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 دور المحاسبة البيئية في تخفيض التكلفة والمحافظة على البيئة
 (في القطاع الخاص تطبيقية على الشركات الصناعية الليبية )دراسة

 

 2شيته عبد هللاعلي نوري  ،1محمد علي محمد احميد
 المعهد العالي للعلوم والتقنية األصابعة، األصابعة، ليبيا 1
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حيث شمل مجتمع الدراسة   ،الليبية الصناعية الشركات في هاتطبيق والصعوبات التي تواجه البيئية التكاليف محاسبة على التعرف هدفت الدراسة إلى الملخص:

 تطبيق على التركيز ضعف في شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة والبيوت الجاهزة وشركة اعادة تدوير مخلفات بطاريات السيارات، وتمثلت مشكلة الدراسة 

عدم توفر نظام محاسبي ارات الميدانية توصلت الدراسة الى وباستخدام منهج دراسة الحالة واسلوب المقابالت الشخصية والزي البيئية بالمحاسبة الخاصة المفاهيم

لمتطلبات الهيئة  االستجابة ، وكذلكمحل الدراسة ألهمية التكاليف البيئية ، بالرغم من ادراك مسؤولي الشركتينيفي بمتطلبات وأغراض محاسبة التكاليف البيئية

في مستوى التأهيل العلمي للكوادر البشرية العاملة في الشركات محل الدراسة فيما يتعلق بمفهوم هناك قصور واضح وأن  ،مة للبيئة للحد من التلوث البيئيالعا

 محاسبة التكاليف البيئية والمسؤولية عنها .

العمل على زيادة أغراض محاسبة التكاليف البيئية، والعمل على تحديث وتطوير االنظمة المحاسبية المستخدمة حاليا بما يالئم بضرورة  وقد اوصت الدراسة

علومات الخاصة زيادة الوعي بأهمية االفصاح عن المخفض تكاليف االنتاج، والوعي باستخدام المواد الصديقة بالبيئة في العمليات االنتاجية بما يساهم في 

 البيئية.سبة التكاليف بمفهوم محاعلى تأهيل الكوادر البشرية عن طريق الدورات التدريبية فيما يتعلق بالتكاليف البيئية، والعمل 

 البيئي(، التلوث البيئي، المحاسبة البيئية، التكاليف البيئية، االداء البيئي، االفصاح )البيئة الكلمات المفتاحية:

 

 

 المقدمة: -1

تزايد االهتمام في أواخر القرن العشرين بموضوع    

البيئة، حيث تسعى معظم دول العالم إلى محاولة 

االستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة دون 

ة تحضي يالبيئ اياقضال، كما أخذت بالبيئةاإلضرار 

منظمات الدولية والمؤسسات وال باهتمام الهيئات

 .سواءالحكومية وغير الحكومية على حٍد 

 لدولية واالقليميةالهيئات والمؤسسات ا ركزتحيث 

في عقد واقامة العديد من  قضايا البيئةال جهودها على

المؤتمرات االقليمية والعالمية منها المؤتمر الدولي للبيئة 

ً م، 1972الذي عُقد في استكهولم عام  مؤتمر وأيضا

االمم المتحدة "البيئة والتنمية" الذي عرف باسم "قمة 

م 1992االرض" في ريودي جانيرو بالبرازيل سنة 

دولة لتقويم أوجه  170من  أكثرالذي شاركت فيه 

لحفاظ على مصادر الحياة الهادف إلى ا اونالتع

  ]1[ .والطبيعة

وكذلك مجموعة من التقارير الصادرة عن هذه الهيئات 

مات التي تعنى بشأن قضايا البيئة والتنمية والمنظ

المستدامة، منها التقرير الذي أصدرته منظمة البيئة 

فيه  تم حيت ذكر1997االلمانية الفدرالية سنة 

مجموعة من االبعاد الخطيرة للتلوث البيئي المتمثلة في 

ارتفاع درجة حرارة الجو منذ أواخر القرن  ]2[التالي.

سم في 25طح البحر بمقدار الثامن عشر، وارتفاع س

المائة عام االخيرة، واتساع فجوة االوزون، وتسارع 

وتزايد عوامل التعرية  الكائنات الحيةانقراض العديد من 

 الخام.ونضوب المواد 

وبناًء على ما ذكرته نفس المنظمة السابقة فإن الخسائر 

التقديرية للحياة البيئية في اليوم الواحد تقدر، بتخريب 

ألف هكتار من الغابات االستوائية، ونقص  55000

ألف هكتار،  20000االراضي الخصبة بمقدار 

طناً  60كائن حي، ونشر  200إلى  100وإنقراض من 

 الفضاء.من الكربون السام في 

ً تقرير "مستقبلنا المشترك" الصادر عن اللجنة  وأيضا

م، حيث تم تشكيل 1987العالمية للتنمية والبيئة سنة 

المتحدة سنة  مملألاللجنة بقرار من الجمعية العامة هذه 

( شخصية من النخب السياسية 22م بعضوية )1983
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واالقتصادية الحاكمة في العالم، وذلك بهدف مواصلة 

النمو االقتصادي دون الحاجة إلى تغييرات جذرية في 

  ]3[.بيئة النظام االقتصادي العالمي

شهده عالمنا وقي ظل التقدم والتطور الكبير الذي 

المعاصر، برزت مشكلة ضخمة هي ظاهرة التلوث 

البيئي التي حدثت بعد قيام الثورة الصناعية، وهي 

ظاهرة ليست جديدة أو حديثة العهد، وإنما موجودة منذ 

القدم إال أن الجديد فيها هو تعدد وتنوع مصادر التلوث 

جه حيث أصبح التو، ثاره الضارة على الحياة البيئيةوآ

ت بذلالذي  ،التلوث البيئي حماية البيئة ومحاولة منعنحو 

كافة الجهود في محاولة تقليل آثاره والحد من  فيه

أخطاره وإزالة أسبابه، وذلك عن طريق نشر الوعي 

البيئي بين كافة فئات وشرائح المجتمع، حيث أصبحت 

وجزء من أخالقيات االعمال مسؤولية اجتماعية 

 .والمهن

الهيئات والمؤسسات والمنظمات  ذلك من خالل جميعو

والشركات في كافة أنحاء العالم، انطالقاً من تنامي 

الوعي البيئي وظهور مفهوم التنمية المستدامة، وجدت 

المؤسسات والمنظمات االقتصادية نفسها تتحمل 

المسؤولية االجتماعية والبيئية، وأصبحت تواجه مزيداً 

تبني منهج من الضغوط التي تستهدف حماية البيئة و

اكل البيئية، ويهدف إلى تطوير إداري يتعامل مع المش

، الذي أصبح أحد المداخل المهمة والمتميزة البيئي ئهاداأ

في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمؤسسات التي 

  ]4 [.تسعى لتحقيق التميز والريادة

ً في الربع  نتشاراً وشهدت الدراسات البيئية ا واسعا

االخير من القرن العشرين وذلك نتيجة المخاطر التي 

أصبحت تهدد البيئة والمجتمع، مما تطلب وضع آليات 

وإجراءات للحد من هذه االخطار وآثارها السلبية االخذة 

البيئة  حماية صبحتباالنتشار في أغلب دول العالم، وأ

ختلف الباحثين وعلى م من أولوياتوالمحافظة عليها 

اختصاصاتهم الطبية والهندسية والبيولوجية والقانونية 

كل حسب اختصاصه ووجهة نظره، ولم تكن االدارة 

والمحاسبة بمنأى عن هذه المشكلة فلقد أسفرت الجهود 

العلمية في علم االدارة عن ظهور نمط جديد فيها تحت 

المحاسبة  ظهورإلى  أدىمسمى االدارة البيئية الذي 

للمعلومات أهمية ا جعل الفكر المحاسبي يولي البيئية، مم

المالية المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية بشأن حماية البيئة 

الفكر  تطوروالمحافظة عليها بصورة سليمة، وكذلك 

ت المحاسبي ليشمل البيئة الخارجية المرتبطة بالبيانا

، فالحسابات البيئية توفر المالية التي تصدرها المنظمات

وضح مدى مساهمة الموارد الطبيعية في تحسين بيانات ت

ترشيد االقتصاد، وتسهيل مهمة صناع القرار في 

المالئمة لتطوير قطاع  قراراتهم واتخاذ االجراءات

  ]5[.الصناعة مع الحفاظ غلى بيئة نظيفة نقية

وأمام أهمية وضرورة تفهم المؤسسات والمنظمات 

مسؤوليتها اتجاه المختلفة واعترافها بالمحاسبة البيئية وب

البيئة، كان من الضروري أن يكون هناك العديد من 

القضايا التي البد من النظر إليها بعين االعتبار والتحليل 

وإحداها "القياس واإلفصاح المحاسبي للتكاليف البيئية" 

وفي ظل مسؤولية المؤسسة عما تسببه للبيئة من أضرار 

اء كانت تلك بسبب ممارستها ألنشطتها االقتصادية، سو

االضرار ملموسة أو غير ملموسة أصبحت المؤسسة 

تعمل وتخضع لعدد متزايد ومتنامي من القوانين المنظمة 

للبيئة والتي تستهدف تحسين األداء البيئي وخلق بيئة 

نظيفة خالية من التلوث، وإلى دعم استمرارية التنمية في 

إطار ترشيد استخدام الموارد وتعزيز االوضاع 

  ]6[.يةالبيئ

 الدراسة:مشكلة  -1.1

 ةنظراً للتطور الكبير الذي حدث بعد قيام الثور  

الصناعية وانتشار الصناعات، الذي كان له دور كبير 

الصناعة  آثار في التأثير على البيئة وتلوثها، خاصة وأن

تعتبر من ملوثات البيئة، فعمليات التشغيل واالنتاج تنتج 

مخلفات تحتاج إلى اتخاذ اجراءات أهمها التخلص من 

هذه المخلفات وكيفية تصريفها في البيئة المحيطة دون 

تحمل أي مقابل ما، فضالً على أن البيئة أصبحت إحدى 

لك لفة االنتاج، وكذالعوامل الداخلة والمؤثرة على تك
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لعدم  ة الحاليةالمحاسبي االنظمة هعانيتللقصور الذي 

على حل بعض المشاكل التي تواجه المحاسبة  اقدرته

البيئية من حيث القياس واالفصاح عن التكاليف البيئية 

وما يتعلق بها من مشكالت محاسبية، وعليه ظهرت 

الحاجة إلى ضرورة قياس وتحليل التكاليف البيئية 

القوائم المالية، لمساعدة االدارة  واالفصاح عنها في

 تخاذ قراراتهم بصورة سليمةوالجهات المعنية ال

للتخطيط والرقابة على التكاليف البيئية من خالل اعداد 

، والمحافظة على البيئةالبرامج للحد من التلوث البيئي، 

وبالتالي تقليل التكاليف البيئية مما يؤدي إلى تخفيض 

، وهو ما تسعى إليه المؤسسات التكاليف الكلية للمنتج

البيئة والمنظمات لزيادة ربحيتها وللمحافظة على 

 .وتجسيد التنمية المستدامة

ان تطور العمليات الصناعية في البيئة الليبية خصوصاً 

مع تزايد معدالت نمو شركات القطاع الخاص نتج عنه 

الكثير من االثار البيئية السلبية على الصعيد المحلي، 

االمر الذي يعد مجاالً خصباً للبحث في مثل هذه القضايا 

خاصة من ناحية التكاليف المترتبة على تلك العمليات، 

هنا يمكن إبراز مشكلة الدراسة في ضعف التركيز  ومن

ية في على تطبيق المفاهيم الخاصة بالمحاسبة البيئ

في القوائم المالية لتحسين القياس واالفصاح المحاسبي 

 الليبية.االداء البيئي، في أغلب الشركات الصناعية 

 الدراسة:أهداف  -2.1

التعرف على محاسبة التكاليف البيئية من خالل  -1

 ومجاالتها.تحديد مفهومها وطبيعتها وأنواعها 

التعرف على مدى تطبيق محاسبة التكاليف البيئية  -2

في الشركات الصناعية الليبية، والصعوبات التي تعيق 

 الشركات.تطبيقها في هذه 

قياسها توضيح دور وأهمية التكاليف البيئية وكيفية  -3

ً واالفصاح عنها في القوائم المالية  ومعالجتها محاسبيا

لتوفير المعلومات المالئمة التخاذ القرارات الرشيدة 

 والسليمة.

العمل على زيادة الوعي بضرورة تطبيق نظم  -4

واجراءات محاسبة التكاليف البيئية في الشركات 

الصناعية الليبية، لما لها من أثر في المحافظة على 

 البيئة.

توضيح دور المحاسبة البيئية في رفع كفاءة  -5

 المحلية.الشركات الصناعية في البيئة 

 الدراسة:أهمية  -3.1

لتكاليف ا تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية     

البيئية واالهتمام المتزايد للمحافظة على البيئية خصوصاً 

عية مع زيادة معدالت االنبعاثات من الشركات الصنا

وما تسببه من تلوث للبيئة على الصعيد المحلي والدولي، 

ً من السعي لتفسير ماهية  كما تبرز أهمية الدراسة أيضا

محاسبة التكاليف البيئية والتعرف على طبيعتها وأنواعها 

ومجاالتها ومعرفة مسبباتها وأثارها، وتسليط الضوء 

س على دورها في قياس وتحليل التكاليف البيئية، واالس

التي تستخدمها المؤسسات والمنظمات الصناعية في 

إضافة التكاليف البيئية للمنتجات لمعرفة تكلفتها بطريقة 

دقيقة وسليمة، عند تحديد نتيجة النشاط واالفصاح عنها 

في القوائم المالية لما لها من تأثير على قرارات 

مستخدمي المعلومات التي يقدمها النظام المحاسبي، 

 وتطوير األداء .  وعلى تقييم

   الدراسة:منهجية  -4.1

تجمع الدراسة بين كل من المنهج االستقرائي والمنهج 

الوصفي التحليلي فيما يتعلق بدور المحاسبة البيئية في 

تخفيض التكلفة والمحافظة على البيئة، وذلك من خالل 

استقراء االدبيات وتحليل الدراسات السابقة في مجال 

ة في ضوء المتغيرات البيئية المحلية المحاسبة البيئي

والدولية، وباستخدام منهج دراسة الحالة في الدراسة 

الميدانية وباالعتماد على اسلوب المقابالت الشخصية 

انات والمعلومات الخاصة والزيارات الميدانية لجمع البي

، تم استخالص مجموعة من النتائج وتقديم بالدراسة

 والمقترحات.جملة من التوصيات 
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 الدراسة:حدود  -5.1

: تمثلت الحدود المكانية في شركة النجاح الحدود المكانية

لصناعة االلواح العازلة والبيوت الجاهزة، وشركة اعادة 

 طرابلس.تدوير مخلفات بطاريات السيارات في مدينة 

: تمت الدراسة في الفترة الزمنية خالل الحدود الزمنية

 م.2018النصف الثاني من سنة 

 السابقة:الدراسات  -6.1

فيما يلي بعض الدراسات السابقة ذات العالقة    

بموضوع الدراسة والتي تناولت موضوع المحاسبة 

البيئية وذلك من خالل قياس التكاليف البيئية واالفصاح 

 المالية:عنها في القوائم 

تناولت  (2017 ،الفرجاني وآخرون) دراسة -1

 ]7[صناعة االسمنت الليبية( )االفصاح البيئي في شركات

وهدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى االفصاح البيئي في 

التقارير المالية في شركات صناعة االسمنت الليبية 

وذلك في ظل السعي لتحقيق متطلبات تنمية مستدامة، 

ومعرفة مدى ادراك مسؤولي الشركات لدورهم في 

راسة إلى خدمة البيئة، ومدى التزامهم بها، وتوصلت الد

غياب االفصاح البيئي في التقارير المالية السنوية 

للشركة والقصور في مالئمة النظام المالي للشركة 

لمتطلبات االفصاح البيئي، وكذلك غياب دور الجهات 

الرقابية والمنظمات ذات العالقة البيئية في متابعة 

الشركات المسببة للتلوث البيئي، وأوصت الدراسة 

الجهات المختصة بالشأن البيئي في  بضرورة اسهام

تعميق مفهوم المسؤولية البيئية واصدار تشريعات 

واضحة وصارمة تلزم الشركات الصناعية بالمسؤولية 

البيئية واالفصاح عنها، وتطوير العاملين بالشركات 

وتأهيلهم في مجال المسؤولية البيئية بين كافة ادارات 

لموضوع الشركات، وكذلك تشجع البحث العلمي 

 المسؤولية البيئية .

)مدى توفر مقومات  ناقشت (2016)اللولو، دراسة  -2

وهدفت هذه الدراسة  ]8[تطبيق محاسبة التكاليف البيئية(

إلى التعرف على مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة 

التكاليف البيئية في الشركات الصناعية العامة في قطاع 

البيئية والدور ى محاسبة التكاليف لغزة، و التعرف ع

، وتوصلت عبه في الحد من المشكالت البيئيةالذي تل

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها، عدم توفر 

الوعي البيئي لدى اإلدارة العليا في الشركات الصناعية 

 أوصت، ولتطبيق محاسبة التكاليف البيئية بالشكل الكافي

الدراسة بضرورة قيام الجامعات بتحديث المناهج 

الدراسية من خالل تخصيص مقررات تتضمن 

المشكالت  البيئية التي يعاني منها قطاع غزة، وزيادة 

بين العاملين بالشركات الوعي البيئي والعمل على نشره 

، وإصدار القوانين والتشريعات المتعلقة الصناعية

   .بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية

)القياس  وضوععالجت م(2015 ،لعبيدي)دراسة  -3

المحاسبي للتكاليف البيئية واإلفصاح عنها في القوائم 

وهدفت هذه الدراسة إلى  ]9[المالية لتحسين األداء البيئي(

، يف البيئيةتوضيح كيفية القياس المحاسبي للتكال

، وقد خلصت أنواعها والتعرف على التكاليف البيئية و

وعي لدى وجود عالقة ارتباط بين أهمية ال الدراسة إلى

المسؤولين بضرورة القياس واإلفصاح المحاسبي عن 

ألداء البيئي للمؤسسات التكاليف البيئية وتحسين ا

ووجود أثر للقياس واإلفصاح المحاسبي عن  الصناعية،

ي ة في تحسين وتطـوير األداء البيئالتكاليف البيئي

وأوصت الدراسة بضرورة أن  للمؤسسـات الصناعية،

تعمل المنظمات والهيئات العلمية المحاسبية الدولية 

والوطنية على القيام بالدور المطلوب منها في ما يخص 

عن طريق إصدار معايير محاسبية  حماية البيئة، وذلك

خاصة بإلزام المؤسسات الصناعية منها على القياس 

ا المالية وذلك واإلفصاح عن التكاليف البيئية في تقاريره

 بغرض تحسين االداء البيئي .

واقع استخدام اهتمت )ب (2014، )عبدالحسين دراسة -4

وهدفت هذه  ]10[المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية(

الدراسة إلـى التعـرف علـى واقـع اسـتخدام المحاسـبة 

 وخلصت، ي المنـشآت الصناعية فـي العـراقالبيئيـة فـ

يوجد تطبيق فعلي للمحاسبة البيئية  إنه الالدراسة إلـى 



ICTS24632019-AF2009 
1708 

ي المنـشآت الصناعية في العراق، إال إن ذلك لم يمنع ف

ة ألهمية ة الدراسأفراد عينمن وجود إدراك من قبل 

أن المنشآت الصناعية في  المحاسـبة البيئية، وتبين

العراق تواجه صعوبات عند تطبيق المحاسبة البيئية، 

نقص معرفة اإلدارة  نهاموذلك يعود لعدة أسباب 

بأساليب المحاسـبة البيئيـة وعـدم سـن القـوانين 

 املــزم المنشآت الصناعية بالقيوالتشريعات التـي ت

ى الدراسة ال لتبإجراءات المحاسبة البيئية، وتوص

ناعية في شآت الصتنمية الوعي لدى مدراء المن ضرورة

قديم العـراق بأهمية المحاسبة البيئية، ودورها في ت

اذ القـرارات والمساهمة فـي المعلومات المالئمة التخ

زام المنشآت لة التخطيط والرقابة، وضرورة اعملي

بحماية البيئة والمحافظة عليها من خالل إنتاج منتجات 

 . صديقة للبيئة 

)أهمية  ناقشت (2012)الصوفي وآخرون،  دراسة -5

التكاليف واإلفصاح البيئي في ترشيد القرارات اإلدارية 

وهدفت  ]11[في الشركات الصناعية المساهمة العامة(

التأصيل العلمي الدقيق لمفهوم محاسبة  هذه الدراسة إلى

التكاليف البيئة وتوصلت الدراسة الى انه ال توجد عالقة 

 ئي،بين التكاليف واإلفصاح البيذات داللة إحصائية 

( التي تتعلق )القوانين والتشريعات األردنية والى أن

بالمحاسبة البيئية ال تشكل عائقا أمام الشركات الصناعية 

األردنية في تطبيق محاسبة التكاليف واإلفصاح البيئي،  

تطبيق  وأوصت الدراسة بضرورة أن يكون هناك

د نظام إلجراءات محاسبة التكاليف، وبضرورة وجو

إجراءات محاسبة التكاليف في الشركة محاسبي يطبق 

، وبضرورة وجود ث يحسن من عدالة القوائم الماليةبحي

المحاسبة البيئية والى وحدات تدريبية مختصة في 

فيما العاملين في قسم المحاسبة  ة الموظفينءضرورة كفا

، وبضرورة التزام المنشاة بحماية البيئيةالمحاسبة  يخص

ات صديقة للبيئة ، وضرورة البيئة من خالل إنتاج منتج

دعم األبحاث الصناعية التي تتعلق بحماية البيئة،  

وبضرورة مساهمة الدولة في تقديم الدعم للحفاظ على 

 .البيئة 

اإلطار العلمي ب) اهتمت( 2011)تهامي، دراسة  -6

وهدفت هذه الدراسة  ]12[لنظم محاسبة اإلدارة البيئية(

محاسبة اإلدارة إلى محاولة وضع إطار علمي لنظم 

نظام اإلدارة البيئية ونظم البيئية يقوم على الربط بين 

معلومات المحاسبة اإلدارية المتطورة من خالل بيان 

المفاهيم العلمية البيئية ذات الصلة بنظم محاسبة اإلدارة 

البيئية وكذلك أهم التحديات والفرص المتاحة أمام نظم 

راسة إلى أن تعهد محاسبة اإلدارة البيئية، وتوصلت الد

اإلدارة بالقضايا البيئية يمكن من دعم هذه القضايا من 

استراتيجية  ضمنخذ البعد البيئي في االعتبار خالل أ

المؤسسة، وأوصت الدراسة بضرورة قيام األجهزة 

الحكومية بتشجيع وتحفيز المؤسسات بكافة صور 

التحفيز من ضـرائب وغيرها على تطبيق نظام اإلدارة 

ية بكافة أركانه، وااللتزام باإلفصـاح عن أدائها البيئ

البيئي، وتوفير البيانات الالزمة للتخطيط والرقابة البيئية 

 .على المستوى القومي 

 النظرية:الدراسة  -2

 الصناعية:أهمية المحاسبة البيئية في الشركات  -1.2

ً مع زيادة معدالت  ان تفاقم المشكالت البيئية خصوصا

االنتاج دون النظر لتأثير ذلك على تلوث البيئة، وكذلك 

عجز أنظمة المحاسبة التقليدية عن القياس واالفصاح 

عن التكاليف البيئية أدى ذلك إلى زيادة اهتمام المنظمات 

الدولية والمحلية بضرورة قياس التكاليف الناجمة عن 

الفصاح عنها في القوائم وث البيئي وضرورة االتل

 .المالية

ويترتب على تجاهل واهمال االثار البيئية لألنشطة 

االقتصادية للشركات الصناعية إعطاء صورة مشوهة 

عن منافع وتكاليف الشركات، مع التسليم بصعوبة قياس 

   ]13[.هذه األثار

 يلي:ويمكن ابراز أهمية المحاسبة البيئية فيما 

توفر المعلومات بشكل أفضل عن المشكالت البيئية،  -1

وكذلك وضع برامج إدارية شاملة عن المخاطر 
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والمساعدة في تحقيق رقابة فعالة على االنشطة البيئية 

   ]14[.وتقويم األداء البيئي بشكل مستمر

تمكين إدارة المنشأة من احتساب تكاليف االنتاج بدقة  -2

 التسعير. األمر الذي سينعكس على دقة

تعتبر المحاسبة البيئية وسيلة لفهم التكاليف البيئية  -3

بصورة أفضل، وتمكين إدارة المنشأة من الرقابة على 

 أفضل.تقييم األداء البيئي بصورة 

تشجيع المنشأة على احداث تغيير في العمليات  -4

ميم المنتجات وتصنيعها بطريقة االنتاجية، أو اعادة تص

  ]15[ .للبيئةتسبب أضرار  ال

امكانية شراء بدائل لمدخالت االنتاج ذات كفاءة في  -5

 بالبيئة.التكلفة كبديل للمواد الضارة 

امكانية استخدام البيانات الناتجة عن التكاليف البيئية  -6

ة التي تطلبها المنظمات في اعداد التقارير الدوري

 الدولية.غير الرسمية سواء المحلية أو والرسمية 

توفير البيانات والمعلومات الالزمة إلعداد تقارير  -7

عن العائد السنوي االجمالي على االستثمارات في 

 الصناعية.الشركات 

زيادة امكانية المنافسة بسبب انخفاض تكاليف  -8

االنتاج نتيجة االستخدام االمثل لمدخالت االنتاج بطرق 

 البيئي.انتاج تقلل من التلوث 

 المحاسبية لتكاليف التلوث البيئي : المعالجة  -2.2

ان القدرة على تحقيق قياس دقيق ألداء المشروعات   

ً إلى تحقيق التوازن بين البيئة  الصناعية سيؤدي حتما

والموارد والتنمية، فعلى سبيل المثال فإن العائد من 

النفط والغاز والخامات الطبيعية التي تحسب على أنها 

في الحقيقة إال استنزاف  قيمة مضافة جديدة، ما هي

للثروات الطبيعية، إذ ال تشكل قيمة مضافة ناتجة عن 

عمل انتاجي بل ضمن العمليات االستخراجية للموارد 

 المخزنة واهدار للموارد االقتصادية أو سوء في

  ]16[.استخدامها يشكل عامل تدهور خطير

وبما ان معدات الحد من التلوث تتميز بذات الخصائص 

الثابتة التي تستخدم في النشاط االنتاجي، حيث لألصول 

تستخدم معدات الحد من التلوث لتقليل االضرار البيئية 

التي تسببها معدات النشاط االنتاجي، ولذلك ينبغي 

الفصل بين نفقات هذه المعدات ومصاريف إزالة 

التلوث، فهي من المصاريف التي تحدث إلزالة أثر 

القتصادية في عمليات التلوث الذي تحدثه االنشطة ا

االنتاج كالمصاريف التي تنفق على التعقيم وإزالة 

نفايات االنتاج ومعالجتها الحقاً، وهذا النوع من 

المصاريف يحمل على حساب الدخل في الفترة التي 

أنفقت فيها، أما النوع االول )تكلفة المعدات( فيتم 

اضافتها لحساب االصول )رسملتها( ومن ثم استهالكها 

 : اآلتيلى مدار عدة سنوات وذلك على النحو ع

 العمال:أجور  -1

 البيان دائن مدين

 

xxx 

 

xxx 

 

 

 

 

 

 

xxx 

 من مذكورين   

تقفل في حساب االرباح العمال )حـ / أجور 

 والخسائر(

مصاريف إزالة  –حـ / مصاريف اجتماعية 

التلوث )تقفل في حساب قائمة التكاليف 

 االجتماعية(

 إلى حـ / النقدية               

 

 فايات:النإيراد تدوير بعض  -2

 البيان دائن مدين

xxx 

 

 

xxx 

 من حـ / النقدية    

إلى حـ / ايراد بيع النفايات )تقفل في          

 حساب قائمة التكاليف االجتماعية(

 

 المالية:قيود االقفال في القوائم  -3

 البيان دائن مدين

xxx 

 

 

xxx 

 من حـ / قائمة التكاليف االجتماعية 

 إلى حـ / مصاريف اجتماعية       

xxx 

 

 

xxx 

 من حـ / االرباح والخسائر 

 إلى حـ / مصاريف اجور عمال      

xxx 

 

 

 

xxx 

 من حـ / العائد االجتماعي )ايراد بيع نفايات( 

 إلى ح / قائمة التكاليف البيئية         
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 البيئية:قياس التكاليف  -3.2

  هما: أسلوبينليف البيئية من خالل يتم قياس التكا

 البيئية:القياس النقدي للتكاليف  -1

إن الخطوة االولى والرئيسية في عملية القياس هي 

 البيئية.تحديد ما يعرف بالتكاليف الفعلية 

 البيئية:القياس الكمي للتكاليف  -2

لتقييم كفاءة األداء إن هذا االسلوب في القياس يوفر أداة 

البيئي األمر الذي ال يمكن تحقيقه عن طريق القياس 

النقدي، إنما باالعتماد عليه يمكن استخدام مجموعة من 

النسب للحكم على مدى كفاءة األداء البيئي، ومن أهم 

  ]17[النسب المستخدمة ما يلي:

نسبة اجمالي تكاليف االداء في المحافظة على البيئة الى 

 لربح بعد الضرائب =صافي ا

 البيئة على المحافظة في االداء تكاليف اجمالي  

 الضرائب بعد الربح صافي           

 الى ازالة التلوث فيالبيئي  االداء تكاليف اجمالي نسبة

 = الضرائب بعد الربح صافي

 ازالة التلوث البيئي في االداء تكاليف اجمالي   

 الضرائب بعد الربح صافي             

 الى للشركة ككل البيئي االداء تكاليف اجمالي نسبة

 = الضرائب بعد الربح صافي

 للشركة ككل البيئي االداء تكاليف اجمالي

 الضرائب بعد الربح صافي      

 :اليف البيئية في القوائم الماليةاالفصاح عن التك -4.2

م بادرة اعتماداً على 1992أعدت االمم المتحدة في عام 

قامت به إحدى مجموعات العمل المهتمة بالمعايير ما 

الدولية للمحاسبة تضمنت توصيات بالمعلومات التي 

يمكن للمشروع أن يفصح عنها في تقريره السنوي من 

بينها السياسة البيئية ومدى تنفيذ القوانين البيئية 

والتكاليف البيئية التي يتم رسملتها خالل الفترة، 

جارية، والسياسات المحاسبية والمصروفات البيئية ال

المتعلقة باالعتراف وااللتزامات والمخصصات 

واالحتياطيات وااللتزامات المحتملة، باإلضافة إلى 

االنشطة البيئية المنفذة خالل الفترة واالفصاح كحد أدنى 

عن مستويات االنبعاثات المسببة للتلوث والمخلفات 

صنيع الخطرة ومستويات الضوضاء، وأنشطة إعادة ت

 المخلفات .

صاح عن األنشطة وتتمثل أهم مشكالت القياس واالف

  ]18[:البيئية فيما يلي

عدم تحديد أنشطة معينة للوفاء بمسؤوليات المشروع  -1

وتركها للتقدير الشخصي، األمر الذي يؤدي إلى عدم 

االهتمام بتوقعات االطراف المختلفة للمجتمع، وكذلك 

 البيئية.عدم وجود حصر بتكاليف االنشطة 

استبعاد بعض االنشطة البيئية االجبارية وقصورها  -2

، األمر الذي ال يتماشى مع على االنشطة االختيارية

 البيئية.المفهوم المنطقي للمسؤولية 

 البيئية.صعوبة القياس النقدي للمنافع  -3

صعوبة القياس الكمي المباشر لبعض التكاليف  -4

 نقدية.البيئية، وبالتالي صعوبة ترجمتها إلى قيم 

ومن الجدير بالذكر أن تعدد وتنوع مصالح مستخدمي 

سبية كان له األثر أيضاً على نوعية المعلومات المحا

المعلومات البيئية الواجب االفصاح عنها سواًء كان 

االفصاح ضمن القوائم المالية االساسية أم على شكل 

قوائم ملحقة، وفي هذا السياق أشار "مجلس معايير 

" إلى وجوب االفصاح عن FASBالمحاسبة المالية 

  ]19[المحاور التالية:

  البيئية.إلجراءات واالنشطة االفصاح عن ا -1

االفصاح عن اإلجراءات المحاسبية الخاصة بشؤون  -2

 البيئة.

االفصاح عن الموجودات والمطلوبات والتكاليف -3

 البيئية.

 العملية:الدراسة  -3

 الدراسة:مجتمع وعينة  -1.3

يتمثل مجتمع الدراسة في شركة النجاح لصناعة األلواح 

الجاهزة، وشركة اعادة تدوير مخلفات العازلة والبيوت 

النضائد )بطاريات السيارات( حيت تم االعتماد على 
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 تينخصية والزيارات الميدانية للشركأسلوب المقابلة الش

محل الدراسة، وذلك بغرض تجميع البيانات الالزمة 

 للدراسة.

 : شركة تدوير مخلفات النضائد -أ 

شركة سنة هي شركة تضامنية )قطاع خاص( تأسست ال

الشركة نشاط إعادة تدوير مخلفات  سم، تمار2013

خط  خالل نضائد السيارات )البطاريات(، وذلك من

إنتاجي واحد يستخدم فيه آلة إيطالية الصنع، حيث تتبع 

الشركة طريقة القسط الثابت الستهالك االصول بنسبة 

 سنويا.% 10

م تتمثل مدخالت االنتاج في مخلفات النضائد، حيث يت -

الحصول عليها من السوق المحلي بمتوسط سعر شراء 

يقدر في العادة بـمبلغ أربعة دينار وستمائة وثمانية 

 الواحد.د( للكيلو جرام  4.638وثالثون درهم )

يتم إدخال المدخالت في الخط االنتاجي لينتج عن ذلك  -

 االتي:ثالثة مواد تتمثل في 

 

 ( مخرجات الخط االنتاجي1جدول رقم )          

 البيـــــان المواد ت

 صناعي بالستك جيد 1

 بودرة قصدير نوع ناعم 2

 أقطاب قصدير نوع خشن 3

 

ية مخلفات تشغيل متمثلة في وينتج عن هذه العمل -

 :االتي

 ( مخلفات العمليات التشغيلية2جدول رقم )            

 البيان المواد ت

 بسيطة بيعيهله قيمة  سوائل كيماوية 1

 بيعيهليس له قيمة  بالستك ردئ 2

 

يتم التخلص من هذه المخلفات محلياً عن طريق تجميع  -

السوائل في خزان خاص يتم التخلص منه الحقاً، اما 

 المهمالت.البالستك يتم رميه في 

يتم تصدير المخرجات السابقة إلى دولة ايطاليا يتراوح  -

 كالتالي:سعر المنتجات المصدرة 

 ( اسعار المخرجات3جدول رقم )              

 سـعر الطـن المواد ت

 600 –يورو  500من  بالستك جيد 1

 يورو/ للطن

قصدير نوع  2

 ناعم

 950 –يورو  900من 

 يورو/ للطن

قصدير نوع  3

 خشن

 –يورو  1300من 

 يورو/ للطن  1400

 

ال تتحمل الشركة في العادة مصروفات نقل هذه  -

المنتجات، حيث يتم دفع مصاريف النقل عن طريق 

المشتري، إال أن الشركة تدفع مصاريف نقل المنتجات 

من المصنع إلى الميناء، حيث يتراوح متوسط مصروف 

 طن. 24( دينار للحاوية سعة 500النقل خمسمائة )

موظف وعامل مقسمين على  14يعمل بالشركة عدد  -

 التالي:النحو 

 ( توزيع العاملين بالشركة4جدول رقم )                  

 البيان الوظيفة العدد

  مدير عام 1

  مشتريات 1

  القسم المالي 1

  مترجم 1

 تشغيل اآللة فني  1

 مختص بالميزان عامل 1

يعملون بالخط  عمال 8

 االنتاجي

 

  التزام الشركة بمعايير المحافظة على البيئة: -

من الجدير بالذكر أن الشركة صديقة للبيئة حيث تقوم  

بتجميع مخلفات النضائد، مما يساهم في الحد من التلوث 

البيئي، وكذلك مساهمتها في زيادة الدخل القومي 
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االجمالي بنوعيه زيادة االيرادات من النقد االجنبي 

وتوظيف العمالة للحد من البطالة، فضالً على أنها تلتزم 

شروط السالمة المهنية المعتمدة من الهيئة بمعايير و

 للبيئة.العامة 

شركة النجاح لأللواح العازلة والبيوت  -ب

 : الجاهزة

م، تمارس الشركة نشاط 2016تأسست الشركة سنة 

إنتاج األلواح العازلة التي تستخدم كعوازل للمبردات 

)ثالجات الحفظ( وصناعة البيوت الجاهزة، يحتوي 

( أآلت لصناعة األلواح 6)ستة عدد  مصنع الشركة على

العازلة، متمثلة في أآلت الحقن والدرفلة وألة المنشار 

وأله للتغليف، حيث تتبع الشركة طريقة القسط الثابت 

 % سنوياً.10الستهالك االصول )اآلالت( بنسبة 

موظف وعامل مقسمين على  30يعمل بالشركة عدد  -

  التالي:النحو 

 بالشركة العاملين توزيع( 5) رقم جدول            

 البيان الوظيفة العدد

 ماليين، إداريين، موظف 15

 األمن والسالمة سائقين،

يعملون بالخط االنتاجي/  عامل 15

 فنيين أآلت

 

 االتي:تتمثل مدخالت االنتاج في  -

 ( مدخالت الخط االنتاجي6جدول رقم )            

 البيان المواد ت

  الصاج 1

 تدخل في إنتاج العازل  كيماويةمواد  2

محفز لتفاعل المواد  مادة الفريون 3

 الكيماوية إلنتاج العازل

 

يبلغ متوسط تكلفة إنتاج المتر المربع الواحد من  -

 المربع.( دينار للمتر/60المدخالت ستون )

ينتج عن هذه المدخالت إنتاج االلواح العازلة بأطوال  -

وأحجام مختلفة، حيث يتراوح سعر البيع للمتر المربع 

( دينار للمتر/المربع، ويتم تسويق هذه 70سبعون )

 فقط.المنتجات محلياً 

 :م االتي2018بلغ إنتاج الشركة من المخرجات لسنة  -

 

 المنتجات( اسعار 7جدول رقم )                  

 االنتاج البيـــــان ت

الربع  1

 االول

ألف متر مربع من  50000

 االلواح العازلة

الربع  2

 الثاني

ألف متر مربع من  45000

 االلواح العازلة

الربع  3

 الثالث

ألف متر مربع من  40000

 االلواح العازلة

 

 :تأثير الشركة على البيئة -

تعتبر مادة الفريون المستخدمة في صناعة االلواح  

العازلة مادة محضورة دولياً وملوثة للبيئة، لما تسببه من 

 الجوي.سامة في الهواء  انبعاثات

ً بأن الدولة الليبية هي إحدى الدول الموقعة على  - علما

م بخصوص الحد من 1986مونتلاير لسنة  اتفاقية

 الجو.االنبعاثات السامة في 

لذلك تقوم الشركة باستيراد هذه المادة عن طريق  -

وسيط من جمهورية الصين ألنها ليست من الدول 

الموقعة على اتفاقية مونتلاير، األمر الذي يساهم في رفع 

تكاليف االنتاج، ونتيجة لذلك استجابت الشركة لمعايير 

المحافظة على البيئة، وقررت استبدال مادة الفريون 

ن التي تعتبر صديقة للبيئة، حيث ال يسبب بمادة البروبا

استخدام هذه المادة أي تلوث أو ضرر للبيئة، مما يساهم 

 -20في خفض تكاليف االنتاج بنسبة تتراوح ما بين 

30.% 
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التزام الشركة بتطبيق معايير السالمة المهنية  -

 :الخاصة بالعاملين

حيث تلزم الشركة العاملين بارتداء اللباس الخاص  

لعمليات االنتاجية، وكذلك ارتداء الكمامات كما يتم با

ً وذلك  تحفيزهم على شرب كميات من الحليب يوميا

ً بأنه ال  لمواجهة خطر استنشاق الغازات المنبعثة، علما

يوجد تأمين صحي للعاملين إال أن الشركة تتكفل 

 االصابة.بتكاليف العالج في حاالت 

  على البيئة:التزام الشركة بمعايير المحافظة  -

من خالل الزيارة الميدانية للشركة الحظ الباحثان اهتمام 

الشركة بالمعايير البيئية وذلك من خالل سعي الشركة 

في تعديل مدخالت االنتاج، حيث قامت الشركة بإيقاف 

العمل باستخدام مادة الفريون المضرة بالبيئة واستبدالها 

هذه المادة أي  بمادة البروبان، حيث ال ينتج عن استخدام

انبعاثات ضارة بالبيئة، وذلك من خالل االستفادة من 

برنامج الهيئة العامة للبيئة الذي يعتمد على اتفاقية 

  االنبعاثات.مونتلاير بخصوص الحد والتقليل من 

 النتائج: - 4

على نتائج المقابالت الشخصية والزيارات  اً اعتماد

 التالية:الميدانية تم التوصل للنتائج 

عدم توفر نظام محاسبي يفي بمتطلبات وأغراض  -1

محاسبة التكاليف البيئية، بالرغم من ادراك مسؤولي 

الشركات محل الدراسة ألهمية التكاليف البيئية، اال أن 

القوائم المالية لتلك الشركات ال تظهر بنود خاصة فيما 

 البيئية.يتعلق بالتكاليف 

استجابة الشركات محل الدراسة لمتطلبات الهيئة  -2

العامة للبيئة للحد من التلوث البيئي الناتج عن االنبعاثات 

الملوثة للهواء الجوي وتسرب المواد الكيماوية لسطح 

 التالية:االرض عن طريق الوسائل 

استجابة شركة النجاح لصناعة االلواح العازلة  -

وثة للبيئة بمادة البروبان باستبدال مادة الفريون المل

الصديقة للبيئة تماشيا مع اشتراطات اتفاقية مونتلاير 

 م.1986لسنة 

استجابة شركة اعادة تدوير مخلفات النضائد بوضع  -

سم باإلضافة لوضع طبقة  30طبقة خرسانية بسمك 

عازلة فوقها لمنع تسرب السوائل الكيماوية لسطح 

 االرض.

ت الشخصية مع مسؤولي اتضح من خالل المقابال -3

شركة النجاح ان استخدام مادة البروبان الصديقة للبيئة 

يساهم في خفض تكاليف االنتاج بنسبة تصل الى حوالي 

20-30.% 

اتضح من خالل الدراسة العملية ان شركة اعادة  -4

تدوير النضائد تساهم في الحد من التلوث البيئي عن 

السيارات، حيث  طريق االستفادة من مخلفات بطاريات

طن سنويا من بقايا  1000إنها تقوم بتجميع ما يزيد عن 

البطاريات، االمر الذي يساهم في المحافظة على البيئة 

 المخلفات.من أضرار هذه 

تساهم الشركات محل الدراسة في زيادة الدخل  -5

القومي االجمالي عن طريق خلق فرص عمل وزيادة 

خالل االلتزام بتوصيات معدالت الحفاظ على البيئة من 

 والدولية.المنظمات البيئية المحلية 

اتضح من خالل الدراسة العملية ان الشركات محل  -6

الدراسة ال تفصح عن الكثير من المعلومات الخاصة 

بالتكاليف البيئية في قوائمها المالية، حيث إن بيانات 

ومعلومات الدراسة العملية تم الحصول عليها بطرق 

 شخصية.

هناك قصور واضح في مستوى التأهيل العلمي  -7

للكوادر البشرية العاملة في الشركات محل الدراسة فيما 

 .لتكاليف البيئية والمسؤولية عنهايتعلق بمفهوم محاسبة ا

صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات الالزمة  -8

إلجراء البحوث والدراسات البيئية من ادارات الشركات 

 الدراسة.محل 
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 التوصيات: -5

من خالل النتائج التي تم التوصل اليها توصي الدراسة 

 يلي:بما 

العمل على تحديث وتطوير االنظمة المحاسبية  -1

المستخدمة حاليا بما يالئم أغراض محاسبة التكاليف 

 البيئية 

زيادة التعاون والعمل على توطيد العالقات بين  -2

منظمات المهتمة الشركات الصناعية والهيئات وال

بشؤون البيئة على الصعيد المحلي والدولي للحد من 

 بالبيئة.استخدام المواد الضارة 

العمل على زيادة الوعي باستخدام المواد الصديقة  -3

بالبيئة في العمليات االنتاجية بما يساهم في خفض 

 عام.تكاليف االنتاج وكذلك المحافظة على البيئة بشكل 

االنشطة المتعلقة بإعادة تدوير  التركيز على -4

المخلفات والعمل على دعمها عن طريق المؤسسات 

الحكومية واالهلية لما لها من دور كبير في زيادة الدخل 

 القومي.

زيادة الوعي بأهمية االفصاح عن المعلومات  -5

الخاصة بالتكاليف البيئية وتضمينها في القوائم المالية 

 المنشورة.

تأهيل الكوادر البشرية عن طريق العمل على  -6

الدورات التدريبية فيما يتعلق بمفهوم محاسبة التكاليف 

 البيئية.

العمل على زيادة مستويات االمن الصناعي فيما  -7

 بالبيئة.يتعلق بتعامل العمال مع المواد الضارة 

سن التشريعات الخاصة والقوانين التي تلزم  -8

الشركات الصناعية بالمحافظة على البيئة وضرورة 

 للعاملين.التامين الصحي 

الصناعية  الحكومي للشركاتضرورة توفير الدعم  -9

العاملة في مجال اعادة تدوير المخلفات والتي تلتزم 

لية بالمحافظة على البيئة من خالل منح التسهيالت الما

 االنشطة.والضريبية لتشجيع مثل تلك 

الشركات الصناعية بتكوين مخصص  إلزام -10

 البيئي.الحتماالت الخسائر الناتجة عن آثار التلوث 

 المراجع: -6

محمد فاضل نعمة الياسري، المحاسبة البيئية  [1]

ودورها في الحفاظ على البيئة، مجلة جامعة كربالء 

م، 2007العلمية، المجلد الخامس، العدد الرابع، 

 .480ص

، أهمية  وأخرون ،الصوفي فارس جميل حسين [2]

التكاليف واإلفصاح البيئي في ترشيد القرارات اإلدارية 

لمساهمة العامة، مجلة كلية في الشركات الصناعية ا

بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد التاسع 

 .212م، ص2012والعشرون، 

جميلة الجوزي، أهمية المحاسبة البيئية في استدامة  [3]

 .70، ص، بدون سنة نشرالتنمية ، جامعة الجزائر

وال بن عمارة، المحـاسبة عن األداء الـبيئي اآلفاق ن [4]

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم والمعوقات 

التسيير، مجمع مداخالت الملتقى الدولي الثاني حول 

األداء المتميز للمنظمات والحكومات، الطبعة الثانية: 

نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األداء المالي 

وتحديات األداء البيئي، المنعقد بجامعة ورقلة، الجزائر، 

 .266م، ص2011

واقع استخدام المحاسبة البيئية في أمل عبدالحسين،  [5]

المنشآت الصناعية، مجلة الغري للعلوم االقتصادية 

واالدارية ،العراق ى، السنة العاشرة، المجلد الثامن، 

 .291م، ص2014العدد الحادي والثالثون، 

مهاوات لعبيدي، القياس المحاسبي للتكاليف البيئية  [6]

في القوائم المالية لتحسين األداء البيئي، واإلفصاح عنها 

رسالة دكتوراة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

التسيير، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

 (.م، ص)أ2015

منصور محمد الفرجاني، وأخرون، االفصاح البيئي  [7]

في شركات صناعة االسمنت الليبية، المؤتمر 
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ستثمار والتنمية في منطقة الخمس، االقتصادي االول لال

 م.2017كلية االقتصاد والتجارة، جامعة المرقب، 

يحي جمال اللولو، مدى توفر مقومات تطبيق  [8]

مة محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية العا

في قطاع غزة ، رسالة ماجستير، كلية التجارة ، 

 م.2016زة ، غ -الجامعة االسالمية

 م.2015مهاوات لعبيدي، مرجع سابق ذكره،  [9]

 م.2014مرجع سابق ذكره، أمل عبدالحسين،  [10]

، مرجع  وأخرون ،الصوفي فارس جميل حسين [11]

 م.2012سابق ذكره، 

عـزالدين فكري تهامي، اإلطار العلمي لنظم  [12]

ت كليامحاسبة اإلدارة البيئية، المجلة العلمية لقطاع 

لعـدد الثامن، ا األزهر،التجارة، جامـعة 

  .م2011القاهرة،

محمد عمر الحسين، أثر تطبيق نظام المحاسبة  [13]

البيئية على القياس المحاسبي للتكاليف البيئية في 

المنشآت الصناعية السودانية، مجلة الدراسات العليا، 

المجلد الثاني، كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين، 

 .212م، ص2013السودان، 

، مرجع سابق ذكره محمد فاضل نعمة الياسري، [14]

 .482ص

عادل حسين علي، التكاليف البيئية ودورها في  [15]

تحسين المعلومات المحاسبية المقدمة التخاذ القرارات، 

مجلة دنانير، العدد الثامن، كلية االدارة واالقتصاد، 

 .529صبدون سنة نشر، جامعة االنبار،

، مرجع سابق ذكره الياسري، محمد فاضل نعمة [16]

 .481ص

نورالدين عبدهللا المحمودي، نحو نظرية للمحاسبة  [17]

البيئية االجتماعية، الدار االكاديمية للطباعة والتأليف 

والترجمة والنشر، الطبعة االولى، طرابلس، ليبيا، 

 .246-240ص م، ص2007

، مرجع  وأخرون ،الصوفي فارس جميل حسين [18]

 .227سابق ذكره، ص

 .295مرجع سابق ذكره، صأمل عبدالحسين،  [19]

 

 

 

 

 

 


