930, المتوسط الكلى

 
منالجدولالف  ق،ىتضحددقوجولإةتالف   عنآراةالمفتةص م  محولرصيور ايمالمة سيتة

طالكل للمتوسيطالميرجحالتةلعدىةف الةع سواإلفص حدناب ششةالتعظعةلمنى مهابمر.حعث لغالمتوس
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.ودلي مفيتوىالع   ير:ىمثيلديدقإلراج0.019المةفيو ةT.ورعمية150,،   ةرا مععي رى950,

 عضالتك لعفالتعظعةضمنالفجال المة ستعة،كتك لعفتت   ايم عظعيةمفيتةتالالمرتتيةابولي  متوسيط

،ىلع ي إلراجالتكي لعفالتعظعية0.008ةفيو ةالمTورعمية0.010مرجحواحد ةعح،وا ةيرا مععي رى

ضمنحف    التك لعفالتعظعةالع مةوتوزىع   شكلغعرد للدلي المراحيلفي المرتتيةالث  عية متوسيط

،ثمىأت ف المرتتةالث لثةديدق0.017المةفو ةTورعمة0.021مرجحواحد ةعح،وا ةرا معع رى

اآللاةالتعظ للشركةتفي ددفي التاشيعطوالرر  يةوتةعيعماآللاة متوسيطميرجحتةدىممعلوم  مالهمةدن

،وىأت ف المرتتةابةعرظددقالةدرظدل    ة0.020المةفو ةTورعمة0.026،وا ةرا معع رى990,

Tورعمة0.35وا ةرا معع رى0.091م لعة لتةععماآللاةالتعظ  متوسطمرجح–مؤشرا  عظعةادع عة

.0.027المةفو ة



و ذلكىتضحددقردرظ امالمة ستةالتةلعدىةالمشتةةح لع دل الةع سواإلفص حدناب ششةالتعظعية

،وتوفعرمعلوم  مالهمةتف ددمنى مهابمرف اتا  الةرارا والرر  ةوتةععماآللاةالتعظ .ابمراليذي

ال تقـو  نظـم المحاسـبة التقليديـة الحاليـة بتحديـد وقيـاس "وة ال ي ينص علـيالارض األىؤكدرتول ةة

".التكاليف والمنافع البيئية ، واإلفةاح عن ا بشكل ملئم وعادة

 
 -:البيئية اإلداريةطار المقترح لنظام المحاسبة بعاد اإلأدراسة وتحليل  -4

 ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعية،وابهيدا التي ىت  ولهذاالجزةمنالتةلعل،تةدىدهساومكو   

ىفع ال تةةعة  ،وابرك نالت ىفيت ددلع ي ،ودالرتيه ي اماإللارظالتعظعيةمين  حعية،و ايمالمة سيتة

التةلعدىةمن  حعةهةرى.

 البيئية :  اإلداريةأهداف نظام المحاسبة   - 4/1

وسيطالةفي   والمتوسيطالميرجحواإل ةيرا المععي رى  تي هجرعي سالمت4ىوضحالجيدولرريما

والتكرارا ال فتعة،لألهدا المتورعةمن ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة.
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 (  4جدول رقم ) 
،  قياس المتوسط الحسابى والمتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبية

 البيئية. اإلداريةألهداف نظام المحاسبة 

متوسط  أهداف النظام المقترح 
 حسابى

متوسط 
 مرجح

إنحراف 
 معيارى 

T إختبار 
 

مسللللللللللتوي 
 المعنوية

(P-V) 
تحديد فرص ومجالت التحسين البيئي المتاحة أمام  *

 دالة 0.015 . 20 1 . 95 منشآت األعمال.

 دالة 0.012 . 15 1 . 97 .تحديد وقياس التكاليف والمنافع البئية بشكل عادل* 
 .كفاءة وفعالية نظم اإلدارة البيئيةتدعيم  *

 

 دالة 0.025 .32 .94 .89
توفير معلوملات محاسلبية بيئيلة مالئملة للمسلتويات  *

اإلدارية المختلفة، تسلاهم فلي ترشليد القلرارات اإلداريلة 
 و تقييم ادداء البيئي.

 دالة 0.013 .17 1 .970

إعداد وتقديم تقارير خارجية تقدم لمن يهمله األملر،  *
 فصح عن مدى أداء الشركة لمسئوليتها البيئية .ت

 دالة 0.012 .15 1 .976

إعداد كوادر فنيلة مؤهللة علميلا وعمليلا للتعاملل ملع  *
 دالة 0.040 .51 .67 .63 األنشطة البيئية.

 دالة 0.0195 160, 920, 910, المتوسط الكلى

 : ملحق التحليل االحصائي   المصدر
دقوجولتت ىن عنآراةالمفتةص م  م، شأنتةدىدابهدا الم شيولظمنالجدولالف  ق،ىتضحد

0.92الت ىفع إل تةةعة   ا قالمة ستةاإللارىيةالتعظعية.حعثىصيلالمتوسيطالكلي للمتوسيطالميرجح

ر،ودل المفتوىالجزه :ىةا إددالوتةدىمتة رى0.0195المةفو ةT.ورعمة0.16   ةرا معع رى

ة رجعةلمنى مهابمرتةصحدنمدىآلاةالشركةلمفظولعت  التعظعةالمرتتةابول ، متوسطميرجحواحيد

،ىلع ي تةدىيدورعي سالتكي لعفوالم ي فعالتعظعية0.012المةفيو ةT.،ورعمية15 ةعحوا ةرا معع رى

،ثيمتيوفعر0.012لمةفيو ةاT.،ورعمية15 شكلد لل متوسطمرجحواحد ةعح،وا ةيرا مععي رى

معلوم  مة ستعة عظعةمالهمةللمفتوى  اإللارىةالماتلةةتف همف ترشعدالةرارا اإللارىيةوتةعيعماآللاة

،و  لإددالكيوالر0.013المةفو ةT.،ورعمة17التعظ  متوسطمرجحواحد ةعح،وا ةرا معع رى

.،ورعمية51.،وا ةيرا مععي رى67عةالمرتتةابةعرظ متوسطمرجحف عةمؤهلةللتع ملمعاب ششةالتعظ

T0.040المةفو ة.
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وىتةقالت حثمعهذهاآلراةحعثى د ال ا قالمةترحإل رع سالتك لعفوالم  فعالتعظعة شكلدي لل

إديدالكيوالرف عيةمؤهلية،وتوفعرمعلوم  مالهمةللةظ  المفتةعدظإلتا  الةرارا الم  سيتة،فضيالًدين

دلمع ًودملع ًللتع ملمعاب ششةالتعظعة.

 البيئية :   اإلداريةن من نظام المحاسبة لمستفيديا -5

  تيي هجرعيي سالمتوسييطالةفيي   والمتوسييطالمييرجحواإل ةييرا المععيي رى5ىتييعنالجييدولررييما

ةاإللارىةالتعظعة.والتكرارا ال فتعة،للمفتةعدىنمنتشتعق ا قالمة ست

 (  5جدول رقم ) 
،  قياس المتوسط الحسابى والمتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبية

 البيئية. اإلداريةللمستفيدين من نظام المحاسبة 

متوسط  المستفيدون من النظام المقترح 
 حسابى

متوسط 
 مرجح

إنحراف 
 معيارى 

T إختبار 
 

مسللللللللتوي 
 المعنوية

(P-V) 
 دالة 0.021 . 27 1 . 94 .المستويات اإلدارية المختلفة داخل الشركة *

 دالة 0.041 . 53 . 65 . 61 .العاملون واتحادات العمال* 
 الجهات الخارجية المعنية بتقارير ادداء  * 

 .البيئي    
 

 دالة 0.012 .15 1 .97

 دالة 0.022 .28 .95 .91 .* جمعيات ووكالت حماية البيئة
 دالة 0.024 130, 700, 700, سط الكلى المتو 

 ل االحصائي  : ملحق التحلي المصدر
 

منالجدولالف  ق،ىتضحددقوجولتت ىن عنآراةالمفتةصي مي  م، شيأنتةدىيدالمفيتةعدىنمين

ولي ، ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة.حعث  لتالج ي  الا رجعيةالمع عية تةي رىراآللاةالتعظي المرتتيةاب

،ىلع  المفتوى  اإللارىية0.012المةفو ةT،ورعمة,15 متوسطمرجحواحد ةعحوا ةرا معع رى

T،ورعمية,27الماتلةةلاةلالشركةف المرتتةالث  عة، متوسطمرجحواحيد يةعح،وا ةيرا مععي رى

وا ةيرا ,65ةعيرظ متوسيطميرجح، ع م  ي لالعي ملونواتةي لا العمي لالمرتتيةاب0.021المةفو ة

،وتىتةيقالت حيثميعهيذهاآلراة،مينحعيثإدشي ةالج ي  0.041المةفيو ةT.ورعمية,53معع رى

الا رجعةالمرتتةابول ،حعثىفع ال ا قالمةترح صةةهس سعةلادمةالمفتوى  اإللارىةالماتلةةلاةيل

الشركة.
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 البيئية :   اإلداريةها  نظام المحاسبة األركان التى يستند علي -6

  تي هجرعي سالمتوسيطالةفي   والمتوسيطالميرجحواإل ةيرا المععي رى6ىوضحالجيدولرريما

والتكرارا ال فتعة،حولتةدىدابرك نالت ىفت ددلع   ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة.

 (  6جدول رقم ) 
ركان التى لأل،  مرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبيةقياس المتوسط الحسابى والمتوسط ال

 . البيئية اإلداريةيستند عليها  نظام المحاسبة 

متوسللللط  األركان التى يستند عليها النظام المقترح 
 حسابى

متوسط 
 مرجح

إنحلللللراف 
 معيارى 

T إختبار 
 

مسللللللللللتوي 
 المعنوية

(P-V) 
 غير دالة  0.060 . 76 . 15- . 14- .* المحاسبة عن ادداء البيئي في شكل عيني فقط
 غير دالة  0.060 . 77 . 12- . 11- .* المحاسبة عن ادداء البيئي في شكل مالي فقط 

 *المحاسبة عن ادداء البيئي في شكل عيني ومالى 
 دالة 0.010 .13 1 .98 .معا  

 دالة 0.043 510, 230, 240, المتوسط الكلى  

 .: ملحق التحليل االحصائي المصدر
منالجدولالف  ق،ىتضحوجولتت ىنف آراةالمفتةص م  م، شأنالمة ستةدناآللاةالتعظي في 

شكلدع  فةطو/هوالمة ستةدناآللاةالتعظ ف شكلم ل فةط،حعثىكيونالمتوسيطالةفي   والوسيط

 متوسطمرجحواحد يةعح،وا ةيرا المرجحس لت ً. ع م تىوجدتت ىندنالمة ستةدع ع ًوم لع ً،و لك

،وىتةقالت حثمعآراةالمفتةصي مي  مفي هيذاالشيأن،حعيث0.010المةفو ةT،ورعمة0.13معع رى

ىجبهنىفت دال ا قدل كلمنالمعلوم  العع عةوالم لعةمع ً.

 البيئية : اإلداريةمدخالت  نظام المحاسبة  -7

رعيي سالمتوسييطالةفيي   والمتوسييطالمييرجحواإل ةييرا المععيي رى  تيي هج6ىوضييحالجييدولررييما

والتكرارا ال فتعة،حولتةدىدمدةال  ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة.
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 (  6جدول رقم ) 
نظام ، لمدخالت  قياس المتوسط الحسابى والمتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبية

 لبيئية. المحاسبة اإلدارية ا

متوسط  مدخالت  النظام المقترح 
 حسابى

متوسط 
 مرجح

إنحلللللللللللراف 
 معيارى 

T إختبار 
 

مسللللللللللللتوي 
 المعنوية

(P-V) 
 * يعتمد النظام على البيانات المستخرجة من  

 دالة 0.008 . 10 1 0.988 .سجالت المحاسبة التقليدية  

 يتضمن قياس وتحليل التكاليف والمنافع * 
 دالة 0.010 . 13 1 0.982 الخارجية.البيئية الداخلية و    

 دالة 0.009 080, 1 990, المتوسط الكلى 

 .: ملحق التحليل االحصائي  المصدر
منالجدولالف  قىتضح،ددقوجولتت ىن يعنآراةالمفتةصي مي  م، شيأنتةدىيدميدةال  اي ق

.,08واحد ةعح،   ةرا معع رىالمة ستةاإللارىةالتعظعة،حعثىصلالمتوسطالكل للمتوسطالمرجح

،ودليي مفييتوىالع   يير: يي لالمرتتييةاتوليي ادتميي لال ايي قدليي التع  يي  0.09المةفييو ةTورعميية

T،ورعمية,10المفتارجةمنسجال المة ستةالتةلعدىة متوسطمرجحواحد يةعح،وا ةيرا مععي رى

فوالم ي فعالتعظعيةالداةلعيةوالا رجعية متوسيطميرجحواحيد،ىلع  رع سوتةلعلالتك لع0.008المةفو ة

.0.010المةفو ةT.ورعمة,13 ةعح،وا ةرا معع رى

وتىتةقالت حثمعآراةالمفتةص م  محولإدتم لال اي قدلي التع  ي  المفيتارجةمينسيجال 

واإلحصي ةا المة سيتعةوال  دسيعةوالكعمع هعيةالمة ستةالتةلعدىة.فمنابول هنىعتمددلي ك فيةالتع  ي  

واإل ت جعةوالتعظعةالت تت  ولك فةاب ششةالتعظعةوهثره دل الجوا بالمة ستعة.

 

 البيئية : اإلداريةوظائف نظام المحاسبة  -8
  تي هجرعي سالمتوسيطالةفي   والمتوسيطالميرجحواإل ةيرا المععي رى7ىوضحالجيدولرريما

لتكرارا ال فتعة،حولتةدىدوظ هف ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة.وا
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 ( 7جدول رق  ) 
 قياس المتوسط الحسابى والمتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبية

 . البيئية اإلداريةنظام المحاسبة  ف  لوظائ، 

متوسط  وظائف  النظام المقترح 
 حسابى

متوسط 
 مرجح

إنحراف 
 عيارى م

T إختبار 
 

مسللللللللتوي 
 المعنوية

(P-V) 
 * تحديد و حصر التكاليف والمنافع البيئية 

 دالة 0.014 .18 1 .96 التي تحدثها المنشأة .  

 * تبويب التكاليف البيئية حسب عالقتها  
 دالة 0.019 .22 1 .95 بالنتاج إلى ) تكاليف مباشرة/غيرمباشرة ( 

 ية على * تخصيص وتوزيع التكاليف البيئ
 األنشطة والمنتجات بشكل عادل .   

 دالة 0.012 .15 1 .97

 دالة 0.018 .23 .98 .94 تقييم ادداء البيئي لمنشآت األعمال .* 
 دالة 0.015 120, 990, 960, المتوسط الكلى 

 .: ملحق التحليل االحصائي  المصدر

ص م  م، شيأنتةدىيدوظي هف اي قمنالجدولالف  قىتضح،ددقوجولاةتال  عنآراةالمفتة

،ورعمية0.12   ةرا مععي رى0.99المة ستةاإللارىةالتعظعة.حعثىصلالمتوسطالكل للمتوسطالمرجح

T0.015المةفو ة.

ودل مفتوىالع   ر:ح زتاصعصوتوزىعالتك لعفالتعظعةدل اب ششةوالم تج   شيكلدي لل

،ىلع ي 0.012المةفيو ةT،ورعمية,15طمرجحواحد يةعح،وا ةيرا مععي رىالمرتتةابول  متوس

تةدىدوحصرالتك لعفوالم  فعالتعظعةالت تةدث  الم شأظ متوسطميرجحواحيد يةعحوا ةيرا مععي ري

وسطمرجح،وىأت ف المرتتةابةعرظتةععماآللاةالتعظ لم شآ ابدم ل مت0.014المةفو ةTورعمة,18

.0.018المةفو ةT.ورعمة,23.وا ةرا معع رى,98

 البيئية : اإلداريةمخرجات نظام المحاسبة  -9

  تيي هجرعيي سالمتوسييطالةفيي   والمتوسييطالمييرجحواإل ةييرا المععيي رى8ىوضييحالجييدولررييما

والتكرارا ال فتعة،حولتةدىدمارج   ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة.
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 ( 8جدول رقم ) 
 قياس المتوسط الحسابى والمتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبية

 لمخرجات نظام المحاسبة اإلدارية البيئية.، 

متوسط  مخرجات النظام المقترح 
 حسابى

متوسط 
 مرجح

إنحراف 
 معيارى 

T إختبار 
 

مسللللللللللتوي 
 المعنوية

(P-V) 
 سلبية (  –ة * تحديد ادثار البيئية ) ايجابي

 الناجمة عن أداء الشركة ألنشطتها   
 القتصادية.  

 غير دالة  0.060 0.11 1 0.99

 * المحافظة على الصحة العامة للعاملين 
 غير دالة  0.111 0.51 0.86 0.78 وتحديد سبل عدم تعرضهم للمخاطر.  

 * القياس الدقيق للتكاليف والمنافع البيئية 
 غير دالة  0.084 0.12 1 0.99 بجانب القتصادية .  

 مالية (  –* توفير مؤشرات بيئية ) عينية 
 دالة 0.019 0.25 0.97 0.92 كافية لتقييم ادداء البيئي.   

 غير دالة  0.068 320, 940, 950, * المتوسط الكلى 

 .ملحق التحليل االحصائي المصدر : 

لمفتةص مي  م، شيأنتةدىيدمارجي   اي قومنالجدولالف  قىتضح،ددقوجولتت ىن عنآراةا

T،ورعمية0.32، يإ ةرا مععي رى0.94المة ستهاإللارىة.جعثىصيلالمتوسيطالكلي للمتوسيطالميرجح

.0.068المةفو ة

ودل المفتوىالتةصعل :ىتصدرتةدىداآلث رالتعظعةال  جميةدينهلاةالشيركةب شيشت  اترتصي لىة

،وىل 0.060المةفو ةT.ورعمة0.11 متوسطمرجحواحد ةعحوا ةرا معع راىالمرتتةابول ،

T.ورعمية0.12 لكالةع سالدرعقللتك لعفوالم  فعالتعظعة متوسطمرجحواحد ةعح،وا ةرا مععي رى

دسيتلديدق،وىأت في المرتتيةابةعيرظالمة فايةدلي الصيةةالع ميةللعي ملعنوتةدىي0.084المةفو ة

.0.111المةفو ةT،ورعمة0.51،وا ةرا معع رى0.86تعرض مال الما ار متوسطمرجح

 النتائج اليجابية المترتبة على قياس وتحليل التكاليف البيئية :  -10

  تيي هجرعيي سالمتوسييطالةفيي   والمتوسييطالمييرجحواإل ةييرا المععيي رى9ىتييعنالجييدولررييما

تعة،حولتةدىدال ت هجاتىج  عةالمترتتةدلي رعي سوتةلعيلالتكي لعفالتعظعية شيكلمالهيموالتكرارا ال ف

ود لل.
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 ( 9جدول رقم ) 
 قياس المتوسط الحسابى والمتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبية

 للنتائج اليجابية المترتبة على قياس وتحليل التكاليف البيئية.

متوسط  جابية النتائج الي
 حسابى

متوسط 
 مرجح

إنحراف 
 معيارى 

T إختبار 
 

مسللللللللللتوي 
 المعنوية

(P-V) 
 * القياس الدقيق للتكاليف البيئية بجانب التكاليف  

 دالة 0.017 0.22 0.99 0.94 القتصادية لتحديد التكلفة الحقيقية للمنتجات.  

 * تحديد وتقدير التكاليف البيئية بكافة مراحل دورة 
 دالة 0.039 0.50 0.61 0.59 .لمنتجحياة ا  

 * المساهمة في إعداد التقارير البيئية لمن يهمه 
 دالة 0.013 0.17 1 0.97 األمر  

 دالة 0.023 210, 860, 840, المتوسط الكلى 

 .ملحق التحليل االحصائي المصدر :       

حولتةدىدال تي هجاتىج  عيةومنالجدولالف  ق،ىتضحددقوجولاةتال  عنآراةالمفتةص م  م

المترتتةدل رع سوتةلعلالتك لعفالتعظعة شكلمالهمود للدل الم تج  والمراحلات ت جعة.حعثىصل

.0.023المةفو ةT،ورعمة0.21،   ةرا معع رى0.86المتوسطالكل للمتوسطالمرجح

التةي رىرالتعظعيةلمينى ميةابميرالمرتتيةابولي ودل المفتوىالتةصعل :  لتالمف همةف إديدال

،وىلي  ليكالةعي س0.013المةفيو ةT،ورعمية0.17 متوسطمرجحواحيد يةعح،وا ةيرا مععي رى

،0.99الدرعقللتك لعفالتعظعة ج  بالتك لعفاإلرتصي لىةلتةدىيدالتكلةيةالةةعةعيةللم تجي   متوسيطميرجح

،وىأت ف المرتتةابةعرظتةدىدوتةدىرالتك لعفالتعظعة0.017المةفو ةTورعمة،0.22وا ةرا معع رى

المةفييو ةT،ورعميية0.50،وا ةييرا مععيي رى0.61 ك فييةمراحييللورظحعيي ظالم ييتج، متوسييطمييرجح

0.039.

 :  األخري البيئية ونظم المحاسبة  اإلدارةعالقة النظام بنظم  -11

  تي هجرعي سالمتوسيطالةفي   والمتوسيطالميرجحواإل ةيرا المععي رى10ىوضحالجدولرريما

والتكرارا ال فتعة،لعالرة ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة  اماإللارظالتعظعةو امالمة ستةابةري.
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 (10جدول رقم ) 
 بيةقياس المتوسط الحسابى والمتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النس

 .األخري البيئية ونظم المحاسبة  اإلدارةلعالقة نظام المحاسبة اإلدارية البيئية بنظم 

متوسط  عالقة النظام المقترح بنظم اإلدارة البيئية  
 حسابى

متوسط 
 مرجح

إنحراف 
 معيارى 

T إختبار 
 

مسللللللللللتوي 
 المعنوية

(P-V) 
 * يوجد تبادل مستمر للبيانات والمعلومات بين 

 ة اإلدارية البيئية ونظم اإلدارة نظام المحاسب  
 البيئية.  

 دالة 0.010 0.13 1 0.98

 * يوجد تبادل مستمر للبيانات والمعلومات بين 
 نظام المحاسبة اإلدارية البيئية ونظم المحاسبة    
 .التقليدية الحالية    

 دالة 0.019 0.24 1 0.95

 * تعتمد درجة جودة المعلومات التي يوفرها نظام 
 المحاسبة اإلدارية البيئية على درجة جودة   
 معلومات األنظمة المحاسبية األخري .  

 دالة 0.036 0.46 0.78 0.74

 * ترتبط درجة جودة معلومات التقارير المالية 
 على درجة جودة معلومات نظام المحاسبة   

 اإلدارية البيئية.   
 دالة 0.033 0.42 0.83 0.79

 دالة 0.024 250, 900, 870, المتوسط الكلى 

 .: ملحق التحليل االحصائي  المصدر
 

منالجدولالف  قىتضح،ددقوجولاةتال  عنآراةالمفتةص م  م،حولدالرة اي قالمة سيتة

اإللارىةالتعظعة  اماإللارظالتعظعةمن  حعة،و امالمة ستةالتةلعدىةمن  حعيةهةيرى.حعيثىتليغالمتوسيط

.0.024المةفو ةT،ورعمة0.25،   ةرا معع رى0.90لمتوسطالمرجحالكل ل

 

ودل مفتوىالع   ر:ح زوجولتت للمفيتمرللتع  ي  والمعلومي   يعن اي قالمة سيتةاإللارىية

T،ورعمية0.13التعظعةو اماإللارظالتعظعةالمرتتةاتول  متوسطمرجحواحد يةعح،وا ةيرا مععي رى

،ىلع  وجولتت للمفتمرللتع    والمعلوم   عنال ا قالمةترحو امالمة ستةالتةلعدىة،0.010ةفو ةالم

،وىيأت في المرتتية0.019المةفيو ةT،ورعمية0.24 متوسطمرجحواحيد يةعح،وا ةيرا مععي رى

ةري.ابةعرظإرتت اجولظمعلوم  ال ا ق جولظمعلوم  اب امةالمة ستعةاب
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 :  المزايا التى يحققها النظام المقترح -12
  ت هجرعي سالمتوسيطالةفي   والمتوسيطالميرجحواإل ةيرا المععي رى11وىوضحالجدولررما

والتكرارا ال فتعة،للمزاى الت ىةةة   ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة.

 (11جدول رقم ) 
 قياس المتوسط الحسابى والمتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبية

 للمزايا التى يحققها نظام المحاسبة اإلدارية البيئية. ، 
 .: ملحق التحليل االحصائي  مصدرال

منالجدولالف  قىتضح،ددقوجولاةتال  يعنآراةالمفتةصي مي  م،حيولتةدىيدالمزاىي التي 

، ييإ ةرا 0.89ىةةة يي  ايي قالمة سييتةاإللارىييةالتعظعيية.حعييثىتلييغالمتوسييطالكليي للمتوسييطالمييرجح

توىالتةصيعل :تصيدرتةيدىممعلومي  مالهميةدين،ودل المفي0.023المةفو ةT،ورعمة0.17معع رى

التك لعفوالم  فعالتعظعةلمنى مةابمرالمرتتةابولي ، متوسيطميرجحواحيد يةعح،وا ةيرا مععي رى

متوسط  المزايا التى يحققها النظام المقترح 
 حسابى

وسط مت
 مرجح

إنحراف 
 معيارى 

T إختبار 
 

مسللللللللللتوي 
 المعنوية

(P-V) 
 *  تحديد ادثار المالية الناجمة عن اللتزام 

 بالتشريعات البيئية الحالية أوالمتوقع صدورها    
 مستقبال.   

 دالة 0.023 0.30 0.94 0.89

 * ترشيد وتخفيل التكاليف البيئية التي تتحملها  
 المنتجات وزيادة   الشركة، لتخفيل تكلفة   
 هامش الربح وتحقيق مزايا تنافسية.   

 دالة 0.021 0.27 0.96 0.91

 دالة 0.022 0.28 0.95 0.91 *  تعظيم الستفادة من إعادة تدوير المخلفات.  
 *  ترشيد وتخفيل تكلفة استهالك المواد الخام 

 دالة 0.021 0.26 0.96 0.92 والطاقة    

 دارية، وتقييم أداء األنشطة * ترشيد القرارات اإل
 دالة 0.013 0.17 1 0.97 البيئية .   

 * تقديم معلومات دقيقة ومالئمة عن التكاليف 
 والمنافع البيئية لمن يهمه األمر.   

0.97

 دالة 0.012 0.15 1 6

 * تحسين كفاءة وفعالية التشريعات والسياسات  
 ةدال 0.037 0.46 0.77 0.73 البيئية الحالية.   

 دالة 0.039 0.50 0.68 0.65 * تدعيم فعالية نظم اإلدارة البيئية . 
 دالة 0.023 170, 890, 870, المتوسط الكلى 
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،وىل  لكترشعدالةرارا اإللارىة،وتةععمهلاةاب ششةالتعظعة، متوسط0.012المةفو ةT،ورعمة0.15

،ثيمترشيعدوتاةيعضتكلةية0.013المةفيو ةT،ورعمية0.17وا ةيرا مععي رىمرجحواحيد يةعح،

،0.021المةفيو ةT،ورعمية0.26وا ةيرا مععي ري0.96است الكالموالالا قوالش رة متوسطمرجح

،0.50،وا ةرا معع رى0.68ف حعن  لالمرتتةابةعرظتددعمف دلعة اماإللارظالتعظعة متوسطمرجح

.0.039المةفو ةTورعمة

وىتةقالت حثمعآراةالمفتةص م  م،ف حع زظتةدىممعلوم  مالهمةدنالتك لعفوالم ي فعالتعظعية

يقـي  نظـا  "الاـرض الثانى ال ى ينـص علـىرتول ةةلمنى مهابمرالمرتتةابول ،ابمرالذيىؤكد

".ف والمنافع البيئية ، وياةح عن ا بشكل ملئم وعادةالمحاسبة اإلدارية البيئية التكالي

 معوقات النظا  المقترح :  - 13

  تي هجرعي سالمتوسيطالةفي   والمتوسيطالميرجحواإل ةيرا المععي رى12ىوضحالجدولرريما

والتكرارا ال فتعة،للمعور  الت تواجهتشتعق ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة.

 (12) جدول رقم 
 قياس المتوسط الحسابى والمتوسط المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبية

 للمعوقات التى تواجه تطبيق  نظام المحاسبة اإلدارية البيئية.، 

متوسط  المعوقات التى تواجه تطبيق النظام المقترح 
 حسابى

متوسط 
 مرجح

 إنحراف
 معيارى 

 إختبار
T 

 مستوي المعنوية

(P-V) 
 بة فصل تكاليف األنشطة البيئية عن األنشطة * صعو 

 دالة 0.021 0.27 0.99 0.93 القتصادية.  

 دالة 0.025 0.32 0.98 0.92 * صعوبة قياس التكاليف البيئية بدقة وموضوعية .
 * عدم إدارج بعل التكاليف البيئية بالسجالت  

 دالة 0.023 0.41 0.84 0.80 المحاسبية نتيجة حدوثها خارج المنشأة.   

 * وجود جهات أخرى أكثر مسئولية عن أداء 
 دالة 0.045 0.57 0.59 0.54 األنشطة البيئية، كوزارة البيئة.   

 دالة 0.030 270, 830, 800, المتوسط الكلى 

 .: ملحق التحليل االحصائي  المصدر

حيولتةدىيد عيض ،ىتضحددقوجولإةتال  يعنآراةالمفتةصي مي  م،12ومنالجدولررما

المعور  المتورعهنتعوق ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعةدنتألىةم  مه.حعثىتلغالمتوسطالكل للمتوسط

،ودليي مفييتوىالع   يير:تتصييدر0.030المةفييو ةT،ورعميية0.27، ييإ ةرا مععيي رى0.83المييرجح

،0.99لعفاب ششةاإلرتص لىة، متوسطميرجحالمرتتةابول  عو ةفصلتك لعفاب ششةالتعظعةدنتك 
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،وىل  لكددقالةدرظدل رع سالتكي لعفالتعظعية درية0.021المةفو ةT،ورعمة0.27وإ ةرا معع رى

وموضودعة.ف حعنىأت ف المرتتةابةعرظوجولج ي  هةيرىهكثيرمفيظولعةدينآلاةاب شيشةالتعظعية

 حثمعآراةالمفتةص م  م،ف  عو ةفصلتك لعفاب ششةالتعظعةدنتك لعفكوزارظالتعظعة.وىتةقالت

اب ششةاترتص لىة،مم ىترتبدلع   عو ةرع س   درةم  ستة.
 

 البيئى :  ادداءالمؤشرات الالزمة لتقييم  - 14

را المععيي رى  تيي هجرعيي سالمتوسييطالةفيي   والمتوسييطالمييرجحواإل ةيي13ىوضييحالجييدولررييما

والتكرارا ال فتعة،للمؤشرا الم لعةوغعرالم لعةالالزمةلتةععماآللاةالتعظ .

(13جدوة رقم ) 

 قياس المتوس  الحسابى والمتوس  المرجح واإلنحراف المعيارى والتكرارات النسبية

 ، للمؤشرات المالية وغير المالية اللزمة لتقييم اآلداو البيئى.

متوسط  الالزمة لتقيم ادداء البيئىالمؤشرات 
 حسابى

متوسط 
 مرجح

 إنحراف
 معيارى 

 
T إختبار 

 

مستوي 
 المعنوية

(P-V) 
 * يوفر النظام المحاسبي المقترح لشركتكم 

 معلومات تساعد في تقييم ادداء البيئي في ضوء   
 األنشطة القتصادية والبيئية.  

 دالة 0.006 0.07 1 0.98

 فير المعلومات الالزمة لتقييم * توجد أهمية لتو 
 غير دالة  0.059 0.76 0.19- 0.17- ادداء البيئي للمنشأة في صورة مالية فقط.  

 * توجد أهمية لتوفير المعلومات الالزمة لتقييم 
 غير دالة  0.059 0.76 0.17- 0.16- ادداء البيئي للمنشأة في صورة عينية فقط.  

 ات الالزمة لتقييم *  توجد أهمية لتوفير المعلوم
 ادداء البيئي للمنشأة في صورة عينية ومالية    
 معا .   

 دالة 0.006 0.07 1 0.99

 دالة 0.023 380, 400, 410, المتوسط الكلى 

 .: ملحق التحليل االحصائي  المصدر
  م لعيةومنالجدولالف  قىتضح،وجولتت ىن عنآراةالمفتةص م  م،حولههمعةتوفعرمعلومي

المةفيو ةT.ورعمية0.76، ي  ةرا مععي رى0.19–فةطلتةععماآللاةالتعظ .حعث لغالمتوسطالميرجح

،وكذلكىوجدتت ىن،حولههمعةتوفعرمعلوم  دع عهفةطلتةععماآللاةالتعظي .حعيث ليغالمتوسيط0.059

،ف حعنتؤىيدآراةالمفتةصي مي  م0.059المةفو ةT،ورعمة0.76،   ةرا معع رى0.17–المرجح

م لعية معي ًلتةعيعماآللاةالتعظي ، متوسيطميرجحواحيد يةعح،وا ةيرا –ههمعةتوفعرمعلوم  ادع عه

،وىتةقالت حثمعآراةالمفتةص م  م ضيرورظادتمي لال اي ق0.006المةفو ةT.ورعمة0.07معع رى

والم لعةمع ً،لتوفعرمعلوم  مالهمةللج   المفتةعدظ.المةترحدل المعلوم  العع عة
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 الاةل الرابع 

   الخلصة والنتائج والتوصيات
 الخلصة والنتائجأوال :

ت د الدراسةإل تةععممدىكة ةظوف دلعة ايمالمة سيتةالتةلعدىيةالة لعية،في الةعي سوالتةرىيردين

ر.ومة ولة   ةإا رم  ج ل ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة،ىايتصالتك لعفوالم  فعالتعظعة،لمنى مهابم

 تةدىدورع سالتك لعفوالم  فعالتعظعةوالتةرىرد    شكلمالهمود لل،ثمتشتعق لكاإلا ردل مجمودة

منالشرك  الص  دعة مدى ةالف لا ،لمعرفةمدىتةتل  لل ا قالمةترح.

دراسة،تمإددالر همةاستةص ة،تتضمنهر عةمجمود  رهعفيعةتتمثيلفي ه عي لولتةةعقههدا ال

المفظولعةالتعظعةللم امة،ورصور امالمة ستةالتةلعدىةالة لعة،ثمه ع لاإلا رالمةترحللمة ستةاتلارىية

ري،فضيالًدينمزاىي ومعوري  التعظعة، ج  بدالرة لكاإلا ر  اماإللارظالتعظعةو امالمة سيتةابةي

مةيرلظمينمفيظول اإللارظالعلعي وإلارا 179ال ا قالمةترح.وردتمتجمععالتع    الا  ة  لدراسةمن

التك لعفوالةف    الم لعةوالتةوثوالتشوىروالجولظوالصةةالع مة  لشرك  الصي  دعةمةيلالدراسية،

مينةياللديدلمينالمةي ىعا(SPSS Ver.13)اق ر  مجالتةلعلاإلحص ه وتمتةلعلتلكالتع      ستاد

واتةتت را اإلحص هعةالت ت  سباتععةالتع    .

 نتائج الدراسة:
 توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ما يلى:

ة شكلمالهمود للددقردرظ امالمة ستةالتةلعدىةالة لعةدل الةع سواإلفص حدناب ششةالتعظع -1

وىرجع لكإل ددقوجولروا عن عظعة  رمة،تجترهذهالم شآ دل التةرىيرواإلفصي حدين0

هذهاآلث ر.فضالًدنددقوجولضنواك فعةدلي إلارا الشيرك  ،تلزم ي   إلفصي حدينآثي ر

ه ششت  التعظعةدل المجتمعوالتعظةالمةعشة.

ة ستةالتةلعدىةالة لعة ةع سالتك لعفوالم  فعالتعظعة شكللرعيقواإلفصي حد  ي ددقرع ق امالم -2

لمنى مهابمر.حعثتىتمإلراج عضالتك لعفالتعظعةضمنالفجال المة سيتعة،كتكي لعفتت ي 

،وتوزىع ي  ام عظعةجدىدظمفتةتالً.كم ىتمإلراجالتك لعفالتعظعةضمنحفي    التكي لعفالع مية

 شكلغعرد للدل المراحلوالم تج  .

ضرورظتةدىدههدا ال ا قالمةترح،حعيثحي زإديدالوتةيدىمتةي رىرة رجعيةلمينى ميهابمير -3

لعةصحدنمدىهلاةالشركةلمفظولعت  التعظعةالمرتتةابول ،ىلعهتةدىدورعي سالتكي لعفوالم ي فع

.التعظعة شكلمالهمود لل

ضرورظادتم لال ا قالمةترحدل التع    الكمعةوالم لعةمع ً،للمة ستةدنابلاةالتعظ . -4
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ادتم لال ا قالمةترحدل التع    المفتارجةمنسجال  امالمة سيتةالتةلعدىية،حعيثىتضيمن -5

رع سوتةلعلالتك لعفالتعظعةالداةلعةوالا رجعةمع ً.

المعلوم   عن ا قالمة ستةاتلارىةالتعظعيةمين  حعية،و ايماإللارظالتعظعيةمينتت للالتع    و -6

  حعةهةري.

ىةةقال ا قالمةترحالعدىدمنالمزاى ههم  تةيدىممعلومي  لرعةيةومالهميةدينالتكي لعفوالم ي فع -7

تةمل ي الشيركة.ثيمتةدىيدالتعظعةلمنى مهابمر،ىل  لكترشعدوتاةيعضالتكي لعفالتعظعيةالتي ت

اآلث رالم لعةالت تتةمل  الشركة تعجةالتزام    لتشرىع  التعظعةالة لعةهوالمتورعحدوث  مفيتةتالً

وه ا يؤ د صـحة الاـرض .وهةعراًترشعدالةرارا اإللارىةوتةععمهلاةاب ششةالتعظعةدع ع ًوم لع ً.

 الثاني من فروض الدراسة.

 عضالصعو   الت تواجهتشتعيق اي قالمة سيتةاإللارىيةالتعظعية،ههم ي  يعو ةفصيلتوجد -8

تكيي لعفاب شييشةالتعظعييةديينتكيي لعفاب شييشةاترتصيي لىة،ودييدقإلراج عييضالتكيي لعفالتعظعيية

عية  لفجال المة ستعة تعجةحدوث  ة رجالم شأظ،فضالًدنددقود وإلراكاإللارظالعلع  أهم

المة ستةاإللارىةالتعظعة.

توجددالرةارتت ا ا لتلةمع وىةارلىة عنرع قال ا قالمةترح ةع سوتةلعيلالتكي لعفالتعظعية -9

الداةلعةوالا رجعةمع ً،وتةدىدفريومج ت التةفعنالتعظ .

  ي  والمعلومي   يعنتوجددالرة ا لتلةمع وىةارلىةحولههمعيةوجيولتتي للمفيتمرللتع -10

 ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعةو اماإللارظالتعظعة،والةع سالدرعقللتك لعفوالم  فعالتعظعة.

توجددالرة ا لتلةمع وىةدكفعة عنتداةلاب ششةاترتص لىةوالتعظعةمع ً،والةع سالدرعق -11

للتك لعفوالم  فعالتعظعة شكلد لل.

الرة ا لتلةمع وىة يعنرعي قال اي قالمةتيرح تتوىيبالتكي لعفالتعظعيةحفيبدالرت ي توجدد -12

  إل ت جإل تك لعفمت شرظوغعرمت شرظ،وتددعمكة ةظوفع لعة اماإللارظالتعظعة.

 ثانيا: توصيات الدراسة
 د ابس سي للدراسية"وضيعف ضوة ت هجالدراسةالتشتعةعةو ت هجالتةلعلاإلحص ه ،ولتةةعقال

إا رم  ج متك ملل ا قالمة ستةاإللارىةالتعظعة،سعع  ةومع لجةالةصورف  ايمالمة سيتةالتةلعدىية".

المفظولدنت ةعيذه –اتععةالتو عة–فةدتمت  ولتو ع  الدراسةمنةاللالتركعزدل امج لالتو عة

،والتي ىلاصي  الشركة،والص  دة،والةكومة،والمفتويابك لىم والم  ي آلعةت ةعذه  دل مفتوي–

.الت ل الجدول
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 تـوصيــات الـدراســة 

مجال  م
 آلية تنفيذها  المسئول عن تنفيذها  طبيعة التوصية  التوصية 

1 

 الشركة
 
 
 

ضرورة اقتناع اإلدارة العليبا  -1/1
بأهميبببة المحاسببببة اإلداريبببة البيئيبببة 

 مها لها .ودع

نشبببر البببوعي البيئبببى ببببين  1/1 اإلدارة العليا  1/1
المسببببتويات اإلداريببببة المختلفببببة 

 والعاملين .

ضبببببببرورة   بيبببببببق الشببببببببركات  1/2
الصناعية نظام المحاسببة اإلداريبة 
البيئيببببة كنظببببام متكامببببل، لمعالجببببة 
 األنش ة االقتصادية والبيئية معا .

إدارة جديبببببببببببببببببببببببببدة  1/2
 سبببمى إدارة المحاسببببة 

داريببببة البيئيببببة  تبببببع اإل
اإلدارة العامبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة 

 للحسابات بالشركة.

وجبببود محاسببببين إداريبببين  1/2
أكفببا  لت بيببق نظببام المحاسبببة 
اإلداريبببة البيئيبببة ، لبببديه  الحبببد 
األدنبببببببببى مبببببببببن المعرفبببببببببة فبببببببببى 
مجبببببببباالت البيئببببببببة واالجتمبببببببباع 
واالقتصبباد والهندسببة والكيميببا  

 والصحة العامة.

االسببتفادة مببن نمببولة ب اقببة   1/3
 Balancedاألدا  المتببببببوازن 

Score Card   لتقيبببببببي  األدا
 االقتصادى والبيئى معا .

 

نظببببببببببببببببببببببببب  اإلدارة  1/3
البيئيببببة بالشبببببركة و/أو 
إدارة المحاسبببببببببببببببببببببببببببببببببببة 

 اإلدارية البيئية.

االعتمبببببببببببببببببببببببباد علببببببببببببببببببببببببى  1/3
المعلومبببببببات العينيبببببببة والماليبببببببة 
لتقيببببي  األدا  البيئببببى لمنشبببب ت 

 األعمال.

 الصناعة  2

وات والبببرامج عقببد و نفيببا النببد  2/1
التدريبيبببببببببببة المحاسببببببببببببية والبيئيبببببببببببة 
للعببببباملين بكبببببل ق ببببباع صبببببناعي ، 
لكيفية التعامل مع األنش ة البيئيبة 
 والمحافظة على الموارد ال بيعية.

مراكبببببببز  حبببببببديث  2/1
 الصناعة.

 
 

االسببببببتعانة بخبببببببرا  مببببببن  2/1
داخبببببببببل وخبببببببببارة وزارة البيئبببببببببة 
إللقبببببببببببا  النبببببببببببدوات والببببببببببببرامج 

وعي التدريبيببببة لنشببببر ثقافببببة البببب 
البيئبببببببي ببببببببين العببببببباملين بكبببببببل 

 ق اع صناعي.
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مجال  م
 آلية تنفيذها  المسئول عن تنفيذها  طبيعة التوصية  التوصية 

حفببببز الشببببركات التببببي  متنببببل  2/2
للقببببببببببوانين والتشببببببببببريعات البيئيببببببببببة، 
و سبببببببعى إلبببببببى  حسبببببببين صبببببببور ها 
بصببببفة خاصببببة والصببببناعة بصببببفة 
عامببببببببببببة أمببببببببببببام المجتمببببببببببببع. وردع 
الشببببركات التببببى ال  متنببببل للقببببوانين 
 و شوه صورة الصناعة بوجه عام.

مراكبببببببز  حبببببببديث  2/2
 الصناعة.

 قببببببببببببدي / عببببببببببببدم  قببببببببببببدي   2/2
القببببببببببببببببببببروض والتسبببببببببببببببببببببهيالت 
االئتمانيبببببببببببببة بسبببببببببببببعر فائبببببببببببببدة 
مببببنخفد. كببببدع  للصببببناعات 
التى  حافظ على البيئة، و حبد 

 من مخاطر التلو  البيئى.

 الحكومة 3

سبببن القبببوانين البيئيبببة الجديبببدة  3/1
التي  لزم  لبك الشبركات الصبناعية 
باإلفصببببباح عبببببن مسبببببئوليتها  جببببباه 

 للك. البيئة و حفيزها لتحقيق

وزارة البيئبببببببببببببببببببببببببببة  3/1
 وأجهز ها.

االعتمببببببباد علبببببببى مليبببببببات  3/1
جديبببببببببببدة لتحفيبببببببببببز الشبببببببببببركات 
لإلفصببببببببباح عبببببببببن مسبببببببببئوليتها 
البيئيببببببببببببببة منببببببببببببببل ) خفببببببببببببببيد 
الضبببببببببببببببببببرائب، اإلعفبببببببببببببببببببا ات 
الجمركيبببة،  قبببدي  االستشبببارات 

 البيئة المجانية...الخ ( . 
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 آلية تنفيذها  المسئول عن تنفيذها  طبيعة التوصية  مجال التوصية م

 
المستوى  
 األكاديمي 

 فعيبببل مشببباركة الجامعبببات  4/1
المصبببرية فبببي   بببوير المحاسببببة 

 اإلدارية البيئية.

الجامعببببببببببببببببببببببببات  4/1
والمعاهببببد المحاسبببببية 
 األكاديمية والمهنية.

 وجيبببببه بعبببببد بحبببببو   4/1
أعضببببببببببا  هيئببببببببببة التببببببببببدري  

والهيئبببببببببببببببببببببببببببة المعاونبببببببببببببببببببببببببببة   
)ماجسببببببببببتير/دكتوراه( نحببببببببببو 

 المجال البيئي .

 ضبببببببببافر جهبببببببببود األكبببببببببباديميين  4/2
والمهنيبببين المحاسببببين، لوضبببع إطبببار 
منهجببببببي للمحاسبببببببة اإلداريببببببة البيئيببببببة 
يحببببوز القبببببول العببببام ، ويمنببببل مببببنهج 
علمبببببببببي للمحاسببببببببببة عبببببببببن األنشببببببببب ة 

 البيئية.

الجامعببببببببببببببببببببببببات  4/2
والمعاهببببد المحاسبببببية 
 األكاديمية والمهنية.

إعبببداد الدراسبببات النظريبببة  4/2
إلبى والعملية ، بهدف التوصل 

إطببار محاسبببي محببدد للتعامببل 
 مع األنش ة البيئية.

إرسببببببببا  معببببببببايير للمحاسبببببببببة  4/3
 حكبببببببب   EMAاإلداريببببببببة البيئيببببببببة 

أبعادها األساسية )وخاصة القيباس 
والتقيببببي  واإلفصبببباح عببببن األنشبببب ة 

 البيئية(.

الجامعببببببببببببببببببببببببات  4/3
والمعاهببببد المحاسبببببية 
 األكاديمية والمهنية.

إصبببببببببدار معبببببببببايير فبببببببببى  4/3
اسببببببببببة اإلداريبببببببببة مجبببببببببال المح

البيئية  منبل القواعبد اإلرشبادية 
 للت بيق العملي للمهنيين.

  ببببببوير المقببببببررات الدراسببببببية  4/4
بكليببببببببات التجببببببببارة علببببببببي مسببببببببتوي  
البكبببببببببالوريوس والدراسبببببببببات العليبببببببببا 
لتتضبببببببببببببببمن مقببببببببببببببببررات  تنبببببببببببببببباول 
موضبببببببوعات المحاسببببببببة اإلداريبببببببة 

 البيئية .

أسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا اة  4/4
 الجامعات.

 خصبببببببببببببيص مسببببببببببببباحة  1/ 4/4
يبببببة للمحاسببببببة عبببببن القضببببببايا كاف

البيئيببببببببببة بببببببببببالمقررات الدراسببببببببببية، 
لتوسببببببببببببيع مببببببببببببدارل الخببببببببببببريجين 

 للتعامل مع  لك القضايا.
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 المراج   ع

 أول : المراجع العربية : 

 الكتب العلمية :  •

بحللوا التسللويق أسللاليب القيللاس والتحليللل واختبللار "  ،ثابببت عبببد الببرحمن ،إدريبب  (1)
 .2007 ،إلسكندريةالدار الجامعية با ،" الفروض

المحاسللبة اإلداريللة فللي خدمللة أغللراض التخطلليط والرقابللة "  ،رأفببت علببى ،رضببوان (2)
 ،شبببراببببدون ن ،  جامعبببة المنوفيبببة –شببببين الكبببوم  –كليبببة التجبببارة  " ،واتخللاا القلللرارات 

2008 . 

األسظ العلمية  -نظام  محاسبة التكاليفم اوع ، محمد عبد الحميد،"    (3)
 .2008امعة المنوفية، بدون ناشر، ة، ج "، كلية التجار  والعملية

 الرسائل العلمية : •
 

" اإلطار العلمي للمحاسبة البيئية دراسة   بيقية اختباريه علي  ،طارق فتحي ،( عمر1) 
 . 2004 ،جامعة القاهرة ،فرع الخرطوم –كلية التجارة  ،رسالة دكتوراه  ،الق اع الصناعي "

 الدوريات :  •

هميبببة اإلفصببباح البيئبببي فبببي إضبببفا  الشبببرعية علبببى األنشببب ة " أ   ،أيمبببن فتحبببي  ،الغببببارى  (1)
جامعبببة عبببين  ،كليبببة التجبببارة  ،المجلبببة العلميبببة لالقتصببباد والتجبببارة ،الرئيسبببية للشبببركات "

 .2002أكتوبر  ،العدد الرابع ،شم 

" دراسببة  حليليببة لمشببكالت نظببام معلومببات المحاسبببة  ،محمببد بهببا  الببدين بببديع ،القاضببي (2)
المجلببة العلميببة لالقتصبباد  ،الت بيق علببى ق بباع األعمببال فببي مصببر "اإلدارية البيئية مع 

  .2002أكتوبر   ،العدد الرابع ،جامعة عين شم  ،كلية التجارة   ،والتجارة

"  حليل منفعة المعلومات المحاسبية البيئية العينيببة لبنببا  مؤشببرات  ، محمد نجيب ،حمد  (3)
 ،مجلببة البحببو  التجاريببة ،ة المسببتدامة " قيببي  األدا  البيئببي االسببترا يجي فببي إطببار التنميبب 

 .2001 ،العدد األول ،جامعة الزقازيق ،بنها –كلية التجارة 
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 التكبباليف البيئيببة االسببتنمارية وأثرهببا علببي معلومببات القببوائ  الماليببة  " حنببا ، نعببي  فهببي  ،  (4)
،  30 ، المجلببد العببدد األول ،جامعة الزقببازيق ،كلية التجارة  ، مجلة البحو  التجارية ،"

 .2008 يناير

سببعيد، صببفا  محمببد سببرور، "دور المحاسبببة اإلداريببة البيئيببة فببي  رشببيد قببرارات اإلدارة   (5)
نحو استخدام التكنولوجيا النظيفة و اآلمنة بيئيا لدع  القببدرة التنافسببية لمنظمببات األعمببال 

لعبببدد فبببرع البنبببات، ا –، كليبببة التجبببارة، جامعبببة األزهبببر المجلبببة العلميبببة لكليبببة التجبببارة "،
 .2003الحادي و العشرون، يونيو  

اإلفصاح المحاسبي عن األدا  البيئي فببي  رشببيد القببرارات "دور  صالح ، إبراهي  رضا ،  (6)
جامعببببة  ، كليببببة التجببببارة ،مجلببببة البحببببو  التجاريببببة ،" و حسببببين جببببودة التقببببارير الماليببببة 

 .  2009يناير ويوليو  ، 31الزقازيق ، العدد األول والناني ، المجلد 

" إدارة التكببباليف البيئيبببة غيببببر المباشبببرة باسبببتخدام مببببنهج  ، محمبببد محمبببد علببببي ،عبببامر  (7)
 ،جامعبببة المنوفيبببة ، كليبببة التجبببارة ،مجلبببة مفببباق جديبببدة ،التكببباليف علبببي أسببباس النشببباط "

  .2007 ،يوليو و أكتوبر ،العدد النالث و الرابع

 –المؤشبببرات الماليبببة " عالقبببة مقبببايي   قيبببي  األدا  البيئبببي ب  ،عمبببرو حسبببين ،عببببد الببببر  (8)
المجلببة  ،حالببة دراسببية "–دراسببة  حليليببة مببن واقببع  جببارب الصببناعات المببؤثرة فببي البيئببة 

ينبببباير   ،العببببدد األول ،جامعببببة عببببين شببببم  ،كليببببة التجببببارة ،لالقتصبببباد و التجببببارة العلميبببة
2002. 

" دراسبببببة  حليليبببببة للتكببببباليف البيئيبببببة : إطبببببار مقتبببببرح لحصبببببر  ، -------------  (9)
البيئيبببة فبببي ق ببباع الصبببناعة المصبببري فبببي ضبببو   جبببارب البببدول التبببي  سبببعي  التكببباليف

المجلببببة العلميببببة لالقتصبببباد   ،لحمايببببة البيئببببة و نمببببولة رياضببببي لتقببببدير هبببباه التكبببباليف "
 .2002يناير  ،العدد األول ،جامعة عين شم  ،كلية التجارة  ،والتجارة
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إلداريببة البيئيببة للمسبباهمة " نحببو   ببوير منظومببة المحاسبببة ا ،نادية راضي ، عبد الحلي  (10)
جامعببة القبباهرة  ،كلية التجببارة ،مجلة الدراسات المالية و التجارية ،في التنمية المستدامة "

 .2003يونيو  ،العدد الناني ،بني سويف –

" مسببباهمة البببنظ  المحاسببببية فبببي التقريبببر واإلفصببباح عبببن األدا   ة ،ناديببب  ،عببببد الحلبببي  (11)
جامعببة األزهببر  ،كليببة التجببارة ،العلميببة لكليببة التجببارة المجلببة ،البيئببي لمنظمببات األعمببال "

 .2001ديسمبر  ،العدد التاسع عشر ،فرع البنات –

" مدخل مقترح لتقيي  األدا  البيئببي كبعببد خببام  فببي منظومببة  ،صفا  محمد ،عبد الداي  (12)
 ،مجلببة كليببة التجببارة للبحببو  العلميببة ،دراسببة ميدانيببة " -  ( BSC )األدا  المتببوازن 

 .2003سبتمبر  ،المجلد األربعين ،العدد الناني ،اإلسكندرية جامعة

"  فعيل دور نظ  المحاسبة و اإلدارة البيئية لتحقيق  ،عنايات حامد محمد ،ع ية (13)
جامعة  ،بنها –كلية التجارة  ،مجلة الدراسات و البحو  التجارية ،التنمية المستدامة "

 .2003 ،العدد الناني ،الزقازيق

علي مستوي  ( EMA )" إطار مقترح للمحاسبة اإلدارية البيئية  ،دخالد محم ،لبيب (14)
المجلة العلمية   ،منش ت األعمال ) بالت بيق علي ق اع الصناعة المصري ( "

 . 2002يوليو  ،العدد النالث ،جامعة عين شم  ،كلية التجارة  ،لالقتصاد والتجارة

إلدارية البيئية  ) دراسة فكرى للمحاسبة ا إطار" نحو  ،محمد عبد الحميد ،م اوع  (15)
 ،جامعة المنوفية ،كلية التجارة ،مجلة مفاق جديدة للدراسات التجارية ،نظرية   بيقية ( "
  .2006يناير وفبراير  ،العدد األول والناني

 التقارير والنشرات : •

الهيئة العامة لشئون الم ابع م والئحته التنفياية ،  1994( لسنة 4القانون رق  ) (16)
 .  1995، الجريدة الرسمية ، فبراير  األميرية
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