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 ستخلصالم

المختلفدة وللدب بسدبل الاميدا  الابيدتة التدي أسدتالااا مد   أنشدتتاابنتدائ  أديريتا   اهتمت الوحددا  االقتصداد ة        

الاداربو  والنفا دا  وانبعاردا  النفا ددا   أوكسديدمصددرا رئيسدا لانددائي  األنشدتةالمدواد والتاقدة والميداا والتدي أعددد هد ا 

  الممارسدا  المحاسدبية التيليد دة ال أدوفت وأل ،عليه أتلل الاشف ع  المعلوما  لا  الصدلة مد  عددة جادا  ،السائلة

أمالدت مشدالة البحدي فدي  إل ،معلوما  كافية ألغتاض اإلدارة البيئيّة ظات  المحاسبة اإلدار ة البيئيّة لملء ه ا الفجوة

التنميدة المسدتدامة  أركا م   أساسيااالستامار البعد البيئي في اأخال اليتارا  االستامار ة ال ي اصبح ركنا  إدارة إهمال

َ  البحدي إلدى أسدليط العدوء علدى أينيدا   ،واالعتماد فيط على المعلوما  المالية التي أسبق عملية اأخدال اليدتار إْل هدد

المحاسبة اإلدار ة البيئيّة م  خالل استعمال المعلومدا  التدي أوفتهدا فدي أتاديد اليدتارا  االسدتامار ة وأحييدق التنميدة 

 ومد  ردم أييديم ،الاوفدة كمحدل للبحدي إسدمنتمعمدل وألجل أحييق هدَ البحي واختبار فتضياأه أ دّم اختيدار  ،المستدامة

ميتتح لصنع اليدتارا  االسدتامار ة لا  التدابع  أنمولجفعال ع  أيد م  ،البيئية اإلدار ةمدى أتبييه لتينيا  المحاسبة 

أدم  إل ،فدي الوحددة االقتصداد ة محدل البحدي األنمدولجالبيئي باستعمال أينيا  المحاسبة اإلدار ة البيئيّة ومحاولدة أتبيدق 

ال  توافق موقع المعمل مع المتتلبا  البيئيّة والمحدددا  الموقعيدة وللدب : أهماا جملة م  االستنتاجا  كا  إلىالتوصل 

في حي  قام المعمل بالمساعدة فدي أحييدق التنميدة المسدتدامة مد  خدالل وضدع  ،لزحف التجمعا  الساانية بيتب المعمل

مدوظفي المعمدل فدي دورا   وإدخدال ،حزام اخعت داخل المصنع وحوله للمسداعدة فدي الدتخلن مد  الملوردا  ال ا  دة

 أدر بية في مجال حما ة البيئة م  التلوث.

 

Environmental Management Accounting and its Importance in Investment Decision 

Making for Sustainable Development 

Abstract 

     The economic units are concerned with the effects of their various activities because of 

the large quantities of materials, energy and water they consume. These activities are a 

major source of carbon dioxide, waste and waste emissions. It requires disclosure of 

relevant information from several quarters and traditional accounting practices do not 

provide sufficient information for environmental management. Environmental 

management accounting has emerged to fill this gap. The problem of research in the 

neglect of investment management is the environmental dimension in investment decision 

making, which has become a cornerstone of sustainable development and rely only on 

financial information that precedes the decision-making process. The aim of the research 

is to highlight the techniques of environmental management accounting through the use of 

information provided by rationalizing investment decisions and achieving sustainable 

development. In order to achieve the objective of the research and test hypotheses, the 

Kufa Cement Factory was selected as a research facility, and then evaluated the extent of 

its application to the techniques of environmental management accounting, As well as to 

provide a model proposal for making investment decisions of an environmental nature 

using the techniques of environmental management accounting and try to apply the model 

in the economic unit under consideration, as a number of conclusions were reached, the 

most important of which: the plant is not compatible with the environmental requirements 

and the locational determinants of creeping communities near the plant, while the lab 

assisted in achieving sustainable development by putting a green belt inside and around 

the factory to help get rid of the gaseous pollutants and introducing lab staff in training 

courses in the field of environmental protection from pollution. 
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 لمبحث األولا

 البحثمنهجية المقدمة و

أعتضدددت البيئدددة والأدددزال إلدددى أاد ددددا  كايدددتة      

على سبيل المادال الادورة  ،معظماا م  صنع االنسا 

 الصناعية التي حدرت في اواخدت اليدت  الادام  عشدت

وما أتأل علياا مد  انتيدال االنشدتة االقتصداد ة فدي 

العد ددد مدد  المجتمعددا  مدد  الزراعددة إلددى التصددنيع 

ية التيليد ة في المنزل وحلوأّحول االنتاج م  مواقعه 

العمدددل الصددد يتة إلدددى المصدددانع فعدددال عددد  ا د ددداد 

الاميددة االجماليددة للسددلع والخدددما  المنتجددة وبشددال 

واستتاعت ألب الاورة الصناعية أ   ،ملحوظ وكبيت,

أحيدددق علدددى المددددى البعيدددد أحسدددناظ اقتصددداد اظ لمعظدددم 

الناس في ألب المجتمعا  فتمتع الاايدتو  بيددر اكبدت 

مدد  جانددل  ،لتخدداء وأحسددي  الحالددة االجتماعيددةمدد  ا

اخدددت ادى هددد ا التحسددد  إلدددى   دددادة فدددي التاددداليف 

وملوردددا  التصدددنيع كالمخلفدددا  بياددداالاا وانواعادددا 

 كافة, عليه فإّ  المحاسدبة أواجده التحددي المتمادل فدي

متاعاة البيئة ليس م  خدالل عملادا والددور التيليددي 

ليددة واالبددال  الدد ي ألعبدده فددي أسددجيل المعلومددا  الما

عنادددا فيدددط بدددل مددد  خدددالل دورهدددا فدددي ادارة األداء 

البيئدددي, إْل أصدددبحت التددديريتا  البيئيّدددة مصددددر قلدددق 

رئدديس للعد ددد مدد  الوحدددا  االقتصدداد ة ألناددا أدد دي 

 إلى   ادة التااليف االمت ال ي دفع إلى التحدت  نحدو

   ددادة التدددقيق العددام والتشددت عا  الحاوميددة لالهتمددام

التدي  األنشدتةأادو  جميدع  أ ليه  نب ي ع ،في البيئة

 أيوم باا الوحدا  االقتصاد ة باأجاا أحييدق متتلبدا 

إْل ظادددت  المحاسدددبة اإلدار دددة  ،التنميدددة المسدددتدامة

دددم من إل ،البيئيّددة كجددزء مدد  المحاسددبة البيئيّددة  اجيددةُ أُع 

البحدديا المسددار الميددداني والتت يددة العلميددة المنظمددة 

لتددي دعددت الباحاددة إلددى إ جدداد لتحد دددا مشددالةا البحددي ا

وأوضدديح أهددداَ البحددي  ،حلددول علميددة وعمليددة لاددا

عليدددها فدددإ ي مناجيدددة   ،وأهميتدده فعدددالظ عددد  فتضددياأه

  البحي أاونت م   اآلأي:

 

 : مشكلة البحثأوالا 

ر ة اليتارا  االستاماأتمال مشالة البحي في أ ي      

فدددي الوقدددتا الحاضدددتا  دددتم اأخالهدددا باالعتمددداد علدددى 

الميارندددةا بدددي  أالفدددة اليدددتار االسدددتاماري وإ تاداأددده 

أي  ،ة مخداطتة معيندةالمتوقعة والتوصل لعائد بدرجد

المعلومددا  الماليددة التددي أسددبق عمليددة االعتمدداد علددى 

امار إْل أُامددُل إدارةُ االسددت ،اأخددال اليددتار االسددتاماري

اساسددداظ مدد  أركدددا  أصدددبح ركندداظ  البعددد البيئدددي الدد ي

بيعتده وأل ي اليدتار االسدتاماري بت ،المستدامةا التنميةا 

ي ال  ماددُ  إعادأدده و متددد أدديريتا لمدددة طو لددة لدد ا  نب دد

التدديني باأخدددالاا وإدراج الجواندددل البيئيدددة فدددي عمليدددة 

اسددبة وأل ي المح ،دراسدةا البدددائلا االسددتامار ة المتاحددة

ة  اإلدار ددة البيئّيددة أعمددُل علددى أددوفيتا معلومددا   ماليدد

لب  يدا أ ا  تم اللجوء إلى أينياأاا الحد اة لتتال ،وبيئية

 .اليتارا 

 البحث ثانياا: هدف

على وفقا مشالةا البحديا والتسداتال  المتتوحدة      

َُ أساسدداظ إلددى أسددليط العددوء علددى أينيددا   فإنيددهُ  اددد

ددددْ  خدددداللا اسددددتعمال  المحاسددددبة اإلدار ددددة البيئيددددة ما

أتاددديدا المعلومدددا  التدددي أوفتهدددا ألدددب  التينيدددا  فدددي 

 .اليتارا ا االستامار ة وأحييق التنمية المستدامة

 

 فرضية البحث ثالثاا:

 مفادهدا اآلأدي: أساسية، ستند البحي إلى فتضية      

 )إماانية اقتتاح أنمولج لصنع اليتارا  االسدتامار ة

م  أجل أتايدها باالسدتفادة مد  معلومدا  المحاسدبة 

 .(اإلدار ة البيئيّة لتحييق التنمية المستدامة

 

 أهمية البحثرابعاا:  

 ة أبت  أهمية البحي م  أهمية المحاسبة اإلدار       

اليددتارا  االسددتامار ة البيئيّددة ووظيفتاددا فددي أتادديد 

وأحييق التنمية المستدامة م  خالل مجموعة متنوعة 

فعددال عدد  أهميتدده فددي أيددد م  ،مدد  التينيددا  الحد اددة

 أنمولج ميتتح لصنع اليتارا  االستامار ة في البيئة

ة االقتصدداد ة العتاقيددة  يخدد  بالحسددبا  اإلبعدداد البيئيدد

لليددتار مدد  أجددل الددتخلن مدد  المشدداال  والظددواهت 

يئدة سلبية المختلفة فدي المجتمدع نتيجدة لمدا أعانيده البال

 العتاقية م  التلوث بينواعده وأادااله كافدة واإلهمدال

الواضح في المحافظة علياا مد  خدالل إليداء العدوء 

علددى  واقددع الوحدددا  االقتصدداد ة العتاقيددة ومعتفددة 

 مدى أبنياا لتينيا  المحاسبة اإلدار ة البيئية.

  

 نيالمبحث الثا

 وأهميتهاالبيئي ة إلطار النظري للمحاسبة اإلدارية ا

 في ترشيد عملية صنع القرارات

ة مبررات ظهور المحاسبة اإلداريأو دوافع أوالا:     

 البيئي ة

أُعددددّد المحاسددددبة ل ددددة األعمددددال أل  المعلومددددا       

المحاسدددبية هدددي إحددددى األدوا  الفاعلدددة فدددي قيددداس 

مد  جادة أخدتى  [،1] اليعا ا التجار ة واالقتصاد ة

بددي  المحاسددبة ألعددل دوراظ مامدداظ فددي  Hamid  بددي 

بة أتكدز المحاسدإْل  البيئة،لبيانا  الال مة ع  أوفيت ا

 في ددتُمّ  [،2فيددط ] االقتصدداد ةالتيليد ددة علددى الجوانددل 

م   لتزا دها أصبح البد البيئيّة ونتيجةأجاهل اليعا ا 

يعدا ا الأتو ت المحاسبة التيليد ة للتحاسدل عد  ألدب 

[3]. 

في حي   تى العد د م  الخبدتاء أّ  أ ييدت الدنظم      

المحاسددبية الحاليددة أصددبح أمددتاظ ضددتور اظ مدد  أجددل 

فمدد   ،[1]عناددا  البيئيّددة واإلفصدداحالتادداليف قيدداس 

اغلدل الدنظم المحاسدبية التيليد دة  إ المسلم به عموما 

اهتمدددام للتاددداليف البيئيدددة مادددل أاددداليف  أيال أبددددي 

التاقة والمياا ومعالجة النفا ا  وأااليف التدامي  مد  

المواد الختتة وغيتها علدى الدتغم مد  أزا ددها فدي 

بديّ  األسدباب  Ambeكمدا لكدت  [،4] األخيتة اآلونة
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ر المحاسدددبة ظادددو اسدددتدعتغيدددت المحاسدددبية التدددي 

 :[5] هي اإلدار ة البيئيّة

  دددادة العددد ط مددد  قبدددل أصدددحاب المصدددلحة  .1

 البيئيّة.الماتمي  باليعا ا 

أزا د التلل علدى النظدت المتاامدل فدي الجواندل  .2

 .البيئيّةالمالية والماد ة لإلدارة 

أتتلدددل مفددداهيم التنميدددة المسدددتدامة والمسددد ولية  .3

النظت المشتت   االقتصاد ةاالجتماعية للوحدا  

 .جتماعيةوالبيئيّة واالفي الجوانل المالية 

 المتأبتة بالبيئة. أهمية التااليف  ادة  .4

بدديّ  الييددود فددي اسدداليل المحاسددبة  [6 وضددح ]     

العد د مد  الفدتف فدي  إلى فيدا  اإلدار ة أ دي

 البيئيّة،العملية  البيئيّة وأحسي أخفيض التااليف 

كمدددا أشددديت ادددعبة التنميدددة المسدددتدامة فدددي األمدددم 

اإلدار دة المحاسدبة  دور إلى UNDSDالمتحدة 

اإلدار دة خالل أ ييت اهتمام المحاسبة  البيئيّة م 

مد   إلدى الحددم  أوفيت معلوما  ماليدة  التيليد ة

استاال  الموارد و  ادة كفاءة استعمال المدوارد 

 التبيعية.

المحاسدددبة اإلدار دددة بددديّ   Naip كت فدددي حدددي   ددد     

  المتعليدة التيليد ة ال أُعتي اعتتافاظ منفصالظ للتديريتا

بالبيئدددة أو التاددداليف البيئيّدددة بدددل أتكدددز علدددى األداء 

كمددا  [،7] ةصدادي أو المددالي للوحدددة االقتصدداد االقت

بحاجدة  اإلدار ة التيليد ة نظم المحاسبةبيّ   [8]  تى

أصددنيف وأايئددة للددتد علددى االحتياجددا   إلددى إعددادة

كمدا  البيئيّة،المتزا دة للمعلوما  فيما  خن التااليف 

أوجددددددددده  Doorasamy&Garbharranوضدددددددددح 

اليصددور فددي ممارسددا  المحاسددبة اإلدار ددة التيليد ددة 

ملية صنع اليدتار خالل ع فيما  خن التااليف البيئيّة

 :[9] الداخلي بما  يأي

التااليف  مخفية ضم  العد د م  التااليف البيئيّة .1

 .الصناعية غيت المبااتة

عمليددة أخصددين التادداليف البيئيّددة مدد  حسددابا   .2

لتااليف الصناعية غيدت المباادتة إلدى العمليدا  ا

 والمنتجا  قد أ ّمْت بصورة غيت صحيحة.

رابتدة  البيئيّة كتاداليفأصنيف بعض التااليف  أم .3

 مت يتة.بدال م  أااليف 

حساب حجم المواد الخدام التالفدة وأالفتادا بشدال  .4

 صحيح.غيت 

بعدددض التاددداليف البيئيّدددة المامدددة والمالئمدددة أ دددّم  .5

إلدى استبعادها م  السجال  المحاسبية ممدا أّدى 

 التيليل م  ايناا خالل عملية أيييم االستامار.

ل أوضيح عدة ندواحي قصدور اوح Changأّما      

فدددي ممارسدددا  المحاسدددبة اإلدار دددة منادددا عددددم 

أوليادددا أّي اهتمدددام  ددد كت فيمدددا  خدددن التاددداليف 

ه ا بسبل االعتياد الخاطئ بيّ  التااليف  ،البيئيّة

البيئيّة غيت مامدة نوعدا مدا نتيجدة لتحيدز أو ميدل 

أهميددة   إهمددالالمحاسددبة اإلدار ددة  التيليد ددة إلددى 

 ،التدديريتا  البيئيّددة إدارةالمعلومددا  الماد ددة فددي 

فعال ع  صدعوبة جمدع وأييديم التاداليف البيئيّدة  

إْل   ،ليددل مدد  اددديناابفاعليددة ممددا  دد دي إلددى التي

جددزءا مدد  هدد ا  أ أشدديت معظددم الدراسددا  إلددى  

السددبل هددو ضددعف االأصددال بددي  المددد ت   مددع 

 ،[10دارة  البيئيّدة ]أقسام المحاسبة ووظدائف اإل

نتيجدددة لددد لب فدددإّ  المحاسدددبة اإلدار دددة  البيئيّدددة  

ظات  لملء فجوة عددم أدوفت المعلومدا  حدول 

 [.7]ة األداء البيئي للوحدا  االقتصاد 

ممدددا سدددبق  تبدددي  وجدددود عددددة مبدددترا  لظادددور      

مباادت فدي  أيريتلو  اإلدار ة البيئيّة بععااالمحاسبة 

 كيصور في نظم المحاسدبة اإلدار دة إلدراجظاورها 

الوحدددا  االقتصدداد ة ضددم   البيئيّددة لنشدداطالجوانددل 

أّمدا بععداا اآلخدت  اإلدار دة البيئيّدة،المحاسبة  أيار ت

باات كاهتمام جميع أفتاد المجتمع في غيت م أيريتلو 

البيئددة ومددا  تتأددل عليدده مدد  مسدد ولية علددى عدداأق 

الوحدا  االقتصاد ة في قياس االداء البيئي وأحسدينه 

فعددال عدد  أوجدده العددالم باسددتا نحددو أحييددق التنميددة 

 .المستدامة وأوفيت متتلباأاا

 

أهمياااة  تقبياااق المحاسااابة اإلدارياااة  البيئي اااة  : ثانياااا

االقتصادية في ترشايد عملياة صانع للوحدات 

 .القرارات

البيئية على انادا ججمدع  اإلدار ةأعتَ المحاسبة      

التيددار ت الداخليددة واسددتعمال  وإعدددادوأيددد ت وأحليددل 

المددواد والميدداا وأدددفق  أيأدددفق المعلومددا  الماد ددة )

التاقة( فعال عد  معلومدا  أخدن التاداليف البيئيّدة  

اليدتارا  سدواء التيليد دة أو   الأخدالوالنيد ة الال مدة 

الاددددَ عليددده فدددي   ،[11]البيئيّدددة  داخدددل المنظمدددةج

الددتئيس مدد  أتبيددق المحاسددبة اإلدار ددة البيئيّددة  تماددل 

العارة  التيريتا الحلول للحد م   وإعال في أحد د 

فعددال  ،وحددة اقتصداد ة أيلألنشدتة  الصدناعية فددي 

 إضدافةع  رفع الييمة االقتصاد ة للوحددة مد  خدالل 

EMA نتيجة ل لب وللمسداعدة فدي  ،للنظام المحاسبي

لد ا  ،أتبيياا البدد مد  أحد دد السياسدة البيئيّدة  للوحددة

 :[12] ما  أوقع النتائ  التالية عند أتبيياا

 للعمليا . أحد د الجوانل البيئيّة .1

دْ  ر دّم  .2 الحد م  اسدتاال  المدواد والتاقدة وما

 أخفيض التااليف.

 ة.أخصين التااليف بدق .3

 الحد م  النفا ا . .4

تبيددق المحاسددبة اددتة مدد  أوأتماددل الفوائددد المبا       

حدا  االقتصداد ة وخارجادا داخل الو اإلدار ة البيئيّة

 :[13] بما  يأي

أعمددل علددى دمدد  الجوانددل  أسدداس،بشددال  .1

التجار ددة التئيسددة مدد   األعمددالالبيئيّددة فددي 

البيئيّدة  التيريتا خالل أوفيت الشفافية حول 

بالوحددة االقتصدادي علدى التبيعدة  المتعلية

اأخددددال  إْل أددددوفت المددددادي،وعلددددى الوضددددع 

 قتارا  سليمة بيئيا واقتصاد ا.
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التلدوث  أساعد الحاوما  علدى أحييدق مندع .2

 انادا قدادرة علدى أنفيد إْل  ممانة،أالفة  بيقل

 البيئيّدة الم اأيدةمجموعة كاملة م  التددابيت 

 اقتصاد ا.

 البيئيّدة الجد ددة،ا  سياسدأز د م  فاعليدة ال .3

سددتاو  الوحدددا  االقتصدداد ة علددى قدددر إْل 

 البيئيّدة لألنظمدةعال  م  االلتزام واالمتادال 

البيئيّددة  التدديريتا  إلددى انخفدداض دد دي  ممددا

 أتجاو  التشت عا . التي

إْل  والمسداءلة،مناسدبا للشدفافية  أساسداأوفت  .4

الوحدا  االقتصاد ة على العمل مد   أشجع

اجدددددل المصدددددلحة العامدددددة كمدددددا  تبدددددي  ا  

الوحدددددا  التددددي انشددددي  نظددددام معلومددددا  

السلو  المسد ول  إظاارداخلي قادرة على 

عدد  أددوفيت  البيئيّددة فعددال التدديريتا اأجدداا 

 ألصددددددحابمعلومددددددا  عاليددددددة الجددددددودة 

 المصلحة.

ناجددا مجددد ا اقتصدداد ا  EMAأُعددّد  ،اخيددتا .5

أشددجيع حما ددة وأعز ددز الافدداءة   ادددَ إلددى

البيئيّدددة  كدددل للدددب مددد  ادددينه أْ   ز دددد مددد  

الافددداءة البيئيّدددة  علدددى مسدددتوى االقتصددداد 

 الالي.

ة فددة المحاسدبة اإلدار ددة البيئيّددأتوضددح وظي عليده،     

 ع اليدتار الدداخلي واأخدالا مد  خداللفي عمليدة صدن

[14]: 

أو اأخدددداْل اليددددتارا  المتعليددددة بالمنتجددددا   .1

ا  التالفة الصحيحة للمنتجا  ْل إ :العمليا 

هددددي اددددتط مسددددبق لليددددتارا  التجار ددددة 

كمدددا هندددا  حاجدددة إلدددى  أسدددعيت  السدددليمة،

المنت  بدقة الأخدال اليدتارا  االسدتتاأيجية 

فيمدددا  تعلدددق بحجدددم المنتجدددا  التدددي سدددي تُّم 

 EMAم  المماد  ا  أدوفت  ،انتاجاا عليه

 ما  يأي:

التسعيت لمختلف المنتجا  نتيجدة  .أ

 احتساب التااليف. اعادة

اعدددددادة أييددددديم هدددددوام  الدددددتبح  .ب

 للمنتجا .

الدددتخلن التددددر جي مددد  بعدددض  .ج

المنتجدددا  عنددددما  ادددو  الت ييدددت 

 ج ر ا.

اعددددددادة أصددددددميم المنتجددددددا  أو   .د

العمليددددا  مدددد  اجددددل الحددددد مدددد  

 التااليف البيئيّة .

أحسددي  التخددز   ومتاقبددة االداء  .ا

 البيئي.

 اليددتارا  للمشددار ع االسددتامار ة: إلْ اأخدداْل  .2

 تتلدددددددل اأخدددددددال اليدددددددتارا  للمشدددددددار ع 

االسدددتامار ة حسددداب التبحيدددة مددد  خدددالل 

م اددددتا  متعددددددة اهماددددا صددددافي الييمددددة 

 (PBP)وفتددتة االسددتتداد  (NPV)الحاليدة 

نسدددل أو  (IRR)ومعددددل العائدددد الدددداخلي 

اَ فدددي حددددي  أّ  االعتددددت للفائدددددة،التالفدددة 

وأحد دددها كميددا بالتادداليف والمنددافع البيئيّددة 

ع اب ربحيدددة ألدددب المشدددار ضدددتور ة لحسددد

استنتاجا   اإلدارة إلىوبدو  للب قد أصل 

 خاطئة.

ا  المحاسددبة اإلدار ددة فددي ختددام المبحددي  تبددي       

هدي لا البيئيّدة و لدإلدارةقد انبايت كديداة جد ددة البيئيّة 

ي ريافة مندع التلدوث وأيليدل النفا دا  فد إنشاءقيمة في 

تعملة محاولدددة لتسدددليط العدددوء علدددى المدددوارد المسددد

والتاداليف المفتوضددة علددى النظددام البيئددي مدد  خددالل 

كمددا  مادد  عدددها وسدديلة  االقتصدداد ة، أنشددتة الوحدددة

لية في عم ااملة لدمجاا االعتبارا  البيئيّة مع المالية

متزا دددددة لا أهميددددة  أصددددبحتإْل  اأخددددال اليددددتارا ،

لتيدددد ماا معلومدددا  ماد دددة ونيد دددة عددد  اداء الوحددددة 

 االقتصاد ة.  

 

 ثالثالمبحث ال

دراسة تحليلية للقرارات االستثمارية في ظلِّ 

 التوجهات البيئي ة الحديثة

 مفهوم القرار االستثماري وتعريفهأوالا: 

َ  قددددانو  االسددددتامار العتاقددددي مصددددتلح       ددددت  ع 

 االستامار على أنه جأوظيف لألموال المتوفتة في أيّ 

 [،15] اقتصادي  جلل منفعدة مشدتوعة للبلددجنشاط 

ار المشالة األساس لالستامار في صدنع اليدت إْل أت ّمال

بظددتوَ عدددم التيكددد والمخدداطتة لتنباددق مناددا رددالث 

 :[16] مشاال  آخت ى مت ّمالة بـ

مشالة اختيدار بدد ل االسدتامار الد ي  عدد بعوائدد  .1

هدد ا  المخدداطتة،ج ابددة فددي مسددتوى ميبددول مدد  

 عني الحاجة إلى اليياس الامي فعال ع  قيداس 

   العائد والمخاطتة.أوقعا

مشدددددالة أخصدددددين المسدددددتوى المالئدددددم مددددد   .2

االلتزاما  التأسمالية مع األخ  بالحسبا  درجة 

 التعتض للمخاطتة.

مشددالة أوقيددت اقتندداء المشددار ع االسددتامار ة أو  .3

التخلن مناا في محاولدة لتحييدق بعدض أهدداَ 

 العائد مع أيليل المخاطتة.

اليدددتارا  بانادددا اأخدددال كمدددا أ دددّم أعت دددف عمليدددة      

جمجموعة مد  الختدوا  التدي أنتادي باختيدار البدد ل 

األماددل أو األفعددل مدد  بددي  عدددة بدددائل متاحددة، مددع 

االخدد  بالحسددبا  الظددتوَ المحيتددة بدداليتار سددواء 

أو  المخداطتة،أكانت حداال  التيكدد أم عددم التيكدد أو 

 .[17حاال  المنافسة وغيتها م  الظتوَج ]
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على انه جاختيدار  االستاماري عليه  عتَ اليتار     

األفعددل مدد  بددي  عدددد مدد   االسددتاماريللددب البددد ل 

المتاحددة والدد ي  عتيددد أندده سددوَ  االسددتامار ةالبدددائل 

بيقدل التاداليف  االسدتامار وفت أكبدت عائدد خدالل مددة 

 [.18]وبنسل منخفعة م  المخاطتةج 

 

 اإلداريااااة البيئي ااااةين المحاساااابة العالقااااة باااا ثانياااااا:

 االستثمارية ذات القابع البيئي والقرارات

اليدددتارا  االسدددتامار ة الفاعلدددة امدددت أ  اأخدددال       

ضتوري لبيداء الوحددا  االقتصداد ة ونجاحادا علدى 

علدددى أشدددايل الفددددتف  إْل أسددداعد التو دددل،المددددى 

االسددددتامار ة المسددددتيبلية للوحدددددة وأتددددو ت الميددددزة 

أتدددديرت خيددددارا   وكايددددتا مددددا[ 19] نافسددددية لددددد ااالت

 )الظدددداهتة( اليددددتار بالمعلومددددا  المتئيددددةصددددانعي 

صانع اليتار البيئي اليدوم صدعوبا   إْل  واجه ،[20]

أكادددت مددد  اي وقدددت معدددى بعدددض هددد ا الصدددعوبا  

مت ّمالدددة بصدددعوبا  سياسدددية وماليدددة وادار دددة وفنيدددة 

ومتنوعة وأعود ه ا الصدعوبا  جزئيدا إلدى اخدتالَ 

في وجاا  النظدت حدول كيفيدة اأخدال اليدتارف وكيدف 

 .[21] أْ    تُّم ف وماهي النتيجةف  جل

علدددى الدددتغم مددد  ألدددب الصدددعوبا  إالّ أّ  أحدددد      

الشواغل التئيسة التي أش ل صانع اليتار اليدوم هدي 

الييدددود المفتوضدددة علدددى المدددوارد المتاحدددة الأخدددال 

لددد ا   دددتُّم  أيدددد م معلومدددا   ،اليدددتارا  االسدددتامار ة

المحاسددبة اإلدار ددة  البيئيّددة  بشدديياا المددادي والنيدددي 

 الكدديداة لصددنع اليددتار والتددي أعددز  مدد  عمليددة اأخدد

كمدا  ،[21] اليدتارا  االسدتامار ة البيئيّدة  للمدد ت  

أْي  تعلددق  ،أ  أحليددل قددتار االسددتامار أتلعددي دائمددا

لدد ا  ،سددابيةبتبحيددة االسددتامارا  المسددتيبلية ولدديس ال

فإّ  مفتاح الميزانية التأسدمالية هدو قيداس مددى أ يدت 

التدفيا  النيد ة المستيبلية بعدد العدت بة نتيجدة لتنفيد  

المشتوع المحت ّمل وأجاهدل التاداليف ال ارقدة لاونادا 

ال أ رت على اليتار ألنّاا دفعت بالفعل سواء أ ّم اأخال  

 .[22] اليتار ام ال

 تبدددي  ممدددا سدددبق أّ  صدددانع اليدددتار  سدددعى إلدددى      

الحصددول علددى معلومددا  أسدداعدا فددي اأخددال اليددتار 

االسددددتاماري مددددد  خدددددالل أدددددوفيت نظدددددم معلومدددددا  

 الناجحة،اأخال اليتارا   متخصصة أعز  م  عملية

االأجددداا السددائد فدددي دول العددالم المتتدددورة  أصددبحإْل 

ري مد  وحتى النامية هو إلى أحسي  المندا  االسدتاما

خدددالل التشدددجيع علدددى المشدددار ع االسدددتامار ة وللدددب 

بتوفيت معلوما  مفصلة على صدعيد الجدانبي  المدالي 

 اإلدار ة البيئيّة.والبيئي م  خالل المحاسبة 

فددددددي ختددددددام المبحددددددي  تعددددددح أّ  اليددددددتارا       

ألكادددت مددد  سدددنة ماليدددة  االسدددتامار ة  سدددتمت أيريتهدددا

ردتوة المسداهمي   تمال الادَ مناا أعظديم إْل  ،واحدة

نتيجددة  ،أو   ددادة الييمددة السددوقية للوحدددة االقتصدداد ة

لدد لب فددإّ  ألددب اليددتارا  فددي ظددلت البيئددة االقتصدداد ة 

الحد اددة أعتددي بعدددا واهتمامددا كبيددتا للجوانددل البيئيّددة  

أتعددتض لدده البيئددة فددي  نظددتا ألهميددة وختددورة مددا

الوقددت الحاضددت مدد  أضددتار بسددبل اأسدداع العمليددا  

والمشار ع الابتى االمدت الد ي  حدتم علدى الصناعية 

المحاسبة اإلدار دة البيئيّدة االسدتجابة لاد ا المت يدتا  

مددد  خدددالل أيدددد م المعلومدددا  المالئمدددة التدددي أتعلدددق 

بالتيريتا  البيئيّة  لا ا المشدار ع ب يدة اسدتعمالاا فدي 

عملية صدنع اليدتار االسدتاماري مد  أجدل المشداركة 

 .لمستدامةفي أحييق متتلبا  التنمية ا

 

 

 المبحث الرابع

التنمية المستدامة وعالقتها بالمحاسبِة اإلدارية 

 البيئي ة

 مفهوم التنمية المستدامة وتعريفهاأوالا: 
وَ ل المخددانشدي  التنميددة المسدتدامة جزئيددا بسدب     

م  أّ  طت ية الحيداة المت حدة التدي أت ّمتدع بادا بعدض 

 أيعليادا علدى  اإلبيداءالبلدا  على األرجدح ال  ماد  

هنددا    إإْل  ،نتدداع عددالمي مددع نمددو سددااني محت ّمددل

فتقدداظ واضددحاظ وكبيددتاظ بددي  مفاددوم االسددتدامة والتنميددة 

المستدامة  شيت األول إلدى الوظيفدة المسدت ّمتة للنظدام 

البيئي أو استعمال الموارد على نحو رابت اما التنميدة 

المسدددتدامة فتشددديت إلدددى   دددادة التلدددل علدددى أحسدددي  

التفاهيدددة وانمددداط الحيددداة وربمدددا المسدددتيبل المنظدددور 

وكمفادددوم أعت ّمدددد  ،أزا دددد عددددد السددداا  وللدددب نتيجدددة

التنميددة المسددتدامة علددى فاددت ي  أيليددد   متعارضددي  

فددي كايددت مدد  االحيددا  احدددهما  تعلددق بالحدددود التددي 

أفتضدداا التبيعددة علددى البشددت واالخددت مددع اماانيددة 

إْل  ختلف التفسيت  ،أتو ت الموارد البشت ة باست ّمتار

 :[23] يأي  اختالفا كبيتا م  خالل ما

سي  أّ  مفاوم التنميدة المسدتدامة را تى بعض الد .1

 هو إالّ أحييق االنسجام بي  البشت والبيئة. ما

عدددالم اليدددوم محددددود المدددوارد  يابلددده طلدددل غيدددت  .2

 فشدل بععدام  محدود على ألب المدوارد وهد ا مدا

 في قبوله وفامه.

 شعت البعض ا  هنا  أحدوال نحدو أحسدينا  اقدل  .3

 نسا .ضترا بيئيا في نوعية حياة اال

بعددض التانولوجيددا أعتددي االمددل فددي ابتاددار عددالم  .4

 جد د على نحو مستدام.

كمددددا  جمددددع مصددددتلح التنميددددة المسددددتدامة بددددي       

مفادددومي  غيدددت متبلدددور   همدددا جاالسدددتدامةج و 

إْل  يصدددد باالسدددتدامة اادددبه بمفددداهيم  ،جالتنميدددةج

اما التنمية فاي اال م  ااداال  والعدالة،الحييية 

كمدددا عدددد  التنميدددة المسدددتدامة  والتيددددم،التحسددد  

عمليددة نظاميدددة متعدددددة األبعدداد أعدددم ادددباة مددد  

اعية والايافية والبيئيّدة واالقتصداد ة تمبعاد االجاأل

 . [24] المتتابتة

نتيجة ل لب أ ّم أعت ف التنميدة المسدتدامة مد  قبدل      

منظمددددة األمددددم المتحدددددة للتتبيددددة والعلددددم والايافدددددة 

انادا جمبددأ أنظيمدي للتنميدة العالميدة علدى  )اليونساو(

 .[25]  دعم رفاا البشت والاوكل على حد سواءج
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حاجة بي كما أ ّم أعت فاا على أنّاا جالتنمية التي أل     

جيددال الميبلددة علددى الحاضددت دو  المسدداس بيدددرة األ

 .[26] ألبية احتياجاأاا الخاصةج

د قدالحدالي ي الوقدت التنمية المستدامة فد ل ا فإّ  أعميم

 :[23]  حي على ما  يأي

 الحفاظ على السالمة البيئيّة. .1

 دم  التعا ة البيئيّة مع التنمية. .2

االقددل  فدديألبيددة االحتياجددا  االنسددانية االسدداس  .3

 للجميع واعتماد موقف دولي م  أجل أتبيياا.

أو بديختى دو   )بتت يدةقبول النمو االقتصادي  .4

د وجادة أجاو  الحدود البيئيّة( فعدال عد  اعتمدا

 نظت طو لة األجل.

جيددال والمجموعددا  بددي  األ باإلنصدداَاالهتمددام  .5

واالنددواع فعددال عدد  أتبيددق العلددم والتانولوجيددا 

 والمعتفة البيئيّة.

م مما سدبق  تبدي  أّ  التنميدة المسدتدامة بشدال عدا     

د ْ  هي ج إدارة استعمال الموارد التبيعيدة والماليدة وما

ر دددددّم أتو تهدددددا وحما تادددددا بتت يدددددة أماددددد  النددددداس 

والمجت ّمعددددددا  المحليددددددة مدددددد  أددددددوفيت احتياجدددددداأام 

االجت ّماعيدة واالقتصداد ة ورفداهام الايدافي وصددحتام 

ا  المدددوارد وسدددالمتام مددد  خدددالل اسدددتدامة اماانيددد

التبيعيددة والماليددة واليدددرة علددى الحما ددة فعددال عدد  

أجندددل ومعالجدددة أو محاولدددة التخفيدددف مددد  أددديريتا  

كمددا  ،جبينواعاددا كافددةاالنشددتة العددارة علددى البيئيّددة 

أعنددددي للددددبعض ضددددما  أددددوفيت المددددوارد وسدددداولة 

اظ أعني الحفد فيناا الى اآلخت  استعمالاا اما بالنسبة 

رد التبيعيددة سددواء اة مدد  المددوعلددى االمدددادا  الحاليدد

مددد  خدددالل مندددع اسدددتعمالاا أو حسددد  التصدددتَ فدددي 

 أو  عاا.

 

ة ثانيا: عالقة التنمياة المساتدامة بالمحاسابة اإلداريا

 البيئي ة

كددا  السدد ال: ا دد  وكيددف  االسددتدامة،مددع أتددور      

أست ّمد الوحدا  االقتصاد ة المعلوما  الال مدة لددعم 

اليعددا ا التشدد يلية لمختلددف العمليددا  لعددما  أددوفيت 

البيانا  العتور ة عند الحاجة ف االمت الد ي وضدع 

وال   ،ألددب الوحدددا  أحددت ضدد ط لتبنددي االسددتدامة

االسددتدامة أتكددز علددى المعلومددا  غيددت الماليددة فددإّ  

دا  االقتصدداد ة متالبددة بتبنددي نظددم معلومددا  الوحدد

إْل أرجددح  ،جد دددة أو أاييددف نظاماددا المحاسددبي اليددائم

بعددض البدداحاي  إلددى السددبل الددتئيس للمشدداكل البيئيّددة 

 عود إلى عدم وجود سياسة لإلدارة البيئيّة فعال عد  

عددددم اعتدددتاَ الدددنظم المحاسدددبية الحاليدددة بالجواندددل 

كمددا  جددتي  ،ال التجار ددةالبيئيّددة واالجت ّماعيددة لألعمدد

فددي الوقددت الحددالي اسددتعمال المعلومددا  غيددت الماليددة 

ألغدتاض لتاملة أددفيا  المعلومدا  الماليدة التيليد دة 

عليده  ،االبال  الخارجي واحتياجدا  اإلدارة الداخليدة

ادددددجعت محاسدددددبة االسدددددتدامة واإلنتددددداج الوحددددددا  

االقتصاد ة على استعتاض عملياأادا ومنتجاأادا لادي 

فددددي الحسددددبا  الاياكددددل المت يددددتة للتادددداليف أيخدددد  

كمددا أ ددّم أيددد م المحاسددبة  ،والمخدداطت وأسددتجيل لاددا

اإلدار دددة البيئيّدددة كوسددديلة لييددداس عوامدددل االسدددتدامة 

 [.27]ة األداء البيئي الفعلي باليياسي وميارن

امددل إْل أسدداعد المحاسددبة اإلدار ددة البيئيّددة علددى أا     

 البعددمة )البعدد البيئدي وارني  م  أبعاد التنمية المستدا

االقتصددادي( النامددا  تعليددا  باأخددال اليددتار الددداخلي 

كمددا أسدداعد المحاسددبة اإلدار ددة  االقتصدداد ة،للوحدددة 

البيئيّدددة فدددي دعدددم البيئدددة وحما تادددا وأحييدددق التنميدددة 

 :[28]المستدامة م  خالل 

دمدد  البيئددة فددي اليددتارا  االسددتامار ة الجار ددة  .1

 والتأسمالية.

وحدا  قياس بنوعيادا النيددي والمدادي استعمال  .2

 في اعداد التيار ت البيئيّة.

أتادديد اليددتارا  االقتصدداد ة وأييدديم مدددى وفدداء  .3

الوحدددة االقتصدداد ة بمسدد وليتاا أجدداا المحافظددة 

 على البيئة.

 نب دددي أوضددديح أهدددم االسدددباب التدددي ادددالت ال      

ة أاد دا  البتاار االستدامة وظاور التنمية المسدتدام

يدددع جواندددل الحيددداة البشدددت ة أتمادددل بدددـالنمو فدددي جم

االقتصادي الست ع وأددهور البيئدة وانعددام الظدتوَ 

الصددحية البشددت ة فعددال عدد  انخفدداض اليدديم البيئيّددة 

واالفتيدددار إلدددى ظدددتوَ السدددا  واسدددتاال  المدددواد 

والتاقة كلاا مد  اديناا أّ  أد رت علدى البيئدة وصدحة 

خدداطت االنسددا  علددى الصددعيد العددالمي وأز ددد مدد  الم

ندت و بيى الس ال المتتوح مدا إلا كا ،البيئيّة مستيبال

التنميدددة المسدددتدامة سدددتعمل كمجدددتد أوعيدددة وأوجيددده 

)وهو في حد لاأده قيمدة( ام أولدد اسدتتاأيجيا  أعمدل 

 كمبدددأ أ ددمّ   ،علددى رفاهيددة االنسددا  ومنددع أدددور البيئددة

 أيسيسه بالفعل أّما كاسدتتاأيجيا  عمليدة فتحتداج إلدى

ال  مسدديلة الحاجددة إلددى  ،مز ددد مدد  الوقددت والتتددو ت

االسددتدامة وأنفيدد ها موضددوع جدددّي  تددتُح للمناقشددة 

ا بي  العلماء والباحاي  والبد م  أيد م ابحداث فدي هد 

اليوميددة كنيتددة انتالقددة الصدددد ودمجدده مددع الحيدداة 

 .خ  الموضوع حيزاماالية ليي
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اوال: التعرياااط بقبيعاااة الوحااادي االقتصاااادية محااال 

 والبيئي لها والتقييم المحاسبيالبحث 

ددْ  أهددم معامددل        عدد معمددل اسددمنت الاوفددة واحددد ما

الشددتكة العامددة للسددمنت العتاقيددة التابعددة إلددى و ارة 

المتخصصددة فددي مجددالا الصددناعة والمعدداد  العتاقيددة 
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ممددا الاددب فيدده أّ  صددناعة االسددمنت أدد دي إلددى      

وعلدى  وغا  دة،ألو ي البيئة بملوردا  صدلبة وسدائلة 

الددتغم مدد  اعتمدداد الوحدددة االقتصدداد ة محددل البحددي 

وسددائل واسدداليل متعددددة فددي محاولددة لتيليددل مدد  هدد ا 

نتيجدة  ناائيدا،ث إالّ أنّاا ال أستتيع اليعاء عليه التلو

لدد لب البددد مدد  االاددارة إلددى المخلفددا  التددي أتتحاددا 

 الوحدة االقتصاد ة وهي كاالأي:

الملورددددا  )المخلفددددا ( الصددددلبة: أتماددددل ألددددب  .1

المخلفددا  باألأتبددة الناأجددة مدد  االفددتا  والمددواد 

الخام فعال عد  مدواد اخدتى   دتُّم أاد سداا علدى 

 اكوام.هيية 

الملورددا  )المخلفددا ( السددائلة: أتماددل المخلفددا   .2

 السائلة بمياا الصتَ الصحي في المعمل.

الملورا  )المخلفا ( ال ا  ة: أتولد م  عمليدا   .3

 ال ا  دة،أصنيع االسدمنت نوعدا  مد  الملوردا  

األولدددى ناأجدددة مددد  عمليدددا  حدددتع الوقدددود فدددي 

ومدد  اخددتالَ أتكيددز  المعمددل،االفددتا  وبدداقي 

المستعملة في الوقود وظدتوَ االحتدتاع  المواد

ماددل )اكاسدديد الادداربو  والابت ددت والنتددتوجي  

اما النوع الااني فيادو  علدى  التصاف(،وغا  

ادال دقدائق وغبدار أنددت  مد  العمليدا  المختلفددة 

للمعمدددل منادددا أاسددديت وطحددد  المدددواد األوليدددة 

 والالنات.

      

لمعمددل مدد  خددالل الز ددارا  الميدانيددة المتاددترة ل     

وميابلدددة العد دددد مددد  مدددوظفي المعمدددل فدددي )ادددعل 

مختلفددة  تعددح أّ  المعمددل  سددتعمل طتائددق  وأقسددام(

ووسائل متعددة للتخلن م  الملوردا  بينواعادا كافدة 

 وكاآلأي: 

 ددتخلن المعمددل مدد  المخلفددا  الصددلبة التددي ال  .1

 سددتتيع الددتخلن مناددا داخليددا مدد  خددالل متعاددد 

عيدددة عدد  خددارجي لنيلاددا وطمتهددا فددي مندداطق ب

 .المعمل

 ددتخلن المعمددل مدد  المخلفددا  السددائلة داخليددا  .2

وللددب مدد  خددالل غددتَ خاصددة لتتكيددد الميدداا 

 واعادا أدو تها للعملية اإلنتاجية متة اختى.

 تخلن المعمل مد  المخلفدا  االخدتى المتمالدة  .3

بيأتبة ال بار الناأجة م  التواحي  واالفتا  م  

االفدتا   خالل متسبا  االلاتتوسدتاأياية لشدعبة

والتددواحي  لتعمددل هدد ا المتسددبا  علددى فصددل 

جز ئددا  ال بددار العاليددة فددي الاددواء ارندداء متحلددة 

 الحتع وأتكيدها

 

انمااوذم مقتاارن لصاانع القاارارات االسااتثمارية  ثانياا:

ذات القابع البيئي باستعمال تقنيات المحاسابة 

 اإلدارية البيئي ة

 واجدده صددانع اليددتار بعددض الييددود مددع ختددوا       

صنع اليتار بسبل عدم أوفت المعلوما  بشال كامدل 

 التيكدد،لي تُّم صنع اليتار واأخالا بظتوَ أتسدم بعددم 

نتيجددة لدد لب أعددد المعلومددا  البيئيّددة والماليددة المفتدداح 

االسدداس فددي صددنع اليددتارا  االسددتامار ة وبلورأاددا 

 رادديدة،مدد  اجددل الوصددول الددى قددتارا  اسددتامار ة 

ة اصددبحت بتزا ددد ولا  أدديريت كمددا ا  التادداليف البيئيّدد

مبااددت علددى عمليددة صددنع اليددتار االمددت الدد ي دفددع 

المد ت   الى عددم أجاهلادا كونادا أد رت علدى ربحيدة 

عليددده فدددي  االنمددددولج  االسدددتامار،الوحددددة وعوائدددد 

  تعم  الختوا  االأية:

مددع   ددتالءمأحد ددد اهددداَ الوحدددة االقتصدداد ة بمددا .1

 استتاأيجيتاا في التوسع.

أحد ددد البدددائل االسددتامار ة وأجميعاددا مدد  اجددل  .2

 دراستاا.

أحد دددد أاددداليف كدددل بدددد ل وإ تاداأددده وبعدددمناا  .3

 التااليف البيئيّة.

سي تُّم التتكيدز فدي االنمدولج علدى أينيدة محاسدبة      

أادداليف أدددفق المددواد كوناددا أددوفت أدددفق التادداليف 

فعال ع  بيانا  نيد ة ومالية للوحدة االقتصداد ة 

 ادَ أحليدل أددفق المدواد اساسدا  ال ،البحيمحل 

الى أحد د أدفيا  المدواد والتاقدة علدى مددى مددة 

كمدددا  شدددت ّمل ا عدددا علدددى محاسدددبة أددددفق  ،معيندددة

المدددواد بمدددا فدددي للدددب منظدددور التاددداليف البيئيّدددة 

المتااملدة والتيدد ت االولدي لادا مد  خدالل التحليدل 

العميق لحجدم النفا دا  والتاقدة واالنبعاردا  علدى 

هد ا النفا دا  والتاقدة  ألسدباباساس فام مفصدل 

إْل أتيلف التاداليف البيئيّدة مد  اربعدة  ،واالنبعارا 

 انواع وهي كاآلأي:

أادددداليف المددددواد والمتعددددمنة أادددداليف المددددواد  .1

التئيسددة الداخلددة فددي اإلنتدداج والمددواد الفتعيدددة 

 فعال ع  المواد المساعدة.

اء أادداليف التاقددة وأشددت ّمل علددى أادداليف الااتبدد .2

 والوقود.

أاددددداليف النظدددددام أت ّمادددددل بتاددددداليف المعالجدددددة  .3

والمتعددمنة أادداليف العمالددة واالندددرارا  وأ ّددة 

 أااليف عامة اختى.

 أااليف معالجة النفا ا . .4

      

أييديم البددائل االسدتامار ة المتتوحدة علدى وفدق  .4

اسدددتتاأيجية الوحددددة االقتصددداد ة المتفدددق عليادددا 

مشددار ع وهددي باسددتعمال احدددى اسدداليل أييدديم ال

 كاآلأي :

 فتتة االستتداد البيئيّة. .أ

 معدل العائد المحاسبي البيئي. .ب

 صافي الييمة الحالية. .ج

 معدل العائد الداخلي. .د

اأخددددال اليددددتار بشددددي  البددددد ل االسددددتاماري لي  .5

البددددائل التدددي ال  والدددتخلن مددد االعلدددى فائددددة 

 البحدي،هداَ الوحدة االقتصداد ة محدل أواكل ا

ال لتعيددل هدد ا المتاحددل عمليددة صددعبة ومعيدددة ا

ال ي  تتلل نوعدا وهي أنفي  اليتار االستاماري 
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دْ  ر دّم ميارندة النتدائ   ما متاجعدة مدا أ دّم لكدتا وما

الفعليددددددة بالمتوقعددددددة ل ددددددتض أييدددددديم اليددددددتار 

 . االستاماري نفسه

 

 

 ثالثا: فصل وقياس التكاليط البيئية

مدواد باالعت ّماد على أينية محاسبة أااليف أددفق ال     

يسدة قسم الباحاا  التااليف البيئية الى اربعة اقسدام رئ

 وكاالأي:

 أااليف المواد  .1

ج أعد ه ا التااليف الجزء االكبدت مد  أاداليف انتدا    

ال  ماددد  أيسدددديماا الددددى  الناددددائي،االسدددمنت بشدددداله 

 ما يأي:

يسددة والفتعيددة:  مادد  أادداليف المددواد االوليددة التئ .أ

قيددداس وفصدددل التاددداليف البيئيدددة للمدددواد االوليدددة 

د أالفة ألب المواباالعتماد على التئيسة والفتعية 

والجدددول  ،المسددتختجة مدد  أيددار ت أالفددة االنتدداج

 للب.(  وضح 1رقم )

 

 التااليف البيئية للمواد االولية (1الجدول رقم )

 2016سنة  2015سنة  البيان

االولية المواد 

 التئيسة

644331429 

 د نار

626957496 

 د نار

المواد الاانو ة 

 )الجبس(

184060272 

 د نار

223202652 

 د نار

 المواد الصلبة
2140946750 

 د نار

2901600000 

 د نار

مواد  أامة 

الصنع 

 )المتتا تة(

88224213 

 د نار

143591448 

 د نار

 [.29] المصدر:

 

التادداليف مددواد التعبئددة والت ليددف:  ددت ّم احتسدداب  .ب

هدد ا التادداليف مدد  خددالل معتفددة أالفددة الادديس 

(  وضح 2والجدول رقم ) حتقه،الواحد ال ي أ ّم 

 للب.

التااليف البيئية لمواد التعبئة  (2الجدول رقم )

 .والت ليف

 2016سنة  2015سنة  البيان

مواد  

التعبئة 

 والت ليف

 د نار 17024400 د نار 11140800

 .[29] المصدر:

 

 أااليف التاقة .2

والوقددود أشددت ّمل هدد ا التادداليف علددى أادداليف الميدداا   

ّم ال  دت   كافة، بينواعهفي المتاحل االنتاجية  المستعمل

ق االسدس وفد الفئة علىاحتساب التااليف البيئية لا ا 

  .(3)رقم الجدول  المبينة في

 البيئيةاسس فصل التااليف  (3الجدول رقم )

 اسس فصل التكاليط البيئية البيان

 نسبة العتر البيئي النفط االسود

 نسبة المخلفا  البيئية المواد النفتية

 نسبة المخلفا  البيئية الز و  والشحوم

 نسبة المخلفا  البيئية المياا

     

 

ومدد  خددالل هدد ا االسددس أ ددّم فصددل التادداليف البيئيددة 

  .(4وكما موضحة في جدول رقم )

 

 

 التااليف البيئية للمواد النفتية (4الجدول رقم )

 والمياا

 البيان
التكاليط البيئية 

 2015لسنة 

التكاليط البيئية 

 2016لسنة 

أااليف النفط 

 االسود

614291320 

 د نار

713149389 

 د نار

أااليف 

المواد 

 النفتية

388894763 

 د نار

584743744 

 د نار

أااليف 

الز و  

 والشحوم

194025531 

 د نار

311377204 

 د نار

 د نار 2765640 د نار 3054250 أااليف المياا

 .[29] المصدر:

 

 

 أااليف النظام .3

 أتعم  أااليف النظام ما  يأي:

فدددق االسدددس التواأدددل واالجدددور البيئيدددة: علدددى و .أ

 أ دّم احتسداب التاداليف (5) المبينة في الجدول رقم

البيئيددة الخاصددة بشددعبة التتسددبا  البيئيددة واددعبة 

جدول رقدم . االدارة البيئية واجور التدر ل البيئي

(6). 

 

 

اسس فصل التواأل واالجور  (5الجدول رقم )

 .البيئية

 البيان
اسس فصل التكاليط 

 البيئية

رواأل واجور اعبة 

 التتسبا  البيئية
 عدد الموظفي 

واجور اعبة رواأل 

 االدارة البيئية
 عدد الموظفي 

رواأل واجور 

 التدر ل البيئي
 عدد الدورا  البيئية

 

 



 

102 
 

    2019السنة الرابعة     1المجلد الرابع   العدد             Al-Kut Univ. College Journalمجلة كلية الكوت الجامعة    

  ISSN: 2414 – 7419   (Print)        and   ISSN: 2616 – 7808  (Online)                    (107-94صفحات ) 

 

 التواأل واالجور البيئية  (6الجدول رقم )

 البيان
التكاليط البيئية 

 2015لسنة 

التكاليط البيئية 

 2016لسنة 

رواأل 

واجور 

اعبة 

 التتسبا 

334269835 

 د نار

346325793 

 د نار

رواأل 

واجور 

اعبة 

اإلدارة 

 البيئية

100092067 

 د نار

95951959 

 د نار

رواأل 

واجور 

التدر ل 

 البيئي

 د نار 411250
4041080 

 د نار

 [.29] المصدر:

 

 

االندددددرارا  والصدددديانة البيئيددددة:  ددددت ّم احتسدددداب  .ب

االندرارا  والصديانة الخاصدة بشدعبة التتسدبا  

موضددح فددي البيئيددة كمددا البيئيددة واددعبة االدارة 

 .(8( والجدول رقم )7الجدول رقم )

 

 

 

 اسس فصل التااليف البيئية (7الجدول رقم )

 اساس الفصل البيان

صيانة المباني اعبة 

 التتسبا 
 المساحة

 ساعا  أش يل الماائ  صيانة االال  ومعدا 

صيانة مباني اإلدارة 

 البيئية
 المساحة

صيانة االراث واجازة 

 البيئيةالماتل اإلدارة 
 المساحة

اندرار االال  والمعدا  

 اعبة التتسبا 
 ساعا  أش يل الماائ 

اندرار اراث اجازة 

 الماتل
 المساحة

 

 

 

 

 

 

 

 التااليف البيئية (8الجدول رقم )

 البيان
التكاليط البيئية 

 2015لسنة 

التكاليط البيئية 

 2016لسنة 

صيانة 

 المباني
 د نار 748723 د نار 1084767

صيانة 

االال  

 ومعدا 

168559616 

 د نار

98475949 

 د نار

صيانة مباني 

 اإلدارة البيئية
 د نار 239638 د نار 347125

صيانة االراث 

واجازة 

الماتل 

 اإلدارة البيئية

 د نار 37188  د نار 5748

اندرار االال  

والمعدا  

اعبة 

 التتسبا 

99998464 

 د نار

706877834 

 د نار

اندرار اراث 

اجازة 

 الماتل

 د نار 2248764
2535677 

 د نار

 .[29] المصدر:

 

 

المسددددتلزما  السددددلعية للشددددعبة البيئيددددة واددددعبة  .ج

ف هدد ا الفئددة مدد  التتسددبا :  ددت ّم احتسدداب أاددالي

 ( 10) رقم ( والجدول9خالل الجدول رقم )

 

 

 اسس فصل التااليف (9الجدول رقم )

 اساس الفصل البيان

 مباات المواد التبية

 مباات كساوي

 عدد الموظفي  المواد ال  ائية

 عدد الموظفي  المتنوعا 
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 التااليف البيئية (10الجدول رقم )

 البيان

التكاليط 

البيئية لسنة 

2015 

التكاليط 

البيئية لسنة 

2016 

المواد 

 التبية

10000000 

 د نار

21917235 

 د نار

 كساوي
2539631 

 د نار

2239139 

 د نار

المواد 

 ال  ائية

425960 

 د نار

1942996 

 د نار

 المتنوعا 
1276279 

 د نار

2068669 

 د نار

 [.29] المصدر:

 

أادداليف ال تامددا  والعيوبددا  البيئيددة: فتضددت  .د

 2015على معمل اسمنت الاوفة خدالل العدامي  

غتامددا  بيئيددة مدد  قبددل مد ت ددة بيئددة  2016و 

النجدددف ارنددداء   ارأادددا للمعمدددل لعددددم أشددد يلاا 

المتسدددددبا  االلاتتوسدددددتاأياية خدددددالل أشددددد يل 

  أل ،ال عددددد  هدددد ا ال تامددددة بيئيددددة ،االفددددتا 

موضوع ال تامة متعلق بعدم الحفاظ على البيئدة 

(  وضددح ميدددار 11والجدددول رقددم ) ،فددي حيناددا

 ال تامة.

 ال تاما  البيئية (11الجدول رقم )

 البيان
الغرامات البيئية 

 2015لسنة 

الغرامات البيئية 

 2016لسنة 

ال تاما  

 البيئية

9500000 

 د نار

11000000 

 د نار

 [.29] المصدر:

 

 أااليف معالجة النفا ا / المخلفا  .4

 دددت ّم احتسددداب أاددداليف أنظيدددف الموقدددع بمدددا فيادددا      

 أادداليف ا الددة النفا ددا  وأادداليف سددحل الميدداا الاييلددة

فعال ع  أاداليف ا الدة الز دو  مد  خدالل الجددول 

 (.12)رقم 

 التااليف البيئية (12رقم ) الجدول

 البيان
التكاليط البيئية 

 2015لسنة 

التكاليط البيئية 

 2016لسنة 

أااليف 

ا الة 

 المخلفا 

181567903 

 د نار

202414665 

 د نار

أااليف 

سحل المياا 

 الاييلة

 د نار 8530798 د نار 1100000

أااليف 

ا الة 

مخلفا  

 الز و 

35917692 

 د نار
 ـــــــــ

 [.29] المصدر:

بعدددد فصدددل التاددداليف البيئيدددة  للدددب،بنددداء علدددى      

 ددددت ّم احتسدددداب نسددددبة  ةوأحد دددددها بانواعاددددا االربعدددد

 2015التااليف البيئية الى نسل أااليف االنتاج لسنة 

لتددوالي وكمددا مبددي  فددي الجدددول رقددم ا علددى 2016 و

 وكاالأي: (،14و ) (13)

 

لتااليف نسبة التااليف البيئية  (13الجدول رقم )

 .2015االنتاج لسنة 

 البيان
 

 التكاليط البيئي ة

أااليف 

 المواد

 
 د نار 3068703464

أااليف 

 التاقة

 
 د نار 1200265864

أااليف 

 النظام

 
 د نار 721259506

أااليف 

معالجة 

 النفا ا 

 

 د نار 218585595

 [.29] المصدر:

 

 (13حق بالجدول )لم

 تكاليط االنتام
نسبة التكاليط 

 البيئية

 %3.95 د نار 77643916112

 %1.54 د نار 77643916112

 %0.92 د نار 77643916112

 %0.28 د نار 77643916112

 

احتسدددداب النسددددبة سدددديت ّم  فددددي  2016فددددي سددددنة  أمددددا

 وكاالأي: (،14رقم )أوضيحه في الجدول 

 

نسبة التااليف البيئية لتااليف  (14الجدول رقم )

 .2016االنتاج لسنة 

 التكاليط البيئية البيان

 د نار 3912375996 أااليف المواد

 د نار 1612035977 أااليف التاقة

 د نار 1294401880 أااليف النظام

 د نار 210945563 أااليف معالجة النفا ا 

 [.29] المصدر:
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 (14ملحق بالجدول )

 نسبة التكاليط البيئية اإلنتامتكاليط 

 %4.17 د نار 93875062484

 %1.72 د نار 93875062484

 %1.38 د نار 93875062484

 %0.22 د نار 93875062484

     

( و 13مما سبق وم  مالحظة الجددول رقدم )  تعح 

( ا  نسددبة التادداليف البيئيددة مدد  أادداليف االنتدداج 14)

 ماددد  أعدددليلاا او دمجادددا مدددع  نسدددبة غيدددت قليلدددة ال

فددي عمليددة أاداليف االنتدداج لمدا لاددا مد  اهميددة وأديريت 

ال اوضدحت ادعبة البحدي  ،اأخال اليتار االسدتاماري

والتتو ت ا  الختدط االنتاجيدة و كميدا  االنتداج فدي 

السنوا  الميبلدة سدتاو  مشداباة لاميدا  االنتداج فدي 

او مياربددة لاددا ال  التاقددة االنتاجيددة  2016و  2015

أوجددد نيدة لدد لب  للمعمدل رابتدة وال  مادد  أوسديعاا وال

عد دة اهماا حدة المنافسة التي  تعتض لاا  وألسباب

المنددت  والمت ّماددل باالسددمنت مدد  قبددل معامددل قتدداع 

خاف االمت ال ي  نعاس سلبا على أصدت ف المندت  

الناائي في االسواع فعال ع  أيادم المعمدل بمعداأده 

والدد ي اصددبح عبئدداظ علددى المجت ّمددع ال  ا ددتادا  بيددع 

أسدددد أاددداليف  االسدددمنت بنوعيددده العدددادي والميددداوم ال

انتاجه أعداَ لادا أاداليف رابتدة أتحملادا المعمدل فدي 

 ع  االنتاج. حال التوقف

      

فدددي ختدددام المبحدددي وبعدددد المحاولدددة فدددي أتبيدددق      

االنمولج الميتتح في الوحدة االقتصاد ة محل البحي 

 المت ّمالددة بمعمددل اسددمنت الاوفددة  تبددي  ا  المعمددل ال

مار ة مسدددتيبلية أتدددوفت لد ددده ختدددط ومشدددار ع اسدددتا

داعمدددة للتنميدددة المسدددتدامة نتيجدددة لددد لب أ دددّم أتبيدددق 

 ،االنمددولج علددى بيانددا  ماليددة أخددن سددنوا  سددابية

عليدده فددي  نجدداح أتبيددق االنمددولج مدد  عدمدده  عت ّمددد 

وبشددددال كبيددددت علددددى كميددددة البيانددددا  والمعلومددددا  

فعددال عدد  الختددط والمشددار ع  ،المتددوفتة ونوعيتاددا

كمدددا ركدددز  ،ا مسدددتيبالالمسدددتيبلية المتوقدددع حصدددولا

المبحددي علددى اهميددة التادداليف البيئيددة والعمددل علددى 

فصلاا م  التااليف العامة االمت الد ي  دوفت دقدة فدي 

المعلومددددا  الميدمددددة للمددددد ت   و  ددددادة فددددي نسددددبة 

االفصدداح عدد  المعلومددا  ال  الادددَ مدد  المحاسددبة 

االدار ددة البيئيددة هددو أددوفيت معلومددا  ماد ددة ونيد ددة 

الجانل العملي إظاارا في جداول ه ا  حاول وه ا ما

المبحددي وبدد لب  ددتم اربددا  صددحة الفتضددية االسدداس 

إماانية اقتتاح أنمولج لصنع اليتارا  االسدتامار ة ج

م  أجل أتايدها باالسدتفادة مد  معلومدا  المحاسدبة 

 .جاإلدار ة البيئيّة لتحييق التنمية المستدامة

 المبحث السادس: االستنتاجات والتوصيات

 ستنتاجات الااوال:  

أُعّد المحاسبة اإلدار ة البيئيّة النا  المشدتت  لسدد  .1

ال أعمددل  المتُعددّددة،فجددوة التواصددل بددي  االدارا  

علدددى نيدددل البياندددا  والمعلومدددا  مددد  محاسدددبة 

التااليف والمحاسبة المالية الى االدارة العليا للحد 

م  التيريت البيئي ع  طت ق   ادة الافاءة الماد دة 

 عدد  أبددادل المعلومددا  البيئيّددة الال مددة مدد  فعددال

 اجل أحفيز ممارسا  المحاسبة اإلدار ة.

اصبح اأخال اليتار االستاماري في الوقت الحالي  .2

 نتوي علدى درجدة كبيدتة مد  المخداطتة ميارندة 

فيما معى لسببي : االول أوفت جزئي للمعلوما  

والاداني االخد  بالحسدبا  البعدد  الأخدالا،المتلوبة 

يئددي ألي قددتار اسددتاماري والدد ي أنتددوي عليدده الب

مسدد ولية كبيددتة أتتلددل الخبددتة والدرا ددة الاافيددة 

 م  قبل متخ  اليتار.

وهو االوسع ادموالظ مد   -مفاوم التنمية المستدامة .3

مفدداهيم التنميددة االقتصدداد ة او التنميددة االجتماعيددة 

 سدعى الدى أحسدي   -بوصف البيئة العنصت االهدم

 نه فعالظ ع  أحييق اكبت قددر النظام البيئي وأوا

 في العدالة بي  البشت في أو  ع الموارد التبيعية.

إماانيدددددة اقتدددددتاح أنمدددددولج لصدددددنع اليدددددتارا   .4

االسددتامار ة باسددتعمال أينيددا  المحاسددبة اإلدار ددة 

البيئيّددة  تناسددل مددع طبيعددة العمليددا  التصددنيعية 

 التي  يوم باا معمل اسمنت الاوفة.

ولج الميتددتح فددي أتادديد إماانيددة اسددتعمال األنمدد .5

اليتارا  االسدتامار ة وأحييدق التنميدة المسدتدامة 

مدد  خددالل االخدد  بالحسددبا  البعددد البيئددي للتنميددة 

 المستدامة في عملية صنع اليتار.

نت  ع  أتبيق االنمولج الميتتح فصل التااليف   .6

البيئيددة عدد  التادداليف العامددة ومعتفددة ميدددار مددا 

أادداليف المعمددل  أشدداله كنسددبة مئو ددة مدد  اجمددالي

االمت ال ي  عيف الى اليوائم المالية والاشدوفا  

المنظمة المز د م  االفصاح والشفافية عند اأخدال 

 اليتارا  االستامار ة مستيبال.

 

 

 ثانيا: التوصيات

وضدع ختدة لتنفيدد  المحاسدبة االدار ددة البيئيدة مدد   .1

خددالل بيددا  اهميتاددا وأعز ددز وعددي كافددة االفددتاد 

 الوحدة االقتصاد ة محل البحي باا.العاملي  في 

العمدل علددى أشدجيع المحاسددبي  واجبدارهم رسددميا  .2

علدددى المشددداركة فدددي أنفيددد  ختدددوا  المحاسدددبة 

االدار ة البيئية والحد م  التيريتا  البيئيدة وادارة 

وللدددب  تتلدددل ادارة  بامدددا،التاددداليف المتأبتدددة 

فاعلة للتاداليف البيئيدة واعدداد أيدار ت بيئيدة أتسدم 

ة ألغددتاض المتاجعددة الداخليددة فعددال عدد  بالدقدد

 التيار ت الخارجية.

أحد دددد أ ّدددة التزامدددا  بيئيدددة طارئدددة كال تامدددا   .3

فعددال عدد  أحد ددد التادداليف البيئيددة فددي  وحسدداباا،
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وقددت مباددت مدد  العمليددة االنتاجيددة للحددد مدد  اي 

غموض قد  نشي لدى اصحاب المصالح الماتمدي  

ا بالوحددددة االقتصددداد ة محدددل البحدددي وأخصيصدددا

 على اساس المجاال  البيئية.

ضددما  دمدد  نظددم االدارة البيئيددة مددع نظددم ادارة  .4

االعمدددال بالشدددال الددد ي  ددددم  التددديريتا  البيئيدددة 

 االسدددتامار ة،بشددال كامددل مددع اأخددال اليددتارا  

فعددال عدد  دمدد  االعتبددارا  البيئيددة فددي قددتارا  

 الموا نة التأسمالية.

د   األنمدولج الميتدتح الد ي قد .5 متده هد ا االستفادة ما

الدراسة لصنع اليتارا  االستامار ة لا  التدابع 

البيئددي فددي معمددل اسددمنت الاوفددة، لمددا  ددوفتا هدد ا 

د ْ  معلوما   بيئيّدة )ماد دة وماليدة( ع  ْ  األنمولج ما

 األنشتةا المختلفةا للمصنع.

أددددوفيت المتتلبددددا  الماد ددددة والبشددددت ة الال مددددة  .6

لتتبيددق االنمددولج الميتددتح مسددتيبال فددي الوحدددة 

االقتصدداد ة محددل البحددي والوحدددا  الممارلددة لاددا 

 في الصناعة.
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