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 :المستخلص

الفوائد التي تحصل عليها الشركات عند التزامها بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة، وبيان  علىالتعرف هدف هذا البحث إلى 

تكلفة اإلنتاج اتبع المنهج الوصفي التحليلي. تم توزيع استمارة استبيان  علىاآلثار الناتجة عن االلتزام بتطبيق المحاسبة البيئية 

وصول عبرها على البيانات المطلوبة. تم تحليل البيانات، اعتمد البحث في على العاملين بمصنع سكر النيل األبيض وتم ال

( وذلك الختبار فرضياته والتي منها: "أن إفصاح الشركات عن بيانات محاسبة التكاليف البيئية SPSSالتحليل على برنامج )

أن السياسات المتبعة من قبل الشركات لتحقيق تكلفة اإلنتاج تتحملها"، توصل هذا البحث إلى العديد من النتائج أهمها:  علىيؤثر 

تكلفة اإلنتاج، وان المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية للشركة أو في شكل  علىأهداف نظام محاسبة التكاليف البيئية لها 

وصى البحث بتوصيات عديدة تكلفة اإلنتاج. ولقد أ علىتقارير منفصلة والتي توضح اآلثار المالية نتيجة لعملياتها البيئية أثرت 

منها" ضرورة تنمية الوعي لدى مدراء الشركات الصناعية وأصحاب القرار حول المحاسبة البيئية وآلية تطبيقها والمزايا التي 

تعود من تطبيقها، يفضل زيادة اإلفصاح عن األنشطة البيئية للوحدة االقتصادية تلبية الحتياجات األطراف الخارجية من 

 عن األداء البيئي للشركة. المعلومات

 الشركات الصناعية، التكاليف البيئية، تكلفة اإلنتاج الكلمات المفتاحية:
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The extent to which industrial companies are committed to environmental cost accounting 

and its impact on determining the cost of production 

(Case study White Nile Company - Sudan) 

 

Abstract: 

The objective of this research is to identify benefits that companies obtain when they are abiding 

to implement international standards for environmental protection. It also indicates the impact 

resulted from the commitment to apply environmental accounting on the cost of production. The 

study followed the descriptive analytical approach. A questionnaire was distributed to the 

employees of the White Nile Sugar Factory, Sudan, 

 through which the required data were collected. (SPSS) program was employed for the analysis 

and to test the main hypotheses which is “There is no statistically significant relationship 

between the disclosure of environmental cost accounting data and the cost of production”. The 

research reached a number of findings, the most important of which are: Policies adopted by 

companies in order to achieve the objectives of the environmental cost accounting system have 

their impact on the cost of production. As well, information disclosure in the company’s 

financial statements or in the form of separate reports that illustrate the financial effects resulting 

from its environmental operations have also affected the cost of production. The research calls 

for numerous recommendations, including “the need to raise awareness among managers of 

industrial firms and decision-makers about environmental accounting, the mechanism of its 

application and the advantages that accrue from its application. The research also recommends 

that it is preferable to increase the disclosure of the environmental activities of the economic unit 

in to meet the needs of external parties for information on the environmental performance of the 

company. 

Keywords: Industrial companies, Environmental costs, Production cost 

 : المقدمة

اص يمكن ان استنزاف الموارد الطبيعية التي ال تتجدد أو التي تتجدد ببطء مدعاة قلق هام. وبما ان المحاسبين لهم دور خان 

وقدرتهم على تحسين أو التحقق ت المالية للمنشآت على اختالفها، لى المعلوماإبسبب وصولهم المباشر  يكون ذا فاعلية كبيرة

استخدام المعلومات، للمساعدة على اتخاذ القرارات السليمة للمنشآت في مجاالت متعددة  من نوعية المعلومات، ومهاراتهم في

 .كبر في القياس واالفصاح واالبالغ عن المعلومات المحاسبية البيئيةاالستثمار، فعليهم يقع العبء األ مثل تقييم
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يظهرون اهتماما متزايدا باألداء البيئي للمنشآت.  إن الكثير من اصحاب المصالح المتعددين سواء الداخليين أو الخارجيين أخذوا

ومن األمثلة على اصحاب المصالح الداخليين الموظفين وبشكل خاص من يتأثرون بالتلوث بشكل مباشر في بيئة العمل. أما 

هتمة اصحاب المصالح الخارجيين على سبيل المثال ال الحصر المجتمعات التي تتأثر بالتلوث المحلي، والمجموعات الم

بالنشاطات في البيئة، والمشرعين الحكوميين، ودائرة الضريبة، وحملة االسهم، والمستثمرين الحاليين والمتوقعين، والزبائن، 

 والموردين وغيرهم.

إلى نظام المحاسبة البيئي واالقتصادي المتكامل، الذي يعزز الحسابات القومية التقليدية  3991بادرت األمم المتحدة في عام 

المتعلقة بها. حيث ستمكن هذه المعلومات الحكومات من صياغة السياسات  الطبيعية والملوثاتلومات عن حسابات الموارد بمع

 االقتصادية، ومراقبتها على نحو أكثر فعالية، ومن إصدار قواعد تنظيمية أكثر فعالية فيما يتعلق بالبيئة، 

خدام الضرائب واإلعانات على نحو أكفأ. ومن وضع استراتيجيات أنجع إلدارة الموارد، ومن است

(https://maisamir77.blogspot.com/2013/02/blog-post_9903.html) 

 البيئي،ام بالبيئة والحد من أثار التلوث بما أن السودان ليس بمنعزل عن دول العالم يجب االستعداد للعمل في هذا المجال واالهتم

وذلك بعد التوسع الملحوظ في مجال الصناعة وزيادة عدد الشركات العاملة في مجال  ،وكذلك استخدام األساليب الحديثة لإلنتاج

 . يق نظام محاسبة التكاليف البيئيةالصناعة أصبح من الواجب االلتزام بتطب

ألف طن من السكر سنوياً، يقع  054ألكبر من حيث اإلنتاج حيث أن طاقته اإلنتاجية تبلغ اهو  مصنع سكر النيل األبيضيعتبر 

في والية النيل األبيض في وسط السودان بالقرب من مدينة الدويم. المصنع يتبع لشركة سكر النيل األبيض المحدودة وهي 

أشرفت شركة كنانة للهندسة والخدمات الفنية على شراكة بين شركة كنانة وحكومة السودان وبعض البنوك والهيئات العامة. 

م واستمر 4440بدأ العمل في المشروع منذ العام  دراسات الجدوى االقتصادية والفنية والمسح االجتماعي الخاص بالمشروع. 

 ألف فدان. 365المشروع  مساحة تبلغم 4434حتى افتتاح المصنع في عام 

)https://www.sudanesesociety.com/2019/09/sugarl( 

 مشكلة البحث:

ورة تفعيل بقضايا البيئة وضر ذات االختصاص في الفترة األخيرة واالقليمية والمحلية اهتمت المنظمات والهيئات العالمية 

ستخدم وأن ا، زم بمسئوليتها البيئيةلتتبأن يئة الشركات العاملة في مجال الب حيث فرضت على، تطبيق نظام المحاسبة البيئية

 .وكذلك التخلص من المخلفات بطرق حديثة البيئي تقلل مخلفات اإلنتاج المتسببة في التلوثمن شأنها أن أساليب حديثة لإلنتاج 

 التي تتحملها الشركات. تحديد تكلفة اإلنتاج علىكان له األثر مما 

 :التاليةاألسئلة  علىجب اإلجابة يالمشكلة هذه  علىوللتعرف 

 تكلفة اإلنتاج؟ علىكيف يؤثر االلتزام بتطبيق نظام المحاسبة البيئية  -

 ما الفوائد التي تحصل عليها الشركات عند االلتزام بالمعايير الدولية لجودة المنتج وحماية البيئة؟ -

 نظام المحاسبة البيئية؟ما أساليب اإلنتاج المتطورة في ظل تطبيق  -
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 أهمية البحث:

تأتي أهمية هذا البحث في بيان أثر االلتزام من قبل الشركات الصناعية بتطبيق نظام المحاسبة البيئية وانعكاس ذلك االهتمام 

 الشركات التي التزمت بتطبيق هذا النظام تكاليف إضافية وذلك لتحسين صورتها أمام المجتمع. تتحملحيث ، تكلفة اإلنتاج على

األساليب الحديثة لإلنتاج في  علىكما ينبع اهميتها كونها توضح كيفية تطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة، وتمكن من التعرف 

 ظل المحاسبة البيئية.

 :أهداف البحث

 لتحقيق األهداف التالية:سعى هذا البحث 

 .الفوائد التي تحصل عليها الشركات عند التزامها بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة علىلتعرف ا -

 تكلفة اإلنتاج. علىاآلثار الناتجة عن االلتزام بتطبيق المحاسبة البيئية بيان  -

 التي التزمت الشركات بتطبيقها. أساليب اإلنتاج المتطورة في ظل وجود المحاسبة البيئية علىالتعرف  -

 :فرضيات البحث

 اختبر هذا البحث الفرضيات التالية:

 .تكلفة اإلنتاجوعالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق أهداف محاسبة التكاليف البيئية  هنالك -

  .تكلفة اإلنتاجوعالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام بالمعايير المحاسبية للبيئة هنالك ليس  -

  .تكلفة االنتاجبيانات محاسبة التكاليف البيئية وعالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح عن  هنالكليس  -

 :منهجية البحث

المنهج ، ياتالمنهج االستنباطي: لشرح المشكلة وتكوين الفرضخي: لعرض وتتبع الدراسات السابقة، المنهج التاري البحثتبع ا

 المنهج الوصفي التحليلي: لوصف وتحليل الظواهر المتعلقة بالبحث.الختبار الفروض وتحليل النتائج، و االستقرائي:

 :حدود البحث

 .م4444فهي العام  انيةالحدود الزم، أما )السودان( النيل األبيضشركة سكر في  المكانيةالبحث  حدودتمثلت 

 مصادر جمع البيانات:

 (، مصادر أخرىالدراسات السابقةوالكتب،  ثانوية )المراجعالمصادر وال )االستبيان(م جمع البيانات من المصادر األولية ت

 :الدراسات السابقة

 م(:2002دراسة اللولو )

قطاع هدفت هذه الدراسة للتعرف على مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية العاملة في 

(، انوفا وشافيه في تحليل البيانات. توصلت إلى نتائج منها: عدم T-testغزة، استخدمت أساليب إحصائية وصفية واختبارات )

 توفر الوعي البيئي لدى اإلدارة العليا في الشركات الصناعية بالشكلة الكافي لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية، 
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اإلدارة العليا في الشركات الصناعية للمزايا والفوائد المتحققة من تطبيق محاسبة وأن هنالك انخفاض في مستوى إدراك 

التكاليف البيئية. أوصت الدراسة بتوصيات عدة منها: قيام المدارس والمعاهد والجامعات بتحديث المساقات والمناهج الدراسية 

لبيئي والعمل على نشره بين العاملين بالشركات من خالل تخصيص مقررات تتضمن المشكالت البيئية، ضرورة زيادة الوعي ا

 الصناعية.

 مGamble (0995:)دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار ما إذا كان اإلفصاح المحاسبي البيئي للشركات ذات التأثير السلبي المفترض في البيئة والمقيدة 

شركة  34وراق المالية لهذه الشركات. تم فحص وتحليل بالبورصة األمريكية كافياً ومالئماً لخدمة أغراض المستمرين في األ

م(. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن الشركات التي تعمل في صناعات معينة مثل 3993إلى  3996في الفترة من )

األخيرة، تكرير البترول والمتفجرات والمخلفات أفصحت بدرجة كبيرة عن أدائها في مجال مكافحة التلوث خاصة في السنوات 

، كما أن متخذ قرار االستثمار في سوق األوراق وأن اإلفصاح كان أكثر جودة في حال كون الشركة مقيدة ببورصة نيويورك

 المالية يعتمد على المعلومات المفصح عنها بشأن األداء البيئي للشركات في مجال مكافحة ورقابة تلوث البيئة.

 م(:2002دراسة الحسين ) 

الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في العراق، والصعوبات التي هدفت هذه 

، من أهم نتائج الدراسة أن عدم وجود تواجهها عند تطبيق المحاسبة البيئية، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي

عينة مجتمع الدراسة للمحاسبة البيئية بمعناها الكامل في معظم المنشآت الصناعية قسم مستقل إلدارة البيئة وعدم معرفة غالبية 

يأثر سلباً على تطبيق المحاسبة البيئية، ومن اهم التوصيات التي أوصت بها تنمية الوعي لدى مدراء المنشآت الصناعية 

تطبيقها، العمل على تطبيق المحاسبة البيئية في عود من وأصحاب القرار حول المحاسبة البيئية وآلية تطبيقها والمزايا التي ت

 المنشآت الصناعية بالعراق لما لها من جدوى كبيرة على المنشآت.

 م(:2000دراسة المطيري )

تظهر مشكلة الدراسة من خالل التساؤل الذي يقول: ما إذا كان باإلمكان وضع منهج لمحاسبة المسؤولية عن التكاليف البيئية في 

الناتجة عن التلوث البيئي، من فرضيات الدراسة: ال يؤدي تطبيق محاسبة المسؤولية إلي خفض التكاليف البيئية ضوء المشاكل 

على في اإلدارات المتسببة في التلوث، من نتائج الدراسة وجود عالقة ذات داللة معنوية بين عناصر النواحي البيئية التي يجب 

ها وبين آثر تطبيق محاسبة المسؤولية البيئية، ومن توصيات الدراسة: وضع خطط نظام التكاليف الُمطبق بالشركة أن يُراعي

واستراتيجيات تتعلق باألنشطة البيئية وترجمتها في صورة مشروعات وبرامج تخدم المجتمع وتُحسن البيئة. تتفق هذه الدراسة 

وتحليلها، وتختلف عن دراسة الباحث في المتغير مع دراسة الباحث في المتغير المستقل وهو التكاليف البيئية أهميتها قياسها 

 علىالتابع وكذلك محور الدراسة التطبيقية، حيث أن هذه الدراسة طبقت على شركة نفط الكويت أما دراسة الباحث فقد أجريت 

 الشركات الصناعية إلنتاج السكر بوالية النيل األبيض.
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 م(:2002دراسة الشفيع وآخرون )

إلى عرض مفهوم التكاليف البيئية وتبويبها ومشكالتها، استعراض لمفهوم التلوث البيئي وتكاليف التلوث لقد هدفت الدراسة 

البيئي، اختبار مدي قيام شركات الُسكر العاملة بوالية النيل األبيض بقياس تكاليف التلوث البيئي، وتقوم الدراسة على 

ة في قياس وتقدير تكاليف التلوث البيئي بالشركات الصناعية، ال يتم قياس الفرضيات اآلتية: هنالك دور لمحاسبة التكاليف البيئي

وتحديد تكاليف التلوث البيئي لشركات السكر العاملة بوالية النيل األبيض بالطرق العلمية الصحيحة. من نتائج الدراسة: تسهم 

ناعية، هنالك مشاكل في قياس وتقدير تكاليف محاسبة التكاليف البيئية في قياس وتقدير تكاليف التلوث البيئي للشركات الص

تلوث الهواء والمياه والتربة بالنسبة لشركات السكر العاملة بوالية النيل األبيض. ومن توصيات الدراسة ضرورة تبني مفهوم 

أساليب القياس  التكاليف البيئية الدفاعية والتكاليف البيئية الجارية من أجل معالجة تكاليف التلوث البيئي، ضرورة استخدام

 النقدي والوصفي والكمي لتفادي صعوبات ومشاكل القياس المحاسبي لتكاليف التلوث البيئي.

 مSetthasakko (2009)دراسة 

هدفت هذه الدراسة إلى فهم العوائق االساسية لتطبيق المسئولية البيئية في الشركات التايالندية، اتبعت اسلوب المقابالت، ولقد 

نالك عوائق تقف أمام تطبيق المسؤولية البيئية منها عدم وجود رؤية واضحة لدى الشركات حول استدامة توصلت إلى أن ه

الموارد الطبيعية، غياب التزام اإلدارة العليا تجاه البيئة. ولقد أوصت بضرورة التزام اإلدارة تجاه البيئة، وضرورة تحديد رؤية 

 للشركات حول استدامة الموارد.واضحة 

 على الدراسات السابقة: التعليق

مما تقدم يتبين تنوع مناطق تطبيق هذه الدراسات السابقة )السودان، العراق، أمريكا، تايالند...(، ومنها تظهر الحاجة إلى 

على واقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت  الضوء ضرورة تطوير الدراسات السابقة والتي تمثلت غالبية أهدفها في تسليط

اعية، وما إذا كان اإلفصاح المحاسبي البيئي للشركات ذات التأثير السلبي على البيئة، و فهم العوائق االساسية لتطبيق الصن

المسئولية البيئية في الشركات الصناعية، هذا نجدها قد اختلفت مع هذا البحث من حيث األهداف المراد تحققيها والمتمثلة في 

ليها الشركات عند التزامها بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة، وكذلك بيان اآلثار الناتجة الفوائد التي تحصل ععلى التعرف 

 في الشركات الصناعية التي تعمل في السودان.تكلفة اإلنتاج على عن االلتزام بتطبيق المحاسبة البيئية 

 النظري: اإلطار

 :البيئيةالتكاليف محاسبة 

فصاح تعني شمول وتكامل عملية القياس واإل"أنها  :منها عدد من التعريفات والمسمياتلبيئية ا التكاليف محاسبةعرفت 

: نهاأوهنالك من يري "، البيئة والتي تمارسها الوحدات االقتصادية علىؤثر تالمحاسبي واالقتصادي لألنشطة والبرامج التي 

البيئية  اآلثاردارة البيئية بهدف تخفيض قرارات اإل حديد وقياس تكاليف األنشطة البيئية واستخدام تلك المعلومات في صنع"ت

 (. م4449، ، )شعيب")من يلوث يدفع( بمبدأ إزالتها عمالً نظمة البيئية ونشطة واألالسلبية لأل
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سهام في التنمية المستدامة من خالل العمل مع موظفيها والمجتمع المحلي لتحسين لزام المؤسسة باإلإ"كما تم تعريفها بأنها 

مجموعة ممارسات تتم في أنها " علىوتعرف كذلك  ."والتنمية في أن واحد المؤسسة معيشة األفراد بأسلوب يخدم مستوي

وانب البيئية وما يتبعها من دارة جيدة للجإفهم و إلىتقود  ،سسة فحسبؤمستوي الم على أو ،المستوي الوطني علىما إسسة ؤالم

 .م(4433، ، )عمارة"تكلفة

 التكاليف البيئية:أهمية محاسبة 

 البيئي نتيجة العديد من العوامل، من أهمها: لقد زادت أهمية المحاسبة عن األداء

سسات تتمثل في تحيق حيث كانت مسؤولية المؤ ،قتصاديةئية للمؤسسات االولية االجتماعية والبيتزايد االعتراف بالمسؤ -3

ن الظروف االجتماعية والبيئية المحيطة كظهور التفاوت الكبير في الدخول أال إ، داءالربح الذي يستخدم كمعيار شامل لتقييم األ

رباح المحققة تستخدم كمعيار شامل لتقييم وتلوث البيئية نتيجة مزاولة المنشاة لنشاطها قد اثر في مكانة هذا الهدف فلم تعد األ

وتوفير البيانات المالئمة عن التكاليف والمنافع  ،اتالمحاسب القيان بتحليل شامل لألثر االجتماعي للمؤسسعلى داء بل يتعين األ

 .المجتمععلى البيئية وكيفية توزيع تلك المنافع 

ن معظم الدراسات التي تناولت أحيث  ،همال المنافع االجتماعيةإداء البيئي ومجال قياس األ جانب التكاليف فيعلى التركيز  -4

لي ارتفاع التكاليف الكلية للمؤسسات التي إهملت موضوع المنافع االجتماعية مما أدي أسسات قد مؤقياس التكاليف البيئية لل

ن تأخذ بعين االعتبار المنافع االجتماعية التي تحققها ألذلك البد عند دراسة األداء البيئي  ،لياتها االجتماعيةوتتحمل مسؤ

 .تالمؤسسات ومقارنتها مع التكاليف البيئية الناتجة عن هذه المؤسسا

فصاح عن البيانات التي لها المطالبة  المتزايدة من قبل بعض الدول والهيئات والجمعيات المحاسبية للمنشئات االقتصادية باإل -1

د التطور الكبير في المجال الصناعي وزيادة التلوث للبيئة المحيطة بالمشاريع مما تتطلب ضرورة نمضمون بيئي السيما ع

 .لياتها البيئيةوعرفة مدي قيام المنشأة بمسؤداء لمفصاح  عن هذا األاإل

أو منظمات غير سواء كانت تجارية  ،داء البيئي ذات صلة كبيرة بالمؤسساتصبحت القضايا المرتبطة بالمحاسبة عن األأ -0

ومؤسسات الدول الن قضايا مثل تلوث البيئة باتت تشكل مشكلة اقتصادية  ،سسات حكومية كالبلدياتأو مؤ ،محققة للربح

والدولي لحماية البيئة وخفض أثار  المستويين الوطني على إجراءات ويجري اتخاذ  ،نحاء العالمأواجتماعية وسياسية في 

وأهدافها البيئية  ،سياستها البيئيةلدي المؤسسات للكشف عن معلومات تتعلق ب ذلك فان هناك ميالً على وبناء ، التلوث ومنعها

والكشف عن المخاطر واتخاذ ، والبرامج التي تنفذها والتكاليف والفوائد المتصلة بتنفيذ هذه السياسات واألهداف والبرامج

  .ترتيبات لمنعها

ين بالمؤسسة سواء من داخلها ظهر العديد من ذوي المصالح المعنيي، حيث فضل للمشكالت البيئيةأتوفير المعلومات بشكل  -5

وجماعات  ،و خارجها )المجتمع المحلي الذي يتأثر بتلوث مواقع األعمالأ)العاملين الذين يتأثرون بالتلوث في بيئة العمل( 

بيئي داء المتزايد بمدي األ عمالء والموردين وغيرهم( اهتماماً وال ،والمساهمين والمستثمرين ،والهيئات القانونية ،النشاط البيئي

هذه الضغوطات  ،خريألي إللمؤسسات ولذلك تولدت العديد من الضغوطات البيئية التي تختلف من بلد ألخر ومن مؤسسة 

 دارة وتخفيض التأثيرات البيئية.بعاد اقتصادية في التكلفة لغرض اإلأالبيئية  تدفع بالمؤسسات للبحث عن طرق ذات 
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 التكاليف البيئية:

، جودة النظام البيئيعلى ناتج تأثيرات يتعرض لها المجتمع والمنشئات واألفراد بفعل األنشطة التي تؤثر التكاليف البيئية هي 

مع  ،المنشأة علىو قصيرة األجل أير مالية وارتباطات مالية طويلة و غأوهذه التأثيرات يمكن التعبير عنها بمصطلحات مالية 

 .اعتبار أنها تشمل التكاليف بشقيها المباشر وغير المباشر وغالبا ال يتم تتبعها فهي غالبا ما تكون مستترة

تتحملها المنشاة  والضمنية( التيالصريحة التضحيات )ما التكاليف البيئية من وجهة نظر المنشأة يمكن القول بأنها هي جميع أ

وهي تكاليف حماية البيئة من األضرار أو (، نسانالماء أو الهواء أو التربة أو اإلسواء ب) و تجنبهاأألجل منع األضرار البيئية 

 .تخفيف هذا الضرر المتسبب من الوحدة وتشمل تكاليف المنع والوقاية للضرر وتكاليف معالجة ذلك الضرر البيئي

 سباب االهتمام بالتكاليف البيئية: أ

 :، من أهمهاالبيئيةهنالك عدة أسباب لالهتمام بالتكاليف 

  ف البيئية تكاليف ذات قيمة مرتفعة.تعتبر التكالي -

 تعتبر التكاليف البيئية في العادة غامضة ومن الصعب حسابها. -

المحاسبين توزيع هذه على لذا يتوجب  ،التكاليف الصناعية غير المباشرة إلىضافة التكاليف البيئية المسببة للتلوث إتتم  -

  .األنشطة المسببة للتلوثعلى عدالة كثر أالتكاليف بشكل 

  .فصاح عنهاالمطالبات االجتماعية والقانونية لبيان وحساب التكاليف البيئية واإل إلىدي أزيادة الوعي الذي  -

تحديد المدخالت والعمليات  علىالتي تساعد دارة بالمعلومات أهمية التقارير المحاسبية كتغذية راجعة تزود اإل  -

 .نظام التسعير والمخرجات وتحديد

 :مجال محاسبة التكاليف البيئية يف ودورها المعايير المحاسبية

 :يمكن مالحظته فيما يليأو المحلي  يبالمحاسبة البيئية سواء على المستوى الدول كبيرهناك اهتمام 

 األمريكية:الواليات المتحدة  يف

تعتبر الواليات المتحدة األمريكية من أكثر الدول اهتماما بقياس التكاليف البيئية وذلك من خالل الجهود المبذولة من كالً من 

(  (SECحيث قامت  (SEC) (Securities and  Exchange Commission)هيئة بورصة الواليات المتحدة األمريكية 

اصة محتويات القوائم المالية للشركات وما بها من إفصاح عن قياس التكاليف خ يبإصدار نشرات للتعبير عن اإلفصاح البيئ

 البيئية وذلك من أجل خدمة األطراف المستفيدة من المعلومات المنشورة بالقوائم المالية وخاصة المستثمرين المستقبلين. 

بإصدار معيار  (FASB) (Financial Accounting Standard Board)كما قام مجلس معايير المحاسبة األمريكية 

( بعنوان "المحاسبة عن الطوارئ" تم من خالله التنبيه على أهمية القياس واإلفصاح عن التكاليف 5رقم ) يالمحاسبة األمريك

 .البيئية

 (AICPA) (American Institute Of Certified Accountants) ي للمحاسبين القانونيينكما قام المعهد األمريك

لمهنة المحاسبة والمراجعة  يلمعالجة االلتزامات البيئية حيث ابرز هذا المعيار أهمية الدور المتنام (96/3 ) عيار رقمبإصدار م
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إعداد التقارير البيئية. كما اهتم هذا المعيار بمعالجة االلتزامات البيئية بحيث تتضمن الميزانية األصول الثابتة المتعلقة  يف

 المتحدة:المملكة  الفترة فية، وتتضمن قائمة الدخل المصروفات البيئية خالل بمعالجة االلتزامات البيئي

اهتمت العديد من المنظمات العلمية والمهنية اإلنجليزية بالتكاليف البيئية وبطريقة قياسها أو اإلفصاح عنها حيث قام مجلس 

بإصدار قائمة توصى بضرورة إدراج جميع العناصر  (Accounting Standards) Boardمعايير المحاسبة االنجليزي 

الرئيسية لاللتزامات البيئية سواء تم االعتراف بها أم لم يتم االعتراف بها من قِبل اإلدارة، أيضا تقديم وصف مختصر لطبيعة 

 يلمحدد لها مع األخذ فسوف تدفع أو الوقت ا يزيادة مبلغ النفقات الت يشك ف يالتعهد تشمل إشارة لوقت الدفع باإلضافة إلى أ

االعتبار مخصصات االلتزامات البيئية ووصف مختصر للخسائر البيئة. كما قام معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز 

ICAEW)) يكون اإلفصاح مفيداً يجب أن  يبمناقشة ورقة عمل بعنوان "اإلفصاح عن االلتزامات البيئية" وانتهت إلى أنه لك

 قد يؤدى إلى إرباك القارئ. يزن بين قياس االلتزامات البيئية والتفاصيل الكثيرة لوصف طريقة التقييم الذيكون هناك توا

البنك  الخسائر، جهوديجب أن تفصح عن المبالغ المرتبطة بتخفيض أو منع  يكما لفتت النظر إلى أهمية السياسات المحاسبة الت

 :الدولي

ود المبذولة من اجل اإلفصاح عن المعلومات البيئية وذلك لحماية البيئة ويتضح اهتمام البنك لقد قدم البنك الدولي العديد من الجه

 االستراتيجيةالدولي المتزايد لحماية لبيئة من خالل البرامج التي يقدمها للدول النامية ويقوم البنك بالمساعدة في وضع الخطط 

العامة التي تنفقها هذه المشروعات للتنمية المستمرة وخاصة مشروعات  للتنمية البيئية كما يقوم بالمراجعة المستمرة للنفقات

 المياه.تنقية الهواء ونظافة 

 السودان:في جمهورية  

أما في السودان فتمثلت الجهود الهادفة للحد من أثار التلوث وحماية البيئية في التشريعات التي أصدرها المجلس الوطني تحت 

أو وضع  اختصاصاتهاحس األجهزة المختصة عند ممارسة  إلىوهدف هذا القانون  (4443حماية البيئة لسنة  )قانونمسمي 

 : ما يليتحقيق  إلىسياساتها 

مكوناتها من العناصر األساسية ونظمها االجتماعية والثقافية  علىحماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي والمحافظة  -

 .جيالتحقيقا للسالمة والتنمية المستدامة لصالح األ

 .سالمتها علىتنميتها والمحافظة  ترقية البيئة واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية بغرض -

  الربط بين قضايا البيئة والتنمية. -

 .الحمايةمختصة من حماية البيئة والسعي الجاد لتحقيق هذه مسئولية السلطة ال علىكيد أالت -

 داء.صور في األوالقومنع التراخي جهزة التابعة لها تنشيط دور السلطة المختصة واأل -

البيئة والموارد  على ألي مشروع من المرجح أن يوثر سلباً كل شخص يرغب في الدخول  علىانه يجب  علىكما نص القانون 

كذلك يجب توضع  ،بيئية موقعا عليها من قبل لجنة التقويم والمتابعة التي يشكلها المجلس ىقدم بدراسة جدوالطبيعية أن يت

 :للمشروع كما يلي ىدراسة جدو

 البيئة. علىاألثر المتوقع للمشروع المقترح  -

  .السالبة للمشروع التي يمكن تفاديها عند تنفيذ المشروع اآلثار -
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   .المقترحالبدائل المتاحة للمشروع  -

  .البعيد ىالمد علىعطا تلك الموارد على القصير ال يؤثر  ىالمد علىيضاح كاف بأن استغالل الموارد الطبيعية والبيئية إ -

 السالبة للمشروع والحد منها. اآلثارالتحوطات المتخذة الحتواء  -

 :واختبار الفرضيات تحليل البيانات

 :إجراءات البحث الميدانية

صف مجتمع وعينة االستبيان لجمع البيانات، ولوتصميم استمارة في هذا البحث حيث بدأت ب تاإلجراءات التي اتبع تلك تشتمل

باإلضافة إلى توضيح األساليب  .وتقييم أدوات القياس من خالل اختبارات الصدق الظاهري واالتساق الداخلي ،البحث

 ل البيانات.اإلحصائية المستخدمة في تحلي

المسمى  المؤهل العلمي، التخصص، المؤهل المهني،، العمر وهيالقسم األول: تضمن البيانات الشخصية ألفراد العينة 

 التدريب.  سنوات الخبرة، الوظيفي،

 فرضيات البحث( عبارة موزعة على 26على عدد ) يحتويالقسم الثاني: 

كل عبارة وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج والذي يتكون من تصفه  عماقد طلب من أفراد عينة البحث أن يحددوا إجاباتهم ل

 أوافق بشدة( ولقد تم توزيع هذه العبارات على فرضيات البحث.  ال ،ال أوافق ،محايد ،موافق موافق بشدة،) خمس مستويات

 قد تم تصحيح المقياس المستخدم في البحث كاآلتي:لو

  3( =15/5) = 5(/ 1+2+3+4+5المفردة على العبارات )الدرجة الكلية للمقياس هي مجموع درجات 

 :(3رقم ) األوساط المرجحة لهذه األوساط كما في الجدولاألوزان و

 جحة لخيارات إجابات أفراد العينةاألوزان واألوساط المر (:0رقم ) الجدول

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة الخيار

 5 4 3 2 1 الوزن

 5 - 0.44 0.39 -1.0 1.19 -4.6 4.59 -3.9 9..3 -3 المتوسط المرجح

 م.4444الميدانية  البحثبيانات المصدر: إعداد الباحث من واقع 

 تقييم أدوات القياس:

على عدد من المحكمين األكاديميين والمتخصصين بمجال  قام الباحث بعرض االستبانة (. اختبارات صدق محتوى المقياس:0)

 .وبعد استعادة االستبيان من المحكمين تم إجراء التعديالت التي أُشير إليها ( محكمين1البحث والبالغ عددهم )

بات واالتسااق الختبار مدى توافر الث )درجة مصداقية البيانات(: (. اختبارات االتساق والثبات الداخلي للمقاييس المستخدمة2)

(  وتعتبار القيماة المقبولاة Alpha- cronbach) كرو نباا الداخلي بين اإلجابات على األسئلة تم احتساب معامل المصداقية ألفا 

عبااارات فرضاايات . وقااد تاام إجااراء اختبااار المصااداقية علااى إجابااات المسااتجيبين لجميااع  %60 كاارو نبااا إحصااائياً لمعاماال ألفااا 

 التالي: (4رقم ) تقدير كما هو موضح في الجدولوجاءت نتائج ال البحث
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 فرضيات البحثالفا لعبارات  كرو نباخنتائج اختبار  (2رقم ) جدولال

 كرونبا  ألفا عبارات الفرضية  الرقم

 %13 األولى 1

 %.9 الثانية 2

 %56 الثالثة 3

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

( وتعنى هذه القيم  عدم %60كرونبا   لجميع عبارات الفرضية األولى وهي أقل من ) أن قيم الفا (4رقم ) الجدوليتضح من 

بارات توافر درجة عالية من الثبات الداخلي لجميع العبارات سواء كان ذلك لكل عبارة على حده أو على مستوى جميع ع

ن المقاييس التي اعتمد أ( وهو ثبات ضعيف ومن ثم يمكن القول ب31%للمقياس الكلى ) المقياس حيث بلغت قيمة الفا كرونبا 

تكلفة اإلنتاج ال تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما على عليها البحث لقياس متغير تحقيق أهداف محاسبة التكاليف البيئية يؤثر 

  وتحليل نتائجها.يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق أهداف البحث 

( وتعنى هذه القيم توافر درجة %60كما أن نتائج اختبار الثبات أن قيم الفأ كرونبا   لجميع عبارات الفرضية الثانية أكبر من )

عالية من الثبات الداخلي لجميع العبارات سواء كان ذلك لكل عبارة على حده أو على مستوى جميع عبارات المقياس حيث 

( وهو ثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمد عليها البحث (87%كرونبا  للمقياس الكلى بلغت قيمة الفأ

تكلفة اإلنتاج تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على على لقياس االلتزام بالمعايير المحاسبية للبيئة يؤثر 

 تحليل نتائجها. هذه اإلجابات في تحقيق أهداف البحث و

( وتعنى هذه القيم توافر درجة عالية من الثبات الداخلي %60عبارات الفرضية الثالثة أكبر من ) كرونبا  لجميعكما أن قيم الفأ 

لجميع العبارات سواء كان ذلك لكل عبارة على حده أو على مستوى جميع عبارات المقياس حيث بلغت قيمة الفأ كرونبا  

( وهو ثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمد عليها البحث لقياس اإلفصاح عن %83%للمقياس الكلى )

تكلفة اإلنتاج تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على هذه  علىبيانات محاسبة التكاليف البيئية يؤثر 

 اإلجابات في تحقيق أهداف البحث وتحليل نتائجها.

 الميدانية واختبار الفرضيات: البحثتحليل بيانات 

 مجتمع وعينة البحث:

(، استردت بنسبة 50أخذت عينة من المحاسبين، رؤساء األقسام، المراقبين الماليين، المدراء من مصنع سكر كنانة قوامها )

100%. 

 :( أدناه1يمكن مالحظتها من خالل الجدول رقم ) عينةوالذي يعكس خصائص ال أفراد عينة البحثالتوزيع التكراري إلجابات 
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 البحثعينة خصائص  (3جدول رقم )ال

 النسبة التكرار البيان النسبة التكرار البيان

   التدريب:   العمر:

 28% 14 بدون تدريب  %28 14 عام30 أقل من 

عام وأقل من  30من 

 عام 35
10 %20 

 دورة تدريبية واحده 
11 %22 

 عام وأقل من  35من 

 عام 40
7 %14 

 دورتان تدريبيتان
11 %22 

 28% 14 ثالث دورات تدريبية فأكثر 38% 19 عام فأكثر 40 من 

 100% 50 المجموع %344 50 المجموع

   :الدرجة الوظيفية   المؤهل العلمي:

 40% 20 محاسب 60% 30 بكالوريوس

 2% 1 رئيس حسابات  8% 4 دبلوم عالي

 4% 2 مدير مالي 14% 7 ماجستير

 10% 5 مراجع داخلي 18% 9 دكتوراه

 44% 22 أخرى 0 0 أخرى

 100% 50 المجموع 100% 50 المجموع

   المؤهل المهني:   التخصص العلمي: 

 محاسبة

20 

زمالة المحاسبين القانونيين  40%

 %16 8 السودانية

 إدارة أعمال

9 

زمالة المحاسبين القانونيين  18%

 - - البريطانية 

 اقتصاد

1 

زمالة المحاسبين القانونيين  2%

 - - العربية

 مالية ومصرفية

- 

زمالة المحاسبين القانونيين  -

 - - األمريكية

 %36 18 بدون مؤهل %16 8 نظم معلومات

 48% 24 أخرى %24 12 أخرى

 %100 50 المجموع 100% 50 لمجموعا

      الخبرة:سنوات 
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    34% 17 سنوات  5 اقل من 

سنوات وأقل من  5 من 

 سنوات  10
11 %22 

   

سنوات واقل  10 من 

 سنة 15من 
4 %8 

   

    36% 18 سنة فأكثر  15

    100% 50 المجموع

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

 30تتراوح أعمارهم بين منها  %20 ،عام 30أعمارهم أقل من  البحثمن أفراد عينة  %28أن ( 1يتضح من الجدول رقم )

كما يتضح  .عام 40 أعمارهم من منها تزيد %38، عام 40وأقل من  35تتراوح أعمارهم من منها  %14، عام 35وأقل من 

أن  كما يالحظ دكتوراه. %18و ماجستير %14 ،دبلوم عالي %8 ،عينة مؤهلهم العلمي بكالوريوسالمن أفراد  %60أن منه 

تخصصهم غير  %24نظم معلومات و %16 ،اقتصاد 2% ،إدارة أعمال % 18 ،من أفراد العينة تخصصهم محاسبة 40%

 %36، أخري %48 من أفراد العينة مؤهلهم المهني هو زمالة المحاسبين القانونيين السودانية، %36 أن يتضحأيضاً  .ذلك

، رئيس حسابات 2% ،من أفراد العينة مسماهم الوظيفي محاسب %40أن أما المسمى الوظيفي فيالحظ  بدون مؤهل مهني.

 22% من أفراد العينة بدون دورة تدريبية، %28أن  أيضاً  ويتضحأخرى.  %44و  مراجع داخلي، 10%مدير مالي،  4%

ثالث دورات منهم حصلوا على  28%دورتان تدريبيتان، منهم حصلوا على  %22، رة تدريبية واحدةدومنهم حصل على 

، سنوات 10قل من وأ 5من  22% ،سنوات5 خبرتهم أقل من  سنواتمن أفراد العينة  %34أن يتضح أيضاً وتدريبية فأكثر. 

 سنة فأكثر. 15 36%، و سنة 15واقل من  سنوات 10من  8%

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:

في اإلحصائية الوصفية، الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، اختبار كاي تربيع، اختبار ألفا كرو نبا  تم استخدام األساليب 

 تحليل بيانات البحث الميدانية:

 المتعلقة بالفرضية األولى:  ومناقشة النتائجعرض 

 تكلفة اإلنتاج".و البيئية"هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين تحقيق أهداف محاسبة التكاليف 

 الفرضية األولياإلحصاء الوصفي لعبارات  (2رقم ) جدولال

 العبارة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النتيجة الترتيب

3 
وزيادة شفافيتها تصريف أعمال المنظمة والمساءلة  علىالمساعدة 

 تكلفة اإلنتاج. ىالبيئية تؤثر عل
 أوافق 4 74. 1.64

 محايد 5 91. 3.99البيئة تحديد عالقة الشركة مع مجتمع بشكل عام ومنظمات حماية  4
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 تكلفة اإلنتاج. ىبشكل خاص يؤثر عل

1 
مطالبة المستثمرين الشركات االلتزام بقوانين حماية البيئة يؤثر 

 تكلفة اإلنتاج. على
 أوافق 2 1.12 4.40

 أوافق 3 1.16 3.96 تكلفة اإلنتاج. علىجعل الشركات تنتج سلع صديقة للبيئة يؤثر  0

5 
تكلفة  علىتحديد قياس التكاليف البيئية والمنافع البيئية يؤثر 

 اإلنتاج.
4.46 1.03 2 

أوافق 

 بشدة

6 
المستوى القومي والدولي يؤثر  علىتحسين عملية اتخاذ القرار 

 تكلفة اإلنتاج. على
 أوافق 4 6.65 4..34

. 
تقديم تقارير خارجية لإلفصاح عن مدى التزام القطاعات والدول 

 تكلفة اإلنتاج. علىلمسؤوليتها البيئية يؤثر 
 محايد 6 1.15 2.32

9 
إلزام الشركات بتطبيق سياسات اإلفصاح عن بيانات محاسبة 

 تكلفة اإلنتاج. علىالتكاليف البيئية يؤثر 
1.90 .86 11 

أوافق 

 بشدة

9 
التعامل مع األنشطة البيئية يؤثر  علىتدريب المحاسبين القوميين 

 تكلفة اإلنتاج. على
 أوافق  1.07 2.02

    2.65 المتوسط

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

)تحقيق أهداف محاسبة التكاليف البيئية  الفرضية األولىأن غالبية العبارات التي تعبر عن عبارات ( 0رقم ) يتضح من الجدول

( وهذه النتيجة تدل على قلة موافقة غالبية أفراد العينة 3عن الوسط الفرضي ) وسطها الحسابييزيد  تكلفة اإلنتاج( ال علىيؤثر 

حيث بلغ متوسط  (6رقم )هي العبارة  الفرضيةهذه عبارات  عبارة منأهم وأن . التي تقيس هذه الفرضيةعلى كل العبارات 

حيث  (3رقم ) ( وأقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارة6.65( وبانحراف معياري )4..34إجابات أفراد العينة على العبارة )

( وهذا يدل على أن إفراد العينة 4.65(. كما بلغ متوسط جميع العبارات )0.74( بانحراف معياري )3.60بلغ متوسط العبارة )

 الفرضية األولى.العبارات التي تقيس  يوافقون على جميع

 أي الختبار عبارات الفرضية األولىقيم مربع ك (5رقم ) جدول

 التفسير الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي رقم العبارة

 دالة 0.000 3 15.00 3

 دالة 0.000 4 01.64 4

 دالة 0.000 4 46.04 1

 دالة 0.000 4 03.44 0

 دالة 0.021 3 9.69 5
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 داله 0.000 5 05.40 6

 دالة 0.008 4 31.94 .

 دالة 0.000 3 39.49 9

 دالة 0.000 4 49.04 9

 دالة 0.000 5 3.222 قيمة مربع كاي األحادية

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة األولى، الثانية،  قيمة مربع كاى( أعاله يتضح أن 5رقم ) الجدولبقراءة 

(، 41,00(، )26,40(، )43,60(، )35,44على الترتيب )بلغت الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، والتاسعة 

 0,000ومستوى داللة  5، 1، 0، 5، 1، 0، 0، 0، 1( عند درجات حرية 28,40(، )19,28،)13,80)(، )45,04(، )9,68)

( لجميع العبارات، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة %5وهي أقل من )

 .دة على جميع عبارات الفرضية مما يعني تحقق الفرضيةولصالح الموافقين بش

 المتعلقة بالفرضية الثانية:  جومناقشة النتائعرض 

 ".هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام بالمعايير المحاسبية للبيئة وتكلفة اإلنتاجليس "

 الثانيةاإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية  (2الجدول رقم )

 العبارة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النتيجة الترتيب

3 

( التي ISO14000المواصفات الدولية ) قيام الشركات بتطبيق

ضرورة أن تهتم إدارة الشركة بمتطلبات حماية البيئة  علىتنص 

 التكاليف اإلنتاجية. علىيؤثر 

1.92 0.96 2 
أوافق 

 بشدة

4 

( ISO1401Xالتزام الشركات بتطبيق المواصفات الدولية )

المتعلقة بالتدقيق البيئي وإدارة برامج المراجعة وتنفيذ المراجعات 

 التكاليف اإلنتاجية. علىيؤثر 

 اوافق 4 1.14 2.08

1 

( ISO1403Xالتزام الشركات بتطبيق المواصفات الدولية )

التكاليف  علىالمتعلقة بقيام الشركة بتقييم أدائها البيئي يؤثر 

 اإلنتاجية.

2.08 1.10 1 
 أوافق

 بشدة

0 

( التي تقدم ISO14063التزام الشركات بتطبيق المواصفة )

إرشادات وأمثلة توضح للشركة كيفية القيام بمتطلبات حماية 

 التكاليف اإلنتاجية. علىالبيئة يؤثر 

2.02 1.13 3 
أوافق 

 بشدة
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5 

( الخاصة ISO/TR14061قيام الشركات بتطبيق المواصفة )

 تكلفة اإلنتاج. علىبإدارة الغابات المستديمة تؤثر 
 أوافق 6 1.20 2,22

6 

على بيق المواصفات الخاصة بالمصادقة قيام الشركات بتط

تصريح ومراجعة انبعاثات الغازات الدفينة واألنشطة المترتبة 

 ISO( وللمواصفة )ISO 14064بها المتمثلة في المواصفة )

 التكاليف اإلنتاجية( على( يؤثر 14065

 أوافق 5 1.04 1.92

. 

( المتعلقة ISO1402Xالتزام الشركات بتطبيق المواصفات )

 التكاليف اإلنتاجية. علىبالملصقات البيئية يؤثر 
 محايد 7 0.97 1.94

9 

( والتي ISO1404Xالتزام الشركات بتطبيق المواصفات )

تطالب بضرورة توفير البيانات الالزمة لتحليل دورة حياة المنتج 

 تكاليف اإلنتاج. علىيؤثر 

 أوافق 8 1.02 1.98

9 

 علىقيام الشركات بدفع المبالغ الالزمة للتسجيل والحصول 

 تكلفة اإلنتاج. على( يؤثر ISO 14000شهادة المطابقة )
 اوافق 9 1.14 2.08

34 

بدفع المبالغ الخاصة بالمراجعين البيئيين للتأكد من قيام الشركات 

 على( يؤثر ISO 14000التزام الشركة بتطبيق مواصفات )

 تكلفة اإلنتاج

 محايد 10 0.98 1.96

    2.02 المتوسط

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

عن  وسطها الحسابيال يزيد الفرضية الثانية أن غالبية العبارات التي تعبر عن عبارات ( أعاله 6رقم ) يتضح من الجدول

أهم وأن  .التي تقيس هذه الفرضية( وهذه النتيجة تدل على قلة موافقة غالبية أفراد العينة على كل العبارات 3الوسط الفرضي )

( وبانحراف 4.44إجابات أفراد العينة على هذه العبارة ) حيث بلغ متوسط (5هذه الفرضية هي العبارة رقم )عبارات  عبارة من

( بانحراف معياري 3.94حيث بلغ متوسط العبارة ) (3رقم ) أقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارةأن و ،(3.44معياري )

ات التي تقيس ( وهذا يدل على أن إفراد العينة محايدون على جميع العبار2.02كما بلغ متوسط جميع العبارات )(. 0.96)

 الفرضية الثانية.

 قيم مربع كاي الختبار عبارات الفرضية الثانية   (7رقم )جدول ال

 التفسير الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي رقم العبارة

 دالة 4.443 3 6..35 3

 دالة 0.000 4 49.44 4

 دالة 0.000 4 46.44 1

 دالة 0.000 4 44..4 0
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 دالة 4.443 4 39.44 5

 دالة 0.000 4 14.64 6

 دالة 0.000 4 01.94 .

 دالة 0.000 4 14.44 9

 دالة 0.000 4 44.94 9

 دالة 0.000 4 49.64 34

 دالة 0.000   قيمة مربع كاي األحادية

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

، 1، 4، 3كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة رقم: ( أعاله يتضح أن قيمة مربع .بقراءة الجدول رقم )

 (،18,20(، )25,000(، )27,20(، )26,000(، )228,00(، )15,76الترتيب ) علىبلغت  33، 34، 9، 9، .، 6، 5، 0

للعبارة  0,001داللة    لبقية العبارات ومستوى 0، 1( عند درجات حرية 29,60(، )22,80(، )32,20(، )43,80(، )30,60)

وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات  (،%5العبارات وهي أقل من ) لبقية 40444و( 3رقم )

أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة على جميع عبارات الفرضية. أن غالبية قيم مستوى الداللة المصاحبة لقيم مربع كاي أقل 

 .ةالبديلية ونقبل الفرضية فرضاللك نرفض لذ ،%5من 

 المتعلقة بالفرضية الثالثة:  ومناقشة النتائجعرض 

 ".هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلفصاح عن بيانات محاسبة التكاليف البيئية وتكلفة االنتاجليس "

 اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثالثة (2الجدول رقم )

 العبارة م
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 النتيجة الترتيب

3 
تكلفة  علىاإلفصاح عن األنشطة البيئية للوحدة االقتصادية يؤثر 

 اإلنتاج
 اوافق 6 0.81 1.94

4 
اإلفصاح المحاسبي عن البيانات التي توضح دور المنشأة تجاه 

 تكلفة اإلنتاج علىالمجتمع يؤثر 
2.00 0.92 7 

اوافق 

 بشدة

1 
اإلفصاح عن التكاليف اإلدارية في االستخدام الكفء للموارد 

 تكلفة اإلنتاج علىوحماية البيئة يؤثر 
2,02 0.91 4 

اوافق 

 بشدة

0 
اإلفصاح عن البيانات الخاصة بالتأثيرات المترتبة عن أنشطة 

 تكلفة اإلنتاج علىمحاسبة التكاليف البيئية تجاه المجتمع يؤثر 
 اوافق 5 1,03 1.98

5 
اإلفصاح عن البيانات المحاسبية التي تساعد المسؤولين في تحديد 

 تكلفة اإلنتاج. علىأثار األنشطة البيئية للوحدات االقتصادية تؤثر 
2.02 0.95 1 

أوافق 

 بشدة
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6 

اإلفصاح عن البيانات الخاصة باألنشطة البيئية التي تطلبها 

حتياجاته تؤثر الجمعيات والهيئات العلمية لمقابلة أهداف المجتمع وا

 تكلفة اإلنتاج. على

 أوافق 3 1.14 2.22

. 
اإلفصاح عن المعلومات البيئية في تقرير منفصل أو اإلفصاح عنها 

 تكلفة اإلنتاج. علىفي تقرير واحد مع البيانات المالية يؤثر 
4.49 3.34 2 

اوافق 

 بشدة

    0.22 المتوسط

 م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية 

عن الوسط وسطها الحسابي يزيد  الالفرضية الثالثة أن جميع العبارات التي تعبر عن عبارات ( أعاله 9رقم )يتضح من الجدول 

أهم عبارة التي تقيس هذه الفرضية. وأن جميع أفراد العينة على كل العبارات  قلة موافقة( وهذه النتيجة تدل على 3الفرضي )

( وبانحراف 4.49حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على هذه العبارة ) (.رقم ) هي العبارةهذه الفرضية من عبارات 

( بانحراف معياري 3.90حيث بلغ متوسط العبارة ) (3رقم ) أقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارةأن و ،(1.12معياري )

يوافقون على جميع العبارات التي تقيس  ( وهذا يدل على أن إفراد العينة ال3.00كما بلغ متوسط جميع العبارات ) (.0.81)

 الفرضية الثالثة.

 قيم مربع كاي الختبار عبارات الفرضية الثانية   (9الجدول رقم )

 التفسير الداللة درجات الحرية قيمة مربع كاي رقم العبارة

 دالة 4.444 3 39.64 3

 دالة 4.443 3 69..3 4

 دالة 4.434 3 33.49 1

 دالة 4.444 4 44..4 0

 دالة 4.444 4 13.04 5

 دالة 4.444 4 45.44 6

 دالة 4.441 4 36.44 .

 دالة 0.000 5 0.27 قيمة مربع كاي األحادية

م.4444المصدر: إعداد الباحث من واقع بيانات البحث الميدانية   

، 5، 0، 1، 4، 3قيمة مربع كاى المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة الدراسة للعبارة رقم: ( أعاله أن 9بقراءة الجدول رقم )

، 1( عند درجات حرية 16,00(، )25,00(، )31,40(، )27,00(، )11,28(، )17,68(، )19,60الترتيب ) علىبلغت  .، 6

 40441و  40434و  4للعبارة رقم  40443( و 6، 5، 0، 3للعبارات رقم ) 4,000 داللةلبقية العبارات ومستوى  0، 1، 1

 الترتيب.على  .و  1للعبارات رقم 
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( عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة %5وهي أقل من ) 

ية ونقبل فرضاللذلك نرفض  %5ستوى الداللة المصاحبة لقيم مربع كاي أقل من على جميع عبارات الفرضية. أن غالبية قيم م

  الفرضية البديلة.

 النتائج التي توصل إليها البحث:

 توصل البحث إلى النتائج التالية:

 تكلفة اإلنتاج. علىلها السياسات المتبعة من قبل الشركات لتحقيق أهداف نظام محاسبة التكاليف البيئية أن  -

العمل الدائم الذي تقوم به الشركات بالوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع تعويضاً عن األضرار البيئية المتسببة فيها وتلبية  -

 اإلنتاج.تكلفة  علىهذا العمل أثر  البيئة،لمتطلبات منظمات حماية 

الذي يعطي الشركة ميزة تنافسية  (ISO 14000متطلبات حماية البيئة ) الشركات الساعية لتطبيقالجهود المبذولة من قبل  -

 من شأنه التأثير غلي التكاليف اإلنتاجية 

 علىأدي ذلك للتأثير  (ISO 14000الدور الذي تقوم به الشركات لتطبيق متطلبات حماية البيئة وفقاً للمعايير الدولية ) -

 اإلنتاج.تكلفة 

 علىتقييم األداء البيئي للشركة أثر  المالية منالقوائم احتياجات مستخدمي  للشركة لتلبيةاإلفصاح عن المعلومات البيئية  -

 اإلنتاج.تكلفة 

التي توضح اآلثار المالية نتيجة و إن المعلومات المفصح عنها في القوائم المالية للشركة أو في شكل تقارير منفصلة -

 تكلفة اإلنتاج. علىلعملياتها البيئية أثرت 

 التوصيات التي يوصي بها البحث:

 :البحث بما يليالنتائج السابقة يوصي  لمن خال

تنمية الوعي لدى مدراء الشركات الصناعية وأصحاب القرار حول المحاسبة البيئية وآلية تطبيقها والمزايا التي تعود من  -

 تطبيقها.

 البيئية.والمساءلة وزيادة شفافيتها البيئية وفاًء بالتزاماتها تجاه البيئة  تصريف أعمالها علىضرورة عمل الشركات  -

 صديقة للبيئة حتى تجد مكانة متميزة بين المستهلكين. بإنتاج سلع تشجيع الشركات علىالعمل بفضل  -

لوضع سياسة بيئية واضحة تراعي اإلجراءات  (ISO14000الشركات بتطبيق المواصفات الدولية )يستحسن أن تقوم  -

 والقوانين البيئية السائدة.

لبلوغ ياً المتعلقة بقيام الشركة بتقييم أدائها البيئي سع ISO1403X)صفات الدولية )التزام الشركات بتطبيق الموايفضل  -

 .البيئي المناسب األداء

اإلفصاح عن األنشطة البيئية للوحدة االقتصادية تلبية الحتياجات األطراف الخارجية من المعلومات عن يفضل زيادة  -

 .األداء البيئي للشركة
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 :قائمة المصادر والمراجع

اإلفصاح في القوائم  علىعمرو حسين عبد البر وآخرون "أثر تطبيق المحاسبة البيئية  م،.444البر وآخرون،  عبد -

( ص .444المالية"، مجلة العلوم البيئية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، المجلد الرابع عشر، )العدد األول، يونيو 

400 

البيئي اآلفاق والمعوقات(، الجزائر: جامعة ورقلة، كلية االقتصاد والتجارة  م، نوال )المحاسبة عن األداء4433عمارة،  -

 69- .6( ص 4433وعلوم التسيير، )

، هدي جبار كاظم، صباح عبد الوهاب، "تأثير التكاليف البيئية وتكاليف الجودة في تحقيق بعض أبعاد م4431كاظم،  -

 6.ص  (4431 والعشرون، )العدد الرابع، ينايرالميزة التنافسية"، مجلة التقني، المجلد السادس 

، إسماعيل عثمان، "سعياً إلى بيئة أكثر نظافة"، مجلة البيئة اليوم، المجلد الثاني، )العدد السادس عشر، م4441عثمان،  -

 5.ص 

لوم ، أمل عبد، واقع استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في العراق، مجلة الغري للعم4430 الحسين -

 (.149- 494(، ص ص )13) 9االقتصادية واإلدارية، العدد 

محاسبة التكاليف البيئية في قياس وتقدير تكاليف  عمر، دوروالزين  عبد هللام وآخرون، خضر ومازن 4439الشفيع  -

 44 – .ص ص  ،49العدد  ،9التلوث البيئي للشركات الصناعية، مجلة أماراباك، المجلد 

غزاي، منهج ُمقترح لمحاسبة المسئولية عن التكاليف البيئية مع التطبيق على شركة نفط الكويت،  يعلم، 4434المطيري،  -

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية التجارية.

م، يحيى جمال، مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في الشركات الصناعية العاملة في قطاع 4436اللولو  -

 فلسطين. –رسالة ماجستير، جامعة غزة  غزة،

 01م، ماجدة، المحاسبة البيئية، ورقة عمل، جمهورية مصر العربية، وزارة الدولة لشئون البيئة. ص 4449شعيب،  -

- Małgorzata Kamieniecka, and Agnieszka Nazca, Environmental Accounting as an 

expression of implementation of corporate social responsibility concept, (Poland: Maria 

Curie-Skłodowska University, 2013 , p3) 

- Gamble, G (2016), Environmental disclosures in annual reports: An Examination, 

Accounting Horizons. 

- Setthasakko, W. (2009). Barriers to implementing corporate environmental responsibility 

in Thailand: A qualitative approach. International Journal of Organizational Analysis, 17 

(3), 169-183. 

- https://www.sudanesesociety.com/2019/09/sugar-industry-in-sudan.html 

- blogspot.com/2013/02/blog-post_9903.html 
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