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هدفت هذه الدراسةةة ىلع عرم مفم ا التكاليف البيئية ووب يبما ومشةةك،وما، اسةةتفرام مفم ا الت     المستتتصل :

البيئي ووكاليفه، كما قامت ع ع اختبار ع ع عدة فرضةةةةةةيا: منماك هنالل دور لمحاسةةةةةةبة التكاليف البيئية في قيا  

وكاليف الت    البيئي لشركا: السكر الفام ة  ووقدير وكاليف الت    البيئي بالشركا: الصناعية، ال يتم قيا  ووحديد

وم اسةةةتمداا المنمل ال  ةةةفي التح ي ي ومن خ،ل وح يل البيا ا: وم  ب الية النيل األبيض بالطرق الف مية الصةةةحيحة.

الت  ةةةل ىلع عدة  تامل منماك ال وقا  وكاليف الت    البيئي لدر اةةةركا: ى تار السةةةكر الفام ة ب الية النيل األبيض 

بما.  المحيطة البيئة ودمير ىلع يؤدي الشةةةركة لمذه البيئي الت    وكاليف قيا  لطرق الف مية الصةةةحيحة، وعن عدابا

كما وم اقتراح عدة و  ةةةيا: منماك يفضةةةل عن وقا  وكاليف الت    البيئي لدر اةةةركا: ى تار السةةةكر الفام ة ب الية 

 حتع ال و اجه الشركا: البيئي الفشل وكاليف مفم ا لتبنيالنيل األبيض بالطرق الف مية الصحيحة، وهنالل ضرورة 

 البيئي. الت    وكاليف قيا  مجال في س بية  تامل
 .اركا: السكر، الت    البيئي، التكاليف البيئية كالكلمات المفتاحية

 
The Role of Accounting of environmental Costs in Measuring and Estimating the 

Costs of environmental Pollution of Industrial Companies: The Case Study of 

Sugar Companies operating in Blue Nile Estate, Sudan 
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Abstract: This study aims to illustrate the concept of environmental costs, its 

classification and its problem. The study stated several hypotheses such as: the costs of 

environmental costs play a role in measuring and estimating the costs of environmental 

pollution of the industrial companies. It is impossible to measure and determine the 

environmental pollution costs of Sugar companies operating in Blue Nile, Sudan through 

true scientific approaches. The study followed the analytical descriptive method. Data 

analysis of the study shows some results such as: It is difficult to measure and determine 

the environmental pollution costs of Sugar companies operating in Blue Nile Sudan 

through true scientific approaches. Not measuring the costs of the environmental 

pollution of those companies will damage its surrounding environment. The study 

recommends that it is necessary to measure the costs of the environmental pollution of 

Sugar companies operating in Blue Nile, Sudan through the true scientific approaches. 

The study calls for adopting the concept of the costs of environmental failure so that 

companies will not encounter negative impacts in the field of measuring the costs of 

environmental pollution. 
Keywords: environmental costs, costs of environmental, Sugar companies  
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 المقدمة:

فا ةةةرة ىلع وقفة من برز: حاجة الشةةةركا: الصةةةناعية  في ظل التط را: االقتصةةةادية المص

عجل ىعادة النظر لتق يم مسةةةةارها وبصةةةةفة خا ةةةةة فيما يتف ل بف،قتما بالبيئة، ومن ةم برز: عهمية 

التفرف ع ع المشةةةةةةك،: التي وصحي  بمذه المنظما: من عجل الفمل ع ع ع،جما، ووفتبر مشةةةةةةك ة 

 اجه المنظما: الصةةةناعية بصةةة رة عامة ووتفاقم خط رة الت    البيئي من عخطر المشةةةك،: التي و

هذه المشةةةةةةك ة في ظل ليار الدور الففال ل دولة وعدا االسةةةةةةتجابة االختيارية ل رقابة ع ع الت    

 والحد من وأةيره ع ع البيئة من قبل منظما: األعمال.

 

 مشكلة الدراسة: 

وظمر مشةةك ة البحم من خ،ل التسةةالل الرميسةةي التاليك هل هنال دور لمحاسةةبة التكاليف  

البيئية في قيا  ووقدير وكاليف الت    البيئي ل شةةةةةركا: الصةةةةةناعيةت وىذا كا ت اإلجابة بنفم ما ه  

األبيض ذلل الدورت وهل يتم قيا  ووقدير وكاليف الت    البيئي لشركا: السكر الفام ة ب الية النيل 

 بالطرق الف مية الصحيحةت وىذا كا ت اإلجابة بنفم ما هي و ل التب يبا: لفنا ر التكاليف البيئيةت 

 

 فرضيات الدراسة: 

 لإلجابة ع ع وسالال: مشك ة البحم ومت  يالة الفرضيا: اآلويةك 

بالشةةةةةةركا: هنالل دور لمحاسةةةةةةبة التكاليف البيئية في قيا  ووقدير وكاليف الت    البيئي  (1

 الصناعية.

ال يتم قيا  ووقدير وكاليف الت    البيئي لشةةةةةةركا: السةةةةةةكر الفام ة ب الية النيل األبيض  (2

 بالطرق الف مية الصحيحة.

 

 أهمية الدراسة:

 وظمر عهمية الدراسة من خ،ل اآلويك 

 ى ه يستفرم اإلطار النظري لمفم ا التكاليف البيئية. (1

حاسبي لتكاليف الت    البيئي.يتناول مفم ا الت    البيئي والق (2  يا  المص

 يمتبر مدي قياا اركا: السصكر الفام ة ب الية النيل األبيض بقيا  وكاليف الت    البيئي. (3

 

 أهداف الدراسة:

 هدفت هذه الدراسة ىلع ما ي يك  

 عرم مفم ا التكاليف البيئية ووب يبما ومشك،وما. (1

    البيئي.استفرام لمفم ا الت    البيئي ووكاليف الت  (2

 اختبار مدي قياا اركا: السصكر الفام ة ب الية النيل األبيض بقيا  وكاليف الت    البيئي. (3

 

 منهج الدراسة:

اوبفت هذه الدراسةةةةةة المنمل التاريمي لفرم الدراسةةةةةا: السةةةةةابقة، والمنمل االسةةةةةتنباطي 

 الستنباط الفرضيا:، والمنمل االستقرامي الختبار الفرضيا:.

 

 مجتمع وعينة الدراسة: 

ومثل مجتمع هذه الدراسةةة في الشةةركا: الصةةناعية التي وؤدي ىلي و    البيئة بشةةكل كبير  

كر، االسةةةمنت، واألدوية. عما عينة البحم فتتمثل في اةةةركا: ى تار السةةةكر ب الية  مثل اةةةركا: السةةةص
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لمحدودة ومصنع سكر النيل األبيض وهي اركة سكر كنا ة المحدودة، واركة صسكر النيل األبيض ا

 عس،ية، حيم وتمثل وحدة المفاينة في كادر المحاسبين والمراجفين واإلداريين بمذه الشركا:.

 

 هيكل الدراسة:

 قامت هذه الدراسة ع ع اآلويك 

ومة ووشتمل مقدمة ووشتمل ع ع المقدمة والدراسا: السابقة، اإلطار النظري، وح يل البيا ا:، والما

  يا:، قاممة المصادر والمراجع.ع ع النتامل والت 

 

 الدراسات السابقة:

ضةةما هنالل الفديد من الدراسةةا: السةةابقة المروبطة بم ضةة ا الدراسةةة يق ا الباحث ن بفر 

 وفقاً لآلويك

ومث ت مشك ة الدراسة في المماطر   :1م(2008( دراسة: خليل إبراهيم رجب وزياد هاشم يحي )1

جتمع والبيئة الناجمة عن الت    البيئي ع ع مسةةةةةة ت ر المنشةةةةةةأة وعةرها ع ع كصل الفام ين، عفراد المص

عم ماً، من فرضيا: الدراسة استمداا مجم عة من األساليب المحاسبية عن البيئة يؤدي ىلي ىبراز 

تمع، من  تامل الدراسةةةةةك اروفاا عدد  مسةةةةاهمة ال حدة االقتصةةةةادية في وحمل مسةةةةؤولياوما وجاه المجص

ن في ال حدة االقتصةةةةةةادية بمجم عة مفينة من األمرام داللة ع ع اروفاا المصصةةةةةةابين من الفام ي

شاركة ال حدة االقتصادية في حماية البيئة قياساً بقدراوما المالية وخبراوما  مست ي الت   ، ضفف مص

اإلدارية التي ومت كما هذه ال حدا: وهذا  اجم عن ضةةةةةةفف الرقابة من  احية وعدا وج د ق ا ين 

مل ال حدة بيئياً من  احية عخري، من و  ةةةةةةيا : الدراسةةةةةةةك حماية ووط ير ال حدة ول امح ونظم ع

االقتصةةةةادية بما ينسةةةةجم مع متط با: الحفاظ ع ع البيئة والفام ين والمجتمع. وتفل هذه الدراسةةةةة مع 

دراسةةةةة الباحم في وناولما لم ضةةةة ا المحاسةةةةبة البيئية ودورها في ىدارة المطر الناجم عن الت    

تابع، بينما ومت ف عن دراسةةةةةةةة الباحم في مح ر البيئي  عّي عن مح ر االوفاق بينمما في المتغير ال

الدراسةةةةةة التطبيقية حيم عجريت دراسةةةةةة الباحم ع ي اةةةةةركا: ى تار السةةةةةكر الفام ة ب الية النيل 

 األبيض، عما هذه الدراسة فقد عجريت ع ع عينة من الشركا: الصناعية بمدينة الم  ل.

ومث ت مشةةك ة الدراسةةة في عدا وج د مفايير   :2م(2009س الدين محمد جبريل )( دراستتة: شتتم2

محاسةةةةةبية في القيا  والتح يل ل تكاليف البيئية و قع قب الً عند وطبيل السةةةةةياسةةةةةا: المحاسةةةةةبية، من 

فرضةةةيا: الدراسةةةةك القيا  المحاسةةةبي ل تكاليف البيئية يزيد من فاع ية المف  ما: المحاسةةةبية، من 

اسةةةةك ىن وكاليف المحافظة ع ع البيئة وصفتبر من وكاليف اإل تار وع يه يصمكن ىدخال وكاليف  تامل الدر

البيئة ضةةةةمن بن د الق امم المالية، من و  ةةةةيا: الدراسةةةةةك ىلزاا المنشةةةةي: الصةةةةناعية بتقديم وقارير 

مت ف األم ر المتف قة ببيئة المنشةةةةأة ىلع الجما: الممتصةةةةة بالقضةةةةايا البيئية. وتفل هذه  دورية عن مص

الدراسة مع دراسة الباحم في المتغير المستقل وه  قيا  ووح يل التكاليف البيئية، بينما ومت ف عن 

دراسةةةةةة الباحم في عن دراسةةةةةة الباحم ركز: ع ع م ضةةةةة ا قيا  ووقدير وكاليف الت    البيئي 

 لشركا: ى تار السكر ب الية النيل األبيض.

سة من خ،ل التسالل الذي   :3م(2010)( دراسة: علي غزاي سعد المطيري 3 وظمر مشك ة الدرا

يق لك ما ىذا كان باإلمكان وضةةع منمل لمحاسةةبة المسةةؤولية عن التكاليف البيئية في ضةة ل المشةةاكل 

الناوجة عن الت    البيئي، من فرضةةةيا: الدراسةةةةك ال يؤدي وطبيل محاسةةةبة المسةةةؤولية ىلي خفض 

                                                 
ة ك ية اإلدار خ يل ىبراهيم رجب وزياد هاام يحي، دور المحاسبة البيئية في ىدارة المطر الناجم عن الت    البيئي واإلفصاح عنه، 1

 ا.2008واالقتصاد، جامفة الم  ل، 
ش رة، ك ية الف  ا امس الدين محمد جبريل، قيا  ووح يل التكاليف البيئية لزيادة ففالية المف  ما: المحاسبية، رسالة ماجستير لير من 2

 ا.2009اإلدارية، جامفة عا درمان اإلس،مية، 
قترح لمحاسبة المسئ لية عن التكاليف البيئية مع التطبيل ع ع 3 الة ماجستير لير اركة  ف  الك يت، رس ع ي لزاي سفد المطيري، منمل مص

 ا(.2010منش رة، جامفة عين امس، ك ية التجارية )
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سةةببة في الت   ، من  تامل الدراسةةة وج د ع،قة ذا: داللة مفن ية التكاليف البيئية في اإلدارا: المت

بين عنا ةةةةةر الن احي البيئية التي يجب ع ي  ظاا التكاليف المصطبل بالشةةةةةركة عن يصراعيما وبين عةر 

وطبيل محاسةةةةبة المسةةةةؤولية البيئية، ومن و  ةةةةيا: الدراسةةةةةك وضةةةةع خط  واسةةةةتراويجيا: وتف ل 

في  ةةة رة مشةةةروعا: وبرامل ومدا المجتمع ووصحسةةةن البيئة. وتفل هذه باأل شةةةطة البيئية وورجمتما 

الدراسةةةةةة مع دراسةةةةةة الباحم في المتغير المسةةةةةتقل وه  التكاليف البيئية عهميتما قياسةةةةةما ووح ي ما، 

وومت ف عن دراسة الباحم في المتغير التابع وكذلل مح ر الدراسة التطبيقية، حيم عن هذه الدراسة 

الك يت عما دراسة الباحم فقد عجريت ع ي الشركا: الصناعية إل تار السكر  طبقت ع ع اركة  ف 

 ب الية النيل األبيض.

سيد عبد الرحمن عباس )4 سة:  سبة   :4م(2011( درا سة في عدا وطبيل المحا ومث ت مشك ة الدرا

 عن التكاليف البيئية ع ع الرلم من عن الصةةةةناعة من عهم عسةةةةبار الت   ، من فرضةةةةيا: الدراسةةةةةك

القيا  المحاسةةةةةةبي ل تكاليف البيئية ال يؤةر ع ع النظرة االقتصةةةةةةةادية المادفة ل ربح في اةةةةةةركا: 

االسةةتثمار الصةةناعية في السةة دان، من  تامل الدراسةةةك يسةةاعد القيا  المحاسةةبي ل تكاليف البيئية في 

ةك عن وق ا ورايد القرارا: اإلدارية لشركا: االستثمار الصناعية في الس دان، من و  يا: الدراس

الدولة بمنح ح افز وشةةةجيفية ل شةةةركا: الصةةةناعية التي و تزا باأل ظمة البيئية كاإلعفال من الرسةةة ا 

والجبايا:. وتفل هذه الدراسةةةة مع دراسةةةة الباحم في المتغير المسةةةتقل وه  المحاسةةةبة عن التكاليف 

تابفة لكل منمما، كما وجدر اإلاةةةةةةةارة ى لع ا ه هنالل اخت،ف في البيئية ويمت فان في المتغيرا: ال

مح ر الدراسة التطبيقية حيم عن هذه الدراسة طبقت ع ع اركا: االستثمار الصناعية بشكل عاا، 

 عما دراسة الباحم طبقت ع ع اركا: ى تار السكر ب الية النيل األبيض.

  وتمثل مشك ة الدراسة في عن قيا  :5م(2012( دراسة: طه عليوي ناصر، هيثم هاشم الصفاف )5

ووح يل التكاليف البيئية لم وصةةةةل بفد ىلع المسةةةةت ر المط  ر في الفراق، وان الفديد من المنشةةةةي: 

و اجه الفديد من المشةةةةةاكل المتف قة بقيا  ووح يل التكاليف البيئية. يق ا البحم ع ع الفرضةةةةةية التي 

تامل مضةةةة  ة لنظاا مفادها عن ىلفال المنشةةةةي: عن قيا  ومفالجة بيا ا: التكاليف البيئية يؤدي ىلي  

المف  ما: المحاسةبي مما يؤةر سة باً ع ع القرارا: االسةتثمارية وسةياسةا: التسةفير والتمطي ، من 

 تامل الدراسة عن هنالل عساليب ووسامل وساعد النظاا المحاسبي ل منشأة ع ع و فير البيا ا: ال،زمة 

ياة المنتل عو النم ذر البيئي المت ازن، لقيا  ووح يل التكاليف البيئية من هذه ال سةةامل وح يل دورة ح

من و  ةةيا: الدراسةةة حم المنشةةي: الصةةناعية ع ع وطبيل  ظاا المحاسةةبة البيئية ومفالجة بيا ا: 

التكاليف المروبطة باأل شةةةةةطة البيئية حتع وك ن  تامل القيا  دقيقة وسةةةةة يمة. ويري الباحم ان هذه 

ه  قيا  ووح يل التكاليف البيئية بينما ومت ف عن الدراسةةةةة وناولت المتغير المسةةةةتقل في دراسةةةةته و

دراسةةته في مح ر الدراسةةة التطبيقية حيم  جد عن دراسةةة الباحم عجريت ع ي الشةةركا: الصةةناعية 

إل تار السةةةةكر ب الية النيل األبيض بينما هذه الدراسةةةةة عجريت ع ع عينة من الشةةةةركا: الصةةةةناعية 

 بمدينة الم  ل.

 

 اإلطار النظري:

سالبة الباحث ن في هذا المبحم مفم ا التكاليف البيئية وعهمية قيا  التكاليف البيئيتناول   ية، اآلةار ال

  التكاليف لفدا عخذ عنا ر التكاليف البيئية في الحسبان، عسبار حدو  التكاليف البيئية، طرق قيا

 البيئية وكذلل مشاكل قيا  التكاليف البيئية وفقاً لآلويك

 

                                                 
ن، رسالة دكت راه سيد عبد الرحمن عبا  ب ة، عهمية القيا  المحاسبي ل تكاليف البيئية، في ض ل  م  االستثمارا: الصناعية في الس دا 4

 ا(.2011ية الدراسا: الف يا )لير منش رة، جامفة الس دان ل ف  ا والتكن ل جيا، ك 
حاسبية الوماذ طه ع ي ي  ا ر، هيثم هاام المفاف، عهمية القيا  المحاسبي ل تكاليف البيئية ودورها في وففيل ج دة المف  ما: الم 5

د، قسم المحاسبة، صادراسة استط،عية آلرال عينة من المنشي: الصناعية بمدينة الم  ل، جامفة الم  ل، ك ية اإلدارة واالقت –القرارا: 

 103-65ا(، ص ص 2012مج ة اإلدارة واالقتصاد، السنة المامسة والث،ة ن الفدد اةنان ووسف ن )
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  ليف البيئية:أوالً: مفهوم التكا

قدا الفكر المحاسةةةبي وفريفا: كثيرة لمفم ا التكاليف البيئية ي ردها الباحم ع ع النح  التاليك يرر  

البفض بأ ما عنا ةةةةر التكاليف المروبطة برقابة ووحديد ووصةةةةحيح األخطال الناوجة عن وصةةةةرفا: 

ذلل يشةةمل الف امل الم  ةة وقرارا: لما عةار عكسةةية محتم ة ع ع حياة اإل سةةان والحي ان والنبا: و

. عما عخر فيرر بأ ما عداة ومد المسةةةةةةتفيدين بالمف  ما: المحاسةةةةةةبية ومتمذي 6ل مياه والم ال والتربة

القرارا: بمف  ما: التكاليف المتف قة بالن احي البيئية إلعطال  ةة رة كام ة عن عدال المنشةةأة بحيم 

. بينما يرر عخر بأ ما 7ا: المتف قة بالن احي الماليةوضةةةةم بيا ا: وتف ل باألدال البيئي ىلع جا ب البيا 

هي عنا ةةةةةةر التكاليف المحتم ة التي وتحم ه ال حدة االقتصةةةةةةادية في سةةةةةةبيل ال فال بمسةةةةةةؤوليتما 

االجتماعية وجاه المجتمع بأطرافه المتفددة سةة ال عن ومث ت هذه التكاليف في  ةة رة برامل وع شةةطة 

. كما عرفت بأ ما عبارة 8ل حدة بصةة رة اختيارية عو ىلزاميةاجتماعية عو  ةة رة مسةةاهما: وؤديما ا

عن وحديد التكاليف البيئية ووجميفما ووصةةةةةةنيفما ووح ي ما واسةةةةةةتمدامما والتقرير عنما لمن يمممم 

 .9األمر

ال الناوجة يرر الباحث ن عن التكاليف البيئية هي عنا ةةةةةةر التكاليف المروبطة برقابة ووحديد األخط 

شطة الم وجميفما ووح ي ما   ةة ل بيئة، كم يمكن و فما بأ ما وحديد التكاليف المتف قة بالبيئة وعن األ 

 ووصنيفما ووقديم المف  ما: ال،زمة لمن يمم األمر.

 

 ثانياً: أهمية قياس التكاليف البيئية: 

 ك10يري البفض عن عهمية قيا  التكاليف البيئية وتمثل في اآلوي 

ع ع عسس  في وق يم المف  ما: ال،زمة لتمطي  األ شطة بالمشروا قيا  التكاليف البيئية يسمم .1

 واقفية.

خل المشروا، ىجرال المقار ا: ال،زمة ل مفاض ة بين وك فة الت    وبين وك فة منع الت    من دا .2

نال األجمزة و باقت فة منع الت   ، وذلل  فة لتك  مل الممت  بدا المفدا: وكذلل المفاضةةةةةة ة بين ال

 في الت   . الما ة بالتحكم

أل شةةةةةةطة ايري الباحث ن عن قيا  التكاليف البيئية يسةةةةةةمم في وق يم المف  ما: ال،زمة في ومطي   

 بالمشروا وكذلل ىجرال المقار ا: ل مفاض ة بين وك فة الت    ووك فة منع الت   .

 ثالثاً: اآلثار السلبية لعدم أخذ عناصر التكاليف البيئية في الحسبان:

 ك11عورد البفض ا ه في حالة عدا عخذ عنا ر التكاليف البيئية في الحسبان، يمكن ىجمالما فيما ي ي 

ا وةةد ي مسةةةةةةت ي الج دة البيئيةةة والمرور عن المفةةدال: المحةةددة المقب لةةة والمتفةةارف ع يمةة .1

 ل، بفاةا: والفاقد عةنال عم ية التح ل اإل تاجي.

بدامل وتيح  بدرجة ال وجد مفما ال حدا: اإل تاجية، عيوراجع التقنيا: ووفاقم المشةةةةةةةاكل البيئية  .2

 الت افل مع ال  امح والق ا ين البيئية الصارمة، ووجنب الجزال المادي.

                                                 
قترح 6 صري ل محاسبين الجمفية الفربية ل تكاليف والمحاسبة اإلدارية، المفمد الم ،حسين محمد عيسع،  صظم التكاليف البيئية ىطار مص

 .13ا( ص2000ن األدال في م اجمة التحديا: المفا رة )مؤومر المحاسبة ع ،والمراجفين
ا(، 1998ة  ين ي) الح ىبراهيم ي  س الشمبا ي، مفايير وكاليف حماية البيئة حاال: وطبيقية ع ع عينة من الشركا: الصناعية في محافظ 7

 148عطروحة دكت راه لير منش رة، جامفة بغداد، ص 
اعا: محاسبية، في اإلفصاح عن المف  ما: البيئية في التقارير المالية، وراة عمل بفن ان ىبدحسين مصطفي ه،ل، اإلبداا المحاسبي  8

 .68ا(، ص2005جمم رية مصر الفربية، كفر الشيخ )
9 USPA Environmental Cost Accounting of Capital Budgeting, Branch Mark survey of Management 

Accounting,p2  

 14ا(، ص2009يد، المحاسبة عن التكاليف البيئية، ك ية التجارة، جامفة األزهر، فرا التشييد، )مطاوا السفيد الس 10
جارية، ك ية التجارة، جمال  ،ح ع م، التح يل المحاسبي لتكاليف التحكم البيئي، دراسة ميدا ية، المج ة الف مية ل بح   والدراسا: الت 11

 .256ا(، ص1998ثا ي )جامفة ح  ان، السنة الثا ية عشر، الفدد ال
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يجة ل،ستمداا وراجع القدرة التنافسية واألدال التس يقي والتصديري مع اروفاا وكاليف اال تار  ت .3

 المكثف ل مدخ،: اإل تاجية.

لج دة عخذ عنا ةةةةر التكاليف البيئية في الحسةةةةبان يؤدر ىلع ود ي مسةةةةت ي ا يرر الباحث ن عن عدا 

واألدال التس يقي  البيئية وكذلل وراجع التقنيا: ووفاقم المشاكل البيئية وكذلل وراجع القدرة التنافسية

 والتصديري مع اروفاا وكاليف اإل تار.

 رابفاًك عسبار حدو  التكاليف البيئيةك

 ك12هنال ة،ةة عسبار وؤدي ىلي حدو  التكاليف البيئية، وهييشير البفض ىلي عن  

 عسةةةبار قا   يةك وهي عسةةةبار متف قة بالق ا ين التي ع ةةةبحت مفروضةةةة ع ع الشةةةركا: وكذلل .1

 التف يما: الحك مية التي وقتضي بفرم ااتراطا: خا ة واجبة اإلوباا لحماية البيئة.

وجاه مؤسةةةسةةةا: األعمال حيم وشةةةفر  عسةةةبار حضةةةاريةك وهي عسةةةبار وتف ل بت قفا: المجتمع .2

 الدول والمجتمفا: بأهمية الحفاظ ع ع البيئة والم ارد الطبيفية.

ا عسةةبار خا ةةة بالمسةةتم لك وهي عسةةبار متف قة باحتياجا: ومتط با: المسةةتمل بشةةأن اسةةتمدا .3

عادة ىمنتجا: لير ضةةارة بالبيئة فالمسةةتم ل الي ا يرلب في اةةرال منتل يسةةمل التم   منه عو 

 يره.ودو

لق ا ين يري الباحث ن عن عسةةةةةةبار حدو  التكاليف البيئية وكمن في عسةةةةةةبار قا   ية وهي متف قة با 

جاه المفروضةةةةةةة من قبل الدولة لحماية البيئة وكذلل بأسةةةةةةبار حضةةةةةةارية وتف ل بت قفا: المجتمع و

وتف ل  ارمؤسةةسةةا: األعمال وذلل إلحسةةاسةةما المتنامي لحماية البيئة والمحافظة ع يما، وهنالل عسةةب

 بالمستم ل وو قفاوه بشرال منتجا:  ديقة ل بيئة.

خامساًك طرق قيا  التكاليف البيئيةك عاار البفض ىلي عن عم ية قيا  التكاليف البيئية ومر بمرح تين 

هما حصةةةةةةر ىجمالي عنا ةةةةةةر التكاليف البيئية ووب يب التكاليف البيئية ويمكن عرم كل ذلل من 

 ك13خ،ل اآلوي

يةك المدف من هذه المرح ة وحديد ىجمالي المرح ة  األوليك مرح ة وحديد وحصةةةةةةر التكاليف البيئ

التكاليف ع ع مسةةةت ي المشةةةروا من خ،ل النظاا المحاسةةةبي التق يدي المطبل بالشةةةركة والذي يق ا 

 ك14بحصر التكاليف وفقاً لآلوي

  عنصر تسبب في ىحداوكاليف بيئية رعسماليةك وهي بن د التكاليف التي يتحم ما المشروا الم (1

اهم في عو مجم عة عنا ةةر ل ت    البيئي مقابل و فير اآلال: والمفدا: والتجميزا: التي وسةة

تي يتحم ما الحد من الت    لفترة عو لفترا: مالية، ووتضةةةةةةمن التكاليف المالية كافة البن د ال

 المشروا في مرح ة ما قبل الشرال والتجريب ووشغيل اآلال: وهيك

  شةةةةطة السةةةةابقة لفم ية اإل ةةةة،ح البيئية ووشةةةةمل الرسةةةة ا التي ودفعوك فة األ (ع)

ل شركا: المندسية واالستشارا: المارجية من عجل ىجرال الفح  اإل ،حي 

ية، ودراسةةةةةةةة الجدور وععد ةا: واألخطار البيئ اد لم اقع الفمل ووقييم اال بفا

البيئة خطة الفمل اإل ةة،حية ووشةةمل اآلويك دراسةةة ىح،ل م اد لير ضةةارة ب

ييم بدالً من الم اد الضةةةةةةةارة بالبيئة ووقييم اختيار م ردي الماا، دراسةةةةةةةة ووق

 منتجا:  ديقة بالبيئة وال يتروب ع يما حدو   فايا:.

                                                 
 16-15حسين محمد عيسع، مرجع سبل ذكره، ص ص  12
 20المرجع السابل، ص 13
ام، مركز البح  ، عحمد فرل ي، قيا  وك فة و    البيئة في  ناعة وكرير الزيت، المم كة الفربية السف دية بالتطبيل ع ع مصفاة الري 14

 67ا(، ص 1983ك ية الف  ا اإلدارية، جامفة الم ل سف د)
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وك فة اآلال: والمفدا: والتقنيا: الممصةةةةصةةةةة لإل ةةةة،ح البيئي التي ليس لما  (ر)

 ك15استمداما: بدي ة ووشمل

 وك فة وركيب ف،ور لمنع و    الم ال. -

 وك فة ممفضا: الض ضال. -

 وك فة الحد من الغاز، وعجمزة ى ذار لاز. -

 وك فة عوعية ونقية المم فا:. -

 وك فة مفدا: الس،مة البيئية. -

 وك فة  ناديل القماما: والكاسحا: المستمدمة في هذا المجال. -

الفترة وكاليف بيئية جاريةك ويقصد بما جميع التكاليف المستنفذة والتي يتم خصمما من ىيرادا:  (2

 ك16وونقسم ىلي قسمين

ر جميع التكاليف التي ونفل مبااةةرة من قبل ال حدة االقتصةةادية في مجال الت   ، ووفتب -ع

نة من التكاليف التي ع فقت في ىزالة النفايا: الضةةةةةةةارة بالبيئة في فترة محاسةةةةةةبية مفي

لفترة احسار األرباح والمسامر خصماً ع ع ىيرادا:  التكاليف اإلدارية التي وحمل ىلي

 المحاسبية.

ن مالتكاليف التي ودفع ل جما: الرسةةةةةةمية من قبل ال حدة االقتصةةةةةةادية في مجال الحد  -ر

 الت   ، عو الغراما: التي ودفع  تيجة لت    حد  في الفترة المحاسبية.

يد ال  حل قيةا  ووحةد صةةةةةةر تكةاليف البيئيةة وتمثةل في حيري البةاحث ن عن المرح ةة األولع من مرا

عن التكاليف  التكاليف البيئية ووقسةةةةةيمما ىلع وكاليف بيئية رعسةةةةةمالية ووكاليف بيئية جارية، حيم  جد

تي وؤدي ىلي البيئية الرعسةةمالية وتمثل في اةةرال المفدا: واآلليا: واألجمزة الما ةةة بمنع الت    ال

رة المحاسةةةةةةبية ارية وهي التكاليف التي ونفل خ،ل الفتخدما: ط ي ة األجل، عما التكاليف البيئية الج

 الجارية ويتم وحمي ما ىلي حسار األرباح والمسامر الماص بالفترة المحاسبية.

م   ا التك فة المرح ة الثا يةك مرح ة وب يب التكاليف البيئيةك يمكن وب يب التكاليف البيئية من حي

 ىلي ما ي يك

الدفاعية(ك وهي وشةةةةةمل وكاليف اإلدارة البيئية والفمالة  وكاليف ع شةةةةةطة المنع )التكاليف (1

تأةيرا:  ئة ومنع ال والمدما: المارجية التي وتحم ما ال حدة االقتصةةةةةةةادية لحماية البي

السةةالبة أل شةةطتما ع ع المجتمع الداخ ي والمارجي ووتضةةمن وكاليف البحم والتط ير 

داا وكن ل جيا  ظيفة بممت ف ع شطة المادفة لمنع الت    والنسبة البيئية من وكاليف استم

 .17ال حدة االقتصادية

وكاليف الحصةةةةةر والقيا ك وهي التكاليف الناوجة عن األ شةةةةةطة التي وزاولما المنشةةةةةأة  (2

 ك18بغرم قيا  ومتابفة المصادر المسببة لألضرار البيئية ووقييم األ شطة التالية

 المنشأة.ع شطة متابفة مست يا: الت    في الم اد المستمدمة داخل  -

 ع شطة متابفة مست يا: الت    في المم فا: الناوجة من التشغيل. -

                                                 
 88-87المرجع السابل، ص ص  15
 20ص، مطاوا السفيد السيد، مرجع سبل ذكره 16
ا:، جامفة لكااف، اوجاها: وط ير اإلفصاح المحاسبي  ح   ظاا متكامل ل مف  ما: البيئية، المج ة المصرية ل دراسمحمد ي سف ا 17

 130المنص رة، ك ية التجارة، المج د الثالم والث،ة ن، الفدد الثا ي، ص
 13-12مطاوا السفيد السيد، مرجع سبل ذكره، ص ص  18
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 ع شطة متابفة عم يا: المراجفة البيئية. -

 ع شطة متابفة الف،قة بين المنشأة واأل شطة البيئية الممت فة. -

وكاليف ع شةةةةةةطة الرقابةك وومدف هذه المجم عة من األ شةةةةةةطة ىلي الرقابة والتحكم في  (3

بالبيئة وينشةةةةأ عن مزاولة هذه األ شةةةةطة وكاليف رقابية، ومن عمث ة هذه الم اد الضةةةةارة 

 .19األ شطة استمداا عدو: مفينة من الص ب في بنال خزا ا: ال ق د

وكاليف ع شطة الفشل البيئي)المفالجة(ك وهي التكاليف الناائة عن س ل استمداا الم ارد  (4

الم ارد الطبيفية من ه ال  التي ودخل في الفم يا: الصةةةناعية، وعيضةةةاً سةةة ل اسةةةتمداا

ومياه ووربة، كما عيضاً بأ ما التكاليف الناوجة عن األ شطة التي وزاولما المنشأة بغرم 

 .20ىزالة األضرار البيئية التي حدةت بالففل  تيجة فشل المنشاة في منفما في الماضي

ي  كاليف البيئ يد الت حد يا  وو ية من مراحل ق ثا  باحث ن عن المرح ة ال ب يب وة وهي مرح ة يرر ال

لت    مسةةةبقاً التكاليف البيئية، حيم وب ر ىلي وكاليف منع وهي التكاليف الدفاعية التي ومنع حدو  ا

ار عما وكاليف الحصر والقيا  وهي وكاليف وصرف بغرم قيا  ومتابفة المصادر المسببة لألضر

د الضةةارة بالبيئة، قابة والتكم بالم االبيئية، عما وكاليف الرقابة والتحكم وهي وكاليف ونفل من اجل الر

لتي حدةت عما وكاليف الفشةةةل البيئي فمي وكاليف ونفل من عجل مفالجة المشةةةاكل واألضةةةرار البيئية ا

 فف،ً.

جه بمجم عة سةةادسةةاًك مشةةاكل قيا  التكاليف البيئيةك يشةةير البفض ىلع عن قيا  التكاليف البيئية ي ا

 من المشاكل وهيك

قدية لأل شطة البيئيةك وكمن الصف بة األساسية في القيا  المحاسبي  ف بة وحديد قيم   -ع

ل تكاليف البيئية في ا ه من الصةةةةةةفب جداً وحديد قيم  قدية لأل شةةةةةةطة البيئية مما يدفع 

 ً  .21بالمحاسب ىلع وجاه ما عحيا ا

 ةةف بة حصةةر األضةةرار التي و حل بالبيئةك  ظراً ىلي  ةةف بة ىعادة الحال ىلي ما كان  -ر

ل حدو  الضةةرر البيئي ف ن مسةةألة حصةةر األضةةرار وصةةبح ضةةرورية من عجل ع يه قب

وقدير قيمة التف يض وهي مسألة من الصفب قياسما وومت ف من خالة ىلع عخري فض،ً 

 .22عن عن القيا  هنا يتم بص رة وقريبية وتداخل به الف امل الشمصية

شةةأةك و جد وكاليف ال يتم وسةةجيل وكاليف البيئة في حسةةابا: واضةةحة و ةةريحة في المن -:

متف قة بالبيئة ذا: عهمية ىال ع ما ومتفي بصةةةة رة عو بأخري من السةةةةج،: المحاسةةةةبية 

ارة، وعند ظم ر الحاجة لمثل هذه المف  ما: ف ن يك ن  ضمن المصروفا: لير المبا

 .23من السمل ىيجادها

يك  ةةةف با: القيا  يري الباحث ن عن قيا  التكاليف البيئية ي اجه بمجم عة من المشةةةاكل وتمثل ف 

والتقييم المحاسةةةبي لألضةةةرار البيئية بقيم  قدية وكذلل  ةةةف بة حصةةةر األضةةةرار التي و حل بالبيئة 

 ظراً ىلي  ةةةف بة ىعادة ال ضةةةع ىلي ما كان ع يه قبل حدو  الضةةةرر البيئي. وكذلل ال يتم وسةةةجيل 

                                                 
 17حسين محمد عيسع، مرجع سبل ذكره، ص  19
ة ع ع عسا  النشاط، عمر حسين عبد البر، دور المحاسب اإلداري في قيا  ووح يل التكاليف البيئية، حالة افتراضية لتطبيل عس  ر التك ف 20

 245ا(، ص 1999المج ة الف مية لك ية اإلدارة واالقتصاد، جامفة قطر، الفدد الفاار)
21 t (UNDSD) p 8United Nation Division for Sustainable Developmen  
دراوما التنافسية في مجال قالبيئي ل شركة الس رية الفامة لألسمدة ووأةيرها في  عبد الرازق قاسم الشحادة، القيا  المحاسبي لتكاليف األدال 22

 288ا(، ص 2010الج دة، ك ية االقتصاد، جامفة ح ب)
لتجارة، جامفة عين امس، في اوماذ القرارا:، مج ة الفكر المحاسبي، ك ية امنال حامد فرار، دراسة وح ي ية ألهمية وكاليف الج دة البيئية  23

 189ا(، ص2009الفدد الثا ي، السنة الثالثة عشر ديسمبر )



 

 15 خضر الشفيع، ومازن األمين، والزين عمر االمين... .دور محاسبة التكاليف البيئية في

 

 

 

ا: اإلدارية الغير التكاليف البيئية في حسةةابا: واضةةحة و ةةريحة، عي ع ما ومتفي ضةةمن المصةةروف

 مباارة.

 

 قياس تكاليف التلوث البيئي:

    الم ال يتنةةاول البةةاحث ن في هةةذا المبحةةم مفم ا الت    البيئي بةةأ  اعةةه الث،ةةةة المتمث ةةة في و 

 ا وك فةة والميةةاه والتربةة وكةذلةل مصةةةةةةةادر الت    البيئي والتك فةةة االجتمةةاعيةةة ل ت    البيئي، مفم

 ي النح  عالقيا  المحاسةةةةةةبي لتكاليف و    الم ال والمياه والتربة وذلل  الفر ةةةةةةة البدي ة وعخيراً 

 التاليك

 عوالًك مفم ا الت    البيئيك يتناول الباحم مفم ا الت    البيئي وفقاً لآلويك

وفريف الت    البيئيك يري البفض بأ ه فسةةةةاد في مك  ا: البيئة حيم وتح ل من عنا ةةةةر مفيدة  (ع)

عةرها في  نع الحياة، ولالباً ما يتم ذلل من  نع اإل سان عن طريل ىلي عنا ر ضارة لفقدان 

ما التي وحي  24اإلهمال عو سةةةةةة ل االسةةةةةةتمداا بأ ه التغيرا: لير المرل ر في ما عخر فيري  . ع

باإل سةةان ك ياً عو جزمياً بسةةبب  شةةاطه من خ،ل حدو  وأةيرا: مبااةةرة عو لير مبااةةرة وصغير في 

ميةةاميةةة عو البي ل جيةةة ممةةا ع ع اإل سةةةةةةةةان وع ع   عيةةة الحيةةاة التي المك  ةةا: الطبيفيةةة عو الكي

 .25يفيشما

ب اسةةةطة  يري الباحم بأ ه فسةةةاد في مك  ا: البيئة  تيجة دخ ل عنا ةةةر ضةةةارة فيما ولالباً ما يتم 

حد  ل مك ما التي و ية الغير مرل ر في ية والكيف بأ ه التغيرا: الكم لل  كذ   ا: اإل سةةةةةةةان، ويري 

 ؤدي ىلع اخت،ل النظاا البيئي.الطبيفية مما و

 ك 26و    الم الك عاار البفض ىلي عن الم ال يتفرم ىلي   عين من الم  ةا: وهي (ر)

وا: والت (1 با ية، وح ل الن با:، الف ا ةةةةةةف التراب غا     طبيفيةك مثل البراكين، حرامل ال

 بالكامنا: الدقيقة كالمكروبا:.

 ةةةةةناعة  األوربة والغازا: المنبفثة منى سةةةةةا يةك مثل وسةةةةةامل النقل، النفايا: المنزلية،  (2

ة االسةةةةةمنت والحديد والصةةةةة ب، الصةةةةةناعا: البتر وكيميامية، الم اد الغذامية واألسةةةةةمد

 واأللمني ا والمستمرجا: ومحطا: الق ة المحركة.

عما عخرون فيرون بأن مسةةةةةةببا: و    الم ال كثيرة منما ما ينتل عن الحرق لير كامل ل  ق د في  

 .27يع الصناعية مما يدفع بكثير من لاز الكبريت في الم الكثير من المشار

 يري البةةاحث ن عن و    الم ال يحةةد  من خ،ل   عين من الم  ةةةا: وهمةةا و    طبيفي ويتم 

سةامل النقل، ب اسةطة البراكين، حرامل الغابا: والف ا ةف الترابية....... الخ، وكذلل ى سةا ية مثل و

: التي وتم منبفثة من الصةةةةةةناعا: البتر وكيمامية وليرها من الم  ةاالنفايا: المنزلية والغازا: ال

 ب اسطة اإل سان. 

و    المياه والتربةك يشةةةةةةير البفض ىلع عن و    المياه يحد  بطرح المم فا: والنفايا:   (ر)

سبب عضرار ل كامن  شكل الذي ي سامة والفض،: الم  ةة في مصادر المياه الممت فة بال والم اد ال

                                                 
النشر الف مي،  عد ان عحمد الفمادي، منمل اإلس،ا في المحافظة ع ع البيئة من الت   ، مج ة الشريفة والدراسا: اإلس،مية، مج س 24

 293ا(، ص 2002جامفة الك يت، الفدد الثا ي والممس ن، ديسمبر )
ة في ظل التنمية المستدامة الدولي ح ل عدال وففالية المنظم عدال وففالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة، الم تقي الف مي ،ولمي عب ع،ا 25

 .2ا(، ورقة عمل، ك ية االقتصاد والف  ا البيئية، الجزامر، ص 2009)
 51ص  ،ا(1979)الك يتك عالم المفرفة،  الحمد ومحمد سفيد، البيئة ومشك،وما 26
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ثامنة، الفدد األول، مار  اال بفا  ع ع مست ي المنشأة، ك ية التجارة بني س يف، جامفة القاهرة، مج ة الدراسا: المالية والتجارية، السنة ال

 100-99ا(، ص ص 1998)
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ا عخر فيري عن و    التربة ه  عبارة عن دخ ل عنا ةةةةةةر م  ةة، عو عكثر في التربة . عم28الحي

. ويري 29بتركيز مفين، يجف ه ضةةةةةاراً بالكامن الحي، ويحد  وغيرا: ضةةةةةارة في خ اص التربة

الباحم عن و    المياه ينتل بطرح الفضةة،: والمم فا: والنفايا: السةةامة في مصةةادر المياه، عما 

بالتربة مما يؤدي ىلع وغيير  و    التربة فم  ما عو ضةةةةةةةارة  دخ ل عنا ةةةةةةر لير مرل ر في

 مك  اوما.

ةةا يةةاًك التك فةةة االجتمةةاعيةةة ل ت    البيئيك يري البفض عن التك فةةة االجتمةةاعيةةة هي قيمةةة مةا يتحم ةه 

المجتمع من عضةرار  تيجة لممارسةة المنظمة لنشةاطما االقتصةادي )مثل و    الم ال، المياه، التربة 

لضةةةةةةجيل، .....الخ( وهي وفتبر قيمة الم ارد التي يضةةةةةةحي بما المجتمع من عجل ى تار السةةةةةة ع وا

والمدما:، و جد عن هذا المفم ا يفتبر وك فة الفر ةةةة البدي ة عسةةةاسةةةاً في القيا  ىذ عن األخذ بمفم ا 

عن التكاليف  التك فة الفف ية لقيا  التكاليف االجتماعية والبيئية من وجمة النظر المحاسةةةةةةبية ال يفبر

االجتماعية المتمث ة في األضةةةةرار التي و حقما المنظمة بالبيئة المحيطة بما والمجتمع بسةةةةبب الت    

الناول عن ممارسةةةة المنظمة  شةةةاطما االقتصةةةادي فمي ال ومثل وكاليف اجتماعية، وفقاً لمذا المفم ا 

ري بأن التك فة االجتماعية مفم ا . عما عخر في30ع ع اعتبار عن المنظمة لم ودفع مقابل لمذه األضةةرار

مازال لامضةةةاً وال يتم وحديده بشةةةكل ج ي، ىذ يط ل ع يما البفض النفقة ويفرفما ع ع ع ما مقدار ما 

ونفقه ال حدة بقصةةد رفاهية الجما: الممت فة داخل المجتمع كما يط ل ع يما البفض اآلخر التضةةحية 

م ارد مسةةةتم كة ب اسةةةطة المنشةةةأة  تيجة ل قياا  وهي األةر السةةة بي الذي يتحم ه المجتمع في  ةةة رة

ثل  فة وم بار عن التك  باعت ية  ماع فة اجت ما وك  يل ىلي وسةةةةةةميت تاجية، ىال عن البفض يم ما اإل  ياو بفم 

المصروفا: المستنفذة التي يتحم ما المجتمع وال حدا: االقتصادية، ع ع حد س ال  تيجة لألضرار 

لذي ينجم ع بالطرفين مفاً ا فة التي و حل  ف ن مفم ا التك  لل  لذ ماعياً،  فل الغير مسةةةةةةئ ل اجت ن الف

االجتماعية لأل شةةةطة ذا: المضةةةامين االجتماعية والتي ال ودخل في  طاق السةةة ق يمكن النظر ىليما 

بالتكاليف التي  من وجمة  ظر المجتمع ومن وجمة  ظر ال حدة االقتصةةةةةةةادية حيم وروب  األولع 

لتي و حل به، من ممارسةةةة المشةةةروعا: ومزاولتما أل شةةةطتما، يتحم ما المجتمع  تيجة لألضةةةرار ا

وومثل الثا ية بقيمة ع امل اإل تار ووك فة الجم د ال،زمة إلعادة البيئة ع ع ما كا ت ع يه قبل عن 

 .31و حل بما عضرار مادية وبشرية

ما ونفقه  اريري الباحث ن بأن التك فة االجتماعية ل ت    عو كما يسةةةةةةميما البفض بالنفقة فمي مقد 

التضةةةحية  المنشةةةاة بقصةةةد زيادة الرفاهية ل جما: الممت فة داخل المجتمع عو كما يط ل ع يما البفض

 قياا لوهي األةر السةةة بي الذي يتحم ه المجتمع في  ةةة رة م ارد مسةةةتم كة ب اسةةةطة المنشةةةأة  تيجة 

 التك فة. هذا الن ا منبالفم يا: اإل تاجية، ويستمدا مفم ا وك فة الفر ة البدي ة كأسا  لقيا  

ةالثاًك مفم ا وك فة الفر ةةةةةة البدي ةك يري البفض عن و جيه اإل فاق  ح  سةةةةة فة مفينة يفني ضةةةةةياا 

اإل فاق وجاه سةةةة فة عخري ذلل ع ع عسةةةةا  المنففة الحدية التي وؤديما السةةةة فتين مفاً، كما عن قا  ن 

. عما عخر 32بحسب منففتمما االجتماعيةالفرم والط ب يؤدي دوراً ممماً في الم از ة بين الس فتين 

فيري بأ ما التكاليف التي يتفين ى فاقما لمنع اال بفاةا: والمم فا: كمقيا  لتقييم خدما: الصةةةةةةرف، 

وكذلل التكاليف التي ونفل لمنع األضةةةةرار الصةةةةحية بسةةةةبب التده ر البيئي وذلل من مفم ا التنمية 

ر ةةة البدي ة بشةةكل عاا يفني عن و جيه اإل فاق وجاه . ويري الباحم عن مفم ا وك فة الف33المسةةتدامة
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سةة فة مفينة يفني ذلل ضةةياا اإل فاق وجاه سةة فة عخرر وؤدي  فس الغرم االجتماعي، وفي مجال 

التكةةاليف البيئيةةة واالجتمةةاعيةةة فةة ن هةةذا المفم ا يفني التكةةاليف التي يجةةب ى فةةاقمةةا لمنع اال بفةةاةةا: 

رف وكذلل التكاليف التي ونفل لمنع األضرار الصحية بسبب والمم فا: كمقيا  لتقييم خدما: الص

 التده ر البيئي في مقابل وكاليف مفالجة الفشل البيئي.

كاليف و    الم الك يشةةةةةةير البفض ىلي ا ه يتروب ع ي التزاا المشةةةةةةروا بتحقيل  يا  و فاًك ق راب

لي وحمل المشروا بما، المست يا: القياسية ل ت    في الج  المارجي مجم عة من التكاليف وؤدي ى

ىلع منع عضةةةرار الت    ووفد هذه التكاليف وضةةةحية ىجبارية من جا ب المشةةةروا مقابل الحصةةة ل 

ع ي منففة وتمثل في منع عضةةةةرار الت    التي وصةةةةيب األفراد والم ارد البيئية الم ج دة بالمنطقة، 

قت وناسب ما وم ى فاقه، ىال ا ه وبالرلم من عن ى فاق األم ال ال يفني بالضرورة عن هنالل منففة وحق

بسبب ما ينشأ من  ف با: في قيا  هذه المنففة يتم قياسما ع ع عسا  وك فة منع الضرر كذلل يتم 

قيا  ععبال المسؤولية البيئية واالجتماعية اإلجبارية لفم ية الرقابة ع ع و    الم ال، ومن عهم بن د 

الم ال ومصةةروفا: وشةةغي ما والمصةةروفا: اإلدارية  هذه التك فة ىه،ل مفدا: وعجمزة رقابة و   

ية  ية البيئ يا  ععبال المسةةةةةةئ ل بالت   ، كما يتم ق ما ةةةةةةةة  كاليف البح   ال قة بمصةةةةةةةادر و المتف 

واالجتماعية االختيارية لمذه الفم ية بمقدار وك فة عم يا: الرقابة اإلضةةةافية لت    الم ال التي وؤدي 

. ويرر الباحم عن بن د وكاليف و    الم ال وشمل وك فة 34ياسيةىلي مست يا: عقل من المست يا: الق

ىه،ل مفدا: وعجمزة الرقابة ع ع الم ال ومصةةةةروفا: وشةةةةغي ما والمصةةةةروفا: اإلدارية المتف قة 

 بمصادر وكاليف البح   الما ة بالت    وعي وك فة عخرر مروبطة بقيا  و    الم ال.

ري البفض ع ه ال يمت ف قيا  وأةيرا: عم ية الرقابة ع ع خامسةةةةةةاًك قيا  وكاليف المياه والتربةك ي

و    المياه والتربة عن قيا  وأةيرا: عم ية الرقابة ع ع و    الم ال حيم وفتبر قيمة التضةةةحيا: 

التي يتحم ما المشةةروا بأعبال لتمفيف المسةةت يا: القياسةةية ىلزاماً بالمسةةؤولية اإلجبارية عفضةةل منما 

اإلجبارية، عفضل القيم المتاحة لقيا  هذه التأةيرا: بافترام ع ما وفبر بالتقريب التزاماً بالمسؤولية 

سبة ل مساهما: 35عن القيمة االجتماعية لما وحقل من هذه الفم يا: من منافع . عما عخر فيري ع ه بالن

يا: السةةالبة التي ونشةةأ بسةةبب عدا قياا المشةةروا بفم يا: ع ي و    المياه والتربة بما يحقل المسةةت 

القياسةةية ف ن قياسةةما لم يتم ع ع عسةةس وقديرية ووق ا هذه األسةةس ع ع ىجرال دراسةةة لتقدير التك فة 

فا:  لة التجم حا ما، وفي  بل التم   من بة ل ت    ق فا: من الم اد المسةةةةةةب جة المم  فال ال،زمة لم

ضفف الفنا ر  الصناعية قد يؤدي وراكم الصناعة المسببة لت    المياه والتربة ىلع زيادة مست يا:

سمكية والمحا يل الزراعية في هذه الحالة يتم وقدير األضرار ع ع  سبب األضرار بالثروة ال مما ي

تار هذه المنتجا:، ةم و زيع هذه القيمة ع ع المشةةةةةةروعا: بمنطقة التجمع  عسةةةةةةةا  النق  في ى 

 الم ال. الصناعي م ضع القيا  بنفس الت زيع الذي اعتمد ع يه في ومفيض قيمة عضرار و   

هذا وىذا كا ت الطرق السةةةةابقة و ضةةةةح ىمكا ية القيا  النقدي لتأةيرا: عم يا: مجال المسةةةةاهما:  

البيئية، ىال عن وك فة وطبيقما في ال قت الحالي خصةةةة  ةةةةاً في حالة عدا االلتزاا بالمسةةةةؤولية البيئية 

   المياه والتربة في ع ما اإلجبارية قد يقف حام،ً دون هذا األمر، وعم ماً وت م  وكاليف قيا  و 

وشةةةةمل البن د التاليةك وكاليف ىه،ل مفدا: وعجمزة الرقابة ع ع و    المياه والتربة، المصةةةةروفا: 

 .36اإلدارية المتف قة بما، األج ر والمروبا: بالنسبة ل م ظفين والفام ين في قسم و    المياه والتربة

قيةةا  وكةةاليف و    الم ال وبن د قيةةا  وكةةاليف يرر البةةاحث ن ع ةه ليس هنةةالةل اخت،ف بين بن د  

و    المياه والتربة، حيم وتمثل بن د وكاليف و    المياه والتربة في وكاليف ىه،ل مفدا: وعجمزة 

الرقابة ع ع و    المياه والتربة والمصةةةةةةروفا: اإلدارية المتف قة بما وعج ر ومروبا: الم ظفين 

                                                 
 168-167محمد عبا  بدوي، مرجع سبل ذكره، ص ص 34
 391يش، مرجع سبل ذكره، صعبد النا ر محمد درو 35
 174،175محمد عبا  بدوي، مرجع سبل ذكره، ص ص  36
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وعي مصةةةةةةروفا: عخري مروبطة بقيا  وكاليف و    المياه  والفام ين بقسةةةةةةم و    المياه والتربة

 والتربة.

 

 تحليل البيانات واختبار الفرضيات: 

يشةةةتمل هذا الفصةةةل ع ع اإلجرالا: التي اوبفما الباحثان في التمطي  ل دراسةةةة الميدا ية م ضةةةحين 

 لذاوي. و ف لمجتمع وعينة البحم ووقييم عدوا: القيا  من خ،ل اختبارا: والثبا: الصدق ا

 مجتمع وعينة البحمك

( اسةةةةتبا ة ع ع عينة قصةةةةدية من المحاسةةةةبين، المراقبين الماليين، ومدرال اإلدارا:، 30وم و زيع )

واال ي ال ظامف األخرر بشركا: السكر الفام ة في والية النيل األبيض، استرد: جميفما بنسبة 

100% 

 مفامل الثبا: 

طريقة التجزمة النصةةةةةةفية التي وق ا ع ع عخذ األسةةةةةةئ ة الختبار مفامل الثبا: اوبع الباحم  

 .هي قيمة عالية جداً من الثبا: 0.88الزوجية والفردية، وكان مفامل االروباط 

 0.94الصدق الذاوي = مفامل الثبا: = 

 وااتمل مجتمع البحم ع ع البيا ا: الشمصية التاليةك

 يفيالفمر، المؤهل الف مي، عدد سن ا: المبرة، المركز ال ظ
 (: الوزن والوسط المرجح لمقياس الدراسة1الجدول رقم )

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة الصيار

 5 4 3 2 1 ال زن

 5 - 4.2 4.19 -3.4 3.39 -2.6 2.59 - 1.8 1.79-1 المت س  المرجح

 

 وقد وم وصحيح المقيا  المستمدا في الدراسة كاآلويك

 (3( =15/5) =5(/ 1+2+3+4+5ل مقيا  هي مجم ا درجا: المفردة ع ع الفبارا: )الدرجة الك ية  -

 

 (: التوزيع التكراري إلجابات العينة حول عبارات الفرضية األولى:2الجدول رقم )

 العبارة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النتيجة

 عوافل 0.71 4.20 البيئي. الت    وكاليف ووقدير قيا  عم ية في وسمم البيئية التكاليف محاسبة .1

 عفضةةل من الجارية البيئة والتكاليف الدفاعية البيئية التكاليف مفم ا اسةةتمداا .2

 البيئي. الت    وكاليف لمفالجة ال سامل
 عوافل 0.76 3.97

 قيا  مجال في سةةةةة بية  تامل ىلع يؤدي البيئي الفشةةةةةل وكاليف مفم ا وبني .3

 البيئي. الت    وكاليف
 عوافل 1.01 3.87

 ووقييم حصةةةةةر ووكاليف منع وكاليف ىلع البيئية التكاليف عنا ةةةةةر وب يب .4

 البيئية. التكاليف عنا ر ووجميع لحصر ال سامل عفضل رقابة ووكاليف
4.30 0.54 

عوافل 

 بشدة

 ىلع يؤدي البيئي الت    وكاليف لقيا  البدي ة الفر ةةة وك فة مفم ا اسةةتمداا .5

 البيئي. االستمداا ورايد مجال في ىيجابية  تامل
 عوافل 0.69 4.03

 عوافل 0.74 4.07 المت س 

 

 ( ما ي يك 2يتضح من الجدول رقم )

وهذه النتيجة ودل ع ع  ،(3جميع الفبارا: التي وفبر عن مح ر )األول( يزيد مت سطما عن ال س  الفرضي ) (1

 م افقة عفراد الفينة ع ع كل الفبارا: التي وقيس المح ر األول

 ووكاليف منع وكاليف ىلع البيئية التكاليف عنا ر عهم عبارة من عبارا: المح ر األول هي الفبارة )وب يب (2

البيئية(، حيم ب غ مت س  ىجابا:  التكاليف عنا ر ووجميع لحصر ال سامل عفضل رقابة ووكاليف ووقييم حصر
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 ( وعقل عبارة من حيم الم افقة هي الفبارة )وبني0.54( وبا حراف مفياري )4.30عفراد الفينة ع ع الفبارة )

البيئي( حيم ب غ مت س  الفبارة  الت    وكاليف قيا  مجال في س بية  تامل ىلع يؤدي البيئي الفشل وكاليف مفم ا

 (. 1.01)( با حراف مفياري 3.87)

( وهذا يدل ع ع عن ىفراد الفينة ي افق ن ع ع جميع الفبارا: التي وقيس 4.07كما ب غ مت س  جميع الفبارا: ) (3

المح ر األول، وهذا يدل ع ع وج د دور ل محاسبة البيئية في قيا  ووقدير وكاليف الت    البيئي في الشركا: 

 الصناعية.

 بات عينة الدراسة حول عبارات الفرضية الثانية(: التوزيع التكراري إلجا3الجدول رقم )

 العبارة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النتيجة

 البرية البيئة في والنفايا: المم فا: وصةةةريف وكاليف بقيا  اةةةركتكم وق ا ال .1

 .الصحيحة الف مية بالطرق والبحري
 عوافل 1.18 3.52

 الصةةةةةناعية الفم يا: من الناول الم ال و    وكاليف بقيا  وق ا ال الشةةةةةركة .2

 .الس يمة بالطرق
 عوافل 1.18 3.67

 لمذه بالنسبة والتربة والمياه الم ال و    وكاليف ووقدير قيا  في مشاكل هنالل .3

 .الشركة
 عوافل 1.10 3.77

 عوافل 1.07 4.03 بما المحيطة البيئة ودمير ىلع يؤدي الشركة لمذه البيئي الت    وكاليف قيا  عدا .4

 لتفادي والكمي وال  ةةةفي النقدي القيا  عسةةةاليب باسةةةتمداا اةةةركتكم وق ا ال .5

 .البيئي الت    لتكاليف المحاسبي القيا  ومشاكل  ف با:
 عوافل 1.28 3.57

 عوافل 1.16 3.71 المت س 

 

 ( ما ي يك 3يتضح من الجدول رقم )

( وهذه النتيجة ودل ع ع 3جميع الفبارا: التي وفبر عن مح ر )الثا ي( يزيد مت سطما عن ال س  الفرضي ) (1

 م افقة عفراد الفينة ع ع كل الفبارا: التي وقيس المح ر الثا ي

 رودمي ىلع يؤدي الشركة لمذه البيئي الت    وكاليف قيا  عهم عبارة من عبارا: المح ر الثا ي هي الفبارة )عدا (2

( وعقل 1.01( وبا حراف مفياري )4.03بما(، حيم ب غ مت س  ىجابا: عفراد الفينة ع ع الفبارة ) المحيطة البيئة

 البرية البيئة في والنفايا: المم فا: وصريف وكاليف بقيا  اركتكم وق ا عبارة من حيم الم افقة هي الفبارة )ال

 (. 1.18( با حراف مفياري )3.52الصحيحة( حيم ب غ مت س  الفبارة ) الف مية بالطرق والبحري

( وهذا يدل ع ع عن ىفراد الفينة ي افق ن ع ع جميع الفبارا: التي وقيس 3.71كما ب غ مت س  جميع الفبارا: ) (3

النيل  المح ر الثا ي، وهذا يدل ع ع عدا قيا  وكاليف الت    البيئي لدر اركا: ى تار السكر الفام ة ب الية

 األبيض بالطرق الف مية الصحيحة. 

 

 اختبار الفرضيات: 
، ووك ن الفبارة دالة 3ول تحقل من  حة الفرضيا:، وم حسار قيمة ):( المحس بة لفينة واحدة بقيمة محكية =

ً ىذا كا ت قيمة الداللة اإلحصامية المصاحبة لقيمة ):( المحس بة عقل من  : وم ، وفي  تيجة الفبارا 0.05ىحصاميا

 االعتماد ع ع قيمة المت س  المرجح.

 الفرضية األولى : 

  "هنالل دور لمحاسبة التكاليف البيئية في قيا  ووقدير وكاليف الت    البيئي في الشركا: الصناعية"

 ( نتائج اختبار الفرضية األولى:4جدول )

 الفبارة
قيمة 

 ):( 

درجا: 

 الحرية

مست ر 

 الداللة
 النتيجة

 وكاليف ووقدير قيا  عم ية في وسةةمم البيئية التكاليف محاسةةبة .1

 البيئي الت   
29.200 29 <0.001 

عوافل 

 بشدة
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مداا .2 كاليف مفم ا اسةةةةةةت ية الت فاعية البيئ لد كاليف ا ئة والت  البي

 البيئي الت    وكاليف لمفالجة ال سامل عفضل من الجارية
 عوافل 0.001> 29 6.911

 في سةةةة بية  تامل ىلع يؤدي البيئي الفشةةةةل وكاليف مفم ا وبني .3

 البيئي الت    وكاليف قيا  مجال
 عوافل 0.001> 29 4.709

وب يب عنا ةةر التكاليف البيئية ىلع وكاليف منع ووكاليف حصةةر  .4

 ووقييم رقابة من عفضل ال سامل لحصر.
13.310 29 <0.001 

عوافل 

 بشدة

 الت    وكاليف لقيا  البدي ة الفر ةةةةةة وك فة مفم ا اسةةةةةتمداا .5

 البيئي االستمداا ورايد مجال في ىيجابية  تامل ىلع يؤدي البيئي
 عوافل 0.001> 29 8.464

 

 ( الجدول ما ي ي ك 4يتضح من )

ألن قيم مست ر الداللة اإلحصامية المصاحبة لقيم  ، 0.05جميع الفبارا: دالة ىحصامياً عند مست ر داللة ىحصامية 

%، وع يه  ف ن ذلل يدل وج د فروق مفن ية بين ىجابا: عفراد الفينة، وجميفما  ولصالح 5):( المحس بة عقل من 

الم افقين ، والم افقين بشدة ع ع وج د دور لمحاسبة التكاليف البيئية في قيا  ووقدير وكاليف الت    البيئي في 

 ركا: الصناعية. الش

 الفرضية الثانية: 

ال يتم قيا  ووقدير وكاليف الت    البيئي لشركا: ى تار السكر الفام ة ب الية النيل األبيض بالطرق الف مية  

 الصحيحة.

 :( نتائج اختبار الفرضية الثانية5جدول )

 قيمة ):(  الفبارة
درجا: 

 الحرية

مست ر 

 الداللة
 النتيجة

 في والنفايا: المم فا: وصةةةةريف وكاليف بقيا  اةةةةركتكم وق ا ال .1

 الصحيحة الف مية بالطرق والبحري البرية البيئة
 عوافل 0.015 29 2.599

 الفم يا: من الناول الم ال و    وكاليف بقيا  وق ا ال الشةةةةةةركة .2

 الس يمة بالطرق الصناعية
 عوافل 0.004 29 3.084

 والتربة والمياه الم ال و    وكاليف ووقدير قيا  في مشةةاكل هنالل .3

 الشركة لمذه بالنسبة
 عوافل 0.002 29 3.426

 البيئة ودمير ىلع يؤدي الشةركة لمذه البيئي الت    وكاليف قيا  عدا .4

 بما المحيطة
 عوافل 0.001> 29 5.308

ال وق ا اةةركتكم باسةةتمداا عسةةاليب القيا  النقدي وال  ةةفي والكمي  .5

 المحاسبي لتكاليف الت    البيئيلتفادي  ف با: ومشاكل القيا  
 عوافل 0.022 29 2.429

 

 ( عنك 5يتضح من الجدول )

، ألن قيم مسةةةت ر الداللة 0.05جميع الفبارا: دالة ىحصةةةامياً عند مسةةةت ر داللة ىحصةةةامية  

%، ع يه ف ن ذلل يدل وج د فروق مفن ية بين 5اإلحصامية المصاحبة لقيم ):( المحس بة عقل من 

ي ىجابا: عفراد الفينة وجميفما لصةةةةةةةالح الم افقين ع ع ع ه ال يتم قيا  ووقدير وكاليف الت    البيئ

 لشركا: ى تار السكر الفام ة ب الية النيل األبيض بالطرق الف مية الصحيحة. 

 

 الصاتمة: النتائج والتوصيات:

 أوالً: النتائج:

 من خ،ل وح يل البيا ا: و   ت الدراسة ىلع النتامل التاليةك 

 في ىيجابية  تامل ىلع يؤدي البيئي الت    وكاليف لقيا  البدي ة الفر ة وك فة مفم ا عن استمداا .1

 البيئي االستمداا ورايد مجال

ال وقا  وكاليف الت    البيئي لدر اةةةةةركا: ى تار السةةةةةكر الفام ة ب الية النيل األبيض بالطرق  .2

 الف مية الصحيحة. 
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 بما المحيطة البيئة ودمير ىلع يؤدي الشركة لمذه البيئي الت    وكاليف قيا  عن عدا .3

ي جد دور ل محاسةةبة البيئية ىذا وم وطبيقما بشةةكل  ةةحيح في قيا  ووقدير وكاليف الت    البيئي  .4

 في الشركا: الصناعية 

 لمفالجة ال سامل عفضل من الجارية البيئة والتكاليف الدفاعية البيئية التكاليف مفم ا عن استمداا .5

 البيئي الت    وكاليف

وكاليف منع ووكاليف حصةةةةةر ووقييم رقابة من عفضةةةةةل  عن وب يب عنا ةةةةةر التكاليف البيئية ىلع .6

 ال سامل لحصر التكاليف

 

 التوصيات:ثانياً: 

يفضةةةةل عن وقا  وكاليف الت    البيئي لدر اةةةةركا: ى تار السةةةةكر الفام ة ب الية النيل األبيض  .1

 بالطرق الف مية الصحيحة

 قيا  مجال في س بية  تامل حتع ال و اجه الشركا: البيئي الفشل وكاليف مفم ا ضرورة وبني .2

 البيئي الت    وكاليف

 والبحري البرية البيئة في والنفايا: المم فا: وصريف وكاليف الشركا: بقيا  يفضل عن وق ا .3

 الصحيحة الف مية بالطرق

 الشركا: لمذه بالنسبة والتربة والمياه الم ال و    وكاليف ووقدير يستحسن قيا  .4

 

 الكتب والمراجع والمصادر:
 الكتب:

 ا(1979)الك يتك عالم المفرفة،  الحمد ومحمد سفيد، البيئة ومشك،وما

 .ا(2011)المرط اك  فس المؤلف،  المادي عدا محمد ىبراهيم،  ظرية المحاسبة

 .ا(2005)عمانك دار المسيرة،  ب،ل خ ف هللا السكار ة، عخ،قيا: الفمل

 .(2007)اإلسكندريةك المكتب الجامفي الحديم،  محمد عبا  بدوي، المحاسبة البيئية بين النظرية والتطبيل

 .ا(2009مطاوا السفيد السيد، المحاسبة عن التكاليف البيئية، ك ية التجارة، جامفة األزهر، فرا التشييد، )

 الرسائل العلمية:

فصةةةةاح خ يل ىبراهيم رجب وزياد هااةةةةم يحي، دور المحاسةةةةبة البيئية في ىدارة المطر الناجم عن الت    البيئي واإل

 ا.2008ك ية اإلدارة واالقتصاد، جامفة الم  ل،  رسالة ماجستير، عنه،

اةةمس الدين محمد جبريل، قيا  ووح يل التكاليف البيئية لزيادة ففالية المف  ما: المحاسةةبية، رسةةالة ماجسةةتير لير 

 ا.2009منش رة، ك ية الف  ا اإلدارية، جامفة عا درمان اإلس،مية، 

قترح لمحاسةةةةةبة المسةةةةةئ لية عن التكاليف البيئية مع التطبيل ع ع اةةةةةركة  ف  ع ي لزاي سةةةةةفد المطي ري، منمل مص

 ا(.2010الك يت، رسالة ماجستير لير منش رة، جامفة عين امس، ك ية التجارية )

سةةةيد عبد الرحمن عبا  ب ة، عهمية القيا  المحاسةةةبي ل تكاليف البيئية، في ضةةة ل  م  االسةةةتثمارا: الصةةةناعية في 

ن، رسةةةةةالة دكت راه لير منشةةةةة رة، جامفة السةةةةة دان ل ف  ا والتكن ل جيا، ك ية الدراسةةةةةا: الف يا السةةةةة دا

 ا(.2011)

طه ع ي ي  ا ةةر، هيثم هااةةم المفاف، عهمية القيا  المحاسةةبي ل تكاليف البيئية ودورها في وففيل ج دة المف  ما: 

لمنشةةةي: الصةةةناعية بمدينة الم  ةةةل، دراسةةةة اسةةةتط،عية آلرال عينة من ا –المحاسةةةبية الوماذ القرارا: 

واالقتصةةةاد، قسةةةم المحاسةةةبة، مج ة اإلدارة واالقتصةةةاد، السةةةنة المامسةةةة  .جامفة الم  ةةةل، ك ية اإلدارة

 .ا(2012والث،ة ن الفدد اةنان ووسف ن )
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ة في  ةةةالح ىبراهيم ي  س الشةةةمبا ي، مفايير وكاليف حماية البيئة حاال: وطبيقية ع ع عينة من الشةةةركا: الصةةةناعي

 .ا(، عطروحة دكت راه لير منش رة، جامفة بغداد1998محافظة  ين ي)

 المؤتمرات وورش العمل:

قترح، الجمفية الفربية ل تكاليف والمحاسةةةةةةبة اإلدارية، المفمد  حسةةةةةةين محمد عيسةةةةةةع،  صظم التكاليف البيئية ىطار مص

 .ا(2000لتحديا: المفا رة )المصري ل محاسبين والمراجفين، مؤومر المحاسبة عن األدال في م اجمة ا

حسين مصطفي ه،ل، اإلبداا المحاسبي في اإلفصاح عن المف  ما: البيئية في التقارير المالية، وراة عمل بفن ان 

 .ا(2005ىبداعا: محاسبية، جمم رية مصر الفربية، كفر الشيخ )

 األوراق العلمية المحكمة والمنشورة:

عحمد عب  الفزا، مشةةةاكل قيا  وكاليف ورقابة عضةةةرار و    الم ال الناول من الصةةةناعة،  م ذر كمي مقترح، لتقييم 

بدامل ومفيض مفدل اال بفا  ع ع مسةةةةةةت ي المنشةةةةةةأة، ك ية التجارة بني سةةةةةة يف، جامفة القاهرة، مج ة 

 100-99ا(، ص ص 1998الدراسا: المالية والتجارية، السنة الثامنة، الفدد األول، مار  )

عحمد فرل ي، قيا  وك فة و    البيئة في  ةةةةناعة وكرير الزيت، المم كة الفربية السةةةةف دية بالتطبيل ع ع مصةةةةفاة 

 .ا(1983الريام، مركز البح  ، ك ية الف  ا اإلدارية، جامفة الم ل سف د)

مج ة الف مية ل بح   والدراسةةا: جمال  ةة،ح ع م، التح يل المحاسةةبي لتكاليف التحكم البيئي، دراسةةة ميدا ية، ال

 .ا(1998التجارية، ك ية التجارة، جامفة ح  ان، السنة الثا ية عشر، الفدد الثا ي )

، 66محمد بكر عربي، دور الشركا: في المساهمة في األ شطة االجتماعية، مج ة عمال مصر لإلدارة الفامة، الفدد 

 ا(1999سبتمبر )

اإلفصةةاح المحاسةةبي  ح   ظاا متكامل ل مف  ما: البيئية، المج ة المصةةرية  محمد ي سةةف الكااةةف، اوجاها: وط ير

 .ل دراسا:، جامفة المنص رة، ك ية التجارة، المج د الثالم والث،ة ن، الفدد الثا ي

عمر حسةةةةين عبد البر، دور المحاسةةةةب اإلداري في قيا  ووح يل التكاليف البيئية، حالة افتراضةةةةية لتطبيل عسةةةة  ر 

 .ا(1999ع عسا  النشاط، المج ة الف مية لك ية اإلدارة واالقتصاد، جامفة قطر، الفدد الفاار)التك فة ع 

عبد الرازق قاسةةةم الشةةةحادة، القيا  المحاسةةةبي لتكاليف األدال البيئي ل شةةةركة السةةة رية الفامة لألسةةةمدة ووأةيرها في 

 .(ا2010قدراوما التنافسية في مجال الج دة، ك ية االقتصاد، جامفة ح ب)

منال حامد فرار، دراسةةةةةةة وح ي ية ألهمية وكاليف الج دة البيئية في اوماذ القرارا:، مج ة الفكر المحاسةةةةةةبي، ك ية 

 .ا(2009التجارة، جامفة عين امس، الفدد الثا ي، السنة الثالثة عشر ديسمبر )

فة والدراسةةةةا: اإلسةةةة،مية، عد ان عحمد الفمادي، منمل اإلسةةةة،ا في المحافظة ع ع البيئة من الت   ، مج ة الشةةةةري

 .ا(2002مج س النشر الف مي، جامفة الك يت، الفدد الثا ي والممس ن، ديسمبر )

ولمي عب ع،ا، عدال وففالية المنظمة في ظل التنمية المسةةتدامة، الم تقي الف مي الدولي ح ل عدال وففالية المنظمة في 

 .االقتصاد والف  ا البيئية، الجزامرا(، ورقة عمل، ك ية 2009ظل التنمية المستدامة )

عبد الشةةةةةافي عشةةةةةماوي، ورقة عمل في الحسةةةةةابا: الق مية البيئية، ال جنة االقتصةةةةةادية واالجتماعية لغربي عسةةةةةيا، 

 .ا(2003جمم رية مصر الفربية، الجماز المركزي لإلحصال )

المج ة المصةةةةةرية ل دراسةةةةةا:  عبد النا ةةةةةر محمد درويش، عةر اإلفصةةةةةاح ع ع وراةةةةةيد القرارا: وج دة التقارير،

 .ا(2007التجارية، ك ية التجارة جامفة المنص رة، المج د الحادي والث،ة ن، الفدد الساد  )

 المصادر باللغة اإلنجليزية:

USPA Environmental Cost Accounting of Capital Budgeting, Branch Mark survey of 

Management Accounting, 

United Nation Division for Sustainable Development (UNDSD). 

www.ao-acdemy.com 


