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        تمھيد 

                                                                    ي���رى المھتم���ون بدارس���ة مفھ���وم قي���اس ا�فص���اح ع���ن المس���ؤولية ا�جتماعي���ة للوح���دة                       

                                                                       أن�ه بنھاي�ة الثمانين�ات م�ن الق�رن الس�ابق تح�ول التركي�ز إل�ى ض�رورة ا�فص�اح ع�ن   ،   ة         ا�قتصادي

  ،                                                                 سواء من خ2ل التقارير المالية السنوية أو م�ن خ�2ل وس�ائل إفص�اح أخ�رى   ،                   المعلومات البيئية 

                                                                                      ولذلك يمكن القول إنه إذا نجحت المحاسبة في توصيل معلومات عن مدى كفاءة الوحدة ا�قتصادية 

                                                                               وفاء بمسئوليتھا ا�جتماعية خاصة في مجال مكافح�ة تل�وث البيئ�ة مثلم�ا نجح�ت م�ن قب�ل ف�ي      في ال

              فس�وف تس�ھم ب�2  ،                                                                  توصيل معلومات م2ئمة وكافية ع�ن م�دى كف�اءة ا9داء الم�الي أو ا�قتص�ادي 

                                                                                شك في التأثير الھادف ف�ي س�لوك متخ�ذي الق�رارات و أص�حاب المص�لحة ف�ي الوح�دة ا�قتص�ادية 

   .                                    دھم من جراء اتخاذ القرارات المناسبة            وتعظيم عوائ

  ت  آ                                                                          وت��أتي ھ��ذه الدراس��ة لتوض��يح ا�فص��اح المحاس��بي ا�جتم��اعي البيئ��ي ف��ي الش��ركات والمنش��            

                                                                      شغل ا�ھتمام بالبيئة مساحة متزايدة في السنوات ا9خيرة في الدول المتقدم�ة      حيث  ،                  الصناعية اليمنية 

                              فلم تكن ھ�ذه الش�ركات مھتم�ة بم�ا   ،                     ن التلوث الذي تحدثه                                     وتاريخھا لم يكن لدى الشركات أي قلق ع  ، 

                                               وضياع المياه غير المعالج�ة الت�ي ي�تم ال�تخلص منھ�ا   ،                                          يصدر من المداخن الذي يقلل من جودة الھواء 

                   وإن العج�ز الت�اريخي   ،                                                                           في ا9نھار والتي تدمر البيئة وبالت�الي تھ�دد البق�اء للكائن�ات الحي�ة دون تميي�ز 

       ل�ذلك �   .                                                              ً بيئة وما يصدر عنھا كان دائما سبب ا�ھمال وعدم تحسب الضرر مسبقاً                  وتأخر ا�ھتمام بال

                                                                                        يقتصر وفاء الوحدة ا�قتصادية بمسؤوليتھا نحو المجتم�ع ال�ذي تعم�ل في�ه عل�ى المس�اھمة ا�قتص�ادية 

           م�ن خ�2ل س�وء   ،    به                 إلحاق أدنى ضرر     عدم                 ً    وإنما يشمل أيضاً على  ،                            في رفاھية ھذا المجتمع فحسب 

                     ويتعين عليھا أن تبذل   ،                                                                 مھا الموارد وتلويث الماء وا9رض والھواء أو تلويث البيئة بشكل عام       استخدا

                                       بم�ا يض�من الح�د م�ن ھ�ذا التل�وث ومكافح�ة أي   ،                                                    الجھود الكافية للوف�اء بمس�ئوليتھا ا�جتماعي�ة البيئي�ة 

              أدائھ�ا ف�ي ھ�ذا                       وأن تفصح عن م�دى كف�اءة   ،                                                   تلوث يصيب البيئة بسبب مدخ2تھا وعملياتھا ومنتجاتھا 

   .                                                      المجال 9صحاب المصلحة فيھا وبخاصة المساھمون والمستثمرون

   :            مشكلة البحث 

يرى المحاسبون إن المحاسبة يجب أن يكون لھا بعد اجتماعي من خ2ل مساھمتھا ا�يجابية          

ا للوفاء عن طريق القياس وا�فصاح عن أداء التنظيمات خاصة ا�قتصادية منھ، في رفاھية المجتمع 

كما إن المستثمر يحتاج إلى بيانات ومعلومات تساعده على اتخاذ قرار ، بمسئوليتھا نحو المجتمع

ويحصل على ھذه البيانات والمعلومات من مصادر عديدة منھا التقارير ، ا�ستثمار في ا9سھم

ر ا�داري أھمية و قد ظھر في اLونة ا9خيرة في كل من الفكر المحاسبي والفك ،التقارير الماليةو

وقد أطلق ، بجانب مسؤولياتھا ا9صلية تجاه مساھميھا ، إضافة مسؤوليات جديدة للوحدات ا�قتصادية
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، عليھا المسؤولية ا�جتماعية لسعي تلك الوحدات لتحقيق نوع من التقدم ا�جتماعي 9فراد المجتمع

  .ة لمساھميھابجانب أھدافھا ا�قتصادية المتمثلة في تحقيق ا9رباح المناسب

لھذا تظل ھناك حاجة ماسة لدراسة مدى كفاءة ا�فصاح ا�جتماعي البيئي في الشركات      

 وإذا، وذلك للمساعدة في ترشيد قرارات ا�ستثمار في الشركات الصناعية اليمنية، اليمنيةالصناعية 

، عي البيئي في الشركاتكان كثير من الدراسات السابقة تتفق على أھمية ا�فصاح عن ا9داء ا�جتما

  :وھي ، فقد تبادر إلى ذھن الباحث مجموعة من ا9سئلة تمثل جوھر المشكلة لديه

 التقارير الماليةالبيئي في و ھل تفصح الشركات الصناعية اليمنية عن ا9داء ا�جتماعي -1

 ومرفقاتھا بشكل كاف ؟

د  المعلومات التي يوفرھا ا�فصاح عن ا9داء  -2 َ  N                                       إلى أي مدى ت ع  البيئي للشركات و ا�جتماعي           ُ 

 ؟ 9غراض اتخاذ القرارات ال2زمة، مھمةالصناعية اليمنية 

 ھل تقوم الشركات الصناعية بنشر تقارير مالية شاملة لمتطلبات المستفيدين من التقارير المالية ؟ -3

طبيعة النشاط ، أدائھا ا�قتصادي ، حجم الشركة ( أثر كل محدد من محددات ا�فصاح  معرفة -4

 اليمنية  الصناعيةعلى القرارات ا�دارية ال2زمة في الشركات ) لذي تزاوله الشركة ا

   :       البحث      أھداف 

ا�فصاح المحاسبي ا�جتماعي البيئي للشركات الصناعية اليمنية معرفة مدى تھدف ھذه الدراسة الى 

  :من خ2ل 

 .ليمنية ا�فصاح المحاسبي ا�جتماعي البيئي للشركات الصناعية ا التعرف على � 

المعلومات التي يوفرھا ا�فصاح ا�جتماعي البيئي في الشركات الصناعية  التعرف على أھمية � 

 .اليمنية 

معرفة مدى تغطية ا�فصاح المحاسبي ا�جتماعي البيئي في التقارير المالية للشركات الصناعية  � 

 .اليمنية لمتطلبات الجھات المستفيدة 

طبيعة نشاط ، ا ا�قتصادي أداؤھ،حجم الشركة ( ح كل محدد من محددات ا�فصا معرفة � 

 .في أداء الشركات الصناعية اليمنية ) الشركة

   :           أھمية البحث

        وص�يانة        البيئ�ة     على          المحافظة        بضرورة         النامية        والدول          الصناعية       الدول        اھتمام    من       البحث       أھمية      تبرز

        للتل�وث         المس�ببة          الصناعية    ات     الشرك        نفايات    من        التخلص      طريق    عن         القادمة        لQجيال          الطبيعية         مواردھا

   ف�ي   ،                                        من أھمية المجتمع والبيئ�ة بالنس�بة لRنس�ان       البحث           تنبع أھمية      كما  .         الحياة      تھدد   �       علمية        بطريقة
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                                                                                          العديد من الجوانب ومنھا اھتمام الحكومات وأف�راد المجتمع�ات الت�ي تتواج�د بھ�ا الش�ركات والمص�انع 

                                                بضرورة المحافظة عليھ�ا والوص�ول إل�ى ج�ودة معين�ة م�ن           ومطالبتھم   ،                ً       ً       التي تحدث تلوثاً ودماراً للبيئة

    ّ                                      ومن ّثم إصدار ق�وانين لحمايتھ�ا بم�ا ي�ت2ءم م�ع   ،                                                   الھواء والماء وجميع الموارد الطبيعية في ھذه البيئة

                   وعلي��ه �ب��د م��ن إض��فاء   ،                                                            ك��ل مجتم��ع وظ��روف إدراك ھ��ذه المش��كلة الناتج��ة ع��ن تلوثھ��ا وت��دميرھا

   .                                                    ة بالمجتمع والبيئة التي تفصح عنھا المنشآت ا�قتصادية                                المصداقية على المعلومات المتعلق

                بخاص�ة الميداني�ة   ،                                                                     ولھذا حظي ا�فصاح المحاس�بي ا�جتم�اعي البيئ�ي باھتم�ام الكثي�ر م�ن الدراس�ات  

      بخاص��ة   ،                                         ً    ّ  ً                         بغي�ة بل��ورة أھداف�ه وأھميت�ه ومحددات��ه مطلب�اً حيوّي��اً 9ص�حاب المص�لحة ف��ي الوح�دة   ،     منھ�ا

   .        المجتمع                        المستثمرين منھم وأفراد 

  :فرضيات البحث 

  :تم وضع فرضيات البحث على النحو التالي 

  :الفرضية ا�ولى 

عن ا9داء ا�جتماعي البيئي في الشركات الصناعية  المالية القوائمفي إن ا�فصاح المحاسبي     

  .     ً كافيا   يعتبر إفصاحاليمنية 

  :الفرضية الثانية 

البيئي في الشركات الصناعية و عن ا9داء ا�جتماعي يةالمال القوائمإن ا�فصاح المحاسبي في    

   .القرارات ا�زمة يذتخذو أھمية لماليمنية يقدم معلومات 

  :الفرضية الثالثة 

 �حتياجاتالمالية التي تنشرھا الشركات الصناعية اليمنية شاملة  القوائمأن ا�فصاح المحاسبي في 

  .المستخدمين للتقارير المالية 

  :رابعة الفرضية ال

طبيعة النشاط الذي تزاوله ، أدائھا ا�قتصادي، حجم الشركة ( أن محددات إفصاح الشركات    

  .عن أدائھا ا�جتماعي البيئي تؤثر على القرارات ا�دارية ال2زمة في ھذه الشركات) الشركة 

  :مصطلحات البحث

، قانون البيئة.( لمختلفةالمحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاھر الحياة بأشكالھا ا:البيئـة  � 

1995:26 (  

 ) 26 : 1995، قانون البيئة (.ھو تغيير في البيئة ناتج عن نشاط إنساني :ا9ثـر البيئي  � 
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وذلك بإتباع ، أن تظھر التقارير المالية للشركة جميع المعلومات والحقائق المالية: ا�فصاح  � 

المصالح على اتخاذ  سياسة الوضوح والشفافية لمساعدة متخذي القرارات وأصحاب

 )  156-105:  2009، الخيال . (القرارات ا�قتصادية الرشيدة 

                                                                ً فحص وتحليل وتقييم ا9نشطة المخططة بغية ضمان التنمية السليمة بيئيا  : تقييم ا9ثر البيئي � 

والقابلة ل2ستمرار ، وكذلك التوقع بالعواقب المحتملة والتدابير التي يقترح اتخاذھا للتخفيف 

  ) 26: سابق ، قانون البيئة .(ھذه التأثيرات أو �بطال مفعولھا من 

قيام ا�نسان بشكل مباشر أو غير مباشر ، إرادي أو غير إرادي بإدخال أي من : تلوث البيئـة  � 

المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية ، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على 

تية والحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية ، أو تأثير على صحة ا�نسان أو الحياة النبا

ا�ستخدامات المشروعة على البيئة ، أو تتداخل بأي شكل في ا�ستمتاع بالحياة وا�ستفادة 

 ) 26 :سابق ، قانون البيئة .(بالممتلكات

لبدائله في حالة ھي الدراسة التي تتضمن وصف التأثير البيئي لنشاط ما و: بيان التأثير البيئي  � 

 ) 26 :سابق ، قانون البيئة .(عدم الموافقة على ھذا النشاط 

  :حدود البحث

 :المجال المكاني

وھي ظاھرة منتشرة في كل ربوع ، � يمكن حصرھا في مكان واحد أن المشاكل البيئية       

ضرموت محافظة حبالصناعية  شركاتينا أن تكون دراستنا في الألھذه ا�سباب ارت، اليمن

  .                              ً        عتبارھا من اكثر الصناعات تلوثا  للبيئة اب

 :المجال الزماني

    م2016 لسنة  التقارير المالية ھاتتتمثل في الفترة التي شمل      

  :منھجية البحث 

أعتمد الباحث في دراسته النظرية على المنھج ا�ستقرائي حيث يقوم الباحث بدراسة ما أتيح له من   

كما أعتد ، ودوريات وأبحاث وبيانات ثانوية منشورة حول موضوع البحثمصادر بحثية من كتب 

  .الباحث في دراسته التطبيقية على أسلوب المنھج ا�ستنباطي 

في  spssكما تم ا�عتماد في إجراء التحليل ا�حصائي واختبار الفروض على البرنامج ا�حصائي 

  .السابق ذكرھا أو رفضھا إجراء اختبارات الحكم على مدى إمكانية قبول الفروض 
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  الفصل الثاني

  البيئية ا�جتماعية وا�طار العام للمحاسبة 

 ا�جتماعية والتكلفة البيئية و ا�جتماعية المحاسبة مفھوم: المبحث ا�ول  •

  .البيئية

•  ������ 	
���� :��������� �������� � �������  

  .البيئي ا�جتماعي المحاسبي ل/فصاح والمھني القانوني البعد: الثالثالمبحث  •

  .ا3فصاح المحاسبي ا�جتماعي البيئي ومشك2ته : الرابعالمبحث  •

  .الدراسات السابقة :  الخامسالمبحث  •
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  المبحث ا�ول

  والتكلفة ا�جتماعية البيئية البيئيةا�جتماعية المحاسبة مفھوم 

  تمھيد �

 .البيئية وتعريفھا و ا�جتماعية مفھوم المحاسبة �

 .التكلفة ا�جتماعية لتلوث البيئة في الفكر المحاسبي  �

 .مشكلة قياس التكلفة ا�جتماعية للتلوث البيئي  �

المتطلبات المحاسبية الواجب توافرھا للتمكن من قياس التكلفة ا�جتماعية  �

 . للتلوث البيئي

 .البيئية  و ا�جتماعية دور المحاسب في المحاسبة �

 .البيئية و ا�جتماعية نظام ا�ستحقاق للمحاسبة �

 .البيئية و ا�جتماعية إسھامات الفكر المحاسبي في المحاسبة �

 ا�جتماعية العوامل ا�جتماعية التي تحد من تطبيق مفاھيم المحاسبة �

 .البيئية و

بأھداف التقارير المالية لمتطلبات  الخاصة م2ئمة المفاھيم المحاسبية �

 .البيئية  و ا�جتماعية المحاسبة

 .ير اختيار المعلومات ا�جتماعية والبيئية معاي �

  التقارير الماليةالتأثيرات البيئية � نشطة الوحدات ا�قتصادية على إعداد  �
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  ا�ولالمبحث 

  البيئية و والتكلفة ا�جتماعيةالبيئية  و ا�جتماعية المحاسبةمفھوم 

  تمھيد 

ريفھا ودور المحاسب في المحاسبة عن التلوث نتناول في ھذا الفصل مفھوم المحاسبة البيئية وتع     

وأھم إسھامات الفكر ، وأثر المحاسبة في البيئة، ومشكلة قياس التكلفة ا�جتماعية البيئية، البيئي

ومعايير اختيار المعلومات ا�جتماعية البيئية ، المحاسبي في مجال المحاسبة عن المسؤولية البيئية

، والتطرق إلى أھمية التدقيق البيئي ومسؤوليات المدقق، قارير الماليةالتوالتأثيرات البيئية في إعداد 

، ومشك2ت المحاسبة،      ّ                                ومن ثم  التطرق إلى توضيح ا�فصاح البيئي، وخضوع التقارير البيئية للتدقيق

  .وا�فصاح عن ا9داء ا�جتماعي البيئي 

   :البيئية وتعريفھا والمحاسبة ا�جتماعية مفھوم 

د   �      َ  N ي ع  فالمحاسبة تقدم ،                   ً                                         دور المحاسبة سلبيا  في ا�زمة الحالية في المحافظة على البيئة  ُ 

وإذا ، المعلومات التي على اساسھا يتم اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تبعات اقتصادية واجتماعية 

صاح كانت أنشطة المشروعات تؤثر في البيئة بطريقة غير م2ئمة فإن المحاسبة تعد مسؤولة عن ا�ف

  .عن ھذه اLثار 

وتقدم ، فالمحاسبة كأي مھنة منظمة يقع عليھا مسؤولية المحافظة على الوحدة ا�قتصادية      

ويجب أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات تمكن من ، معلومات تظھر دور المنشأة ومساھمتھا في المجتمع 

ويمكن ان يكون ، ربح المشروعات ا�ستخدام ا�مثل والكفء للموارد وحماية البيئة والتوزيع العادل ل

للمحاسبة دور فعال في الرقابة على التلوث بتضمين منع التلوث بتكلفة ا�نتاج حيث إنه بقدر ا�مكان 

  )  217: 1992، يوميفال( .يجب أن تتضمن أسعار السلع كافة والتكاليف التي تحافظ على البيئة

انشطة إلزامية واختيارية تستھدف الحد من  أداء" ي فالمسؤولية ا�جتماعية البيئية للمنشأة تعن     

مع إدراك أن بعض ا9نشطة ، والمساھمة في حل مشاكل المجتمع البيئية ، النتائج السلبية لنشاطھا 

ا�جتماعية البيئية التي تفي ببعض حاجات المجتمع قد � تعود بفائدة اقتصادية مباشرة على المنشاة 

  ) .  43:  1998، شھير ( "  .ا�دارة مع ھموم المجتمع وإنما ھي إدراك وتجاوب من 

                                                                                       وب��النظر إل��ى مفھ��وم المحاس��بة م��ن منظ��ور المس��ؤولية البيئي��ة للمنش��أة بأن��ه إذا ك��ان للمحاس��بة ان           

             ً       ً                                                ً                       تؤدي دور فعا�ً ومؤثراً في المجتمع الذي تعمل في�ه فعليھ�ا أن تتبن�ى اھ�دافاً ت�رتبط ب�الظروف البيئي�ة 

                                                            وأن تستمر في خدمة ا9ھداف التي ترتبط بتل�ك الظ�روف وذل�ك م�ن خ�2ل   ،       مجتمع                  السائدة في ھذا ال
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                                                                                            توفير المعلومات التي يمكن أن تكون ذات فائدة في اتخ�اذ الق�رارات ا�قتص�ادية الت�ي إذا ت�م توفيرھ�ا 

                                                   وبالتالي فإن على مھنة المحاسبة ان تغي�ر م�ن أس�اليبھا   ،                ً                       فسوف تحقق مزيداً من الرفاھية ا�جتماعية 

                         ال���ى تقري���ر ع���ن نت���ائج ا9داء   ،                                                          التقليدي���ة والتحوي���ل م���ن التقري���ر ع���ن نت���ائج ا9داء ا�قتص���ادي فق���ط

                                            وعلى اعتب�ار أن التقري�ر عن�ه با�ض�افة إل�ى كون�ه   ،                                          ا�جتماعي للمنشآت لخدمة ا9طراف المعنية بھا

ّ   ً                              ً                                 جزءاً أساّسياً من مسئوليات المحاسب يعد واجباً عليه تجاه ا9طراف المعنية بنت�ائج                 ا9داء ا�جتم�اعي     ً    

    ).    46  :      سابق   ،      شھير   (  .                 عامة والبيئي خاصة

                                                                                ولك��ي تس��توعب المحاس��بة المالي��ة وظيفتھ��ا الجدي��دة ف��ي إع��2م طوائ��ف المجتم��ع بمحص��لة ا�داء           

                     فإنھا تكون مجب�رة عل�ى   ،                                                                  ا�قتصادي وا�جتماعي البيئي للمنشأة بصيغة م2ئمة لRفصاح أو الشفافية 

                                           وتوفير منھج جديد للتعبير عن ا9بعاد الوافدة   ،          ومبادئھا   ،                 فاھيمھا وفروضھا                     إعادة النظر في بعض م

                          فمفھوم المحاسبة ا�جتماعية   ،                                                                   إليھا على ھيئة تقارير تدخل تحت عباءتھا المحاسبة ا�جتماعية البيئية 

     اعي�ة                                                                                     البيئية يتمثل ف�ي توس�يع إط�ار المحاس�بة المالي�ة التقليدي�ة م�ن خ�2ل الوق�وف عل�ى اLث�ار ا�جتم

   .                                                   والبيئية للقرارات ا�دارية با�ضافة 9ثارھا ا�قتصادية 

                                                  عملي��ة اختي��ار متغي��رات ومق��اييس وإج��راءات لقي��اس ا9داء   "                            تع��رف المحاس��بة البيئي��ة بأنھ��ا و            

                                                         وتقديم المعلومات بطرق مناس�بة م�ن أج�ل تقي�يم ا9داء ا�جتم�اعي   ،                            ا�جتماعي على مستوى المنشأة 

   .(                                                                     معنية في المجتمع سواء أكانت ھذه ا9طراف من داخل المنشأة أم م�ن خارجھ�ا                  لھا إلى ا9طراف ال

   )  46  :      سابق   ،      شھير 

         البيئي�ة         الجوان�ب      افض�ل        وإدارة     فھم     الى      يقود         اجتماعي      وعلم      نظام   :"        بأنھا         البيئية          المحاسبة      عرفت     كما

       مؤسسة        تسببھا      التي   ة      البيئي        ا9ضرار       لقيمة      نقدي       وقياس       تحديد     على       وتعمل  ،       تكاليف    من     بھا       يتعلق     وما

     عن��د         بالبيئ��ة     تض��ر      س��لعة         إنتاجھ��ا       نتيج��ة    أو         تمارس��ھا      الت��ي        لQنش��طة       نتيج��ة  ،    بھ��ا         المحيط��ة        للبيئ��ة       معين��ة

    ف�ي      عنھ�ا        وا�ب�2غ        ا9ض�رار     تل�ك       لقيم�ة           المحاس�بية          المعالجة        بعملية        القيام    ثم     ومن  ،     بعده    أو          استھ2كھا

          والت�دقيق      بيئي       تقرير      بعمل        التوسع      يشمل     وقد  ،  ة       الملموس      وغير          الملموسة          للتكاليف      سواء         المالية         القوائم

   )        2007:430 ،     ابوزر   (  ".   ذلك     على

                                                                 ھي مجموعة من ا9نشطة التي تختص بقياس وتحليل ا9داء ا�جتماعي البيئي   "               وفي تعريف آخر         

                                                          وتوص��يل المعلوم��ات ال2زم��ة للفئ��ات والطوائ��ف المختص��ة وذل��ك بغ��رض   ،                     لوح��دة محاس��بية معين��ة 

   )     350  :      سابق   ،          الشيرازي     ".(                        ة تقييم واتخاذ القرارات                مساعدتھم في عملي

                                                            مقي��اس الض��رر ال��ذي يلح��ق ب��المجتمع ج��راء مزاول��ة الوح��دة ا�قتص��ادية   "                  وتع��رف أيض��ا بأنھ��ا         

                                                                          ويعتب��ر الھ��واء والم��اء وإلق��اء النفاي��ات وإح��داث الضوض��اء ش��ك2 م��ن أش��كال التك��اليف   ،         لنش��اطھا 

   .  )      164  :       1997  ،         أسماعيل   (           ا�جتماعية 
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كافة عناصر التكاليف المتولدة عن التزام المنشأة "ويعرف القياس المحاسبي البيئي بأنه        

،                                           ً              سواء كان ھذا ا�لتزام بمحض اختيارھا أو قسرا  بموجب القانون، بمسئوليتھا اجتماعية وبيئية معينة 

  ) 81: سابق ، شھير ( ويعتمد ھذا التعريف على أساس التكلفة الفعلية في القياس 

قيمة كل ما يتحمله المجتمع " أما تعريف القياس المحاسبي البيئي من وجھة نظر المجتمع فإنه       

، وتترجم تلك ا9ضرار على "وما يصيبه من أضرار نتيجة النشاط ا�قتصادي للمنشأة ، من تضحيات

وھو ما ، صورھما اLثار السلبية الخارجية التي تصيب المجتمع من التلوث وإھدار الموارد بكافة

ويعتمد ھذا التعريف على أساس تكلفة ، يتحمله في شكل تكاليف منع أو إص2ح وع2ج لتلك ا9ضرار

  ) . 82: سابق ، شھير ( الفرصة البديلة 

  :ومن خ2ل العرض السابق 9ھم التعاريف  للمحاسبة البيئية نجدھا قد توصلت إلى ما يأتي      

رتبط با9داء ا�جتماعي وامتداد له ، وأن توفير معلومات عنھا يحقق أن ا9داء البيئي للمنشأة م -1

 .مزيدا من الرفاھية ا�جتماعية 

ضرورة تغير ا9ساليب التقليدية للمحاسبة في التقرير عن نتائج النشاط وذلك بتحديد وقياس ع2قة  -2

 .والتقرير عنھا ، وأثار تلك الع2قة ، والبيئة المحيطة ، المنشأة بالمجتمع 

                                  ً                           ً                  أن ا9داء ا�جتماعي البيئي أصبح جزءا  من مسئوليات المحاسب وواجبا  عليه تجاه ا9طراف   -3

  .المھتمة بذلك ا9داء 

                                                                                 إن التطبيق المحاسبي مازال يقوم على افتراض مھم وضمني في الوقت نفسه وھ�و أن المش�روع           

                               ھذا القصور إلى الدعوة لمزيد من         وقد أدى   ،                                                    غير مسؤول بيئيا واجتماعيا حتى لو كان مملوكا للدولة 

                                                                                       البحث الذي اس�تھدف اھتم�ام المحاس�بيين بال�دور ال�ذي يمك�ن أن تؤدي�ه الوظيف�ة المحاس�بية م�ن حي�ث 

                                واستندت ھ�ذه ال�دعوة إل�ى المب�ررات   ،                                                           توفير المعلومات الخاصة بالتأثيرات البيئية للوحدة ا�قتصادية

       ) .     440  :       2001  ،       شحاتة   (          اLتية

                                                                               ا�تجاه الذي يدعو إلى اعتبار تكلفة المحافظة على البيئة وحمايتھا من تكلف�ة ا�نت�اج            التحول نحو  - 1

  .                                                                         مما يؤدي إلى دخول التكاليف البيئية وا�جتماعية في دائرة الوظيفة المحاسبية   ، 

                                 يح��تم عليھ��ا تط��وير أس��اليبھا لت��وفير   ،                                               قب��ول المحاس��بة تف��ويض المجتم��ع لھ��ا بحماي��ة م��وارده  - 2

                                                              ذ ف��ي ا�عتب��ار عن��د اتخ��اذ الق��رارات اس��تغ2ل ھ��ذه الم��وارد وتقي��يم ھ��ذا                 المعلوم��ات ك��ي تؤخ��

                  ا�ستغ2ل ومتابعته 

                                                                                    ال�دعوة المس��تمرة إل��ى أن يك��ون التقري�ر ع��ن المعلوم��ات البيئي��ة وا�جتماعي�ة ج��زءا م��ن المب��ادئ  - 3

  .          المحاسبية 
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  :التكلفة ا�جتماعية لتلوث البيئة في الفكر المحاسبي 

                                                                بيئ�ة إح�دى أھ�م مظ�اھر ا9داء ا�جتم�اعي والمس�ؤولية ا�جتماعي�ة للوح�دات ُ                 ُتعد مش�كلة تل�وث ال          

                                                                           وأحد مظاھر التصرفات الخارجية لھا التي �بد من إج�راء القي�اس المحاس�بي لھ�ا ض�من   ،          ا�قتصادية

  م     1995     لس�نة   )   26 (                                        ھ�ذا ويع�رف ق�انون حماي�ة البيئ�ة اليمن�ي رق�م   ،                          يسمى بالمحاسبة ا�جتماعية     ما

                  ويتك�ون ھ�ذا المح�يط   ،                                                            المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظ�اھر الحي�اه بأش�كالھا المختلف�ة   "             البيئة بانھا 

   )     سابق   ،                    قانون حماية البيئة     : (          من عنصرين

                                                                     يض��من الكائن��ات الحي��ة م��ن انس��ان وحي��وان ونب��ات وم��وارد طبيعي��ة م��ن ھ��واء وم��اء    :           عنص;;ر ك;;وني

   .                                             ومواد عضوية وغير عضوية وكذلك ا9نظمة الطبيعية   ،      وتربة

                 ثابت��ة وط��رق وجس��ور    ت  ءا    إنش��ا                                       يش��مل ك��ل م��ا أض��افه ا�نس��ان إل��ى الطبيع��ة م��ن    :              وعنص;;ر إنس;;اني

   .                                                            ومطارات ووسائل نقل ، وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات 

   ) 4   :    2004  ،          عبدالخالق (   :       مستويين     الى        البيئة      تصنف    أن      يمكن     كما

  )       ترب�ة  ،    م�اء  ،     ھواء (     يوي ح      محيط    من         المؤسسة      بھذه      يحيط    ما    كل    ھو  :        المؤسسة       مستوى     على � 

       اليھ��ا       النظ��ر    م��ن     �ب��د       والت��ي  )        حيوان��ات  ،     طي��ور  ،      خض��راء        مس��احات  (         بول��وجي      تن��وع     وم��ن

   .      للبيئة        مملوكة      اصول           باعتبارھا

      نشاط      يؤثر       والتي         للمجتمع          المملوكة          الطبيعية         العناصر      كافة    ھي  :      الكلي         ا�قتصاد       مستوى     على � 

  .         الموارد     ھذه       أرصدة     على         المؤسسة

          بالمؤسس�ة         المحيط�ة        ا�وس�اط   :"      بأنھ�ا       ا�ي�زو           والمق�اييس           للمواص�فات         الدولية      نظمة   الم        عرفتھا     كما

        وت�دخ2ت         وا�نسان          والحيوان           والنباتات          الطبيعية         والوارد         والتربة        والماء        الھواء     على      تشمل       والتي

    ".       العالمي        النظام     الى         المؤسسة     ضمن    من         المحيطة        ا�وساط     الى       وتمتد  ،        العناصر     ھذه      جميع

    ).  27   ،    2001  ،      الصرف (

إنه إذا كان للتلوث البيئي كل ھذا ا�ھتمام وكل ھذا الضرر في الحياة الكونية فما : ويمكن القول      

  سبب تجاھل أخذ التكاليف ا�جتماعية لھذا التلوث في ا�عتبار؟

وا�جابة عن ھذا التساؤل تكمن في استخدام معيار الربحية فقط أساسا لتقييم أداء الوحدة      

ادية، وبالتالي فإن عدم أخذ التكاليف ا�جتماعية البيئية بعين ا�عتبار سيكون سببا �ظھار ا�قتص

الوحدة ا�قتصادية أكثر كفاءة ، وبالتالي تحسين سمعتھا في السوق والحصول على المزايا التمويلية 

وھذا ،  وإن رغبة الوحدة ا�قتصادية بتعظيم ا9رباح إلى أقصى حد ممكن، وجذب مستثمرين جدد

وبالتالي  –بفرض ثبات العناصر ا9خرى –سيتطلب بالضرورة تخفيض التكاليف إلى أدنى حد ممكن 

فإن مصلحة الوحدة ا�قتصادية ا�قتصار على تكاليف ا�نتاج فقط دون أخذ التكاليف ا�جتماعية 

  ) . 166: سابق ، أسماعيل ( لتلوث البيئة بعين ا�عتبار 
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                                                               ى أن الوح��دات ا�قتص�ادية تس��ھم وبش��كل متع��اظم ف�ي تل��وث البيئ��ة وت��زداد                وخ2ص�ة الح��ديث ن��ر          

                                               وما يؤسف أنھا تمارس ذلك دون مراعاة لشروط حماية   ،                                         مساھمتھا مع زيادة إنتاجھا وتنوع أنشطتھا 

                                                                                                البيئة وقوانينھا وتعليماتھا التي تلزم مسببي التل�وث بالعم�ل عل�ى م�نح ھ�ذا التل�وث و إع�ادة البيئ�ة إل�ى 

                                                  وتستطيع الوحدات ا�قتصادية الحد ومنع ھذا التلوث م�ن   ،                                الطبيعية من خ2ل الحد من التلوث        حالتھا 

     ) .     167  :      سابق   ،         أسماعيل   (                    خ2ل القيام بما يلي 

   :                                                              تنفيذ إجراءات عملية مباشرة للحد من التلوث أو منعه من خ2ل اLتي   :     أو� 

  .               مجاري المختلفة                                                  إعادة تنقية المياه قبل قذفھا في ا9نھار وا9بحر وال - 1

  .                                                                       تنقية ا9دخنة المتصاعدة من خ2ل تركيب المرشحات و الف2تر للمداخن الصناعية  - 2

                                                                                    الطمر الصحي للنفايات بالشكل الذي يجعلھا غير ض�ارة بالبيئ�ة واس�تخدام وس�ائل حديث�ة تراع�ي  - 3

  .                  كانت مرتفعة الثمن     لو                مكان القديمة و         وإح2لھا              التلوث البيئي 

                                                                          دة ا�قتصادية مسئوليتھا ا�جتماعية باعتبار كل وحدة اقتصادية م�اھي إ� خلي�ة م�ن          تحمل الوح  :      ً ثانياً 

                                                                  ولكي يبقى ھ�ذا البن�اء ا�قتص�ادي س�ليما يج�ب عل�ى ك�ل خلي�ة القي�ام بال�دور   ،                      خ2يا البناء ا�قتصادي 

                                                                          ويترجم ھذا الدور من خ2ل مساھمة كل وحدة اقتصادية بتخصيص مبلغ سنوي يدفع إلى   ،           المنوط بھا

   .                                 التي يعني بحماية البيئة وتحسينھا   )                           مؤسسات أو جمعيات أو ھيئات   (                الدولة 

  :مشكلة قياس التكلفة ا�جتماعية للتلوث البيئي 

                                                                                     لسوء الحظ فإن ا�تجاھات ا�جتماعية التي تتحكم ف�ي التل�وث ل�م تظھ�ر إ� بع�د أن ت�أثرت البيئ�ة           

                                       ول�م ت�تح الفرص�ة للمحاس�بيين للقي�ام ببح�وث   ،       قومي�ة                                          المحيطة بالصناعات وأصبح التحكم في�ه مش�كلة 

                                                                                     ضرورية �بتكار طرق قياس تكاليف ال�تحكم ف�ي التل�وث ، في�تم تحدي�دھا لدرج�ة كبي�رة ف�ي عدي�د م�ن 

                                                        فيتم تحمل المنشأة بتكاليف ليس من الضروري أن تكون معادلة   ،                                  الصناعات بواسطة القانون واللوائح 

                                                     افظ��ة عل��ى بع��ض ا�عتب��ارات القانوني��ة الت��ي تح��ددھا ا�دارات                                 للتل��وث ال��ذي تس��ببت في��ه وإنم��ا المح

                                                                                 وفرض المعايير القانونية للتحكم في التلوث قد يأخذ ش�كل تحدي�د مس�تويات معين�ة للع�وادم   ،          الحكومية 

                                                   ويتم وضع أجھزة قياس لفحص ا9نواع المختلف�ة م�ن التل�وث   ،                                      التي تلقي في المياه أو تتبخر في الجو 

   .                                                                  تجنب التحمل بالغرامات نتيجة زيادة نسبة التلوث الناتجة عن عملياتھا                     لتشجيع المنشأة على

                                                                                     ويؤدي عدم قياس تكاليف أضرار معالجة التلوث وا�فصاح عنھا إلى إلقاء التبعة عل�ى المحاس�بة           

                                                          في إفساد البيئة وذلك نتيجة 9نھا تحجب عن المجتم�ع حقيق�ة م�ا  –                  بطريقة غير مباشرة   –           بأنھا تسھم 

                                                                                     المشروعات الصناعية المسببة للتلوث من أضرار بالبيئة ، وحقيق�ة الجھ�ود الت�ي تق�وم بھ�ا تل�ك        تحدثه

                                          با�ضافة إلى ذلك فإن ع�دم قي�اس تك�اليف أض�رار   ،                                         المشروعات لتخفيض التلوث والحد من أضراره 
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                                                                                      ومعالجة التلوث يؤدي إلى إظھار أرباح المشروعات على غير حقيقتھا حيث تكون ا9رباح متضخمة

َ  N     ً                  بقيمة تل�ك التك�اليف الت�ي ُتَع�دN ج�زءاً م�ن تك�اليف ا�نت�اج                                      ا9م�ر ال�ذي يقل�ل م�ن ا�عتم�اد عل�ى نت�ائج   ،                         ُ 

     ) .   101  :       1994  ،      القط   (            ً              بوصفه مؤشراً لتقييم ا�داء   ،       ا9عمال

 ولكي يتم قياس التكاليف البيئية ينبغي على المحاسبين أن يتفھموا ا9سباب وراء ظھور ھذه     

فإن                                    ً                                 ً       ً ي2حظ على التنظيمات التي تحدث تلوثا  ويصبح وجود التكاليف البيئية أمرا  ضروريا  ف، التكاليف

  ) . 244:  1999، عبد البر ( ذلك يرجع إلى بعض أو أحد ا9سباب اLتية 

 .أسباب قانونية وتشريعية  -1

 .أسباب اجتماعية وثقافية بسبب اتجاه المجتمع  -2

 .أسباب ترجع للمستھلك أو المشروع  -3

    : "                                                                                     وتسمى ھذه ا9سباب المحددات الرئيسة للتكاليف البيئية وقد تبوب إلى محددين اثنين فق�ط ھم�ا          

    ھ�ذا   ،  "                                                   وأسباب اختيارية والدافع على وجودھا المجتمع وثقافته   "   و   "                             أسباب تشريعية بإصدار قوانين 

         التك�اليف                                                                         وقد أمك�ن وض�ع ھ�ذه المح�ددات ف�ي ش�كل أنم�وذج يوض�ح ا9س�باب وا9نش�طة المؤدي�ة إل�ى 

ِ   َ  ]                البيئية والغرض من النشاط وِمن َثم] تبويب التكاليف                            .   

  

  )1(شكل رقم 

  يوضح التكاليف البيئية والغرض من النشاط

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ومن النموذج أع2ه يمكن تحديد أربعة أنوع من التكاليف البيئية وھي 

امات أو أضرار من من التلوث أو مكان العمل أو طريقة مناولة وتخزين الخ: تكاليف الحماية  -1

 .المنتج الذي يصبح في متناول المستھلكين 

  أسباب تشريعية

 وإصدار قوانين

  أسباب اختيارية 

 وعي المستھلك،الثقافة ، للمجتمع

  :                 ًّ  أنشطة مرتبطة بيئي  ا 

 .مكان عمل آمن  -

مناولة الخدمات وحفظھا  -
 .بشكل آمن 

سحب المنتج من السوق  -
 .لوجود خلل 

ة والمحافظة على النظاف -
 .البيئة المحيطة 

الدور ا�ع2مي الدائم  -
 .والمستمر لبيئة آمنه 

  غرض

  :ا9نشطة 

 الحماية -

 التقييم -

 الرقابة -

 الفشل -

  أنواع

  التكاليف

 البيئية
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التي تظھر عند استخدام بعض المعايير، �سيما عند ا�ھتمام بالجودة وا9من : تكاليف التقييم  -2

وھذا جزء من سلسلة  ا9يزوللمنتجات والخدمات المؤداة للمستھلك مثل إصدار معيار 

ل بالممارسات الخاصة بصداقة البيئة وتسعى في المعايير التي تطالب الشركات ل2متثا

 .                                           ً                      الوقت نفسه إلى تجنب مزيد من التكاليف مستقب2  بتطبيق معايير الجودة 

وھي التي تنشأ عند متابعة تنفيذ القوانين والتشريعات والمعايير المرتبطة بالبيئة : تكاليف الرقابة  -3

استخدام الموارد التي تدخل في  وتعني تلك التكاليف الناشئة عن سوء: تكاليف الفشل .

 .العمليات الصناعية وأيضا سوء استخدام الموارد الطبيعية من ھواء ومياه 

  

أسماعيل (المتطلبات المحاسبية الواجب توافرھا للتمكن من قياس التكلفة ا�جتماعية للتلوث البيئي 

  )137: سابق ، 

 .با�نفاق على حماية البيئة  تضمين السج2ت والدفاتر المحاسبية للحسابات المتعلقة -1

تضمين التكاليف المعيارية معايير تكاليف حماية البيئة وفق دراسات وتوصيات اللجان الفنية  -2

 .المختصة 

 ).رأسمالية ، جارية ( تضمين الموازنات التخطيطية موازنة ا�نفاق لحماية البيئة بنوعيھا  -3

�جتماعية ؛ حتى تساعد المراجع على القيام تضمين قوائم الحسابات الختامية قائمة بالتكاليف ا -4

إضافة لتحقيق ، بعمليات المراجعة والتصديق على أعمال الوحدة فيما يتعلق بحماية البيئة 

 .ا�فصاح عن البعد ا�جتماعي 

لذلك �بد أن تتضمن التقارير المالية المنشورة معلومات وصفية وكمية عن مسؤولية الشركات      

لوث، فيما يتعلق بالمعلومات الوصفية �بد من توضيح موقف المنشأة من التلوث وأن في الحد من الت

وتتضمن ھذه البيانات ، المختلفة للمنشاة التقارير الماليةالبيانات الوصفية تمكن من المقارنة بين 

م2حظات نمطية عن طبيعة الصناعة وتحديد المشاكل الرئيسة للتحكم في التلوث وا9ھداف التي 

وكذلك ا�فصاح ، ومواعيد ا�لتزام بھذه المستويات، ومستويات التحكم المفروضة، عھا للحد منهتض

و أھداف منع التلوث وبرامجه ، عن مدى التزام المنشاة بمستويات التحكم التي تلتزم بھا الشركات

  . المنشآتالتي ارتبطت بھا ھذه 

قائمة ( عن مصاريف التحكم بالتلوث في  أما فيما يتعلق بالمعلومات الكمية فيتطلب ا�فصاح   

المملوكة للتحكم في التلوث في  وا9صول) قائمة تدفق ا9موال ( ونفقات منع التلوث في ، )الدخل

     ً                     أساسا  لتحديد كيفية مقارنة  التقارير الماليةوھذه المعلومات تقدم لقارئ ، ) قائمة المركز المالي(

  .للمنشآت المختلفة  قارير الماليةالتبرامج التحكم في التلوث كما تظھر ب
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وا�فصاح المقترح قد يعطي المستثمر والجمھور فرصة تحديد مدى التزام ا�دارة ببرامج الحد 

وتشجيع ا�دارة على أتباع اتجاه تطوعي نحو عدم إت2ف البيئة ، ومثل ، والتحكم في التلوث البيئي 

لتكاليف ا�جتماعية إلى إطار التكاليف الخاصة ھذا ا�فصاح قد يؤدي إلى التعجيل بعملية تحويل ا

  ) . 224: سابق ، الفيومي (

  : ةالبيئي ا�جتماعيةدور المحاسب في المحاسبة 

                                      ويتطلب ھدف تعظيم ال�ربح ع�2وة عل�ى عوام�ل   ،                                          عادة ما يكون الدافع الرئيسي 9نشطة الشركات        

                             لنش�اط بحي�ث إن تخف�يض التك�اليف                                                تخفيض التكاليف 9دنى حد في أي مستوى من مستويات ا  ،     أخرى

َ  N     ً       ً                     الخاصة ُيَعدN شرطاً أساسياً لتعظيم ا9رباح الخاصة                                              والتكاليف الخاصة ھي تلك الموارد المستخدمة أو   ،        ُ 

                                      و� يتض�من تعظ�يم ال�ربح تل�ك ا�ض�افية الت�ي   ،                                                المستنفذة في أداء نش�اط المش�روع الت�ي يمك�ن قياس�ھا

                         وھ��ي تكلف��ة 9نھ��ا تمث��ل قيم��ة   ،                  ا�جتماعي��ة للمش��روع             وھ��ي التك��اليف   ،                          يتحملھ��ا ا�خ��رون ف��ي المجتم��ع

                   ُ         وأمثل�ة ھ�ذه الم�وارد ُيع�د تل�وث   ،                                                               الموارد التي أتلفت بواسطة المنشأة وتم دفع قيمتھا بواسطة اLخ�رين

    ).     218  :      سابق   ،         الفيومي   (                                                  الھواء والماء وا9ضرار بالمناطق السكنية والصناعية 

                                 ً          ص��ة بزي��ادة التك��اليف ا�جتماعي��ة نظ��راً 9ن أنش��طة                                      وي��تم معارض��ة عملي��ة تخف��يض التك��اليف الخا      

                                              ويستلزم ا9مر ضرورة زيادة التكاليف الخاصة التي   ،                                              ا�نتاج والتوزيع للقائم بالتلوث تكون غير كافية

   .                                                تحدث �نتاج وتوزيع المنتج نفسه بدون إت2ف البيئية 

           فالعدي�د م�ن   ،                 الدخل ليس�ت جدي�دة                                                          والمشاكل التي تظھر من استبعاد التكاليف ا�جتماعية عند قياس         

                                                     لك�ن ا�ھتم�ام الج�اري بتل�وث البيئ�ة أدى إل�ى ا�س�راع بقب�ول   ،                                 المحاسبيين كتبوا ع�ن مش�اكل مش�ابھة

                                                           حيث يزداد الطل�ب عل�ى معلوم�ات المس�ؤولية ا�جتماعي�ة للش�ركات م�ن   ،                        مضمون التكلفة ا�جتماعية

  ،                                 س�تثمرين والھيئ�ات الحكومي�ة وغيرھ�ا                                                    مجموعات متنوعة من مستخدمي البيان�ات المحاس�بية مث�ل الم

              وق�د تح�اول بع�ض   ،                                                                      ويجب أن تستجيب الجمعيات المھنية مث�ل جمعي�ة المحاس�بيين لمث�ل ھ�ذه الطلب�ات

                                                                                          المنشآت إعداد تقارير شاملة وغير منحازة ودقيقة بقدر ا�مك�ان ، بينم�ا بع�ض المنش�آت ق�د تھ�تم فق�ط 

   .                        وتفتقد الخبرة المحاسبية   ،   ية                                              بدافع الربح وھذه المنشآت قد تعد بدون أمانة مھن

  ). 219: سابق ، الفيومي ( وا�قتراحات ال2زمة للمحاسبة عن تلوث البيئة تتضمن 

 .تغير نظام الضرائب والسياسات الضريبية  -1

 .تعديل قانون الشركات  -2

 .تكوين نظام للمحاسبة ا�جتماعية  -3

                                  ذه ا�قتراح�ات إ� أن القض�ية ا9ساس�ية                   ً       ً                             وبالرغم من أن عدداً محدوداً من المحاسبيين قد يوافق على ھ�

  ،                                 وان المحاسبيين ليسوا فوق ا�نتقاد  ،                                                   ُ يمكن تجاھلھا وھي أن قطاعات عديدة من مجتمعنا في خطاُء   �
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                                  وھ�ذا ي�ؤدي إل�ى تش�جيع العملي�ات الت�ي   ،                                                حيث توجد أس�اليب محاس�بية مض�للة ونظ�م ض�ريبية خاطئ�ة

                                               ة ب�ين التق�ارير المحاس�بية فق�ط عل�ى ا�فص�اح الكام�ل                   يمكن تحقيق المقارن    و�  ،                     تؤدي إلى تلوث البيئة

                                           وإنم�ا يج�ب توض�يح ا9ض�رار الناتج�ة ع�ن العملي�ات   ،                                        عن جھود الشركات في منع التلوث والحد من�ه

   .                                                  الصناعية واتباع أساس ا�ستحقاق في المحاسبة البيئية 

-303:  2000، راوي ال(  في النقاط اLتية والمحاسبين ويمكن حصر الدور الذي تقوم به المحاسبة

304 (  

                                                                                    ھناك حاجة ملحة �سھام المحاسب في ھذا الموضوع كونه يوفر المعلومات والبيانات المحاس�بية  - 1

  .                                ذات الدقة والموضوعية والتحليلية 

  .                                                                     الحاجة لتوفير المعلومات المحاسبية معتمدة على بعض التطبيقات المحاسبية  - 2

  .             ذي اط2ع واسع                                           الحاجة إلى كادر مؤھل ومھتم بأھمية البيئة و - 3

                                                                                  ً     الحاجة المادية لھذا الموضوع خاصة وأن المتطلعين والمھتمين بھذا الموضوع قليلون نسبياً وق�د  - 4

  .                                                   تتطلب الحاجة إلى الدعم المادي الذي يھيئه ذلك الھدف 

  .                   ً          يقوم به المحاسب أو�ً دون غيره                                                       الحاجة إلى دراسات واستشارات وأبحاث المحاسبية وھذا ما - 5

                        ويق�وم ھ�ذا الجھ�از بإص�دار   ،                                                فير جھاز يق�وم بجم�ع المعلوم�ات والبيان�ات وتحليلھ�ا             الحاجة إلى تو - 6

                                    ويك�ون المحاس�ب ذا ا9ث�ر الفع�ال ف�ي ھ�ذا   ،                                      أو ھيئة قريبة من إصدار الق�رار وتحليل�ه  ،       القرار

  .       الجھاز 

   :        البيئية  و           ا�جتماعية                           نظام ا�ستحقاق في المحاسبة

                                             البيئية عل�ى أس�اس أن تك�اليف القض�اء عل�ى ا�ض�رار                                       يقوم تطبيق أساس ا�ستحقاق في المحاسبة        

                                                            وھ�ذا يعن�ي أن التك�اليف الت�ي تح�دث فيم�ا تتعل�ق با9نش�طة الص�ناعية   ،                             بالبيئة تعد من تك�اليف ا�نت�اج

                                                 والتكاليف المتعلقة بالقض�اء عل�ى التل�وث المتوق�ع ف�ي   ،                                          الجارية يجب أن تعالج كتكاليف جارية لRنتاج

                         والتكاليف المرتبطة بإص�2ح   ،                                    حمل على ا9نشطة الصناعية في المستقبل                        المستقبل يجب أن ترسمل وت

              ويص�حح بھ�ا دخ�ل   ،                                                                           التلف الذي حدث للبيئة والناتج من أنشطة أوقات سابقة تعد خاصة بالمدة الس�ابقة

                                                                          والتفرقة ب�ين المص�اريف الجاري�ة والمس�تقبلية تعتب�ر ص�عبة إ� ان مجھ�ودات يج�ب ان   ،              المدة السابقة

     ) .     221  :      سابق   ،         الفيومي   (        الصدد            تبذل في ھذا 

   :        البيئية    و           ا�جتماعية                                    إسھامات الفكر المحاسبي في المحاسبة

  ،                                                                                          اھتم الفكر المحاسبي منذ ظھور مفھوم الوحدة المحاسبية بالمسئولية البيئية وا�جتماعية للمشروع        

                     رة تقييم المش�روع عل�ى                              وبقبول الفكرة التي تنادي بضرو  ،                                      وتزايد ھذا ا�ھتمام بنمو حجم المشروعات
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                                                     وإن ا�سھامات التي ق�ام بھ�ا الكثي�ر م�ن رواد الفك�ر حاول�ت   ،                                 أساس مساھمته في تدفق خ2ل المجتمع

             ويمك�ن التع�رف   ،                                                                           أن تبلور الدور الذي يجب أن تقوم ب�ه المحاس�بة ع�ن المس�ئولية البيئي�ة للمش�روعات

   :                            لية البيئية وا�جتماعية كاLتي                                                         على أھم إسھامات الفكر المحاسبي في مجال المحاسبة عن المسئو

  )AAA.( )AAA،1983:73-120(أنموذج جمعية المحاسبة ا�مريكية :    ً أو�  

                                                                                      بدأت دراس�ة لجن�ة الت�أثيرات البيئي�ة لس�لوك المش�روعات المنبثق�ة ع�ن جمعي�ة المحاس�بة ا9مريكي�ة       

                     لق�ة بت�أثيرات المش�روع                                                                     باستعراض ا9سباب التي حالت دون قيام المحاس�بيين بت�وفير المعلوم�ات المتع

            توجد أس�س أو                             فأوضحت أنه حتى وقتنا ھذا �  ،                                                  على البيئة بالرغم من اعترافھم بوجود ھذه التأثيرات

   :                                                                                       قواعد لقياس وعرض التكاليف الكلية لQضرار البيئية الناشئة عن عمليات المشروع لQسباب ا�تية 

                     مم��ا أدى إل��ى تجن��ب ھ��ذه   ،      روعات                                                    ع��دم وج��ود مع��ايير قانوني��ة لحماي��ة البيئ��ة تلت��زم بھ��ا المش�� - 1

  .                                           المشروعات تحمل نفقات لتخفيض ا9ضرار البيئية 

                         بالرغم م�ن أن ھ�ذه الحقيق�ة   ،                                                     صعوبة وضع مقاييس نقدية لQضرار البيئية بطريقة موضوعية - 2

  .                                               تعوق استخدام مقاييس غير نقدية لقياس ھذه ا9ضرار    �

3 - Qضرار البيئية على المشروعات                                                 عدم وجود أسس مقبولة لتوزيع التكاليف ا�جتماعية ل                           .  

                                                                             عدم رغبة العديد من المش�روعات ف�ي ا�فص�اح اختياري�ا ع�ن التك�اليف المرتبط�ة با9ض�رار  - 4

  .                                                                                البيئية الناتجة عن عملياتھا حتى ولو أمكن قياس وتوزيع ھذه التكاليف بطريقة مقبولة 

                       ى ا�فص��اح الروائ��ي لجھ��ود        يق��وم عل��          ً                                              ً واس��تناداً إل��ى ھ��ذه ا�س��باب اقترح��ت اللجن��ة الم��ذكورة أنموذج��اً 

   عن                         المنشورة م2حظات ھامشية                  التقارير المالية              و أوصت بتضمين   ،                              المشروع في حل المشاكل البيئية

   )     112  :      سابق   ،      بدوي      :  (                                                       ھذه الجھود باستخدام أسلوب الوصف الروائي لRفصاح عما يلي

روع فيما يختص بالرقابة حيث يتم تحديد المشاكل التي تواجه المش، المشاكل البيئية الرئيسية  - أ

 .والمعايير المسموح بھا والعقوبات المقررة لتجاوزھا ، على التلوث

                     ً                   حيث يتم الوصف تفصيليا  لخطط المشروع تجاه ، خطط المشروع  للحد من المشاكل البيئية  - ب

والجدول الزمني المحدد لتنفيذھا والموازنة التخطيطية لتكاليف الرقابة على ، تخفيض التلوث

 . التلوث

، فيتم وصف ما أنجزه المشروع من تقدم، التقدم الذي حققه المشروع في حل المشاكل البيئية  - ج

 .والتكاليف التي تترتب عن ھذا ا�نجاز 

 .التأثيرات البيئية الجوھرية على المركز المالي للمشروع وعلى نتيجة عملياته   - د
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ليس فقط للھيئات العامة بالشئون وقد أشارت اللجنة المذكورة إلى أن ھذه المعلومات مفيدة      

                ً                                                          بل ھي مفيدة أيضا  للمستثمرين المھتمين با�لتزامات المتوقعة على المشروع تجاه ، البيئية

  .لما لھا من آثار يجب أخذھا في الحساب عند اتخاذ قراراتھم ، المشاكل البيئية

المتعلقة بمشكلة  يتضح أنه يركز اھتمامه حول توفير المعلومات )AAA(وبتقييم نموذج      

كما أن سھولة إعداده وقابلية المعلومات الواردة به للفھم كانت المعيار ا9ساس ، التلوث البيئي فقط

وبررت ذلك بـأنھا ترى ضرورة تشجيع المشروعات على ، الذي عملت اللجنة على تحقيقه

    ]  واعد ت ، للتطبيق                                                                 ً ا�فصاح عن مساھمتھا في حل المشاكل البيئية عن طريق أنموذج يكون قاب2  

  .ذلك خطوة أولى نحو تطوير أنموذج مناسب لقياس وعرض ا9داء ا�جتماعي البيئي للمشروع 

  

  . )Estes: 1979(نموذج :      ً ثانيا  

                                                            عل�ى بديھي�ة أساس�ية وھ�ي أن التوزي�ع ا9مث�ل للم�وارد يج�ب أن يرتك�ز   Estes           يقوم نموذج           

                           تفتقده البيانات والمعلوم�ات         وھو ما  ،            نظر المجتمع                                          على البيانات ومعلومات يتم إعدادھا من وجھة 

                                                         حيث يتم إعدادھا من وجھة نظر المشروع مما يترتب عليه تجاھ�ل   ،                             التي توفرھا المحاسبة المالية

                                                فالمنافع التي يوفرھا المشروع للمجتمع يتم قياسھا   ،                                         بعض ا9نشطة ذات التأثير المھم على المجتمع

                           بينما ينبغ�ي قياس�ھا م�ن وجھ�ة   ،                                المحققة من بيع السلع او الخدمات                              في المحاسبة المالية با�يرادات 

                                بينم�ا ينبغ�ي ان تق�اس م�ن وجھ�ة نظ�ر   ،                                                نظر المجتمع على أساس ما يتحمل�ه المش�روع م�ن نفق�ات

                                   أي على أساس قيم�ة التض�حيات الت�ي ق�ام   ،                                                المجتمع و با9ضرار الكاملة التي وقعت على المجتمع

   .                           التي سببھا المشروع للمجتمع                                بھا المجتمع للمشروع أو ا9ضرار

للتقرير ا�جتماعي البيئي في  باقتراح أنموذجEstes        ً                        واستنادا  إلى وجھة النظر ھذه قام      

 Social Impact Statement""صورة قائمة أطلق عليھا قائمة التأثيرات ا�جتماعية 

  :نوضحھا في الشكل التالي 
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  )1(جدول رقم 

  Estesأنموذج 

  /   /أثيرات ا�جتماعية عن السنة المنتھية في قائمة الت

    

**  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

**  

**  

**  

  

  

  

  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  

  

  المنافع ا�جتماعية

  السلع أو الخدمات التي تم توفيرھا

  

  :مدفوعات للعناصر ا�جتماعية

  ) .أجور ومرتبات (عمالة متاحة 

  .مدفوعات لموردي السلع والخدمات 

  .ضرائب مسددة 

  . مساھمات خيرية

  .توزيعات وأرباح موزعة 

  .قروض ومدفوعات أخرى 

  

  .منافع إضافية مباشرة للعاملين 

  .ھبات للغير في شكل خدمات بشرية ومعدات وتسھي2ت 

  .تحسينات بيئية 

  منافع أخرى

  إجمالي المنافع ا�جتماعية

  

  التكاليف ا�جتماعية

  .سلع ومواد أولية تم الحصول عليھا 

  .مباني ومعدات مشتراة 

  .عمل وخدمات مستخدمة 
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*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  

.  

  :فروق وظيفية

  )خارجية (في التعيين 

  )داخلية (في المركز الوظيفي والترقية 

  

  أضرار وأمراض تسببھا عمليات المشروع

  .خدمات وتسھي2ت عامة مستخدمة 
  

  :يئية أضرار ب
  

  .أضرار لQراضي 

  .تلوث المياه 

  .ضوضاء 

  .مخلفات صلبة 

  .تشوية الشكل الجمالي للبيئة 

  .أضرار أخرى للبيئة 

  .مدفوعات من عناصر أخرى للمجتمع 

  .مدفوعات مقابل سلع وخدمات 

  .زيادة في رأس المال 

  مدفوعات أخرى

  تكاليف أخرى
  

  إجمالي التكاليف ا�جتماعية

  ا�جتماعي العام )العجز(الفائض 

  ا�جتماعي المجتمع في بداية العام) العجز(الفائض 

  ا�جتماعي المجتمع في آخر العام) العجز(الفائض 

  )Estes،1979( المصدر 
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  :يتضح ا�تي Estes ھذا وبتقييم نموذج 

    تم�ي                                                                                     يدور اھتمام النموذج حول العمليات دون تحديد مجال المسئولية ا�جتماعي�ة والبيئي�ة الت�ي تن - 1

                                                                            فھو يتضمن المنافع الكلية والتكاليف الكلية � نشطة وق�رارات المش�روع م�ن جھ�ة نظ�ر   ،     إلية

                                                                           المجتمع و لذلك فالنموذج يتصف بدرجة م�ن الش�مول كم�ا يوس�ع م�ن نط�اق موض�وع القي�اس 

                                                                                  المحاسبي من حيث احتواؤه على العمليات التي تخضع للتب�ادل ب�المفھوم المحاس�بي مم�ا يزي�د 

  .                         ي مجال تقييم اداء المشروع            من شموليته ف

                                                                                 يتم قياس جمي�ع عناص�ر النم�وذج بأس�لوب القي�اس النق�دي وإن اختلف�ت اس�س التقي�يم حي�ث ت�دور  - 2

    وھ��ي   ،                        وأس��اس القيم��ة ا�س��تبدالية  ،                     واس��اس القيم��ة الحالي��ة  ،                           ح��ول اس��تخدام ا9س��اس الت��اريخي

  .     الكمي                                                                     أسس تختلف من حيث درجة الموضوعية بالرغم من اعتمادھا على اسلوب القياس

    وق�د   ،                                ً                                     على أن النموذج يعتبر مدخ2 نظرياً لتقييم ا9داء ا�جتماعي البيئي للمش�روعEstes     يؤكد  - 3

                                                                                  � يكون عمليا في الوق�ت الح�الي للعدي�د م�ن المش�روعات بس�بب الجھ�ود الت�ي يتطلبھ�ا التقي�يم 

  .                          النقدي لبعض عناصر النموذج 
  

  ) 41-14:  1983، الصعيدي ( نموذج الصعيدي :      ً ثالثا  

                                                                                ينطلق ھذا النموذج من مطلب عام وھ�و ان الحاج�ة أص�بحت ماس�ة لتوس�ع المحاس�بة م�ن نطاقھ�ا           

           ً                          ليش�مل تحل�ي2ً للمن�افع وا9عب�اء المتعلق�ة   ،                                                  التقليدي الذي يقضي بتحدي�د ص�افي ال�ربح كھ�دف تش�غيلي 

     بحيث   ،     اعية                                                                            بأھداف اجتماعية اخرى للوصول الى الفائض ا�جتماعي باعتباره مؤشرة للربحية ا�جتم

                                                                                          يمكن استخدامه في تقييم مجھودات ا�دارة في استخدام الموارد المتاح�ة لھ�ا وتحدي�د مق�درة المش�روع 

                                                     والمساعدة في عملية التخصيص ا9مثل للموارد ا�قتصادية   ،                      في خدمة اغراض المجتمع

              عب��اء والمن��افع                      قائم��ة المقابل��ة ب��ين ا� "                            عل��ى اقت��راح قائم��ة اطل��ق عليھ��ا   )        الص��عيدي (            ويق��وم نم��وذج         

                                                           ويتم إعداد ھذه القائمة استنادا الى نف�س ا�س�س الت�ي عليھ�ا ي�تم   "                               ا�جتماعية من وجھة نظر المجتمع 

           اع�اد تبوي�ب   "        الص�عيدي "               واذا كان نموذج   ،  "Estes             التي اقترحھا   "                        قائمة التأثير ا�جتماعي   "       اعداد 

                        بطريق��ة معين��ة بھ��دف توحي��د   " Estes "                                                    عناص��ر التك��اليف والمن��افع ا�جتماعي��ة الت��ي احتواھ��ا نم��وذج

                                                                                           مراحل القياس المتتابعة على مستوى الوحدة ا�قتصادية حتى يمكن إع�داد قائم�ة للمقابل�ة ب�ين ا�عب�اء 

   .                                                                             والمنافع على المستوى القومي بتجميع قوائم ا9نشطة المتجانسة على المستوى الجزئي 
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  )الصعيدي(نموذج )  2(جدول رقم 

  باء والمنافع ا�جتماعية من وجھة نظر المجتمعقائمة المقابلة بين ا�ع
  

     ً                  أو�  المنافع ا�جتماعية

 ).المباشرة(مجموعة المنافع ا�جتماعية  -1

 ).فائض المستھلك(المنتجات والخدمات المقدمة   - أ

 .المدفوعات الى العناصر ا9خرى في المجتمع   - ب

 ).التوظيف المتاح (الوظائف المقدمة 9فراد المجتمع  •

 .ضائع والخدمات ا�خرى المدفوعات للب •

 .الضرائب المدفوعة  •

 ).ا�سھامات(اشتراكات  •

 .الحصص وا9رباح المدفوعة •

 .مدفوعات أخرى •
  

  مجموعة المنافع ا�جتماعية المباشرة

 ).غير المباشرة(المنافع ا�جتماعية  -2

 .خدمات مقدمة للعاملين   - أ

 .الخبرات المكتسبة   - ب

  مجموع المنافع ا�جتماعية غير المباشرة

 ).التحسينات البيئية ( منافع ا�جتماعية البيئية ال -3

 ).التبادلية(المنافع ا�جتماعية المشتركة  -4

 خدمات وظيفية مخصصة ل^خرين  - أ

 خدمات التسھي2ت لQجھزة ا9خرى  - ب

 .مساھمة الوحدة في تحمل جزء من أعباء ا�نفاق العام  - ج

  مجموع المنافع ا�جتماعية

  ا�عباء ا�جتماعية:      ً ثانيا  

 جتماعية مباشرةاعباء ا -1

 .الخدمات ا�نسانية المستخدمة  - أ

 .المواد الخام المشتراة  - ب

 .المباني وا9جھزة المستخدمة  - ج

  

  

  

  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

  

  

  

*  

*  

  

*  

*  
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  ) 30: سابق ، الصعيدي ( المصدر  
 

 .البضائع والمواد ا9خرى المستخدمة  - د

  .المدفوعات إلى الوحدة من عناصر أخرى في المجتمع -ھـ

 .مدفوعات إلى الوحدة بغرض الحصول على بضائع •

 .لراس المال  ةاستثمارات إضافي •

 .وسلفيات  قروض •

 .مدفوعات اخرى •

  :مجموع ا9عباء ا�جتماعية المباشرة       
  

 ا�عباء ا�جتماعية غير المباشرة -2

 .الخدمات العامة المستخدمة  - أ

 .التسھي2ت والمرافق العامة المستخدمة  - ب

 .العمل وا�مراض المھنية إصابات  - ج

  .مجموع ا�عباء ا�جتماعية غير المباشرة

 )التبادلية(تركة ا�عباء ا�جتماعية المش -3

 .مساھمات من وحدات اخرى في تقديم تسھي2ت  - أ

 .مساھمات الدولة في تقديم خدمات خاصة للوحدة  - ب

  :مجموع ا9عباء ا�جتماعية المشتركة 
  

 )الخسائر البيئية(ا�عباء ا�جتماعية البيئية  -4

 .تلف ا9راضي  - أ

 .تلوث الھواء  - ب

 .تلوث المياه  - ج

 موت النبات  - د

  أضرار الضوضاء -ھـ

  ا�عباء ا�جتماعية البيئيةمجموع 

 :أعباء اجتماعية اخرى -5

 مجموع ا9عباء ا�جتماعية

  الفائض أو العجز ا�جتماعي عن العام الحالي

  الفائض أو العجز ا�جتماعي للوحدة خ2ل العام الماضي

  .الفائض أو العجز ا�جتماعي التراكمي

*  

*  

**  

*  

*  

  

*  
  

*  

*  
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    ف�إن   " Estes "                                          يقوم على ا�سس نفسھا التي يقوم عليھا نموذج   )        الصعيدي (                  ھذا ومادام أنموذج       

                   ويض�اف اليھ�ا أن ھ�دف   " Estes "            تقي�يم نم�وذج                                               نتائج تقييمه ھي النتائج نفسھا التي اتضحت عند

                                                                          ً      ً    التوحيد �عداد قائم�ة با9عب�اء والمن�افع ا�جتماعي�ة عل�ى المس�توى الق�ومي يع�د ھ�دفاً طموح�اً ف�ي 

   .         المستقبل 

  ) 63 -1:  1987، عبدالحميد ( ،)عبدالمجيد ( نموذج :      ً رابعا  

                            ماعي��ة والمعلوم��ات البيئي��ة ع��ن                                                      يق��وم ھ��ذا ا9نم��وذج عل��ى تحقي��ق التكام��ل ب��ين المعلوم��ات ا�جت      

                               ويتم  ذلك دون الحاجة الى تع�ديل                                                          طريق ا�فصاح عن المعلومات ا�جتماعية في التقارير المالية،

                                                                               جوھري في النظام المحاسبي التقليدي ، حيث سيقتصر التعديل فق�ط عل�ى طريق�ة ع�رض ك�ل م�ن 

                           ي ا9نموذج الذي ھو عب�اره ع�ن                                                            المعلومات المالية و المعلومات ا�جتماعية ، ويوضح الشكل التال

   .                                         بيان لحساب ا9رباح والخسائر للسنه المالية 

  )عبد المجيد(نموذج ) 3(جدول رقم 

  /  /حساب ا�رباح والخسائر عن السنة المنتھية في   
  

  إداريةمصاريف     

  فوائد السندات والقروض

  ).بيان أو كشف مرفق( استھ2كات 

  خسائر أو مصاريف عرضية

  ).يان أو كشف مرفقب( مخصصات 

  صافي الربح
  

  .مخصصات إضافية 

  مصروفات تخص سنوات سابقة

  مخصص ضرائب

  ).ا�قتصادي(صافي الربح 

  

  تكاليف خاصة بالنشاط ا�جتماعي

  أنشطة اجتماعية خاصة بالعاملين

  استھ2كات أصول ثابتة

  تكاليف أخرى

  مجمل الربح    

  إيرادات أوراق مالية

  شركات تابعة

  أوراق مالية اخرى

  

  

  إيرادات متنوعة

  صافي الربح

  إيرادات سنوات سابقة

  محول من مخصصات واحتياطيات

  )ا�قتصادي(صافي الربح 

  

  

  

  

  



25 

 

  

  :يتضح ا�تي) عبدالمجيد(ھذا وبتقييم أنموذج 

  ،                          ويس�تبعد المن�افع ا�جتماعي�ة  ،        المشروع       9نشطة                                           يدور اھتمام النموذج حول التكاليف ا�جتماعية  - 1

  .                     وھذا يقلل من شموليته    ،                                               ف2 يتم ا�فصاح عنھا في التقارير المالية المقترحة

                                                                  نط�اق القي�اس ف�ي المحاس�بة المالي�ة حي�ث يتب�ع أس�لوب القي�اس النق�دي أس�اس                   � يعد النموذج من - 2

                                                        وھ��و م��ا يجعل��ه يتماش��ى م��ع مفھ��وم الموض��وعية كم��ا يطب��ق ف��ي مج��ال   ،                  التقي��يم الت��اريخي 

  .                 المحاسبة المالية 

  ،                                                                               يتصف النموذج بسھولة إعداده حيث لم يتعرض 9ي مشك2ت ترتبط بقياس المنافع ا�جتماعي�ة - 3

                                                             ا�ض��افي عل��ى التميي��ز ف��ي الع��رض ب��ين المعلوم��ات المالي��ة والمعلوم��ات               ويقتص��ر الجھ��د

                                                                 كم��ا يتص��ف بقابليت��ه للفھ��م �رتباط��ه طريق��ة الع��رض نفس��ھا المتع��ارف عليھ��ا   ،          ا�جتماعي��ة

  .       ً محاسبياً 

  

  :أنشطة اجتماعية أخرى 

  تكاليف خاصة بالتفاعل مع البيئة

  ليف خاصة بحماية المستھلكتكا

  تكاليف خاصة بالرقابة على التلوث

  استھ2ك معدات رقابة التلوث

  تكاليف أخرى

تكاليف ع2ج أضرار بيئية تخص السنة 

  .الحالية

غرامات مخالفة قوانين خاصة بأمان 

  .العاملين وتلوث البيئة

  مخصص التزامات اجتماعية

  صافي الربح ا�قتصادي ا�جتماعي

2ج أضرار بيئية تخص سنوات تكاليف ع

  .سابقة

صافي الربح ا�قتصادي ا�جتماعي 

  القابل للتوزيع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صافي الربح ا�قتصادي ا�جتماعي
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                                                                                وباستقصاء أھ�م المس�اھمات المحاس�بية الت�ي تمخض�ت عنھ�ا النم�اذج الس�ابقة يمك�ن حص�ر اوج�ه           

   :    Lتي                    الخ2ف والتباين في ا

                                                 يوجد اتف�اق ح�ول المص�طلح حي�ث يوج�د م�ن المص�طلحات م�ا            من ناحية �  :                 من حيث المفھوم  :    ً او�ً 

                 محاس��بة المس��ئولية  " و   "         ا�جتماعي��ة–                 المحاس��بة البيئي��ة  " و "          ا�جتماعي��ة –                   المحاس��بة ا�قتص��ادية  "  ،    يل��ي

                ود��ت ھذا النوع                                                               ومن ناحية اخرى � يوجد اتفاق على ماھية المفھوم الذي يحدد معالم   "          ا�جتماعية

                                      إذ ت�رى الجمعي�ة المحاس�بية ا9مريكي�ة ع�دم   ،                             حي�ث توج�د العدي�د م�ن التعريف�ات  ،                 من ف�روع المحاس�بة

                                         عل���ى أس���اس أن المحاس���بة ف���ي جوھرھ���ا ذات اھ���داف   ،                                    الحاج���ة إل���ى تعري���ف للمحاس���بة ا�جتماعي���ة

                 اس وتفس�ير ا9نش�طة             ف�ن أو عل�م قي�  "                                         ً       لذلك تقت�رح اللجن�ة ان تع�رف المحاس�بة أساس�اً بانھ�ا   ،         اجتماعية

                            فيرى ضرورة تحديد المفھوم من   Estes    أما  ، "                                               والظواھر التي تكون ذات طبيعة اقتصادية اجتماعية 

                                                                                  ً خ2ل تعريف يميز المحاس�بة الت�ي تتن�اول ا9نش�طة ذات المض�مون ا�جتم�اعي البيئ�ي بوص�فھا فرع�اً 

       داخلي���ا    (            قي��اس وتقري��ر   "                                    ل��ذلك يع���رف المحاس��بة ا�جتماعي��ة بأنھ��ا   ،      ً                 مس��تق2ً م��ن ف��روع المحاس��بة

   )     133  :      سابق   ،      بدوي   (   ".                                                 لمعلومات تختص بتأثير المشروع وأنشطته على المجتمع    )       وخارجيا

                                                                                    فبالرغم من أن التعريفات السابقة تتفق على أن موضوع المحاسبة ا�جتماعية ي�دور ح�ول ت�وفير           

  ،                  اخ�ت2ف التص�ور واض�ح       إ� أن  ،                                                      بيانات ومعلومات ع�ن ا9نش�طة ذات المض�مون ا�جتم�اعي البيئ�ي

                                                                                     كذلك على الرغم من دعوتھم إلى إط�ار محاس�بي يع�الج الجوان�ب المختلف�ة لقي�اس وع�رض المس�ئولية 

                                       يرى أنه بتطوير المب�ادئ والقواع�د الخاص�ة   " AAA "             حيث إن تعريف   ،                           ا�جتماعية والبيئية للمشروع

                            ير بيانات ومعلومات عن كل م�ن                                  يمكن ومن خ2ل نظام محاسبي واحد توف  ،                            بالمحاسبة المالية التقليدية

    ،                           دون الحاجة إلى وجود نظامين  ،                                     ا9نشطة ا�قتصادية وا�جتماعية والبيئية

                                                     فيتض��من وض��ع إط��ار لنظ��ام محاس��بي يوض��ح د�ل��ة م��ا تنط��وي علي��ه   " Estes  "          أم��ا تعري��ف           

   .                                    ا9نشطة ا�جتماعية والبيئية بصفة عامة 

                                         ھ��دف المحاس��بة الت��ي يتس��ع نطاقھ��ا لQنش��طة ذات                   � يوج��د اتف��اق ح��ول  :               م;;ن حي;;ث الھ;;دف  :      ً ثاني;;اً 

         التقارير                                                     فالھدف من وجھة نظر جمعية المحاسبة ا9مريكية ھو تضمين   ،                         المضمون ا�جتماعي والبيئي

              فيرى أن الھدف   " Estes "   أما  ،                                                       المنشورة معلومات عن جھود المشروع في حل المشاكل البيئية         المالية

   أن   "           عب�د المجي�د "           بينما يرى  ،                              ات بشأن التوزيع ا9مثل للموارد                                   ھو توفير معلومات تفيد في اتخاذ قرار

   .                                                                   الھدف ھو توفير معلومات تفيد في تقييم ا9داء ا�جتماعي والبيئي للمشروع

 ً                                                   بينما تركز جمعية المحاسبة ا9مريكي�ة عل�ى بع�ض ا9نش�طة   :                           من حيث نطاق موضوع القياس   :     ً ثالثا

                    يح��دد النط��اق با9نش��طة   " Estes "       نج��د أن   ،           ة والبيئي��ة                                      المرتبط��ة بأح��د مج��ا�ت المس��ئولية ا�جتماعي��

   .                                                                            الكلية للمشروع دون تحديد لمجال المسئولية ا�جتماعية والبيئية التي ينتمي إليھا
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                                             ليس ھناك اتفاق على أسلوب محدد للقي�اس أو أس�اس   :                                   من حيث أسلوب القياس أساس التقييم  :      ً رابعاً 

      بينم����ا   ،                                حاس����بة ا9مريكي����ة ھ����و القي����اس الوص����في                                فأس����لوب القي����اس بالنس����بة لجمعي����ة الم  ،        للتقي����يم

" Estes" مث�ل   ،                                                     استخدموا أسلوب القياس النقدي بإتباع أسس تقييم متعددة  "                     عبد المجيد و الصعيدي " و    

   .                                                                                 ا9ساس التاريخي لبعض العناصر وأساس القيمة الحالية أو القيمة ا�ستبدالية لعناصر أخرى
  

  :البيئية و ا�جتماعية يم المحاسبةالعوامل ا�جتماعية التي تحد من تطبيق مفاھ

تسببت العوامل ا�جتماعية وا�قتصادية في خلق صعوبات أمام تطور محاسبة البيئية وأھم      

  ) . 1009 -1008:  1995، حماد (  ھذه العوامل ما يلي

، وجود تعارض بين متطلبات حماية البيئة وا�ستغ2ل ا�قتصادي الكفء لموارد المشروعات -1

 .امھا بإنفاق مبالغ وتحمل أعباء كبيرة للمحافظة والحد من اLثار السلبية �لتز

 

وصعوبة موافقة السلطة ، وضوح الحاجة إلى إصدار قوانين أكثر شدة وصرامة للحماية -2

صدار ھذه إينتج من آثار اقتصادية واجتماعية من  التشريعية على إصدارھا وكذلك ما

 القوانين 

غم انخفاض كفايتھا وعدم التزامھا بمتطلبات حماية البيئة بسبب شدة ا�بقاء على المشروعات ر -3

 .الحاجة إليھا لعدم توفر التقنية الحديثة أو في مجال الحد من البطالة وآثارھا ا�جتماعية 

تركيز الجھود على الحد من ا�سراف في استخدام الموارد بدرجة أكبر من الجھود في قياس  -4

 .قيمتھا والمحاسبة عنھا

مخرجات ، م توفر المعلومات ال2زمة لقياس بعض العناصر مثل إھ2ك الموارد الطبيعيةعد -5

، وقياس النتائج،               ًّ      ً                    وتسجيلھا دفتري  ا طبقا  لنظام القيد المزدوج، وتقييمھا المالي، التلوث

 .واستخراج مؤشرات تقييم ا9داء

           وع��رض ق��وائم   ،         د حس��ابات                                                           إن أي نظ��ام لمحاس��بة البيئ��ة ينبغ��ي أن يرك��ز بدرج��ة أكب��ر عل��ى إع��دا        

  ،               وا9ص��ول البيئي��ة  ،                                                                      وتق��ارير توض��ح تك��اليف البيئ��ة والمن��افع المحقق��ة م��ن اس��تغ2ل الم��وارد البيئي��ة

                                                               وبتط��ور القي��اس لھ��ذه الم��وارد وا�ھتم��ام ب��ه س��واء بش��كل مباش��ر م��ن جان��ب   ،                     وتك��اليف حماي��ة البيئ��ة

  ،                         ى السلع التي تل�وث البيئ�ة                                                           المشروعات أم من جانب الدولة كما في حا�ت فرض ضرائب مرتفعة عل

                                                                                             وفي محاولة بعض التطبيقات المحاسبية مثل قياس تكلفة إھ2ك أو إفناء الموارد الحيوية كخام البترول 

                                                                               وم��ن ناحي��ة أخ��رى ف��إن المحافظ��ة عل��ى البيئ��ة دع��ت الش��ركات خاص��ة الكبي��رة منھ��ا والمتع��ددة   ،    م��ث2

                                     وذل�ك لتجن�ب ردود ا9فع�ال م�ن ال�دول الت�ي    ،                                                 الجنسية �نفاق مب�الغ كبي�رة للمحافظ�ة عل�ى بيئ�ة نظيف�ة

     ) .      1009  :       1995  ،      حماد   (  .                 تمارس فيھا نشاطھا
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 ا�جتماعية و م2ئمة المفاھيم المحاسبية الخاصة بأھداف التقارير المالية لمتطلبات المحاسبة

  :البيئية 

       حي��ث إن   ،   ي��ة                                                                       يتن��اول ھ��ذا الموض��وع م��دى م2ءم��ة المف��اھيم المحاس��بية لمتطلب��ات المحاس��بة البيئ      

                                                                                       ا�لتزامات ا�جتماعية والبيئية للمنش�أة ق�د تس�تدعي ض�رورة إع�ادة النظ�ر ف�ي ك�ل أو بع�ض المف�اھيم 

                                                                                     المتعارف عليھا، حتى يمكن توفيق ا9وضاع ب�ين أص�حاب المص�الح ف�ي معرف�ة نت�ائج ا9داء المتع�دد 

                    عي تغي��ر مفھ��وم الھ��دف                                                           إ� إن��ه م��ع ض��رورة مس��ئولية المنش��أة ع��ن البيئ��ة والتزامھ��ا ا�جتم��ا  ،        للمنش��أة

      تقري�ر  (                      الت�ي ح�ددتھا ورق�ة العم�ل  ،                                                            ونطاقه م�ن التق�ارير المالي�ة ليغط�ي احتياج�ات الطوائ�ف المختلف�ة 

  ،      ش�ھير   (  :        فيم�ا يل�ي  ،  م    1975                                                الص�ادر ع�ن اللجن�ة العلي�ا للمع�ايير المحاس�بية لس�نة   )                الشركة المساھمة

     ) .    62  –    60  :      سابق 

ن فيھم المساھمون الحاليون والمحتملون وحملة السندات مجموعة المستثمرين في ملكية المنشأة بم -1

 .الخ... ،القابلة للتحول إلى رأس المال وأصحاب حق الخيار أو الضمانات

مجموعة المقرضين بمن فيھم حملة السندات الحاليون والمحتملون وكذلك الدائنون الذين يمولون  -2

  .ل المنشأة على شكل قروض مضمونة أو غير مضمونة قصيرة ا9ج

  ،                                                                             مجموع����ة المحلل����ين وا�ستش����اريين بم����ن ف����يھم المحلل����ون الم����اليون والص����حفيون وا�قتص����اديون - 3

                                                 وسماس��رة ا9وراق المالي��ة وغي��رھم مم��ن يق��دمون الخ��دمات   ،                   وا�تح��ادات التجاري��ة  ،           وا�حص��ائيون

  .                                         ا�ستشارية مثل وكا�ت تصنيف وتخمين ا�ئتمان 

                                                2ء والدائنين والموردين وغيرھم ممن لھم الرغبة في                                          مجموعة ا�تصال مع المنشأة بمن فيھم من العم - 4

  .   الخ  ،                             الدمج أو السيطرة على المنشأة

                                                                                         إدارة المنش��أة ومح��ور اھتمامھ��ا بالمعلوم��ات ال��واردة بالتق��ارير المالي��ة ن��ابع م��ن رغبتھ��ا ف��ي إخ��2ء  - 5

  .                          مسئوليتھا في مواجھة الم2ك 

                                  بة لھ�م مس�تمدة م�ن رغب�تھم ف�ي التع�رف                                                      مجموعة الموظفين ونقابات العمال وأھمي�ة المعلوم�ات بالنس� - 6

                                                          ووض�عھا الم�الي وم�ا يط�رأ علي�ه م�ن تغي�رات لتقي�يم ج�دوى اس�تمرار   ،                         على م�ا يح�دث داخ�ل المنش�أة

  ،                     ً                                                   م��ن منطل��ق كونھ��ا مص��دراً لل��دخل وللمزاي��ا العيني��ة والمعنوي��ة الت��ي يحص��لون عليھ��ا  ،           ع2ق��تھم بھ��ا

  .                       تحسين أوضاعھم ومكاسبھم                                                    وبالنسبة لنقابات العمال للمطالبة بحقوق أعضائھا أو ل

                             وال�دوائر المعني�ة با�ش�راف عل�ى   ،          وال�وزارات  ،                                           الحكومة بأجھزتھ�ا ذات الع2ق�ة كمص�لحة الض�رائب - 7

                                              وبم��ا أن الحكوم��ة بأجھزتھ��ا المتع��ددة تق��وم بتوجي��ه   ،                                         ا9م��ور التجاري��ة الص��ناعية والس��لطات المحلي��ة

                         فإن�ه يلزمھ�ا معلوم�ات تفي�د   ،         �جتماعي�ة                                                     ا9نشطة ا�قتصادية بشكل يخدم أھ�داف التنمي�ة ا�قتص�ادية وا

            وحج�م ا�نت�اج   ،                             والقيم�ة المض�افة الناتج�ة عنھ�ا  ،                                               تقييم كف�اءة المنش�أة وق�درتھا عل�ى اس�تغ2ل مواردھ�ا
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                                                ھ��ذا با�ض��افة إل��ى أن اعتم��اد الحكوم��ة عل��ى إيراداتھ��ا   ،              وع��دد الع��املين  ،               وقيم��ة الص��ادرات  ،        وقيمت��ه 

  .                             جتھا لمعلومات عن دخل المنشأة                                        السيادية في تمويل إنفاقھا العام يولد حا

              وجمعيات حماية   ،                             والمستھلكون وا9حزاب السياسية  ،                                          الجمھور بشكل عام بما في ذلك دافعو الضرائب - 8

                                           وحاجتھم للمعلومات تتمثل في رغبتھم في الحك�م   ،                     ومجموعة الضغط الديني  ،              وحماية البيئة  ،         المستھلك

                    وال��دخل المتول��د عنھ��ا   ،              ل الت��ي تق��دمھا                ف��ي ص��ورة ف��رص العم��  ،                              عل��ى م��دى أھمي��ة المنش��أة للمجتم��ع

  .   الخ  ،                                                             وا�نفاق على تطوير المجتمع ومكافحة التلوث وكمية ا�نتاج وجودته  ،                      والمضاف للناتج القومي

                                                                                       ويتضح من العرض السابق أنه � يمكن أن يتوقف التقرير المالي الذي تصدره الشركة عند حد إخ2ء 

                                                   اه إل�ى التقري�ر ع�ن ا9داء ا�جتم�اعي البيئ�ي للمنش�أة م�ن           وإنما يتخط�  ،                           ذمة ا�دارة في مواجھة الم2ك

   )    62  :      سابق   ،      شھير   (   :                   منطلق محددين ھما

   .                                                                          أن تلبي التقارير المالية احتياجات مستخدميھا من المعلومات وإن تعددت طوائفھم  :     ا9ول

             أثير أنش�طتھا      وم�ن ت�  ،                                                                  إن حق الحصول على المعلومات ينبع من قابلية المنشأة للمحاسبة العامة  :       الثاني

   .                                                      وامتداد ھذا التأثير إلى المجتمع الذي تعمل فيه المنشأة   ،                                  على مصالح طوائف متعددة من المجتمع

   :                                          معايير اختيار المعلومات ا�جتماعية والبيئية

                                                                                          يواجه التقرير عن المسئولية ا�جتماعية البيئية مشكلة اختيار المعلومات التي تكفل ضمان إخراجه       

              ولض�مان فعالي�ة   ،                                                          ة لمن يھمه أمر التعرف على التقري�ر ا�جتم�اعي البيئ�ي للمش�روع             في صورة مناسب

                    ينبغي تطوير إطار م�ن   ،                                                                    محتوى التقرير ا�جتماعي البيئي في الكشف عن الجوانب الھامة لھذا ا9داء

                             ويمكن عرض أھم المعايير التي  ،                                                              المعايير يتم ا�سترشاد بھا عند اختيار ما ينطوي عليه من معلومات

     سابق   ،      بدوي   (    :                                                                           تتماشى مع التطور للمحاسبة عن المسئولية ا�جتماعية البيئية وھي على النحو اLتي

 :  202     –  206     . (     

  

  :الم2ءمة:    ً أو�  

                                                                            يعب��ر ھ��ذا المعي��ار ع��ن أھ��م خاص��ية يج��ب أن تت��وافر ف��ي المعلوم��ات الت��ي ت��درج ب��التقرير         

  ،                                معلوم��ات بالھ��دف ال��ذي تع��د م��ن أجل��ه                             وتنص��ب ھ��ذه الخاص��ية عل��ى ع2ق��ة ال  ،                ا�جتم��اعي البيئ��ي

          ولم�ا كان�ت   ،                                                                                 فالمعلومات التي يحتويھا ھذا التقرير ينبغي أن تكون قادرة على إشباع حاجة مستخدميھا

                                                                                       ھذه الحاجة تتمثل في التع�رف عل�ى ا9داء ا�جتم�اعي البيئ�ي ف�إن المعلوم�ات الم2ئم�ة ھ�ي تل�ك الت�ي 

                                                اعية البيئية للمشروع في المجا�ت التي تھم الفئات                                         تعكس صورة واضحة لتأثيرات المساھمات ا�جتم

                                                 وا�فتراض الض�مني ھن�ا ھ�و معرف�ة ھ�ذه الت�أثيرات وتتب�ع   ،                                       ا�جتماعية التي تقع عليھم ھذه التأثيرات

   .                         نتائجھا على من تقع عليھم 
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                                                                                  ھذا وإن كان�ت الم2ءم�ة تقض�ي ب�أن ي�درج التقري�ر ا�جتم�اعي البيئ�ي م�ن معلوم�ات ھ�ي تل�ك الت�ي     

                     ف�إن المقص�ود ھ�و إدراج   ،                                                          س ص�ورة واض�حة لت�أثيرات المس�اھمات ا�جتماعي�ة البيئي�ة للمش�روع   تعك

      ً                                          وغالب�اً م�ا تتح��دد المعلوم�ات ع�ن الت�أثيرات المرتبط��ة   ،                                        المعلوم�ات ع�ن الت�أثيرات المھم��ة والجوھري�ة

    أما   ،            ه المسئولية                                          ً                                        بالمسئولية ا�جتماعية البيئية ا�جبارية وفقاً لما تقرره القوانين والتعليمات في شأن ھذ

                                                                                            المعلومات عن التأثيرات المرتبطة بصورة اختيارية فإن تحديد ما إذا كانت تأثيرات مھمة أو جوھرية 

                                                         لك�ن يمك�ن ترش�يد ھ�ذا ب�أن ي�تم اختي�ار المعلوم�ات ع�ن الت�أثيرات   ،                             يتطلب الكثير من الحكم الشخصي

                                                       على أساس اتجاه المجتمع نحو ا�ھتمام بھا ، أو على أساس 

وحجم ھذه التأثيرات ، أو على أساس ما يظھر المشروع بمظھر الريادة في شأن المساھمات  جسامة

  ا�جتماعية والبيئية التي تترتب عنھا ھذه التأثيرات 

  :البعد عن التحيز:      ً ثانيا  

  ،                                                                                  يقضي ھذا المعيار بأن تكون ھ�ذه المعلوم�ات حيادي�ة بحي�ث تعك�س الحق�ائق بنزاھ�ة دون تحري�ف      

                                                                            ى أن المعلومات التي يحتويھا التقري�ر ا�جتم�اعي البيئ�ي ينبغ�ي أن تعك�س الت�أثيرات              وينطوي ذلك عل

   ] وأ�]   ،                                                                                            الموجبة والسالبة للعمليات ا�جتماعية البيئية المتعلقة بمسئولية المشروع عن نتائج ھذه العمليات

      وق ف�ي                              وھ�ذا التحي�ز ي�ؤدي إل�ى ع�دم الوث�  ،                                               تراعي مصلحة فئة اجتماعية على حساب الفئ�ات ا9خ�رى

   .                                  العمليات التي يحتويھا ھذا التقرير 

                                                                                     ً    وتتب�دى أھمي��ة ا�لت�زام بھ��ذا المعي�ار بالنس��بة للمعلوم��ات ع�ن ا9داء ا�جتم��اعي البيئ�ي إذ كثي��راً م��ا       

                          ھ��ذا إل��ى جان��ب أن الكثي��ر م��ن   ،                                                      يتع��رض التقري��ر عن��ه لع��دم الص��دق �حتم��ال المبالغ��ة أو الح��ذف

    مم�ا   ،                                                  ة يعتمد في قياس تأثيرات بعضھا عل�ى التق�دير والتنب�ؤ                                    المعلومات تختص بعمليات بيئية اجتماعي

     ً                                                      خصوصاً إذا ما ارتكز التقدير أو التنبؤ عل�ى وجھ�ات نظ�ر شخص�ية �   ،                          قد يؤدي إلى احتمال تحيزھا

   .                                         تقوم على ا9سانيد العلمية العملية الم2ئمة 

  :القابلية للفھم:      ً ثالثا  

                                                 لمعلومات التي يحتويھا التقرير ا�جتماعي البيئي م�ع                                         يتطلب ھذا المعيار ضرورة أن تتوافق د�لة ا      

َ  N                  ً       ً                                    القدرات ا�ستيعابية لمستخدميھا ؛ وُيَعدN ھذا المعيار مطلباً أساسياً ينبغي ا�لتزام به عند إعداد التقري�ر   ُ                                 

                                                                      ذلك لما تتصف به التأثيرات البيئية من خصائص تؤدي إلى احتمال غموض وتعقد   ،                ا�جتماعي البيئي

     ً                                          ً      ً        خصوصاً وأن التعام�ل م�ع بع�ض ھ�ذه المعلوم�ات يع�د أم�راً ح�ديثاً لك�ل م�ن   ،          عبرة عنھا             المعلومات الم

   .               المعد والمستفيد

                                               فإن قابلية التقرير ا�جتماعي البيئ�ي للفھ�م يتطل�ب   ،                                               ولما كانت اللغة ھي أداة التعبير ووسيلة التفاھم      

                          ت�ي تس�مح بمقابل�ة ا�حتياج�ات                                                                 التعبير عن عناصر وتأثيرات المساھمات ا�جتماعي�ة والبيئي�ة باللغ�ة ال

                                               با�ض��افة إل��ى ا�يج��از ف��ي التقري��ر ال��ذي يعن��ي اختي��ار   ،                                    الت��ي يرغ��ب فيھ��ا مس��تخدمو ھ��ذه التق��ارير
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                                                                                        المعلومات التي تصور الحقيقة من الزاوية التي تبرز الخص�ائص المھم�ة الت�ي ي�ؤدي إھم�ال أي منھ�ا 

                                    لموازن�ة ب�ين التفص�يل الزائ�د والتركي�ز                                                        إلى تش�ويه الص�ورة ؛ ل�ذلك فإن�ه عن�د اختي�ار المعلوم�ات ت�تم ا

                       والثاني يؤدي إلى إخفاء   ،                                                            فا9ول يؤدي إلى الخوض في أدق التفاصيل التي تكون عديمة القيمة  ،       الزائد

   .                                                     ويترتب على كليھما ارتباك وسوء فھم من جانب المستفيدين   ،                               معلومات قد تكون ھامة وذات قيمة

  :المرونة :      ً رابعا  

                                                            رورة اس��تمرار ق��درة التقري��ر ا�جتم��اعي البيئ��ي عل��ى خدم��ة احتياج��ات                    يقض��ي ھ��ذا المعي��ار بض��      

                                                  وتع��د المرون��ة م��ن المع��ايير ا9ساس��ية والض��رورية الواج��ب   ،                                  المس��تفيدين من��ه ف��ي الظ��روف المتغي��رة

     ً                                                  خصوصاً بالنس�بة للتقري�ر ا�جتم�اعي البيئ�ي الت�ي تتص�ف عناص�ره   ،                            توافرھا لضمان فعالية ا�تصال

                                                                          جتماعية والبيئية التي تفرضھا المسئولية ا�جتماعية والبيئية قد تتغير م�ن س�نة             فالعمليات ا�  ،        بالحركة

         فق��د تك��ون   ،                                                                       9خ��رى نتيج��ة تغي��ر الظ��روف ا�قتص��ادية وا�جتماعي��ة والسياس��ية المحيط��ة بالمش��روع

                كم��ا أن العملي��ات   ،                                                                  العملي��ات ا�جتماعي��ة والبيئي��ة الخاص��ة بالماض��ي غي��ر م2ئم��ة للوق��ت الحاض��ر

                       ولھذا ف�إن عملي�ة اختي�ار    ،                                                        البيئية الخاصة بالوقت الحاضر قد تكون غير مناسبة للمستقبل           ا�جتماعية و

                                                                                         المعلومات التي ينطوي عليھا ھذا التقرير ينبغي أن تتصف بالمرون�ة بحي�ث تتج�اوب وتت�أقلم م�ع ھ�ذه 

   .                 الطبيعة المتحركة 

  :ليةالتقارير الماالتأثيرات البيئية �نشطة الوحدات ا�قتصادية على إعداد 

التقارير مما يؤثر على ، قد يترتب على أنشطة الوحدات ا�قتصادية تكاليف والتزامات بيئية   

وستتم مناقشة أھم ھذه ،                                                       ً     ً التي يتم إعدادھا في ظل المبادئ المحاسبية المقبولة قبو�  عاما   المالية

  ) . 1556:  1994، غالي (  .التقارير الماليةالتأثيرات على 

  

  :فات البيئية الجاريةالمصرو:   ً و�  أ

المصروفات البيئية التي تحمل للفترة المحاسبية ھي تلك المصروفات التي لھا صلة مباشرة أو غير 

  :ومن أمثلتھا ما يتعلق بما يأتي، مباشرة بالمنافع التي تحققت خ2ل تلك الفترة

 .والتخلص منھا، معالجة مخلفات ا�نتاج )1

 .أنشطة الوحدات ا�قتصادية  التخلص من تلوث مواقع التشغيل نتيجة )2

 .برامج تدريب العاملين ذات الصلة بالمجا�ت البيئية )3

 .وأنشطة المراجعة البيئية، ا�دارة البيئية )4

ھا بنوداً غير عادي�ة                                     وم�ن أمثل�ة ذل�ك م�ا تتحمل�ه   ،                                      ّ ً        ً          وي2حظ أن بعض المصروفات البيئية يمكن عّدً

                     إ� أن معظم المصروفات   ،                         لمخالفة القوانين البيئية                                            الوحدة ا�قتصادية بسبب إغ2ق موقع تشغيل معين

              ل�ذلك م�ن ا9فض�ل   ،                                                                      البيئية يمكن ع�دھا بن�ود عادي�ة حي�ث إنھ�ا � تتص�ف بص�فات البن�ود غي�ر العادي�ة
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                                                 ً            ا�فص�اح ع�ن بن��ود المص�روفات البيئي��ة الجاري�ة وذل�ك ب��د�ً م�ن ا�كتف��اء                   التق�ارير المالي��ة         لمس�تخدمي 

   .    فات                             با�فصاح عن إجمالي تلك المصرو

  :المصروفات البيئية التي تخص مدة أو أوقات سابقة:      ً ثانيا  

     وذلك   ،                                                                            تعالج بعض المصروفات البيئية على أنھا بنود تتعلق بمدة أو أوقات محاسبية سابقة          

         ويمك�ن أن   ،                               لتلك الفت�رة أو الفت�رات الس�ابقة                  التقارير المالية                                    في حالة وجود أخطاء أو حذف عند إعداد 

                                                                         روفات البيئية على أنھ�ا تخ�ص فت�رة أو فت�رات س�ابقة إذا كان�ت ذات ص�لة بالمن�افع               تعالج بعض المص

   :                                                                                         المترتبة على أنشطة الوحدة ا�قتصادية في تلك المدة أو ا9وقات المحاسبية السابقة ومن أمثلتھا 

                                            ً                                        المصروفات التي تتحملھا الوحدة ا�قتصادية طبقاً للقوانين البيئية لل�تخلص م�ن التل�وث ال�ذي    - 1

  .                                لموقع معين تم بيعه في مدة سابقة      حدث

                                                                             المص��روفات الت��ي تتحملھ��ا الوح��دة ا�قتص��ادية لل��تخلص م��ن المخلف��ات الت��ي ق��د تن��تج عنھ��ا  - 2

                                            وذلك في حالة ما إذا كانت مخاطر تلك المخلفات   ،                                      والتي ترتبت على أنشطتھا في فترة سابقة  ،      مخاطر

                                  النظ�ر إل�ى مص�روفات ال�تخلص منھ�ا عل�ى               وبالت�الي يمك�ن   ،                                    غير معروفة لRدارة في ا9وقات السابقة

  .                     في تلك المدة السابقة                   التقارير المالية              ٍ     أنھا تصحيح لخطٍأ في 

  :رسملة التكاليف البيئية :      ً ثالثا  

         وذل�ك عل�ى   ،                                   تس�جل أي عملي�ة عل�ى أس�اس س�عر التب�ادل  ،              ً     ً المقبولة قبو�ً عام�اً       ً                  وفقاً للمبادئ المحاسبية

   :                                       ولرسملة تلك التكاليف �بد من توافر شرطين  ،  ة                                     جعل أن سعر التبادل يمثل القيمة العادل

                                                  أنه يتوقع أن يترتب عليھا منافع اقتصادية مستقبلية  :     ا�ول

             وإن التكاليف   ،                                                            ً              أن تكون قابلة ل2سترداد من المنافع ا�قتصادية المتوقعة مستقب2ً والمرتبطة بھا  :       الثاني

                   ف�يمكن أن ترس�مل إذا   ،               تبارھ�ا مص�روفات                                                      ال2زمة لمعالجة التلوث البيئي فإنھا بص�فة عام�ة تع�الج باع

   :                                                   كانت قابلة ل2سترداد بشرط تحقق أحد المعايير التالية 

                                                                                أن يترت��ب عل��ى تل��ك التك��اليف زي��ادة الم��دة أو إطالھ��ا ا�س��تفادة م��ن ا9ص��ل الممل��وك للوح��دة  - 1

                          كم�ا يج�ب أن ت�ؤدي إل�ى تحس�ين   ،                                                       ا�قتصادية أو زيادة طاقته أو تحسين درج�ة أمان�ة أو كفاءت�ه

  .                                                            لة ا9صل بالمقارنة بحالته ا�صلية عند ا�نشاء أو ا�ستحواذ عليه   حا

                          سواء الحالية أو الت�ي يمك�ن   ،                                                             إن يترتب على تلك التكاليف تخفيض أو الوقاية من ا9ضرار البيئية          

                                                     كما يجب أن تؤدي إلى تحسين حال�ة ا9ص�ل بالمقارن�ة بحالت�ه   ،                                 ً أن تترتب على انشطة الوحدة مستقب2ً 

  .                              عند ا�نشاء أو ا�ستحواذ عليه       ً مستقب2ً 

                                                                              إن الوحدة ا�قتص�ادية ق�د تحمل�ت تل�ك التك�اليف م�ن أج�ل إع�داد ا9ص�ل او تجھي�زه المع�روض  - 2

  .     ً       حالياً للبيع 
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  :التكاليف البيئية المستقبلية :      ً رابعا  

                                                        تكاليف ذات صلة بأحداث وعمليات تمت في الماضي وتك�اليف ذات   :                              وتنقسم ھذه التكاليف إلى نوعين

   .                            صلة بإحداث وعمليات مستقبلية 

   ):                 ا�لتزامات البيئية (                                                                     التكاليف البيئية المستقبلية ذات الصلة بأحداث أو عمليات تمت في الماضي  �

  ،                                                                                        إذا كانت ھناك قيمة معينة يجب ان تدفع في مده مستقبلية نتيجة لحدث او عمليات تمت في الماض�ي  

         كما يمكن   ،                         إذا كان من المحتمل حدوثه               قارير المالية   الت             ويعترف به في   ،                            فإن ھذا يعبر عن وجود التزام

                                                                         لذلك فإن التعھد بإنفاق تكاليف بيئية مستقبلية لتنظيف موقع مل�وث أو لمعالج�ة   ،                    تقديره بصورة معقولة

           ً      ً     يع��د التزام��اً بيئي��اً يج��ب   ،                                                               ا9ض��رار البيئي��ة الت��ي ترتب��ت عل��ى أنش��طة الوح��دة ا�قتص��ادية ف��ي الماض��ي

                                    ويمك�ن تق�ديره بص�ورة معقول�ة وذل�ك س�واء   ،                         إذا كان م�ن المحتم�ل حدوث�ه     لية             التقارير الما          تسجيله في 

                                                                                               ً كان ھذا التعھد لتنفيذ متطلبات القوانين البيئية التي تطبق عل�ى الوح�دة ا�قتص�ادية أو ان�ه يع�د اخ2قي�اً 

                                       ً يش��مل فق��ط التعھ��دات الت��ي يج��ب ان تنف��ذ وفق��اً                                   ومم��ا ي��ؤدي ذل��ك أن تعري��ف ا�لت��زام �  ،         لعم��ل ذل��ك

                      ً                                                        بات القوانين بل أيضاً التعھدات العادلة أو المنصفة التي تنبع من القيم ا�خ2قية      لمتطل

         التق��ارير                                                                           كم��ا أن إمكاني��ة تق��دير ا�لت��زام بص��ورة معقول��ة كأح��د ش��روط ا�عت��راف ب��ه وتس��جيله ف��ي       

   :                  ً             يعد غير مقنع تماماً وذلك لسببين          المالية

  ،                                               ن تقديره بصورة معقولة تعتمد على التقدير الشخصي                                     إن عملية تحديد ما إذا كان ا�لتزام يمك   :      ا�ول

                            م�ن أج�ل ع�رض ص�ورة أفض�ل للحال�ة   ،                                                وھذا التقدير قد يكون بھ�دف الرغب�ة ف�ي ح�ذف ا�لت�زام

   .                         المالية للوحدة ا�قتصادية 

                           أي أنه في حالة وج�ود الت�زام   ،      مضللة                  التقارير المالية                                   إن عدم تسجيل أي التزام مھم يعني أن    :        الثاني

   .                                                    ن الشيء الوحيد المؤكد ھو أن قيمته ليست مساوية للصفر        حالي فإ

 – 491: 2001: غالي( :يتعلق با�فصاح عن ا�لتزامات البيئية فان ا9مر ينقسم إلى أما في ما

493 (  

  

 :ا�لتزامات التي � يعترف بھا  -1

يكون من الم2ئم  فانه قد، التقارير الماليةفيما يتعلق با�لتزامات البيئية التي � يعترف بھا في 

  :ا�فصاح عما يأتي 

 .مع ا�شارة إلى احتمال التحقق،                                         ً طبيعة المصروف أو الخسارة المتوقعة مستقب2    - أ

 .                                                                       ً ا�شارة إلى عدم إمكانية إعداد تقدير للمصروفات أو الخسارة المتوقعة مستقب2    - ب

مما يتعلق بھذا مع ا�شارة إلى عدم التأكد ،                                         ً توقيت المصروف أو الخسارة المتوقعة مستقب2    - ج

 .التوقيت 
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يتطلب ا�فصاح عن الخسارة  �) 10(ومما ھو جدير با�شارة أن المعيار الدولي المحاسبي رقم      

وأنه قد يكون من الم2ئم ا�فصاح عن الخسارة إذا ، التي تعد إمكانية تحقيقھا بعيدة أو ضئيلة

أي يجب ، للوحدة ا�قتصادية ماليةالتقارير الكان من المتوقع أن يكون لھا تأثير مھم على 

  .ا�فصاح عن الخسارة المھمة بدرجة كبيرة التي قد تؤثر على حقوق المساھمين 

 :ا�لتزامات التي يعترف بھا -2

  فإنه يكون من الم2ئم  التقارير الماليةفيما يتعلق با�لتزامات البيئية التي يعترف بھا في 

  :ا�فصاح عما يأتي

 .بصورة تفصيلية ا�لتزامات البيئية   - أ

 .عوامل عدم التأكد المھمة ذات الصلة بعملية القياس   - ب

 .مدى أو نطاق القيم المعقولة الممكنة   - ج

التوقيت المتوقع لتلك ا�لتزامات البيئية أو ا�شارة إلى أنه � يمكن تحديد ھذا التوقيت بسبب   - د

 .ظروف عدم التأكد 

 :ستقبلية التكاليف البيئية ذات الصلة بأحداث أو عمليات م �

قد يترتب على التكاليف البيئية ذات الصلة بأحداث أو عمليات مستقبلية تحقق منافع للوحدة 

كما أنه من الضروري ، وذلك كما في حالة ا�ستحواذ على أصل في المستقبل، ا�قتصادية

ى المركز ا�فصاح عن ھذه التكاليف البيئية الرأسمالية المستقبلية التي قد يكون لھا تأثير مھم عل

                         ً         سواء كان تنفيذھا يتم وفقا  لتعھدات ، المالي للوحدة ا�قتصادية والتدفقات النقدية في المستقبل

            ّ              أو في مكان ا خر في التقرير  التقارير الماليةوقد يتم ھذا ا�فصاح في ، إدارية أم قوانين بيئية

  .المالي للوحدة ا�قتصادية 
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  الثانيالمبحث 

  . البيئية و ا�جتماعية عةالمراج

  تمھيد •

  . البيئي و ا�جتماعي ا�داء مراجعة في المراجع مسؤوليات •

  . للمراجعة البيئية ا�جتماعية التقارير خضوع •

  . الداخلية الرقابة ھيكل على البيئية ا3دارة نظم تأثير •
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  الثانيالمبحث 

  . البيئية و ا�جتماعية المراجعة

   :       تمھيد

 للشركة البيئي ا9داء فحص على يقوم تقيمي نشاط ھي البيئية و ا�جتماعية المراجعة تعتبر     

  )147-144: 2005،السيد(. وتوافقه فعاليته من التحقق بغض

 فعالية وتقييم، البيئي لQداء ودوري، موضوعي، منظم، فحص:" بأنھا البيئية المراجعة كذلك وتعرف

دانيال (".بھا المھتمة ا9طراف الى إليھا التوصل يتم التي النتائج وصيلوت، البيئية ا�دارية البرامج

  ).434- 433: 2001، غالي

 منظم دوري انتقادي فحص:" أنھا على البيئية المراجعة ا�مريكية البيئة حماية وكالة عرفت وقد     

 ا�نتاجية اتللعملي قانونية سلطة ذات مستقلة جھة بواسطة او المؤسسة بواسطة وموضوعي وموثق

  )27: 2012،توصالح(".ومتغيراتھا البيئة على تأثيرھا لتحديد فرعية انشطة من بھا يرتبط وما

 ا�دارة لنظام والموضوعي الدوري الموثق المنھجي التقييم:" بأنھا البيئية المراجعة كذلك وتعرف

 البيئية نظام تطابق حديدت بھدف، ا�دارة لمجلس النتائج وتوصيل، للمؤسسة البيئي وا9داء البيئية

 البيئي ا9داء أجراء وتسھيل، ومتطلباتھا، لھا البيئية بالسياسات ا�لتزام وتقييم، للمؤسسة

  ).11:  2012،بن عطا a(".للمؤسسة

  : الى منھا المرجو للھدف     ً وفقا   المراجعة تبويب تم وقد

 البيئية المراجعة تتضمن التي لمراجعةا ھي ا�خيرة وھذه اجتماعية ومراجعة، ادارية، قانونية،  مالية

  )42: 2015، زيد ابو رزق(

 خ2ل وفي ا9داء فحص الى نطاق أوسع مفھوم الى تدرجي تطور عملية المراجعة شھدت لذلك    

 للمراجعة الحقيقية البداية وكانت البيئي ا�داء قياس نحو الجھود اتجھت التسعينات وبداية الثمانينات

 ا9ھداف من البيئة حماية ھدف أصبح المجتمع أفراد مختلف لدى البيئي الوعي لنمو فنتيجة، البيئية

  ).519-518: 2007، لطفي.(لتحقيقھا المنشأة تسعى التي ا�ساسية

 المعايير عن تختلف � والتي عليھا المتعارف المعايير من مجموعة على البيئية المراجعة تعتمد كما

 العامة المعايير في المعايير ھذه وتتثمل البيئية بالجوانب علقتت معينة تفاصيل في ا� المالية

  ).54: 2009، جمعة(.تقرير إعداد ومعايير، الميداني العمل ومعايير، )الشخصية(

                                                                               ً            لقد بوبت المراجعة باستخدام أسس مختلفة ولعل من أھمھا تلك التي تقسم المراجعة تبعا  للھدف منھا   

و  غالب( ، التي تقع المراجعة البيئية ضمنھا، ومراجعة اجتماعية، فعالية ،إدارية، قانونية، مالية: إلى 

وعلى الرغم من تباين التبويبات إ� أنھم أجمعوا على أن المراجعة وسيلة )  286:  1999، محمود 
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التأكد من أن الوحدة ا�قتصادية قد حققت أھدافھا الخاصة في تحقيق الربح وأھدافھا العامة تجاه 

       ً                                  استنادا  إلى ضرورة تجاوز الدور المعلوماتي ، الذي تعمل فيه من خ2ل تحقيق الرفاھية لهالمجتمع 

  )9:  1996، مطر واخرون ( .للمحاسبة نطاق الوحدة ا�قتصادية إلى النطاق ا�جتماعي

إن المراجعة ا�جتماعية � تتعدى كونھا مجموعة من المعايير :         ً                    واستنادا  إلى ذلك يمكن القول       

، غرض فحص الجانب ا�جتماعي 9داء الوحدة ا�قتصادية وتقييمه وما ترتبط به من بيانات وقوائمل

ويعد ھذا ، كما أن دور المحاسبة في قياس تكاليف تلوث البيئة يجب أن تتحمله الوحدة ا�قتصادية

، الحد من التلوث                           ً                                                   الدور ذا أھمية كبيرة تمھيدا  لتفعيل دور المراجع لتحديد مدى التزام ھذه الوحدات ب

أي أنه يمكن إجراء تسجيل ، وبالتالي إمكانية الحصول على بيانات التلوث من سج2ت الوحدة

  ) . 286: سابق ، أسماعيل ( .                                               ً محاسبي للتلوث عن نشاط الوحدة وتحليل ذلك محاسبيا  

تكاليف بيئية  و       ً                                                               ً  وتأسيسا  على ما تقدم فإن عدم شمول نتائج ا9عمال للوحدات ا�قتصادية أضرارا  أ     

تي تعريف                          ً      ومن أجل ھذا لم يكن غريبا  أن يا، فإن صافي الربح � يمثل بعدالة وصدق ھذه النتائج

عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات :"للمحاسبة بأنھا ) AAA(جمعية المحاسبة ا9مريكية 

معلومات سواء ا�دارة ا�قتصادية ال2زمة �مكانية اتخاذ قرارات رشيدة من جانب مستخدمي ھذه ال

  "أم المجتمع 

كما ركزت الجمعية من حيث ذكرھا 9ھداف المحاسبة على وظيفتھا ا�ع2مية وتوفيرھا 

  ) 52:  1996، البشبيشي ( .وتوصيلھا للمعلومات في سبيل تحقيق ا9غراض اLتية

 .اتخاذ القرارات الرشيدة المتعلقة باختيار أمثل للموارد المحدودة وتحديدھا  -1

 .التوجيه بالرقابة الفعالة على موارد الوحدة المادية والبشرية  -2

 .التقرير عن الموارد الموجودة في حيازة الوحدة ا�قتصادية  -3

 .تسھيل أداء الرقابة لوظيفتھا ا�جتماعية  -4

     ً                                                                           ونظرا  9ھمية وخطورة الوظيفة ا�ع2مية للمحاسبة فقد حددت لجنة نظم المعلومات التابعة 

بعض المعايير التي ينبغي توافرھا وا�لتزام بھا عند إعداد ) AAA( سبة ا�مريكيةلجمعية المحا

  ) 287: سابق ، أسماعيل (  :والتقارير المالية أھمھا التقارير المالية

 .الم2ءمة ل2ستخدامات المتوقعة   - أ

 .ا�فصاح عن الع2قات المھمة    - ب

 .شمولھا على المعلومات البيئية    - ج

 .ات داخل وحدات المحاسبة وبينھا التوحيد في التطبيق   - د
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 ،م1970لجنة للمحاسبة عن البيئة عام ) AICOA(لذلك أنشأ المعھد ا9مريكي للمحاسبيين      

وكانت تضطلع بمسؤولية تجميع البيانات الخاصة بالبيئة لتوفير البيانات التي تساعد المحاسبيين في 

ات بإجراء المراجعة ا�جتماعية لمعرفة مدى لھذا يقوم مدقق الحساب، أداء عملھم في ھذا المجال

التزام الوحدة ا�قتصادية با�فصاح عن كامل البيانات المالية ومن ضمنھا كل ما يتعلق بالحد من 

وبالتالي مدى فعالية الوحدة ا�قتصادية لتحقيق الھدف الخاص لھا بما يت2ءم والمعايير ، التلوث

ة المراجعة بموجب مجموعة من ا�جراءات التي يجب أن كما يجب أن تتم عملي، المحددة للوحدة

لذلك أصبح من الضروري ، تعتمد عليھا للخروج برأي فني لضمان أقصى درجة ممكنة من ا�ستفادة

                                ّ                                                          في الوقت الحالي مراقبة وتدقيق ا� ثار البيئية لQنشطة التي تقوم بھا الوحدات ا�قتصادية من أجل 

والمساھمة من خ2ل بيئة أفضل في تحسين نوعية البيئة وضمان بقاء ، المحافظة على الصحة البشرية

و9ن الوحدة ا�قتصادية قد تقوم بأنشطة لھا تأثيرات سلبية في البيئة المحيطة التي ، وتنوع ا9جناس

وھذا ما يدعو إلى إخضاع نشاطاتھا للمراجعة البيئية بحيث يت2ءم وطبيعة العمليات التي ، تعمل فيھا

  ) . 292 – 288: سابق ، أسماعيل ( .الوحدةتجري في 

     ً                   موثقا  لRدارة البيئية في ،      ً دوريا  ،                                                              ً وتعرف المراجعة البيئية بأنھا أداة إدارية تتضمن تقييما موضوعيا  

من خ2ل  ) 292: سابق ، أسماعيل (  وھيئتھا التنظيمية ومعداتھا وذلك بھدف حماية البيئة، شركة ما

  :اLتي

 .بالممارسات البيئية تسھيل تحكم ا�دارة  -1

 .التأكد من التقيد بسياسات الشركة والتي تتضمن مراعاة المتطلبات التنظيمية -2

  .                                                                             التقيد با9نظمة والقوانين والتشريعات الصادرة عن الجھات المختصة في حماية البيئة - 3

  ة                    ف�إن المراجع�ة البيئي�  )  EPA Report ،      1984 (                                      وف�ي تعري�ف وكال�ة حماي�ة البيئ�ة ا9مريكي�ة           

                 للتحق�ق م�ن الوف�اء   ،                         للممارس�ات البيئي�ة للمنش�أ  ،            دوري وموث�وق  ،                         عبارة عن فحص موضوعي منظم "

    ".                                                                      بالمتطلبات البيئية التي تفرضھا القوانين المنظمة للبيئة وسياسات المنشأة

                                             فحص وتقييم ا9داء ا�جتماعي البيئ�ي بھ�دف التحق�ق  "           ّ                               وفي تعريف اّخر عرفت المراجعة البيئية بأنھا 

                                                                                   م��ة وكفاي��ة إفص��اح الق��وائم والتق��ارير ا�جتماعي��ة البيئي��ة ف��ي التعبي��ر ع��ن م��دى تنفي��ذ الوح��دة       م��ن م2ء

                                                       ً        ً                              ا�قتصادية لمسئولياتھا ا�جتماعية الملقاة على عاتقھا جبراً أو طوع�اً وفاعلي�ة تنفي�ذ تل�ك المس�ؤوليات 

              يھمھ�ا أم�ر تل�ك                                       والتقرير ع�ن ذل�ك لQط�راف المختلف�ة الت�ي  ،                                    باستخدام مجموعة من المعايير الم2ئمة

     ) .    51  :       1988  ،       محمود   (    "                          البيانات في اتخاذ قراراتھا

حيث تشمل ، إن مجال المراجعة البيئية يعتمد على طبيعة العمليات التي تتضمنھا الوحدة ا�قتصادية  

  )  293: سابق ، إسماعيل (  :يلي المراجعة البيئية ما
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 .السياسات وا9ھداف البيئية للوحدة ا�قتصادية  -1

 .الھيكل التنظيمي للوحدة وتوزيع المسؤوليات  -2

 .إجراءات الوحدة المتعلقة بالتخلص من نفاياتھا  -3

 .إجراءات الوحدة في إعادة تصنيع المخلفات  -4

        وتك�اليف   ،                                                             أجھزة مكافحة منع التلوث الموجودة في الوحدة وتشغيلھا وص�يانتھا  ،            تكاليف شراء - 5

                 وم�دى إدراك م�ديري   ،                            سياس�ات الوح�دة لحماي�ة البيئ�ة                                          التدريب وا�شراف للموظفين المكلفين بتنفيذ

  .                                               الوحدة لممارسات حماية البيئة المطبقة في الوحدة 

وتقدير ، وتقييم فعالية نظم ا�دارة البيئية القائمة، التحقق من ا�لتزام بالمتطلبات البيئية -6

 ). 307:  1999، السقاء (  مخاطر ا9حداث البيئية

  

  :البيئي و اجعة ا�داء ا�جتماعيمسؤوليات المراجعة في مر

تقع على عاتق المراجع مسؤوليات يجب عليه القيام بھا عند ممارسته لمراجعة أعمال الوحدة   

  ). 297: سابق ، إسماعيل   (من ھذه الممارسات،                ً ا�قتصادية بيئيا  

           س�تناد إلي�ه                                        ً      ً        من أجل التأكد من أن المستندات تع�د مرجع�اً س�ليماً يمك�ن ا�  :                    المراجعة المستندية  - 1

                             مثل مستندات شراء أجھزة حماي�ة   ،                                                              للتأكد من صحة الوقائع وصحة المبالغ المتعلقة بھا ھذه المستندات

  .   الخ   ...               البيئة وصيانتھا

  .                                                                               التأكد من أن التقرير البيئي يعالج بصورة كافة المجا�ت التي من المفترض أن يشملھا  - 2

                             والتأكد م�ن م�دى م2ءم�ة اس�تعمال   ،       التلوث                                               المعاينة والجرد الفعلي 9جھزة حماية البيئة ومنع  - 3

   ).                          وھذا يحتاج إلى عناصر فنية   (                                        ا9صول مع البيئة التي تعمل الصناعة فيھا 

  :                                                            التأكد من دقة وكفاية المعلومات وذلك من خ2ل إجراء مقاب2ت مع - 4

  .                                   مجموعة العاملين المقيمين في الوحدة   -   أ

  .                  الجھات ذات الع2قة   -   ب

 .السكان المحيطين بالمنشأة  - ت

المقارنات والربط بين المعلومات والمطابقة مع القوانين وا9نظمة والتعليمات المتعلقة بحماية  -5

 .البيئة 

  :البيئية للمراجعة  ا�جتماعية خضوع التقارير

                        يحبذ إخضاع تق�ارير ا9داء   :       أولھما   )    96  –    95  :      سابق   ،      شھير   (                                 انقسم الرأي بشأنھا إلى اتجاھين    

                                           حيث يزيد ذلك من درجة الثق�ة فيم�ا تتض�منه ھ�ذه   ،                 جعة من طرف خارجي                     ا�جتماعي للفحص والمرا

                                                                                  التقارير من معلومات ويشكل فريق المراجعة من متخصص�ين يرأس�ھم المحاس�ب ؛ وذل�ك لتص�ور أن 
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                                                                                     ھذه المعلومات ا�جتماعية سوف تدخل في نطاق مراجعة مراج�ع الحس�ابات للتقري�ر الم�الي بوص�فھا 

                                                      أن��ه ل��يس م��ن الض��روري إخض��اع تق��ارير ا9داء ا�جتم��اعي البيئ��ي        يتص��ور  :         وثانيھم��ا  ،     ً     ج��زءاً منھ��ا

                   وع��بء المس��ئولية عل��ى   ،                                                          للمراجع��ة والفح��ص وذل��ك م��ن منطل��ق ض��خامة تك��اليف عملي��ة المراجع��ة

          ويخ�رج ھ�ذا   ،                                                                   المراجع عن�د تولي�ه مراجع�ة بع�ض الجوان�ب الت�ي تخ�رج ع�ن نط�اق تخصص�ه وعمل�ه

   .                     إلى نطاق حرية ا�ختيار  ،               في ا�تجاه ا9ول                                            الرأي من ا�لزام بعملية المراجعة والفحص كما

           وإيض�احاتھا                   التق�ارير المالي�ة                                                          ومن ھنا تأتي أھمية ا�فصاح عن ا9داء ا�جتماعي البيئي في ص�لب       

  ،                                                                             بوصف أن أداء المنشأة ھو محصلة أدائھا ا�قتصادي وا�جتماعي و� يمكن الفص�ل بينھم�ا  ،        المتممة

                                     ومن ثم �يجوز فصل تكاليف المحافظ�ة عل�ى   ،                    ؤثر فيھا ويتأثر بھا                               فالمنشأة تعمل داخل إطار مجتمع ي

    ).    96  :      سابق   ،      شھير   (                                    و� يجوز تجاھل إھدار موارد المجتمع  ،                 التقارير المالية          البيئة عن 

         فيتم بعد   ،                                                                                 ويمكن استخدام المؤشرات اLتية عند تحديد ا9نشطة ا�جتماعية البيئية للوحدة ا�قتصادية      

                                                                    نشطة ا�جتماعية وا�ط2ع على كل ما يتعلق بھا من مس�تندات وتق�ارير للحص�ول               ذلك فحص تلك ا9

           يتعل�ق منھ�ا                            وھذه المؤش�رات يمك�ن حص�ر م�ا  ،                                               على معلومات وافية عن نتائج وتأثيرات تلك ا9نشطة

    )      309  :       2000  ،      جمعة   (    :                  بالبيئة فيما يلي

لمنافع المخططة وقيمة المنافع في قيمة المنافع نتيجة نشاط حماية البيئة مع مقارنتھا بقيمة ا  - أ

 .السنوات السابقة 

قيمة المنافع نتيجة تحسين الشكل الجمالي للبيئة مع مقارنتھا بقيمة المنافع المخططة وقيمة    - ب

 .المنافع في السنوات السابقة 

ة قيمة المنافع المحققة لغير العاملين من برامج والتدريب مع مقارنتھا بقيمة المنافع المخطط  -جـ

 .وقيمة المنافع في السنوات السابقة 

 .نسبة غير العاملين المستفيدين من برامج التدريب إلى إجمالي عدد المتدربين  -د

  .المستويات القياسية والفعلية لمسببات تلوث الھواء والضوضاء  -ھـ

  :ومن خ2ل استخدام المؤشرات سابقة الذكر فأنھا تھدف إلى التعرف على 

 .ي تحقيق أھداف ا9داء ا�جتماعي البيئي مدى الفعالية ف -1

 .تطور ا9داء ا�جتماعي عبر السنوات المختلفة  -2

، مدى مساھمة الوحدة ا�قتصادية في حماية البيئة من مسببات التلوث والضوضاء -3

 .وتحسين الشكل ا�جمالي للبيئة 
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  :تأثيرات نظم ا3دارة البيئية على ھيكل الرقابة الداخلية 

                                    ً                                           فھوم ھيكل الرقابة الداخلية أكثر ش�مو�ً ومس�ايرة لمتغي�رات بيئ�ة الممارس�ة المھني�ة م�ن      يعد م          

  :                                                                                     مفھوم نظام الرقابة الداخلية على وصف أن ھيكل الرقابة الداخلية يتكون من ث2ثة عناص�ر ھ�ي 

                                     ويس��تھدف توس��يع مفھ��وم الرقاب��ة الداخلي��ة   ،                 وإج��راءات الرقاب��ة  ،                النظ��ام المحاس��بي  ،             بيئ��ة الرقاب��ة

                                                                                     سئوليات المراجع ف�ي ا�لت�زام بالمعي�ار المي�داني الث�اني تج�اه التط�ورات الحديث�ة الت�ي تتض�من   وم

                                            وتحمل المنشآت المختلفة مسئولياتھا عما تس�ببه   ،                                مع تزايد ا�ھتمام با9مور البيئية  ،                القضايا البيئية

        بحت ھ�ذه    وأص�  ،                                                                      للبيئة الخارجية من أضرار ملموسة أو غير ملموس�ة بس�بب ممارس�تھا لنش�اطاتھا

                                                                                        المنشآت تعمل وتخضع لعدد متزايد ومتن�ام م�ن الق�وانين المنظم�ة للبيئ�ة الت�ي تس�تھدف إيج�اد بيئ�ة 

                                                                   وقد دفع ذلك ا�دارة العليا في ھذه المنشآت إلى إدراك أھمية إدخ�ال نظ�م   ،                      نظيفة خالية من التلوث

                  ين المنظم��ة للبيئ��ة                                                                    ا�دارة م��ن أج��ل إدارة ا9م��ور والقض��ايا البيئي��ة بش��كل س��ليم ف��ي إط��ار الق��وان

     ) .     307  :      سابق   ،       السقا   (                           والسياسات البيئية للشركة

      عب�ارة  "                         نظ�ام ا�دارة البيئي�ة بأن�ه     )      315  :      س�ابق   ،       الس�قا   (    ،   )        ّ    توماس واّخ�رون (      ويعرف                 

         ومواردھ��ا   ،          وعملياتھ��ا  ،           وإجراءاتھ��ا  ،           وممارس��اتھا  ،         وسياس��تھا  ،            ومس��ئولياتھا  ،                ع��ن ھيك��ل المنش��أة

                                             ويح�دد نظ�ام ا�دارة البيئي�ة فلس�فة المنش�أة تج�اه   ،                                اية البيئة وإدارة ا9مور البيئية               المستخدمة في حم

               حي�ث يتطل�ب ا9خ�ذ   ،  "                         وتطوير برامج ا9داء البيئي  ،                           ووضع أھداف للبرامج البيئية  ،                القضايا البيئية

    ظ�ام                                                                                      بنظام ا�دارة البيئية ضرورة إعادة النظر في الھياك�ل التنظيمي�ة للمنش�آت المختلف�ة لتتض�من ن

                 ولم�ا ك�ان المراج�ع   ،                    ً       ً                                              ا�دارة البيئية جزءاً متكام2ً من النظام العام ل�Rدارة وھيك�ل الرقاب�ة الداخلي�ة

                                                                                    مس�ئو� ع�ن دراس�ة الرقاب�ة الداخلي�ة وتقويمھ�ا فيك�ون م�ن المناس�ب دراس�ة ت�أثيرات نظ��ام ا�دارة 

                         بھيكل الرقابة الداخلية         لمتعلقة                            وذلك في إطار ھدف المراجعة ا  ،                                  البيئية على ھيكل الرقابة الداخلية

                                                                                       ل��ذلك ف��إن ا�نعكاس��ات المباش��رة ل��نظم ا�دارة البيئي��ة عل��ى ھيك��ل الرقاب��ة الداخلي��ة تتعل��ق بك��ل م��ن 

                      إذ إن النظ�ام المحاس�بي   ،                                                                      النظام المحاسبي وأدوات المراجعة المطلوبة لتقييم ھيكل الرقابة الداخلي�ة

                                        ص�مما للتعام�ل م�ع ا9ح�داث والوق�ائع البيئي�ة                                                   التقليدي وأدوات الرقابة الداخلية المرتبطة ب�ه ل�يس م

             وبالت�الي ف�إن   ،                                                                          كما ھو الحال في حالة التلوث عند نقل المنتجات الخطرة وتخزينھا والتخلص منھ�ا

                                                                                         نظم ا�دارة البيئية وما يرتبط بھا من إدارة ا9حداث والوقائع البيئية بشكل م2ئ�م يمك�ن أن تض�في 

             استحداث س�ج2ت   :                                          تعلق بھيكل الرقابة الداخلية في جانبين ھما                                   أبعادا جديدة لعملية المراجعة فيما ي

         وذل�ك عل�ى   ،                                                              وتغير اھتمامات وادوات المراجع عن�د دراس�ة ھيك�ل الرقاب�ة الداخلي�ة  ،              التلوث البيئي

     ) .     317-   315  :      سابق   ،       السقا   (             النحو اLتي
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  :استحداث سج2ت للتلوث البيئي:    ً أو�  

  ) AAA (                                              يئية لسلوك المنظمات ف�ي جمعي�ة المحاس�بة ا9مريكي�ة                             يشير تقرير لجنة ا�نعكاسات الب      

                      خاصة أن ا�تجاه السائد   ،                                                                 إلى أن قياس ا�نعكاسات البيئية للمنشأة يعد من اختصاصات المحاسبيين

         وبالت�الي   ،    ً                       ب�د�ً م�ن تحميلھ�ا عل�ى المجتم�ع  ،      ً                                            حالياً ھو تحميل المنشآت تكاليف المحافظة على البيئة

   .                                                       مرتبطة با9داء ا�جتماعي البيئي من خ2ل الوظيفة المحاسبية                       تتم معالجة البيانات ال

  ،                                                                         ً             يتطلب استخدام ا�ساليب المحاسبية وتطبيقھا فيما يتعل�ق ب�ا9مور البيئي�ة تغي�راً ف�ي تركيزاتھ�ا      

                                                                                       وأحد الجوانب المھمة لھذا التركيز ھو تسجيل ا9حداث أو الوقائع الفعلية التي تنطوي عل�ى خط�ر 

                                                           وينبغي أن توفر ا�جراءات الداخلية والقوانين الحماية الكافي�ة   ،                    ثيق المخاطر البيئية          ً    بيئي أساساً لتو

                                                                                       لعملية توثيق الوقائع الفعلية التي تنطوي على مخاطر في مراح�ل عملي�ة ا�نت�اج جميعھ�ا واختي�ار 

     نبغ�ي              عل�ى اي�ة ح�ال ي  ،      ً                                         وأيضاً المسئول عن التشغيل النھائي لھذه النفاي�ات  ،                        الناقل للمنتجات الفاسدة

                                                        لذلك فإن عملية تسجيل الوقائع التي تنطوي على مخاطر بيئية   ،                                تسجيل مثل ھذه الوقائع كلما أمكن

   :                       تتوقف على العوامل اLتية

                                                                   ومدى وجود ع2قات كمية بين إنتاج السلع المرغوب�ة واس�تخدام خام�ات معين�ة   :              المنشاة نفسھا - 1

                           الملوث�ات عل�ى ت�وفير معلوم�ات                           وبالت�الي يعتم�د نظ�ام تس�جيل   ،                          ربما تك�ون خط�رة عل�ى البيئ�ة

  .                      كافية عن عملية ا�نتاج 

                                                                                    إيجاد الحلول الم2ئم�ة لت�وفير ھ�ذه الس�ج2ت الت�ي تتعل�ق بالمش�اكل العملي�ة المرتبط�ة بالقي�اس  - 2

                             ً                             ويجب أن تقوم ھذه الحلول أساس�اً عل�ى أھ�داف ھ�ذه الس�ج2ت م�ع أخ�ذ   ،                 وا�فصاح المحاسبي

  .                            تكاليفھا ومنافعھا في الحساب 

                                                                         ث سج2ت للتلوث البيئ�ي عام�ة وإمكاني�ة تس�وية الوق�ائع الخط�رة وانعكاس�اتھا بھ�ذه          إن استحدا

   :        من أھمھا  ،                              يمكن أن يحقق مجموعة من ا9ھداف  ،       السج2ت

                                                                            ت��وفير المعلوم��ات المطلوب��ة للتقري��ر ع��ن التك��اليف وا�لتزام��ات البيئي��ة وتض��مينھا ف��ي  •

  .                  التقارير المالية و                                  مما يزيد في جدوى السج2ت المحاسبية   ،                  الحسابات والقوائم

  ،       ّ                                                                     عرض ا�ّثار البيئية 9نشطة المنشأة في صورة تقارير بيئي�ة تخ�دم أغ�راض تقي�يم ا9داء •

  .                                             وتمكن المراجع من تحقيق ا9داء البيئي ومراجعته 

�ن م�ن تحدي�د الم�وارد  • bتوفير البيانات المحاسبية المالية والعينية المتعلقة ب�ا9داء البيئ�ي يمك                   b                                                                    

  .                   دارة المثلى للبيئة                 ال2زمة لتحقيق ا�

  .                                                      معاونة ا9جھزة المختصة في إعداد الخطط والبرامج البيئية  •

توفير مؤشرات بيئية يمكن أن تساعد في تحقيق الرقابة على ا9داء البيئي واتخاذ  •

 .القرارات الم2ئمة 
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  :تغيير اھتمامات المراجع وأدواته عند دراسة ھيكل الرقابة الداخلية وتقييمه:      ً ثانيا  

تتطلب المحاسبة والمراجعة البيئية تحو�ت في التركيز واھتمامات المراجع عند دراسة ھيكل    

                           ً                                          إذ ينبغي عليه أن يعطي مزيدا  من ا�ھتمام لخصائص أو مقومات نظام الرقابة ، الرقابة الداخلية

المراجع على سبيل المثال يركز ، الداخلية بشأن ا9حداث أو الوقائع التي تنطوي على مخاطر بيئية

  :على 

 .إجراء م2حظات معينة في مواقع التلوث  •

 .اختبارات على مستويات التلوث  •

 .التحديد الواضح للمسئوليات المتعلقة با�نعكاسات البيئية لQنشطة الخطرة  •

زيادة جدوى المعلومات الواردة في سج2ت التلوث بإعطاء انتباه م2ئم للفصل بين  •

 .بتسوية الوقائع التي تنطوي على مخاطر بيئية  وا�جراءات المرتبطة، المھام

كما أن دور المراجع في ا9مور البيئية عند دراسة ھيكل الرقابة الداخلية يتطلب تطوير أدوات جديدة 

ومن ا9دوات المقترحة في ھذا المجال تطوير قائمة استقصاء بيئية للتقارير المالية ، للمراجعة

لقائمة بمزجھا مع سج2ت التلوث البيئي لتحديد شمولية القائمة عند ويمكن أن تستخدم ھذه ا، السنوية

وتستھدف قائمة ا�ستقصاء البيئية تسھيل تحليل ، وتقيم ھيكل الرقابة الداخلية، دراسة واكتمالھا

  .وأھمية ذلك عند تقدير الخطر الكلي للمراجعة ،                   ّ             المخاطر البيئية وا ثارھا المالية
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  الثالثالمبحث 

  البيئي و ا�جتماعي المحاسبي ل/فصاح والمھني القانوني البعد

  تمھيد  -

 و ا�جتماعي ل/فصاح المحاسبية المعايير إعداد في المھنية المنظمات دور  -

  . البيئي

  . الشركات وتجارب المطلوبة ا3فصاحات طبيعة  -

  . محاسبي منظور من البيئة تلوث مكافحة عن الشركات مسئولية  -

  .ا�ستثمار بقرارات وع2قته البيئي ا�جتماعي المحاسبي ا3فصاح ھميةأ  -

  . البيئي و ا�جتماعي المحاسبي ل/فصاح الشركات محددات  -

  . البيئة حماية من اليمني المشرع موقف  -

  . البيئية للمحاسبة المستقبلية النظرة  -
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  الثالث المبحث

  البيئيو ا�جتماعي سبيالمحا ل/فصاح والمھني القانوني البعد

  : تمھيد

 عن المحاسبي لRفصاح والمھنية القانونية ا�بعاد الى التطرق سيتم الفصل ھذا في     

 وسيتم، ا�ستثمار قرارات اتخاذ في ا9بعاد ھذا وأثر للشركات البيئي ا�جتماعي ا9داء

، البيئي فصاحلR المحاسبية المعايير إعداد في المھنية المنظمات دور على التعرف

 ا�ثر عن الشركات ومسئولية، الشركات بعض وتجارب، المطلوبة ا�فصاحات وطبيعة

 سلوك في ا�فصاح ھذا وأثر، محاسبي منظور من بالبيئة أنشطتھم تسببه الذي البيئي

 عن الشركات إفصاح ومحددات أھمية ومعرفة، الشركات في ا�ستثمار قرارات متخذي

 البيئة حماية في اليمنية الجمھورية في المشرع يقوم الذي والدور ئيالبي ا�جتماعي أدائھا

  . البيئية المحاسبة عن مستقبلية نظرة       ً واخيرا  ، 

  :البيئي ا�جتماعي لRفصاح المحاسبية المعايير إعداد في المھنية المنظمات دور

 في      ً وفعا�        ً مؤثرا       ً دورا   الحكومية والجھات المحاسبية المھنية للمنظمات إن     

 التي الشركات من         ً اختياريا   ذلك كان سواء،  ضروري بشكل وحمايتھا بالبيئة ا�ھتمام

 المعايير أو ا�رشادات خ2ل من إجباري بشكل أم للبيئة والتدمير التلوث في تشارك

 المالية المحاسبة معايير لجنة أن في2حظ، البيئي با�فصاح الخاصة المحاسبية

FASB  البر عبد.(الطوارئ عن بالمحاسبة يختص     ً ريحا  تص م1975 في أصدرت  ،

 المستقبل في ليفيااتك المحتملة المواقف تحديد في المحاسبين مساعدةل وذلك)  2001

 أما، المالية التقارير في تضمينھا ينبغي الطارئة فالخسائر،  البيئة س2مة معالجة مثل

  . مقبول بشكل ما�لتزا ھذا تقدير من ف2بد مستقبلية أحداث في كانت إذا

  FASB المالية المحاسبة معايير لجنة لتصريح الصناعة وتطبيق تفسير كان ولقد     

،  التصريح ھذا في جاءت التي ا�رشادات شركة اية تتبع لم لذا،  كبير وبشكل       ً متنوعا  

 التقارير إعداد في الضرورية الحاجة دعت ولكن، مترددة الشركات معظم كانت فقد
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 من م1975 تصريح به جاء عما       ً تفسيرا   م1976 عام صدر فقد، اديإرش دليل إلى

 المحاسبة معايير لجنة أوضحت و"  للخسارة المقدر للمبلغ المقبول التقدير"  حيث

 تسجيل لتأجيل      ً مبررا   يعطي � م1975 تصريح في      ً مبكرا   جاء ما أن FASB المالية

  ) .Billing,1995 : 62( البيئة نظافة لمعالجة التقديرية التكاليف

 ھو البيئية الطارئة با�لتزامات الخاصة المحاسبية لRرشادات أن والم2حظ     

 القاعدة تفسير في المعيار ھذا ويساعد، ) 5( رقم للمعيار ا�صدار ا9ول المرجع

 َ  ] ث م   ومن،  ومتوقعة ممكنة تكون عندما ا�ستحقاقات تحديد حيث من، )14( رقم المالية

 Hohn(  عنھا ا�فصاح ينبغي بحيث معقول وبشكل أدنى وبحد تسجيلھا من �بد

1996 : 22.(  

 من     ً عددا   CICA البريطاني القانونيين المحاسبين معھد أصدر م1993 عام وفي   

 التقارير إعداد عن بحثي تقرير ضمن وذلك،  البيئية الموضوعات عن ا�رشادات

 ھيئة مع با�شتراك وذلك،  البيئية توا�لتزاما،  البيئي ا9داء تكاليف وعن،  البيئية

 ديسمبر في، ) RichardAldridge,1997 : 32(المالية للشئون الكندية المعايير

 رقم المعيار ACSEC المحاسبية المعايير عن التنفيذية اللجنة مأصدرته1994

SOP 94-6 بحيث،  التأكد وعدم المخاطر عن با�فصاح المعيار ھذا واختص 

 م1995 ديسمبر 15 بعد المنتھية المالية للسنوات التنفيذ ضعمو المعيار يكون

)Hochman , 1998 : 20 .(  

       ً معيارا   AICPA ا�مريكي القانونيين المحاسبين معھد أصدر 1996 عام وفي     

)SOP 961-1 (إرشادات المعيار ھذا يتضمن بحيث،  البيئية ا�لتزامات لمعالجة 

 البيئية بالمحاسبة وتختص، سبينللمحا قبل من موجودة تكن لم مكثفة

)20:1998Hochman,.(  

 بشكل تعاملت فقد بأمريكا الحكومية الفيدرالية والجھات المھنية المنظمات عن أما   

 من أكثر م1993 في اجتمع إذ،  المحاسبية وا�رشادات المعايير موضوع في جماعي

 ويمثلون AICPA ا�مريكي القانونيين المحاسبين معھد رعاية تحت     ً شخصا   30
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 FASB و SEC من كل وأعضاء AICPA من وأعضاء عموميين ممارسين

  ) . Jane Kennedy , 1998 : 260(  يأتي ما اجتماعھم خ2ل وناقشوا

 للموضوعات عليھا المتعارف المحاسبية المبادئ تطبيق ممارسة مشكلة  - 1

  . المالية التقارير في ومعالجتھا، بالبيئة المتعلقة

 جھة من صادر محاسبي معيار إلى تحتاج التي البيئية ا9مور على التعرف  - 2

  .تقييمه وإمكانية مسئولة

 الموجودة المحاسبية المعايير تطبيق في مرشد لوضع البداية نقطة إعطاء  - 3

  .البيئية با9مور والمرتبطة

  : توصيتين إلى اللجنة ھذه وتوصلت

  . وقياسھا البيئية ا�لتزامات على للتعرف مطلوب المحاسبي المعيار أن:  ا9ولى

 كاملة دراية على يكونوا بان يطالبون المالية التقارير ومستخدمي معدي أن:  الثانية

 ا�لتزامات ومفاھيم، البيئية بالمعالجات الخاصة الفيدرالية القوانين بخصوص

  . والمتعدد المشترك

 و ا�لتزامات، صاتالمخص(  37 رقم للمحاسبة الدولي المعيار إصدار تم عندما   

 على المفعول ساري وأصبح م1998 تموز في اعتمد الذي)  المحتملة الموجودات

 بعدھا ما أو م1999 عام تموز أول من تبدأ التي للفقرات الختامية المحاسبية البيانات

 وا9حداث الطارئة ا9مور يعالج الذي 10 رقم المعيار محل المعيار ھذا حل فقد، 

 على تطبق التي العامة ا�وصاف يوفر والذي،  الختامية المحاسبية اتللبيان ال2حقة

 عواقب عن الناتجة الخسائر ضمنھا ومن المحتملة الخسائر عن وا�فصاح ا�قرار

  ). 256:  2002،  واخرون الفضل. ( البيئية ا9مور

 كلبش القائمة سابقة أحداث من الناشئة ا�لتزامات أن على) 19( الفقرة وتنص     

،  مخصصات بوصفھا يھتم التي فقط ھي للمنشأة المستقبلية ا9عمال عن منفصل

 غير البيئي التلف تنظيف تكاليف أو،  العقوبات ھي ا�لتزامات ھذه على وا9مثلة
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 بوصفھا ا�قتصادية للمنافع المتضمنة للمواد صادر تدفق إلى تؤديان قد اللتان القانوني

  ). 256:  2002،  الفضل. (للمنشأة المستقبلية تا�جراءا عن النظر بغض تسوية

 المحاسبية المعايير إعداد في المتقدمة الدول لتجارب السابق العرض خ2ل ومن     

 التشريعات إصدار شك وب2 ذلك سبق بل،  فراغ من تبدأ لم نجدھا با�فصاح الخاصة

 في كانت ا9مريكية دةالمتح الو�يات في البيئية التشريعات أن ي2حظ لذلك،  البيئية

 القوانين أول إصدار عاتقھم على الفيدراليون المشرعون أخذ عندما،  م1950 أواخر

 الخاص القانون م1970 في صدر ثم،  والمياه الھواء تلوث خفض استھدفت التي

 وفي،  البيئة ملوثي ضد المعايير وإصدار إنشاء بمثابة ذلك وكان الھواء على بالحفاظ

 (FPA( البيئة حماية وكالة تشكيل قرار ا9مريكي الكونجرس من صدر نفسھا السنة

(Billing   ،حماية لوائح إصدار على الفيدرالي المشروع �جبار وذلك)  63:  سابق 

 بالصحة الضارة والمواد،  منھا والتخلص الصلبة والنفايات،  والماء،  الھواء

 على بالرد والخاص ملالشا القانون سنوات عشر بعد أصدر ثم،  وا�شعاعات

  . وا�لتزامات التعويضات

 أولى صدرت أنه في2حظ اليمينة الجمھورية في حدث ما استعراض تم ما وإذا

 بداية وبوصفھا)  26 رقم البيئة حماية قانون(  م1995 عام في البيئية التشريعات

 بداية يعد اليمن في يحدث ما فإن المتقدمة الدول في الذكر سابقة التجارب مع لمقارنة

 مع أخرى دول في صدرت التي المحاسبية المعايير تبني إما:  أمرين بأحد للبدء جيدة

 المھنية الجھات تتولى ان أو، اليمني والمجتمع تت2ءم بحيث الم2ئمة التعدي2ت إجراء

، البيئي با�فصاح الخاصة المحاسبية المعايير وإصدار إعداد اليمن في المختصة

 ا�عداد جھة حيث من يمنية       َ معايير   ا9خيرة الحالة ھذه في لمعاييرا تعد وبالتالي

  . وا�صدار
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  : الشركات وتجارب المطلوبة ا3فصاحات طبيعة

 التقارير تفصح أن) FASB( من الصادر) 5( رقم المحاسبي المعيار يتطلب      

 بشكل القرارات مستخدمي في تؤثر قد التي المعلومات جميع عن للشركات المالية

 َ  ] ث م   ومن، للمستثمرين اھتمام موضع تعد البيئية والممارسات السياسات فإن لذا، فعال

 السنوية التقارير فإن، يحتاجونھا التي بالمعلومات المستثمرين ھؤ�ء تزويد يتم لكي

 على تأثير لھا التي الم2ئمة والموضوعات، البيئة يخص ما كل عن تفصح أن ينبغي

  ). 256:  سابق،  الفضل(.المستثمرين قرارات

 تقاريرھا في البيئية المعلومات عن تفصح الشركات معظم ھل:  المھم فالسؤال

  . المجال ھذا في الشركات تجارب متابعة ينبغي السؤال ھذا على ولRجابة ؟ السنوية

:  سابق،  الفضل.( Kreuze and Newell  1994 بھا قام التي الدراسة وفي     

 تعرض التي الشركات من شركة 645 لـ السنوي التقرير لتحلي وفي).  253

 المدى يتحدد لكي، ا9مريكية) FORBES 500( مجلة في السنوية تقاريرھا

 � السنوية التقارير معظم أن الدراسة نتائج من كان، البيئية تااحصا�فب الخاص

 أن لوحظو، البيئية سياستھا أو للشركات البيئية الفلسفة عن خاصة معلومات تعطي

 في سواء بيئية موضوعات أي تناقش � الدراسة محل الشركات عدد جملة من% 73

 تقوم منھا%  27 أن و، السنوي التقرير في أخر مكان أي أم ا9سھم حمل خطاب

 ا9سھم حملة خطاب في البيئة يخص ما كل ومناقشة البيئية المعلومات عن با�فصاح

 تفصح الشركات تلك من% 27 نسبة من% 17 أن لوحظ و، السنوية التقارير في

 عن تفصح التي الشركات نشاط طبيعة وأن، السنوي التقرير في بيئية معلومات عن

 وصناعة والكيماويات الحديد وصناعة الطاقة شركات في تتمثل بيئية معلومات

  . الدراسة عليھا قامت شركة 645 من شركة 129 تعادل وھي، الورق

 الدراسة ھذه أظھرت، ) 254:  سابق،  الفضل.(Kreuze 1996 دراسة أما  

 ھذه من والمستفيدين ا9مريكية الشركات في ا�فصاح موضوعات طبيعة

 الھوامش في البيئية المعلومات عن تفصح الشركات بعض أن وابرزت، ا�فصاحات
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 أھمية يؤكد وھذا، عليھا المتعارف المحاسبية للمبادئ     ً وفقا   المالية بالتقارير الخاصة

 من المزيد لمعرفة طلباتھا في والمتباينة المختلفة المصالح أصحاب لجميع ا�فصاحات

 ھذا في المصالح أصحاب أحد بوصفه المستثمر على التركيز مع، البيئية المعلومات

  . بالبيئة الخاصة المحاسبية المعايير طبيعة الدراسة تبرز ولم، المجال

 وھذا،  المحاسبية للمبادئ     ً وفقا   مطلوبة تكن لم إفصاحات إلى فيھا ا�شارة تمت ولكن

 التي الصناعة داخل إرشادات أو معينة معايير بھا تطالب ا�فصاحات ھذه أن يعني

  . فيه تعمل الذي المجتمع بيئة في تأثير لھا

 استھدفت فقد،  ) 253:  سابق،  الفضل( وأخرون Llinitch  1998 دراسة أما  

 إرشادات 9ي تتعرض لم أنھا إ� ا9داء بھذا المھتمة جھاتال و البيئي با9داء ا�ھتمام

 في للقياس      ً جديدا       ً مجا�   الدراسة أضافت وقد،  البيئي با�فصاح يختص معيار أو

 العامة لRرشادات واضح غياب في ولكن،  خصب المجال وھذا البيئي ا9داء جوانب

 خدمة أن عن    ً فض2  ، جيدال غير أو الجيد البيئي ا9داء يشكله عما عليھا المتعارف

  . المحاسبية للمعايير     ً وفقا   با�فصاح تأتي � ا9سھم حملة

  : محاسبي منظور من البيئة تلوث مكافحة في الشركات مسئولية

 مسئوليتھا من يتجزأ � جزءا البيئة تلوث مكافحة عن الشركات مسئولية تعد     

 من أو، إدارتھا من بقرار شركةال على التزام كل أنھا على تعرف والتي، ا�جتماعية

 عليھا يترتب حكومية وترتيبات وتشريعات لقيود نتجه أو جماعة في عضوا كونھا

 على مباشر غير أو مباشر بشكل تخصيصه يمكن و� للقياس وقابل معين إنفاق

 ترتبط التي بالبيئة أم بالعاملين ا�لتزام ھذا تعلق سواء، والتسويقية ا�نتاجية ا9نشطة

 ا�جتماعية المسئولية إن:  القول ويمكن، بخدمتھا وتلتزم المشروع أو الشركة بھا

 المتطلبات بخ2ف، وا9مور للقضايا واستجابتھا اھتمامھا مدى عن تعبر للشركة

 ھي التي ا�قتصادية المنافع بجانب اجتماعية منافع تحقق لكي،  والفنية ا�قتصادية

  ) . 42:  1996،  ليع.(ا�قتصادية الوحدات اھتمام محور
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 خ2ل من اجتماعي بعد لھا يكون ان يجب المحاسبة أن المحاسبون ويرى     

 أداء عن وا�فصاح القياس طريق عن،  المجتمع رفاھية في ا�يجابية مساھمتھا

 نحو بمسئوليتھا للوفاء منھا المطلوبة لQنشطة، منھا ا�قتصادية خاصة،  التنظيمات

 الدور فأن) 1995Ahmed (Karman , 1995 : 90  يرى وكما،  المجتمع

 للمتغيرات ونتاجا نظاما بوصفھا للمحاسبة نظرنا إذا     ً جليا   يتضح للمحاسبة ا�جتماعي

 في المجتمع تساعد أن يجب الوحدة عن معلومات يوفر وا�جتماعية ا�قتصادية البيئة

  .بكفاءة نحوه بمسئوليتھا وفائھا لضمان،  عليھا الرقابة

 أو للمساءلة ا�قتصادية الوحدة قابلية أن Twor , 1993 : 691-698)( يرىو     

 إمكانية تزيد أن يجب حيث، ا�دارة عن الملكية انفصال بمفھوم يرتبط أمر المحاسبة

 في ونفوذھا نفسھا الوحدة قوة زادت كلما فيھا المصلحة أصحاب أمام الوحدة مساءلة

 في أمانتھا عن ا9سھم حملة أمام تسال الوحدة كانت م1930 سنة وقبل، المجتمع

 م1960- م1930 سنة من الفترة في مسئولة أصبحت ثم، الموارد واستخدام حيازة

 في مصلحة أصحاب بوصفھم، الحكومية والجھات والعم2ء والدائنين العمال أمام

 أصبحت م1960 سنة ومنذ، بكفاءة الموارد واستخدام حيازة في أمانتھا عن الوحدة

 لمسئوليتھا با�ضافة ا�جتماعي سلوكھا عن نفسه المجتمع أمام مسئولية �دارةا ھذه

  . الموارد واستخدام حيازة عن

 ا�قتصادية الوحدة كفاءة عن وا�فصاح القياس في ھنا المحاسب دور ويبرز       

 بصورة،  عليھا المصلحة أصحاب رقابة لتسھيل المجتمع نحو مسئوليتھا الوفاء في

  . والبيئية ا�جتماعية بالمحاسبة الدولي ا�ھتمام مع تتواكب

 أن يجب المحاسبة أن) Ruhli and Sachs  , 1993 : 295-298( ويرى     

، التقليدية النظر وجھة من بد� للوحدة المجمعة الكفاءة عن ا�فصاح على اLن تركز

 لھذه فقط تصاديةا�ق ا9بعاد من أكثر أو بعد على المحاسبة تركز أن ترى كانت التي

 الحديث وا�تجاه،  السھم وعائد ا�ستثمار على والعائد النقدية التدفقات مثل، الكفاءة

 القيمة خلق في الوحدة إدارة كفاءة عن ا�فصاح على المحاسبي ا�فصاح يركز أن
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، ا�قتصادية الوحدة عمل يحكم الذي وا�جتماعي ا�قتصادي النظام ظل في المضافة

 لھذه وا�جتماعية البيئية المكونات المحاسبي ا�فصاح يشمل أن يعني الذي ا9مر

 لRفصاح      ً حديثا   وا�نجليزية ا9مريكية الشركات بعض اتجاه ولعل، ا�دارية الكفاءة

 المحاسبيين اتجاه يؤكد ما، السنوية المالية تقاريرھا ضمن المضافة القيمة قائمة عن

 للوحدة خاص بشكل والبيئية عام كلبش ا�جتماعية المسئولية عن لRفصاح

  .ا�قتصادية

  :وع2قته بالشركات  البيئيو  ا�جتماعي المحاسبي ا3فصاح أھمية 

 و المحاسبي ا�فصاح أھمية بشأن       ً تقريبا   المحاسبيين نظر وجھات تختلف لم       

 الكفاءة عن المحاسبية المعلومات عرض زيادة في ا�قتصادية الوحدة في البيئي

 فقد ولذلك، ا�ستثمار قرار عائد لتعظيم فيھا المصلحة أصحاب لخدمة للوحدة جمعةالم

 في إداري قرار بوصفه ا�فصاح ھذا جودة وجود محددات بلورة على الباحثون ركز

 (Belkaoui and Karpik, 1989( قام الشأن ھذا وفي، ا9ول المقام

(Belkaoui  , 1989 : 36-48 (بشأن ا�دارة لقرار أنموذج واختيار بصياغة 

 تحقيق مدى بأنه تعريفه وتم، للوحدة البيئي ا�جتماعي ا9داء عن المحاسبي ا�فصاح

 مباشرة المرتبطة ا9طراف بخ2ف، ثالث طرف طلب وتوقعات �حتياجات الوحدة

:  في دالة ا�فصاح فإن ا9نموذج لھذا      ً ووفقا  ، ا�قتصادية الوحدة وأسواق بمنتجات

 درجة، المالية ا9وراق لسوق المنظم الخطر، السھم عائد، البيئي اعيا�جتم ا9داء

 على المحاسبي العائد معدل، المحتجزة ا9رباح إلى ا9سھم توزيع نسبة، المالي الرفع

 الشركات من عينة في ا9نموذج اختبار وأوضح، المال راس كثافة ومدى، ا9صول

 ا9داء من بكل إيجابيا يرتبط فصاحا� ھذا أن عن اجتماعيا تفصح التي ا9مريكية

 بمستوى      ً عكسيا   ويرتبط ا�جتماعي وا9داء، الربحية بمؤشرات مقاسا ا�قتصادي

  . الشركة أسھم خطر

 وفائھا عن لRفصاح ا�دارة استعداد بمدى التنبؤ يمكن أخرى ناحية ومن            

 الذين، فيھا المصلحة حابأص قوة لمدى     ً وفقا   للشركة والبيئية ا�جتماعية بالمسئولية
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 ا9سھم حملة ومنھم، 9ھدافھا الشركة تحقيق بمدى ويتأثرون يؤثرون انھم يفترض

  .وا9ھلية الحكومية والمنظمات والموردون والعم2ء والعمال والدائنون

 ا�جتماعي ا�فصاح أن) Roberts , 1992 : 595-600( افترض حيث     

 وتم، وا�جتماعي ا�قتصادي وأدائھا الوحدة في حةالمصل أصحاب قوة في دالة البيئي

:  صناعات في ا9مريكية الصناعية الشركات من عينة في الع2قة ھذه اختبار

 الفترة خ2ل، والمنظمات، الفنادق، البترول، الطيران، الصحة، وا9غذية، السيارات

 اباصح نظرية أن ؛الدراسة ھذه نتائج أھم ومن، م1986 الى م1984 سنة من

 وأن،         ً اجتماعيا   الوحدة تفصح حتى... �ختبار      ً م2ئما        ً إطارا   تعد الوحدة في المصلحة

 اجتماعي إفصاح يوجد متى تحدد للوحدة ا�قتصادي ا�داء بخ2ف أخرى متغيرات

 نحو ا�ستراتيجي ا�دارة وتوجه، الوحدة في المصلحة أصحاب قوة مثل، وبيئي

 في        ً انخفاضا   تواجه التي الشركات وأن البيئية و ةا�جتماعي بالمسئولية الوفاء أنشطة

  . البيئي ا�جتماعي ا�فصاح نحو تميل � البورصة في أسھمھا تداول أسعار

 التزام لمدى والمتابعة التشريع مجال في الحكومي الدور أھمية إلى وبالتطرق      

 صناعات في اصةخ، البيئية ا�جتماعية بمسئوليتھا وفائھا مدى عن با�فصاح ا�دارة

 وفي، البيئي ا�جتماعي المحاسبي ا�فصاح محددات بحث عن تجاھله يمكن �، معينة

 Maheshwari1992)) (Maheshwari  , 1992 : 31-35 قام الصدد ھذا

 لعشر تنتمي، الھند في الصناعية الشركات من لعينة المالية التقارير بتحليل)

 للمسئولية لجنة ووجود، الصناعة ونوع الشركة حجم من كل أثر �ختبار، صناعات

 بكل يتعلق فيما ا�جتماعي ا�فصاح مدى في، الشركة وربحية، بالشركة ا�جتماعية

، بالمجتمع ا�ھتمام، البشرية الموارد، ا9عمال ممارسات عدالة، الطاقة، البيئة: من

 انه لدراسةا ھذه نتائج أھم ومن، ا�جتماعي ا�فصاح أوجه من وغيرھا، المنتج أمان

 زاد، وا9سمدة الكيماويات صناعة في تعمل كانت إذا خاصة، الشركة حجم زاد كلما

  .       ً وبيئيا   اجتماعيا تفصح أن احتمال
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 للوحدات البيئي ا�جتماعي ا�فصاح أجل من الحكومية الضغوط أثمرت لقد  

 التي تالشركا نسبة تزايد عن، التسعينة بداية منذ مث2 – إنجلترا في ا�قتصادية

 من شركة 500 من       ً تقريبا  % 90 أن لدرجة والبيئي ا�جتماعي أدائھا عن تفصح

 ذات ا9نشطة عن معلومات على تشتمل السنوية تقاريرھا اصبحت الكبرى الشركات

،  الشيرازي: ( في خاصة الشركات قبل من بالمسئولية للوفاء ا�جتماعي المضمون

1990  :348 . (  

  . لبيئةا جودة على المحافظة  -

  . المنتجات أمان تحقيق  -

  . العاملين وصحة أمان على المحافظة  -

  . الطبيعية الموارد على الحفاظ  -

 سلوكھا كبيرة لدرجة يحدد أصولھا في ا�ستثمار تشجيع في ا�دارة رغبة فإن       ً واخيرا  

 و�سيما، التنظيم في المصلحة أصحاب لخدمة البيئي ا�جتماعي ا�فصاح في

 : Harte1991) (Harte  , 1991( ركز ا�مر ھذا وفي، المحتملين المستثمرين

 المسئول ا�ستثمار(  انجلترا في ا9خ2قي ا�ستثمار مفھوم على) 227-230

 على يعتمدون المستثمرون كان إذا ما باختبار الدراسة ھذه وقامت، )      ً وبيئيا           ً اجتماعيا  

 المعلومات ھذه مصادر ستكشافوا، ا�ستثمار قرار اتخاذ في ا�جتماعية المعلومات

 أحدى يعد المعلومات من ا9خ2قي ا�ستثمار قرار متخذ حاجة تحديد أن بافتراض

 رأي استقصاء بإجراء ذلك وتم، ا�جتماعية المحاسبة تطوير في ا9ساسية الخطوات

 التسويق ومديري ومحاسبتھم ا�ستثمار ومحللي ا�ستثمار شركات مديري على عينة

 ومن، الشأن ھذا في ا�ستثمار شركات في البيئة بحوث عن والمسئولين يا�ستثمار

 ا�داء ذات الشركات في ا�ستثمار يخشون المستثمرين أن الدراسة ھذه نتائج أھم

 وتتبع البيئية با9نشطة تھتم التي الشركات في ا�ستثمار ويفضلون، الضعيف البيئي

 أھم من وأن،         ً اجتماعيا   أھدافا اتھامنتج وتخدم العمالة توظيف في عادلة سياسات

 التقارير ا9خ2قي؛ ا�ستثمار قرار اتخاذ 9غراض الم2ئمة المعلومات مصادر

، للشركات الميدانية والزيارات، ا9نباء وكا�ت وتقارير، السماسرة وتقارير، المالية
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 المالية التقارير تقيمھا التي المعلومات أن وھي مھمة نتيجة إلى الدراسة توصلت كما

، ا9خ2قي ا�ستثمار قرار اتخاذ 9غراض كافية غير معلومات ھي الراھن بوضعھا

 السمعة ذات المعلومات عن تفصح وتقارير قوائم بھا يلحق أو تتضمن أن يجب لذا

  . بيئية اجتماعية أنشطة وتنفيذ تخطيط في الوحدة كفاءة مدى بشأن خاصة، ا�جتماعية

 بنفقات الخاصة المعلومات ومحتوى بكمية البيئي سبيالمحا ا�فصاح ويقاس     

 في عنھا والمفصح، البيئة تلوث لمكافحة ال2زمة ا9نشطة أداء ومؤشرات وتكاليف

، للشركة السنوية المالية بالتقارير مرفقات أو، ملحقة مالية وتقارير قوائم صورة

 وموازنات التلوث مكافحة 9نشطة منفصلة مالية قوائم ا�فصاح ھذا يشمل أن ويمكن

       ً وبيانا   التلوث مكافحة أنشطة تشغيل ومصاريف لنفقات وتشغيلية رأسمالية تقديرية

 المرفوعة القضايا وبيانا للتلوث القصوى والمعد�ت الضارة ا�نتاج مخلفات بأنواع

 المتوقعة البيئية با�لتزامات بيانا و التلوث من المتضررين جانب من الشركة على

 أنشطة على ا�نفاق بنسبة بيانا و لمواجھتھا المقدرة والتكاليف البيئة لتلوث نتيجة

 تشغيل مصاريف بنسبة وبيانا للشركة الرأسمالية النفقات إجمالي إلى التلوث مكافحة

  ) .  62:  سابق،  علي.(  الشركة دخل صافي إلى التلوث مكافحة أنشطة

 قرار متخذي نظر وجھة من يالبيئ ا�فصاح يوفرھا التي المعلومات أھمية وتقاس

،  علي: (  التالية الصورة خ2ل من، نفسه القرار على المعلومات ھذه وأثر ا�ستثمار

 عكس، التلوث مكافحة في الكفاءة ذات الشركات أسھم في ا�ستثمار)  63:  سابق

 موازنات لديھا التي الشركات أسھم في وا�ستثمار، الشأن ھذا في المتقاعسة الشركات

 خطط لديھا ليس التي الشركات عكس التلوث مكافحة 9نشطة وتشغيلية سماليةرأ

 وإعادة، للبيئة تلويثھا بشأن الشركات عن السيئ ا�نطباع تغيير، مماثلة وموازنات

 كفاءة لمدى      ً نتيجة   الشركة أسھم في ا�ستثمار وعائد، الخطر مستوى تقدير في النظر

  . البيئي ا�جتماعي أدائھا

 أمام ا9كبر التحدي فإن البيئي ا�جتماعي المحاسبي ا�فصاح وسيلة كانت اوأي     

 بصفتھم الوحدة في المصلحة أصحاب تساعد معلومات تنتج أن البيئية المحاسبة
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 الرغم وعلى، كوكيل ذاتھا الوحدة إدارة على البيئية ا�جتماعية الرقابة على المسئول

 إدارتھا سيجعل خاصة والبيئي عامة عيا�جتما ا�فصاح الوحدات التزام أن من

 حول يدور سيظل المحاسبية للمعايير الموجه النقد أن إ� أكبر بدرجة         ً اجتماعيا   مسئولة

 بنفس والبيئية ا�جتماعية المسئولية عن وا�فصاح القياس وتنظيم ضبط عن قصورھا

  . المالي ا�قتصادي وا�فصاح القياس وتوجيه ضبط في دورھا كفاءة

  : البيئي و ا�جتماعي المحاسبي ل/فصاح الشركات اتمحدد

 ا�قتصادي ا9داء:  من ك2 البيئي ا�جتماعي لRفصاح الشركات اتجاه محددات تشمل

 درسھا التي السابقة الدراسات لبعض      ً ووفقا  ، النشاط وطبيعة الشركة وحجم، للشركة

  : كاLتي تقاس المحددات فإن الباحث

يعني ان زيادة نمو ا�داء ا�قتصادي للوحدة المحاسبية يؤدي و :ا�قتصادي ا�داء -

،  الشيرازي.( ا9داء ھذا عن ا�فصاح ومدى البيئي ا�جتماعي ا9داء حجم زيادةالى 

  ) . 353،  سابق

، علي( المبيعات وقيمة وحجم ا9صول بإجمالي الشركة حجم يقاس :الشركة حجم -

 ھذا عن وا�فصاح البيئي ا�جتماعي ا9داء دةزيا المتوقع من وبالتالي، )63:  1987

 يمكن اخر وبمعنى، ) 63:  1987،  علي(  الشركة أو المنشأة حجم زيادة مع ا9داء

 زاد، أصولھا إجمالي و مبيعاتھا وقيمة بكمية      ً مقاسا   الشركة حجم زاد كلما إنه:  القول

 متخذي إدراك يزداد ليوبالتا البيئي ا�جتماعي ا9داء عن لRفصاح إدارتھا استعداد

  . معلومات من لھم ا�فصاح ھذا يوفره ما 9ھمية فيھا ا�ستثمار قرار

 ذات صناعات ومنھا الشركة إليھا تنتمي التي الصناعة بنوع وتقاس :النشاط طبيعة -

 و ا9غذية، ا9سمدة و الكيماويات و الورق صناعة:  مثل البيئة في متوقع سلبي تأثير

 الشركة إليه تنتمي الذي النشاط طبيعة أن يعني وھذا ، وغيرھا، ولوالبتر المنظفات

  . البيئي ا�جتماعي أدائھا عن ا�فصاح ضرورة ا�دارة على تفترض
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  :البيئة حماية من اليمني المشرع موقف

 على سلبية آثار ذا نشاطا تمارس التي المنشأة إلزام في        ً إيجابيا   اليمني المشرع يكن لم

 تلوث من للحد ضوابط وضع في      ً عصريا   كان ما بقدر أدائھا عن حبا�فصا البيئة

 عرفت فقد)  26،  سابق،  البيئة قانون(  1995لعام 26 رقم للقانون      ً ووفقا  ، البيئة

 مباشر بشكل ا�نسان قيام بأنه، البيئة تلوث) 5( البند في ا9ول الفصل من) 2( المادة

 في الملوثة والعوامل المواد من أي بإدخال إرادي غير أو إرادي ، مباشر غير أو

 الحياة أو ا�نسان صحة على خطر أي جرائه من ينشأ والذي ، الطبيعية البيئة عناصر

 ا�ستخدامات على تأثير أو ، البيئية والنظم للموارد أذى أو والحيوانية النباتية

 دةوا�ستفا بالحياة ا�ستمتاع في شكل بأي تتداخل أو ، البيئة على المشروعة

  . بالممتلكات

 مجلـس الـوزراء مجلس برئاسة ينشأ) 1( البند في الثالث الفصل في) 5( للمادة      ً ووفقا  

 وتحديد إنشائه قرار يتولى الذي الوزراء مجلس يتبع) البيئة حماية مجلس(  يسمـى

 يضطلع الذي الرسمي الدولة جھاز ھو المجلس و، التنفيذية ومھامه اختصاصاته

 الجھات مع بالتنسيق والقيام عليھا والرقابة البيئة لحماية الوطنية امةالع السياسة بوضع

 مختصة جھة كل وعلى الوزراء مجلس من إقرارھا بعد السياسة تلك لتنفيذ المختصة

   المجلس من الصادرة والتوصيات للقرارات بالتنفيذ وا�لتزام التقيد

  : يلي ما على مواده بعض خ2ل من اليمني البيئة حماية قانون ويقضي 

 أصحاب على الواجب وا�شتراطات المعايير وضع المؤسسة على  -

 والمتابعة، التشغيل أثناء أو ا�نشاءات عند بھا ا�لتزام والمنشآت المشروعات

 المعايير لھذه المخالفين ضد القانونية ا�جراءات واتخاذ المعايير ھذه لتنفيذ الميدانية

 بھا المسموح الحدود تجاوز عدم لضمان ال2زمة والنسب المعد�ت ووضع، والشروط

 وإجراءات أسس وضع كذلك، والنسب المعد�ت بھذه ا�لتزام من والتأكد، للملوثات

 المختلفة ا9نشطة لتشجيع اقتصادية اليات اقتراح أو، للمشروعات البيئي التأثير تقويم

  . التلوث منع إجراءات اتخاذ على
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 تركيب البيئة ملوثات منھا تنبعث التي اتوالشرك المصانع أصحاب على  -

 من انبعاثھا قبل الممكنة الجزئيات في والتحكم تقليلھا أو البيئية اLثار لمنع أجھزة

 مجلس يصدرھا التي التعليمات بموجب به المسموح الحد إلى، الشركة أو المصنع

 والشركات شآتالمن أصحاب يلزم لم أنه القانون على يؤخذ ومما، الغاية لھذه المؤسسة

 9غراض البيئة على المنشأة نشاط تأثير لبيان بسجل تحتفظ بأن بيئي أثر لھا التي

 مدة خ2ل ا9ضرار إزالة يلزم، بھا المسموح المعد�ت عن الخروج وعند، المتابعة

 والمطالبة القانونية ا�جراءات المنشأة صاحب ضد اتخذت وإ� القانون يحددھا

  . الضرر عن بالتعويض

 بالبيئة يضر      ً نشاطا   تمارس التي المنشآت إن: القول يمكن القانون مواد وباستقراء

 حالة في قانونية لعقوبات وتتعرض العمل وأثناء بالعمل الترخيص عند للرقابة تخضع

 على تخرج � التي المنشاة تفصح ھل ھنا السؤال إذن، القانون ھذا على الخروج

 بقانون ا�لتزام مدى مجال في أدائھا عن عليه جتخر أو خرجت التي حتى أو، القانون

،  كبيره تعد التي الشركات من المنشاة كانت إذا خاصة، ا9قل على البيئة حماية

، والصلب، الكيماوية الشركات مثل، بالبيئة يضر قد أنه يفترض نشاطا وتزاول

  .وغيرھا وا9سمدة، الورق وصناعة

  : البيئية للمحاسبة المستقبلية النظرة

 الطبيعية المواد بين الع2قة بتنظيم     ً كفي2   سيكون المستقبلية الدراسات من مزيدا إن

 في للسكان المستمر التزايد ظل في وخاصة منه مفر � أمر وھو، والتنموية والبيئية

 ومما، المتاحة الطبيعية الموارد حجم في مماثلة زيادة تقابله � والذي، العالم دول

  . الموارد ھذه من المستھلك زيادة نتيجة بالبيئة المختلفة رارا9ض إلحاق إلى يؤدي

 بين المطلوب التوازن تحقق التي والمالية العينية المعلومات توفير يمكن لكي فإنه ولذا

، الموارد ھذه حجم في المتوقعة التغيرات بالحسبان ا9خذ مع والبيئية الطبيعية الموارد

 فإن، المستقبل في العالم مستوى وعلى، لواحدةا الدولة مستوى على السكان عدد وفي

  ) . 262،  سابق،  الفضل(  يلي مما يتكون البيئية للمحاسبة المتوقع ا�طار
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  :والبيئية الطبيعية الموارد دليل: أو�

 يوضح دليل إعداد فيتعين، أخرى إلى دولة من الطبيعية الموارد أنواع في تباين وجود

 تحديد مع تواجدھا لمناطق وتبويبھا الموارد لھذه والفرعية الرئيسية ا9نواع

 الخاصة المعد�ت يوضح دليل إعداد عن    ً فض2  ، لھا الفنية البيولوجية الخصائص

 والمسميات الرقمي الكود الدليل ويشمل، المختلفة وبمناطقھا بالدولة البيئية بالمعايير

  . المختلفة ئيةالبي العناصر وحسابات الطبيعية الموارد حسابات من حساب لكل

  :البيئية ا�جتماعية المحاسبة نظم لتطبيق المحاسبية السياسات:      ً ثانيا  

 في المحاسبي النظام نجاح عليھا يعتمد التي المقومات أھم من المحاسبية السياسات تعد

 بالدولة المعنية ا9جھزة لمساعدة دورية محاسبية تقارير �عداد ال2زمة البيانات توفير

  :السياسات ھذه أھم ومن، ورقابتھا والبيئية الطبيعية مواردال إدارة في

 خ2ل الطبيعية بالموارد المرتبطة ا9نشطة لحركة الماضية لQحداث التسجيل  - 1

 أكسيد ثاني معد�ت تخفيض أو زيادة إلى أدت التي ا9نشطة مثل، معينة زمنية مدة

 تم محاسبية أحداث عليھا ترتب التي ا9نشطة من وغيرھا، الجوي الھواء في الكربون

  . معينة ماضية محاسبية مدة خ2ل إنجازھا

 أو مدة خ2ل حدوثھا المتوقع الطبيعية الموارد لعمليات المحاسبي التسجيل إجراء - 2

 للتطبيق الم2ئمة المحاسبية النظريات من المزدوج القيد نظرية  ُ   وت عد، زمنية ُ   م دد

 للموارد دورية مالية مراكز عدادإ 9غراض وذلك، المحاسبي التسجيل �جراء

  .المختلفة العالم بدول والبيئية الطبيعية

  : البيئية ا�جتماعية للعمليات المحاسبي التقييم:      ً ثالثا  

 وذلك، والبيئية الطبيعية للموارد الطبيعية، العينية الوحدات على ا�عتماد ويتم     

 الموجبة والتغيرات، محاسبيةال المدة بداية في منھا المتاحة ا9رصدة حصر 9غراض

 الموجودة ا9رصدة      ً وأيضا  ، المدة خ2ل المتاحة الموارد ھذه على طرأت التي والسالبة

 الضروري من يكون كما، المدة ھذه نھاية في والطبيعية البيئية الموارد ھذه من    ً فع2  
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 المفاھيم هھذ أھم ومن، العمليات لھذه النقدي أو المالي والقياس التقييم مفاھيم تطبيق

 والتكلفة، البيئي والع2ج، ا�ص2ح وتكلفة، الفرصة وتكلفة، الفعلية التكلفة مفھوم

  . الجارية البيئية

  :البيئية ا�جتماعية الدورية المحاسبية التقارير:      ً رابعا  

 في تفيد ومحاسبية مالية معلومات إعداد إلى يؤدي البيئية المحاسبة نظم تطبيق إن     

 المعايير تطبيق من التحقق مدى      ً وأيضا  ، الطبيعية الموارد ورقابة متابعة أغراض

 بأسلوب المعلومات ھذه عرض ويتطلب، بالدولة المختلفة الجغرافية بالمناطق البيئية

، الدورية المحاسبية التقارير من مجموعة في تبويبھا ضرورة منھا ا�ستفادة من يمكن

  )98- 97: 1986،عبدالمجيد(:يلي مما التقارير ھذه وتتكون

  . المدة أول المتاحة الطبيعية الموارد من المتاحة الكميات أرصدة تقارير  - أ

، والضوضاء، والمياه، الھواء تلوث عناصر من السائدة المعد�ت تقارير  -  ب

  .المدة أول التربة وتلوث

 و الغابات و ا9خشاب و الطاقة و ا9راضي(  الطبيعية الموارد كميات تقارير  - ج

  . المدة خ2ل المضافة) مياهال

  .المدة خ2ل الطبيعية الموارد من)  المستخدمة(  المستنفذة الكميات تقارير  - د

  .المدة خ2ل البيئة تلوث معد�ت في والموجبة السالبة التغيرات تقارير  - ھـ

 خ2ل والمستنفدة المضافة الطبيعية للموارد والمالي المحاسبي التقييم تقارير  - و

  .المدة

 المدة عن البيئة تلوث لعناصر والسالبة الموجبة التغيرات عائد تقييم تقارير  -  ز

  . وخسائرھا المحاسبية
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  الرابعالمبحث 

 البيئي  ومشك2ته و ا3فصاح المحاسبي ا�جتماعي

 . البيئي و ا3فصاح المحاسبي ا�جتماعي �

 ت ا3فصاحا�مج  •

 نطاق ا3فصاح •

 فصاحشكل ا3 •

 مكان ا3فصاح •

 .البيئي  و إسھامات الھيئات العلمية والمھنية في ا�فصاح ا�جتماعي �

 .البيئي و مشك2ت ا3فصاح ا�جتماعي  �

 .رسملة أو عدم رسملة تكاليف النظافة البيئية  •

 .ا�لتزامات الشرطية  •

 .ا3فصاح عن ا�لتزامات البيئية  •
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   الرابعالمبحث 

  البيئي  ومشك2ته و �جتماعيا3فصاح المحاسبي ا

  البيئيو ا3فصاح المحاسبي ا�جتماعي 

                                                                 ً     ً          يعد ا�فصاح المحاسبي من المفاھيم والمبادي المحاسبية التي تؤدي دورا  مھما  في توفير 

توفير المعلومات "ويعرف ا�فصاح بأنه ، والتي تستخدم 9غراض عدة المعلومات ا�زمة

و التاريخية التي حدثت والمتوقع حدوثھا وتصرح عنھا ا�دارة الم2ئمة والكافية سوى محاسبية ا

ضمن التقارير التي تصدرھا بھدف أستخدمھا من المستفيدين لتلبية حاجاتھم الخاصة �تخاذ 

  ).14: 1994،مصيص".(القرارات ا�ستثمارية

 رالتقاري تتضمن أن ھو  المحاسبي ا�فصاح أن فيرى) APB( المحاسبية المبادئ مجلس اما

 التحكم يفيد بما واستخداماتھا ا9موال مصادر عن بھا موثوق معلومات ووضوح بعدالة المالية

 لغرض الدولة وتھتم ا9سھم على العائد معدل حساب عن المستثمرين نظر جھة من عليھا

 إلى با�ضافة، التزامات سداد على ا�قتصادية الوحدة قدرة مدى لبيان والدائنين الضرائب

 وأي ا9داء وتقييم والتخطيط الرقابة في ا�قتصادية للوحدة الداخلية ا�دارة فيدت معلومات

  )97: 2006،عابد" (الرشيدة قراراتھم اتخاذ عند للمستثمرين م2ئمة أخرى معلومات

 من الخارجية للجھات ا�دارة تنشرھا التي المعلومات"  بأنه المحاسبي ا�فصاح ويعرف

 الشركة بأعمال المتعلقة المعلومات من المختلفة احتياجاتھا مقابلة ھدفب المالية القوائم مستخدمي

 تصرح مستقبلية أو تاريخية أو محاسبية غير أو محاسبية إيضاحية معلومات اية ا�فصاح ويشمل

  )97: 2006،خشامة". (المالية التقارير وتتضمنھا ا�دارة عنھا

 ا�ستفادة مستقر إلى، إنتاجھا مصدر من المعلومات نقل أو المعارف بث"  انه على عرف كما

 المعلومات كل اظھار أو يعلمھا � لمن يعلمھا ممن للمعلومات ھادف نقل فھو استخدامھا أو منھا

 في المعلومات تظھر أن وھذا المحاسبية بالوحدة المتعلق القرار متخذ موقف في تؤثر قد التي

  ).18: 2010،الحواتمة". (تضليل أو لبس دون للقارئ مفھومة بلغة المحاسبية التقارير

 في وصفية أو كمية أكانت سواء المالية المعلومات إظھار عملية ھو"  انه على عرف وكذلك

 المعلومات يجعل مما المناسب الوقت في المكملة الم2حظات أو الھوامش في أو المالية القوائم

 يعد وكذلك، الخارجية طرافا9 من المالي ا�ب2غ لمستخدمي مضللة وغير م2ئمة المالية

 النظام مخرجات من فائدة ھناك تكون لن بدونه الذي ا�تصال أدوات من ا�فصاح

  )395: 2012،الناصر و الشعباني".(المحاسبي
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" القاعدة العامة أن يتم ا�فصاح في التقارير المالية عن كل ما يجعلھا غير مضللة لمستخدميھا فھوو

التقارير حقائق أو ا�حوال أو الظروف المختلفة في قائمة المركز المالي وا�ظھار الكامل والواضح لل

  ) 92: سابق ، شھير (  : ويتحقق ذلك من خ2ل..." ا�خرى  المالية

 .المعاملة المتماثلة لكافة المصالح في المنشأة  -1

 .الصدق المحاسبي في بيانات القوائم والتقارير المالية وا�جتماعية  -2

 .عن حقائق النشاط ا�قتصادي وا�جتماعي  متحيزةير تقديم بيانات غ -3

على فئة أو طائفة معينة من                                                     ً إن نطاق ا�ھتمام ا�ع2مي با�فصاح المحاسبي لم يعد قاصرا       

وإنما يجب أن يمتد ليأخذ في الحساب أثر المعلومات المحاسبية ومدى فائدتھا في ، المصالحأصحاب 

الذي ينقل ،             ً                                د ذلك تجسيدا  ل2تجاه الحديث في ا�ع2م المحاسبيويع، توجيه سلوك كافة القطاعات

                               ً                                                 المعلومات صوب أھداف أكثر اتساعا  بحيث تتضمن خدمة المجتمع بأكمله والعمل على زيادة 

نشرة تسمى تقرير الشركة أوضحت فيه أثر التغير "وقد أعدت لجنة المعايير المحاسبية ، رفاھيته

وافترضت إعداد قوائم إضافية با�ضافة للتقارير التقليدية ، المالية التقاريرا�جتماعي على إعداد 

، العراقي ( ".وا�فصاح عنھا لQطراف المھتمة به المنشآت�ظھار أثر ا9داء ا�جتماعي على 

1986  :176 . (  

 والطبيعة المميزة لھذا النشاط للمنشآتوقد ترتب على ضرورة ا�فصاح عن ا9داء ا�جتماعي البيئي 

شھير (  ھي، أنه أصبح ينظر إلى ا�فصاح المحاسبي لQداء ا�جتماعي البيئي من عدة زوايا

  ) . 95-93: سابق ، 

، وھي ا9نشطة التي تتعلق بالموارد البشرية وا9نشطة الخاصة بحماية البيئة :مجا�ت ا3فصاح

والتفاعل مع المجتمع  ،وخدمة المستھلك وا9نشطة الخاصة بالمساھمة في خدمة المجتمع بشكل عام

  .المحلي

  :يتحدد نطاق أو مدى ا�فصاح بث2ثة اتجاھات : نطاق ا3فصاح

وأحيانا قد يستعان ببعض المؤشرات ، وصف ا9داء ا�جتماعي البيئي للمنشأة بصورة إنشائية :أولھا

لتكاليف أو و� يتضمن ا�فصاح في مثل ھذه الحالة قيمة ا، وا�حصائيات، والنسب، الكمية كا9رقام

  .المنافع البيئية وا�جتماعية 

ا�فصاح عن التكاليف ا�جتماعية والبيئية فقط دون ا�فصاح عن قيمة المنافع البيئية  :ثانيھا

  .وا�جتماعية بدعوى الصعوبات التي تواجه قياس المنافع 

  .أن يتضمن التقرير ا�جتماعي التكاليف والمنافع ا�جتماعية والبيئية :ثالثھا
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  :يمكن تقسيم شكل وطريقة ا�فصاح إلى ث2ثة طرق أساسية ھي :شكل ا3فصاح

التقارير الوصفية البحتة وھي � تحمل أي نوع من التعبير الكمي فھي غير مدعمة با9رقام أو  :أولھا

  .ا�حصائيات

يتم استخدام أي ، والمعد�ت، والنسب، وا�حصائيات، التقارير الكمية وھي المدعمة با9رقام :ثانيھا

وھذا الشكل من التقارير ھو أكثر التقارير ا�جتماعية ، التعبير الكمي سواء النقدي أم غير النقدي

  .             ً البيئية شيوعا  

  .التقارير المعبر عن جميع عناصرھا بوحدات نقدية :ثالثھا

  :يتم تحديد مكان ا�فصاح عن ا9داء ا�جتماعي البيئي بث2ثة أساليب ھي :مكان ا3فصاح

وملحقاتھا وبغض النظر عن شكل  التقارير الماليةأن يتم ا�فصاح في تقارير منفصلة عن  :ا9ول

  .                     ً         ً وسواء كان ا�فصاح شام2  أم جزئيا  ،                          ً        ً         ً التقرير من حيث كونه وصفيا  أو كميا  أو ماليا  

أي في  التقليدية التقارير الماليةيفضل أن يكون ا�فصاح عن ا9داء ا�جتماعي البيئي ضمن  :الثاني

بوصف أن المعلومات ا�جتماعية والبيئية وا�قتصادية متكاملة وتشكل مع  التقارير الماليةصلب 

  .بعضھا التعبير الكامل والشامل عن أداء المنشأة 

أو في تقرير مجلس ، يقتصر ا�فصاح عن ا9داء ا�جتماعي البيئي في التقرير السنوي للمنشأة :الثالث

                                    ً                               جزء مستقل من التقارير السابقة معنونا  بعنوان يفيد مضمونه ، كالتقرير ويتم ذلك في ، ا�دارة

  .أو تقرير المسئولية ا�جتماعية والبيئية، ا�جتماعي البيئي

،                                                                    ً                وقد يأتي ا�فصاح عن ا9داء ا�جتماعي البيئي في التقارير السابقة مختلطا  مع موضوعات أخرى

  .وقد يتم ا�فصاح بتقرير منفصل عن التقارير ا9خرى ، إذ قد يأخذ شكل كتيب أو ما شبه ذلك

  

  :البيئي ا�جتماعي و ا3فصاح مجال في والمھنية العلمية الھيئات إسھامات

 وذلك للمشروع الكلي ا9داء عن شاملة صورة عطاءإ ضرورة على الھيئات ذهھ أكدت      

 المنظمات لجھود المتتبع وي2حظ. المالية والمعلومات البيئية ا�جتماعية المعلومات عن با�فصاح

 خ2ل من، الموضوع بھذا المحاسبية العلمية والجمعيات المھنية المنظمات اھتمام ازدياد المھنية

 كما ذلك ويتضح البيئي ا�فصاح على الشركات تشجع التي والمبادرات الخطوات من لعديدبا قيامھا

  :يلي

  :ا�مريكية المحاسبية والجمعيات المنظمات جھود:  3/1

 لم وان للشركات البيئي با9داء تتعلق التي ا9مريكية المحاسبة معايير من العديد صدرت لقد     

 ا9مريكي المالية المحاسبة معايير مجلس أن حيث، مستقل عيارم شكل في مباشرة بصورة يتناولھا

FASB سياق في تداولھا بل مستقلة بصورة البيئية للبنود المحاسبي وا�فصاح القياس يتناول لم 



66 

 

 احتمال عن لRشارة) 5( رقم المعيار ضمن ا�حتمالية البنود عن وا�فصاح المحاسبية المعالجة

 عن الشركة إع2م يتم عندما متاحة تكون أن يجب Contingent Loss احتمالية خسارة حدوث

 ذلك من الرغم وعلى، Potentially Responsible Parties مساءلته محتمل كطرف وضعھا

 FASB الـ أصدر فقد) 5( رقم المعيار تفسير ولغرض.  معقولة بطريقة ا�لتزام تقدير يصعب قد

 رقم والتفسير" الطارئة الظروف عن بالمحاسبة" والخاص) 14( رقم التفسير منھا تفسيرات عدة

 عمل فرق مجموعة FASB عن انبثقت وقد.  معينة بعقود المرتبط المبلغ بتسوية والخاص) 39(

 من العديد المجموعة ھذه قدمت وقد Emerging Issues Task Force الطارئة القضايا

 رقم وا�صدار، البيئي التلوث لجةمعا تكاليف برسملة الخاص 8-90 رقم ا�صدار منھا ا�صدارات

  .البيئية للعناصر المحاسبية المعالجة بإرشادات الخاص 93-5

 تنظيم ھيئة نشرة تطلبت فقد) 5( رقم ا9مريكي المعيار بواسطة المطلوبة ا�فصاحات إلى وبا�ضافة

 المحاسبة SEC Staff Accounting Bulletin No. 62 ا9مريكي المالية ا9وراق تداول

 Accounting and Disclosures Relating to" الطارئة الظروف عن وا�فصاح

Contingencies" ،المحاسبة مبادي مجلي ورأي APB Opinion 20 الB Opinion 20 

 المالية ا9وراق تداول تنظيم ھيئة نشرة تطلبت فقد()  رقم 9مريكيRelating to  المحاسبة دي

 وبيان، "Accounting Changes" المحاسبية بالتغيرات صالخا ا�حتمال البنود ن ا9مريكي

 وحا�ت ھامة مخاطر عن ا�فصاح  AICPASOP 94-6 ا9مريكي القانونيين المحاسبين معھد

 Disclosure of Certain significant Risks and" معينة التأكد عدم

Uncertainties ""والبيان SOP No 96-1 البيئية با�لتزامات الخاص "Environmental 

Remediation Liabilities" ،2002( 144,143 النشرات (FASB عن المحاسبة بشان 

  . البيئية التكاليف

 تداول وتنظيم المالية المحاسبة معايير مجلس من لكل البيئي ا�فصاح متطلبات بين وبالمقارنة

 إذا المالية المحاسبة معايير لمجلس) 5( رقم للمعيار     ً وفقا  ، بينھما تباين وجود يتضح المالية ا9وراق

 بم2حظة ا�فصاح يتم فإنه معقول بشكل تقديرھا يمكن و� كبيرة بدرجة محتملة غير الخسارة كانت

 سياق في ا�فصاح يتم المقابل الجانب وعلى.  المالية بالقوائم المرفقة ا�يضاحات ضمن فقط

 الخروج عن ناتجة ا�لتزامات ھذه تكون ما       ً وغاليا  ، البيئي التلوث عن الناتجة الشرطية ا�لتزامات

 جاءت بينما. الخطرة والنفايات، التربة أو والماء الھواء بتلوث يتعلق فيما للبيئة المنظمة القوانين عن

 ا�دارة قررت إذا ا�فصاح إلى الحاجة عدم متضمنة المالية ا9وراق تداول تنظيم ھيئة متطلبات

 على ويجب،       ً مطلوبا   ا�فصاح يكون ذلك تستطيع � ا�دارة كانت إذا أما.  ا�لتزام وقوع عدم احتمال

). 1999، السقا( مؤكد غير التزام أو حدث وقوع بافتراض موضوعي بشكل ذلك  ّ   ا ثار تقييم ا�دارة
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 ا�حتمالي المستوى إلى يرجع المطلوبة البيئية ا�فصاحات بشأن التباين ھذا أن تقدم مما ويتبين

      ً ممكنا   الحدث وقوع يكون أن احتمال المالية المحاسبة معايير مجلس تبنى ثحي، الخسارة لوقوع

      ً ممكنا   الحدث وقوع يكون أن احتمال المالية ا9وراق تداول تنظيم ھيئة تبنت بينما، كبيرة بدرجة

  . معقولة بدرجة

  IASB الدولية المحاسبة معايير مجلس جھود:  3/2

 أطلقت الدولية المحاسبية المعايير من مجموعة الدولية المحاسبة معايير لجنة مؤسسة أصدرت     

) 1( رقم الدولي المحاسبة معيار بينھا من والتي". المالية التقارير �عداد الدولية المعايير"  عليھا

 المنشآت من العديد تقدم" على التاسعة فقرته في نص والذي، "المالية البيانات عرض"  بعنوان

 خاص بشكل وذلك، المضافة القيمة وبيانات البيئية التقارير مثل إضافية بيانات المالية البيانات خارج

 ھذه تقديم على المنشآت المعيار ھذا ويشجع، ھامة البيئية العوامل تكون حيث، الصناعات في

". اقتصادية قرارات اتخاذ في المستخدمين ستساعد أنھا تعتقد ا�دارة كانت إذا، ا�ضافية البيانات

 في" والمعدات والمصانع الممتلكات" عنوان تحت) 16( رقم الدولي المحاسبي المعيار فأضا كما

 أو الس2مة 9غراض والمعدات والمصانع الممتلكات على الحصول يمكن"  أنه عشر الثالثة فقرته

 ديةا�قتصا المنافع مباشرة يزيد � كان وإن، والمعدات والمصانع الممتلكات لتلك التملك وھذا، البيئة

 منافع لتحقيق للمشروع       ً ضروريا   يكون أن يمكن أنه إ�، والمعدات والمصانع الممتلكات بنود من لبند

 والمصانع الممتلكات ھذه على الحصول يعتبر وھنا، ا9خرى اصولھا من مستقبلية اقتصادية

 يةاقتصاد منافع على الحصول من المشروع يمكن كونه) كأصل( به ل2عتراف     ً مؤھ2   والمعدات

 مواد مصنع من يطلب قد، المثال سبيل فعلى، تملكھا تم لو مما أكثر المرتبطة ا9صول من مستقبلية

 وتخزين �نتاج البيئية بالمتطلبات يلتزم أن أجل من جديدة كيميائية مناولة وسائل تركيب كيميائية

 بدونھا 9نه، ستردادل2 القابل الحد إلى كأصل" المناولة وسائل" تعالج ولذا، خطرة كيميائية مواد

  ".الكيميائية المواد وبيع إنتاج على قادر غير المشروع يكون

  IFAC للمحاسبين الدولي ا�تحاد جھود:  3/3

 والسلوك المراجعة إصدارات ضمن م2004 لعام للمحاسبين الدولي ا�تحاد دليل في ورد     

، المعايير ھذه ومن. البيئية 9موربا الصلة ذات الدولية المراجعة معايير من مجموعة ا9خ2قي

 البيانات مراجعة عند وا9نظمة القوانين مراعاة"  بعنوان) 250( رقم الدولي المراجعة معيار

 تقديم عند وكذلك، المراجعة إجراءات وتنفيذ تخطيط عند"  أنه المعيار محتويات في وجاء". المالية

 يؤثر قد وا9نظمة بالقوانين المنشأة التزام عدم أن يدرك أن المراجع على يجب، نتائجھا وإب2غ

 المعيار من الخامسة الفقرة في جاء كماء، )الثانية الفقرة نص" (المالية البيانات على أساسي بشكل

 شكل منھا بعض تحدد حيث،      ً كبيرا         ً اخت2فا   المالية بالبيانات وا9نظمة القوانين ع2قة تختلف"  أنه
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، يتم ان يجب الذي ا�فصاح أو تسجل أن يجب التي المبالغ أو، شأةللمن المالية البيانات ومضمون

 يسمح التي الشروط تضع أو، بھا ا�لتزام ا�دارة على ا9خرى وا9نظمة القوانين توجب بينما

 بالنواحي ع2قة لھا التي وا9نظمة بالقوانين مشمولة منشآت فھناك، عملھا بإدارتھا للمنشأة بموجبھا

 ا�لتزام عدم وإن، ) البيئية والصحة بالس2مة المتعلقة المنشآت(  مثل، عام بشكل للعمل التشغيلية

 حد إلى تصل وقد كالغرامات المنشاة على مالية عواقب عنه تنتج قد وا9نظمة القوانين ھذه بمثل

، الخصوص وجه على المراجع من يطلب"  أنه) 14( الفقرة وذكرت. كلية النشاط عن التوقف

 فقرات بنص تلتزم المنشأة كانت إذا عما والتقرير، المالية البيانات مراجعة ليةعم من وكجزء

 الرقابة لجنة إب2غ ممكن وقت وبأسرع المراجع على، ا�لتزام عدم حالة وفي". وا9نظمة القوانين

  .المناسب بالشكل بذلك العليا وا�دارة ا�دارة ومجلس

 اعتبارات" بعنوان) 1010( رقم للمراجعة الدولي لمعيارا للمحاسبين الدولي ا�تحاد أصدر وقد     

 الرئيسية وا�رشادات ا�عتبارات من مجموعة       ً متضمنا  " المالية البيانات مراجعة عند البيئية ا9مور

  : التالية الفقرات توضحھا والتي، البيئية با9مور والمتعلقة للمراجع

 حا�ت في جوھري تأثير لھا يكون وقد، المنشآت من متزايد لعدد أھمية ذات البيئية ا9مور أصبحت

 لذا، المالية البيانات مستخدمي من متزايد اھتمام تثير أصبحت أنھا كما، المالية بياناتھا على، معينة

  ).ا9ولى الفقرة(  ا�دارة مسئولية من ھو عنھا وا�فصاح ا9مور ھذه وقياس إقرار فإن

 مخاطر ھناك تكون فقد، ما لمنشأة ھامة البيئية ا9مور كونت عندما"  أنه على الثانية الفقرة نصت

 يحتاج ھنا ومن، ا9مور ھذه مثل عن تنشأ المالية البيانات في جوھرية خاطئة معلومات بوجود

  ".المالية البيانات مراجعة عند البيئية ا9مور مراعاة إلى المراجع

، بيئية أضرار معالجة أو إلغاء أو لمنع لمبادرةبا البيئية ا9مور تتحدد"  أنه على العاشرة الفقرة نصت

 وأنظمة قوانين خرق عواقب، تجديدھا الممكن وغير تجديدھا الممكن المصادر صيانة مع التعامل أو

  ".ل^خرين حدثت بيئية أضرار وعواقب، البيئة

  -: امنھ، المالية البيانات على تؤثر التي البيئية لQمور أمثلة عشر الحادية الفقرة تتضمن

  .تكلفتھا شطب ثم ومن، معينة أصول تعطيل أو وقف تتطلب بيئية وأنظمة قوانين صدور

 بأثر القوانين في التغير أو، النفايات من التخلص في أو، البيئية با9مور القانوني ا�لتزام في الفشل

  . قانونية أو تعويضية أو ع2جية مستحقة تكاليف يتطلب مما، رجعي

 التزامات النفايات إدارة شركات أو، الكيماوية أو ا�ستخراجية كالصناعات المنشآت بعض تتكبد

 عدم ومع، البيئة في      ً تلوثا   ما منشأة تسبب قد المثال سبيل فعلى، طوعية مبادرات عن تنجم بيئية

  . بالمجتمع وع2قتھا سمعتھا على      ً حفاظا  ،  التلوث ھذا معالجة تقرر فإنھا قانوني إلزام وجود
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 تقديرھا يصعب، بيئية بأمور تتعلق محتملة التزامات وجود عن ا�فصاح الى المنشآت بعض حاجة

  . معقول بشكل

 المنشأة لرقابة فھم على الحصول المراجع إمكانيات أحد أن"  على والعشرين الثامنة الفقرة نصت

 التقرير ذاھ يفصح حيث، البيئي ا9داء عن للمنشأة تقرير على با�ط2ع يكون البيئية ا9مور على

  ".البيئية المنشأة وسياسات التزامات عن

 لتعويض التزامات تفرض التي وا9نظمة القوانين ا�عتبار في تأخذ أن المنشأة أدارة على يجب

 أو ا�نبعاث تخفيض أو التلوث برقابة المتعلقة والقوانين، سابقة حوادث عن الناشئ البيئي التلوث

 بيئية نظر وجھة من المنشأة تشغيل شروط تحدد التي البيئية والتراخيص، النفايات من التخلص

  ).الث2ثون الفقرة(

 إلى تشير أدلة المراجع انتباه يلفت قد، المراجعة عملية تنفيذ عند"  أنه على ا9ربعون الفقرة نصت

 تظھر تقارير وجود مثل بيئية أمور بسبب المالية البيانات في جوھرية تحريفات أو مخاطر وجود

 مع المتبادلة الرسائل في م2حظتھا تم والتي، البيئية وا9نظمة للقوانين مخالفة أو، ھامة بيئية كلمشا

  . المختصة الوكا�ت من الصادرة أو

 عولجت قد البيئية ا9مور تأثيرات كانت إذا ما، المالية البيانات حول رأيه إبداء عند المراجع يراعي

  ).وا9ربعون التاسعة الفقرة.( المناسب المالية التقارير �طار  ً ا  وفق عنھا ا�فصاح تم أو، م2ئم بشكل

  ) :ISO( الدولية المعايير منظمة جھود:  3/4

 جاھدة م1993 عام منذ ISO) International Standards Organization( تعمل     

 ا�دارة لنظام المستمر التحسين إلى المعايير تلك وتھدف، البيئية لRدارة دولية معايير أعداد على

 سبيل وفي. اختيارية بطريقة المعايير تلك تطبيق يتم وأن شركة أي في تطبيقه المزمع البيئية

 معاييرھا) ISO( ا9يزو العالمية القياسات منظمة أصدرت عالمي نطاق في المستمر البيئي التحسين

)1400 ISO (لمعايير إصدارھا بعد وذلك )9000 ISO (ھذه وتسمح، لةالشام الجودة �دارة 

 صدرت والتي) ISO 1400( معايير وتغطى. البيئي ا9داء وتحسين بتقييم العليا لRدارة المعايير

، البيئية والمراجعة، البيئية ا�دارة نظم:  وھي بيئية مجا�ت ستة م1996 سبتمبر في ونشرت

. المنتجات لمعايير البيئية والجوانب، المنتج حياة ودورة، البيئي ا9داء وتقييم، البيئية والملصقات

 التزامھا إظھار في الشركات إدارة لمساعدة أسلوب قدمت) ISO 1400( معايير أن وي2حظ

 تجاه مسئوليتھا بتوضيح اختيارية بطريقة للشركات تسمح المعايير ھذه أن كما، البيئة على بالحفاظ

 ,Peter( من كل أوضح وقد. لمعاييرا لتلك تبنيھا عند والثقافية الجغرافية للحواجز وتخطيھا البيئة

and Sarah, 2006 (معايير أن )1400 ISO (تعزيز، التجارة عوائق إزالة:  إلى تؤدي سوف 

 التزاماتھا توضيح في والمنظمات الشركات تدعيم، البيئي ا9داء تحسين، التنبؤ على والقدرة التناسق
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 تقرير مصداقية توضيح، المجتمع امأم صورتھا تحسين في والمنظمات الشركات تدعيم، البيئية

  . البيئية المسائل تجاه حساسية أكثر للشركة الداخلية الثقافة جعل، ا9داء

  :مشك2ت ا3فصاح المحاسبي ا�جتماعي البيئي

                       وي�تم تجمي�ع الكثي�ر منھ�ا   ،                                                                 تفشل ال�نظم المحاس�بية الحالي�ة ف�ي ا9خ�ذ بع�ين النظ�ر التك�اليف البيئي�ة          

                    والتس�عير غي�ر ال�دقيق   ،                                                  ضافية، ويؤدي ذل�ك إل�ى اختي�ار الم�زج الخ�اطئ للمنتج�ات               ضمن التكاليف ا�

                   ونع�رض فيم�ا يل�ي أھ�م   ،                                                                    للمنتجات ، والقب�ول أو ال�رفض غي�ر الم2ئ�م لب�دائل الح�د م�ن التل�وث البيئ�ي

                             الت�ي تواج�ه المحاس�ب عن�د إع�داد   ،                                                        مشك2ت المحاسبة وا�فصاح عن ا9داء ا�جتماعي البيئي للمنشأة

         التق���ارير                                                       او تواج���ه المراج���ع عل���ى ح���د س���واء عن���د التحق���ق م���ن ص���دق وعدال���ة   ،           ير المالي���ة      التق���ار

    ).     324-   321  :      سابق   ،       السقاء ( .       المالية

  :رسملة أو عدم رسملة تكاليف النظافة البيئية:    ً أو�  

 قد تتحمل المنشأة مبالغ كبيرة عند تحليل المشاكل البيئية تربط باستئجار خدمات الخبراء للمساعدة     

وفي مواجھة مثل ھذه ،                                         ً وفي القضاء على آثارھا ومنع التلوث مستقب2  ، في إزالة النفايات السامة

القضايا توصل مجلس المحاسبة الدولية فيما يتعلق برسملة أو غير رسملة مثل ھذه التكاليف إلى أنه 

  .بشكل عام ينبغي تحميل تكاليف معالجة التلوث البيئي على النفقات

  :زامات الشرطيةا�لت:      ً ثانيا  

                                                                                           تتمثل ا�لتزامات الشرطية في ا�لتزامات التي يرتبط وجودھا أو تحديد قيمتھا أو تاريخ الوفاء بھا         

                                       ً   ويعد مفھوم الخس�ائر المحتمل�ة أكث�ر ش�مو�ً م�ن  ،                                            ً بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث معينة مستقب2ً 

         أي خسارة   –                          زامات المحتملة أو الشرطية             با�ضافة ل2لت  –        ھا تشمل                              مفھوم ا�لتزامات المحتملة بوصف

   .                                           يحتمل حدوثھا بسبب تلف يحتمل حدوثه في ا9صول 

                                                  إلى أن تقدير ا�لتزامات البيئية يواجه بعدد كبير من    )    Roberts   ،  1992     :  47 (           ويشير روسي         

        با�ض�افة   ،    يئ�ة                                        وتحديد المستوى المقبول لنظاف�ة وتنقي�ة الب  ،                                   أھمھا التعقد التام لمواقع النفايات  ،        المشاكل

                                ويضفي ذلك في حالة من عدم التأكد   ،                                                        إلى ا�لتزامات والمسئوليات المشتركة بين عدة أطراف مسئولة

   .                         تصاحب تقدير ھذه ا�لتزامات

                                                                          ً                   وا�لتزامات الشرطية الناشئة عن تكاليف تنقية البيئة ينبغي المحاسبة عنھا وفقاً للمبادئ المحاسبية           

                     وتع��د تق��ديرات الخس��ائر   ،                              لمجل��س مع��ايير المحاس��بة المالي��ة  )  5 (        س��بي رق��م                         المبين��ة ف��ي المعي��ار المحا

    ً                                          نظراً �رتباط ھذه الخسائر المحتملة بمدى واسع م�ن   ،              ً                                المحتملة طبقاً لھذا المعيار مسالة معقدة وشاملة

                     مث��ل الخس��ائر المحتمل��ة   ،                       ً                                        ا9ح��داث ربم��ا يش��مل أم��وراً تك��ون خب��رة المحاس��ب أو المراج��ع فيھ��ا قليل��ة
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                                                                      ولقد حدد مجل�س مع�ايير المحاس�بة المالي�ة الش�روط التالي�ة ل2عت�راف بالخس�ائر   ،             بتلوث البيئة         المتعلقة 

    ).     322  :      سابق   ،        السقاء   (  :                                المحتملة وما يتبعھا من ا�لتزامات

 .                                                     ً أن يكون احتمال حدوث أو وقوع الخسارة في المستقبل كبيرا   -1

 .إمكانية تقدير مبلغ الخسارة بطريقة معقولة  -2

        ف�ي س�ياق   )       FASB   ،  1975 (  )  5 (                                             رشادات المحاسبية المتعلق�ة بتفس�ير المعي�ار رق�م          وتتضمن ا�      

         والعوام�ل   ،                                                                والع2مات ا�رشادية المتعلقة باس�تحقاق ا�لتزام�ات المق�درة وتقويمھ�ا   ،                  ا�لتزامات البيئية

     مثل�ة   وأ  ،                                              والتكاليف الت�ي يج�ب تض�مينھا ف�ي ا�لت�زام المس�تحق  ،                                   المؤثرة في مبلغ أو مقدرة ا�لتزامات

                        وتع�د ھ�ذه ا�رش�ادات مفي�دة   ،                                                                  لبنود التكاليف المباشرة التفاضلية الت�ي ت�دخل ف�ي ا�لتزام�ات المس�تحقة

   .                           لكل من المحاسبين والمراجعين

  :ا3فصاح عن ا�لتزامات البيئية:       ً ثالثا  

، رةمھنة المحاسبة ينقصھا الوضوح والتحديد بشأن التقرير عن المعلومات البيئية في التقارير المنشو

                             ً                                                          ويظھر ذلك في اخت2ف متطلبات ك2  من مجلس معايير المحاسبة المالية وھيئة تنظيم تداول ا9وراق 

  ). 323: سابق ، السقاء (  :المالية بشأن ا�فصاح البيئي على النحو اLتي

إنه إذا كانت الخسارة غير محتملة بدرجة ، لمجلس المحاسبة المالية) 5(    ً             وفقا  للمعيار رقم  -1

و� يمكن تقديرھا بشكل معقول فإنه يتم ا�فصاح بم2حظة فقط ضمن ا�يضاحات المرفقة ، كبيرة

وعلى الجانب المقابل يتم ا�فصاح في سياق ا�لتزامات الشرطية الناتجة عن التلوث ، التقارير الماليةب

يما يتعلق بتلوث ف،       ً                                                              وغالبا  ما تكون ھذه ا�لتزامات نتائج الخروج عن القوانين المنظمة للبيئة، البيئي

 .والنفايات الخطرة ، او التربة، والماء، الھواء

 Financial Reportingجاءت متطلبات ھيئة تنظيم تداول ا�وراق المالية في نشرتھا  -2

Release No.36( SEC 1989 ) )SEC  ،1989 ( الحاجة الى ا�فصاح إذا  متضمنة عدم

ذا كانت ا�دارة � تستطيع ذلك فيكون ا�فصاح أما إ، قررت ا�دارة احتمال عدم وقوع ا�لتزام

                       ّ                                                   ويجب على ا�دارة تقييم ا ثار ذلك بشكل موضوعي بافتراض وقوع حدث أو التزام غير ،       ً مطلوبا  

 .مؤكد

، يتبين مما سبق أن اخت2ف متطلبات ا�فصاح البيئي لكل من مجلس معايير المحاسبة المالية     

وقد تبنى مجلس ، ة يرجع الى المستوى ا�حتمالي لوقوع الخسارةوھيئة تنظيم تداول ا9وراق المالي

بينما تبنت الھيئة احتمال أن يكون ،                                                 ً            المحاسبة المالية احتمال أن يكون وقوع الحدث ممكنا  بدرجة كبيرة

  .                ً             وقوع الحدث ممكنا  بدرجة معقولة

سائر المحتملة صعبة أن التقديرات المطلوبة للخ ) 324-323: سابق ، السقاء (  ويرى السقاء     

9ن ،           ً                                                      وربما أيضا  تكون أكثر صعوبة عند تقييمھا بواسطة المحاسب أو المراجع، تمام بالنسبة لRدارة
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إذ إن اخت2فھا تضع اعتبارات ، المعايير والمتطلبات السابقة في حاجة إلى وضوح وتحديد أكثر

  :وذلك على النحو التالي، لبيئيوتعقيدات إضافية تتعلق بدور المحاسب والمراجع بشأن ا�فصاح ا

تكون ) 5(                     ً             البيئية المطلوبة وفقا  للمعيار رقم  فا�فصاحات، تباين ا�فصاح في التقارير المالية -1

                                    ً          بينما ا�فصاح عن المشك2ت البيئية وفقا  لمتطلبات ، فقط في الم2حظات ا�يضاحية للقوائم المالية

وليس من ، ا في خطاب ا�دارة الذي تتطلبه الھيئةھيئة تنظيم تداول ا9وراق المالية يتم تضمينھ

 .الضروري ا�فصاح في الم2حظات ا�يضاحية للقوائم المالية 

تعقد دور المراجع على حد سواء بشأن مسئولياته في ظل معيار المراجعة  -2

)1975AICCPA(SAS,No.8  وذلك عندما يقوم وفقا  لھذا المعيار باستعراض المعلومات التي                                      ً                    

على سبيل المثال كيف يستطيع المراجع تسويه ا�فصاح عن ، طاب ا�دارة وفحصھا ترد في خ

                                                                     ً                       ا�لتزامات البيئية المحتملة في خطاب ا�دارة إذا لم يتم ا�فصاح عنھا أيضا  في الملحوظات الھامشية 

 .التقارير الماليةعلى 

جھود المنظمات المھنية                                                        ً    لذلك فإن مواجھة ا9وصاف والتعقيدات السابقة يتطلب تنسيقا  بين     

البيئة وحاجات ومتطلباتھا بشأن ا�فصاح البيئي بحيث تتسق مع متطلبات ا9جھزة المختصة بحماية 

التقارير وعلى ذلك تصبح مھنة المحاسبة مطالبة بتوسيع ا�فصاح في ، مستخدمي التقارير المالية

اسات البيئية للشركة �رتباطھا مع تزايد اھتمامات أصحاب المصالح بالممارسات والسي المالية

ما إذا كانت الشركة مدركة للقضايا البيئية  –     ً جزئيا   –فا�فصاحات البيئية تحدد ، بقرارات ا�ستثمار

يجب أن يزودوا بمعلومات  التقارير الماليةكما أن مستخدمي ، التي قد تؤثر على مستقبل الشركة

وكيفية المحاسبة عنھا با�ضافة إلى أية تغطية تأمينية  تتعلق باستراتجيات الوفاء با�لتزامات البيئية

  ). 324: سابق ، السقاء (  يمكن القيام بھا
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  الدراسات السابقة :  الخامسمبحث ال

القياس المحاسبي لتكاليف البيئية وا3فصاح :" بعنوان )2015مھاوات لعبيدي،(دراسة    -1

  ".ء البيئيعنھا في القوائم المالية لتحسين ا�دا

الدراسة ھدفت  إلى دراسة  القياس المحاسبي للتكاليف البيئية وا�فصاح عنھا في القوائم المالية 

لتحسين ا9داء البيئي، من بين ما توصل إليه الباحث أنه بالرغم من تأثير القياس وا�فصاح 

عظم الشركات  ترفض تطبيقه المحاسبي للتكاليف في القوائم المالية على تحسين ا9داء البيئي إ� أن م

وذلك بسبب عدم وجود قوانين صارمة سواء على المستوى المحلي أو الدولي تجبر الشركات على 

  .تطبيق عملية القياس المحاسبي للتكاليف البيئية وا�فصاح عنھا في القوائم والتقارير المالية

محاسبة الى واقع ا3فصاح البيئي من ال:" بعنوان)carrier.et.all,2014(دراسة   -2

  ".التقرير

بسبب التزايد الكبير للمعلومات المالية ، ركزت الدراسة على ا�فصاح البيئي المطالب به الشركات 

والتعرف الى أبرز المعوقات التي تحول دون قيام الشركات با�فصاح ، ذات الع2قة با�فصاح البيئي

وقد توصلت الدراسة الى ، دراسات سابقة واعتمدت الدراسة على فحص وتحليل، عن ادائھا البيئي

عدة توصيات أھمھا ضرورة إسھام الجھات المختصة بالشأن البيئي في تعميق مفھوم المسئولية 

البيئية إسھام الجھات المختصة بالشأن البيئي في تعميق مفھوم المسئولية البيئية وإصدار تشريعات 

وتزايد مطالبة ، البيئية وا�فصاح عنھا واضحة وصارمة تلزم الشركات الصناعية بالمسئولية

  .الشركات با�ھتمام با�فصاح البيئي في تقاريرھا المالية

ا3فصاح المحاسبي عن ا�داء البيئي في الشركة ا�ھلية :"بعنوان )2011، الطاھر(دراسة   -3

ھلية وقد ھدفت الدراسة الى التعرف على مدى التزام الشركة ا9 ".ل/سمنت المساھمة بليبيا

والتعرف الى أبرز المعوقات التي تحول دون قيام ، لRسمنت المساھمة با�فصاح عن ا9داء البيئي 

  :وقد توصلت الدراسة الى نتائج أھمھا، الشركة موضوع الدراسة با�فصاح عن ادائھا البيئي

عوقات تحد من                                              ً                             انه � تقوم الشركة محل الدراسة با�فصاح محاسبيا  عن ادائھا البيئي وانه ھناك م 

وابرز ھذه المعوقات قلة البرامج ،                                        ً                  قيام الشركة محل الدراسة با�فصاح محاسبيا  عن ادائھا البيئي 

وعدم توفر نظام محاسبي يفي بأغراض ، التعليمية للتعريف لمتطلبات ا�فصاح عن ا�داء البيئي 

جود رغبة با�فصاح عن وعدم و، وعدم وجود قوانين ملزمة عن ا�داء البيئي ، ا�فصاح البيئي

  .التكاليف المرتبطة با�ضرار البيئية الناتجة عن عملياتھا حتى ولو امكن قياسھا 
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القياس المحاسبي لتكاليف ا�داء :" بعنوان2010(عبد الرزاق قاسم الشحادة،  )دراسة  -4

  ".ةالبيئي للشركة السورية العامة لKسمدة وتأثيره في قدرتھا التنافسية في مجال الجود

ھدفت ھذه الدراسة إلى بيان قدرة النظام المحاسبي المطبق في الشركة السورية لQسمدة على إنتاج 

معلومات نافعة، يمكن من خ2لھا قياس تكاليف ا9داء البيئي 9نشطتھا وتحليل عناصر تكاليف ا9داء 

ركة، ولقد توصلت الدراسة البيئي والرقابة عليھا، وأثر ذلك في القدرة التنافسية والحصة السوقية للش

  :إلى عدة نتائج من بينھا

وجود تعارض بين متطلبات حماية البيئة وا�ستغ2ل ا�قتصادي الكفء لموارد الشركة �لتزامھا  -

بإنفاقھا مبالغ ضخمة وتحمل أعباء كبيرة للمحافظة والحد من اLثار السلبية لنشاطات المؤسسة، وھذا 

اشر في كفاءة أدائھا ا�قتصادي وارتفاع تكاليف ا�نتاج لديھا ومن ثم بدوره أدى إلى التأثير المب

  ضعف قدرتھا على المنافسة في مجال  الجودة والتسعير؛

تدني تحقيق الكفاءة ا�قتصادية للشركة مع المحافظة على البيئة بسبب ا9ضرار المختلفة  -

، والبيئة المحيطة بھا بكل عناصرھا كما ان الشركة تأثيرات سلبية على العاملين فيھا، لنشاطاتھا

ورغم ذلك يتم ا�بقاء على نشاطات الشركة رغم ارتفاع تكاليف النشاط لديھا، وعدم التزامھا 

  .بمتطلبات حماية البيئة بسبب الحاجة إليھا لعدم توافر ا�مكانات ا�ستثمارية البديلة

  يف أضرار التلوثالقياس المحاسبي لتكال: "بعنوان) 2008بامزاحم، (دراسة   -5

  ". البيئي على العاملين في قطاع تكرير النفط

استھدفت ھذه الدراسة تعريف أھمية ا�عتراف بالمصروفات البيئية في قطاع تكرير النفط، وبيان 

أھمية القياس المحاسبي للتكاليف البيئية في قطاع تكرير النفط، وبيان كيفية قياس تكلفة ا�صابة 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة ، ي التي تصيب العاملين في قطاع تكرير النفطبأمراض التلوث البيئ

  :من النتائج، كان من أبرزھا

  .إمكانية قياس تكلفة ا�صابة بأمراض التلوث البيئي للعاملين، وذلك عن طريق قياس تكلفة 

  ء، وقياسالع2ج والرعاية الصحية، وتكلفة ا9جور المدفوعة خ2ل مدة الع2ج والتماثل للشفا

  قيمة النقص في الطاقة ا�نتاجية بسبب غياب العاملين، وقياس قيمة النقص في القيمة الرأسمالية

  .للموارد البشرية

  . إمكانية قياس الوفاة المبكرة للعاملين من جراء إصابتھم بأمراض التلوث البيئي في الشركة

لمحاسبي المالي للشركة بحيث يمكن وانتھت الدراسة بتوصيات عدة، كان من أھمھا تطوير النظام ا

من خ2له إعداد تقارير محاسبية بيئية وا�فصاح عن المعلومات النوعية والكمية والمالية عند تبويب 

  .التكاليف لتتضمن التكاليف البيئية
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إطار محاسبي مقترح ل/فصاح عن ا�داء البيئي في : "بعنوان 1)2007أبو زيد، (دراسة   -6

  ". دة البيئيةظل معايير الجو

ھدفت ھذه الدراسة إلى تعرف مستوى ا�فصاح المحاسبي عن ا9داء البيئي في التقارير المالية، وما 

تفصح عنه تلك القوائم عن حقائق العمليات التي قام المشروع بتنفيذھا في نھاية مدة معينة، ودراسة 

وتعرف ا9مور البيئية من خ2ل ما يوجد من معايير محاسبية تتعلق با�فصاح عن ا9داء البيئي، 

  التقارير المالية

  :أبرز نتائج ھذه الدراسة ما يأتي

  عدم كفاية ا9سس والقواعد الخاصة بقياس وعرض التكاليف ا�جتماعية الكلية لQضرار البيئية 

  .الناشئة عن عمليات المنشأة

   أنه على الرغم من صعوبة إيجاد ووضع مقاييس نقدية لQضرار البيئية بطريقة موضوعية، إ�

  .ذلك يمكن استخدام مقاييس غير نقدية لقياس ھذه ا9ضرار

منافع ا�فصاح عن التكاليف البيئية على : "بعنوان 2)2007(دراسة منير القطا طي  -7

  " الشركات الصناعية المساھمة المدرجة في سوق المال الفلسطيني

       ً     استنادا  الى ، ومنافع ا�فصاح عن تلك التكاليف ھدفت الدراسة الى أستعرض طبيعة التكاليف البيئية 

وقد خلصت الدراسة الى ضرورة وأھمية تحقيق متطلبات ، ا�دبيات المحاسبية في ھذا المجال

لRفصاح عن التكاليف البيئية بالنظر الى أھمية المنافع الناتجة عنھا لدى الشركات الصناعية 

        ً                                      وإستنادا  الى ذلك فقد توصلت الدراسة الى مجموعة ، المساھمة المدرجة في سوق المال الفلسطيني

  من التوصيات

أن تھتم الھيئة العامة لسوق المال الفلسطيني با�فصاح البيئي للشركات وبشكل خاصة   •

الشركات الصناعية التي تسبب ا9ضرار بالبيئة ووضع القواعد الملزمة والمنظمة لذلك أسوة بما ھو 

  .�يات المتحدة ا�مريكية والعديد من الدول ا�وربية معمول في أسواق المال في الو

ضرورة تبني المعايير المحاسبية الدولية المتعلقة با�فصاح عن التكاليف البيئية لما لھا من   •

  .دور اساسي وھام في تحديد تلك التكاليف وأشرھا على البيانات المالية 

ل على بيانات تفصيلية وأساسية عن ضرورة تطور أسلوب عرض التقارير المالية لكي تشتم  •

يساعد في قياس ا9داء ا�جتماعي والبيئي للشركات ، ا9داء ا�جتماعي و البيئي للشركات الصناعية

  .وإظھار أثره على البيانات المالية 
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إمكانية قياس وا3فصاح عن التكاليف وا�لتزامات البيئية :" بعنوان)2006، الكشر(دراسة   -8

  ".لصناعية الليبيةفي الشركات ا

ھدفت الدراسة إلى بيان ا9سس وا9ساليب المحاسبية المستخدمة للقياس والتقرير عن التكاليف  

والتعرف على عناصر ، والتقرير عنھا، وقياس التكاليف وا�لتزامات البيئية، وا�لتزامات البيئية

مدى تأثيرھا على ارباح  ومكونات التكاليف وا�لتزامات البيئية ووضع مؤشر أو اكثر لتوضيح

وفد توصلت الدراسة الى نتائج أھمھا ان المسئولية البيئية في الشركات ، الشركة ومركزھا المالي

وذلك من خ2ل ما تقوم به من ، محل الدراسة تنحصر اساسا في مكاتب ولجان الس2مة العامة

وإدارة التكاليف وا�لتزامات  � يوجد نظام قياس، إجراءات لحماية البيئة وا�نتاج داخل المصانع

مما ادى إلى غياب بعض المعلومات المھمة التي تفيد كثيرا إدارة الشركة ومستخدمي القوائم ، البيئية

توجد صعوبة في ، وتقييم ا9داء البيئي للشركة، وتجنب المخاطر، المالية في عملية اتخاذ القرارات

بسبب تداخل الجھود والموارد ال2زمة للقيام ، الشركةتتبع وتحديد معظم عناصر التكاليف البيئية في 

             ً                          مما يؤثر سلبا  عل ى مستوى ا�فصاح البيئي ، ببعض ا9نشطة البيئية مع ا�نشطة المختلفة ا�خرى

  .للشركة 

دراسة : تحليل دور المعلومات البيئية في اتخاذ القرارات : "بعنوان)2004، كامل(دراسة   -9

  ".نظرية وعملية

تلك الدراسة تحليل واختبار الدور التأثيري لRفصاح عن المعلومات البيئية على قرارات  استھدفت 

، ا�ستثمار في ا9وراق المالية وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات المسجلة بالبورصة المصرية

شر وذلك من خ2ل استخدام الباحث لقوائم استبيان تم توزيعھا على امناء ا�ستثمار � شتقاق مؤ

وتحليل ا�فصاح المنشور ، لRفصاح البيئي من خ2ل تحديد اھمية كل عنصر بقائمة ا�ستبيان

وقد خلصت الدراسة إلى وجود اھتمام متزايد من قبل ا�صدارات المھنية بشان ، لشركات العينة

يتضح وأن ھذا ا�ھتمام ، تنظيم ا�فصاح البيئي وتحديد العناصر البيئية التي يجب ا�فصاح عنھا

وأكدت الدراسة على أھمية ا�فصاح البيئي �تخاذ العديد من القرارات ، اكثر في المعايير الدولية

  .بصفة عامة وقرارات ا�ستثمار في ا9وراق المالية بصفة خاصة 

أھمية ا3فصاح عن المسؤولية البيئية : "بعنوان) 2003الخيال ومفتي، (دراسة   -10

  ". مالية المنشورة في المملكة العربية السعوديةوا�جتماعية في التقارير ال

حيث قام الباحثان بدراسة استكشافية لتعرف وجھات نظر ث2ث فئات وھم ا9كاديميون والمستثمرون 

  .والمحاسبون القانونيون تجاه إفصاح المنشآت في المملكة العربية السعودية

ن أھم دوافع قبول ھذه الفئات للمسؤولية توصلت الدراسة إلى أن تعزيز سمعة المنشآت في المجتمع م

البيئية وا�جتماعية، وأن عدم وجود متطلبات قانونية يعد من أھم أسباب عدم ا�فصاح عن ھذا النوع 
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من وجھة نظر المشاركين في  -من المعلومات، وأن المكان المناسب لRفصاح عن ھذه المعلومات 

  .ھو تقرير مجلس ا�دارة -الدراسة 

  

 Incentives and: "بعنوان )Solomon and Lewies, 2002( سة درا  -11

disincentives for corporate environmental disclosure"  

وتعرضھا ، ھدف الدراسة الى معرفة اسباب إفصاح الشركات البريطانية عن المعلومات البيئية

جانب ا9خر لماذا تفشل وعلى ال.                                    ً بالرغم من ان ا�فصاح البيئي اختياريا  ، للمخاطر المختلفة

الشركات في ا�فصاح الم2ئم عن المعلومات البيئية استجابة للشعور المتزايد بأھمية الحفاظ على 

بشأن ،                                ّ                                          ولتحقيق ذلك فقد تم الحصول على ا راء عينة من معدي ومستخدمي التقارير المالية. البيئة

وتوصلت ، حتملة لRفصاح البيئيدرجة موافقتھم على مفردات قائمة من الدوافع والمعوقات الم

وقبول التغيرات في أخ2ق ، النتائج إلى أن ھناك اتفاق على الدوافع مثل ا�ذعان للنظم والقوانين

وتوصلت الدراسة إلى نتجه ھامة مفادھا أن ، وتلبية الطلب على المعلومات البيئية، وثقافة المجتمع

ة ا9خيرة في بريطانيا لم ترقى إلى المستوى الزيادة الملحوظة في ا�فصاح البيئي خ2ل الفتر

خاصة في الشركات ،                                    ً                    وان ھذا النوع من ا�فصاح يعاني عديدا  من حا�ت عدم الم2ئمة، المطلوب

  .الصغيرة والمتوسطة الحجم 

  

  ) 465:  2000،  وعثمان بدوي(   Churchill راسةد -12

 عشر إحدى 9وضاع الشامل المسح من ليھاإ التوصل تم التي النتائج من الدراسة ھذه انطلقت     

 إلى الشركات ھذه حاجة أھمھا من والتي، ا�جتماعي ا9داء عن ا�فصاح بخصوص أمريكية شركة

 ذات العمليات لقياس رشيدة إدارة وجود تتطلب والتي ا�جتماعية ا9نشطة مع المنھجي التعامل

 ا�قتصادية التكاليف بين الدراسة ھذه ميزت ولقد التكلفة على وتأثيرھا، ا�جتماعي المضمون

 قامت ثم من،       ً متحركا       ً ھدفا   تعكس للوحدة ا�جتماعية المسؤولية أن منطلق من ا�جتماعية والتكاليف

 بھدف ا�جتماعي القياس مع عليھا المتعارف والمبادئ والمعايير المفاھيم بعض تمشي مدى باختبار

 – المحاسبية الوحدة: (  امثلتھا ومن، ا�جتماعية وليةالمسؤ عن ا�فصاح مع تت2ءم لكي تطوريھا

 من الخلو – التحفظ – النسبية ا9ھمية – بالمصروفات ا�يراد مقابلة – ا�يراد تحقيق – ا�ستمرار

 ومعيار الم2ئمة معيار على ا�عتماد إمكانية إلى الدراسة خلصت وقد).  الم2ئمة – الثبات – التحيز

 بمضمونھا تصلح � فإنھا والمعايير المبادئ باقي أما.  ا�جتماعي القياس في التحيز من الخلو

 الدراسات من بمزيد الدراسة اوصت ولذا.  ا�جتماعي ا9داء عن ا�فصاح مجال في عليه المتعارف

  . ا�قتصادية للوحدة ا�جتماعية ا9نشطة عن لRفصاح مقبولة أسس إيجاد إلى تھدف التي وا9بحاث
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إمكانية التعبير عن ا�داء البيئي وا�جتماعي للمنشآت : "بعنوان 1)1998الشھير، (ة دراس -13

  ".ا�قتصادية من خ2ل ا3طار الفكري للنظرية المحاسبية

  ھدفت ھذه الدراسة إلى محاولة بناء منھج للمحاسبة البيئية يقوم على مجموعة من المفاھيم

  2لھا رصد ا9حداث البيئية للمنشأة والتعبيروالفروض والمبادئ المحاسبية التي يمكن من خ

  اقترحت الدراسة بعض التعدي2ت في الفروض والمبادئ المحاسبية. عنھا بشكل م2ئم

  المتعارف عليھا للتعبير عن ا9داء البيئي وا�جتماعي بجانب ا9داء ا�قتصادي للمنشأة، منھا

  وعب غياب عمليات التبادل الفعلي، كماعلى سبيل المثال إعادة صياغة مبدأ تحقق ا�يراد ليست

  يجب أن يتسع مفھوم مبدأ تحقق المصروفات بحيث يستوعب تقييم بعض العناصر بتكلفة

  .الفرصة البديلة

  

تقييم نظري ومفاھيمي ل/طار الحالي :" بعنوان 2)1998،أبوبكروعبدالكريم( دراسة  -14

  ".العامة المحدودة ا�ردنية لعملية ا3قرار و ا3فصاح الماليين للشركات المساھمة

استھدفت ھذه الدراسة إلى إجراء تقييم نظري ومفاھيمي لRطار الحالي الذي تستند عليه عملية  

على ضوء الظروف ، ا�قرار وا�فصاح الماليين للشركات المساھمة العامة المحدودة ا9ردنية 

ك من أجل بيان النواقص والعيوب في ھذا وذل، ا�قتصادية وا�جتماعية والسياسية التي يعيشھا البلد 

ومن أبرز ما ، ا�طار واقتراح مدخل بديل قد يشكل أساسا أكثر م2ئمة وكفاية في البيئة ا9ردنية 

يميز ھذا المدخل أنه يركز على مفھومي المسؤولية ا�جتماعية والمساءلة الواسعة للشركات 

لدراسة على إجراء مسح �ستط2ع أراء وتصورات واشتمل الجانب الميداني من ا، المساھمة العامة 

  : عينة من الفئات المعنية بمھنة المحاسبة في ا9ردن حول 

  .مفھوم المحاسبة ا�جتماعية والمساءلة للشركات   -

  .ا�فصاح عن المعلومات المتعلقة بالمسؤولية ا�جتماعية للشركات   -

  .مات من خ2ل التشريعات القانونية والمھنيةإمكانية إلزام الشركات با�فصاح عن ھذه المعلو  -

  .محددات تطبيق ھذا النوع من ا�فصاح على الشركات ا9ردنية   -

وأظھرت نتائج الدراسة أن اغلبيه عينة الدراسة تؤدي فكرة وجوب قيام الشركات ا9ردنية با�قرار 

ية ومھنية تلزم ھذه مع اعتقاد ا9فراد بضرورة وجود تشريعات قانون، و ا�فصاح ا�جتماعي 

  ّ                                تقب ل المشمولين بالمسح لفكرة تعميم ، الشركات با�قرار و ا�فصاح عن ھذا النوع من المعلومات 

،                                                                                      ً مسئولية الشركات لتشمل المجتمع بأسره وليس فقط فئة المستثمرين كما ھو الوضع السائد حاليا  

( مجتمع إضافة إلى فئة المستثمرين وأخيرا يرى أغلبية أفراد العينة انه من حق فئات متعددة في ال
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) كالدوائر الحكومية المختصة وموظفي الشركات والجمعيات المحلية والمستھلكين وغيرھا 

  .الحصول على معلومات كافية حول أداء الشركة وأنشطتھا المختلفة 

  

  Environmental بعنوان  )Rangamathan and Ditz, 1996(دراسة   -15

 Accounting: A cool for Better Management"  

  .ھدفت الدراسة الى التعرف على أھمية التقرير المحاسبي عن التكاليف البيئية 

وأھم ما توصلت اليه الدراسة أن المنفعة ا�ضافية لبيانات التكاليف البيئية وذلك في مجال مساعد 

استخدام المواد الخام  ا�دارة في تصميم برامج ا�نتاج تؤدي الى تعظيم ا9رباح نتجه الكفاءة في

  .   ً                                                 فض2  عن المساعدة في قياس التكلفة في المراحل المختلفة ، الصديقة للبيئة

واوصت الدراسة بضرورة استخدام الشركات للمحاسبة البيئية كأداة في أتخاذ القرارات ا�دارية 

  . السليمة 

  

  ".ارير السنويةا3فصاح البيئي في التق:" بعنوان 1)1995، جامبل وآخرون (دراسة  -16

ھدفت ھذه الدراسة إلى بحث واختبار ماذا كان ا�فصاح البيئي للشركات ذات التأثير السلبي 

     ً       ً                           كافيا  وم2ئما  لخدمة أغراض المستثمرين في ، ومقيد بالبورصة ا9مريكية، المفترض في البيئة 

الشركات التي بلغت وتم فحص وتحليل ا�فصاح البيئي لعينة من ، ا9وراق المالية لھذه الشركات

  .م1991وحتى سنة  1986اثنتي عشرة صناعة عن الفترة من سنة 

، تكرير البترول والصلب: وخصلت الدراسة إلى أن الشركات التي تعمل في صناعات معينة مثل 

خاصة في ، أفصحت بدرجة كبيرة عن أدائھا في مجال مكافحة تلوث البيئة، والمخلفات، والمتفجرات

وأن ا�فصاح كان أكثر جودة في حالة كون الشركة مقيدة ببورصة ، ث ا�خيرةالسنوات الث2

  .نيويورك 

                          ً                                                       ومن أھم نتائج الدراسة أيضا  أن متخذ قرار ا�ستثمار في سوق ا9وراق المالية يعتمد على 

وأنه � ، المعلومات المفصح عنھا بشأن ا9داء البيئي للشركات في مجال مكافحة ورقابة تلوث البيئة

  .مكن وجود ردود فعل مختلفة من جانب سوق ا9وراق المالية نحو ھذا ا�فصاح ي

               ً    كانت أكثر نشاطا  من ) SEC(وتوصلت الدراسة إلى أن ھيئة تداول ا9وراق المالية بالبورصة 

من حيث إصدار القواعد وا�رشادات الخاصة با�فصاح ) FASB(مجلس معايير المحاسبة المالية 

كو المجلس على إصدار توجيھات بشأن المحاسبة عن نفقات ومصروفات ففي حين ر، البيئي

أن تفصح الشركات المقيدة فيھا عن ) SEC(طلبت ، والمسئوليات العرضية البيئية، ا9نشطة البيئية

، على أصول ومصروفات وإيرادات الشركة، وأثر ا�لتزام بالتشريعات البيئية، وصف عام للنشاط
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والدعاوي القضائية المتوقعة عند ا9ضرار بالبيئة وتأثيرھا ، ق المنتجومركزھا التنافسي في سو

  .                                                                     ً وا9حداث المتوقعة بيئي وتأثيرھا على المركز المالي ونتائج ا9عمال مستقب2  ، المالي المتوقع

  

 Environment Reports Short onبعنوان Niskala1995)2(دراسة   -17

Fact "  

ت التي طرأت على ممارسات أعداد التقارير البيئية بين الشركات ھدفت الدراسة الى تبيان التغيرا

ومن أھم نتائج . إ� أنھا لم تشر الى طبيعة ا�رشادات أو المعايير المستخدمة في ا�فصاح ، الفنلندية

الدراسة أن العديد من الشركات في قطاعات معينة في فلندا تقوم بإعداد التقارير البيئية خاصة من 

ولكنھا ترتكز على بيانات الجودة ، وإن طريقة ا�عداد تختلف خ2ل سنوات الدراسة، )1987(عام 

  .البيئية وليس البيانات المالية أو التكاليف البيئية 

وأوصت الدراسة بضرورة تظاھر جھود المحاسبين نحو العمل على توحيد السياسات المتبعة عند 

  .أعداد التقارير عن التكاليف البيئية 

  

  "Renewable Reporting:" بعنوان Billing et al, 1995)3(اسة در  -18

ھدفت الدراسة الى تبيان دور المحاسبين في أعمال مرتبطة بالبيئة وأعداد التقارير التي تظھر 

  .�سيما الجودة البيئية ، ا9مور البيئية

ا�شتراك مع ھيئة وذلك ب، ومن أھم نتائج الدراسة ارشادات معھد المحاسبين القانونيين بانجلترا

المعايير الكندية في شكل إطار في إعداد التقارير 9غراض ا�فصاح والمستفيدين من عملية 

  .ا�فصاح البيئي

وأوصت الدراسة الى أھمية بمجموعة من النقاط ذات أھمية خاصة بالنسبة لعمليات ا�عداد 

  .ئة وا�فصاح للموضوعات في شكل تقارير دورية أو تقارير خاصة بالبي

  

  :              مميزات الدراسة

  :أھم ما يميز ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة فھو 

إن ا�ختبار الھادف لRفصاح المحاسبي عن ا9داء ا�جتماعي البيئي في الشركات الصناعية اليمنية  •

أھمھا الوقوف على مدى إفصاح الشركات الصناعية اليمنية التي ، ينبغي أن يركز على عدة محاور 

بشأن حماية البيئة  1995لعام ) 26(أن نشاطھا يضر بالبيئة وتخضع لرقابة القانون رقم يفترض 

ومن ھنا تأتي ھذه الدراسة للوقوف على رأي عينة من الشركات ، ) 1995، قانون حماية البيئة (
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الصناعية اليمنية بشأن مدى أھمية المعلومات التي يوفرھا أو يجب أن يوفرھا ا�فصاح لھم من 

 .وما ھي أھم محددات إفصاح الشركات عن ھذه المعلومات من ناحية أخرى ، ة ناحي

         ً                                                                             ھناك نقصا  في عدد البحوث والدراسات التي تھدف الى التعرف عن مدى التزام الشركات الصناعية  •

 .والتي لھا آثار سلبية على البيئة بمعايير ا�فصاح ا�جتماعي البيئي عن التكاليف البيئية 

التي تبحث في ا�فصاح المحاسبي ا�جتماعي البيئي  في وادي حضرموت راسة ا9ولى ُ           وت عد ھذه الد •

 .في الشركات الصناعية اليمنية 
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  الفصل الثالث

  الطريقة واجراءات البحث

  

  

 تمھيد �

 .مجتمع الدراسة وعينته  �

 . الدراسةمعوقات  �

 .أدوات وأساليب جمع البيانات  �

 .صائية المستخدمة في تحليل البيانات ا�ساليب ا3ح �

 . ار مقياس ا�ستبيانياخت �

 .آلية توزيع ا�ستبانة  �

 . وثباتھا ةصدق ا�ستبان �

 .المعالجة ا3حصائية للبيانات  �

 .وصف الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسة وعينته  �
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  الفصل الثالث

  الطريقة واجراءات البحث

  :تمھيد

  ،                            وأدوات وأس�اليب جم�ع البيان�ات  ،                                        ث ف�ي ھ�ذا الفص�ل توض�يح مجتم�ع البح�ث وعينت�ه           تناول الباح          

                 و تحلي�ل البيان��ات   ،                                            وص�ف الخص��ائص الديموغرافي�ة لمجتم��ع وعين�ة البح��ث  ،                   والمعالج�ة ا�حص��ائية

                                                                كم��ا تن��اول تحلي��ل ا�فص��اح المحاس��بي ا�جتم��اعي البيئ��ي الفعل��ي لعين��ة م��ن   ،                 واختب��ار الفرض��يات

   .    ً                          وصو�ً إلى ا�ستنتاجات والتوصيات   ،      يمنية                   الشركات الصناعية ال

  وعينته مجتمع البحث

  : مجتمع البحث �

  ،يتكون مجتمع البحث من الشركات الصناعية في الجمھورية اليمنية           

  : عينة البحث  �

تم اختيار عشر شركات صناعية من الشركات المتواجدة في حضرموت كعينة � جراء       

التوصل الى اثبات الفرضيات وبذلك فقد تم توزيع ا�ستبيان على ا9فراد  البحث الميداني لغرض

المدراء  -المدراء ( وھم ، والعاملين في ھذه الشركات المالية التقارير الماليةالقائمين بإعداد وبتحليل 

استبانه على مجتمع  142حيث تم توزيع ، )ا�داريين  –المراجعين  –المحاسبين  –الماليين 

، وتم استبعاد ما %) 84,5(استبانه بنسبة ) 120(وقد بلغت عدد ا�ستبانات المستردة ، ة الدراس

أما عدد ، استبيانات لعدم كفاءتھا �جراءات التحليل ا�حصائي ) 5(منھا : استبيانات ) 8(جملته 

وبھذا يصبح عدد ا�ستبانات الصالحة للتحليل ،  )بعد الوقت ( استبيانات وصلت متأخرة ) 3(

)112.(   

وعددھا %) 15.5(مستردة  والتي تشكل نسبة الغير حث أن سبب عدم عودة ا�ستبانات وتوقع البا  •

قد يكون تغافل بعض المستجوبين عن ا�ستبيانات المقدمة إليھم، مما أدى إلى عدم ، استبانه ) 22(

  .تحصيلھا كليا 
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  الجدول يوضح عدد ا�ستمارات الموزعة والمعتمدة

  النسبة  العدد  نالبيا

 %100  142  عدد ا�ستمارات الموزعة                    

  %15.5  22  عدد ا�ستمارات غير المستردة  

  %84.5 120    ا�ستمارات المستردة

  %3.5  5  ا�ستمارات الملغاة

  %2.1  3    عدد ا�ستمارات الواردة بعد ا�جل

  %78.8  112    عدد ا�ستمارات المعتمدة 

  .تبيانسالباحث بناء على نتائج توزيع ا�من إعداد 

  

  معوقات البحث

بالرغم من الخصائص ا�يجابية 9داة ا�ستبيان في جمع آراء أفراد العينة، وبالرغم ما يوفره   •

للمجيب من فرصة في ا�جابة والتفكير، إ� أنه ضمن إطار ھذه الدراسة لم تسلم ھذه ا9داة من 

  :مثلة فيما يلي  بعض المشاكل والسلبيات والمت

عدم التجاوب الجيد مع ا�ستبيان من قبل بعض أفراد العينة، وعدم إرجاعھم ل2ستمارة في أقرب   •

  .وقت

نقص ا�ھتمام من قبل بعض المستجوبين بموضوع ا�فصاح المحاسبي ا�جتماعي البيئي ، وھذا   •

  .يمكن إرجاعه إلى نقص الثقافة المحاسبية الكافية لديھم

  :أساليب جمع البيانات أدوات و

                               لقي�اس م�دى درج�ة ا�فص�اح المحاس�بي    :                    أس�لوب قائم�ة ا�ستقص�اء                     الباحث لجمع البيان�ات        استخدم 

                   فق��د ت��م إع��داد قائم��ة   ،  )     ش��ركات  10 (                                                   ا�جتم��اعي البيئ��ي ف��ي الش��ركات الص��ناعية اليمني��ة وع��ددھا 

 - :       رئيسين     ين أ  جز           وتنقسم إلى   )  2         ملحق رقم   (                          استقصاء م2ئمة لھذا الغرض 

    حي�ث   ،                                                                يضمن مجموعة من ا9سئلة المتعلقة بالخص�ائص الديموغرافي�ة عين�ة البح�ث  :         جزء ا9ول  ال •

       التخص��ص   ،              المؤھ��ل العلم��ي  ،      الج��نس  (                                        تض��منت معلوم��ات شخص��ية ع��ن المجي��ب تتمث��ل ف��ي 

   ).              طبيعة النشاط  ،              وسنوات الخبرة  ،            نوع الوظيفة  ،       العلمي

  :                   حول المجا�ت التالية      تدور       محاور       أربعة                       تم توزيع ھذا الجزء إلى   :             الجزء الثاني •
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من جھة  التقارير الماليةا9ول تضمن فقرات تتعلق با�فصاح المحاسبي ا�جتماعي البيئي في  المحور

تمثل ا�جابة عن الفرضية ) 15-1(وقد خصصت لھذا السؤال الفقرات من ، الدراسةنظر عينة 

  . الدراسةا9ولى في 

ا�فصاح ) أو سيقدمھا(دى أھمية المعلومات التي يقدمھا الثاني من ا�ستبيان فيتعلق بم المحورأما 

وقد خصصت لھذا السؤال ، التقارير الماليةالمحاسبي ا�جتماعي البيئي لمستخدمي البيانات في 

  ). 25 -16(الفقرات من 
  

با�فصاح المحاسبي في التقارير المالية التي تنشرھا الشركات الصناعية تعلق تو: الثالث  المحورأما 

وخصصت لھذه المحددات الفقرات من ، اجات المستخدمين للتقارير الماليةيليمنية شاملة �حتا

)26 - 34.(  
  

ويتعلق بأھمية محددات ا�فصاح المحاسبي ا�جتماعي البيئي في الشركات ومدى :  الرابع المحورأما 

ذه المحددات وخصصت لھ، ارتباط ھذه المحددات بأھمية المعلومات التي يوفرھا ھذا ا�فصاح

  ).49 - 35(الفقرات من 

  :ا�ساليب ا3حصائية المستخدمة في تحليل البيانات 

 cornbach,s Alpha: اختبار المصداقية ألفا

يعتمد ھذا المعامل على قياس مدى الثبات الداخلي 9سئلة ا�ستبانة وقدرتھا على إعطاء نتائج    

  .متوقعة لردود المستجيبين تجاه ا�ستبانة 

 The Meanوسط الحسابي ال

د  الوسط الحسابي مقياسا  مناسبا  من مقاييس النزعة المركزية  َ  N                     ً       ً                           ي ع                           ً   وھو المقياس ا9وسع انتشارا  و ، ُ 

ويستخدم لقياس متوسط إجابات المستجيبين عن أسئلة ،         ً                          استخداما  من بين المقاييس المركزية 

  .يات بدرجة أولى وقد تم استخدامه ھنا لقياس قبول أو رفض الفرض، ا�ستبانة 

 Correlationا�نحراف المعياري 

  .ھو مقياس قوة واتجاه الع2قة الخطية بين متغيرين 

وقد استخدم الوسط الحسابي وا�نحراف المعياري للتعرف إلى كفاءة ا�فصاح المحاسبي ا�جتماعي   

ھذا ا�فصاح وكذا أھمية المعلومات التي يوفرھا ، البيئي في الشركات الصناعية اليمنية 

  .وأيضا قياس كل محدد من محددات ا�فصاح بالوسط الحسابي ، لمتخذي القرارات ا�دارية
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  ر مقياس ا�ستبيانيااخت

                                                    ً                                 تم تحديد المتوسط الحسابي المرجح  بأوزان حددت اعتمادا  على مقياس ليكرت ذي النقاط الخمس 

)Five Point Likert Scale ( تيLوذلك على النحو ا:  )121: 2009، جار الن (  

  

  لمقياس ليكرت لتحديد المتوسط الحسابي المرجح) 4(جدول رقم 

  غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق  موافق بشدة  درجة الموافقة

  1  2  3  4  5  الدرجة

  %20  %40  %60  %80  %100  الوزن المئوي

  

  

  لية توزيع ا�ستبانة آ

من ، الشركات الصناعية  في العاملينافة ا9طراف على ك الدراسةتم توزيع ا�ستبانة على عينة 

خ2ل تسليم ا�ستبانات باليد والجزء ا9خر من خ2ل برامج التواصل ا�جتماعي وعلية بلغ حجم 

) 112(استبانة وبلغ عدد ا�ستبانات المستردة والمعتمدة لغاية التحليل ) 142( الدراسةعينة 

  .تبانات الموزعة من ا�س) %78.8(أي ما نسبته ، استبانات

  :وثباتھا  ةصدق ا�ستبان

قام الباحث بإجراء صدق تحكيمي ل2ستبانة للتأكد من ص2حيتھا حيث تم عرضھا على 

وبعض ا9ستاذة في قسم المحاسبة في جامعة العلوم ، أساتذة قسم المحاسبة في جامعة حضرموت

  .حظاتھم واقتراحاتھم وقد تم تعديل بعض بنود ا�ستبانة في ضوء م2، والتكنولوجيا 

ويعتمد ھذا ، ا�ستبانةلقياس درجة مصداقية أسئلة ) الفا كرونباخ(كذلك تم استخدام اختبار 

وقدرتھا على إعطاء نتائج متوقعة لردود  ا�ستبانةالمعامل على قياس مدى الثبات الداخلي 9سئلة 

 وعليه) 0.763(      ً   تقريبا  بـ) ألفا(ية ھذا وقد بلغت نتيجة اختبار المصداق، ا�ستبانةالمستجيبين تجاه 

  :وفق الجدول التالي      ً                              مصدرا  لجمع البيانات ال2زمة للدراسة  ا�ستبانةاعتمدت 
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  )كرونباخ ألفا ( معامل ا�تساق الداخلي �بعاد ا�ستبانة ) 5(جدول رقم 

  محتوى المجال  الرقم
)  a( قيمة 

  كرونباخ ألفا
  *الثبات 

1  
                                  ً    عن ا9داء ا�جتماعي البيئي يعد كافيا  في ا�فصاح المحاسبي 

  للشركات الصناعية التقارير المالية
0.816  0.903  

2  
ا�فصاح المحاسبي عن ا�داء ا�جتماعي البيئي يوفر معلومات 

  . التقارير الماليةلمستخدمي 
0.788  0.887  

3  
اجات يا�فصاح المحاسبي عن ا9داء ا�جتماعي البيئي شاملة �حت

  .دمين للتقارير المالية المستخ
0.778  0.882  

4  
تؤثر محددات ا�فصاح ا�جتماعي البيئي في القرارات ا�دارية 

  .ال2زمة في الشركات الصناعية اليمنية 
0.735  0.857  

  0.873  0.763  الفقرات جميعھا كوحدة واحدة  5

   ألفا كرونباخ )α(الجذر التربيعي لقيمة = الثبات *    

  spssبناء على مخرجات برنامج ، حث من أعداد البا

ِ                 ھذه على تمتع ا9داة بصورة عامة بمعدل ثبات عال  على قدرة ا9داة وتدل معام2ت الثبات                                             

على تحقيق أغراض الدراسة إذ يتضح من الجدول أع2ه أن أعلى معامل ثبات 9بعاد ا�ستبانة 

وھو ). 0.857(للثبات كانت لبعدفيما ي2حظ أن أدنى قيمة ). 0.887(يليه بقيمة ) 0.903(بلغ 

  .ما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنھا ا�ستبانة نتيجة تطبيقھا 

 

  :المعالجة ا3حصائية للبيانات

، المتوسطات المحاسبية( لقد استخدم الباحث مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت 

وقد تمت المعالجة ا�حصائية ، )سبيرمان(معامل ا�رتباط  با�ضافة إلى، )وا�نحرافات المعيارية

كذلك تم ، الدراسةلتحليل البيانات واختبار فرضيات ) spss(باستخدام البرنامج ا�حصائي 

 ،ويعني غير موافق بشدة) 5,4,3,2,1(ا�عتماد على مدرج ليكرت المكون من خمس درجات 

درجات ) 3(قد اعتمد الباحث المتوسط الحسابي ھذا و، موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق

لقبول أو رفض الفرضية با�ضافة إلى مقدار الثقة لھا من خ2ل استخدام المعامل 

Confidence Interval  
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  : وصف الخصائص الديموغرافية لمجتمع البحث وعينته

  :لموضحة كما يلي                         ً                                           تبرز الجداول التالية وصفا  للخصائص الديموغرافية لعينة البحث الشخصية ا

  

  )6(جدول رقم 

  حسب الجنس الدراسةتوزيع عينة 

  الجنس

  المجموع  أنثى  ذكر  

  112  16  96  العدد

  %100  %14.3  %85.7  النسبة المئوية

  

  )2(شكل رقم 

  

  2017، بيانات الدراسة الميدانية ، عداد الباحث إ: المصدر 

  

                 ف�رد ذك�ر و نس�بتھم     96    ً      فرداً م�نھم      112                                                  من الجدول والشكل أع2ه يتضح أن افراد العينة عددھم

     % .    14.3            فرد ونسبتھم     16           وعدد ا�ناث   %     85.7

  

  

  

  



89 

 

  

  )7(جدول رقم 

      ً              وفقا  للمؤھل العلمي الدراسةتوزيع عينة 

  المؤھل العلمي

  المجموع  دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم  

  112  6  6  80  20  العدد

  %100  %5.36  %5.36  %71.43  %17.86النسبة المئوية

  

  )3(شكل رقم 

  

  2017، بيانات الدراسة الميدانية ، عداد الباحث إ: المصدر 

  

                  ف�رد م�ؤھلھم دبل�وم      20    ً      ف�رداً م�نھم      112                                                 من الجدول والشكل أع2ه يتضح أن افراد العينة ع�ددھم 

          وع���دد حمل���ت   %      71.43    ً         ف���رداً ونس���بتھم     80                    وع���دد حمل���ت البك2ري���وس   %      17.86         و نس���بتھم 

     وت�دل   ،  %    5.36        ونس�بتھم    6      ع�ددھم          دكتوراه  ال�           وع�دد حمل�ة  %     5.36              أف�راد ونس�بتھم    6        ماجس�تير 

                                                                                       ھذه النسب على أن كل  عينة البحث من حمل�ة الش�ھادات العلمي�ة وبالت�الي ف�إن ل�ديھم الق�درة عل�ى 

   .                    فھم وتعبئة ا�ستبانة 
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  )8(جدول رقم 

      ً              وفقا  للتخصص العلمي الدراسةتوزيع عينة 

  التخصص العلمي

  إدارة أعمال  محاسبة  
الية م

  ومصرفية
  المجموع  تسويق  اقتصاد  

  112  7  5  11  18  71  العدد

  %100 %6.25 %4.46 %9.82 %16.07 %63النسبة المئوية

  

  )4(شكل رقم 

  

  2017، بيانات الدراسة الميدانية ، الباحث عداد إ: المصدر 

  

      خصص��ھم      ف��رد ت    71    ً      ف��رداً م��نھم      112                                                 م��ن الج��دول والش��كل أع��2ه يتض��ح أن اف��راد العين��ة ع��ددھم 

          وعدد حمل�ت   %   07 .  16    ً         فرداً ونسبتھم     18                  وعدد أدارة ا9عمال   %   63                        العلمي محاسبة  و نسبتھم 

                                 والتخصصات ا�قتصاد والتسويق عددھم   %   82 . 9    ً         فرداً ونسبتھم    1 1                         شھادات المالية والمصرفية 

                                      وتدل ھذه النسب على أن معظم عينة البحث    %  25 . 6  - %  46 . 4    ً                     فرداً على التوالي ونسبتھم    7- 5

   .       ا�ختصاص        من ذوي
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  )9(جدول رقم 

  حسب المستوى الوظيفي الدراسةتوزيع عينة 

  المستوى الوظيفي

  المجموع    مراجع داخلي   مدير مالي  محاسب  مدير عام  

  112 22 9 68 13  العدد

  %100 %19.64 %8.04 %60.71 %11.61  النسبة المئوية

  

  )5(شكل رقم 

 

  2017، ة الميدانية بيانات الدراس، الباحث عداد إ: المصدر 

  

        ونس�بتھم     13                                               بأن افراد العينة الذين في وظيفة مدير ع�ام ع�ددھم                            من الجدول والشكل أع2ه يتضح 

        وا9ف��راد   ،   %     8.04        ونس��بتھم    9                                          وا9ف��راد ال��ذين ھ��م ف��ي وظيف��ة م��دير م��الي ع��ددھم   ،   %      11.61

         ف�ة مراج�ع                        وا9فراد الذين ھ�م ف�ي وظي  ،   %      60.71        ونسبتھم     68                           الذين في وظيفة محاسب عددھم 

                                            وبالتالي فأن أغل�ب أف�راد العين�ة م�ن المحاس�بين   ،   %      19.64        ونسبتھم     22                  داخلي خارجي عددھم 

  .                                                        ودل ذلك على قدرتھم على تفھم ما تدل عليه عبارات ا�ستبانة 
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  )10(جدول رقم 

      ً              وفقا  لسنوات الخبرة الدراسةتوزيع عينة 

  سنوات الخبرة

  
 3أقل من 

  سنوات

 6إلى  3من 

  سنوات

110إلى  7من 

  سنوات

10أكثر من 

  سنوات
  المجموع

  112 21 30 33 28  العدد

  %100 %18.75 %26.79 %29 %25.00النسبة المئوية

  

  )6(شكل رقم 

  

  2017، بيانات الدراسة الميدانية ، الباحث عداد إ: المصدر 

  

      اف�راد       ج�د أن                                                    سنوات الخبرة التي قضتھا عينة البحث في وظائفھم حيث ن  )   10 (                 ويبين الجدول رقم 

  ،  %  25        ونس��بتھم       س��نوات    3    ً                      ف��رداً س��نوات خب��راتھم أق��ل م��ن     28    ً      ف��رداً م��نھم      112             العين��ة ع��ددھم 

        وا9ف�راد   ،  % 9 2    ً         ف�رداً ونس�بتھم    3 3            س�نوات ع�ددھم    6    ال�ى    3                               وا9فراد الذين سنوات خبراتھم من 

        وا9ف��راد    ، %     26.79    ً         ف��رداً ونس��بتھم     30            س��نوات ع��ددھم     10    ال��ى    7                       ال��ذين س��نوات خب��راتھم م��ن 

         وھ�ذه نس�ب   ،  %     18.75    ً         ف�رداً ونس�بتھم    1 2                  س�نوات ف�أكثر ع�ددھم     10                   ن سنوات خبراتھم م�ن     الذي

   .                                                   وتدل على خبرة معظم عينة البحث في ا�جابة على ا9سئلة   ،           ً مقبولة جداً 
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  )11(جدول رقم 

      ً                   وفقا  لطبيعة نشاط الشركة الدراسةتوزيع عينة 

  طبيعة النشاط  

الصناعات  

  الكيماوية

صناعة 

  المنظفات

ة صناع

  تحويلية

صناعة 

  ا�سمنت

صناعة 

ا9غذية 

  وا9دوية

تكرير 

  البترول

المقاو�ت 

وتشييد 

  المباني

 المجموع  اخرى

 112  10  35  12  19 5  21 3 7 العدد

 %100 %8.93 %31.25 %10.71 %16.96 %4.46 %18.75 %2.68 %6.25 النسبة المئوية

  

  

  )7(شكل رقم 

  

  2017، اسة الميدانية بيانات الدر، عداد الباحث إ: المصدر 

فيه حيث نجد أن افراد العينة  الدراسةطبيعة النشاط التي تعمل عينة ) 11(ويبين الجدول رقم 

    ً                                                فردا  يعملون في شركات المقاو�ت وتشيد المباني ونسبتھم  35    ً      فردا  منھم  112عددھم 

ونسبتھم      ً فردا   21وا�فراد الذين يعملون في شركات الصناعات التحويلية عددھم ، 31.25%

    ً فردا   19وا�فراد الذين يعملون في شركات صناعة ا�غذية وا�دوية عددھم ، 18.75%
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    ً         فردا  ونسبتھم  12وا�فراد الذين يعملون في شركات تكرير البترول عددھم ، %16.96ونسبتھم 

وا�فراد ، %8.93ونسبتھم  10وا�فراد الذين يعملون في شركات اخرى عددھم ، 10.71%

وا�فراد الذين ، %6.25    ً         فردا  ونسبتھم  7عددھم  ملون في شركات الصناعات الكيماويةالذين يع

وا�فراد الذين يعملون في ، %4.46ونسبتھم  5يعملون في شركات صناعة ا�سمنت عددھم 

 الدراسةوبالتالي فأن أغلب أفراد عينة ، %2.68ونسبتھم  3شركات صناعة المنظفات عددھم 

صناعية التي لھا تأثير في البيئة  ودل ذلك على قدرتھم على تفھم ما تدل يعملون في الشركات ال

  .عليه عبارات ا�ستبانة 
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  الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلھا و اختبار الفرضيات

  

 .تحليل البيانات واختبار الفرضيات : المبحث ا�ول  �
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  الفصل الرابع

  يانات وتحليلھا و اختبار الفرضياتعرض الب

  :تحليل البيانات واختبار الفرضيات: المبحث ا�ول 

                                                      ن ا�فصاح المحاسبي عن ا9داء ا�جتماعي البيئي في الشركات  إ           ا9ولى على             نصت الفرضية

َ  N      ً                   الصناعية اليمنية في حضرموت ُيَعدN كافياً في قوائمھا المالية                          وھذه الفرضية تعبر عن م�دى   ،                              ُ 

                                                                        دى كفاي�ة ا�فص�اح المحاس�بي ا�جتم�اعي البيئ�ي ف�ي الش�ركات الص�ناعية اليمني�ة ف�ي       قياس م

  ،  )         المحاس��بين  ،                 الم��دراء الم��اليين  ،        الم��دراء  (          الدراس��ة                                 قوائمھ��ا المالي��ة م��ن وجھ��ة نظ��ر عين��ة 

    ):  15- 1 (                                                   يبين نتائج تحليل الفرضية التي تشتمل على الفقرات من   )  2 1 (            والجدول رقم 

  )12(جدول رقم 

  ليل المتعلقة بمدى كفاءة ا3فصاح المحاسبي ا�جتماعي البيئينتائج التح

  الفقرات  الرقم
  الوسط

  الحسابي

  الوسط

  النسبي

  ا�نحراف

  المعياري 

1  

أيا أو  التقارير الماليةيتم ا�فصاح عن ا9داء ا�جتماعي البيئي في � 

  . مرفقاتھامن 
3.1  62%  0.4309  

  1.0101  %44  2.2  . طھا ا�جتماعي البيئيتعد الشركات قائمة مركز مالي عن نشا  2

3  

يتم بيان ا�لتزامات البيئية الحالية والمتوقعة بشان التلوث البيئي 

  .والتكاليف المقدر تحملھا
2.2  44%  1.2660  

4  

بيان بالمعد�ت القصوى لتلوث البيئة والتي � يجوز للشركات أن 

  . تتجاوزھا
2.3  46%  1.7062  

  1.2970%70.40  3.52  . سب في إعداد البيانات المالية التقليدية فقط� يقتصر دور المحا  5

  0.1779  %48  2.4  . تعد الشركات قائمة دخل عن ا9داء ا�جتماعي البيئي لنشاطھا  6

7  

  تعد الشركات موازنة تقديرية بالنفقات الرأسمالية أو التشغيلية لQداء

  .ا�جتماعي البيئي للشركات  
2.2  44%  1.210  

  0.7459  %42  2.1  .ھناك تقرير سنوي لQداء ا�جتماعي البيئي عن نشاط الشركات   8

9  

بيان نسبة ا�نفاق على مكافحة تلوث البيئة إلى إجمالي النفقات 

  .ا�ستثمارية للشركات
2.6  52%  1.2362  

10  

  بيان نسبة مصاريف تشغيل أنشطة مكافحة تلوث البيئة إلى صافي

  .دخل الشركة 
2.0  40%  1.2019  

  1.2970  %44  2.2  .بيان بأنشطة الشركات في الحد من تلوث البيئة التي تسببه   11
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12  

  صورة من بيان مؤسسة حماية البيئة با9نشطة التي تسبب تلوث البيئة

  .وترتبط بنشاط الشركات 
2.1  42%  1.3117  

13  

  تتضمن القوائم نفقات رأسمالية فعلية عن السنة الجارية للحد من تلوث

  . لبيئة التي تسببه الشركاتا 
2.1  42%  1.9041  

14  

تتضمن القوائم نفقات تشغيلية  فعلية عن السنة الجارية للحد من تلوث 

  . البيئة التي تسببه الشركات
2.1  42%  1.2991  

15  

بيان معدل القضايا المرفوعة على الشركات ونوعھا من جانب 

  .المتضررين بسبب تلويثھا للبيئة
2.5  50%  1.9022  

  1.1997  %47.6  2.38  .المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات

 

  :ما يلي  ن2حظ من الجدول اع2ه

                                              � يقتص��ر دور المحاس��ب ف��ي إع��داد البيان��ات المالي��ة  (                                     بالنس��بة للفق��رة الخامس��ة والت��ي ت��نص عل��ى  � 

  ى                                            كأعلى متوس�ط حس�ابي م�ن ب�ين فق�رات الفرض�ية ا9ول�       ا�ولى                  فقد احتلت المرتبة   )              التقليدية فقط

    وأن     52 . 3                      عل�ى ھ�ذه العب�ارة يس�اوي          الدراس�ة      عين�ة                                    حيث كان الوسط الحسابي �جابات مف�ردات 

                        وھذا يعني أن ا9غلبية من       2970 . 1                  وا�نحراف المعياري   %    0 4 .  70                       المتوسط الحسابي النسبي 

          يقتص�ر عل�ى   �             دور المحاس�ب                        العبارة مما يدل على أن                ما جاء في ھذه                       المستجيبين موافقين على 

             بإض�افة ق�وائم                   التق�ارير المالي�ة                        �ب�د م�ن إدخ�ال تغي�رات عل�ى     ب�ل  ،                           البيان�ات المالي�ة التقليدي�ة      إعداد 

                  التق�ارير المالي��ة                               أو حت��ى إرف�اق تق�ارير إض�افية ض�من   ،                                 أخ�رى خاص�ة ب�ا9داء ا�جتم�اعي البيئ�ي

  .          التقليدية 

         التق�ارير        يئ�ي ف�ي                                   � يتم ا�فص�اح ع�ن ا9داء ا�جتم�اعي الب (     انه         تنص على     التي        ا�ولى           أما الفقرة  � 

                                   من بين فقرات الفرضية ا9ول�ى فق�د ك�ان          الثانية                      فإنھا تأتي في المرتبة   )                   أو أيا من مرفقاتھا         المالية

            وأن المتوس��ط    1 . 3                      عل��ى ھ��ذه العب��ارة يس��اوي          الدراس��ة      عين��ة                            الوس��ط الحس��ابي �جاب��ات مف��ردات 

                ة م�ن المس�تجيبين                    وھذا يعني أن ا9غلبي�        0.4309                  وا�نحراف المعياري   %     62               الحسابي النسبي 

                                                  الش�ركات الص�ناعية اليمني�ة � تع�د قائم�ة مرك�ز م�الي ع�ن    أن  ف�        وب�ذلك                         موافقين على ھذه العبارة 

  .                      نشاطھا ا�جتماعي البيئي

                                                           بيان نسبة ا�نفاق عل�ى مكافح�ة تل�وث البيئ�ة إل�ى إجم�الي النفق�ات  (         وتنص على          التاسعة           أما الفقرة  � 

                                   م�ن ب�ين فق�رات الفرض�ية ا9ول�ى فق�د ك�ان          الثالث;ة   ب�ة                    فإنھ�ا ت�أتي ف�ي المرت  )                   ا�ستثمارية للشركات

            وأن المتوس��ط    6 . 2                      عل��ى ھ��ذه العب��ارة يس��اوي          الدراس��ة      عين��ة                            الوس��ط الحس��ابي �جاب��ات مف��ردات 

                                   وھذا يعني أن ا9غلبية من المس�تجيبين         1.2362                  وا�نحراف المعياري    %      52               الحسابي النسبي 
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  ،                                             وجد بيان بنسبة ا�نفاق على مكافحة تلوث البيئة   � ي   ه                                    موافقين على ھذه العبارة ھذا يؤكد بأن    غير 

  .                              إلى إجمالي النفقات الرأسمالية 

                                       بي��ان مع��دل القض��ايا المرفوع��ة عل��ى الش��ركات  (              والت��ي ت��نص عل��ى              الخامس��ة عش��ر               بالنس��بة للفق��رة  � 

             من بين فق�رات          الرابعة                      فإنھا تأتي في المرتبة   )                    بسبب تلويثھا للبيئة                          ونوعھا من جانب المتضررين

                      على ھذه العبارة يساوي          الدراسة      عينة                                          ا9ولى فقد كان الوسط الحسابي �جابات مفردات          الفرضية

             وھ���ذا يعن���ي أن         1.9022                  وا�نح���راف المعي���اري   %     50   ]                        وأن] المتوس���ط الحس���ابي النس���بي    5 . 2

                     � يوج��د بي��ان بالقض��ايا     ان��ه                                  م��وافقين عل��ى ھ��ذه العب��ارة ونج��د ھن��ا     غي��ر                       ا9غلبي��ة م��ن المس��تجيبين 

   .                                                              الشركات من جانب أية متضررين تضرروا بسبب من ممارسة ھذه الشركات              المرفوعة على 

  )                                                       تعد الشركات قائمة دخل ع�ن ا9داء ا�جتم�اعي البيئ�ي لنش�اطھا (         وتنص على          السادسة           أما الفقرة  � 

                                                        من بين فقرات الفرضية ا9ولى فقد كان الوسط الحسابي �جاب�ات          الخامسة                      فإنھا تأتي في المرتبة 

  %     48                           وأن المتوس��ط الحس��ابي النس��بي        2.4                      عل��ى ھ��ذه العب��ارة يس��اوي     س��ة     الدرا      عين��ة       مف��ردات 

                م�وافقين عل�ى ھ�ذه     غي�ر                                    وھذا يعني أن ا9غلبي�ة م�ن المس�تجيبين         0.1779                  وا�نحراف المعياري 

                                         � تع��د قائم��ة دخ��ل ع��ن ا9داء ا�جتم��اعي البيئ��ي                   الص��ناعية اليمني��ة         الش��ركات   أن        بمعن��ى        العب��ارة 

  .       لنشاطھا

                                                          بي�ان بالمع�د�ت القص�وى لتل�وث البيئ�ة والت�ي � يج�وز للش�ركات أن  (       نص عل�ى  ت         الرابعة      لفقرة   وا � 

                                         م�ن ب�ين فق�رات الفرض�ية ا9ول�ى فق�د ك�ان الوس�ط          السادس;ة              احتلت المرتبة             ھذه الفقرة  )         تتجاوزھا

                    وأن المتوس�ط الحس�ابي      2.3                      عل�ى ھ�ذه العب�ارة يس�اوي          الدراس�ة      عين�ة                      الحسابي �جابات مف�ردات 

    غي��ر                                    وھ��ذا يعن��ي أن ا9غلبي��ة م��ن المس��تجيبين         1.7062           ف المعي��اري        وا�نح��را   %      46       النس��بي 

                            � يوج�د فيھ�ا بي�ان با�لتزام�ات          اليمني�ة                  الش�ركات الص�ناعية    أن       وبذلك ف�                        موافقين على ھذه العبارة 

  .                                              البيئية الحالية والمتوقعة بشأن التلوث البيئي

             من بين فقرات          السابعة          ت المرتبة         فقد احتل                             الثالثة والسابعة والحادي عشر  و                        بالنسبة للفقرات الثانية  � 

                           وأن المتوس�ط الحس�ابي النس�بي    2 . 2      يس�اوي     ات      العبار      لتلك              الوسط الحسابي      وان              الفرضية ا9ولى 

     ،      1.2970  -       1.210  -      1.2660  -      1.0101                   على التوالي يساوي                   وا�نحراف المعياري   %     4 4

                     وأن الش�ركات الص�ناعية     ات                                                             وھذا يعني أن ا9غلبية من المستجيبين غير موافقين على ھ�ذه العب�ار

  :        اليمنية 

                                                � تعد قائمة مركز مالي عن نشاطھا ا�جتماعي البيئي •

                                                                         � يوجد فيھا بيان با�لتزامات البيئية الحالية والمتوقعة بشأن التلوث البيئي •

  .                                                                                    � تعد الشركات موازنة تقديرية بالنفقات الرأسمالية أو التشغيلية لQداء ا�جتماعي البيئي  •

  .                                                       بيان بأنشطة الشركات في الحد من تلوث البيئة التي تسببه     فيھا  ً اً    ايض       � يوجد  •
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       م�ن ب�ين          الثامن;ة              احتلت المرتب�ة     فقد                                                         الفقرات الثامنة و الثانية عشر والثالثة عشر والرابعة عشر    و � 

        عل��ى ھ��ذه          الدراس��ة      عين��ة                                ك��ان الوس��ط الحس��ابي �جاب��ات مف��ردات      حي��ث                    فق��رات الفرض��ية ا9ول��ى 

            على الت�والي                    وا�نحراف المعياري   %      42                       المتوسط الحسابي النسبي      وأن     2.1      يساوي     ات      العبار

                                       وھذا يعني أن ا9غلبية من المستجيبين غير         1.2991  -      1.9041  -      1.3117  -      0.7459       يساوي

   :         اليمنية                      وأن الشركات الصناعية     ات                      موافقين على ھذه العبار

   ،   ة                                                           � يوجد فيھا تقرير سنوي لQداء ا�جتماعي البيئي عن نشاط الشرك •

                                                              صورة من بيان مؤسسة حماية البيئة با9نشطة التي تسبب تلوث البيئة    وجد  ت   و�  •

                                                                                      و� تتضمن القوائم نفقات رأسمالية فعلية عن السنة الجارية للحد من تلوث البيئة الت�ي تس�ببه    •

  .                 الشركات الصناعية 

ي تسببه و� تتضمن القوائم نفقات تشغيلية عن السنة الجارية للحد من تلوث البيئة الت •

  .الشركات الصناعية 

                                                بيان نسبة مصاريف تشغيل أنشطة مكافحة تلوث البيئة  (                                      وبالنسبة للفقرة العاشرة والتي تنص على  � 

                                   م�ن ب�ين فق�رات الفرض�ية ا9ول�ى فق�د ك�ان          التاس;عة                  فقد احتلت المرتب�ة   )                     إلى صافي دخل الشركة 

            وأن المتوس��ط      2.0      يس��اوي                 عل��ى ھ��ذه العب��ارة          الدراس��ة      عين��ة                            الوس��ط الحس��ابي �جاب��ات مف��ردات 

                                   وھذا يعني أن ا9غلبية من المس�تجيبين         1.2019                  وا�نحراف المعياري    %      40               الحسابي النسبي 

            نس�بة مص�اريف      يوض�ح      بي�ان         تع�د اي                                                    غير موافقين على ھذه العبارة وأن الشركات الصناعية و� 

   .                                                   تشغيل أنشطة مكافحة تلوث البيئة إلى صافي دخل الشركة 

  :�ولىاختبار الفرضية ا

                         للشركات الصناعية اليمني�ة                   التقارير المالية                                                 أظھرت نتائج تحليل البيانات لفقرات ھذه الفرضية أن           

  ،  )  83 . 2 (              ً                                                               � تتضمن إفصاحاً عن ا9داء ا�جتماعي البيئي حيث بل�غ المتوس�ط الحس�ابي لھ�ذه الفق�رات 

                   قب�ل الباح�ث والمح�دد                                      وھو أق�ل م�ن المتوس�ط الحس�ابي المق�اس م�ن   %        47.60                   وأن المتوسط النسبي 

                                وھ��ذا ي��دل عل��ى أن ا�فص��اح المحاس��بي   ،  )  10 (         ج��دول رق��م   )       1.1997 (                وب��انحراف معي��اري   )  3 (  ب��ـ

  ،        الدراس�ة                                                   ً                         ا�جتماعي البيئي للشركات الص�ناعية اليمني�ة يع�د إفص�احاً غي�ر ك�اف م�ن جھ�ة نظ�ر عين�ة 

            بي ع;;;ن ا�داء                 إن ا3فص;;;اح المحاس;;;  (   :         القائل���ة                    رف;;;ض الفرض;;;ية ا�ول;;;ى                       وبالت���الي ف���إن الباح���ث ق���د 

    ).                                                               ً                   ا�جتم;اعي البيئ;;ي ف;;ي الش;;ركات الص;ناعية اليمني;;ة ف;;ي حض;;رموت يع;د كافي;;اً ف;;ي قوائمھ;;ا المالي;;ة

                         التي قام الباح�ث بقراءتھ�ا          الدراسة                       ومرفقاتھا للشركات عينة                   التقارير المالية                          ويؤكد لنا ما تم تحليله في 

                                     ن ا9داء ا�جتماعي البيئي في الشركات                     إن ا�فصاح المحاسبي ع (                                   وتحليلھا الفرضية البديلة التي تقول 

    ).                                        ً                   الصناعية اليمنية في حضرموت � يعد كافياً في قوائمھا المالية
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  :الفرضية الثانية

                           المالي��ة ع��ن ا9داء ا�جتم��اعي         الق��وائم                     ن ا�فص��اح المحاس��بي ف��ي  أ    عل��ى          الثاني��ة            نص��ت الفرض��ية 

       يتن�اول    ،              الق�رارات ا�زم�ة   ي   تخذ     ية لم      ذو أھم                                                البيئي في الشركات الصناعية اليمنية يقدم معلومات  و

                                                                                 ھ��ذا الج��زء ع��رض البيان��ات المتعلق��ة بم��دى أھمي��ة المعلوم��ات الت��ي يق��دمھا ا�فص��اح المحاس��بي 

               وق�د ت�م اس�تخدام   ،                                     ف�ي الش�ركات الص�ناعية اليمني�ة وتحليلھ�ا                  التق�ارير المالي�ة                   ا�جتماعي البيئي في 

                    والجدول التالي يب�ين   )  5 2  -  16 (       رات من                                                  الوسط الحسابي وا�نحراف المعياري لتحليل أجوبة الفق

  - :       ما يلي 

  )13(جدول رقم 

  التقارير الماليةنتائج التحليل المتعلقة بمدى أھمية المعلومات التي يقدمھا ا3فصاح المحاسبي البيئي لمستخدمي 

  الفقرات  الرقم
  الوسط

  الحسابي 

  الوسط

  النسبي

  ا�نحراف

  المعياري 

  0.709  %59.8  2.99  .شركات التي يؤثر نشاطھا على البيئةالتوسع في ا�ستثمار في ال  16

17  
   التقارير الماليةيتم تحسين صورة الشركات أمام مستخدمي 

  رغم أن نشاطھا يضر بالبيئة
3.8  76%  0.994  

  1.211  %80  4.0  القوائم المالية إعداد� أھتم بالموضوعات البيئية عند   18

19  
  اء ا�جتماعي البيئي عن الشركاتيحتاج المستخدمون معلومات عن ا9د

  التي يساھمون فيھا 
4.0  80%  0.618  

20  
ينبغي المساھمة بتوجيه إدارة الشركات نحو ا�فصاح عن اLثار البيئية التي 

  تسببھا الشركات
4.1  82%  0.556  

  0.467  %72  3.6  .                                                       ٍ ا�ستثمار في الشركات التي تفصح عن أدائھا البيئي بشكل كاف    21

  0.304  %84  4.2  ستثمار في الشركات التي � تفصح عن أدائھا البيئيتجنب ا�  22

  0.777  %76  3.8  .تحديد مدى وفاء الشركات بمسئوليتھا ا�جتماعية البيئية قبل ا�ستثمار فيھا  23

24  
التقارير إن ا�فصاح عن ا9داء البيئي يقدم معلومات مھمة لمستخدمي 

  .المالية
4.4  88%  0.724  

  0.899  %90  4.5  .                      ً      ً           الحكومة ان تطلب إفصاحا  بيئيا  من الشركات يجب على  25

  0.7259  %78.8  3.94  المتوسط الحسابي لمجموع الفقرات

  

 : ما يلي  اع2هن2حظ من الجدول 

  )                               ً      ً           يجب على الحكومة ان تطلب إفصاحاً بيئياً م�ن الش�ركات (        تنص على                   الخامسة والعشرون      لفقرة  ا � 

        حي�ث ك�ان          الثاني�ة                                      أعلى متوسط حسابي من بين فق�رات الفرض�ية  ك       ا�ولى                      فقد احتلت على المرتبة 
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            وأن المتوس��ط      4.5                      عل��ى ھ��ذه العب��ارة يس��اوي          الدراس��ة      عين��ة                            الوس��ط الحس��ابي �جاب��ات مف��ردات 

                                   وھذا يعني أن ا9غلبية من المس�تجيبين        0.899                  وا�نحراف المعياري   %    0 . 0 9               الحسابي النسبي 

                                         أن�ه يتع�ين عل�ى الحكوم�ة أن تطل�ب م�ن الش�ركات     س�ة     الدرا          وترى عين�ة                         موافقين على ھذه العبارة 

                       ً         ً      ً                                              الصناعية اليمنية إفصاحاً اجتماعياً بيئياً حيث يعم�ل ھ�ذا ا�ج�راء عل�ى زي�ادة ا�فص�اح ومس�اعدة 

  .                                                                  المستثمرين في تحديد مدى وفاء الشركات بمسئوليتھا ا�جتماعية البيئية 

                            اء البيئ�ي يق�دم معلوم�ات مھم�ة                 إن ا�فص�اح ع�ن ا9د (         وت�نص عل�ى                ا�ربع�ة وعش�رون           أما الفق�رة  � 

        فق�د ك�ان          الثانية                     من بين فقرات الفرضية          الثانية                      فإنھا تأتي في المرتبة   )                 التقارير المالية         لمستخدمي 

            وأن المتوس��ط    4 . 4                            البح��ث عل��ى ھ��ذه العب��ارة يس��اوي       عين��ة                            الوس��ط الحس��ابي �جاب��ات مف��ردات 

                        ن ا9غلبي�ة م�ن المس�تجيبين            وھ�ذا يعن�ي أ       0.724                  وا�نح�راف المعي�اري   %     88               الحسابي النسبي 

                                                           حيث يعمل ھذا ا�جراء على زيادة ا�فصاح ومساعدة المستثمرين في    ،                        موافقين على ھذه العبارة 

  .                                                   تحديد مدى وفاء الشركات بمسئوليتھا ا�جتماعية البيئية

                                               تجنب ا�ستثمار في الشركات التي � تفصح ع�ن أدائھ�ا  (         وتنص على                   الثانية والعشرون           أما الفقرة  � 

                      فق�د ك�ان الوس�ط الحس�ابي          الثاني�ة                     م�ن ب�ين فق�رات الفرض�ية          الثالث;ة                      فإنھا تأتي ف�ي المرتب�ة   )    يئي   الب

   %    84                           وأن المتوسط الحسابي النسبي      4.2                            البحث على ھذه العبارة يساوي       عينة              �جابات مفردات 

   و                                                            وھذا يعني أن ا9غلبية من المستجيبين موافقين على ھذه العبارة       0.304                  وا�نحراف المعياري 

  .                                                     تجنب ا�ستثمار في الشركات التي � تفصح عن أدائھا البيئي          من ا�فضل     يرون 

                                               ينبغي المساھمة بتوجيه إدارة الشركات نح�و ا�فص�اح  (              والتي تنص على          العشرون               بالنسبة للفقرة  � 

                     م�ن ب�ين فق�رات الفرض�ية          الرابع;ة                      فإنھا تأتي ف�ي المرتب�ة   )                                     عن اLثار البيئية التي تسببھا الشركات

   ] وأن]    1 . 4                            البحث على ھ�ذه العب�ارة يس�اوي       عينة                                    فقد كان الوسط الحسابي �جابات مفردات          الثانية

                        وھ��ذا يعن��ي أن ا9غلبي��ة م��ن        0.556                  وا�نح��راف المعي��اري   %     82                       المتوس��ط الحس��ابي النس��بي 

                                                 وترى عينة البحث أنه يجب عل�ى أدارة الش�ركات ا�فص�اح                                    المستجيبين موافقين على ھذه العبارة 

   .                         بيئية التي تسببھا الشركة            عن اLثار ال

 :التوالي وتنص على الثامنة عشر والتاسعة عشرأما الفقرة  �

 .� أھتم بالموضوعات البيئية عند التفكير في ا�ستثمار  •

  يحتاج المستخدمون معلومات عن ا9داء ا�جتماعي البيئي عن الشركات التي يساھمون فيھا •

فقد كان الوسط الحسابي  الثانيةفقرات الفرضية من بين  الخامسةفي المرتبة  انا تأتيمفإنھ

وأن المتوسط الحسابي النسبي   4.0البحث على ھذه العبارة يساوي  عينة�جابات مفردات 

ان وھذا يعني  0.618 - 1.211على التوالي يساوي وا�نحراف المعياري %  80.0

� يوجد أي اھتمام أنه شير إلى ت اتا9غلبية من المستجيبين موافقين على ھذه العبار
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بالموضوعات البيئية من قبل عينة البحث عندما يفكرون في ا�ستثمار في الشركات الصناعية 

 .اليمنية

يتم تحسين صورة الشركات (والتي تنص على  السابعة عشر والث2ثة والعشرون اتلفقراأما  �

دى وفاء الشركات تحديد مو - رغم أن نشاطھا يضر بالبيئة  التقارير الماليةأمام مستخدمي 

من بين فقرات  السادسةفقد احتلت المرتبة ) بمسئوليتھا ا�جتماعية البيئية قبل ا�ستثمار فيھا

البحث على ھذه العبارة يساوي  عينةفقد كان الوسط الحسابي �جابات مفردات  الثانيةالفرضية 

 0.994 يساوي على التوالي وا�نحراف المعياري %76وأن المتوسط الحسابي النسبي  3.8

وھذا يعني أن ا9غلبية من المستجيبين موافقين على ھذه العبارة وأن الشركات  0.777 -

اذا كان نشاطھا يضر  التقارير الماليةأن � تحسن صورتھا أمام مستخدمي  يجب الصناعية

البدء  وعلى الشركات الصناعية أن تحدد مدى وفائھا بمسئوليتھا ا�جتماعية البيئية قبل، بالبيئة

 .ا�ستثمار بعملية 

                                        ا�ستثمار في الشركات الت�ي تفص�ح ع�ن أدائھ�ا  (             التي تنص على                         للفقرة الواحد والعشرون        بالنسبة  � 

              فق�د ك�ان الوس�ط          الثاني�ة                     م�ن ب�ين فق�رات الفرض�ية          السابعة                  فقد احتلت المرتبة   )  .               ٍ البيئي بشكل كافٍ 

                    وأن المتوس��ط الحس��ابي    6 . 3                            البح��ث عل��ى ھ��ذه العب��ارة يس��اوي       عين��ة                      الحس��ابي �جاب��ات مف��ردات 

                                           وھ�ذا يعن�ي أن ا9غلبي�ة م�ن المس�تجيبين م�وافقين        0.467                  وا�نحراف المعي�اري    %      72       النسبي 

                                                                   حيث ترى عينة البحث أنه يجب على المستثمرين ا�س�تثمار ف�ي الش�ركات الت�ي                 على ھذه العبارة 

ٍ  تفصح عن أدائھا ا�جتماعي البيئي بشكل كاٍف                                        .  

                                        التوس��ع ف��ي ا�س��تثمار ف��ي الش��ركات الت��ي ي��ؤثر  (                ر والت��ي ت��نص عل��ى   عش��         السادس��ة            ام��ا الفق��رات  � 

              فق�د ك�ان الوس�ط          الثاني�ة                     م�ن ب�ين فق�رات الفرض�ية          الثامن;ة                  فقد احتل�ت المرتب�ة   )                  نشاطھا على البيئة

                    وأن المتوس�ط الحس�ابي       2.99                            البح�ث عل�ى ھ�ذه العب�ارة يس�اوي       عين�ة                      الحسابي �جابات مفردات 

                                       وھ�ذا يعن�ي أن ا9غلبي�ة م�ن المس�تجيبين غي��ر        0.709     ي�اري              وا�نح�راف المع   %        59.8       النس�بي 

                              ع ف�ي ا�س�تثمار ف�ي الش�ركات الت�ي                              ّ وت�رى عين�ة البح�ث ان�ه ع�دم التوّس�                        موافقين على ھذه العبارة 

  .                       يؤثر نشاطھا على البيئة 

  

  

  

  

  

 



103 

 

  :اختبار الفرضية الثانية

                          ف��ي ا�س�تبيان ف�ي الفق�رات م��ن                                                               أظھ�رت نت�ائج تحلي�ل البيان�ات المتعلق��ة بالفرض�ية الثاني�ة ال�واردة          

                   وأن المتوس���ط النس���بي   )  4   3.9 (                                          أن المتوس���ط الحس���ابي لمجم���وع ھ���ذه الفق���رات ك���ان   )  5 2  -  16 (

          و ب�انحراف   )  3 (                                                           وھو أكبر م�ن المتوس�ط الحس�ابي للقي�اس م�ن قب�ل الباح�ث والمح�دد ب�ـ  %     78.80

         ا�جتم��اعي                                       وھ�ذا يعن�ي أن ا�فص�اح المحاس�بي ع�ن ا9داء   ،  ) 3 1 (         ج�دول رق�م   )       0.7259 (       معي�اري 

     قب;ول                                 وبالت�الي ف�إن الباح�ث ي�رى أن�ه ي�تم   ،                                                   البيئي للشركات الصناعية اليمنية يعد غاي�ة ف�ي ا9ھمي�ة

                                                       إن ا3فص;;اح المحاس;;بي ع;;ن ا�داء ا�جتم;;اعي البيئ;;ي ف;;ي الش;;ركات   "  :       القائل��ة                 الفرض;;ية الثاني;;ة

   .                                                              الصناعية اليمنية يوفر معلومات مھمة لغرض اتخاذ القرارات ا3دارية
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  :الفرضية الثالثة

                                                                                   نص��ت الفرض��ية الثالث��ة عل��ى إن ا�فص��اح المحاس��بي ف��ي التق��ارير المالي��ة الت��ي تنش��رھا الش��ركات 

   .                                اجات المستخدمين للتقارير المالية ي                          الصناعية اليمنية شاملة �حت

  )14(جدول رقم 

ي التقارير المالية التي تنشرھا الشركات الصناعية اليمنية المحاسبي ف با3فصاحنتائج التحليل المتعلقة 

  .شامل �حتياجات المستخدمين للتقارير المالية 

  الفقرات  الرقم
  الوسط

  الحسابي

  الوسط

  النسبي

  ا�نحراف

  المعياري

26  
للشركات الصناعية على  التقارير الماليةيحصل المستفيدون من 

  .المعلومات في الوقت المناسب لھم 
2.25  %45 0.951  

27  
يفھم المستخدمون للقوائم المالية للشركات الصناعية ا�فصاح عن 

  .المعلومات ا�جتماعية وا�قتصادية التي توفرھا لھم تلك القوائم 
2.02  %40.40.948  

28  
ھناك ثقة كبيرة بالمعلومات المحاسبية التي تفصح عنھا الشركات 

  .الصناعية في قوائمھا المالية 
3.63  %72.6 0.851  

  0.962 %58  2.90  .تراعي التقارير المالية للشركات الصناعية النفع العام   29

30  
ا�جتماعي تنشرھا الشركات الصناعية البعد  التي التقارير الماليةتتضمن 

  ) .وا�جتماعية أي ا9رباح والخسائر ا�قتصادية (وا�قتصادي 
2.38  %47.6 0.981  

31  
م2ئمة لعرض معلومات  ة بالطرق ا9كثرتھتم الشركات الصناعي

  .ا�جتماعية وا�قتصادية المسؤولية 
2.01  %40.2 1.064  

32  
إن ا�فصاح المحاسبي في التقارير المالية السنوية للشركات الصناعية 

  .يلبي حاجيات المستخدمين لھذا التقارير 
2.82  %56.4 0.957  

33  
ا المالية بمعايير إعداد تلتزم الشركات الصناعية عند إعداد قوائمھ

  .التقارير المالية 
3.81  %76.2 0.867  

34  
المعلومات التي يوفرھا ا�فصاح المحاسبي في التقارير المالية 

  .للشركات الصناعية م2ئمة �حتياجات المستخدمين 
2.00  %80.2 0.901  

  0.942  %53.8  2.69  المتوسط الحسابي العام  

 : ي ن2حظ من الجدول أع2ه ما يل

                                                 تلت��زم الش��ركات الص��ناعية عن��د إع��داد قوائمھ��ا المالي��ة  (                                     أم��ا الفق��رة الثالث��ة والث2ث��ون وت��نص عل��ى  � 

                                 م�ن ب�ين فق�رات الفرض�ية الثالث�ة فق�د        ا�ول;ى                      فإنھا تأتي في المرتبة   )                               بمعايير إعداد التقارير المالية

            وأن المتوس�ط    1   3.8                                                                 كان الوسط الحسابي �جابات مفردات عينة البحث على ھذه العبارة يس�اوي 

                                   وھذا يعني أن ا9غلبية من المستجيبين        0.867                  وا�نحراف المعياري    %        76.2               الحسابي النسبي 
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                                                                                            موافقين على ھذه العبارة ويرى الباحث ان مفھوم ا�لتزام بمعايير أعداد التقارير المالية للشركات 

                       بالمع��ايير العام��ة �ع��داد                                                                  الص��ناعية اليمني��ة أف��تھم ذل��ك � ف��راد العين��ة بمعن��ى ان��ه يقص��د ا�لت��زام

   .               ً                                   التقارير بعيداً عن ع2قتھا با�فصاح ا�جتماعي البيئي 

                                         ھن�اك ثق�ة كبي�رة بالمعلوم�ات المحاس�بية الت�ي  (                                              بالنسبة للفقرة الثامنة والعشرون والتي ت�نص عل�ى  � 

   ات           م�ن ب�ين فق�ر         الثانية                      فإنھا تأتي في المرتبة   )                                              تفصح عنھا الشركات الصناعية في قوائمھا المالية

                                                                                     الفرضية الثالثة فقد كان الوسط الحسابي �جابات مفردات عينة البح�ث عل�ى ھ�ذه العب�ارة يس�اوي 

             وھ��ذا يعن��ي أن        0.851                  وا�نح��راف المعي��اري   %       72.6   ]                        وأن] المتوس��ط الحس��ابي النس��بي       3.63

    بية                                                                                        ا9غلبية من المستجيبين موافقين على ھذه العبارة بمعنى ان ھناك ثقة كبيرة بالمعلومات المحاس

   .                                                   التي تفصح عنھا الشركات الصناعية في قوائمھا المالية

  )                                                    تراع�ي التق�ارير المالي�ة للش�ركات الص�ناعية النف�ع الع�ام (                                 الفقرة التاسعة والعشرون وتنص عل�ى  � 

                                                          من ب�ين فق�رات الفرض�ية الثالث�ة فق�د ك�ان الوس�ط الحس�ابي �جاب�ات          الثالثة                      فإنھا تأتي في المرتبة 

  %     78                           وأن المتوس��ط الحس��ابي النس��بي       2.90                 ذه العب��ارة يس��اوي                        مف��ردات عين��ة البح��ث عل��ى ھ��

                                                        وھ��ذا يعن��ي أن ا9غلبي��ة م��ن المس��تجيبين غي��ر م��وافقين بمعن��ى ان        0.962                  وا�نح�راف المعي��اري 

     ً                       خصوص�اً أن�ه � يوج�د ھن�اك افص�اح   ،                                                      التقارير المالية للش�ركات الص�ناعية � تراع�ي النف�ع الع�ام

  .                                    الشركات بمسئوليتھا ا�جتماعية البيئية                                    يساعد المستثمرين في تحديد مدى وفاء

                                               إن ا�فص��اح المحاس��بي ف��ي التق��ارير المالي��ة الس��نوية  (                                    أم��ا الفق��رة ا�ثن��ان والث2ث��ون وت��نص عل��ى  � 

   م�ن          الرابع;ة                      فإنھ�ا ت�أتي ف�ي المرتب�ة   )                                                      للشركات الصناعية يلبي حاجيات المستخدمين لھذا التق�ارير

                                        لحس��ابي �جاب��ات مف��ردات عين��ة البح��ث عل��ى ھ��ذه                                          ب��ين فق��رات الفرض��ية الثالث��ة فق��د ك��ان الوس��ط ا

       0.957                  وا�نح�راف المعي�اري   %       56.4                           وأن المتوسط الحس�ابي النس�بي         2.82              العبارة يساوي 

                                                                                   وھذا يعني ا9غلبية من المستجيبين غي�ر م�وافقين عل�ى ھ�ذه العب�ارة وأن ا�فص�اح المحاس�بي ف�ي 

  .                              اجيات المستخدمين لھذا التقارير                                                  التقارير المالية السنوية للشركات الصناعية � يلبي ح

التي تنشرھا الشركات الصناعية  التقارير الماليةتتضمن (أما للفقرة الث2ثون والتي تنص على  �

فقد احتلت )) أي ا9رباح والخسائر ا�قتصادية وا�جتماعية (البعد ا�جتماعي وا�قتصادي 

الوسط الحسابي �جابات مفردات من بين فقرات الفرضية الثالثة فقد كان  الخامسةالمرتبة 

%   47.6وأن المتوسط الحسابي النسبي  2.38عينة البحث على ھذه العبارة يساوي 

وھذا يعني أن ا9غلبية من المستجيبين غير موافقين على ھذه  0.981وا�نحراف المعياري 

ن البعد ا�جتماعي التي تنشرھا الشركات الصناعية اليمنية � تتضم التقارير الماليةالعبارة وأن 

 . وا�قتصادي و� تبرز ا�رباح والخسائر ا�قتصادية وا�جتماعية 
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                  التق��ارير المالي��ة                   يحص��ل المس��تفيدون م��ن  (                                             بالنس��بة للفق��رة السادس��ة والعش��رون الت��ي ت��نص عل��ى  � 

       من بين          السادسة                  فقد احتلت المرتبة    .)                                                    للشركات الصناعية على المعلومات في الوقت المناسب لھم

                                                                               الفرضية الثالثة فقد كان الوسط الحسابي �جاب�ات مف�ردات عين�ة البح�ث عل�ى ھ�ذه العب�ارة       فقرات 

          وھ�ذا يعن�ي        0.951                  وا�نحراف المعياري    %      45                           وأن المتوسط الحسابي النسبي       2.25      يساوي 

                  التق��ارير المالي��ة                                                                   أن ا9غلبي��ة م��ن المس��تجيبين م��وافقين عل��ى ھ��ذه العب��ارة وان المس��تفيدون م��ن 

  .                                                اعية � يحصلون على المعلومات في الوقت المناسب لھم            للشركات الصن

                                        يفھ�م المس�تخدمون للق�وائم المالي�ة للش�ركات   (                                            ام�ا الفق�رات الس�ابعة والعش�رون والت�ي ت�نص عل�ى  � 

    فق�د    .)                                                                              الصناعية ا�فصاح ع�ن المعلوم�ات ا�جتماعي�ة وا�قتص�ادية الت�ي توفرھ�ا لھ�م تل�ك الق�وائم

                                                      ت الفرضية الثالثة فقد كان الوسط الحسابي �جاب�ات مف�ردات            من بين فقرا         السابعة              احتلت المرتبة 

   %        40.4                           وأن المتوس����ط الحس����ابي النس����بي       2.02                                 عين����ة البح����ث عل����ى ھ����ذه العب����ارة يس����اوي 

                                                       وھ��ذا يعن��ي أن ا9غلبي��ة م��ن المس��تجيبين غي��ر م��وافقين عل��ى ھ��ذه        0.948                  وا�نح��راف المعي��اري 

                                 ركات الص���ناعية � يفھم���ون ا�فص���اح ع���ن                                                العب���ارة بمعن���ى ان المس���تخدمين للق���وائم المالي���ة للش���

  .                                                         المعلومات ا�جتماعية وا�قتصادية التي توفره لھم تلك القوائم

                                         تھتم الشركات الص�ناعية ب�الطرق ا9كث�ر م2ئم�ة  (                                          اما الفقرات الواحد والث2ثون والتي تنص على  � 

             م�ن ب�ين فق�رات          الثامنة                  فقد احتلت المرتبة    .)                                            لعرض معلومات المسؤولية ا�جتماعية وا�قتصادية

                                                                                     الفرضية الثالثة فقد كان الوسط الحسابي �جابات مفردات عينة البح�ث عل�ى ھ�ذه العب�ارة يس�اوي 

             وھ�ذا يعن�ي أن        1.064                  وا�نح�راف المعي�اري    %        40.2                           وأن المتوسط الحس�ابي النس�بي       2.01

       اعية �                                                                              ا9غلبية من المستجيبين غير موافقين على ھذه العب�ارة وي�رى الباح�ث أن الش�ركات الص�ن

  .                                                                   تھتم بالطرق ا9كثر م2ئمة لعرض معلومات المسؤولية ا�جتماعية وا�قتصادية

                                                  المعلومات التي يوفرھا ا�فصاح المحاسبي في التقارير  (                                            بالنسبة للفقرة ا�ربعة الث2ثون والتي تنص على  � 

       بمتوس��ط         لتاس;;عة ا                      فق��د احتل��ت عل��ى المرتب��ة   )                                                   المالي��ة للش��ركات الص��ناعية م2ئم��ة �حتياج��ات المس��تخدمين

                                                                                  حسابي من بين فقرات الفرضية الثانية حيث كان الوسط الحسابي �جاب�ات مف�ردات عين�ة البح�ث 

                  وا�نح��راف المعي��اري   %     40                           وأن المتوس��ط الحس��ابي النس��بي       2.00                      عل��ى ھ��ذه العب��ارة يس��اوي 

    م�ات                                                                           وھذا يعني أن ا9غلبية من المس�تجيبين م�وافقين عل�ى ھ�ذه العب�ارة بمعن�ى أن المعلو       0.901

                                                                                    التي يوفرھا ا�فصاح المحاسبي في التقارير المالية للش�ركات الص�ناعية غي�ر م2ئم�ة �حتياج�ات 

  .                                                                        المستخدمين لعدم تضمنھا المعلومات الكافية الخاصة با�فصاح ا�جتماعي البيئي 
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  :اختبار الفرضية الثالثة

                              ردة ف��ي ا�س��تبيان ف�ي الفق��رات م��ن       ة ال�وا  لث��                                                 أظھ�رت نت��ائج تحلي�ل البيان��ات المتعلق��ة بالفرض�ية الثا          

  %      53.8                   وأن المتوسط النسبي   )     2.69 (                                          أن المتوسط الحسابي لمجموع ھذه الفقرات كان   )   34  -  26 (

                 و ب��انحراف معي��اري   )  3 (                                                  م��ن المتوس��ط الحس��ابي للقي��اس م��ن قب��ل الباح��ث والمح��دد ب��ـ     ص��غر     وھ��و أ

                        رير المالي��ة الت��ي تنش��رھا         ف��ي التق��ا                             وھ��ذا يعن��ي أن ا�فص��اح المحاس��بي   ،  ) 4 1 (         ج��دول رق��م   )    942 . 0 (

                    وبالت�الي ف�إن الباح�ث   ،  .                                اجات المستخدمين للتقارير المالية ي                                     الشركات الصناعية اليمنية غير شامل �حت

                                                   إن ا3فصاح المحاسبي في التقارير المالية الت;ي تنش;رھا    ( :       القائلة                 الفرضية الثالثة     رفض            يرى أنه يتم 

                 وي;;تم اخ;;ذ الفرض;;ية   ،  )                        س;;تخدمين للتق;;ارير المالي;;ة        اج;;ات الم ي                                  الش;;ركات الص;;ناعية اليمني;;ة ش;;املة �حت

                                                                    إن ا3فصاح المحاسبي في التقارير المالية التي تنشرھا الشركات الصناعية  (                     البديلة التي تنص على 

    ).                                اجات المستخدمين للتقارير المالية ي                     اليمنية غير شاملة �حت
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  :الرابعةالفرضية 

                         طبيع;ة النش;اط ال;ذي تزاول;ه   ،                أدائھ;ا ا�قتص;ادي  ،            حجم الشركة    (                        أن محددات إفصاح الشركات   " 

    ".                                                                           عن أدائھا ا�جتماعي البيئي تؤثر على القرارات ا3دارية ال2زمة في ھذه الشركات  )        الشركة 

  )15(جدول رقم 

  حسب حجم الشركة محددات إفصاح الشركات عن أدائھا ا�جتماعي البيئي

  المحددات  الرقم
الوسط 

  الحسابي

  لمعام

  ا�رتباط

  د�لة

 sigا�رتباط 

        :كلما زاد   أ

 ضرورةيودي الى  كلما زاد حجم وقيمة مبيعاتھا  35

  ا�فصاح ا�جتماعي والبيئي في القوائم المالية
2.70  0.90  0.02  

 ا�فصاح ضرورةيودي الى  كلما زاد حجم أصولھا  36

  ا�جتماعي والبيئي في القوائم المالية
2.80  0.47  0.07  

  

حجم ( ستھدفت الفرضية الرابعة قياس أثر كل محدد من محددات إفصاح الشركات التالية ا

كمحددات �ستعداد الشركات لRفصاح عن ) وطبيعة نشاطھا ا9داء ا�قتصادي للشركة، الشركة

مدى كفاءة أدائھا ا�جتماعي البيئي ومدى ارتباط ھذه المحددات بأھمية المعلومات التي يوفرھا 

وتم ، إجابات عينة البحث على أثر كل محدد) 49 -35(وقد شملت الفقرات ، ا�فصاح لھم ھذا

واعتمد ھذا المعامل 9نه أكثر ) سبيرمان ( استخدم المتوسط الحسابي ومعامل ا�رتباط 

             ً                                     وھو يعد م2ئما  لدراسة ا�رتباط بين البيانات النوعية ،                  ً                    المعام2ت استخداما  في مثل ھذه الدراسات

  :والجدول أع2ه يوضح التحليل ا�حصائي لھذه المحددات كما يلي، دراستنا ھذهكما في 

 :حجم الشركة -1

                        أنه كلم�ا زاد حج�م الش�ركة   )   35 , 6 3 /   أ  (                                              ويوضح تحليل نسبة ومتوسط ا�جابات على السؤالين             

   اء                                           زاد اس��تعداد إدارة الش��ركة نح��و ا�فص��اح ع��ن ا9د  ،      ً                               مقاس��اً بحج��م وقيم��ة المبيع��ات وحج��م ا9ص��ول

            ولحج��م ا9ص��ول   )     3.97 (                                            حي��ث ك��ان المتوس��ط الحس��ابي لحج��م وقيم��ة المبيع��ات   ،                ا�جتم��اعي البيئ��ي

                                                                               وكان معامل ا�رتباط بين إدراك ا9فراد 9ھمية ھ�ذا ا�فص�اح ف�ي إم�دادھم بمعلوم�ات م2ئم�ة   )    3.7 (

           حجم الشركة                                    وكان ھذا المعامل أكبر في حالة قياس   ،                  ً وحجم الشركة موجباً                   التقارير المالية         لمستخدمي 

                            عن�ه ف�ي حال�ة قي�اس حج�م الش�ركة   )     00.2 (                    وبد�ل�ة إحص�ائية بلغ�ت   )     0.90 (                     بكمية وقيم�ة المبيع�ات 

                                                   ً            وبالت�الي يمك�ن اس�تنتاج أن�ه كلم�ا زاد حج�م الش�ركة مقاس�اً بكمي�ة قيم�ة   )     0.47 (     ً            مقاساً بحجم ا9صول 
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         التق�ارير               إدراك مس�تخدمي       و زاد   ،                                                             مبيعاتھا زاد استعداد إدارتھا لRفصاح عن ا9داء ا�جتماعي البيئي

   .                                      أھمية فيما يوفره ا�فصاح لھم من معلومات         المالية

  

  :                     ا�داء ا�قتصادي للشركة - 2

 )16(جدول رقم 

  محددات إفصاح الشركات عن أدائھا ا�جتماعي البيئي حسب أداؤھا ا�قتصادي

  المحددات  الرقم
الوسط 

  الحسابي

  معامل

  ا�رتباط

  د�لة

 sigا�رتباط 

        :كلما زاد   ب

ضرورةزاد  .كلما زاد معدل العائد النقدي على ا9صول  37

  .في القوائم المالية  ا�جتماعي والبيئي ا�فصاح
4.80  0.65  0.12  

زاد  .كلما زاد معدل العائد النقدي على حقوق الملكية 38

في القوائم المالية  ا�جتماعي والبيئي ا�فصاح ضرورة
4.01  0.71  0.35  

 ا�فصاح ضرورةزاد  .كلما زاد معدل العائد التشغيلي 39

  .في القوائم المالية  ا�جتماعي والبيئي
4.11  0.41  0.22  

ا�فصاح ضرورةزاد ، كلما زاد صافي التدفقات النقدية 40

  .في القوائم المالية  ا�جتماعي والبيئي
3.21  0.14  0.31  

الربح التشغيلي قبل (تشغيليكلما زاد صافي الربح ال  41

ا�جتماعي  ا�فصاح ضرورةزاد ،  )المبيعات/ضرائبال

  .في القوائم المالية  والبيئي

3.14  0.33  0.27  

،  )المبيعات/الربح بعد الضريبة(كلما زاد صافي الربح   42

في القوائم  ا�جتماعي والبيئي ا�فصاح ضرورةزاد 

  .المالية 

3.21  0.02  0.81  

 

                    بش�أن مع�ام2ت ا�رتب�اط   )  7  3,  45/ ب  (                                            يوضح تحليل نسب ومتوسط ا�جابات ع�ن ا9س�ئلة م�ن           

                                            معلومات عن ا9داء ا�جتماعي البيئي للشركات م�ن                                           بين مؤشرات ا9داء ا�قتصادي للشركة وأھمية ال

                   والعائ�د النق�دي عل�ى   ،                        العائ�د النق�دي عل�ى ا9ص�ول     زاد          أنه كلم�ا  ،                 التقارير المالية                جھة نظر مستخدمي 

             ف�ي حال�ة تك�ون  (                       وص�افي الت�دفقات النقدي�ة   ،                     وص�افي ال�ربح التش�غيلي  ،                              حقوق الملكية والعائد التشغيلي
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                        أدائھ��ا ف��ي مكافح��ة التل��وث                                  إدارة الش��ركة لRفص��اح ع��ن م��دى كف��اءة             زاد اس��تعداد   ،  )             الش��ركة مس��اھمة

   .      البيئي

                                        ً            أھ�م مؤش�رات ا9داء ا�قتص�ادي وأكثرھ�ا ت�أثيراً ف�ي اس�تعداد    و                                ويتضح أن ص�افي الت�دفقات النقدي�ة ھ�

  ،            عل�ى الت�والي  )               3,21,3,66,4,62              متوسط ا�جابات  (                                        ا�دارة لRفصاح عن أدائھا ا�جتماعي البيئي 

                                                                    إفص��اح الش��ركات ع��ن أدائھ��ا ا�جتم��اعي البيئ��ي ت��زداد م��ن جھ��ة نظ��ر متخ��ذي ق��رار              كم��ا أن أھمي��ة 

                       وھ��و أكب��ر ارتب��اط م��ن ب��ين   )     0.88 (                                                    ا�س��تثمار كلم��ا زاد عائ��د الش��ركة حي��ث ك��ان معام��ل ا�رتب��اط 

     ) .    00.1 (                                    المؤشرات ا9خرى وكانت د�لته ا�حصائية 

  :                  طبيعة نشاط الشركة  - 3

                                                     ة كبيرة حتمية أن تفصح عن أدائھ�ا ا�جتم�اعي البيئ�ي وم�دى                               إن طبيعة نشاط الشركة تحدد لدرج          

                                                                                        ارتباط ھذا المحدد بأھمية المعلومات التي يوفرھ�ا لRفص�اح المحاس�بي ا�جتم�اعي البيئ�ي لمس�تخدمي 

   :                                                            والجدول التالي يوضح إجابات أفراد البحث حول طبيعة نشاط الشركة  ،                 التقارير المالية

    

  )17(جدول رقم   

  شركات عن أدائھا ا�جتماعي البيئي حسب طبيعة النشاطمحددات إفصاح ال

  ا9سئلةالرقم 
  المتوسط

  الحسابي

  معامل ا�رتباط

  )سيبرمان(

  د�لة ا�رتباط

sig 

        حسب طبعة النشاط  ج

  0.04  0.61  4.67  .الصناعات الكيماوية  43

  0.02  0.31  4.47  .صناعة المنظفات  44

  0.001  0.81  4.38  .صناعة تحويلية  45

  0.01  0.76  4.38  .صناعة ا�سمنت  46

  0.02  0.34  4.17  .صناعة ا9غذية وا9دوية  47

  0.000  0.88  4.10  .تكرير البترول  48

  0.04  0.19  3.78  .المقاو�ت وتشييد المباني  49

  

   :           يتضح ما يلي  )  7 1 (              من الجدول رقم 

                     أن عينة البحث ترى أن    )  49- 3 4 (                                                   يوضح الجدول السابق تحليل متوسط ا�جابات على الفقرات             

                                                                                    طبيعة النشاط الذي تنتمي إليه الشركة تفرض عل�ى ا�دارة ض�رورة ا�فص�اح ع�ن أدائھ�ا ا�جتم�اعي 

                              تليھا صناعة المنظفات ثم صناعة   ،                                                    ً حيث جاءت الصناعات الكيماوية في المرتبة ا9ولى تأثيراً   ،       البيئي
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                                   وصناعة تكرير البترول حيث كان متوسط   ،                        ثم صناعة ا9غذية وا9دوية  ،       ا�سمنت       فصناعة   ،          التحويلية

    ). 3 (                      إجابات ا9فراد أكبر من 

                                                                                  أم��ا مع��ام2ت ا�رتب��اط ب��ين أھمي��ة ا�فص��اح المحاس��بي ع��ن ا9داء ا�جتم��اعي البيئ��ي لمتخ��ذي ق��رار 

                                                                                          ا�ستثمار وطبيعة النشاط للشركات كانت إيجابية ومقبولة بالنسبة للنشاطات الت�ي متوس�طھا أكب�ر م�ن 

              وصناعة ا�س�منت   ،                                                      عام2ت ا�رتباط لشركات تكرير البترول والصناعة التحويلية          حيث كانت م  ،  ) 3 (

   . )                   0.61,0.76,0.81,0.88 (                                        والصناعات الكيماوية على التوالي كالتالي 

  

   :         الرابعة               اختبار الفرضية 

                                                                            من خ2ل العرض الس�ابق لنت�ائج تحلي�ل ك�ل مح�دد م�ن مح�ددات ا�فص�اح المحاس�بي ا�جتم�اعي           

    وھو   )   86 . 3 (                                              حيث كان المتوسط الحسابي لجميع المحددات قد بلغ   ،                     كات الصناعية اليمنية           البيئي للشر

                                            وبالت�الي يمك�ن الق�ول أن ھ�ذه المح�ددات ت�ؤثر ف�ي   ،  ) 3 (                                        أكبر من المتوسط الحسابي المقاس من قبل ب�ـ

  )  7 1  - 5 1 (                                                                                     زيادة ا�فصاح البيئي وبالتالي فإنھا تؤثر في القرارات ا�دارية ال2زمة كما بينته الجداول 

           حج;م الش;ركة   (                         إن مح;ددات إفص;اح الش;ركات   "    :       القائلة         الرابعة                                 ويرى الباحث أنه يتم قبول الفرضية 

                                  ع;ن ا�داء ا�جتم;اعي البيئ;ي ت;ؤثر عل;ى   )                                  وطبيعة النشاط الذي تزاوله الشركة   ،                 وأدائھا ا�قتصادي

    ".                                      القرارات ا3دارية ال2زمة في ھذه الشركات
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  لفصل الخامسا

  ا�ستنتاجـــــات والتــوصــيات
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  ا�ستنتاجات والتوصيات

  :ا�ستنتاجات

   :                                                              النظري والعملي التطبيقي إلى مجموعة من النتائج من أھمھا ما يأتي                   انتھى البحث بشقيه

  

  :                                                                     الدور ا�جتماعي للمحاسبة في ا3فصاح عن ا�داء ا�جتماعي البيئي في الشركات - 1

                                                                            القياس والتقرير المحاس�بي ع�ن أداء الوح�دات ا�قتص�ادية ف�ي مج�ال ا�فص�اح ع�ن أدائھ�ا    إن 

                                ومس�اءلة أص�حاب المص�لحة ف�ي الوح�دة   ،                                               ا�جتماعي البيئي من شأنه أن يدعم إمكانية مرتقب�ة

                             ورغ��م أن ھن��اك مش��اكل ف��ي القي��اس   ،                                                ا�قتص��ادية ع��ن الكف��اءة الكلي��ة والنوعي��ة وا�قتص��ادية

                             إ� أن الممارس�ات المحاس�بية ق�د   ،                                  �جتماعي عامة والبيئي خاصة للمش�روع                المحاسبي لQداء ا

          ً                                                                        اثبت نجاحاً في بعض الدول فيما يتعلق با�فصاح المحاسبي عن مدى وفاء الوحدة بمسئوليتھا 

                                                                ً ومع ذلك فما زال تط�وير المع�ايير المحاس�بية لت�دعيم ھ�ذا ا�فص�اح واجب�اً   ،                  ا�جتماعية البيئية

   .         قتنا ھذا      ً             مھنياً مطلوبا حتى و

  

                                                                         م;;دى كف;;اءة ا3فص;;اح المحاس;;بي ا�جتم;;اعي البيئ;;ي ف;;ي الش;;ركات الص;;ناعية اليمني;;ة ف;;ي  - 2

  :      حضرموت

                                                                                     إن الشركات الصناعية اليمني�ة ذات الت�أثير الس�لبي عل�ى البيئ�ة الت�ي ش�ملتھا البح�ث رغ�م أنھ�ا 

        تتس�بب                                  ً      ً                                   تزاول أنشطة يفترض أنھا تسبب تلوثاً بيئياً س�واء كان�ت تتس�بب ف�ي ھ�ذا التل�وث أم �

                                               ً      ً    وتقرير مجلس ا�دارة لھذه الشركات لم تتضمن إفصاحاً مرضياً ع�ن                   التقارير المالية    فإن   ،    فيه

                                                 وإن ما يتم ا�فصاح عنه اLن في ھذا الشأن � يزيد ع�ن   ،                                 مدى كفاءة أدائھا ا�جتماعي البيئي

        ك��ي يك��ون                              وم��ازال يحت��اج إل��ى تط��وير كبي��ر ل  ،            ً    ّ  ً     ّ ً               كون��ه إفص��احاً نوعّي��اً وص��فّياً ف��ي المق��ام ا9ول

   .      ً     ّ ً    ّ ً                                          إفصاحاً مالّياً كمّياً يكمل ا�فصاح المالي الذي تفصح عنه الشركات 

  

  :                التقارير المالية                                                              أھمية المعلومات التي يقدمھا ا3فصاح المحاسبي ا�جتماعي لمستخدمي  - 3

للشركات عينة البحث الذين تم استقصاء رأيھم في ھذا  التقارير الماليةيتفق معظم مستخدمي 

فصاح المحاسبي عن ا9داء ا�جتماعي البيئي في الشركات الصناعية اليمنية بأن ا�، الشأن

في اتخاذ  التقارير الماليةيعد غاية في ا9ھمية 9نه سوف يوفر لھم معلومات تساعد مستخدمي 

، نحو سمعة الشركة في المجتمع التقارير الماليةوبلورة اتجاه مستخدمي ، القرارات المناسبة

  .                                                   ً        ٍ ء ا9فراد يرون أن ھذا ا�فصاح بوضعه الراھن يعد إفصاحا  غير كاف  إ� أن معظم ھؤ�

  :                                              محددات إفصاح الشركات عن أدائھا ا�جتماعي البيئي - 4
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  :                      فيما يتعلق بحجم الشركة  -   أ

                                                                                 أوضحت نتائج البحث التطبيقية أنه كلما زاد حجم الشركة زاد اتجاه إدارتھا نحو ا�فصاح 

                                        وي�رى معظ�م عين�ة البح�ث أن أھمي�ة إفص�اح ھ�ذه   ،       ّ ً                         محاسبّياً عن ا9داء ا�جتم�اعي البيئ�ي

                                                        ً                الش��ركات م��ن جھ��ة نظ��رھم س��وف ي��زداد كلم��ا زاد حج��م الش��ركة مقاس��اً بكمي��ة المبيع��ات 

                                                       َ      َ        عما لو ت�م قياس�ه بحج�م ا9ص�ول مم�ا يؤي�د د�ل�ة المبيع�ات مح�دداَ موجب�اَ للعائ�د   ،        وقيمتھا

   .                 المتوقع على السھم

  :                                 فيما يتعلق با9داء ا�قتصادي للشركة  -   ب

                                                                       حت النتائج أن ھناك بعض التضارب ب�ين مؤش�رات ا9داء ا�قتص�ادي للش�ركة واتج�اه    أوض

                                 حي�ث اتض�ح أن�ه كلم�ا زاد عائ�د الس�ھم   ،                                           ا�دارة نحو ا�فصاح ع�ن ا9داء ا�جتم�اعي البيئ�ي

                  بينم�ا � ت�ؤثر درج�ة   ،                                                        على وجه الخصوص زاد اس�تعداد إدارة الش�ركة لعم�ل ھ�ذا ا�فص�اح

                                                      التشغيلي وعائد السوق غير الع�ادي لQس�ھم بدرج�ة كبي�رة عل�ى                          الرفع المالي وصافي الربح 

                                            وھذا يجعلنا نستنتج أن مؤش�رات ا9داء ا�قتص�ادي   ،                                  استعداد ا�دارة إلى عمل ھذا ا�فصاح

                                                                                    المرتبط بعائد السھم وصافي التدفقات النقدية تحدد اتجاه ا�دارة بدرجة كبيرة نحو ا�فص�اح 

                                       م أو تحس���ين ص���ورة الش���ركات ف���ي ا9س���واق أم���ام                                المحاس���بي ا�جتم���اعي البيئ���ي؛ لت���دعي

   .                                      المستثمرين والمساھمين والشركاء وغيرھم 

  :                            يما يتعلق بطبيعة نشاط الشركة  -   ث

                                                                                إن طبيعة النشاط الذي تنتمي إليه الشركة يحدد لدرجة كبيرة حتمي�ة أن تفص�ح ع�ن أدائھ�ا 

      ص���ناعة  و  ،                    والص���ناعات التحويلي���ة  ،                         وت���أتي الص���ناعات الكيماوي���ة  ،                ا�جتم���اعي البيئ���ي

                                           وصناعة تكرير البترول على قائمة ا9نشطة الت�ي   ،        وا9دوية  ،              وصناعة ا9غذية  ،       ا�سمنت

   .                              يتوجب عليھا عمل مثل ھذا ا�فصاح
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  :التوصيات

           ف�إن الباح�ث   ،                          النظري والتطبيقي من نتائج      ً                                         وفقاً 9ھداف البحث ومشكلته وما انتھى إليه بشقيه          

   :             يوصي بما يأتي

          مث�ل ش�ركات   ،                                ً                         صناعية اليمني�ة الت�ي ت�زاول نش�اطاً م�ن طبيعت�ه أن يض�ر بالبيئ�ة              على الشركات ال - 1

                                                                              الكيماويات والتحويلية وا�سمنت وتكرير البترول وغيرھا أن تفصح عن مدى حفاظھا على 

                                                             وم��دى كف��اءة أدائھ��ا ف��ي تخط��يط وتنفي��ذ ا9نش��طة ال2زم��ة لمكافح��ة تل��وث   ،               البيئ��ة م��ن عدم��ه

                                            م�ن ا�فص�اح الم�الي وا�قتص�ادي وا�فص�اح ا�جتم�اعي                   ً   بحي�ث يش�مل إفص�احاً ك�2  ،       البيئة

  .      البيئي

        أن تفص�ح   ،                                                                   ً          ينبغي على الشركات الصناعية اليمنية والتي يفترض أن نشاطھا يؤثر سلباً في البيئ�ة - 2

                                       وتحدي�د م�دى م2ءم�ة وكفاي�ة المعلوم�ات الت�ي   ،                                    عن معد�ت التلوث التي � يجوز تجاوزھ�ا

                                              ن مدى كفاءتھ�ا ف�ي الحف�اظ عل�ى البيئ�ة ومحارب�ة أي                                  يوفرھا إفصاح ھذه الشركات الملزم ع

  .                               تجاوز لمعد�ت التلوث المسموح بھا

   ف2   ،                                                                                 مثلما توجد تشريعات وإجراءات رسمية �جبار الشركات على حماية البيئة والمحافظة عليھا - 3

                                           ً                                        بد من إلزام الشركات التي يفترض تأثيرھا سلباً على البيئة أن تفصح عن مدى كف�اءة أدائھ�ا 

                    بل النظر في إمكانية   ،                                            بما يضمن التزام ھذه الشركات بعمل ھذا ا�فصاح  ،            ماعي البيئي    ا�جت

                                                                               أن تتضمن ال2ئحة التنفيذية نماذج لRفصاح المحاسبي ا�جتماعي البيئي عل�ى غ�رار نم�اذج 

  .                                                     ا�فصاح المحاسبي عن ا9داء المالي وا�قتصادي المعمول به 

                والب�دء ف�ي ت�دريب   ،                           كل ومحت�وى إفص�احھا المحاس�بي                                     ينبغي على الشركات أن تعيد النظر في ھي - 4

                                                                          كوادرھا المالية من المحاس�بين عل�ى أھ�داف وقواع�د وإج�راءات وش�كل ومحت�وى ا�فص�اح 

  ،                 وأدائھ�ا ا�قتص�ادي  ،                      بما يتمشى وحج�م الش�ركة  ،                                   المحاسبي ا�جتماعي البيئي بصفة خاصة

  .                                    والتشريعات البيئية الحالية والمتوقعة

                                                                     ھنية المحاسبية وبمساعدة أقسام المحاسبة في الجامعات اليمنية بدور ھادف                     أن تقوم المنظمات الم - 5

                                     والمس��اھمة ف��ي ت��دريب الع��املين والك��وادر   ،                                      ف��ي مج��ال وض��ع مع��ايير المحاس��بة ا�جتماعي��ة

                                                                          المحاس��بية ف��ي ھ��ذه الش��ركات وتثقيفھ��ا بم��ا يس��اعد ف��ي تنمي��ة وتط��وير وتحس��ين وتوجي��ه 

         م�ن محت��وى                   التق�ارير المالي�ة                اس��تفادة مس�تخدمي         وترش�يد  ،                             الممارس�ات المحاس�بية م�ن ناحي�ة

  .                                                     ا�فصاح المحاسبي المالي وا�جتماعي البيئي من ناحية أخرى
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   :           توصيات عامة

                                                              َ                    �بد من وجود خطط 9داء الوحدات ا�قتصادية عن نش�اطھا ال�ذي يؤثرس�لباَ ف�ي البيئ�ة والتع�اون  - 1

                              لمالي للوحدة ا�قتص�ادية بتقري�ر                 وتضمين التقرير ا  ،                                     مع الجھات المختصة ولجان حماية البيئة

                                                                       كما يجب أن تأخذ المحاسبة البيئية دورھا لما لھا من أھمية بالغة في حماي�ة   ،                عن ا9داء البيئي

  .      البيئة

                                                                                �بد من وجود عقوبات رادعة تمنع الوحدات من ا�ضرار بالبيئة المحيط�ة م�ن خ�2ل الغرام�ات  - 2

                                   9داء البيئي والرقابة بشكل دوري على                             وفرض ضرائب على من � يلتزم با  ،               المفروضة عليھا

                                                               وتوعية الناس م�ن خ�2ل ب�رامج التوعي�ة واس�تثمار ھ�ذه الض�رائب لمكافح�ة   ،              نشاطات الوحدة

  .                     التلوث وحماية البيئة 

                           إذ إن ذل�ك يش�جع الوح�دات عل�ى   ،                                                         أن يكون ھناك إعفاء ضريبي للوحدات الملتزمة بأدائھا البيئ�ي - 3

  .      ير ضار                               ا�تجاه نحو ا�لتزام بنشاط بيئي غ

                                                                                أن ينال موضوع البيئة ا�ھتمامات الكافية ف�ي جمي�ع المج�ا�ت وأن تتض�من خط�ة الت�دريس ف�ي  - 4

              َ                                      أو إدخال�ه ج�زءاَ م�ن محاس�بة التك�اليف والمحاس�بة ا�داري�ة   ،               ً             الجامعات مساقاً بھ�ذا الموض�وع

  .                                                      والمحاسبة الحكومية لما لھا من ع2قة في صلب ھذا الموضوع 

  

  : الدراسات المستقبلية

  :ضوء التوصيات السابقة يقترح الباحث القيام بالدراسات اLتية  في

إجراء دراسات في مجال قياس التكاليف والمنافع البيئية الناجمة عن شركات القطاع  -1

 .وبناء نماذج محاسبية لتطبيقھا على القطاع الصناعي في اليمن ،  الصناعي

أنظمة محاسبة التكاليف نتيجة  إجراء دراسة تحليلية للتغيرات التي يمكن أن تطرأ على -2

  .الموضوعات المؤثرة في مجال البيئة 
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  قائمة المراجع

  أو� الكتب العربية 

 . الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية، لدوليةمعايير المحاسبة ا، )1996(أبو غزالة  -1

دار صفاء للنشر ،  1ط، المدخل الحديث لتدقيق الحسابات ، )2000(أحمد حلمي جمعه  -2

 .ا9ردن، والتوزيع

 .ا�سكندرية، الدار الجامعية" المحاسبة المالية المتقدمة"2001،محمد بدوي، أحمد شحاتة -3

 .عمان، صفاء دار، الحديث والتأكيد التدقيق ىال المدخل، )2009( جمعة حلمي أحمد -4

  .ا�سكندرية، الجامعية الدار، البيئية المراجعة، )2005( لطفي أحمد السيد أمين -5

 الدار، التأكيد وخدمات المراجعة في متقدمة دراسات، )2007( لطفي أحمد السيد أمين -6

  .ا�سكندرية، الجامعية

، ا�سكندرية ، كمال خليفة أبوزيد ترجمة، يةالنظرية المحاسب، )1992(الدون ھندريكسون  -7

 .مصر 

تطوير مھنة المراجعة لمواجھة المشك2ت المعاصرة وتحديات ، )2001( جورج دانيال غالي -8

 .مصر، ا�سكندرية، الدار الجامعة للنشر، ا�لفية الثالثة

دار ، ا�بداع المحاسبي ودوره في تنمية المھارات ا3دارية، )1998( حسين مصطفى ھ2لي -9

 .مصر، القاھرة، النھضة العربية للنشر

ا�كاديمية للنشر ، البعد المحاسبي لجدوى تقييم ا�ستثمارات، )2000( حكمت الراوي -10

 .ا�ردن، والتوزيع

ا�فصاح المحاسبي ( ا�تجاھات الحديثة في المحاسبة ، )1996( حلمي عبد الفتاح البشبيشي -11

 .مصر، القاھرة ،دار النھضة العربية )دراسة تحليلية  –

، التطبيقات العملية -ا3طار الفكري،مدخل النظرية المحاسبية  ،)2003(رضوا حلوة حنان  -12

 . ا9ردن ،عمان، دار وائل للنش

 . دمشق الرضاء دار، 14000وا�يزو البيئية ا�دارة نظم، )2001( الصرف حسن رعد -13

، ا�ردنية الزيتونة جامعة، ا�دارية والعلوم ا�قتصاد كلية، )2015( الشحنة ابوزيد رزق -14
  . ا�ردن، عمان، للنشر وائل دار
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الطبعة ، الكويت، الس2سلدار ذات ، نظرية المحاسبة، )1990(عباس مھدي شيرازي -15

 ا�ولى 

 مؤتمر، التطبيق ومقومات الفكري ا�طار البيئية المحاسبة ،)2007( ابوزر إسحق عفاف -16

 . ا9ردن، الماليةو ا�دارية العلوم كلية  ،في2ديفيا جامعة

، المشاكل المحاسبية المعاصرة ،)2002( ،وعبدالناصر نور وعلي الدوغجي مؤيد الفضل -17

 . ا�ردن، عمان ،الطبعة ا�ولى ،والطباعة دار المسيرة للنشر والتوزيع

دار النشر مركز ، في المشاكل المحاسبية المعاصرة اءاتقر، )2002(محمد الفيومي محمد  -18

 . �ردنا، الكتب ا9ردني

دار النشر مركز الكتب ، مقدمة في ا�حصاء، )2002(عدنان محمد عوض، محمد صبحي  -19

 . ا9ردن، ا9ردني

المحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسئولية ا�جتماعية ، )2000(محمد عباس بدوي  -20

 . مصر، ا�سكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، للمشروع

، ا�سكندرية، الدار الجامعية للنشر، سبة المالية المتقدمةالمحا، )2001(محمد عباس بدوي  -21

 . مصر

 . عمان، دار حنين، نظرية المحاسبة واقتصاد المعلومات، )1996(واخرون، محمد مطر  -22
 

  

  : والمؤتمراتالدوريات :      ً ثانيا  

مجلة المحاسبين  الربحية التجارية والربحية ا�جتماعية، )1983(إبراھيم أحمد الصعيدي -1

 . القاھرة، نقابة التجاريين، جعينوالمرا

المجلة ، )      ً ضريبيا   /       ً محاسبيا  (تأثر العوامل البيئية في المشروعات  ،)1995(إبراھيم حماد محمد -2

 .القاھرة ، جامعة عين شمس ،كلية التجارة، العدد الثاني ،والتجارةالعلمية ل2قتصاد 

 القانوني المحاسب مجلة، اريا�ستثم والقرار المالية التقارير، )1994(مصيص روحي أسكندر -3

 .ا�ردن، عمان، 82العدد، العرب القانونين للمحاسبين العربي المجمع نشرة، العربي

التكلفة ا�جتماعية لتلوث البيئة بين الفكر وإجراءات القياس  ،)1997(إسماعيل محمود إسماعيل  -4

 . سوريا، مجلة بحوث جامعة حلب ،المحاسبي

 خ2ل من ا�قتصادية للمنشآت وا�جتماعي البيئي ا9داء عن التعبير إمكانية، )1998( شھير أحمد -5

 جامعة،  التجارة كلية، 25 العدد، التجارة لكلية العلمية المجلة، المحاسبية للنظرية الفكري اطار

  .مصر، أسيوط
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دراسة : تأثير الخصائص البيئية على أنظمة المحاسبة والرقابة  ،)1992(أحمد عبدالولي الصباغ -6

 . مجلة ا3دارة، ليلية مقارنةتح

معھد ا�دارة ، مجلة ا3دارة العامة، ؛ إطار مقترحمراجعة ا9داء البيئي ،)1999(السيد احمد السقا -7

 .السعودية ، اضالري ،المجلد التاسع والث2ثون ،العامة

 ا�ھلية الشركة في البيئي ا�داء عن المحاسبي ا�فصاح، )2011( البھلول عادل، الطاھر -8

Rسمنت ا�ھلية الشركة على تطبيقية دراسة، بليبيا المساھمة سمنتلRجامعة مجلة، بليبيا ل 

  .ا�ول العدد، 27المجلد، دمشق

 البيئية المسؤولية عن ا�فصاح أھمية ،)2003( وآخرون الخيال عبدa المحسن عبد توفيق -9

،  المحاسبي الفكر مجلة، سعوديةال العربية المملكة في المنشورة المالية التقارير في وا�جتماعية

 . مصر،  2 العدد 7 مجلد

 على ا�قتصادية الوحدات 9نشطة البيئية التأثيرات أثر، )1994(غالي دانيال جورج -10

، الثاني العدد ملحق، التجارة كلية، والتجارة ل2قتصاد العلمية المجلة  المراجعة مھنة ممارسة

  . مصر، القاھرة، شمس عين جامعة

 . 69العدد، آفاق اقتصادية مجلة ،البيئة المحاسبية كنموذج ،)1997(د الراوي حكمت احم -11

، بيروت، مجلة الباحثالمراجعة ا�جتماعية مجال حديث  ،)1988(سمير عبد الغني محمود -12

 . 51العدد، السنة العاشرة

 شابھةالم المالية والشركات للبنوك المالية البيانات في ا�فصاح مستوى، )2006( حسين  خشامة -13

 .ا�ردن، 17مجلد، لQبحاث النجاح جامعة مجلة، ا9ردن في المندمجة

 دعم في البيئي ا�فصاح دور، )2012( حسن خالص، والناصر، يونس إبراھيم صالح، الشعباني -14

 .العراق،بغداد،93العدد،المستنصرية جامعة، وا�قتصاد ا�دارة مجلة، المستدامة التنمية

 الحاجة بين الجزائرية ا�قتصادية للمؤسسة البيئي التأھيل ،)a )2012 عطا بن عائشة -15

، إفريقيا شمال دول إقتصاديات في للمؤسسة البيئي التأھيل حول ا9ول الدولي الملتقى، والضرورة

 . نوفمبر7- 6، ا�غواط، الثليجي عمار جامعة

دراسة  :قياس تكاليف أضرار ومعالجة التلوث الصناعي ،)1994(عبد الھادي احمد القط -16

 .مصر  ،مجلة أسيوط للدراسات البيئية ،تطبيقية على صناعة الحديد والصلب
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 السورية للشركة البيئي ا9داء لتكاليف المحاسبي القياس ،)2010( الشحادة قاسم الرزاق عبد -17

 ا�قتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة الجودة، مجال في التنافسية قدرتھا في وتأثيره لQسمدة العامة

 . سوريا ا9ول، العدد ، 26 المجلد قانونية،وال

ا�فصاح عن المعلومات ا�جتماعية في القوائم المالية ، )1986(عبدالمجيد محمد محمود -18

العدد الثالث ، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، نموذج مقترح للشركات الكويتية، المنشورة

 .وا�ربعون 

 في ا�قتصادية الوحدات أداء عن المحاسبي صاحا�ف أثر،)1995(علي نصر الوھاب عبد -19

 المال سوق في ا9سھم في ا�ستثمار قرار متخذي سلوك على البيئة تلوث مكافحة مجال

، شمس عين جامعة، التجارة كلية، الثاني العدد، والتجارة ل2قتصاد العلمية المجلة، المصري

  .مصر

 ،دراسة اختيارية، ومات العماليةا�فصاح المحاسبي عن المعل ،)1986(عراقي العراقي -20

 .مصر ، جامعة أسيوط ، كلية التجارة، العدد التاسع ،المجلة العلمية كلية التجارة

ا�فصاح عن ا9داء ا�جتماعي لوحدات القطاع العام  ،)1987(علي عبد المجيد عبد الحميد -21

كلية ، التجارية المعاصرةمجلة البحوث  دراسة ميدانية -الصناعي في تقارير تقييم ا9داء المنشورة

 . جامعة أسيوط، التجارة بسوھاج

 - دور المحاسب ا�داري في قياس وتحليل التكاليف البيئية ،)1999(عمر حسين عبد البر -22

المجلة العلمية لكلية  ABCحالة دراسية افتراضية لتطبيق أسلوب التكاليف على أساس النشاط 

 . طرجامعة ق ،العدد العاشر ،ا3دارة وا�قتصاد

المعايير المحاسبية في ا�فصاح البيئي بين النظرية والتطبيق  ،)2001(عمر حسين عبد البر -23

مجلس  ، العدد ا�ول، المجلد الرابع ،المجلة العربية للمحاسبةفي الشركات الصناعية المصرية 

 . البحرين، التعاون الخليجي

 للمنشآت وا�جتماعي البيئي ا9داء عن التعبير إمكانية، )1998( الشھير محمد احمد عمر -24

، 25 العدد،  17 المجلد، العلمية المجلة، المحاسبية للنظرية الفكري ا�طار خ2ل من ا�قتصادية

 .مصر، أسيوط جامعة التجارة كلية

دور مدقق الحسابات في حماية البيئة دراسة  ،)1999(إسماعيل محمود، غالب عوض صالح -25

 . سوريا، دمشق، العدد الثاني، 15المجلد، �قتصادية والقانونيةميدانية مجلة جامعة دمشق للعلوم ا
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 دراسة:  القرارات اتخاذ في البيئية المعلومات دور تحليل" ،)2004( محمد أحمد،  كامل -26

 للعدد ا�ول الملحق، طنطا جامعة، التجارة كلية، والتمويل للتجارة العلمية المجلة،  "وعملية نظرية

 .الثاني

المنشورة للشركات المساھمة  التقارير الماليةتقييم ا�فصاح الفعلي في  ،)1993(محمد مطر -27

مجلة  ،العامة ا9ردنية في ضوء قواعد ا�فصاح المنصوص عليھا في أصول المحاسبة الدولية

 . الجامعة ا9ردنية، دراسات

مالية أھمية المعلومات المحاسبية ومدى توافرھا في التقارير ال ،)1991(يأسين احمد العيسى -28

مؤته للبحوث ، المنشورة للشركات المساھمة في ا9ردن للمستثمرين في سوق عمان المالية

 . 2العدد، 6المجلد، والدراسات

دراسة ميدانية 9راء عينة من : المراجعة البيئية في ا9ردن ،)1999(يوسف فرج جھماني -29

 . السعودية، لعزيزجامعة الملك عبدا، مجلة ا�قتصاد وا3دارة، المراجعين القانونيين

مجلة ، محاسبة المسئولية ا�جتماعية والشركات المساھمة العامة، )1996(، ـــــــــــــــ -30

 . ا9ردن، جامعة اربد، أبحث اليرموك

  

  :الرسائل العلمية والتقارير

إطار محاسبي مقترح لRفصاح عن ا9داء البيئي في ظل معايير  ،)2007(أبو زيد،  -1

رسالة ماجستير في ، "تطبيق على قطاع ا�سمدة بجمھورية مصر العربيةبال الجودة البيئية

معھد الدراسات والبحوث ، قسم ا�قتصاد والقانون والتنمية ا�دارية البيئية، العلوم البيئية

 .مصر ، جامعة عين شمس، البيئية

 وا�لتزامات التكاليف عن وا�فصاح قياس إمكانية، )2006( عثمان التھامي، الكشر -2

 الدراسات اكاديمية، منشورة غير ماجستير رسالة، الليبية الصناعية الشركات في لبيئيةا

  .ليبيا، العليا

أھمية ا�فصاح عن المسؤولية ،)2003( الخيال وآخرون ، المحسن عبدa توفيق عبد -3

مجلة ، البيئية وا�جتماعية في التقارير المالية المنشورة في المملكة العربية السعودية

 .مصر  ،جامعة عين شمس، كلية التجارة ، 2العدد  7مجلد ، كر المحاسبي الف

 حالة دراسة – الجبائية المخاطر تدنئة في المراجعة دور، )2012( توصالح حميدا -4

، التجارية العلوم في ماجستير شھادة، الواد بو�ية ا�قتصادية المؤسسات من عينة

  . رقلةو، ومرباح قاصدي جامعة، وجباية محاسبة تخصص
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 المالية التقارير في ا�فصاح تحقيق مدى قياس، )2010( مسلم محمد عمر الحواتمة -5

 رسالة، عمان سوق في المتداولة العامة المساھمة الصناعية للشركات المنشورة
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  الس2م عليكم ورحمة a وبركاته

  ،،،تحية طيبة وبعد 

ه الدراسة نتوجه اليكم بفائق التقدير وا�حترام راجين حسن تعاونكم �نجاح ھذ

الميدانية التي تھم جميع ا9طراف التي لھا اھتمام بالتقارير المالية التي تصدرھا 

ستكمال رسالة الماجستير في مجال ا       ً       وتحقيقا  9غراض ، الشركات الصناعية

  :بعنوان ، المحاسبة

  ا�فصاح المحاسبي ا�جتماعي البيئي في الشركات الصناعية اليمنية

تمام ھذه إ               ً     ً    التي تشكل رافدا  مھما  في ، شاركة الفعالة والبناءةنأمل منكم التفضل بالم

من خ2ل ، ةلذا نرجو تعاونكم في تزويدنا بالبيانات ال2زمة والضروري، الدراسة

لما لذلك من ، وا�جابة العلمية الدقيقة على ا�سئلة المطروحة، تعبئة ھذه ا�ستبانة

  .يمكن ا�عتماد عليھا وتعميمھا  اثر جوھري في الوصول إلى نتائج دقيقة وقاطعة

وسوف تعامل بسرية ، ونوجه عنايتكم أن جميع ا�جابات سوف تكون موضع ثقة

كما ان نتائج الدراسة ، ولن تستخدم إ� 9غراض البحث العلمي فقط، تامة

ولن يشار الى أي اسم من ا�سماء المشاركة في ا�جابة ، ستعرض بشكل عام

  .على ھذه ا�ستبانة 

  خالص الشكر والتقدير على تجاوبكممع 

  وتفضلوا بقبول فائق التقدير وا�حترام

  

                       

  صالح عوض كريس/ الباحث                      
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ة أن ا3فصاح المحاسبي عن ا�داء ا�جتماعي البيئي في الشركات الصناعي : ا�ولىالفرضية 

  .                   ً                    اليمنية يعتبر كافيا  في قوائمھا المالية 

  الفقرات  الرقم
  موافق

  بشدة
  محايد  موافق

  غير 

  موافق

  غير

موافق 

  بشدة

1  

التقارير � يتم ا�فصاح عن ا9داء ا�جتماعي البيئي في 

  .أو أيا من مرفقاتھا  المالية

          

2  

تعد الشركات قائمة مركز مالي عن نشاطھا ا�جتماعي 

  .البيئي 

          

3  

يتم بيان ا�لتزامات البيئية الحالية والمتوقعة بشان التلوث 
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4  

بيان بالمعد�ت القصوى لتلوث البيئة والتي � يجوز 
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5  

� يقتصر دور المحاسب في إعداد البيانات المالية 

  .التقليدية فقط 

          

6  

تعد الشركات قائمة دخل عن ا9داء ا�جتماعي البيئي 

  .لنشاطھا 

          

7  

تعد الشركات موازنة تقديرية بالنفقات الرأسمالية أو 

  التشغيلية لQداء

  .ا�جتماعي البيئي للشركات  

          

8  

ھناك تقرير سنوي لQداء ا�جتماعي البيئي عن نشاط 

  .الشركات 

          

9  

على مكافحة تلوث البيئة إلى إجمالي بيان نسبة ا�نفاق 
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10  

بيان نسبة مصاريف تشغيل أنشطة مكافحة تلوث البيئة 
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  .دخل الشركة 

          

11  

بيان بأنشطة الشركات في الحد من تلوث البيئة التي 

  .تسببه 

          

12  

التي تسبب  صورة من بيان مؤسسة حماية البيئة با9نشطة

  تلوث البيئة

  .وترتبط بنشاط الشركات 
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بيان معدل القضايا المرفوعة على الشركات ونوعھا من 

  .جانب المتضررين بسبب تلويثھا للبيئة

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



134 

 

البيئي في و المالية عن ا�داء ا�جتماعي القوائمإن ا3فصاح المحاسبي في  :الفرضية الثانية 

  .القرارات ا�زمة يذتخذو أھمية لمالشركات الصناعية اليمنية يقدم معلومات 

  الفقراتالرقم
  موافق

  بشدة
  محايدموافق

  غير

  موافق

  غير

موافق 

  بشدة

            .التوسع في ا�ستثمار في الشركات التي يؤثر نشاطھا على البيئة  16

17  
   التقارير الماليةيتم تحسين صورة الشركات أمام مستخدمي 
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            .                                   ٍ التي تفصح عن أدائھا البيئي بشكل كاف  ا�ستثمار في الشركات   21
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  .ا�ستثمار فيھا
          

24  
إن ا�فصاح عن ا9داء البيئي يقدم معلومات مھمة لمستخدمي 

  .ر الماليةالتقاري
          

            .                              ً      ً           يجب على الحكومة ان تطلب إفصاحا  بيئيا  من الشركات  25
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للشركات  التقارير الماليةيحصل المستفيدون من 
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27  
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ا�فصاح عن المعلومات ا�جتماعية وا�قتصادية التي 
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Abstract   

The study aimed at identifying the extent to which the Industrial 

Companies are committed to disclose their social and environmental 

performance. It also aims to highlight the objectives that prevent the 

industrial companies from disclosing their social and environmental 

performance. 

The problem of the study has been the lack of interest of the Yemeni 

industrial companies in disclosing of social environmental accounting of 

the information that gives a clear picture of their social environmental 

activities, and in order to achieve the objective of the study, the 

researcher designed a questionnaire and distributed to individuals working 

in the financial and accounting departments in industrial companies, 142 

questionnaires have been distributed. There were 112 questionnaires viable 

for analysis and the study concluded with a set of results. 

The researcher came up with a number of conclusions, the most 

important of which are: 

1) Industrial companies don’t disclose their social environment 

performance. 

2) There are many obstacles that limit the industrial companies to 

disclose accounting forNtheir social environment performance; the most 

prominent of these obstacles are the lack of educational programs to 

introduce the requirements for the disclosure of social environmental 

performance, the absence of an accounting system that meets the purpose 

of social environmental performance disclosure, the lack of binding laws to 

disclose social and environmental performance, the difficulty of cost 

measurement and the lack of willingness to disclose the costs associated 

with the environmental damages resulted from 

its operations, even if measurable. 
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At the conclusion of the research, the researcher recommended that: the 

Yemeni industrial companies that are active from its nature should affect 

the environmental disclosure of the extent of its preservation of the 

environmental or not, and the efficiency of its performance in the planning 

and implementation of necessary activities to combat environmental 

pollution to include disclosure of both financial and economic disclosure 

and social environmental disclosure. In addition to the need for legislation 

and formal procedures to force these companies to protect and preserve the 

environmental, but to consider the possibility that the executive regulation 

of such legislation would include models for environmental social 

accounting disclosure similar to the applicable accounting disclosure 

models for financial and economic performance. 
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