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  شكر وامتنان

  
                                                

 عظيمة،الحمد � الذي عال بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل       
والص###الة والس###الم عل###ى النب###ي وف###اء ال###ذمم، واس###تمطار الرحم###ة عل###ى آل###ه االولي###اء، 
  واصحابه االصفياء عرفان الجميل وتذكار الدليل سيدنا دمحم وعلى آله وصحبه أجمعين.

      �بع##د أن أتمم##ت ه##ذا البح##ث المتواض##ع ال يس##عني إالّ أن اتوج##ه بالش##كر العظ##يم 
وأع##انني عل##ى إنجازه##ا، والت##ي أتمن##ى أن تك##ون فيه##ا س##بحانه ج##ال وع##ال ال##ذي وفقن##ي 

  الفائدة لكل من قرأها أو استعان بها.

كم##ا أود أن أتق##دم بالش##كر الجزي##ل واالمتن##ان إل##ى ال##دكتورة ام##ل دمحم س##لمان التميم##ي، 
المشرفة على البح#ث لم#ا بذلت#ه مع#ي م#ن جه#د ووق#ت ثم#ين ف#ي إنج#از ه#ذا البح#ث ف#ي 

  صورته النهائية.

بالشكر واالمتنان إلى األستاذ دمحم فاض#ل الياس#ري لم#ا قدم#ه م#ن توجيه#ات  وأخص     
  العمل.ومساعدات ونصائح وإرشادات قيمة أفادتني في أثناء إنجاز هذا 

كما أتقدم بالشكر والتقدير ألساتذتي االفاضل رئيس وأعضاء لجنة المناقش#ة للجه#د 
بمناقش##ة ه##ذه الرس##الة وإب##داء المب##ذول م##ن ق##بلهم ف##ي ق##راءة البح##ث وتقييم##ه ولتفض##لهم 

  المالحظات القيمة التي سيكون لها األثر الكبير في ترصين هذه الرسالة.

كم###ا أش###كر أس###اتذتي األفاض###ل ال###ذين ق###دموا ل###ي الكثي###ر م###ن المعرف###ة العلمي###ة  
والتوجيه##ات الطيب##ة طيل##ة م##دة الدراس##ة رئ##يس قس##م المحاس##بة األس##تاذ ال##دكتور اس##عد 
العواد، أ. د ط#الل الجج#اوي، أ. د حي#در المس#عودي، أ. م. د دمحم وف#ي الش#مري، أ. م. د 

مالحظاتهم العلمية والعملية القيمة جزاهم هللا صالح مهدي جواد على إبداء المساعدة و
  خير الجزاء. 

وأتق#دم بالش#كر واالمتن##ان إل#ى ك#ل م##ن م#دّ ل#ي ي##د الع#ون ف#ي مديري##ة بلدي#ة ك##ربالء 
المقدسة على مساعدتهم، فجزاهم هللا خير الجزاء، واتوج#ه بالش#كر ال#ى منتس#بي مكتب#ة 

الروض##ة العباس##ية وخاص##ة ك##ل كلي#ة اإلدارة واالقتص##اد ومكتبت##ي الروض##ة الحس#ينية و
، بش##رى، س##لمى، ن##دى، ، اي##الفعب##د ع##ون، دمحم عب##د االمي##ر دمحم حس##ين عل##ي،من:(

  ).، زهراءالحسين، علي، احمد، عبد امتثال، هيامرياض، عمار، حياة، 

وأخيراً أتوجه بالشكر إلى كل من مد لي يد العون ولو بقدر ضئيل ومن فاتني ذك#ر 
  وجزاهم أ� عني خير الجزاءعذر لأسمائهم ألتمس منهم ا

وأدعو هللا سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق الجريح الحبيب ويهدينا جميع#ا إل#ى م#ا  
                                                                                         .ويرضهايحبه 
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  المختصر   اإلنكليزي  العربي

 Accounting information system AIS  ةنظام المعلومات المحاسبي

الجمعي]]]]]]]ة األمريكي]]]]]]]]ة ل]]]]]]]]نظم 
  المعلومات

American Information System 

Association  

AISA  

 American Environment Protection  وكالة حماية البيئة االمريكية

Agency  

AEPA 

 Environmental Protection Agency  EPA  وكالة حماية البيئة

 International Federation of  االتحاد الدولي للمحاسبين

Accountants 

IFAC 

  World Health Organization WHO  منظمة الصحة العالمية

المنت]]]دى األورب]]]ي لالستش]]]ارات 
  المحاسبية

European Accounting Advisory 

Forum  

EAAF 

 Japan Environment Agency JEA  وكالة البيئة اليابانية

معه]]]]]]د المحاس]]]]]]بين الق]]]]]]انونين 
  األمريكي

American Institution of Certified 

Public Board  

AICPA 

 Securities and Exchange  هيئة تداول األوراق المالية

Commission 

SEC 

المحاس]]]]]]بية مجل]]]]]]س المع]]]]]]ايير 
  المالية

Financial Accounting Standards 

Board  

FASB 

معه]]]]]د المحاس]]]]]بين الق]]]]]انونيين 
  األمريكي

American Institution of Certified 

Public Accountants  

AICPA 

معه]]]]]د المحاس]]]]]بين الق]]]]]انونيين 
  الكندي

Canadian Institute of Chartered 

Accountants  

CICA  

 Environment Accounting EA  المحاسبة البيئية

 Environment Cost EC  التكاليف البيئية

  Information System  IS  نظام المعلومات

  

  

  

  

  

  

 قائمة المختصرات

 ث



  

  المستخلص

  

زي]ادة بالرغم من تزايد االهتمام في الرب]ع األخي]ر م]ن الق]رن العش]رين بموض]وع البيئ]ة والتل]وث البيئ]ي و 
م]ا زال  النظ]ام المحاس]بي التقلي]ديإال إن  ،ذات العالقة باإلفصاح ع]ن المعلوم]ات البيئي]ة الدراسات العلمية

قل]ة التك]اليف وزي]ادة  م]عاإلفصاح عن ه]ذه المعلوم]ات الصعوبات التي تواجه عملية  بسببا قصور يعاني
على المحاسبة ان تقوم كان اإلفصاح عنها، لذا لعجز النظام المحاسبي عن تحديد قيمة نقدية لها و اإليرادات

  بدور مهم في هذا المجال. 

  

النش]]اطات البيئي]]ة والمالي]]ة عل]]ى ذات العالق]]ة بالبع]]دين البيئ]]ي واالقتص]]ادي ال]]ى ع]]رض ه]]دف البح]]ث ي     
الض]وء  ال]ى تس]ليط كاف]ة، إض]افةدولة وبالشكل الذي يلبي حاجة األطراف ذات العالقة المختلف مستويات 

المحاسبي عن المعلومات  البيئية واالفصاحوأهمية محاسبة المسؤولية  واهداف ومفهومعلى التلوث البيئي 
البيئية ومعالجة القصور في مخرجات النظام المحاسبي الموحد المتمثل بالقوائم المالية عن طريق تض]مين 

اإلفص]]اح عنه]]ا ف]]ي  إث]]ره]]ذه الق]]وائم معلوم]]ات ع]]ن المس]]ؤوليات البيئي]]ة للوح]]دات االقتص]]ادية وتوض]]يح 
  المالية.تخدمي القوائم مس

  

اما عن أداة البحث فقد اعتمدت الباحثة على مبدأ تحليل البيانات االقتصادية م]ن واق]ع س]جالت مديري]ة      
  بلدية كربالء المقدسة عينة البحث، فضال عن اعتماد استمارة االستبيان.

  

ان تكييف النظام المحاسبي الموحد ف]ي أهمها ما ينص على االستنتاجات الى جملة من  وتوصل البحث     
الق]وائم المالي]ة، يس]اعد عل]ى تحدي]د المعلوم]ات البيئي]ة ومعالجته]ا واالفص]اح عنه]ا ف]ي الحكومي]ة الوحدات 

ويس]]مح بالتأك]]د م]]ن ان الم]]وارد المخصص]]ة تس]]تعمل بطريق]]ة أفض]]ل م]]ع ض]]مان الش]]فافية والعدال]]ة ف]]ي 
  الية.تخصيص األموال واالفصاح عنها في القوائم الم

  

التي توضع نصب اعين المسؤولين ف]ي المؤسس]ة آم]ل ان تأخ]ذ  وعليه فأن اهم ما جاء في توصيات البحث
وج]ود واص]دار معي]ار محاس]بي ليك]ون مرش]دا ودل]يال م]ا يؤك]د عل]ى  طريقها للتطبيق خدمة للص]الح الع]ام

تطبي]]]ق محاس]]]بة االقتص]]]ادية للمحاس]]]بين ف]]]ي إج]]]راء المعالج]]]ات المحاس]]]بية البيئي]]]ة يل]]]زم عل]]]ى الوح]]]دات 
 ان استعمال القوائم المالية الملحقة تكون االكثر مالئمة لعرض المعلومات البيئية.، والبيئيةالمسؤولية 

  

 

  

  

  

  

  

  

 ج



  Introductionالمقدمة 

ف]ي تط]]ور المحاس]بة يجع]]ل م]ن التغيي]ر المس]تمر ف]ي الظ]]روف االقتص]ادية والسياس]ية واالجتماعي]ة ان 
عبر الزمن ورغم أن هذا التطور كان بطيئًا ف]ي الماض]ي ف]إن واق]ع التغيي]ر خ]الل الثالث]ة وتغير مستمرين 

  عقود الماضية كان أسرع من المعدل المألوف، ويتوقع أن يعد أكثر سرعة خالل العقود القادمة.

الم]]وارد الطبيعي]]ة مم]]ا  وف]]ي ظ]]ل التزاي]]د المس]]تمر لع]]دد الس]]كان وال]]ذي أدي ب]]دوره إل]]ى زي]]ادة اس]]تهالك
انعكس أثره على ارتف]اع مع]دالت التل]وث الن]اتج ع]ن النش]اطات االقتص]ادية المختلف]ة مم]ا ك]ان ل]ه عواق]ب 
متعددة وكثيرة على البيئة الطبيعية بش]كل س]لبي يه]دد بفن]اء ه]ذه الم]وارد أو ت]دهورها، وك]ذلك ع]ن طري]ق 

دمين والمس]تهلكين ك]ان الب]د م]ن اس]تعمال أن]واع التوسع ف]ي عملي]ات اإلنت]اج الس]تيفاء مس]تلزمات المس]تخ
متط]]ورة م]]ن التقني]]ات، وف]]ي ه]]ذا الس]]ياق ظه]]رت أرق]]ام ض]]خمة م]]ن الكل]]ف البيئي]]ة تس]]تلزم وج]]ود ف]]رع 

  متخصص من فروع المحاسبة يهتم بهذا النوع من الكلف.

  

ع]]ن  ف]]ي التكيي]]ف لإلفص]]اح النظ]]ام المحاس]]بي الموح]]د للبل]]دياتقص]]ور وتكم]]ن مش]]كلة البح]]ث ف]]ي       
المعلومات البيئية، إذ لم يتطرق بشكل أو بآخر للحد م]ن التل]وث البيئ]ي ول]م يع]الج اش]كاليات البيئ]ة الحديث]ة 
وما ينجم عنها من آثار تضر بالمجتمع، األمر الذي جعل القوائم المالية الصادرة من دوائر البلديات مضللة 

  لبيئية المختلفة.وغير قادرة عن االفصاح عن األنشطة ا

  

إن تكيي]]ف النظ]]ام عل]]ى فرض]]يتين أساس]]يتين مفادهم]]ا وعلي]]ه فف]]ي ظ]]ل مش]]كلة البح]]ث اس]]تند البح]]ث       
موجودات األخذ بالمعالجة المحاسبية المالئمة للالمطبق في المؤسسات البلدية عن طريق المحاسبي الموحد 

ا، س]]يؤدي إل]]ى ت]]وفير معلوم]]ات مالئم]]ة م]]البيئي]]ة واإلفص]]اح عنهذات العالق]]ة بالمعلوم]]ات والمص]]روفات 
وبل]]ورة  ف]]ي اتخ]]اذ الق]]رارات الص]]ائبة وف]]ي المحافظ]]ة عل]]ى الم]]وارد الطبيعي]]ة الجه]]ات المس]]تفيدةد ــ]]ـتساع

في البلديات ليس له دور في االفصاح حالياً النظام المحاسبي الموحد المطبق  إن، والمستدامةسياسة التنمية 
  عن المعلومات البيئية. 

  

كيي]ف النظ]ام المحاس]بي بالش]كل ال]ذي ينس]جم م]ع واق]ع الح]ال واالفص]اح ع]ن المعلوم]ات تومن هنا ينبغي 
  البيئية التي تعكس الجهود المبذولة من المنظمات الدولية في مجال حماية البيئة من التلوث.

  

 س]ابقةابح]اث وفصول، خصص األول منها لمنهجية البحث  ةأربع ’البحثقسم  ’ولتحقيق تلك األهداف     

النظري م]ن خ]الل مباحث]ه ال]ثالث، تض]من المبح]ث االول: م]دخل ال]ى ال]نظم  اإلطاروناقش الفصل الثاني 
المحاسبية عموما والنظام المحاسبي الموحد على وجه الخصوص. أم]ا المبح]ث الث]اني فق]د تض]من: م]دخل 

اإلفص]اح المحاس]بي ع]ن المعلوم]ات الى المحاسبة البيئية، في حين تضمن المبحث االخير من ه]ذا الفص]ل 
م]ن خ]الل مباحث]ه الثالث]ة، خص]ص األول لنب]ذة  تطبيقي البيئية، وناقش الفصل الثالث من البحث الجانب ال

تعريفية عن مديرية بلدية كربالء المقدسة، في الوقت الذي ركز المبح]ث الث]اني عل]ى اع]داد الق]وائم المالي]ة 
مبحث الثالث جرى الوصف االحصائي وعرض نتائج الدراسة وتحليله]ا ذات العالقة باألداء البيئي، وفي ال

وأخيرا تضمن الفصل االخير اس]تخالص النت]ائج والتوص]ل إل]ى التوص]يات والمقترح]ات ذات الص]لة به]ذا 
  الجانب. 
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Abstract  
     Despite the growing interest in the last quarter of the twentieth century, the 

subject of the environment and environmental pollution and the increasing 

scientific studies to measure the environmental costs and revenues, but it is the 

traditional accounting system still suffers shortcomings because of the 

difficulties facing the process of measuring the costs and revenues, due to lack 

of ability or to specify a monetary value , so it became the accounting that play 

an important role in this area. The research aims to integrate environmental and 

economic dimensions for the disclosure of environmental and financial activities 

and the various enterprise / sector / state levels and in a form which meets the 

need of related parties all in addition to highlighting the environmental pollution 

and the concept and the goals and the importance of accountability and 

environmental responsibility and accounting disclosure of environmental 

information and address deficiencies in integrated accounting system of the 

financial statements output by including these lists information on the 

environmental responsibilities of economic units and clarify the impact 

disclosed in users of financial statements was based on research into a number 

of assumptions, including the mayor of Karbala Directorate does not work 

highlighting environmental contributions in the financial statements and also can 

determine the environmental costs environmental, revenue and measured and 

separated from the costs and revenues pertaining to economic activity and can 

disclose carried out by the municipal organization of environmental 

responsibilities and disclosure of environmental responsibility affects the 

behavior of the users of financial statements and the research found that the Iraqi 

economic units including the mayor of Karbala Directorate does not highlight 

what the Bayevah of environmental responsibility in its financial statements and 

the possibility of identifying and inventory costs and environmental revenues 

and thus can include current financial statements information about 

environmental responsibility, with a review of some of the approved models in 

accounting disclosure after it was traditional accounting system has focused on 

the economic aspects of the institution without taking environmental 

consideration.                                                                                                            

It concludes Find a range of theoretical and scientific findings, and 

recommendations of the monument placed in the eyes of the officials of the 

organization hope to take the way of application service in the public interest.     

                                                                     
  

 

 

 

 

 

  



  
  

!+  

  بحاث سابقةأو البحث منهجية

  المبحث األول: منهجية البحث
  المبحث الثاني: أبحاث سابقة
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  الفصل األول:

  تمهيد ...

يناقش هذا الفصل قاعدتين رئيستين من قواعد البحث العلمي، هما المنهجية وابح�اث س�ابقة، إذ تح�اول      

المنهجية الت�ي تمث�ل الطريق�ة العلمي�ة المنظم�ة ف�ي تحدي�د المش�كلة ومعالجته�ا بالش�كل ال�ذي عرض الباحثة 

أهدافها إلعطاء فكرة ش�املة ع�ن البح�ث وأبع�اده األس�اس  لفرضياتها وتحقيقيضمن االختبار الموضوعي 

ة كما سعت الباحثة توخياً للجدي�ة واألص�الة ع�رض م�ا تس�نى جمع�ه م�ن دراس�ات وبح�وث محلي�ة وعربي�،

وأجنبية ومعايير وإرشادات ذات صلة بموضوع البحث التي كان لها الدور الكبير في بناء الجانب النظري 

والتطبيقي هذا من جانب ، واعترافا لهم بالسبق وبيانا لما يتميز به ه�ذا الجه�د م�ن المح�اوالت الس�ابقة ذات 

  الصلة بموضوع البحث الحالي من جانب آخر .

  األول المبحثين اآلتيين: لالفصوفي ضوء ما سبق يتضمن 

  المبحث األول: منهجية البحث.

  سابقة. المبحث الثاني: أبحاث
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  الفصل االول

  )(Research Methodology Scientific methodologyالبحث األول: منهجية  المبحث

  Research a problèmeأوالً: مشكلة البحث: 

المعلوم�ات ع�ن  في التكييف لإلفصاح النظام المحاسبي الموحد للبلدياتقصور كلة البحث تتلخص مش      
البيئية، إذ لم يتطرق بشكل أو بآخر للحد من التلوث البيئي ولم يعالج اشكاليات البيئة الحديثة وما ينجم عنها 

ة وغي�ر ق�ادرة من آثار تضر بالمجتمع، األمر الذي جعل القوائم المالية الصادرة من دوائ�ر البل�ديات مض�لل
  عن االفصاح عن األنشطة البيئية المختلفة.

  

ه�ل يمك�ن تكيي�ف النظ�ام المحاس�بي الموح�د -ت�ي: ح�ث تتمح�ور ف�ي التس�اؤل الرئيس�ي اآلمش�كلة الب لذا فان
  -ين: تيللبلديات لإلفصاح عن المعلومات البيئية؟ ومن هذا التساؤل الرئيسي يتفرع التساؤلين اآل

  الموحد للبلديات ومدى كفاية تطبيقاته المحاسبية فيما يتعلق بالبيئة؟ ما هو النظام المحاسبي -

 النظام المحاسبي الموحد للبلديات لإلفصاح عن المعلومات البيئية؟نكيف كيف  -

  

  The importance of researchثانياً: أهمية البحث: 

إلبراز دور تلك الوحدات في وذلك المعلومات البيئية  بيان دور الوحدات االقتصادية في اإلفصاح عن      
المحافظة على البيئة واعتباره جزءاً رئيساً من أهدافها التي تسعى ال�ى تحقيق�ه لالرتق�اء بمس�توى الخ�دمات 
المقدم��ة ، وذل��ك لم��ا له��ذا المفص��ل م��ن دور كبي��ر ف��ي الحي��اة وخاص��ة ف��ي الع��راق ال��ذي يع��اني ف��ي الوق��ت 

غاي��ة األهمي��ة وخاص��ة وان الدول��ة موض��وع  به��ا االهتم��ام م��ن بيئ��ة ملوث��ة بنس��بة كبي��رة جعل��ت الحاض��ر 
بمؤسس���اتها غي���ر ق���ادرة عل���ى التص���دي له���ذا األم���ر لوح���دها دون مس���اهمة و مش���اركة جمي���ع الوح���دات 

  االقتصادية واعتبار هذا ركنا ًاساسياً من اركان الرفاهية االجتماعية .

  

  The Objective of research: هدف البحث ثالثا

ال��ى التع��رف عل��ى مفه��وم المحاس��بة البيئي��ة والتص��نيفات المحاس��بية الخاص��ة بالمحاس��بة يه��دف البح��ث      
ئ�ي يعلى اه�داف اإلفص�اح المحاس�بي الب البيئية والتعرفالبيئية فضال عن مفاهيم الموجودات والمطلوبات 

األم�م المتح�دة وبع�ض والنماذج المعتمدة في اإلفص�اح المحاس�بي ع�ن المعلوم�ات البيئي�ة والمع�دة م�ن قب�ل 
ع�ن وقطاع الصناعة  النفطية المصري وشركات مصافي الجن�وب ، فض�ال  شركات الصناعات االمريكية

المطب�ق ف�ي البل�ديات لإلفص�اح ع�ن اعتماد أنموذج  لإلفصاح المحاسبي في ظل النظ�ام المحاس�بي الموح�د 
  البحث . المعتمد في المديرية عينة المعلومات البيئية في القوائم المالية

  

     Research Hypothèses: فرضية البحث رابعا

  -يستند البحث على فرضيتين اساسيتين مفادهما:      

لج��ة األخ��ذ بالمعاالمطب��ق ف��ي المؤسس��ات البلدي��ة ع��ن طري��ق إن تكيي��ف النظ��ام المحاس��بي الموح��د  .1
، ام��واإلفص��اح عنهي��ة البيئذات العالق��ة بالمعلوم��ات والمص��روفات موج��ودات المحاس��بية المالئم��ة لل

الص��ائبة وف��ي  ف��ي اتخ��اذ الق��رارات المس��تفيدةلجه��ات اد ــ��ـس��يؤدي إل��ى ت��وفير معلوم��ات مالئم��ة تساع
  .وبلورة سياسة التنمية المستدامة المحافظة على الموارد الطبيعية
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 فصاح عن المعلومات البيئية. في البلديات ليس له دور في االحالياً لمطبق إن النظام المحاسبي الموحد ا .2

    Research Samples: عينة البحثخامسا

كعينة للبحث وذلك ألنها تقوم من البحث في مديرية بلدية كربالء المقدسة تطبيقي سيتم اجراء الجانب ال     
المالي�ة الت�ي تعك�س اداءه�ا االقتص�ادي دون موح�د للبل�ديات ف�ي إع�داد قوائمه�ا بتطبيق النظ�ام المحاس�بي ال
المالي�ة بش�كل  يئي�ة ف�ي اع�داد قوائمه�ااإلفص�اح ع�ن المعلوم�ات الب لعدم بالبيئة.االهتمام باألداء ذات الصلة 

  النشاطات المختلفة.غير معبرة بشكل كامل عن طبيعة  بحيث يجعل من هذه القوائم منفصل

  

  والمعلوماتأساليب جمع البيانات -: سادسا

 اعتمد عل�ىفقد من أجل الحصول على البياناِت والمعلوماِت الضرورية ولغرض تحقيق أهداف البحث      

   -وكما يأتي:  تطبيقيالبحث النظري وال يمختلفة لجمعِ البيانات والمعلومات ذات العالقة بجانب طرائق

اعتم�دت الباحث�ة عل�ى العدي�ِد م�ن المص�ادِر فق�د لبح�ث اج�ل اغن�اء الجان�ب النظ�ري ل من-الجانب النظري:  .1
العربية واألجنبي�ة المت�وافرة ف�ي المكتب�ات م�ن كت�ِب ودوري�ات ومق�االت وبح�وث محاس�بية وأه�م األبح�اث 
السابقة المنشورة وغيره�ا م�ن الوث�ائِق ذات الص�لة بموض�وعِ البح�ث وحيثيات�ه، ه�ذا فض�الً ع�ن االس�تعانة 

أخر المستجدات العلمي�ة ذات الص�لة بموض�وع واالطالع على  )INTERNET(بشبكِة المعلومات الدولية 
  البحث.

ف�ي مديري�ة بلدي�ة ك�ربالء المقدس�ة  دراسة تحليلية للقوائم المالية إجراءوالذي يعتمد في تطبيقي: الالجانب    .2
  .2015،2014،2013للسنوات 

األدوات الرئيسة التي اعتمدت ف�ي استخدام استمارة االستبانة*في جمع البيانات المطلوبة للبحث إذ تعد من  .3
اس�تخدم فيه�ا مقي�اس اذ قامت الباحثة بإعداد استمارة استبيان تتضمن المتغيرات الخاصة بالبح�ث و البحث.

والمتمثل�ة بتكيي�ف النظ�ام المحاس�بي الموح�د للبل�ديات لإلفص�اح ع�ن لقي�اس ابع�اد البح�ث ليكرت الخماس�ي 
) 5ليك�رت الخماس��ي ف�ي قي�اس متغي�رات البح��ث وال�ذي يت�ألف م��ن (المعلوم�ات البيئي�ة وق�د اعتم��د مقي�اس 

 االتية:، محايد، ال اتفق، ال اتفق بشدة) وتضم المحاور بشدة، أتفقتتراوح بين (اتفق  فقرات

عن فقرة االستبانة، وقد اشتملت على (الج�نس، العم�ر،  األول تضمن معلومات تعريفية المجبيين المحور-أ
  سنوات الخدمة في مجال العمل، المركز الوظيفي).التحصيل الدراسي، عدد 

  بالبحث).ذات العالقة المحور الثاني (المعلومات -ب

  .ةالبيئيعن المعلومات المحور الثالث اإلفصاح -ت

لتأك�د م�ن ص�الحية ولاالس�تبانة، االستبانة بعد االنتهاء م�ن اع�داد الص�ياغة األولي�ة لفق�رات ُصِمَمْت إذ      
ها ض�صدق الظاهري له�ا وذل�ك ع�ن طري�ق عرقياس متغيرات البحث فقد خضعت الختبار الاالستبانة في 

به�دف اس�تطالع المحاس�بة  ومفي العل� **) خبيرا15مجموعة من الخبراء والمحكمين والبالغ عددهم(على 
 هذا فضال عن دقتها من الناحية العلمية وقد عدلت أداةموضوعية ووضوح فقرات االستبانة،  بشأنآراؤهم 

   القياس على وفق ما ورد في مالحظات وآراء السادة المحكمين شكال ومضمونا.

  

  

  

  1*استمارة االستبانة في الملحق 

  2**أسماء المحكمين في الملحق 

  



 منهجية البحث وابحاث سابقةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

6 

  سابعا: أنموذج البحث:

  ) أنموذج البحث:1يوضح الشكل (

  1الشكل 

  أنموذج البحث

  

  

  

  .اعداد الباحثةالمصدر: 

  

  ثامنا: منهج البحث:

  اعتمدت الباحثة على منهجين أساسيين في البحث العلمي وكاالتي:    

): ال��ذي اعتم��دت او اس��تندت علي��ه الباحث��ة ف��ي تن��اول م��ا (Induction Approachالم��نهج االس��تنباطي  )1
متوفر من أدبيات ومراجع ذات عالقة بالموضوع واطر مقترح�ة ف�ي ه�ذا المج�ال، ودراس�ة الواق�ع الفعل�ي 

 بالء المقدسة.لمديرية بلدية كر

التوص�ل ال�ى ب�دأت الباحث�ة بمالحظ�ات عام�ة مكنته�ا  إذ ):(Deductive Approach االستقرائيالمنهج  )2
وبالش�كل ال�ذي يس�اعد ف�ي اتخ�اذ  داء االقتص�ادي ف�ي نظ�م المعلوم�ات المحاس�بيةعمل جداول الى جانب األ

 .القرارات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

فصاح عن المعلومات اإل
 البيئية

 المتغيرات المستقلة

 

تكييف النظام المحاسبي 
 الموحد للبلديات

  

 

 التابع لمتغيرا
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  الثاني: أبحاث سابقة المبحث

  اوالً: ابحاث عراقية سابقة: 

 2005المستوفي، .1

عن��وان البح��ث: تق��ويم النظ��ام المحاس��بي الموح��د ف��ي ض��وء نظري��ة المحاس��بة والمع��ايير المحاس��بية      
  (العراقية والدولية) اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. 

هدف البحث: يهدف الى اجراء تقويم عمل�ي وعلم�ي للنظ�ام المحاس�بي الموح�د ف�ي تلبي�ة متطلب�ات مختل�ف 
الفئات المستفيدة من المعلومات، ومدى الحاجة الى استمراره وديمومته في التطبيق او االس�تغناء عن�ه ال�ى 

  بديل آخر أفضل. 

  اهم االستنتاجات:      

، اذ أن مؤسسات الدولة ه�ي اه�م المس�تعملين لمخرجات�ه، وان�ه وِضعَ  قَد إن النظام المحاسبي الموحد-أ
  قادر على فهم واستيعاب آلية عمله. 

لم تأخذ اهداف النظام المحاسبي الموحد ما تستحقه من اهتمام سواء من حيث ترابطها او من حيث -ب
  درجة الوضوح في تحديدها.

  العراق لم يسهم بحل المشاكل المحاسبية الناتجة.ان تشكيل مجلس المعايير والقواعد المحاسبية في -ج

  

 2008الشاوي، .2

عن��وان البح��ث: (اهمي��ة االفص��اح ع��ن المعلوم��ات المحاس��بية البيئي��ة لتحدي��د ال��دخل الخاض��ع لض��ريبة      
  الشركات) اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه. 

التق�ارير والق�وائم المالي�ة  هدف البحث: يهدف البحث توفير معلومات محاسبية مالئمة وموثوقة لمس�تخدمي
لصنع القرارات السليمة والصحيحة واالفصاح عن هذه المعلومات البيئية، وكلما كان�ت ش�املة عل�ى جمي�ع 

  المعلومات ومنها المعلومات البيئية تكون قرارات سليمة وصحيحة. 

الهتم��ام بتطبي��ق اه��م االس��تنتاجات: ض��عف ف��ي دور التش��ريعات والق��وانين البيئي��ة العراقي��ة وذل��ك لع��دم ا
  المحاسبة البيئية واالفصاح عن المعلومات البيئية الى جانب المعلومات االقتصادية. 

  

 2009الذهبي ودمحم،  .3

عنوان البحث:(القياس المحاسبي للت�أثيرات البيئي�ة واالفص�اح عنه�ا) بح�ث تطبيق�ي ف�ي أح�د الش�ركات      
  .الصناعية العراقية

ه��دف البح��ث: يه��دف ال��ى تق��ديم او ع��رض انم��وذج قاب��ل للتطبي��ق العمل��ي، ف��ي ظ��ل التطبيق��ات المحاس��بية 
البيئي�ة محاس�بياً الحالية، لتضمين التكاليف البيئية في البيانات المالية للوحدات االقتصادية لقي�اس الت�أثيرات 

  واالفصاح عنها.

لبيئ��ي، وم��ن اه��م التوص��يات دم��ج المعلوم��ات اه��م االس��تنتاجات: وض��وح وج��ود خل��ل ف��ي عملي��ة الت��وازن ا
ص المحاس��بي البيئ�ي ف��ي النظ��ام  المالي�ة والبيئي��ة ف��ي تقري�ر واح��د م��ن قب�ل المهتم��ين ف��ي الش�أن او الخص��و

  المحاسبي الموحد.

 2009السيد واخرون،  .4

عنوان البحث: (المحاسبة البيئية: اإلطار المقترح لإلفصاح عن المعلومات البيئية في النظام المحاسبي      
  .مصفى البصرة-دراسة تطبيقية في شركة مصافي الجنوبالموحد) 



 منهجية البحث وابحاث سابقةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

8 

ه��دف البح��ث: يه��دف ال��ى دم��ج البع��دين االقتص��ادي والبيئ��ي ف��ي انم��وذج او إط��ار مقت��رح لإلفص��اح ع��ن 
ة لألنش��طة المالي��ة وعل��ى مختل��ف المس��تويات وبالش��كل ال��ذي يلب��ي حاج��ة الفئ��ات االنش��طة البيئي��ة اض��اف

المستفيدة كافة، واالفصاح المحاسبي عن المعلومات البيئية في التقارير والقوائم المالية، والنماذج المعتم�دة 
م��ن حي��اة ف��ي االفص��اح بع��د ان ك��ان اهتم��ام النظ��ام المحاس��بي الموح��د التقلي��دي عل��ى الجوان��ب االقتص��ادية 

  الوحدة االقتصادية دون ان يؤخذ بالحسبان البعد البيئي. 

اهم االستنتاجات: لم يأخذ تطبيق نظ�ام المحاس�بة البيئي�ة ف�ي الوح�دات االقتص�ادية المختلف�ة االهتم�ام الكل�ي 
 بسبب قلة إدراك ووعي االدارة، وال يزال االفصاح عن االنشطة البيئية متعثر بكم من المشاكل في مراحله

االولى من عدم توفر القيمة المالية الخاصة بالتلوث ونقص الخبرات والمهارات الكفؤة من فرز وتخصص 
  التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية بين ما هو اقتصادي وما هو بيئي.

   

    2010الغبان،  .5

عنوان البحث: (تكييف االفصاح المحاس�بي للمص�ارف التجاري�ة عل�ى وف�ق متطلب�ات المع�ايير الدولي�ة      
  ذات الصلة باألدوات المالية وعرضها) دراسة تطبيقية. 

لتزام بنشر التقارير والقوائم المالية من خ�الل اتب�اع المعي�ار ال�دولي ألع�داد التق�ارير االهدف البحث: مدى 
ص بع�رض وتق�ديم البيان�ات 1االدوات المالية اإلفص�احان، والمعي�ار ال�دولي المحاس�بي( )،7(المالية ) الخ�ا

ً المالية بهدف اهتمام االدارة ألعداد وعرض البيانات المالية وفق لها اوالً، وبيان قصور التقارير والبيان�ات  ا
االفصاح التثقيف�ي  الى ستعمل حالياالمالية المنشورة حاليا ثانياً وذلك بقصد التحول من االفصاح الوقائي الم

  عن المعلومات المحاسبية. 

اهم االس�تنتاجات: قص�ور كبي�ر ف�ي اع�داد الكش�وفات المالي�ة لإلفص�اح المحاس�بي وفق�ا لمتطلب�ات المع�ايير 
الدولية وضعف كفاءة الكوادر العاملة وعدم المامهم بالعلوم الحديثة وعدم المامهم بالمعايير الدولي�ة اض�افة 

افتقاره��ا ال��ى مس��تلزمات االدارة الحديث��ة وان المعلوم��ات المفص��ح عنه��ا ف��ي التق��ارير والق��وائم المالي��ة ال��ى 
  خالية من اي تحليل. وتقليدية على ارصدة الحسابات المتحركة وتكون اجمالية 

  

  2011الشبلي،  .6

 التق�ارير المالي�ة) دراس�ةعنوان البحث: (تكييف النظام المحاسبي الموحد وفقاً للمعايير الدولي�ة ألع�داد 

تطبيقية في الشركات الوطنية إلنتاج المشروبات الغازية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم 
  المحاسبة. 

ه��دف البح��ث: يه��دف البح��ث ال��ى االرتق��اء ب��إجراءات وط��رق القي��اس واالفص��اح المحاس��بي المعتم��د 
لمعايير المحاس�بية الدولي�ة ألع�داد التق�ارير والق�وائم بموجب النظام المحاسبي الموحد وبما يتوافق مع ا

  المالية ليحظى بالقبول على المستويين المحلي والدولي. 

اه��م االس��تنتاجات: ض��رورة االعتم��اد او االس��تناد عل��ى المع��ايير المحاس��بية الدولي��ة ألع��داد التق��ارير 
، قالع�را ةجمهوري�لبيئ�ة المحلي�ة ف�ي والقوائم المالية في رسم السياسات المحاسبية الزم�ة االتب�اع ف�ي ا

كون النظام المحاسبي الموحد في جمهورية العراق أصبح تقليدياً ومتقادماً بالنسبة للمتغيرات الحاص�لة 
  تكييفه.االمر في البيئة العراقية الداخلية والخارجية للبلد وبالتالي يستدعي 
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 2012جيجان، .7

عن التكاليف البيئية في ترشيد قرارات االستثمار والتموي�ل عنوان البحث: أثر االفصاح المحاسبي      
  وتحقيق ميزة تنافسية للشركة.

هدف البح�ث: يه�دف ال�ى بي�ان او توض�يح إث�ر االفص�اح المحاس�بي ع�ن التك�اليف البيئي�ة ف�ي التق�ارير 
   والقوائم المالية وعلى ترشيد قرارات التمويل، االستثمار وتحقيق الميزة التنافسية للوحدات.

اهم االستنتاجات: ان مستوى االفصاح المحاسبي البيئي في القوائم المالية للشركات الصناعية ل�م ي�رق 
الى اي مس�توى م�ن مس�تويات االفص�اح، وخصوص�ا ف�ي الش�ركات الص�ناعية ف�ي الع�راق يع�اني م�ن 

  قصور وضعف شديدين وانه لم يرتقي الى المستوى المطلوب. 

  

 2014حمدان وفرحان،  .8

ن البح��ث: (م��دى تواف��ق النظ��ام المحاس��بي الموح��د م��ع متطلب��ات مع��ايير االب��الغ الم��الي) دراس��ة عن��وا     
  تحليلية في االنظمة المحاسبية في جمهورية العراق. 

هدف البحث: التع�رف عل�ى التعليم�ات والق�وانين الص�ادرة ف�ي الع�راق الت�ي تبن�ت المع�ايير الدولي�ة وم�دى 
  الي في النظام المحاسبي الموحد المطبق في جمهورية العراق. توافر متطلبات معايير االبالغ الم

  اهم االستنتاجات: تهدف الى تكييف النظام المحاسبي الموحد وفقا لمعايير االبالغ المالي الدولي.   

  

 2014عبد الحسين،  .9

عنوان البحث: (واقع استخدام المحاسبية البيئية في المنشآت الصناعية) دراس�ة تطبيقي�ة عل�ى ع�دد م�ن      
  المنشآت الصناعية في العراق. 

هدف البحث: التعرف على واقع اس�تعمال المحاس�بة البيئي�ة ف�ي المنش�آت الص�ناعية ف�ي جمهوري�ة الع�راق 
معوق��ات للالمعلوم�ات البيئي�ة، فض�الً ع�ن التع�رف  وك�ذلك م�دى اهتم�ام تل�ك الوح�دات او المنش�آت بإظه�ار

  عية عند تطبيق المحاسبة الدولية.والصعوبات التي تواجهها الوحدات الصنا

الرغم م��ن الواق��ع الس��لبي لتطبي��ق وب��اه��م االس��تنتاجات: ال يوج��د تطبي��ق حقي��ق او فعل��ي للمحاس��بة البيئي��ة 
جمهوري�ة الع�راق، وان ه�ذه الوح�دات الص�ناعية  المحاسبة البيئية في الوح�دات او المنش�آت الص�ناعية ف�ي

تواج�ه معوق�ات وص�عوبات عن�د تطبيقه�ا المحاس��بة البيئي�ة بس�بب نق�ص معرف�ة االدارة بأس�اليب المحاس��بة 
البيئية وعدم سن التشريعات والقوانين التي تلزم الوحدات بالقيام بإجراءات وطرق المحاس�بة البيئي�ة وع�دم 

  الالزمة.توافر المعلومات التفصيلية 

   

  2015المشهداني وحسن ، .10

عنوان البحث: "آلية مقترحة لتغيي�ر واق�ع التنظ�يم المحاس�بي ف�ي الع�راق" البح�ث مس�تل م�ن أطروح�ة      
  .الدكتوراه في المحاسبة

ه��دف البح��ث: يتن��اول دراس��ة الفج��وة ب��ين النظ��ام المحاس��بي الموح��د ف��ي الع��راق (النم��وذج االرش��ادي 
(النم�وذج االرش�ادي  IFRSومعايير االب�الغ الم�الي الدولي�ة/ IAS سبة الدولية /المحاسبي) ومعايير المحا

  ي ــــــالمحاسب

ال�دولي) والت�ي تس�ع ازدي�ادا م�ع م�رور الوق�ت بس�بب التط�وير والتحس�ين ف�ي النم�وذج الث�اني والثب�ات ف�ي 
 المعرف�ة العلمي�ة النموذج األول عليه يهدف البحث ال�ى تق�ديم رؤي�ة لمعالج�ة ه�ذه الفج�وة ف�ي إط�ار نظري�ة
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 فضال عن تق�ديم آلي�ة مقترح�ة لتنفي�ذ عملي�ة التغيي�ر والت�ي ت�م ص�ياغتها ف�ي ض�وء تج�ارب ال�دول األخ�رى

لتشمل كل من الجوان�ب القانوني�ة والتش�ريعية وتحدي�د الجه�ة المس�ؤولة ع�ن إدارة عملي�ة التغيي�ر والب�رامج 
  ال يتضارب ويتعارض مع القوانين العراقية. التدريبة والتعلمية المطلوبة لتطبيق النموذج الجديد وبما

   

  ثانياً: ابحاث عربية: 

 2014حنان، .1

  عنوان البحث: (المقياس المحاسبي للتأثيرات البيئية واالفصاح عنها في المؤسسات الصناعية).      

  هدف البحث: بيان واقع االفصاح المحاسبي عن التأثيرات البيئية. 

تكيي��ف النظ��ام المحاس��بي التقلي��دي الطريق��ة االفض��ل وتتب��ع أثره��ا لتحدي��د اه��م االس��تنتاجات: تع��د طريق��ة 
التكاليف في تحديد منافع(ايرادات) يتولد عنها ايرادات بيئية من خالل المعلومات البيئية للوحدة اضافة الى 

  ادائها.

  

  2014عثمان ، .2

عن��وان البح��ث: (دور االفص��اح المحاس��بي البيئ��ي ف��ي رف��ع كف��اءة االداء الم��الي للمؤسس��ات الص��ناعية      
  .رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في فـلسفة المحاسبة والتمويلبالسودان دراسة تطبيقية)، 

بقة ف��ي مج��ال ه��دف البح��ث: ال��ى تحمي��ل جه��ود المنظم��ات المهني��ة الدولي��ة او اإلقليمي��ة والدراس��ات الس��ا
اإلفصاح البيئي، وتحميل االفصاح البيئي المنشور بالتق�ارير والق�وائم المالي�ة ل�بعض الش�ركات الص�ناعية، 

   .وتطوير مؤشر لقياس االفصاح البيئي للشركات الصناعية بالسودان

ئ�ة م�ن اخط�ار اهم االستنتاجات: واهتم البحث بتوالي المؤتمرات الدولي�ة واالقليمي�ة الهادف�ة ال�ى حماي�ة البي
التلوث، والى تربية الناس تربية من شأنها الحفاظ على البيئة، وايضاح االهتمام الدولي والمحلي بالبيئة من 

  منظور محاسبي.

  

   2015صالح ،.  3

عنوان البحث:( ال�وعي البيئ�ي ودوره ف�ي تطبي�ق اإلفص�اح المحاس�بي البيئ�ي ف�ي الش�ركات الص�ناعية      
األردنية المساهمة العامة وأثره على قرارات المستثمر في س�وق عم�ان) أطروح�ة دكت�وراه ه�دف البح�ث: 

ي وأهميت�ه البيئ� يـالبيئ�ي ف�ي تطبي�ق اإلفص�اح المحاسب� يأث�ر ال�وعاله�دف الرئيس�ي للبح�ث التع�رف عل�ى 
بالنسبة للمستثمرون، وبيان مدى احتواء القوائم المالية للشركات على معلوم�ات محاس�بية بيئي�ة تس�اعد ف�ي 

  اتخاذ القرارات المالية المناسبة.

اهم االستنتاجات: ان هناك مستوى جيدا من االدراك والوعي ل�دى إدارة الش�ركات ب�األمور البيئي�ة، وع�دم 
لدى المحاس�بين لتطبي�ق اإلفص�اح المحاس�بي البيئ�ي، وهن�اك تش�ريعات بيئي�ة ولك�ن وجود التأهيل المناسب 

  هناك قصور في تفعيل تلك التشريعات.

  

 2015عبد الحليم، .4

عنوان البحث: (محاولة تقييم إفصاح القوائم المالية في ظل تطبيق النظ�ام المحاس�بي الم�الي) اطروح�ة      
  لنيل شهادة دكتوراه. 
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اولة معرفة نجاح وقدرة الوحدة االقتصادية في تطبيقها للنظام المحاس�بي بم�ا ج�اء ب�ه م�ن هدف البحث: مح
مبادئ وافكار وصوال ال�ى تق�ارير وق�وائم مالي�ة تفص�ح ع�ن مص�داقية وش�فافية المعلوم�ات ومنه�ا التع�رف 

فص�اح على مدى نجاح الوحدة في تطبيق القوانين والتعليمات والتش�ريعات، وم�دى جدي�ة تطبي�ق قواع�د اال
  والتقييم المحاسبي ومدى مالئمة النظام المحاسبي لمعالجة االحداث والعمليات المالية على ارض الواقع.

% م��ن الوح��دات المبحوث��ة مطبق��ا لقواع��د التقي��يم 50اه��م االس��تنتاجات: نت��ائج الدراس��ة اظه��رت م��ا نس��بته  
ص عليه، في ح�ين ان بقي�ة الوح�دات غي�ر  المحاسبي واالفصاح عنها وفق النظام المحاسبي المالي المنصو

ص القانون الجبائي والتج اري م�ع مختل�ف مطبقة ومن اهم المقترحات او التوصيات ضرورة تكييف نصو
التحديثات والتطورات الت�ي ج�اء به�ا اإلط�ار المف�اهيمي للنظ�ام المحاس�بي الم�الي، واالس�تفادة م�ن تج�ارب 

  الدول االوربية والعربية في تكييف وتحضير البيئة المالئمة لتطبيق النظام المحاسبي المالي. 

  

 2015لعبيدي، . 5

البيئي�ة واالفص�اح عنه�ا ف�ي الق�وائم المالي�ة لتحس�ين االداء عنوان البحث: (القي�اس المحاس�بي للتك�اليف      
  .البيئي)

ه��دف البح��ث: يه��دف ال��ى كيفي��ة المقي��اس المحاس��بي للتك��اليف البيئي��ة واالفص��اح عنه��ا ف��ي الق��وائم المالي��ة 
  لتطوير االداء البيئي. 

ومهم��ة لص��نع اه��م االس��تنتاجات: تع��د عملي��ة مقي��اس التك��اليف البيئي��ة بص��ورة مس��تقلة عملي��ة ض��رورية 
القرارات االقتصادية، ويع�د االفص�اح البيئ�ي ه�و االداة الت�ي تس�تطيع م�ن خالله�ا الوح�دات االقتص�ادية ان 

  على مستخدمي المعلومات المالية. تعبر عن انشطتها المختلفة مما يعكس

  

 2016عبد العزيز، .6

ية عن�����وان البح������ث: (م�����دى الت������زام الش������ركات الص�����ناعية باإلفص������اح ع�����ن تك������اليف المس������ؤول
  .المجمعة المملكة العربية السعودية ، جامعةاالجتماعية) دراسة ميدانية

هدف البح�ث: ه�دفت الدراس�ة ال�ى التع�رف عل�ى م�دى الت�زام الش�ركات الص�ناعية باإلفص�اح ع�ن تك�اليف 
  المسؤولية االجتماعية في الخرطوم التي ترتبط بحماية البيئة وبخدمة المجتمع المحلي. 

اه�م االس�تنتاجات: الش�ركات الص�ناعية ف�ي والي�ة الخرط�وم بكاف�ة قطاعاته�ا له�ا إدراك لمفه�وم المحاس��بة  
المس�ؤولية االجتماعي�ة بمعناه�ا الواس�ع وتلت�زم بتطبيقه�ا واالفص��اح عنه�ا ف�ي مج�ال المحافظ�ة عل�ى البيئ��ة 

وفيما يتعلق بخدمة المجتمع المحلي وتلتزم بالقوانين والتعليمات والتشريعات واللوائح المتعلقة بحرية البيئة 
  ألنه يمثل بعدا هاما من ابعاد المسؤولية االجتماعية. 

  

  بحاث االجنبية:االثالثا: 

1- (Despina et al., 2011)   :  

The Relation Between Firm Size And Disclosure Environmental   

  .بين االفصاح البيئي وحجم الشركة " ة"العالق البحثعنوان      

هذه الدراسة تبحث مستوى االبالغ البيئي ف�ي التق�ارير الس�نوية للش�ركات. عل�ى وج�ه التحدي�د، فإنه�ا تؤك�د 
على مدى تنفيذ الشركات اليونانية لمجموعة من ممارسات المحاسبة البيئية وتحليل العالقة بين  خص�ائص 

أن درج��ة نم��و ممارس��ات   حص��لوا عليه��ايئي��ة، وتظه��ر النت��ائج الت��ي الش��ركات  المختلف��ة واإلفص��احات الب
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المحاسبة البيئة متدنية وهناك عالقة طردية ب�ين حج�م الش�ركات واالفص�اح ع�ن المعلوم�ات .ه�ذه الدراس�ة 
ش�ركة يوناني�ة  م�ن الش�ركات األكث�ر 100تبين أنماط نوعية من  اإلفصاحات البيئية الطوعية التي تقدمها  

ربحي��ة، وت��م بي��ان ت��أثير ثالث��ة متغي��رات (الحج��م، والربحي��ة، وإدراج الحال��ة) عل��ى  عين��ة م��ن الش��ركات 
٪ فق��ط م��ن 35اليوناني��ة الت��ي ق��د اعتم��دت مجموع��ة م��ن ممارس��ات المحاس��بة البيئي��ة، وأظه��ر التحلي��ل أن 

ت ه�ذه اإلفص�احات الشركات اليونانية الخاصة تفصح  عن المعلوم�ات البيئي�ة ف�ي التق�ارير الس�نوية، وكان�
طوعية ف�ي طبيعته�ا ونوعي�ة إل�ى ح�د كبي�ر. كم�ا أظه�رت النت�ائج أن مس�تويات اإلفص�اح البيئ�ي للش�ركات 

ه�و حج�م  disclosureترتبط مع بعض خص�ائص الش�ركة، وان المتغي�ر ال�ذي يح�دد مس�تويات االفص�اح 
لمعلوم�ات البيئي�ة وبش�كل الشركة، اي أن الشركات التي لديها أكب�ر حج�م مبيع�ات تفص�ح ع�ن المزي�د م�ن ا

أكبر من تلك الشركات الصغيرة، وهذا يعني أنه ي�تم تحلي�ل الش�ركات الكبي�رة بش�كل دقي�ق م�ن قب�ل وس�ائل 
اإلع�الم وال��رأي الع�ام والحكوم��ات، وه��ذا ش�جع عل��ى زي��ادة حج�م المعلوم��ات البيئي��ة ال�واردة ف��ي التق��ارير 

  السنوية.

2- (Carol et al., 2014) 

  “Measurement of sustainability performance in the public sector”, 

Sustainability Accounting, Management and Policy Journal.   

  قياس االداء المستدام في القطاع العام  :بحثالعنوان 

ص  ص عل�ى أهمي�ة قي�اس األداء المس�تدام، وتب�ين ب�ان منظم�ات القط�اع الخ�ا وتركز هذه الدراسة بشكل خا
تفصح وتعد تق�ارير تتماش�ى ف�ي معظمه�ا م�ع المب�ادئ والتوجيه�ات العالمي�ة إلع�داد التق�ارير، إال أن هن�اك 

تس�اؤل ح�ول م�دى إدارة األداء القليل من تقارير االستدامة التي تقدمها المنظمات في القطاع العام، ويثار ال
حيث يهدف البحث إلى تقييم استخدام مقاييس أداء االستدامة وذلك لدعم وتحسين  العام،المستدام في القطاع 

 اداء الوحدة االقتصادية.

  

 ), 2014  (Onyali et al -3  

"An Assessment of Environmental Information Disclosure Practices of Selected 

Nigerian Manufacturing Companies".  

وه���ي بعن���وان (تقي���يم ممارس���ات االفص���اح ع���ن المعلوم���ات البيئي���ة لعين���ة م���ن الش���ركات الص���ناعية      
  .النيجيرية)

عنصرا رئيسيا في السياسة البيئية على البيئية أصبحت سياسات اإلفصاح عن المعلومات  ان تؤكد الدراسة
مستوى العالم. ومؤخرا، هناك زيادة في التدهور البيئي، وظه�وره يمك�ن ان يع�زى إل�ى الث�ورة الص�ناعية. 
من المتوقع اآلن بان الشركات تقوم بمعالجة تأثير عملياتها على البيئة والمجتمع بشكل عام. في ضوء ه�ذه 

وعي�ة ممارس�ات اإلفص�اح ع�ن المعلوم�ات البيئي�ة لش�ركات التص�نيع ف�ي الدراسة تم تقييم مدى وطبيع�ة ون
البيئ�ي فض�ال نيجيريا. لقد اعتمد تحليل التقرير السنوي للشركات المختارة فيما يتعلق بممارسات اإلفص�اح 

تحس�نت وذل�ك تم مسح للتأكد مما إذا كانت ممارسات االفص�اح البيئ�ي للش�ركات ف�ي نيجيري�ا ق�د عن القيام 
   .اقانوني امحاسب 40 ق اعداد استبانة وزعت علىعن طري

    Abeysekera, 2014)(-4  

"Stakeholders power, corporale characteristics, and social environmental 

disclosure: evidence from china". 
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م��ن لعين��ة البيئ��ي االجتم��اعي أص��حاب المص��الح وخص��ائص الش��ركات االفص��اح ق��وة وه��ي بعن��وان      
  .الشركات في الصين

هدف البح�ث: ه�دف البح�ث ال�ى بي�ان وتوض�يح ت�أثير اص�حاب المص�لحة وبع�ض خص�ائص الوح�دات     
والش�ركات عل��ى ممارس��ات االفص��اح ومزاولته��ا ع��ن المس�ؤولية االجتماعي��ة والبيئي��ة لعين��ة م��ن الش��ركات 

ع���ن المس���ؤولية  ؤش���ر االفص���احم وذل���ك باس���تخدام م2008المدرج���ة ف���ي س���وق االس���هم الص���يني ل ع���ام
 االجتماعية البيئية.

اه��م االس��تنتاجات: ان هن��اك عالق��ة ايجابي��ة ب��ين االفص��اح االجتم��اعي والبيئ��ي للوح��دات او الش��ركات      
وافص��اح الش��ركات الص��ينية ع��ن المس��ؤولية االجتماعي��ة والبيئي��ة ك��ان ض��عيفا ومختلف��ا م��ن قب��ل اص��حاب 

مؤثرا بش�كل كبي�ر ف�ي االفص�اح ع�ن المس�ؤولية االجتماعي�ة  كان أثر المساهمينالمصلحة في التأثير بينما 
والبيئي��ة، ام��ا ت��أثير ال��دائنين فك��ان واض��حا ولكن��ه اق��ل ت��أثيرا م��ن المس��اهمين ف��ي االفص��اح ع��ن المس��ؤولية 

  االجتماعية. 

)2015، Chaklader &Gulati( -5  

"A Study of Corporate Environmental Disclosure Practices of Companies Doing 

Business in India".   

  وهي بعنوان دراسة ممارسات االفصاح البيئي للشركات العاملة ضمن قطاع االعمال في الهند. 

تؤكد الدراسة بان هناك ضغط متزايد من الجه�ات المعني�ة، وال س�يما الحكوم�ة ووك�االت التموي�ل الدولي�ة، 
التق�ارير البيئي�ة وممارس�ات اإلفص�اح ه�ي وس�يلة للتواص�ل م�ع أص�حاب لنشر التقارير البيئية، وإن اع�داد 

المصلحة حول تأثير إجراءات المنظمة على البيئة. كما ان اإلبالغ يمكن القيام به في شكل تقارير مالي�ة أو 
ش�ركة لبي�ان ممارس�ات اإلفص�اح البيئ�ي م�ن قب�ل الش�ركات الهندي�ة وك�ذلك  50وق�د ت�م دراس�ة  غير مالية.

الت�ي ومن اهم االس�تنتاجات  ).EDIأثير المتغيرات المستقلة المختلفة على مؤشر االفصاح البيئي (معرفة ت
، وهذا يدل أيضا على أنه في أكبركلما ازداد حجم الشركة، كان االفصاح البيئي  هأنتوصل اليها البحث هو 

التواج�د تح�ت الماس�ح الض�وئي م�ن الهند، أكبر الشركات تفصح أكثر عن المعلومات البيئية نظرا إلمكانية 
قبل الجمهور ووسائل اإلعالم والحكومة أو غيرها من أص�حاب المص�لحة. وان االفص�اح ع�ن المزي�د م�ن 
المعلومات البيئية من قبل الشركات الكبيرة الحجم قد يكون نتيجة لض�غوط أص�حاب المص�الح أو ق�د تك�ون 

كات تح�ت الدراس�ة كان�ت متنوع�ة، ولك�ن ال توج�د عل�ى ال�رغم م�ن أن الش�رو العملية طوعية في طبيعتها،
قطاعات متنوعة العاملة في الشركات كثير من تغييرات في التبادل االلكتروني للبيانات. وهذا يدل على أن 

  لديها فهم ألهمية اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة باألنشطة البيئية.

      ).M. Inun Jariya,2015

"Environmental Disclosures in Annual Reports of Sri Lankan Corporate: A 

Content Analysis".  

  وهي بعنوان (اإلفصاحات البيئية في التقارير السنوية للشركات السريالنكية: تحليل المحتوى)     

الس�نوية من هذه الدراسة هو تحديد مدى ومضمون اإلفصاح عن المعلومات البيئية في التقارير الهدف      
  توى ــــــــــــ) والختبار فيما إذا كان حجم الشركة يحدد مسCSEللشركات المدرجة في بورصة كولومبو (

اإلفص��اح ع��ن المعلوم��ات البيئي��ة. وق��د ت��م اختي��ار ثماني��ة وس��تون ش��ركة تمث��ل س��بعة عش��ر قطاع��ا وبش��كل 
وباس�تخدام  2011/2012لم�الي عشوائي وجمعت البيانات من التق�ارير الس�نوية م�ن تل�ك الش�ركات للع�ام ا

٪) تفص�ح 62.29تحليل المحتوى. ونتائج الدراسة تشير إلى أن واح�د وأربع�ون م�ن الش�ركات اي بنس�بة (
ع��ن المعلوم��ات البيئي��ة ف��ي التق��ارير الس��نوية، وتح��دد الدراس��ة أن م��دى االفص��اح البيئ��ي يختل��ف عب��ر 
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وتشير أيضا الى تب�اين واس�ع م�ن حي�ث التركي�ز  الصناعات في التقارير البيئية ولكافة المجاالت الصناعية
عدد الكلمات المكرس لها، والعالقة بين كمية اإلفصاح البيئي وحجم الشركات على الموضوعات ومتوسط 

س��لبية بش��كل كبي��ر وتتف��ق م��ع الدراس��ات الس��ابقة الت��ي وج��دت عالق��ة طردي��ة ب��ين حج��م الش��ركة ومق��دار 
  االفصاح البيئي.

Stevie &Chris, 2016)(-7    

Stevie Dobbs, Chris van Staten, (2016) "Motivations forcorporatsocial and 

environmental reporting: New Zealand evidence", Sustainability Accounting 

  دوافع االبالغ االجتماعي والبيئي للشركات في نيوزيلندا عنوان الدراسة:

تهدف الدراسة إلى البح�ث ف�ي دواف�ع الش�ركات لإلب�الغ الط�وعي ع�ن المعلوم�ات االجتماعي�ة والبيئي�ة ف�ي 
ة أيض��ا للحص��ول عل��ى نظ�رة ثاقب��ة ع��ن ال��نظم نيوزيلن�دا. ويت��يح ال��نهج المس�تخدم ف��ي ه��ذه الدراس��ة الفرص�

الداخلي��ة وآراء الش��ركات ويس��مح للب��احثين بوض��ع أحك��ام أفض��ل بش��أن نواي��ا الش��ركات ف��ي تق��ديم تق��ارير 
). وق�د ج�د ب�أن اهتمام�ات المجتم�ع وحق�وق المس�اهمين كان�ت أه�م CSRالمسؤولية االجتماعية للشركات (

وع�ادة م�ا تك�ون الق�وة الدافع�ة لج�دول أعم�ال االس�تدامة  ب�اإلبالغ،العوامل التي أثرت على قرار الشركات 
داخ��ل ه��ذه الش��ركات عض��وا ف��ي اإلدارة العلي��ا. كم��ا توص��ل الب��احثين أيض��ا ال��ى أن أط��ر اإلب��الغ وال��نظم 
الداخلي��ة ذات الط��ابع الرس��مي الش��ديد ل��م تك��ن تس��تخدم ف��ي كثي��ر م��ن األحي��ان، وأن هن��اك ض��مانا خارجي��ا 

 المص�لحة،أص�حاب  اش�تراكة االجتماعية للشركات وكانت هناك مستويات منخفضة من لتقارير المسؤولي

ومن ثم فإن االلتزام باإلبالغ عن اإلفصاح الشامل للمسؤولية االجتماعية للشركات وقبول المس�ؤولية تج�اه 
  مجموعة من أصحاب المصلحة لم يكن دليال على ذلك.

  :موقع الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة

اختلف�ت اال انه�ا  البيئي�ة،اإلفص�اح ع�ن المعلوم�ات الس�ابقة ف�ي مج�ال بحاث لألتعد هذه الدراسة امتدادا      
ال�ى ان بيئي�ة التطبي�ق كان�ت ف�ي إض�افة  البيئي�ة،المعلوم�ات اإلفص�اح ع�ن طبيع�ة في السابقة األبحاث عن 

دراس�ة م�ن اج�ل  بلدية كربالء المقدسةوحدة خدمية تمثلت بإحدى المديريات العامة الحكومية وهي مديرية 
 الس�ابقةاألبحاث والوقوف على نقاط القوة والضعف في المديرية اذ ان اغلب نظامها المحاسبي القائم حاليا 

 صناعية.في بيئة كانت تركز على استعمال المعلومات البيئية 
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  ريالنظ اإلطار

  

المبحث األول: مدخل الى النظم المحاسبية عموما والنظام المحاسبي الموحد على 
  وجه الخصوص.

  المحاسبة البيئية.مدخل الى المبحث الثاني: 

  .المعلومات البيئيةالمبحث الثالث: اإلفصاح المحاسبي عن 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري

  المبحث االول:

  مدخل الى النظم المحاسبية عموماً والنظام المحاسبي الموحد على وجه الخصوص.

  - تمهيد: 

للربح تبغ0ي تحقي0ق  هادفغير ان أي وحدة اقتصادية او إدارية سواء كانت ذات نشاط هادف للربح ام      

أهداف معينة أسست من اجلها وهي تستلزم لتحقي0ق ه0ذه االه0داف مجموع0ة م0ن ال0نظم المحاس0بية الرئيس0ة 

ر يستلزم وج0ود نظ0ام والفرعية تعمل بصورة متناسقة، وإذ أي نشاط في الوحدات له انعكاسا ماليا فان االم

محاس00بي كف00ؤ ق00ادر عل00ى تلبي00ة ه00ذا القي00اس الم00الي والمحاس00بي وبش00كل يتواف00ق م00ع تحقي00ق اه00داف الوح00دة 

وبصورة عامة فان النظم المحاسبية متنوعة ومختلفة وقد تطلب التطور االقتصادي واالجتماعي في الع0الم 

رج تح0ت نظ0ام المحاس0بة اإلداري0ة وغيره0ا او مالي0ة وأخ0رى تن0د هوي0فكلالى تنوعه0ا فهن0اك نظ0م محاس0بية 

ويظل النظام المحاسبي المالي األساس بين هذه النظم الن دوره الكبير في تحقيق القياس المحاسبي الرش0يد 

والسليم لنش0اط الوح0دة فض0ال ع0ن مخرج0ات ه0ذا النظ0ام تك0ون كم0دخالت لل0نظم األخ0رى ،وتختل0ف ال0نظم 

ألهداف وطبيعة عمل كل وحدة منها ،لذا ال توج0د نم0اذج محاس0بية  المحاسبية من وحدة إدارية ألخرى تبعا

عامة مالئمة للتطبيق على كافة الوح0دات اإلداري0ة ،وكم0دخل لبح0ث ال0نظم المحاس0بية وتقويمه0ا تن0اول ه0ذا 

المبحث النظم المحاسبية أي يهدف هذا المبحث ال0ى التأص0يل العلم0ي لمفه0وم المحاس0بة والنظ0ام المحاس0بي 

الل التع0رف عل0ى النظ0ام ونظ0ام المعلوم0ات ونظ0ام المعلوم0ات المحاس0بية والنظ0ام المحاس0بي وذلك م0ن خ0

  الموحد.
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    Accounting Systemsالنظم المحاسبية -أوال: 

مهما في انجاز ونجاح العديد من الوحدات االقتصادية، حيث ترتبط فاعلي0ة  اً تأثيرالمحاسبية  النظمتؤثر     
وانج00از اي نظ00ام للمعلوم00ات بدرج00ة ت00أثيره عل00ى اداء االدارة لوظائفه00ا او مهامه00ا المركزي00ة ف00ي التخط00يط 
والرقاب00ة وتق00ويم االداء واتخ00اذ الق00رارات الس00ليمة، واص00بح اس00تخدامها كأس00لوب معاص00ر م00ن االس00اليب 

ية المتطورة لمواكبة التحديات في عالم يتصف بالتغير المستمر، ويتمث0ل ه0ذا الت0أثير فيم0ا يقدم0ه ه0ذا االدار
م0ن بيان0ات ومعلوم0ات مفي0دة ومالئم0ة ع0ن الب0دائل المتاح0ة ام0ام ص0انعي الق0رارات بح0ل المحاسبي النظام 

  االهداف المطلوبة .  ائمة والمستقبلية لتحقيق الصعوبات والمشاكل الق

  

 على نطاق واسع في الحياة اليومية، حيث يتردد كثيراً مثل النظام االقتصاديالنظام اصطالح يستعمل      

نظ0ام والنظام االجتماعي، ونظام المعلومات وغيرها، وفي ادارة االعم0ال ي0تم النظ0ر ألي وح0دة عل0ى انه0ا 
  ). 43 :2004... (غنيم،الخ النظام المالي،او ظام االنتاج، من مجموعة من النظم الفرعية، مثل ن نيتكو

  

القران الكريم وهو من أفضل االمثلة القائمة والواقعية لم0نهج ال0نظم حي0ث يع0د منهج0اً ك0امالً ومتك0امالً       
وذلك لقول0ه تع0الى ف0ي كتاب0ه الكريم:(م0ا فرطن0ا الحياتية للجانبين سوياً ويتناول اإلطار العام لكافة الجوانب 

) ويرج0ع ال0ى ان0ه ال يه0تم بجان0ب دون آخ0ر، وايض0اً جس0م 38النع0ام، اي0ة: في الكتاب م0ن ش0يء) (س0ورة ا
  ). 33، 2005)، (الدليمي،11، 2010اعي،نسان من االمثلة التطبيقية (السجاال

  

ان الع00الم يك00ون م00رتبط باألنظم00ة س00واء كان00ت طبيعي00ة مث00ل نه00ر دجل00ة والف00رات او النظ00ام الشمس00ي او      
ر ـوشبكة الط0رق الس0ريعة وك0ل نظ0ام ل0ه بني0ة تحتي0ة مس0تقلة ع0ن بيئت0ه، ان أكث0بواسطة البشر مثل الساعة 

واغل00ب االنظم00ة تع00د مفتوح00ة اي تقب00ل م00دخالت م00ن بيئته00ا وت00زود مخرج00ات ال00ى البيئ00ة وكثي00ر منه00ا 
  ة ــــــملموس

. على هذا االس0اس يب0دو كلم0ة )9: 2009(مطيع واخرون،واالفراد لموارد الطبيعية كالمواد احيث توظف 
والمعاني وعند فح0ص االس0تعماالت والمع0اني وغيره0ا ما تقدم متعددة االستعماالت وفق او مصطلح نظام 

نجد ان تعميمها يلتقي في جوهر واحد بحيث يتكون كل نظام من هذه النظم م0ن مكون0ات رئيس0ة تتكام0ل او 
  .)18: 2008الهدف من وجودها (الدالهمة، تتفاعل فيما بينها وتعمل ضمن ظروف معينة لتحقيق 

  

  -: Concept Of System.مفهوم النظام 1 

هناك عدد من التعريفات للنظم تناولته العدي0د م0ن الكتاب0ات واتف0ق عليه0ا ع0دد م0ن الب0احثين والدارس0ين      
  -نورد منها: 

) بانه "وح0دة معق0دة مكون0ة م0ن عناص0ر او اج0زاء System) النظام (Wilkinson: 1982: 30عر ف (
أي تش00كل وح00دة واح00دة تق00وم بمهم00ة او متنوع00ة تخض00ع او تعم00ل إلتم00ام خدم00ة او خط00ة ه00دف مش00ترك ". 

  ).Jean Gerbier , 1993: 49وظيفة معينة (

 

) النظام على انه "مجموعة نظم فرعية مترابطة ومتداخلة فيما بينها Camille, 2001 :7ما يعرف (ك     
  تسمح بالعمل، وتخزين المعلومات واتخاذ القرارات ". 
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) فع0رف النظ0ام بان0ه "مجموع0ة م0ن العناص0ر او االج0زاء المتعلق0ة فيم0ا بينه0ا Hall , 2007: 5أم0ا (     
أكثر تعم0ل فيم0ا بينه0ا أي مجموع0ة مترابط0ة لتحقيق غرض محدد او مع0ين ". وعرف0ه عل0ى ان0ه وح0دتان ف0

  ). Romney & Steeinbart,2012: 24ومتداخلي التي تكون عمال متكامال لتحقيق هدف او أكثر (

يعرف النظام بانه "مجموع0ة منظم0ة م0ن المب0ادئ المح0ددة او المعين0ة ذات العالق0ات المتبادل0ة الت0ي تش0رح 
ع ض0س0ة، وأس0لوب للترمي0ز والتص0نيف، ووإج0راءات مؤسوتفسر العمل في المنظومة ككل وهو ط0رق او 

الخطة وترتيبات متناسقة ونماذج تحل النظام محل االرتباك والفوضى وهو وسيلة منظم0ة لبل0وغ األه0داف 
  ).97: 2013التنظيمية (داود، 

 

  والدارسين:التعريف الذي يعكس مفهوم النظام واتفق عليها عدد من الباحثين ان ويمكن القول      

آلي0ة) مادي0ة او طبيعي0ة ذات ص0فات وان النظام هو مجموعة من العناصر او االجزاء او المكونات (بشرية 
او خصائص معينة، والتي ترتبط او تتفاعل مع بعضها البعض تعمل على نح0و متكام0ل وت0ؤثر وتت0أثر ف0ي 

  البيئة المحيطة بها لتحقيق هدف او اهداف الوحدة. 

  

البيئ0ة  وه0ي Internal Environmentخلية الدا الى البيئةبيئة النظام  تصنيف ويمكنولكل نظام بيئة      
اللص0يقة بالنظ00ام الموج0ودة ض00من ح0دود النظ00ام والت0ي يعم00ل فيه0ا وم00ن خالله0ا النظ00ام، وت0تم فيه00ا مختل00ف 

  العمليات والتفاعالت في النظام. 

وهي البيئة التي توجد خارج ح0دود النظ0ام وتح0يط ب0ه،  External Environmentوالبيئة الخارجية      
وهي أكبر من البيئة الداخلية، ويتفاعل معها تفاعال تبادلي0ا ويت0أثر به0ا، فالوح0دة تأخ0ذ الم0دخالت م0ن البيئ0ة 

  . )15: 2012(العبيد،  وتصدر المخرجات للبيئة

  ):Wilkinson , 2006: 6االقتصادية ومنها (وحدة وهناك عوامل عدة تؤثر على هيكل النظام داخل ال     

 المعلومات المحاسبية. من متطلبات الوحدة االقتصادية   - أ

 الموارد المتاحة لعمل وتشغيل هذا النظام.   - ب

 

ان التغيرات المفاجئة في النشاط جعلت النشاط يميل الى الجانب الحرك0ي لمتابع0ة المتغي0رات الحاص0لة      
  ). 19: 2013)، (الحسين ،14: 2009محيطها (الغبان، في البيئة التي يعمل في 

  ومدى تفاعلها مع البيئة المحيطة به.االساسية لنظام مقترح ملموس  رعناصال يظهر) 2(الشكل  

  2لشكل ا

  عناصر النظام ومدى تفاعلها مع البيئة المحيطة به
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دار الي0ازوري  "،"أساس0يات نظ0م المعلوم0ات المحاس0بية  ع0امر،الجزراوي، إب0راهيم. الجن0ابي، ( 
  .)9: 2009 العلمية للطباعة والنشر، عمان، األردن،

لكي يعمل النظام بالصورة المطلوبة يلزم ان يصمم النظام بالكيفية التي تسمح له ب0أن يتفاع0ل م0ع بيئت0ه      
تغيير في حالة النظ0ام، ستؤدي الى حدوث بشكل معين ومحكم وداخل حدود معينة واي تغيير في عناصره 

  ). 238: 2000،البرادحالته (لذا فان بيئة النظام تتكون من كافة المتغيرات التي تؤثر على 

ومن خالل التعاريف يالحظ انه يش0مل النق0اط الهام0ة التالي0ة وم0ن خالله0ا ايض0ا يمك0ن اس0تنباط ش0روط      
  النظام وهي: 

تبعا لطبيعة النظام، فالنظام مجموعة من االجزاء او العناصر التي م0ن الممك0ن ان تك0ون مادي0ة او  •
 بشرية اي كليهما. 

الترابط والتداخل والتناسق بين هذه االجزاء او العناصر بص0ورة متبادل0ة اذ تخ0دم بعض0ها ال0بعض  •
 بصورة او بأخرى وفق عالقة منطقية. 

الس00عي لتحقي00ق غ00رض او مجموع00ة اغ00راض معين00ة او معلوم00ة، اذ يمث00ل غ00رض النظ00ام الركي00زة  •
 قات فيما بينها. الرئيسة التي يتم على اساسها تحديد االجزاء او العناصر والعال

  

  النظام:وصفات .خصائص 2

بعد عرض مفهوم النظام وشروط النظام يصبح م0ن االهمي0ة بمك0ان التع0رف عل0ى خصائص0ه، ويتمي0ز      
  :)56: 2015(عادل،  )؛Camille Moigne, 2001: 8( ص يمكن تلخيصهابعدة خصائ

النظام ككل يحقق الهدف المنشود م0ن النظام له هوية، موجود، ويمكن تميزه عما يحيط به، اي ان   - أ
يحق0ق ك0ل عل0ى ح0دة، اي ان النظ0ام كك0ل يمك0ن ان  هعناص0ر هُ وجوده ب0أكثر م0ن مجم0وع م0ا تحقق0

ل0و انفص0لت ع0ن بعض0ها أي تس0مى  كوناته على حدة ان تحقق هذا الهدفبينما ال تستطيع م الهدف
 . )48: 2004، ناصريهم( بالكلية

يعني به التجانس والتناسق بين االج0زاء (او ال0نظم الفرعي0ة) المكون0ة للنظ0ام، اذ يش0ترط  االتساق:  - ب
 ان تأخذ هذه االخيرة شكل ترتيب متسق ألداء مهام النظام ومن ثم تحقيق الوظيفة الكلية للنظام.

ان النظ0ام عب0ارة ع0ن نظ0م فرعي0ة متكامل0ة ومترابط0ة ومتداخل0ة الت0ي تعم0ل م0ع به ويقصد  الكلية:  - ت
  .)7: 2004(الوافي،  واحدةوتمثل كتلة  بعضها البعض

كما ذكر ان النظام يتكون من نظم فرعية ولكل نظ0ام س0بب مح0دد لوج0وده، ولك0ل نظ0ام  ة:يالوظيف  - ث
فرعي مهمة يقوم بها ويؤديه0ا وه0ذه المهم0ة يج0ب ان تك0ون واض0حة وذات اهمي0ة للتنظ0يم، تتن0وع 
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االنظمة من حيث ان بعضها يؤدي مهام يمكن تعيينها بسهولة، والبعض يؤدي مهام غي0ر واض0حة 
 بة تعيينها. المعالم من الصعو

وع0ة م0ن الوظ0ائف تعم0ل لتحقي0ق اله0دف م0ن وج0وده او النظام يتكون م0ن مجم الغرض(الهدفية):  - ج
انش0ئ اساس0ا لتحقيقه0ا ض0من إط0ار بيئ0ة معين0ة، ان اه0داف النظ0ام تع0ين او  مجموعة من االه0داف

 تحدد وقد تتغير في إطار ارتباط لنظام ببيئته المباشرة او غير المباشرة. 

تكامل عمليات هذه العناصر او المكونات لتش0كل ك0ل متكام0ل يس0مى النظ0ام، وه0و يمث0ل ت التكامل:  - ح
الوجه االخر لصفة الكلي0ة، اذ ان ك0ل عملي0ة لنظ0ام فرع0ي يل0زم ان يك0ون مكم0الً لعملي0ات االنظم0ة 

اخ0رى، الفرعية االخرى للنظام، اي ان مخرجات بعض النظم الفرعية هي مدخالت ل0نظم فرعي0ة 
يعتبر امر ضروري التكامل بين النظم الفرعية لك0ي يعم0ل النظ0ام  وبالتالي )42: 1995 البكري،(

التكام00ل نعن00ي ب00ه الح00د والقض00اء عل00ى ازدواجي00ة التس00جيل والتخ00زين  .دةــ00ـالرئيس00ي ككتل00ة واح
 ). 16-1: 2011والتقارير والعمليات االخرى في الوحدة االقتصادية (الرمحي والذيبة، 

  

 

  :  Types of Systems. انواع النظم 3

  ) 58: 2015، (عادلعرف على انواع النظم من خالل التصنيفات التالية: يمكن ان نت     

  أوالً: من حسب عالقتها بالبيئة المحيطة: 

وهي النظم التي تتكامل او تتفاعل مع البيئة المحيطة بها داخلية  :Open Systemsنظم مفتوحة  .1
النظم على البيئة بها وتت0أثر ب0التغيرات الت0ي تح0دث للبيئ0ة المحيط0ة، كانت ام خارجية اذ تؤثر هذه 

اي هي النظم التي ت0ؤثر وتت0أثر بالبيئ0ة الت0ي تعم0ل به0ا، فه0ذه ال0نظم تس0تمد م0دخالتها الرئيس0ة م0ن 
مث0ل نظ0ام  ة المحيط0ة به0االبيئة المحيطة بها لتستمر في نشاطها، وتعتبر مخرجاته0ا م0دخالت للبيئ0

 التنفس لدى االنسان يأخذ االوكسجين من البيئة ويخرج ثاني اوكسيد الكاربون، متفاعلة مع البيئة. 

هي النظم التي ال تتعامل م0ع البيئ0ة المحيط0ة به0ا فه0ي ال ت0ؤثر  :Indicate Systemنظم مغلقة  .2
اليه00ا، فه00ي نظ00م  عل00ى البيئ00ة المحيط00ة وال تت00أثر به00ا فل00يس له00ا م00دخالت م00ن البيئ00ة وال مخرج00ات

مغلق00ة، وه00ي نظ00م ين00در وجوده00ا وم00ن امثلته00ا نظ00ام الس00اعة، الن ال00نظم المغلق00ة ت00ؤول ع00ادة ال00ى 
الزوال، بصورة مبسطة هي نظم معزولة عن البيئة التي تعمل بها، وعالقته م0ع البيئ0ة مح0دودة او 

 معدومة، غير متفاعلة مع البيئة.

  االصل: ثانياً: انواع النظم حسب المصدر او حسب 

مثل النظام الشمسي او نظام االنسان وهي النظم الت0ي ل0م يق0م  :Natural Systemنظام طبيعي  .1
 االنسان بأنشائها او صنعها. 

مثل الحاسوب او السيارة، وه0ي ال0نظم الت0ي  :Human Made Systemنظم من صنع البشر  .2
 يقوم االنسان بأنشائها او صنعها والتحكم فيها. 

  ثالثاً: انواع النظم حسب طبيعتها: 

 مثل السيارة وهو نظام محسوس او ملموس.  :Physical Systemنظام مادي  .1

، وه0و النظ0ام ال0ذي يمك0ن فق0ط وحداتمثل الهيكل التنظيمي لل :Logical Systemنظام منطقي  .2
 تصوره بشكل نظري او منطقي. 

  لى:حيث يقسم ا :رابعاً: النوع الرابع حسب درجة التعقيد

 مكونات محدودة وعالقات مباشرة.  :Simple Systemالنظم البسيطة  .1
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ال00نظم المعق00دة مكون00ات متع00ددة ومتص00لة ومرتبط00ة بدرج00ة  :Iatrical SystemالWWنظم المعقWWدة  .2
 كبيرة. 

  : على التنبؤ هقدرت حسبخامساً: انواع النظم 

النظ0ام ال0ذي يمك0ن التنب0ؤ  وه0و: Predictable SystemالنظWام الWذي يمكWن التنبWؤ بمخرجاتWه  .1
بنتائجه وسلوكه مسبقاً، مثل الكهرباء فيستطيع التنبؤ بمقدار الكهرباء الناتج0ة، وذل0ك عن0د معرفتن0ا 

  بالكهرباء الداخلة. 

وهو النظ0ام ال0ذي ال يمك0ن  :Unpredictable Systemالنظام الذي ال يمكن التنبؤ بمخرجاته  .2
  . التنبؤ بنتائجه وسلوكه، مثل حجر النرد

  ): 15: 2006(مرسي،  وهناك نوع من انواع حسب حاجة المصمم لتحقيقها سادسا:

وهي التي يتم فيه معالجات المدخالت وتشغيل النظام من اجل انتاج المخرجات بشكل  نظم يدوية: .1
 بهدف انت0اجسجيل وتبويب وتحليل مدخالتها يدوي، اي بمعنى اخر هي النظم التي يتم بمقتضاها ت

 وايضا ملخصات عن طريق العمل اليدوي.  تقارير او قوائم

وهي النظم التي يتم فيها اجراء عملي0ات التحوي0ل آلي0ا ع0ن طري0ق االعتم0اد  ):النظم الكترونيا(آلية .2
على مجموعة برامج ذات تكنلوجيا عالي0ة ص0ممت لمس0اعدة تل0ك ال0نظم، حي0ث ت0وفر ه0ذه الب0رامج 

ق000ة او المس00تخدمين ع000ن طري00ق اجه000زة الحاس00ب االلكترون000ي البيئ00ة المناس000بة للجه00ات ذات العال
المتطور دون الحاجة الى العمل اليدوي، وايضاً توفر ه0ذه ال0نظم معلوم0ات آني0ة لكاف0ة الفئ0ات ذات 

  العالقة. 

  .مفاهيم ذات الصلة بالنظام:4

 :  Dataالبيانات   - أ

عب0ارة ع0ن اش0ارات ورم0وز ه0ي البيانات هي حقائق غي0ر مترابط0ة و (Mceloy,1995 :43)يعرف      
اي ال عالقة بين بعضها البعض، وال تؤثر على سلوك من يتقبلها. إن  اشياء.وتمثل عمليات تبادل افراد او 

  . :Delk & Keane, 1998) 319 (دةالوحرقي البيانات داخل  مستوىأسلوب صنع القرارات متعلق ب

  

) البيانات بانها مجموعة حقائق غي0ر منظم0ة ق0د تك0ون عل0ى 41: 2010سلطان، ( وفي هذا الصدد يرى    
عملي0ات ع0د ذل0ك ف0ان اس0تعمال البيان0ات ال زال0ت تُ  حقيقي معشكل ارقام او كلمات او رموز ليس لها معنى 
  ).Cohen,2004:27معقدة وغير متواجدة في العديد من الوحدات (

  

تعب0ر ع0ن اح0داث معين0ة مث0ل بانه0ا " ت0دفقات لحق0ائق أولي0ة  Dataمما تقدم، يمك0ن ان تع0رف البيان0ات      
معامالت الوحدة االقتصادية والبيانات تدفق لحقائق خ0ام اولي0ة تمث0ل االح0داث مث0ل االنش0طة ف0ي االعم0ال، 

 إذا".  Information Systemوه0ي حق0ائق تجم0ع وتس0جل وتخ0زن وتع0الج م0ن خ0الل نظ0ام المعلوم0ات 

التنب00ؤ كان00ت البيان00ات ع00ن ام00ور مس00تقبلية فه00ي تمث00ل توقع00ات يمك00ن الوص00ول اليه00ا ع00ن طري00ق اس00تعمال 
  ).  25: 2011(محسن وآخرون ،)، 35: 2005(الحميدي ،

  كاالتي:  )1(موضح او مبين في الجدول  ويمكن تقسيمها الى اربعة انواع من البيانات كما هو

  1الجدول     

  أنواع البيانات

  امثلة  البياناتنوع 

  ارقام، خطابات، واخرى. بيانات حرفية/ رقمية..1
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 بيانات رمزية. .2

 بيانات صوتية. .3

  بيانات فيديو.. 4

  رموز بيانية وصور.

  صوت، ضوضاء، او نغمات.

  صور حية متحركة او صور. 

     )18: 2006االسكندرية،مرسي، نبيل دمحم، نظم المعلومات االدارية، المكتب الجامع الحديث، (المصدر: 

   Informationالمعلومات   - ب

وتعط0ي معن0ى الت0ي ت0م معالجته0ا المعلومات بانها مجموعة من البيان0ات  )Lucas, 1982: 8يعر ف (     
  خاصا يمكن االستفادة منها للوصول الى المعرفة.

  

) فق0د ع0رف المعلوم0ات بانه0ا عملي0ة تحص0يل الحق0ائق نتيج0ة تش0غيل البيان0ات 18: 2004أما (النقيب،      
الخام او نتيجة لمعالجة البيانات بطريقة تزيد من مستوى المعرفة لمن يحصل عليها وهي ذات قيمة وفائ0دة 

  القرارات.  في اتخاذ 

أنها البيانات التي تم0ت معالجته0ا، والت0ي له0ا ) المعلومات ب23: 2002كما عرفا (موسكوف وسيمكن،      
قيمة وفائدة في االستعمال الحالي لتصبح بشكل أكثر نفعا للمستقبل، اذ تُعد مورد مهم م0ن م0وارد اي وح0دة 

  .اقتصادية

فقد عرف المعلومات بانها عملية تحص0يل الحق0ائق نتيج0ة تش0غيل البيان0ات  )27-26: 2009(مارشال، أما 
لمعالجة البيانات بطريقة تزيد من مستوى المعرفة لمن يحصل عليها وهي ذات قيمة وفائ0دة الخام او نتيجة 

هي البيانات الت0ي ت0م تنظيمه0ا ومعالجته0ا لع0رض معن0ى خ0اص للمس0تخدم ويحت0اج او في اتخاذ   القرارات.
 ص00نع الق00رار وذل00ك ع00ن طري00ق اتخ00اذالمعلوم00ات لص00نع الق00رارات او لتط00وير عملي00ة  ىالمس00تخدمون ال00

  .نوعية المعلوماتوقرارات أفضل كلما زادت كمية 

  : انه يمكن تعريف المعلومات كاالتيويمكن القول 

المعلوم00ات ه00ي ك00ل الحق00ائق والبيان00ات والمعرف00ة ث00م اع00دادها ف00ي ش00كل ذو معن00ى، واص00بحت ص00الحة      
بيانات من جهة والمعرفة م0ن جه0ة اللالستفادة منها واالعتماد عليها في اتخاذ القرارات، وهي مرتبة وسط 

  نستنتج من ذلك:  جتمعر في ادارة سلوك الفرد والمقادرة على التأثي وأنهااخرى، 

ان الحصول على المعلومات التي تمثل البيانات التي تعب0ر ع0ن العملي0ات المالي0ة تس0اعد ف0ي زي0ادة  .1
 متخذ القرارات. قدرة مستخدميها على اتخاذ القرارات او التي تمكن من تغير تقديرات 

2.  ُ المعلومات المنتج النهائي، فه0ي بيان0ات تم0ت تش0غيلها اي معالجته0ا لتعب0ر ع0ن اح0داث ووق0ائع  دعت
 اقتصادية فعلية، التي تم جمعها بالوحدة االقتصادية للقيام بالمهام االدارية والمحاسبية.

) Rommen & Steinbart, 2000: 17( لمعلوم0ات مفي0دة وذات معن0ى ف0ي توض0يح االم0ور.ا .3

مما يمكنه  وكفاءةفاعلية بهنالك حدود لمقدار المعلومات التي يلزم اإلفصاح عنها، ألجل استيعابها 
 . )13-12: 2004،(قاسممن استعمالها في العمليات الجارية والمستقبلية لصنع القرارات 

 العالقة بين البيانات والمعلومات:   - ت

ري0ت عل0ى مقصود للبيانات بمعنى ان المعلوم0ات نت0اج انش0طة اجُ اذن المعلومات باختصار هي تكييف      
مادته000ا الخام(البيان000ات) والتمي000ز بينه000ا اي ب000ين البيان000ات ه000ي لغ000ة رياض000ية او ب000دائل رمزي000ة والبيان000ات 

  هرـــــــــتظ

الى  ما المعلومات هي نتائج االنموذج او التنظيم او تحويل البيانات(الخام) بطريقة تؤديإموضوعية  بداية 
زيادة مستوى المعرفة لدى مستلم المعلومة وهي تظهر بوصفها مكونات او عناصر فعال0ة تتعل0ق بمس0تلمها 

)J.G Byrch,1979: 4 اذن المعلومات تمثل قاسما مشتركا بين المرسل والمستلم بمعنى معد المعلومات (
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بح0ث تل0ك الحال0ة واتخ0اذ  المعلومات الالزم0ة للمس0اعدة ف0ي شخص تتطلبوفي حالة وجود ومتخذ القرار، 
  .)13: 2009قاسم ،( بشأنهماقرار 

  

هناك من يرى بان عرض وتقديم المعلومات عن طريق البيانات والتقارير المالي0ة س0يؤدي ال0ى انتظ0ام      
وديمومة العمل في المجاالت المختلفة من جهة ومن جهة أخرى هنال0ك مش0اكل متعلق0ة بنوعي0ة المعلوم0ات 

 مهم0ة والت0ينها يشدد البعض على وجوب المعلومات كو )، اذ178 :2010(الغبان ،الالزم اإلفصاح عنها 
فيعد باإلمك0ان اإلفص0اح عنه0ا ف0ي المعلومات المالئمة  المالية، وامايفصح عنها في متن البيانات والتقارير 

يس00اعد  الق00رارات فان00هوم00ن حي00ث ارتباط00ه بنوعي00ة ). (Hooper & Page ,1982: 611اله00وامش 
) Hendrickson, 1982: 72(االس0تثمارية  التش0غيلية، المالي0ة،مستخدمي البيانات المالية صنع قراراتهم 

  .)7-6: 2004(هاللي،  عنهاوفق كمية المعلومات المحاسبية الالزم اإلفصاح  على

  الفرق بين المعلومات والمعرفة:  - ث

هي المادة المستخرجة من المعلومات، اي هي حصيلة ما يمتلكه الفرد او المجتم0ع Knowledgeالمعرفة  
من معلومات ، إال أن0ه ال زال التح0دي ف0ي كيفي0ة اس0تخراج المعرف0ة المفي0دة والهام0ة م0ن البيان0ات م0ن اج0ل 

 ) فالمعلومات تك0ون مرتب0ة الوس0ط م0ا ب0ين البيان0ات م0ن جه0ة Cohen,2004:27اكتساب ميزة تنافسية ( 
د منه0ا قب0ل ال0ربط ب0ين اجزائه0ا او يحقائق متفرقة قد ال يس0تف جهة اخرى، فالبيانات يقصد بها والمعرفة من

تقييمها او مقارنتها، وعندما تتجمع هذه الحقائق وترتبط سوية تص0بح معلوم0ات، وعن0دما ت0ؤثر المعلوم0ات 
المعرف0ة و). 6: 1995ع0زة،  (ب0و في سلوك الفرد والمجتمع وتصبح ق0ادرة عل0ى ذل0ك تتح0ول ال0ى المعرف0ة

عملي00ة  تزي00د م00ن المعلوم00ة، والمعرف00ة ه00ي ترتك00ز عل00ى مخط00ط تفس00يري يع00د م00ن مف00اهيم وعالق00ة توج00ه
  المعلومات بهدف صنع القرار، ونستنتج من ذلك:  الدراسة، التحليل واستعمال

  كاالتي )3(ح ذلك في الشكل البيانات ترقى الى معلومات والمعلومات ترقى الى معرفة، ويمكن توضي

  3الشكل 

  العالقة بين المعلومات والمعرفة •

                                                  
  

  

ت المحاسWWبية للمؤسسWWة انعكاسWWات النظWWام المحاسWWبي المWWالي علWWى جWWودة نظWWم المعلومWWا"المصWWدر: (عWWادل، مخلWWوفي دمحم، 
  .60: 2015رسالة ماجستير، ، " )-ورقلة-دراسة حالة مؤسسة سونلغاز (المديرية الجهويةاالقتصادية 

  

عم0ل وفوائد المعلومات هي تقليل من حالة عدم التأكد، وتحسين القدرات، وتحسين القدرة عل0ى التخط0يط و
ويج00در بال00ذكر ايض00ا ان ن00ذكر اض00افة ال00ى تكلف00ة انت00اج المعلوم00ات تتض00من الوق00ت  . الج00داول لألنش00طة

  ) 22: 2007المستنفذة في: (الزعانين، 

 وتسجيلها ورصدها حتى تصل مرحلة المعالجة.  جمع البيانات .1

 معالجة البيانات والتشغيل هي تحويل البيانات الى معلومات مفيدة.  .2

 . آخر وقتها في تخزين البيانات، في ذاكرة النظام لالستفادة من .3

 توزيع المعلومات على مستخدميها. .4

 

يان0ات المع0امالت ق0درتها عل0ى تخ0زين بإن التقدم في المعلومات تساهم في تمك0ين الوح0دات م0ن زي0ادة      
) .منح هذه المعلومات سوف يساهم الوحدة عل0ى فه0م احس0ن للمجتم0ع  Naik,2003: 2وبتكاليف معقولة (

          المعرفة             االستدالل+  المعلومة            البيانات + المعالجة+ مجال االستعمال
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ان ). Kara Kostas, et.al,2004:853قع0اتهم وت0وفير ق0يم عالي0ة للمجتم0ع (وتكيي0ف الخ0دمات لتلبي0ة تو
لكن0ك تحت0اج ال0ى معرف0ة م0دى احتياج0ك ال0ى المعلوم0ات منفعة المعلومات وتكلفته0ا م0ن الص0عب احتس0ابها 

تعالج المعلومات مسالة الكفاءة في استعمال المعلومة وذلك عن طريق مقابلة ب0ين  عندما تقوم باتخاذ القرار
  ). 51– 49: 2007تكلفة انتاج المعلومة والفائدة او العائد المحقق من استعمالها في صنع القرار (الحيالي، 

 نظ0ام إن الواق0ع ف0ي الوح0دة، ف0ي الص0حيح القرارواتخ0اذ والرقاب0ة وس0يلة للتخط0يط ستكون وماتالمعل     

  .) (Jawabreh & Alrabei,2012:173-188 حيوي لكافة الوحدات أمرهو  المحاسبية المعلومات

  خصائص المعلومات المفيدة:  - ج

  وكاالتي:حتى تؤدي او تقدم معلومات تتمتع بمجموعة من الخصائص يمكن بيانها       

)Romney & Steeinbart,2012: 28:(  

خفض0ت م0ن حال0ة ع0دم التأك0د، وط0ورت ق0درة متخ0ذي الق0رار  إذاتكون المعلوم0ات مالئم0ة  المالءمة:.  1
الماضية  االقتصادية األحداث تقييم بمساعدتهم على أي المسبقة،على التنبؤ، أوصححت أو أكدت توقعاتهم 

 تع0د )Mirza, Orrell&Holtm:2008الس0ابقة ( التوقع0ات تص0حيح أو تأكي0دها أو والمس0تقبلية والحالي0ة

 ع0دم االس0تفادة اختار المستخدمين بعض كان لو القرار حتى اتخاذ في فارق أحداث على قادرة المعلومات

 ،&Bradshaw, 2015) (Wahlen, Baginskiأخ0رى مص0ادر م0ن به0ا عل0م عل0ى ع0ادة ه0م أو منه0ا
  ).202: 2009(الدون هندريكسون،

نقصد بها درجة خلو المعلومات من الخطأ ألنه0ا ت0ؤدي ال0ى ق0رارات خاطئ0ة، اي يج0ب ان  الموثوقية:.  2
 عل0ى أال تحت0وي يعن0ي وه0ذا الصحيح،يتم تجميع وتسجيل البيانات ومعالجتها بشكل صحيح لصنع القرار 

   Dick & Missonier-Piera, 2010)( .تمثله أنها يفترض ما على خطأ أو تحيز أي

وتشير الى درج0ة الدق0ة الت0ي يمك0ن الوص0ول اليه0ا والت0ي تناس0ب مختل0ف المس0تعملين ومختل0ف  الدقة:.  3
 التطبيقات، اي يقصد بها تصور المعلومات الواقع الحقيقي المراد التقرير عنه للمستخدمين وغيرهم. 

بمعنى اكتمال المعلومات من اجل اتخاذ القرار فانه يلزم توفر كل المعلومات المطلوبة ل0ه، اي  الكمال:.  4
 فره.توأن كاملة ال تترك اي شيء مهم دون ان المعلومات تامة و

اي وصول المعلومات في الوقت المناس0ب لص0نع الق0رار وتك0ون المعلوم0ات متاح0ة  :الوقتية (موقوتة). 5
 الحاجة اليها فعال في اتخاذ قرار محدد او اجراء نشاط ما. للمستخدم حين 

 ويقصد بها عدم وصول المعلومات اال الى الجهات التي تملك الصالحية في الحصول عليها.  الحماية:. 6

تم التوصل الى نفس المعلومة  إذاالتحقق إمكانية ومفيدة، وإذا تم تقديمها في صيغة مفهومة  للفهم:قابلة . 7
المستخدمين المعلومة متيسرة إذا تمتعت بخاصية الوصول إليها من قبل  مستقلين، وتكونمن قبل شخصين 

)، اله00دف الرئيس00ي للتق00ارير المالي00ة ه00و ت00وفير معلوم00ات مفهوم00ة ومفي00دة 215-179 :2012الدالهم00ة،(
  ألولئك 

االقتص00000000ادية والمجته00000000دين ف00000000ي دراس00000000ة ال0000000ذين ل00000000ديهم فه00000000م معق00000000ول لألنش00000000طة واالعم00000000ال 
ألج0راء التغي0رات التنظيمي0ة ) (Spiceland, Sepe, Nelson & Thomas ,2016اتــــــــ0ـالمعلوم

والتغي0000000رات الهيكلي0000000ة للبيان0000000ات يتطل0000000ب م0000000ن الوح0000000دات تغي0000000ر م0000000واقفهم تج0000000اه المعلوم0000000ات 
)Day&Glazer,1994:27 (. 

  نظم المعلومات:. 5

مجموع00ة االف00راد واالج00راءات المنظم00ة والم00واد الت00ي تق00وم بجم00ع ومعالج00ة  "تع00د نظ00م المعلوم00ات بأنه00ا  
  ).O Brienk 2003: 8وتقديم المعلومات المفيدة داخل الوحدة االقتصادية (
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) بأن0ه مجموع0ة م0ن القط0ع المادي0ة والبرمجي0ات Jessup&Valaci , 2003: 4كم0ا ع0رف م0ن قب0ل (    
ع وتوزيع البيانات المفيدة عملي0اً بم0ا يتناس0ب م0ع اه0داف الوح0دة وشبكات االتصال التي يتم استخدامها لجم

  االقتصادية.

مجموع00ة م00ن العناص00ر المترابط00ة المؤلف00ة م00ن االش00خاص واآلالت وأنه00ا المص00در  وعرف00ت ايض00ا بانه00ا
االم0ر ال0ذي  ،)Matta, et al, 2005: 934(االقتص0ادية االساس0ي أي اح0د الم0وارد االساس0ية للوح0دات 

يجعله00ا اح00د الم00وارد ب00ل االكث00ر تمي00زاً وه00و يس00تطيع تحس00ين ق00درات جوهري00ة تعط00ي الوح00دة االقتص00ادية 
  .)11: 2012(المطيري،  نفسهاميزات تنافسية غير متواجدة في الوحدات االقتصادية 

  

واالعم0ال الت0ي تس0تخدم ) الى ان نظم المعلومات بأنها االس0اليب الممكن0ة Daft, 2010: 199(ويشير      
لنقل وتحوي0ل الم0دخالت التنظيمي0ة كاألفك0ار والمعلوم0ات والم0واد ال0ى مخرج0ات كتق0ديم الخ0دمات والس0لع 

واس0ع م0ن الم0واد والق0درات الت0ي تس0تعمل إلنت0اج وخ0زن معلومات مفه0وم ي0دل عل0ى م0دى ش0امل والنية فتق
علها مع مهارة وقدرة الم0ديرين للوص0ول ادخال نظم المعلومات وتفا المعلومات ضرورةرجاع ونشر واست

   .اديةر متطلباتهم التي تسهم في تحقيق اهداف الوحدة االقتصـــالى صنع القرارات الالزمة لتطوي

  ومن خالل التعاريف السابقة نالحظ:     

عليه0ا تهتم نظم المعلومات في اي وحدة اقتصادية بكيفية التعامل مع البيانات من حيث امكانية الحصول  .أ
اج0راء  ه0دفمن جهاتها المختلفة سواء كان0ت جه0ات داخلي0ة او خارجي0ة وحفظه0ا وتحويله0ا واس0ترجاعها ب

االنشطة التشغيلية الالزمة عليه0ا وص0وال ال0ى تهيئته0ا كمخرج0ات وته0تم بإنت0اج وتوص0يل المعلوم0ات لك0ل 
غي00ر مباش00رة  مباش00رة او الفئ00ات المنتج00ة لعم00ل الوح00دة االقتص00ادية وس00واء كان00ت ه00ذه الفئ00ات ذات عالق00ة

 بالوحدة االقتصادية.

ان نظم المعلومات نظرا لتعدد وتوسع العمليات ولحاجتها المتزايدة من التقارير الدورية وغير الدورية  .ب
واستخداماتها في عمليات اتخاذ القرارات والبدائل التي يمكن ان تعتمد داخل الوح0دات االقتص0ادية رك0زت 

بدايتها كانت ته0تم  لى جانب االطراف الخارجية، حيث فيا ةخدمة االطراف الداخليعلى تقديم المعلومات ل
 بإنتاج معلومات لخدمة الفئات الخارجية. 

ان نظم المعلومات في بدايتها تركز وتهتم على العنصر البشري في الحصول على البيانات ومعالجته0ا  .ت
ك00ن ان تع00اون ف00ي بع0ض الوس00ائل التقني00ة الت00ي يممال وتش0غيلها واس00تخدامها، ث00م ازدادت الحاج00ة ال00ى اس00تع

  لعلميات التشغيلية على البيانات.ا

  

عناصر نظم المعلومات: تشمل نظم المعلومات مجموع0ة م0ن العملي0ات واالنش0طة الت0ي يل0زم القي0ام اما      
المخرج0ات بها، حتى يتمكن من الحصول على المعلومات المالئم0ة والدقيق0ة، وه0ي الم0دخالت، المعالج0ة، 

  ) كاالتي:4(توضيحها بالشكل  والرقابة التدقيق، التغذية العكسية(المراجعة)، ويمكن

  4الشكل 

  عناصر نظم المعلومات

  

  

  

  

  

 المدخالت

Input 

مستخدمو 
 المعلومات

 عناصر نظم المعلومات

 الرقابة

لبيئة ا
 المحيطة

 المعالجة

Process 

 المخرجات

Output 
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للنشWر المصدر:( نواف دمحم عبWاس الرمWاحي، تصWميم نظWم المعلومWات المحاسWبية وتحليلهWا، دار صWنعاء 
  ).36: 2009والتوزيع، عمان، 

  

ت00رتبط العناص00ر الرئيس00ة للنظ00ام والمتمثل00ة ف00ي الم00دخالت والعملي00ات والمخرج00ات ببعض00ها ال00بعض م00ع  
ت النظام تتمثل في البيانات الت0ي ي0تم تغذي0ة النظ0ام مراعاة الهدف الذي يراد تحقيقها من النظام، وان مدخال

  النظام وقد تم ذكر ذلك سابقاً.بها، أما المعلومات فهي التي تعبر عن مخرجات 

  ):Isam Rimawi , 2015:5تصنف نظم المعلومات ( 

 عمال الروتينية.تعالج حجم كبير من البيانات واال انظمة معالجة العمليات: •

 تع000الج المعلوم000ات م000ع الس000ماح بالمش000اركة عل000ى مس000توى الوح000دة مث000ل انظمWWWة أتمWWWت المكاتWWWب: •

 البريد. البرمجيات والمعالجة باستخدام 

 تساعد المهنيين في تطوير معلومات جديدة.  انظمة العمل المعرفية: •

من وظ0ائف  معلومات محوسبة تدعم مجموعة واسعةهي عبارة عن انظمة  نظم معلومات ادارية: •
 االعمال أكثر من انظمة معالجة بيانات. 

والنم0اذج ف0ي دع0م ات تستخدم قواعد البيانات ذات العالقة هي انظمة معلوم انظمة دعم القرارات: •
 هيكلة في المراحل المختلفة. ممتخذي القرارات شبه ال

ف00ي اتخ00اذ  للم00دراء ي الق00رار ف00ي تق00ديم النص00ح والمش00ورةخب00رة متخ00ذتس00تعمل  الWWنظم الخبيWWرة: •
 القرارات الصعبة. 

صممت لمساعدة المدراء في صنع القرارات بشكل جم0اعي كفري0ق  نظم دعم القرارات الجماعية: •
 عمل لحل المشاكل. 

الالزم00ة لص00نع ا بالنم00اذج التحليلي00ة والمعلوم00ات تص00مم ل00دعم االدارة العلي00 نظWWم دعWWم التنفيWWذيين: •
 هيكلة. مالقرارات غير ال

مث00ل التج00ارة االلكتروني00ة، مش00اريع تخط00يط الم00وارد، برمجي00ات الم00وارد  ثWWة:التكنولوجيWWا الحدي •
 ل وتتفاعل مع االنظمة التقليدية.المفتوحة والتي تتكام

 

  :نظام المعلومات المحاسبية .6

ام00ا نظ00ام المعلوم00ات المحاس00بية فه00و" تخص00ص او ف00رع م00ن ف00روع المحاس00بة، كم00ا ي00رى ان00ه نتيج00ة      
للتغيرات الكبيرة في القرن الماضي لم يحدد او يعرف مفهوم نظام المعلومات المحاسبية على نح0و واض0ح 

 س000بيةالمحاف000ي المحاس000بة وهن000اك ارب000اك مت000أت م000ن المف000اهيم الكثي000رة المنس000وبة ال000ى نظ000م المعلوم000ات 

)Vaassen,2002: 3 .(  

  

بأنه (نظام يجمع ويسجل ويخزن ويعالج البيانات من اجل عرض وتقديم معلومات  AISوعرف ايضاً      
  ). Romney & Steinbart,2009: 28لصانعي القرار (
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) بأن0ه مجموع0ة م0ن الم0وارد كاألش0خاص، المع0دات   , 2010Bandura & Hopwood: 1ي0رى (     
الت0ي ي00تم تص00ميمها لنق00ل البيان00ات المالي00ة وغي00ر المالي0ة وتحويله00ا ال00ى معلوم00ات ي00تم ايص00الها ال00ى ص00انعي 
القرارات، وان نظم المعلومات المحاسبي يق0وم بعملي0ة النق0ل او التحوي0ل ام0ا م0ن خ0الل انظم0ة ذات اس0اس 

  قنيات ووسائل الكترونية.يدوي او انظمة ذات اساس ت

  : االتي من التعاريف السابقةنالحظ مما سبق       

 لفرعي0ة ل0نظم المعلوم0ات اإلداري0ةان نظم المعلومات المحاسبية هي أحد االنظمة الفرعية او أحد ال0نظم ا .أ

)(Saracina, 2011 هذا المعلومات والهدف من نظام من وفرعي متخصص نظام بأنه هُ رَف ان نعِّ  ويمكن 

 المتص0لة ب0النواحي المالي0ة المعلوم0ات وتق0ديم ومعالج0ة لجم0ع ه0و ؛المنفص0ل المتخص0ص الفرع0ي النظ0ام

 (Gelinas, Dull & Wheeler, 2012) .التجارية لألحداث

التنس00يق والتب00ادل والت00رابط والتفاع00ل والتكام00ل ب00ين ال00نظم الفرعي00ة وم00ا تحتوي00ه م00ن خط00وات منتظم00ة  .ب
هيك0ل متكام0ل ). 42: 1999واساليب حيث ان مخرجات نظام معين تعد مدخالت نظام (القيسي والحسون،

لنق00ل البيان00ات والعناص00ر األخ00رى ومتفاع00ل داخ00ل الوح00دة االقتص00ادية يعم00ل باس00تعمال الم00وارد المتاح00ة 
االقتصادية وتحويلها الى معلوم0ات محاس0بية به0دف اش0باع احتياج0ات المهتم0ين المختلف0ين م0ن المعلوم0ات 

 ).17: 2001(دبيان وعبد اللطيف،

ان اهداف نظام المعلومات المحاسبي ما هي اال انعكاس ألهداف المشروع او الوحدة االقتصادية ألنه0ا  .ت
اهداف نظام المعلومات المحاس0بي يمك0ن ان تتغي0ر عب0ر االي0ام وال0زمن بتغي0ر  ال توجد من فراغ، لذلك فان

البيئ00ة المحيط00ة، اال أنه00ا ف00ي ك00ل م00دة يل00زم أن تك00ون مح00ددة وممكن00ة التحدي00د. ويمك00ن ايج00از اه00داف نظ00ام 
المعلومات المحاسبي بستة وظائف اساسية كل منها يحت0وي عل0ى مجموع0ة م0ن العملي0ات واالنش0طة وه0ذه 

  )Wilkinson & Cerullo ,2000:11ف هي كاالتي (الوظائ

 جمع البيانات. •

 المحافظة عليها. •

 ادارتها.  •

 حمايتها ورقابتها. •

 انتاج المعلومات.  •

 توصيلها الى مستخدميها.  •

من الوظائف الرئيسة فإذا لم يتمكن النظام م0ن انتاج المعلومات وتوصيلها الى مستخدميها وظيفة وتعد      
يمر بمرحلة تدهور. وان الهدف الرئيس0ي ألي نظ0ام معلوم0ات محاس0بي ه0و تزوي0د معلومات0ه انجازها فأنه 

للوص00ول لله00دف الرئيس00ي وه00ي دع00م العملي00ات  ش00كل واس00ع وهن00اك اه00داف تس00اعدلمس00تخدمين مختلف00ين ب
اليومية ودعم اتخاذ القرارات من قب0ل متخ0ذي الق0رارات ال0داخليين، وه0و ه0دف لتزوي0د المعلوم0ات التخ0اذ 

لقرار الالزم لتخطيط والس0يطرة عل0ى عملي0ات الوح0دة االقتص0ادية وه0ذا اله0دف يعتم0د بش0كل واس0ع عل0ى ا
تشغيل البيانات، ومن ثم انج0از االلتزام0ات المتعلق0ة ب0اإلدارة اذ يج0ب ان تنج0ز التزامه0ا الق0انوني، وبع0ض 

 ه0م خ0ارج الوح0دة االقتص0ادية. االلتزامات المهمة منها تزويد المعلومات االلزامية ال0ى المس0تخدمين ال0ذين 

  :Horngren,2007: 6)(عليها من وجود نظام معلومات محاسبي تتمثل في الحصول يمكن  وهناك منافع

قسم حسابات كفؤ حيث تكون اخطاء قليلة نتيج0ة لخط0وات عم0ل واض0حة، وبيان0ات ص0ادقة  وجود .1
نتيج00ة لسياس00ات مالي00ة ومحاس00بية واض00حة، وايج00اد وق00ت ف00راغ مت00اح ك00افي م00ن قب00ل المس00ؤولين 

 ليل والتخطيط. لماليين للعمليات االخرى مثل التحالمحاسبيين وا

اكتش00اف الغ00ش واالحتي00ال، والتحدي00د المفص00ل س00هولة ن الرقاب00ة الداخلي00ة وذل00ك ع00ن طري00ق تحس00ي .2
 والواضح للواجبات والصالحيات. 
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تحديد مراكز االرباح والخسائر في الوحدة االقتصادية بسبب  نطاق التكاليف يكون ذلك عن طريق .3
ت00وفر بيان00ات ذات تكلف00ة دقيق00ة بس00بب اس00تعمال نظ00م ذات تكلف00ة حديث00ة، وايض00ا الحص00ول عل00ى 

يم رأس المال من خالل رفع قيمة الوحدة االقتصادية ع0ن طري0ق زي0ادة المعلومات تعمل على تعظ
 ثقة عمالئها بها. 

 )،16: 2014ام0000ا المعوق0000ات لع0000دم كف0000اءة نظ0000م المعلوم0000ات المحاس0000بية ن0000ذكر منه0000ا: (زوين0000ة،     

)www.kdv.com.2007.(  

ال0نظم غي00ر المرتب00ة او الفوض00وية وال ي0وفر هيك00ل الحس00ابات فيه00ا الق0درة عل00ى اس00تخراج البيان00ات  .1
 لالستخدامات الداخلية والخارجية. 

نظام غير موثق بدرجة كافية: عند غياب الشخص ال يمكن الحد تشغيله بنفس ال0نظم ال0ذي ي0ديرها  .2
 شخص منفرد. 

 على استخراج التقارير بسيطة. نظم متقادمة وغير متطورة مما يجعل قدرتها  .3

باإليرادات  بتجهيز بعض التقارير كتلك ذات العالقة االنتظار لفترات وذلك عندما يقوم المحاسبون .4
 يمهد العمل ألقفال الفترة المحاسبية. 

النقص في ادوات اعداد التقارير الن البيانات متداخل0ة ومترابط0ة وغي0ر مرتب0ة مم0ا يتطل0ب العم0ل  .5
 بر إلتمام التقارير. عليها فترة أك

  والسؤال يطرح من هم مستخدمي المعلومات المحاسبية؟      

ان المتطلب00ات م00ن المعلوم00ات المحاس00بية تعتم00د عل00ى ن00وع الق00رار المتخ00ذة م00ن قب00ل المس00تخدمين وهن00اك  
   ).Kieso & Weygandt,2000: 3:(اختالف بين المستخدمين أنفسهم اذ يمكن تقسيمهم الى مجموعتين كما يلي

 . Internal Userالمجموعة االولى المستخدمون الداخليون  .1

 . External Userالمجموعة الثانية المستخدمون الخارجيون  .2

  عين مستخدمي المعلومات المحاسبية كاالتي:فقد  )Horngren ,1997:4(اما فقد      

ب00ة ال00داخليون به00دف التخط00يط قص00ير الم00دى ورقا يرونيس00تخدمون المعلوم00ات المحاس00بية الم00د  . أ
 مثل استئجار المعدات، تسعير المنتجات.  رالعمليات المتكررة وصنع القرا

الط00راف الخارجي00ة يس00تخدمون المعلوم00ات المحاس00بية ال00ى المس00تثمرين والمجه00زين والجه00ات ا  . ب
 الحكومية التخاذ القرارات المتعلقة بهم. 

 

مجموعة من المقومات الرئيسة لض0مان نجاحه0ا وجود نه يلزم فأونظرا ألهمية نظم المعلومات المحاسبية  
  ):55: 2005االتي (الدليمي، كوهذه المقومات 

والمتمثل0ة ف0ي األنظم0ة والق0وانين الت0ي تص0درها  للنظ0ام،العام  اإلطارالمعايير والقواعد التي تمثل  •
تص00درها الجمعي00ات المهني00ة والدولي00ة والق00رارات الت00ي تتخ00ذها  الدول00ة والمع00ايير والقواع00د الت00ي

 اإلدارة.

المحاس000بية، األس000تاذ، تس000تعمل ف000ي اثب00ات العملي000ات وال000دفاتر اليومي000ة المس00تندات المختلف000ة الت000ي  •
ومجموع00ة م00ن ال00دفاتر المس00اعدة، واالحص00ائية وال00دليل المحاس00بي وه00ذه بمجموعه00ا تمث00ل هيك00ل 

 النظام 

ذات الم00ؤهالت والكف00اءة الق00ادرة عل00ى العم00ل والقي00ام باألعم00ال المحاس00بية  المحاس00بية لمالك00اتا •
 المختلفة.

 قاعدة من البيانات الضرورية لتوفير المعلومات الالزمة ألداء النظام. •
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المقومات وجود نظام للرقابة الداخلية يؤدي على الحماية والحفاظ على الموجودات وعليه البد من  •
المعلومات الى صانعي القرار بشكل يمكن االستفادة منها في الوقت المناسب، والبد من اجل تقديم 

 تم اعدادها. اجلهِ الذي ان تكون مالئمة للهدف 

 

المتغيرات االقتصادية والقانونية واالجتماعية والسياسية التي تؤثر على نظم المعلومات المحاسبية له0ا      
اجراءات00ه ومفاهيم00ه خاص00ة وان المحاس00بة تق00دم المعلوم00ات ع00ن  المحاس00بي،كبي00ر ف00ي هيك00ل النظ00ام  ت00أثير

نظ00م  )، واهمي00ة(Porwal ,1997 :16-17نش00اطات الوح00دة المحاس00بية ف00ي قطاع00ات االعم00ال كاف00ة 
المعلومات المحاسبية اساسية للمحاسبة اذ انه0ا ترك0ز بش0كل كبي0ر عل0ى كيفي0ة جم0ع البيان0ات وتحويله0ا ال0ى 

تحقي00ق النج00اح ب00المهن ان مه00ارات نظ00م المعلوم00ات المحاس00بية مهم00ة ل معلوم00ات مفي00دة واالعتم00اد عليه00ا.
ل االستشارات االدارية وغيرها المهن المدققون والمحاسبون للضرائب وفي مجا المحاسبية وأكثرها أهمية

، وتدرس نظم المعلوم0ات قتصادية وثقافتهاوان نظم المعلومات المحاسبية تؤثر على استراتيجية الوحدة اال
خ00رى، االألنظم00ة االمحاس00بية ألنه00ا اساس00ية للمحاس00بة وض00رورية لتحقي00ق النج00اح المهن00ي وتكم00ل دراس00ة 

ة وف00ي حال00ة ع00دم ت00دفق ي يحم00ل االدارة العلي00ا عل00ى الحرك00ر بال00ذكر ان المعلوم00ات ه00ي الوق00ود ال00ذوالج00ديُ 
لمعلوم0ات لاالدارة اداء اي شيء ، وان جزءاً كبيراً من متطلب0ات االدارة ستطيع متواصلة ال تالالمعلومات 

واالقتص0ادية الوح0دات التجاري0ة  إن ).Garrison & Noreen,2002: 20يتم استيفاءه من داخل الوحدة(
 الظ0واهر دارةإ اووح0دة لل الح0الي الوض0ع وعملي0ات إدارة لوحدةا أداءدارة إ عمليات ايضاو عامة بصورة

 يق0دم معلومات نظام أساس علىالقرارات  اوثبات اتخاذ إلى تحتاج خاصة، بصورة االقتصادية واألزمات

 وبغض المناسب، الوقت في ومقدمة صلة وذات زائفة ومالئمة وغير وواقعيةصحيحة وصادقة  معلومات

 فأن0ه منه0ا المس0تفيدين وطبيع0ة المعلوم0ات ه0ذه م0ن والغاي0ةالوح0دات  توفره0ا الت0ي المعلوم0ات ع0ن النظر

 المعلوم0ات تفس0يرو اس0تخدام عملي0ة تيس0ر معين0ة خص0ائص نوعي0ة المعلوم0ات له0ذه تك0ون أنيس0تلزم 

  .(Adrian-Cosmin, 2010:168-174 )بيةــــــــالمحاس

  

  النظام المحاسبي الموحد –ثانيا 

يح0دد بش0كل م0نمط ودقي0ق  يعد النظام المحاسبي الموحد صورة من اقوى صور التوحيد المحاسبي ألنه     
ة، ـ0ـالتطبيق المحاسبي ابتداء من الدليل المحاسبي وانته0اء بأع0داد الق0وائم والحس0ابات الختاميجميع جوانب 

  اذ 

القياس والتوصيل فيه وايض0اً  عمليتييقوم النظام المحاسبي على مجموعة من االسس والقواعد التي تحكم 
تطبيق النظام على كافة الوحدات إمكان أي يقوم على مجموعة من االسس التي تمكن من شمولية التطبيق، 

  .التي تمارس عمليات مختلفة

  طبيعة النظام المحاسبي الموحد: . 1

  ): 34-33: 1998عرف النظام المحاسبي الموحد على انه (الربيدي،     

 هدافألنه يتكون من مجموعة من العناصر التي يشكل متداخل ومترابط ومتماسك لتحقيق ا نظام: -

 محددة. 

محاسبي: ألنه يتن0اول المحاس0بة المالي0ة م0ن حي0ث االس0س والقواع0د والحس0ابات والق0وائم الختامي0ة  -
 والمصطلحات على مستوى الوحدة االقتصادية. 

لمص0طلحات والتعريف0ات المحاس0بية وتوحي0د ال0دليل موحد: ألنه يتناول توحيد االس0س والقواع0د وا -
  المحاسبي وتوحيد الحسابات والقوائم الختامية واسس اعدادها وكذلك توحيد السنة المالية. 
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ويمكن القول انه يمكن تحقيقه على مستوى الدول0ة الواح0دة، ولك0ن م0ن الص0عوبة تحقيق0ه عل0ى مس0توى      
أخ00ف م00ن التوحي00د وه00و التواف00ق او االتس00اق ويقص00د التواف00ق ازال00ة ص00ورة ل00ذلك اس00تخدموا  ونتيج00ة ال00دولَ 

قابل00ة للتس00وية م00ع  التنوع00ات واالختالف00ات ف00ي ال00نظم والمع00ايير المحاس00بية او تخفيفه00ا واالداء عل00ى جعله00ا
يس0تنتج م0ن ه0ذا المعن0ى ان التوحي0د يمث0ل توحي0د ال0نظم المحاس0بية وك0ذلك توحي0د االس0س بعض0ها ال0بعض. 

  ). 165: 2010(عبد هللا،  مبادئ المحاسبيةوالقواعد وال

  .النظام المحاسبي الموحد المطبق في الوحدات االقتصادية: 2

تستخدم ش0ركات القط0اع الع0ام ف0ي جمهوري0ة الع0راق النظ0ام المحاس0بي الحك0ومي او النظ0ام المحاس0بي      
تغطي0ة كل0ف االنت0اج وتحقي0ق  الموحد اذ يطبق على كافة شركات القطاع العام االنتاجية، والتي تعم0ل عل0ى

االرباح، اما النظام المحاسبي الحكومي فيطب0ق ف0ي الوح0دات الحكومي0ة الهادف0ة ال0ى تق0ديم الخ0دمات والت0ي 
، ويتم تحميل السنة المالي0ة بالنفق0ات الت0ي  تدخل ضمن اطار الموازنة العامة للدولة مثل الصحة والتعليم....

فع0ال عل0ى االس0اس النق0دي بغ0ض النظ0ر فيم0ا اذا كان0ت  ) اس0تلمت (يدفعت فعال خالل السنة االيرادات الت0
  لسنة الالحقة او السنة السابقة.هذه المصاريف وااليرادات تعود الى السنة المالية نفسها او ا

  حاسبي الموحد في جمهورية العراق:. مفهوم وتعريف النظام الم3

المحاس0بي الموح0د م0ن قب0ل دي0وان الرقاب0ة المالي0ة بأن0ه  م) النظ0ا11: 1985(دي0وان الرقاب0ة المالي0ة،عرف  
(مجموع00ة م00ن االنش00طة واالج00راءات الت00ي ي00تم بموجبه00ا تجمي00ع البيان00ات والمعلوم00ات المطلوب00ة للتخط00يط 
والتنفيذ والرقابة ويشمل ويتضمن مسك السجالت وفق دليل الحسابات وخطوات العم0ل المحاس0بية المتبع0ة 

بات اس0لمحاس0بي الموح0د ه0ي ال0ربط ب0ين الحان السمة االساسية في للنظ0ام ا. )اتالمعلوم في اعداد وتحليل
المالي00ة والقومي00ة واالحص00ائية، ويعم00ل عل00ى تجمي00ع البيان00ات م00ن خ00الل اس00تخدام مجموع00ة م00ن المب00ادئ 

الوح00دات والقواع00د والمس00تندات والس00جالت والتوحي00د ف00ي اس00تخدام الط00رق المحاس00بية والمص00طلحات ف00ي 
االقتصادية والمتعلقة بالموجودات وطرق احتساب االندثار وتك0وين رأس الم0ال وتقي0يم المخ0زون وم0ن ث0م 
يؤدي الى توفير قاعدة واسعة من البيانات الالزمة بهدف اس0تخراج الم0وازين الت0ي تعب0ر ع0ن المس0تلزمات 

  ). 58: 2005،  دليميال( الرئيسة للتخطيط االقتصادية والرقابة وترشيد القرارات االقتصادية

  

النظام المحاسبي الموحد بأنه" يتمثل في مجموعة من الترتيبات الخاصة  ف) عر47: 2011(الشبلي،  اما 
بتس00جيل البيان00ات والمعلوم00ات المحاس00بية للوح00دة االقتص00ادية واع00داد الموازن00ات التخطيطي00ة والحس00ابات 

د والتع00اريف واالص00طالحات وذل00ك لخدم00ة الختامي00ة والق00وائم المالي00ة ف00ي أط00ار مع00ين م00ن االس00س والقواع00
  اغراض محددة ".

  

قي00اس وتوص00يل المعلوم00ات ان النظ0ام المحاس00بي الموح00د ال يخ00رج ف00ي تعريف00ه ع0ن تعري00ف المحاس00بة      
اال في مجال فرض التوحيد لألسس والقواعد التي يعتمد عليها في تسجيل االنشطة المالية التخاذ القرارات 

المالية، وه0ذا ال يعن0ي ان النظ0ام المحاس0بي الموح0د ه0و ف0رع داد الحسابات الختامية والقوائم وبتبويبها واع
جديد من فروع المحاسبة وانما هو حلقة من حلقات تطورها اذ يجعل من البيانات الت0ي يوفره0ا تتع0دى م0ن 

خ00رى ابرزه00ا لتش00مل فئ00ات ا(داخلي00ة وخارجي00ة) حي00ث الجه00ات المس00تفيدة متطلب00ات الوح00دات االقتص00ادية 
: 1990ال0واعظ والعم0ران،(.الض0ريبية اجهزة التخطيط االقتصادي واجه0زة الحس0ابات القومي0ة واالجه0زة 

  وتتضح اركان هذا التعريف مما يلي: ) 9

 النظام المحاسبي نظام او خطة بالمعنى العلمي لالصطالح ألنه يتمثل في مجموعة من الترتيبات.   - أ

بي) الن هذه الترتيبات تتناول امور المحاس0بة المالي0ة ومحاس0بة ان النظام المحاسبي الموحد(محاس  - ب
 التكاليف وبعض جوانب المحاسبة االدارية. 
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 ان النظام المحاسبي الموحد (موحد ألنه يتناول مج0االت او مي0ادين التوحي0د ف0ي االتجاه0ات التالي0ة  - ت

 )68-47، 2011ي ،وهي: (الشبل

  show\acc\www.accyarab.comتوحيد الدليل المحاسبي  •

 توحيد االسس والقواعد والتعاريف والمصطلحات المحاسبية.  •

 توحيد الحسابات والقوائم المالية الختامية واسس اعدادها.  •

 توحيد نماذج (موديالت)الموازنات التخطيطية واسس اعدادها.  •

 مالية. توحيد السنة ال •

  . اهداف النظام المحاسبي الموحد4

  ): 71: 2005المستوفي، (ي ــــــــيأتما إجمالها باهداف يمكن النظام المحاسبي الموحد يحقق      

ت00وفير البيان000ات الرئيس000ة الالزم00ة واالدوات التحليلي000ة للتخط000يط والتنفي00ذ والرقاب000ة عل000ى مختل000ف   - أ
المستويات وذلك مما يساعد على توفير مجموعة من البيانات باإلضافة الى الموازنات التخطيطية 

 وقوائم الحسابات الختامية. 

ي0ة حي0ث تك0ون حس0ابات الوح0دة ربط الحس0ابات اي حس0ابات الوح0دة االقتص0ادية بالحس0ابات القوم  - ب
المص00ادر الت00ي يس00تند اليه00ا المحاس00ب الق00ومي ف00ي اع00داد الحس00ابات القومي00ة، وق00د  أح00داالقتص00ادية 

ذلك تطوير المحاس0بة القومي0ة يحق0ق االتف0اق ب0ين محاس0ب الوح0دة االقتص0ادية والمحاس0ب  ىاقتض
تبويب البيانات المحاس0بية القومي على االسس والقواعد والتعاريف والمصطلحات وكيفية تحليل و

واعداد القوائم والحسابات الختامية االمر الذي يسهل عملية تجميع البيانات المحاسبية م0ن مس0توى 
 الوحدة الى مستوى الحسابات القومية. 

تجميع البيانات المحاسبية المختلف0ة وعملي0ة تس0هيلها وتبويبه0ا وتخزينه0ا لك0ي تجه0ز كاف0ة البيان0ات   - ت
 تكراره0ا إذاب0ة لألجه0زة المختلف0ة للوح0دة االقتص0ادية ف0ي وق0ت واح0د دون اع0ادة الالزمة والمطلو

كانت تعاني مشكلة وصعوبة في مواءمة ما لديها م0ن بيان0ات قب0ل اع0داد النظ0ام المحاس0بي الموح0د 
 مما تتطلبه االجهزة الخارجية من الوحدات االقتصادية من بيانات. 

  حاسبي الموحد. االسس التي يعتمد عليها النظام الم5

  . )2011ديوان الرقابة المالية المعدل لسنة )، (21: 1985ولعل اهمها: (ديوان الرقابة المالية،

 ترتيب وتبويب الحسابات.   - أ

 التميز بين النشاط الجاري والنشاط االستثماري واالعتيادي واالستثنائي.   - ب

 اعتماد الحسابات المتقابلة ضمن حسابات الميزانية إلظهار التزامات الوحدة والمركز المالي.   - ت

 اعتماد واستناد مبدأ االستحقاق في جميع التصرفات المالية خصوصا في نهاية السنة المالية.   - ث

اعتم00اد اس00لوب قي00د االس00تحقاق بغ00رض ت00وفير البيان00ات الت00ي تطلبه00ا المحاس00ب الق00ومي أله00داف   - ج
 التخطيط والرقابة. 

تبويب االصول الثابتة بصورة عامة حسب استخداماتها وطبيعتها في النش0اط وعل0ى اس0اس البي0ان   - ح
ل بمعن0ى التمي0ز ب0ين والتميز بين الطاقات االنتاجية المستغلة والمشروعات التي ل0م تتهي0أ لالس0تغال

الموج00ودات الثابت00ة والمش00روعات تح00ت التنفي00ذ مم00ا يس00اهم ويس00اعد ف00ي قي00اس حج00م االس00تثمار 
 ونوعيته. 

وض00ع االس00س الت00ي تمي00ز ب00ين رأس الم00ال االحتي00اطي (الملكي00ة العام00ة) وملكي00ة الوح00دة م00ن حي00ث   - خ
 المعالجة المحاسبية والتبويب ألهداف رأس المال الثابت. 
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نستنتج مما ذكر ان النظام المحاسبي الموحد يساعد على اكتشاف االخطاء  عن طريق تقسيم الحسابات      
وفرعية فضال عن المساهمة في اعداد الحسابات على مستوى الدولة ككل نتيجة ة يرئيسالى عدة مستويات 

يض00اً ان مخرج00ات التوحي00د ف00ي اس00تعمال المص00طلحات وبالت00الي ال00ى الس00رعة ف00ي اتم00ام وانج00از العم00ل، وا
النظام المحاسبي الموحد تستخدم في تقييم االداء عن طريق المقارنة بين الشركات او الوحدات االقتص0ادية 

ت0وفير المعلوم0ات التي تعمل في نفس القطاع، او مقارن0ة نت0ائج الوح0دة نفس0ها لفت0رات مختلف0ة، فض0ال ع0ن 
مث00ل حج00ر االس00اس ال00ذي يس00تند الي00ه النظ00ام تالقواع00د اع00داد الموازن00ات التخطيطي00ة، اي ان ه00ذه له00دف 

  المحاسبي الموحد. 

  . مزايا النظام المحاسبي الموحد6

من المزايا للنظام المحاسبي الموحد حيث يهدف الى تبويب وتسجيل المعامالت المالي0ة بموج0ب قواع0د      
   payeviewer.aspx?d45\www.isciray.comالنظام المحاسبي الموحد. 

 ربط مع نظام التكاليف (توزيع المصروفات على مراكز الكلفة).   - أ

مقارنة العمليات المالية عل0ى فت0رة معين0ة م0ع ارق0ام الموازن0ة التخطيطي0ة ع0ن نف0س الفت0رة لمعرف0ة   - ب
 الموقف المالي بالنسبة للخطة. 

 امكانية احتساب ارصدة الحسابات وتدويرها من سنة ألخرى.   - ت

 لق االيراد والمصاريف في نهاية السنة المالية. احتساب واعداد قيد غ  - ث

 امكانية التدقيق للصكوك المفقودة والمستندات المفقودة والسيطرة على تكرار الصكوك.   - ج

لنم0اذج وقواع0د النظ0ام المحاس0بي فقا وواآلنية ومجموعة الحسابات الختامية  القوائم الدوريةتوفير   - ح
  أكثر من عملة في توثيق قيود اليوميات.  ، ودعمالموحد

 وموازين موحد بالنسبة للجهات المطبقة لعدة مناطق.  امكانية توفير قوائم  - خ

ش0هرية ب0ال ت0دفقات  ستمارات اليومي0ة واس0تخراج ق0وائمامكانية تحديد التدفقات النقدية من خالل اال  - د
 تسهيل اعداد الكشف النهائي والسنوي للتدفق النقدي. ل

 . عيوب النظام المحاسبي الموحد 7

أما عيوب النظام المحاسبي الموحد فتتمثل في ان النظام محلي يطبق ض0من ح0دود البيئ0ة العراقي0ة مم0ا      
يؤدي الى ضعف امكانية فهمه واستيعابه بالنسبة للمستثمرين الخارجيين كونه يحتوي على الكثير من نقاط 

ة ف0ي تقي0يم الموج0ودات واع0داد اساس الكلف0ة التاريخي0 واعتماد الدوليةاالبتعاد عن المتطلبات واالحتياجات 
الرق00ام ال تغي00ر الق00وائم المالي00ة مم00ا يعط00ي ص00ورة غي00ر واقعي00ة ع00ن قيم00ة الموج00ودات وبالت00الي ف00ان ه00ذه ا

اتخ00اذ الق00رارات والتخط00يط والتنب00ؤ بالمس00تقبل اي بمعن00ى اخ00ر ان النظ00ام المحاس00بي مس00تخدميها أله00داف 
م لألس00عار وح00دوث التض00خم. ايض00ا ال يق00وم باحتس00اب التغير الحاص00ل ف00ي المس00توى الع00اب00الموح0د ال يأخ00ذ 

ش00هرة الوح00دة او الش00ركة ف00ي القط00اع ال00ذي تعم00ل في00ه، وال يظه00ر ربحي00ة الس00هم الواح00د بالنس00بة للش00ركات 
  المساهمة اذ اكتفى بتحديد مقدار الربح القابل للتوزيع والذي يوزع حسب التعليمات والقوانين النافذة. 

  

ولم يشير الى اي معلومات يمكن استعمالها في تقدير قيمة المخزون والمرتبطة بطبيعة المخزون ومدة      
الخزن وشروط الخزن، وايضا لم يسعر به0ا المس0تلزمات الس0لعية اي ل0م يب0ين طريق0ة التس0عير وانم0ا اش0ار 

  فقط الى سعر تلك المواد المصروفة لإلنتاج على اساس قيمتها. 

  

المهمة التي لم يتطرق لها النظام المحاسبي الموحد والت0ي اهتم0ت الباحث0ة عل0ى دراس0ة ه0ذه من العيوب     
بالمحاس00بة االجتماعي00ة ول00م ي00وفر النظ00ام المحاس00بي الموح00د البح00ث واختياره00ا لموض00وعها ه00و ل00م يه00تم 

الخ00دمات  معلوم00ات ت00رتبط بالنش00اطات االجتماعي00ة الت00ي تق00وم به00ا الوح00دة االقتص00ادية والمتمثل00ة ف00ي تق00ديم



 ــــــــــــــــــــــــاالطار النظري الفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

33 

االجتماعية، وان هناك اهتم0ام متزاي0د ف0ي الوق0ت الحاض0ر بالمحاس0بة االجتماعي0ة، وم0ا له0ا م0ن آث0ار عل0ى 
معالج000ة وكيفي000ة ة ي000البيئ المجتم000ع. ل000م يتض000من النظ000ام المحاس000بي الموح000د الحس000ابات المتعلق000ة بمحاس000بة

علومات بسيطة ع0ن محاس0بة التك0اليف المتعلقة بحماية البيئة من التلوث، وانما يتضمن م (التكاليف)النفقات
وال للرقابة على التكاليف، وايض0ا ل0م يتط0رق ال0ى الكل0ف النوعي0ة  9و8و7و6و5وذلك باستخدام الحسابات 

  يتم معالجتها بموجب النظام. كيف 

  

واخيرا صدر النظام المحاسبي الموحد خالل الثمانينات ولم تجري اي تغيرات س0واء أكان0ت اقتص0ادية      
اسية وغيرها وخصوصا بعد هذا التأريخ حدثت الكثير والعدي0د م0ن التغي0رات االقتص0ادية والسياس0ية او سي

  .2011سوى تعديل النظام المحاسبي الموحد  ادت الى ظهور الكثير من االحتياجات والمتطلبات

كما ان شركات القطاع العام تعرضت للعديد م0ن التغي0رات الهيكلي0ة والفني0ة وم0ع ذل0ك م0ا ي0زال النظ0ام      
تكيي0ف النظ0ام المحاس0بي له0ذا يج0ب ). 57: 1995المحاسبي الموحد مطبقا كما صمم ألول مرة (الحبيطي،

تغي0رات الجدي0دة الموحد وجعله مرن الى درج0ة يس0توعب ك0ل التغي0رات او التع0ديالت لك0ي يواك0ب تل0ك الم
  المحاسبة البيئية بشكل خاص والمحاسبة االجتماعية بشكل عام. يتعلق بفيما خاصةً 

  

البيئي0ة  االعتب0ار النش0اطاتاالخ0ذ بنظ0ر  مما ت0 إذايتضح مما سبق ان النظم المحاسبية تبقى في قصور دائم 
ي00ة الت00ي س00يتم تناوله00ا ف00ي محاس00بي يطل00ق علي00ه المحاس00بة البيئ إط00ارللوح00دات االقتص00ادية وتجس00يدها ف00ي 

  القادم.المبحث 

  

  

  المبحث الثاني

  البيئية المحاسبةمدخل الى 

  تمهيد 

شغلت الهيئات أصبحت قضايا البيئة والمحافظة عليها تشغل اغلب البلدان المتقدمة والبلدان النامية كما      

، إذ تمي00ز الق00رن العش00رين بتن00امي  ال00وعي البيئ00ي ل00دى المجتمع00ات ع00ن طري00ق ادراك والمنظم00ات العالمي00ة

المجتمع مدى الحاجة الى العناية بالبيئة بسبب االضرار واالخطار التي تؤثر على البيئة والتي يطلق عليها 

االقتص00ادية الس00لبية عل00ى الم00وارد اث00اره حي00ث م00ن يع00د التل00وث ظ00اهرة له00ا ابعاده00ا االقتص00ادية اذ التل00وث، 

ذلك الكائنات الحية االخرى الى ، يتمثل باآلثار السلبية على االنسان والمجتمع، اضافة اهددة واستنفاوالمحد

لذا فقد تناولت0ه العدي0د م0ن البح0وث والدراس0ات الهادف0ة ال0ى التقلي0ل من0ه او الح0د م0ن  . الكون  الموجودة في

  تأثيراته. 

التك0اليف  ه0دف قي0اسبحاسبين عن طريق تكثي0ف الجه0ود اهتمام الم Pollutionنالت مشكلة التلوث اذ     

للح00د او معالج00ة االض00رار الناتج00ة ع00ن التل00وث، فض00ال ع00ن ذل00ك اهتم00ام معظ00م  وح00داتالت00ي تتحمله00ا ال

  الحكومات لسن تشريعات وقوانين وتعليمات بيئية يجب على الوحدات االلتزام بها. 
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البيئة، سيتم التطرق في هذا المبحث الى بع0ض المف0اهيم المتعلق0ة وبقصد الوصول الى فهم وإدراك لمفهوم 

بالبيئة والتلوث البيئي والنظام البيئي وغيرها وبيان اث0اره االقتص0ادية واالجتماعي0ة ليك0ون م0دخالً للتع0رف 

  وحدات االقتصادية للتلوث.على المعلومات البيئية وعالقتها بالتلوث البيئي التي تحدثها ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    Concept Of Environmentوالً: مفهوم البيئة ا

يعد مفهوم البيئة من المفاهيم الواسعة والشاملة، فقد تعددت مف0اهيم البيئ0ة اذ ل0م يتف0ق الكت0ّاب والب0احثين      
د والت0رابط والت0داخل ف0ي مكوناته0ا ي0يع0ود الس0بب ال0ى ش0دة التعقان والدارسين ح0ول تعري0ف البيئ0ة ويمك0ن 

ن م0اوعناصرها وتباينت مفاهيمها حسب رؤية الباح0ث وتخصص0ه اذ ان0ه يعتم0د عل0ى الزاوي0ة الت0ي ينظ0ر 
وسوف نتطرق الى بع0ض ه0ذه المف0اهيم باإلض0افة ال0ى جوانبه0ا والعناص0ر المكون0ة له0ا فق0د ج0اءت خاللها 

ة بأنها مشتقة من الفعل الثالثي (ب0وأ) وه0و المك0ان او في معاجم اللغة العربي Environmentكلمة البيئة* 
المح00يط او المن00زل ال00ذي يع00يش في00ه الك00ائن الح00ي ، اي المس00تقر في00ه ويق00ال تب00وأت من00زالً اي بمعن00ى نزلت00ه 

  ). 46-45: 2003(معجم لسان العرب، وهيأته.

  

بيئة بمختلف عناصرها لل سبحانه وتعالى لقد وردت في القران المجيد ارشادات ودالئل الى تسخير هللا      
لخدمة البش0ر ، خل0ق هللا س0بحانه وتع0الى االرض وس0خرها لإلنس0ان واكتش0اف كنوزه0ا وخيراته0ا والس0عي 

ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اْألَْرَض ذَل0ُوًال َفاْمُش0وا ِف0ي َمَناِكبَِه0ا  فيها، ومن االشارات القرآنية نجد في كتابه الكريم :"
وتلويثها والسعي في خرابها:" َوَال  )، كما نهى عن فسادها15وا ِمْن ِرْزِقِه َوإَِلْيِه النُُّشوُر" (الملك، اآلية َوُكلُ 

َ َال يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن"(القصص ، اآلية    )، وايضا قوله تعالى" َوَال تُْفِسدُوا ِفي 77تَْبغِ اْلفََسادَ ِفي اْألَْرِض إِنَّ �َّ

باإلضافة الى الكثير من اآليات القرآنية االخرى الدال0ة الت0ي  )،56اآلية  "(األعراف،بَْعدَ إِْصَالِحَهااْألَْرِض 
رت لخدم0ة االنس0ان خِ ُس0 لألضرار البيئية، مما يالح0ظ ان جمي0ع العناص0ر البيئي0ةفيها تطرق القران الكريم 

االرض، وك00ذلك ج00اءت العدي00د م00ن  مم00ا يتح00تم عل00ى البش00رية ان ال يفس00دوا م00ا س00خره هللا س00بحانه له00م ف00ي
كلها اشارات ودالئ0ل توض0ح ان ه0ذه العناص0ر  .عن األذى بصورة مباشرةالنبوية الشريفة تنهى  األحاديث

البيئية التي سخرت في مجموعها لخدمة االنسان ال يج0ب ان تفس0د وت0دمر وال تس0تغل بطريق0ة غي0ر س0ليمة 
  ). 34: 2010ورشيدة. (مسدور،
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البيئة الطبيعي0ة بم0ا تتض0منه م0ن عناص0ر الترب0ة والم0اء واله0واء لمعنى العام لمفهوم البيئة، فان فتباين ا     
فباإلمكان تحسس مك0ان الك0ائن الح0ي والبيئ0ة المحيط0ة بكاف0ة الح0واس او بإح0داها لك0ن االم0ر يختل0ف عل0ى 

   .الوحدات االقتصادية ألدراك بيئتها

  

 العوام0ل الت0ي تح0يط بالوح0دة "مجموع0ةبأنه0ا البيئ0ة  Anderson & Jansen, 1992 :2) ( يع0رف     

ي الق00وى ذات الطبيع00ة االجتماعي00ة، االقتص00ادية، الثقافي00ة، السياس00ية ا ."ت00ؤثر ف00ي قراراته00ا واس00تراتيجياتها
  )Jone, 1995 :406(االنتاجية التي تؤثر في قدرة الوحدة للحصول على مواردها 

ان البيئ00ة ه00ي العوام00ل المحيط00ة بالوح00دة االقتص00ادية وأنه00ا  )(Robbines,1998 :500 يع00رف م00اك     
  مجموعة الوحدات والقوى الخارجية الواقعة والتي تمتلك تأثيرا محتمال في اداء الوحدة او المنظمة. 

 

وفي هذا الصدد ان مفهوم البيئ0ة ال يش0مل او يحت0وي فق0ط الفق0رات الت0ي اورده0ا م0ؤتمر االم0م المتح0دة      
ه0ي ك0ل ش0يء يح0يط باإلنس0ان وال0ذي يش0مل االرض والم0اء  ف0ي س0توكهولم عن0د تعريف0ه للبيئ0ة،الذي عق0د 

وانما يض0م  ). 164: 1999والهواء والحيوانات والنباتات وغيرها من المواد الغير متجددة (االمم المتحدة،
م0ن اج0ل اش0باع كذلك الموارد المادية واالجتماعية المتاحة في مكان ما، وف0ي وق0ت م0ا والت0ي ي0تم رص0دها 

  ). 4: 2015(مهاوات،)؛ 15: 2001متطلبات او حاجات او مستلزمات االنسان وتطلعاته (المراياتي ،

*البيئة لغة يشتق مصطلح البيئة في اللغة العربية من الجذر(بوا) الذي اخذ من الفعل الماضي(باء) وقال ابWن منصWور فWي 
  .معجمه الشهير لسان العرب، باء الشيء اي رجع اليه

مما تقدم يمكن القول بأن البيئة ما هي اال نظ0ام طبيع0ي متكام0ل ومت0وازن كم0ا خلق0ه هللا ج0ل وع0ال م0ن      
العالقات المتبادلة والمتوازنة بين المكونات الحية وغير الحية وتتفاعل فيم0ا بينه0ا لتح0افظ عل0ى التكام0ل او 

  ى نشوء ما يعرف بالتلوث البيئي. يؤدي الالتوازن البيئي، وان اي خلل في توازن هذا النظام الطبيعي س

    Environment pollutionثانياً: التلوث البيئي: 

اهتم00ام العدي00د م00ن المس00تويات االجتماعي00ة المختلف00ة والقطاع00ات لق00د اس00تأثر موض00وع التل00وث البيئ00ي      
مجموعة ضيقة من الباحثين والعلماء والخبراء، خصوصا بعد في مفهومه االقتصادية بعدما كان يتعارض 

الثورة الصناعية الكبرى في اوربا والتوسع الكبير في االنتاج الصناعي والتقدم التكنولوجي وظهور بعض 
الصناعات المعقدة، والتي يزداد االهتمام بها واالستثمار فيها ف0ي ه0ذه الفت0رة الزمني0ة وذل0ك لتس0ببها للكثي0ر 

لوثات في البيئة والمجتمع ومن ثم تؤثر بطريقة عكسية عل0ى نش0اطات المنظم0ات الص0ناعية ،ل0ذلك من المت
ل0بعض المنظم0ات يس0تلزم الت0أثيرات ه0ذه يجب تخف0يض ه0ذه الت0أثيرات الس0لبية عل0ى البيئ0ة وخصوص0ا ان 

كل هذا ت0رك  التأثيرات،هذه  ىــللقضاء علطويلة إنفاق رأسمالي كبير الى جانب انها تتطلب فترات زمنية 
   وراءه تأثيرات سلبية في البيئة والمتمثلة بحدوث التلوث.

  

والحديث00ة الت00ي حظي00ت باهتم00ام كبي00ر ف00ي  أص00بح موض00وع  تل00وث البيئ00ة أح00د االتجاه00ات الهام00ة لق00د      
تلعب0ه لتزاي0د ال0دور الكبي0ر ال0ذي  ف0ي ذل0ك يع0ود الس0بب،والسنوات األخيرة في مختلف المجتمع0ات وال0دول 

خ0الل االس0تغالل الج0ائر ، وع0دم  البيئة في حياتن0ا ، لت0داخل العدي0د م0ن العوام0ل الم0ؤثرة عل0ى البيئ0ة ، م0ن
االلتزام بتطبي0ق مع0ايير الحف0اظ عل0ى البيئ0ة م0ن قب0ل الوح0دات الص0ناعية والخدمي0ة  ، ك0ل ذل0ك ي0ؤدي إل0ى 

رت0ب عل0ى الوح0دات االلت0زام ب0دفع تي التلوث والذي يؤثر على الشركات والمجتمعات على حد س0واء ، مم0ا
  )337: 2010والعيسي، المخادمة(مثل،يضات لقاء هذا التلوث الذي حصل تعو
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    14000يزوألمعايير التقييم ذات العالقة با

  بالبيئة ذات العالقةو               

 التدقيق الـبيئي 

إرشادات للمبادئ العامة للتدقيق  14010آيزو 
 البيئية.

إرشادات للتدقيق البيئي وإجراءات  14011آيزو 
 وطرق التدقيق، تدقيق نظام اإلدارة البيئية.

إرشادات للتدقيق البيئي، المؤهالت  14012آيزو 
دقيق أنظمة المطلوبة للمدققين الذين يقومون بت

 اإلدارة البيئية.

 اعتبارات األمور البيئية. 3410آيزو

 نظام اإلدارة الـبيئية       

نظام اإلدارة  14001اآليزو 
البيئية /إرشادات ومواصفات 

 لالستعمال

نظام اإلدارة  14004اآليزو 
 البيئية / إرشادات عامة للمبادئ.

  دورة الحياة  تقييم  

 المبادى واإلطار14040اآليزو  

 االهداف والتحليل14041

  14050آيــزو   
         تعـاريف

ومصطلحات
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ربيعة عطا هللا حسين السعّدي، "الضريبة البيئية ودورها في الحد مWن التلWوث البيئWي دراسWة تطبيقيWة ، السعّدي المصدر:
الء "، بحث مقدم إلى مجلس المعهد العالي للدراسWات المحاسWبية والماليWة وهWو جWزء مWن متطلبWات في معمل أسمنت كرب

 .57: 2011نيل شهادة الدبلوم العالي المعادل للماجستير في تخصص الضرائب،

 

لذلك ازداد االهتمام بالبيئة والمجتمع في السنوات األخيرة، وأص0بح وج0ود نظ0ام محاس0بي يه0تم بالبيئ0ة      
ضرورة يلزم اإلسراع بها، والبد من وجود النظام المحاسبي للقض0اء عل0ى تل0وث البيئ0ة، اذ ان ت0وافر نظ0م 

أنشطة التل0وث البيئ0ي وه0ذا ضريبية خاطئة وأساليب محاسبية مضللة من اهم األسباب التي أدت الى زيادة 
  ). 31: 2014يستلزم تعديل في القوانين المنظمة للوحدات وتكوين نظام محاسبي يهتم بالبيئة (خليفة ،

  

هو الفضالت او النفايات الملوثة  بتعاريف عدة، منها تعريف التلوث pollutionلقد تم تعريف التلوث      
والح0رارة الت0ي ت0ؤذي االنس0ان بط0رق مختلف0ة وتقل0ل م0ن امكاني0ة (الصلبة والسائلة والغازية) والضوض0اء 

  ).EL.Serafy,1993: 26استغالل البيئة مواردها (

  

ان00ه الط000ارئ غي000ر المناس00ب ال000ذي ادخ000ل ف00ي التركيب000ة الطبيعي000ة (الفيزيائي000ة،  *كم00ا ع000رف التل000وث      
الكيمياوية، البيولوجية) للتربة او الماء او الهواء فأدى الى فساد او تغير في نوعية تلك العناصر مما يلح0ق 

  ). 29: 2002الخطر بمكونات البيئة ويفقد ويخل بتوازن نظامها (طراف ،

  

الخلط او التلطيخ ويرتبط بوجود مواد او طاقات خطرة او ضارة في المحWيط الWذي نعWيش فيWه بنسWب  *التلوث باللغة يقصد
  غير طبيعية من شأنه االضرار بالكائنات الحية او االنسان في راحته وصحته ومأمنه.

ا كما عرف التلوث هو مجموع التغيرات الكمية والكيفية الخطرة والضارة بعناصر البيئة مم0ا يخ0ل توازنه0
وي00ؤدي ال00ى مش00اكل اقتص00ادية تع00وق ق00درة المجتمع00ات عل00ى التنمي00ة وق00درة المش00روع باس00تغالل م00وارده 

  ). 11: 2011المتاحة بكفاءة (الدوسري،

والتل00وث البيئ00ي ع00رف عل00ى ان00ه ك00ل تغي00ر كم00ي او كيف00ي ف00ي عناص00ر البيئ00ة ال تق00در االنظم00ة البيئي00ة      
وث0ات طبيعي0ة تن0تج م0ن عناص0ر البيئ0ة ذاته0ا كاألترب0ة والغ0ازات باستيعابه دون ان يفقد توازنها، وهناك مل

اس00تحدثه االنس00ان ف00ي البيئ00ة م00ن تقني00ات مث00ل وس00ائل المواص00الت ون00واتج م00ن وملوث00ات مس00تحدثة ناجم00ة 
  ).5: 2015االنشطة الصناعية والتفجيرات والمخلفات البشرية (مهاوات، 

   :)27: 2006انواع وحسب ما اشار اليه (الفتالوي،ويمكن تقسيم التلوث البيئي عموما الى عدة      

 مثل تلوث التربة والماء والهواء.  تلوث مادي: .1

كالضوضاء التي تنتج عن اآلالت والمك0ائن ومحرك0ات الس0يارات وغيره0ا مم0ا  تلوث غير مادي: .2
  تسبب ضجيجاً يؤثر على اعصاب االنسان ويلحق الكثير من االذى. 

وهكذا يمك0ن الق0ول ان للتل0وث البيئ0ي اث0ار س0لبية ت0نعكس اثاره0ا وت0ؤثر عل0ى ص0حة االنس0ان ومعيش0ته     
فض0ال ع0ن ذل0ك  البيئة،ورفاهيته بصورة مباشرة او غير مباشرة ويمكن تالفيها عن طريق المحافظة على 

َوَال تَْبغِ اْلفََس0ادَ ِف0ي اْألَْرِض إِنَّ  وتعالى"نظام تشريعي كما في قوله سبحانه قبل ان يكون كونه واجب ديني 
َ َال يُِحبُّ اْلُمْفِسِديَن"(القصص، اآلية  َّ�77 .(  

الناجم عن مخلفات النشاطات اإلنتاجية فهي متعددة ويمكن ادراجها باآلتي اما عن انواع التلوث البيئي      
)Khalid Attia:2000: 22،9-8: 2016ل،)، (أللى وغاف11-10: 2002)، (الطائي:(  

  :water pollutionتلوث الماء*   .1
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ين00تج تل00وث الم00اء بس00بب النش00اطات االنس00انية المختلف00ة واالس00تخدامات الحياتي00ة، الزراعي00ة، الص00ناعية،  
المدنية، وان التلوث الذي يصبب الماء يؤدي الى تغير في الخواص الكيمياوي0ة والفيزيائي0ة والبيولوجي0ة او 

 الصفات الجمالية. 

مس00ببات االم00راض والم00واد الكيمياوي00ة المس00احة والم00واد مث00ل ان00واع ويمك00ن تقس00يم تل00وث الم00اء ال00ى ع00دة 
  العضوية القابلة للتحلل. 

ويتل00وث الم00اء بس00بب عوام00ل بش00رية وطبيعي00ة اذ تص00بح غي00ر ص00الحة لالس00تخدام او االس00تهالك البش00ري 
ر التكنولوجي00ا والعل00م وزي00ادة نم00و الس00كان والحي00واني وم00دمرة للغط00اء النب00اتي وي00زداد تل00وث الم00اء بتط00و

   ).Davis & Cornwell,2008: 354والتطور الصناعي والزراعي (

  :  Air pollutionتلوث الهواء  .2

وجود ملوثات في الهواء الخارجي او في الغالف الجوي بتراكيز وخواص معينة، ولفترة من الزمن تض0ر 
 ). Khitoliya,2004: 102وتهدد حياة االنسان وممتلكاته (

تمزقا في طبقة االوزون التي تخص وتحمي الكائن0ات الحي0ة والج0نس البش0ري م0ن وقد يسبب تلوث الهواء 
م عدسة العين وضربة الشمس وس0رطان الجل0د، وان مس0ببات تل0وث اله0واء امخاطر االصابة بأمراض اعت

 ت0ؤدي ال0ى تول0د غ0از االوزون، وم0ا تنتج0ه (وس0ائط النق0ل) الت0ي عديدة ومنها ما ينتج من عوادم السيارات

  ن ــــينتج ع ا) ومUNESCO,1999: 12(الكيمياوية عض الوحدات(الشركات) الصناعية من المركبات ب

حرق غير كامل للوقود في العديد من المشاريع الصناعية وبالتالي يؤدي بالهواء الج0وي، ولتجن0ب انبع0اث 
   دات الحديثة والمرشحات باألجهزة.وسائل تقنية كالمعالغازات او تقليلها البد من توفر 

%)وهWWي مWWن العناصWWر االساسWWية للكائنWWات الحيWWة، الWWى جانWWب البحيWWرات 71مسWWاحة سWWطح االرض (*الميWWاه حWWوالي ثلثWWي 
  واالنهار المنتشرة على الكرة األرضية.

  :  Soil pollutionتلوث التربة  .3

  الحاق الضرر بالتربة كبيئة صالحة للنمو، نوعي من شأنه ان يؤدي الى او يقصد بها كل تغير سلبي، كمي 

واالنحدار بمواصفاتها الكيمياوية والطبيعية، بما يؤثر سلبيا على الم0دخالت الزراعي0ة المس0تعملة، ويح0دث 
هذا التلوث بسبب سوء استعمال او استغالل االنسان للتربة بش0كل مباش0ر او غي0ر مباش0ر، والملوث0ات الت0ي 

المبيدات الزراعية كما ان سوء استعمال تصيب التربة كثيرة منها المياه العادمة المنزلية، نفايات التعدين، و
االنس0ان للترب0ة بس0بب اس0تخراج المع0ادن المختلف0ة ك0الفحم وال0نفط يع0د م0ن المص0ادر الرئيس0ة لح0دوث ه0ذا 

والتص0حر وتس0رب الم0اء ودف0ن النوع من التلوث فضال عن ما تعانيه التربة من مشاكل االنج0راف الم0ائي 
 نوعي0ة الترب00ة وخف0ض انتاجيته0ا فض00ال ع0ن االض0رار الت00ي الفض0الت النووي0ة ك00ل ذل0ك بس0بب ت00دهور ف0ي

  تصيب الكائنات الحية والبشر. 

  التلوث االشعاعي: .4

النوع م0ن الملوث0ات وهو التلوث الناجم عن االشعاعات النووية والذرية، ويسبب التعرض الى هذا      
ويعتب0ر ه0ذا الن0وع م0ن  المتراكب0ة،االصابة باألمراض السرطانية واالضرار الصحية واالثار الوراثية 

)، أي 52-49: 2004اشد الملوثات خطورة بسبب انها تفتك بالحياة والجماد على حد سواء (التركاوي،
االنس0ان بس0هولة دون اي مقاوم0ة وال يت0رك اث0را ف0ي جس0م وال يشم ويتس0لل ال0ى  انه ال يرى وال يحس

  ار بالغة قد تؤدي الى حياته. بادي االمر ولكن عند دخوله جسم االنسان يصيبه بأضر

  :  Noise pollutionالتلوث الضوضائي .5

يعد التلوث الضوضائي م0ن اه0م الملوث0ات البيئي0ة، واص0بحت الضوض0اء تش0كل خط0ر عل0ى البيئ0ة      
وترتبط بشكل كبير مع ظهور المدينة والمناطق الصناعية وما صاحبها من تطور في كاف0ة المج0االت، 
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والتلوث الضوضائي بانه تداخل مزيج من االصوات المزعجة التي ت0ؤثر ف0ي حي0اة االنس0ان العض0وية 
حته ويفقدان السمع وجهازه العصبي إذا تجاوزت الحدود التعرضية المسموح بها وتغرقه في بحر وص

 )،27: 1995الس0امرائي، ب0ه (من الضجيج المس0تمر ال0ذي يلح0ق اض0طرابات نفس0ية وص0حية متع0ددة 
  ).94: 2012خرون،آ(الشمري و

      التلوث بالنفايات الصلبة. 6

وذلك عن  سواء، حد على البلدان النامية والمتقدمة تواجه التي التحديات أهم أحدالصلبة  تشكل النفايات
البيئ00ة وب0دون ت0أثير عل0ى  وتحويله0ا ومعالجته0ا وال0تخلص النه0ائي منه0ا بأم00ان جمعه0ا طري0ق عملي0ة

وتع0د  وتط0ورهم، الس0كان أع0داد م0ع طردي0ة بعالق0ة ت0رتبط كونه0ا ).148: 2012التميمي، ( والمجتمع
زي0ادة مع0دالت مصادر التل0وث البيئ0ي الس0يما أخ0ذت كمياته0ا ت0زداد يوم0ا بع0د ي0وم بس0بب  أحدالنفايات 

  ).183: 2015،دمحم واليساريالصناعي (والتطور وارتفاع المستوى االقتصادي النمو السكاني 

كاف0ة النفاي0ات الناتج0ة ع0ن النش0اطات البش0رية والحيواني0ة  بانه0ا (Tadesse ,2004:1) اذ عرفه0ا     
عنص0ر بانه0ا  التي عادة ما تعد صلبة ويتم التخلص منه0ا باعتباره0ا غي0ر مرغ0وب فيه0ا اوغي0ر مجدي0ة

مرف000000وض وال000000ذي تنتج000000ه مختل000000ف النش000000اطات البش000000رية وي000000تم ال000000تخلص من000000ه م000000ن قب000000ل 
  .)(Jain & Singhal, 2014:374 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالعام

"كل مادة تكاد أن تع0د قيمته0ا االقتص0ادية قليل0ة اومعدوم0ة ف0ي وض0عها الح0الي ان النفايات يمكن القول 
معالجته0ا لتص0بح  اإلنس0ان، وباإلمك0انوتؤثر سلبا على البيئة وضررا على المجتمع وتنتج عن أنشطة 

ض وإع00ادة االس00تخدام وإع00ادة الت00دوير ، ان معالج00ة النفاي00ات تش00مل أنش00طة الخف00ذات ت00أثير إيج00ابي"
واالس00ترداد وال00تخلص اآلم00ن م00ن النفاي00ات ف00ي الطم00ر الص00حي م00ا يس00مى بالتسلس00ل الهرم00ي للنفاي00ات 

  .(Baud et al, 2004:6)) 6الموضح بالشكل (

  6 الشكل

  التسلسل الهرمي للنفايات

           
Baud, Isa, et al, (2004), Solid Waste Management  And Recycling, First Edition, 

Kluwer Academic Publishers, USA,p6.  

 الطمر الصحي
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واغل ـالش00 أب00رز م00ن ص00ار البيئ00ة إي00ذاء دون م00ن منه00ا وال00تخلص الم00واد ه00ذه معالج00ة أن         
النفايات الصلبة فهناك من ص0نفها )، ولقد تنوعت رؤى الباحثين عند تصنيفهم لمصادر 8: 2012(شينناخ،

، الخ0دمات البلدي0ة، مواق0ع المؤسس0ات عل0ى انه0ا (الس0كنية، التجاري0ة، الص0ناعية الزراعي0ة، البن0اء واله0دم،
مص0ادر  تص0ويريمك0ن و .(Tchobanoglous & kreith,2002:1) محط0ات معالج0ة مي0اه المج0اري)

  :) كاالتي7الشكل(بيئي وانواعه كما في التلوث ال

  7الشكل      

  أنواع التلوث البيئي   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  

ربيعة عطا هللا حسين السّعدي، "الضريبة البيئية ودورها في الحد من التلWوث البيئWي دراسWة تطبيقيWة فWي معمWل السّعدي  ،المصدر:
 .30: 2011 ،وهو جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي المعادل للماجستير في تخصص الضرائب أسمنت كربالء "،

المختلف0ة عل0ى النظ0ام  عل0ى اس0اس تب0اين الت0أثيرات التلوث الى مستويات حسب درج0ة خطورت0ه ينقسم      
   :)Miller,2005: 645()، 62-61: 2007مخلف، ()، 53: 2011،جبار( ،)8: 2015اسماء ،البيئي (

وهو التلوث البيئي الذي يستطيع االنس0ان ان يتع0ايش مع0ه  التلوث غير الخطير (التلوث المقبول): .1
ب00دون ان يتع00رض للمخ00اطر او الض00رر، كم00ا ان00ه ال يفق00د او يخ00ل ب00التوازن البيئ00ي وف00ي الحرك00ة 
التوافقي00ة ب00ين مكون00ات ه00ذا الت00وازن، وه00ذا التل00وث يوج00د ف00ي ك00ل من00اطق الك00رة االرض00ية وتك00ون 

 منطقة من مناطق العالم منه. ضمن الحدود المسموح بها، وال تكاد تخلو 

التلوث البيئي الذي يظهر له تأثيرات سلبية تؤثر على االنسان والبيئة الت0ي يع0يش  التلوث الخطير: .2
 فيها، وهو يرتبط باألنشطة الصناعية بكافة اشكالها. 

وهو متصل بالتطور التكنولوجي والتق0دم الص0ناعي وه0و ال0ذي يح0دث في0ه انهي0ار  التلوث المدمر: .3
للبيئ00ة واالنس00ان س00ويا ويقض00ي عل00ى جمي00ع اش00كال الت00وازن البيئ00ي نظ00را الخ00تالل الت00وازن بش00كل 

  ): Jain C,1990: 96جذري. (

جمع المعلومات الهامة على البيئة من المح0يط الخ0ارجي وك0ذلك يتطلب على المدراء في الوحدات   - أ
تثقي00ف االنس00ان ع00ن طري00ق مص00ادر االع00الن والص00حف والكت00ب وغيره00ا وه00ي مص00ادر عام00ة، 
والجمعي000ات المهني000ة والنقاب000ات واالتح000ادات وغيره000ا وه000ي مص000ادر مهني000ة، والحكوم000ة متمثل000ة 

 بالتشريعات والقوانين والضوابط التي تصدرها. 

ت0راخيص  وق0فو ،التل0وثوتط0ور وتحس0ين اس0اليب مكافح0ة  ي والحس الذاتي لدى الشخص،الوع  - ب
 مزاولة النشاط الصناعي الذي يلوث البيئة.

  

 تلوث الهواء

 مخلفات منزلية-

 مخلفات صناعية-

 مخلفات زراعية -

مخلفات ناقالت -
 النفط

 انواع التلوث البيئي

 تلوث مادي تلوث معنوي

 تلوث فكري ونفسي تلوث ضوضائي تلوث كهرومغناطيسي تلوث التربة تلوث الماء

 تكنولوجيا  -

 انفجارات -

انشطة البناء  -
 واالعمار 

 النقلوسائل  -

 محطات كهربائية-

 محطات البث-

محطات االتصاالت -
 والهواتف النقالة

يمكن -
 السيطرة عليه

 نال يمك-
 السيطرة عليه

 قمامة   

 لمناز -

 صناعية-

 زراعية-
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فالدقة عن المعلومات البيئية يك0ون ام0ر ذات اهمي0ة بالغ0ة ل0نظم المعلوم0ات ل0ذلك يمك0ن قي0اس دق0ة       
معلوم0ات ع0ن ان تت0وفر ل0دى الوح0دات  يج0ب)، وان0ه Alter,1999: 134المعلومات بع0دد االخط0اء (

 )Hannula & Dirttimaki,2003: 593-599واحتياجات المجتمع (مستلزمات البيئة وخاصة عن 

  . )94-93: 2014(جاسم، ،

   :واإلنتاجيةاالتي يوضح اثار التلوث البيئي وانعكاساته على الصحة ) 2( والجدول

  2الجدول 

  على الصحة واالنتاجيةآثار التلوث البيئي وانعكاساته 

  أثرها على اإلنتاجية  أثرها على الصحة  المشكلة البيئية

تلWWWWWWWWWWوث المWWWWWWWWWWاء 
  وندرته

  

يWWؤدي تلWWوث المWWاء وندرتWWه الWWى وفWWاة االنسWWان 
وكثيWWر مWWن االمWWراض فWWي كWWل سWWنة، مWWع رداءة 
االحWWWوال الصWWWحية والعWWWادات لألسWWWرة وزيWWWادة 

  الضرر الصحية لنتيجة عن الندرة

البلWديات تكWاليف فWي سWبيل تWوفير تتحمل المؤسسات 
الماء المأمونة واستنفاذ خزانات الميWاه الجوفيWة ممWا 
يWWWؤدي الWWWى تنWWWاقص المWWWاء ثWWWم الحWWWد مWWWن االنشWWWطة 

  االقتصادية.

تWWأثيرات حWWادة ومزمنWWة عديWWدة تلحWWق بالصWWحة،   تلوث الهواء
المستويات الهائلة مWن المWواد الهبائيWة الدقيقWة 

مسWWئولة عWن الوفيWWات العالقWة فWي هWWواء المWدن 
المبكرة، وحاالت السعال المWزمن وحWدتها لWدى 
االطفWWال والنسWWاء يتWWأثرون مWWن الهWWواء المشWWبع 

  بالدخان في المنازل

تWWWأثيرات االمطWWWار الحمضWWWية علWWWى االحيWWWاء المائيWWWة 
والنباتات والقيود المفروضة على االنشطة المركبات 

  واالنشطة الصناعية في االوقات الحرجة

الصWWWWلبة  النفايWWWWات
  والخطيرة

تنتشWWWWWر االمWWWWWراض بفعWWWWWل انسWWWWWداد المجWWWWWاري 
والقمامة العفنWة ومضWار النفايWات الخطWرة هWي 
مخاطر محلية بشكل نمطي لكنها غالبا ما تكون 

  حادة

  تلوث موارد المياه الجوفية

Source: world Bank, Development and Environment, 1992: 17  

البد ان يكون لدى المهتمون في المجال المحاسبي مفهوم يحق0ق التق0ارب ب0ين المنظوم0ة البيئي0ة والفك0ر      
المحاس00بي، ونظ00را م00ن ك00ون البيئ00ة م00ا ه00ي اال مجموع00ة الم00وارد ف00ي تفاع00ل مس00تمر م00ع بعض00ها ال00بعض 

  يحتويها النظام الكوني، او مشكلة ما يعرف بالنظام البيئي. 

  Environment Systemثالثاً: النظام البيئي 

م ورغ0م ان 1935ع0ام  Tansleyان تعبير النظام البيئي استعمل ألول مرة م0ن قب0ل الع0الم البريط0اني      
هذا المفهوم ليس بالحداثة، اذ وج0دت االش0ارات وال0دالئل الي0ه ض0من مف0اهيم وح0دة البيئ0ة والكائن0ات الحي0ة 

 م، وم0ن1887االمريك0ي ع0ام  Forbsم، وع0الم البيئ0ة 1877عام  Karl Mobiasباللغة االلمانية من قبل 

)، فه0ي مجتم0ع 40-39: 2002م (الس0عدي،1903-1846الذي تأكد هذا المفه0وم  Dokutchavم لقبل العا
من الكائنات الحية يتفاعل مع مكونات او عناص0ر البيئ0ة غي0ر الحي0ة المحيط0ة ع0ن طري0ق دخ0ول وخ0روج 

  ).72: 2008، خرونآالطاقة والمادة (عابد و

ان النظام البيئي الذي تعمل فيه الوحدة هو نظام كلي أكبر من نظام الوح0دة وان ه0ذه الوح0دة او غيره0ا      
ويتميز هذا النظام الدقيق ). 36: 2006ظام البيئي (ابراهيم،هي نظام مساند ثانوي او فرعي يتشكل فيها الن

باالتزان ب0ين عناص0ره المختلف0ة لض0مان اس0تمراره ف0ي أحس0ن حاالت0ه لتع0دد عناص0ره ك0ل بمق0دار ال ي0ؤثر 
) وه0و نظ0ام 18: 2008عل0ى توازن0ه (الحف0يظ، أحدهما على االخر وبتفاعل مستمر ليح0افظ النظ0ام البيئ0ي 

  ). Davis & Masten,2009: 2-3ية (بيولوجي وفيزيائي يحيى فيه البشر وبقية الكائنات الح
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 Abioticاو غي00ر حي00ة  Bioic factorsك00ذلك يع00رف عل00ى ان00ه وح00دة مكون00ة م00ن مكون00ات حي00ة      

factor متفاعلة ومتداخلة فيما بينها متبادلة العالقات بالتأثير والتأثر وفق نظام ديناميكي متزن مرن لتستمر
  ).Sven Erik,2009: 3في اداء دورها ومهامها في الحياة (

   

النظ00ام البيئ00ي يع00رف ان00ه مس00احة او منطق00ة م00ن الطبيع00ة توج00د فيه00ا الكائن00ات الحي00ة نباتي00ة، حيواني00ة،      
بحرية، ارضية تتضمن ك0ذلك الم0واد غي0ر الحي0ة اذ توج0د عالق0ات متبادل0ة ب0ين جمي0ع ه0ذه الكائن0ات الحي0ة 

  ). 54: 2010والبيئة على تبادل الطاقة والمادة (كاظم،

  

ويعرف كذلك بأنه وحدة تنظيمية في حيز معين تضم العناصر الحية والعناصر غير الحية تتفاعل مع0ا      
وتؤدي الى تبادل المواد بين عناصر حية وعناصر غير حية ويمثل السكن او الملجأ للعناصر الحية ليشمل 

  ). 31-30: 2011كافة معالم البيئة الطبيعية والكيمياوية والحيوية (السروي،

  

ويعد النظام البيئي آلية دائرية تصف االعتماد المتبادل بين العناصر الحية في المجتمع الحي0وي (الع0الم      
  ).37: 2012الحي) مع بعضها البعض، ومع الجزء غير الحيوي من بيئتها (سليمان، وإيننغ، 

  ):17-16: 2011مما سبق نستخلص العناصر المكونة للنظام البيئي وهي: (الكايد،      

وتنقسم الى عناصر حية  :Bioic factors او مكونات حيةBioic Companentعناصر حية  .1
مث00ل اله00واء والم00اء وعناص00ر حي00ة مس00تهلكة وتش00مل االنس00ان والكائن00ات الحي00ة الت00ي تعتم00د عل00ى 

 العناصر السابقة. 

 :Abiotic factor او مكونات غير حيةAbiotic Companentحية  غير عناصر .2

عل00ى العوام00ل Esco systemمركب00ات عض00وية وغي00ر عض00وية الموج00ودة ف00ي النظ00ام البيئ00ي وتش00مل 
  الفيزيائية. 

 :Decomposers Companents عناصر مفككة .3

وتشمل الكائنات المجهرية الدقيقة الت0ي تعم0ل بتحلي0ل  Facul Tatireالكائنات المحللة اختيارية او
 .ية للحصول على الطاقةالنباتالمواد العضوية او المخلفات الحيوانية او 

  اً: الجباية البيئية:رابع

يرتبط ظهور الجباي0ة البيئي0ة بظه0ور نظري0ة الت0أثيرات الخارجي0ة الت0ي وردت وألول م0رة ف0ي اعم0ال       
pijou  م والت0ي تلته0ا ع0دة مس0اهمات الحق0ة او متابع0ة ف0ي ه0ذا المج0ال، وحس0ب تعري0ف 1920بيجو ع0ام

الجباية البيئية مختلف الرسوم(الجباية) والضرائب التي تفرضها الدولة على ) تضم 348: 2010(مسدور، 
االش00خاص المعن00ويين والطبيعي00ين المل00وثين للبيئ00ة باإلض00افة ال00ى انه00ا تش00مل مختل00ف التحفي00زات الجبائي00ة 

ص000ادية واالعف000اءات لألش000خاص المعن000ويين والطبيعي000ين ال000ذي يس000تعملون ف000ي نش000اطاتهم اليومي000ة االقت
(منظمة التعاون والتنمية االقتصادية) للجباي0ة البيئي0ة،  OCDEوحسب تعريف ات صديقة للبيئة. تكنولوجي

فهي تشمل كال من الضرائب والرسوم واالتاوات التي تش0كل وعاؤه0ا م0ن مل0وث، خدم0ة كان0ت او منتوج0ا 
في شكل استقطاع او انها (الجباية البيئية) تترجم  )،331: 2002الشيخ، (البيئة  او دمارتؤدي الى تخريب 

  :) يوضح االتي9(والشكل ) Michel,2013: 17-23من الموارد المتجددة وغير المتجددة (

  8الشكل                                                     

  أنواع الجباية البيئية                                            
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  البيئية              الحوافز واإلعفاءات  الرسوم البيئية                الضرائب                            

                    

  عفاء مؤقتإ                                                                                              

   دائمعفاء  إ                                                                                                

  حوافز جبائيه                                                                                              

                                                                                                

                                    

  تشريعات الضرائب البيئية                                         

                                

  

  لمكافحة التلوث البيئي                                           

  

  

  

  

 

ربيعة عطا هللا حسين السعّدي، "الضريبة البيئية ودورها في الحد مWن التلWوث البيئWي دراسWة تطبيقيWة ، السعّدي المصدر:
ربالء "، بحث مقدم إلى مجلس المعهد العالي للدراسWات المحاسWبية والماليWة وهWو جWزء مWن متطلبWات في معمل أسمنت ك

 .87: 2011نيل شهادة الدبلوم العالي المعادل للماجستير في تخصص الضرائب،

ً خامس     : االهتمام المحاسبي بالبيئة (دوافع االهتمام المحاسبي بالتأثيرات البيئية):ا

م00ن المحاس00بة يكم00ن ف00ي انت00اج معلوم00ات ع00ن عملي00ات الوح00دات ال00ى ان اله00دف يتف00ق المحاس00بون      
االقتص00ادية، وت00وفير ه00ذه المعلوم00ات ف00ي ص00ورة مالئم00ة ل00ذوي العالق00ة به00ا، ع00ن طري00ق اثب00ات العملي00ات 
االقتصادية التي تقوم به0ا ف0ي ال0دفاتر والس0جالت، اض0افة ال0ى القي0ام بأع0داد التق0ارير والق0وائم المالي0ة الت0ي 

انطالقا من وجه0ة النظ0ر االقتص0ادية الت0ي تع0د  ). 19: 2007لهذه الوحدات (بدوي،مالي المركز التلخص 
االهتم00ام بالبيئ00ة نش00اطاً رئيس00ا خاص00ة م00ا تعل00ق من00ه  أص00بحوع00اءاً ش00امالً لعناص00ر الث00روة الطبيعي00ة البيئ00ة 

لتي من شأنها بالموارد المتجددة وغير المتجددة االمر الذي خلق الطلب الى ضرورة البحث عن االساليب ا
األس00اليب ) اذ تس00تهدف ه00ذه 4: 2009تحقي00ق الت00وازن ب00ين نم00و ك00ل م00ن االف00راد والم00وارد (ال00ذهبي ودمحم، 

مي0ة اص0طلح علي0ه بالتنم0ا  تحقيق معدالت في التنمية بالموارد المتاحة بم0ا يتج0اوز مع0دالت النم0و الس0كاني
اه0م دواف0ع االهتم0ام المحاس0بي باآلث0ار البيئي0ة نظ0ام اإلدارة البيئي0ة ويمكن اعتب0ار المتواصلة او المستدامة*

 نظ00را لم00ا يس00ببه تبن00ي م00ن تك00اليف تتكب00دها الوح00دة االقتص00ادية او اي00رادات ت00ؤثر عل00ى نتيج00ة نش00اطها

تسعى دول العالم الى محاولة تحقيق االستفادة الكبرى من الموارد الطبيعية المتاح0ة  ).9: 2008(الرفاعي،
لديها دون الخلل واالضرار بالبيئة، ولذلك لقيت المحاسبة عن الموارد الطبيعي0ة والمحاس0بة البيئي0ة اهتمام0ا 

ي00د م00ن الهيئ00ات والمنظم00ات الدولي00ة وذل00ك باعتباره00ا مص00درا ملحوظ00ا ف00ي الس00نوات األخي00رة م00ن العد
  ).9: 1997للمعلومات الضرورية لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة (حسن، 

  

 تحكمها

 تشريعات بيئية 

 

الضرائب البيئية  اإلعفاءات والحوافز البيئية الرسوم البيئية
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مجاال للدراسات المحاس0بية  Environment pollutionهذا االساس، اصبحت مشكلة التلوث البيئي ل     
اداة ي تحقي0ق المحافظ0ة عل0ى البيئ0ة باعتب0ار المحاس0بة التي انص0بت جهوده0ا عل0ى تحدي0د دور المحاس0بة ف0

لقي00اس االح00داث االقتص00ادية وتوص00يل المعلوم00ات المرتبط00ة به00ا لتلبي00ة مس00تلزمات مس00تخدمي الكش00وفات 
المالية، كل ذل0ك ادى ال0ى تح0ول غ0رض المحاس0بة م0ن مج0رد خدم0ة ص0انعي الق0رارات داخ0ل الوح0دة ال0ى 

ق0ارير والكش0وفات المالي0ة خدمة المجتمع بأكمله وهذا ما يجسد االتجاه الجديد للمحاسبة الذي ينقل اهتمام الت
  تحقيق رفاهيته. على نحو اغراض او اهداف خدمة المجتمع والعمل 

  

م ديفي توفير المعلومات الالزمة لصنع القرارات وتق0والمحاسبة تتمثل ان العالقة ما بين التلوث البيئي      
ار النظ0ري للمحاس0بة ف0ي ، وان الهدف الرئيسي من محاولة اخض0اع االداة البيئ0ي للوح0دة لالط0لمعلومات ا

التوصل الى نظام محاسبي متخصص يقوم على قياس وتسجيل العملي0ات البيئي0ة وت0دقيقها واالفص0اح عنه0ا 
ت والمعلوم00ات الت00ي ف00ي الق00وائم المالي00ة لتلبي00ة مس00تلزمات االط00راف ذات المص00لحة بكاف00ة قطاعاته00ا البيان00ا

يئ00ة فق00د ادى زي00ادة االهتم00ام بالقض00ايا البيئي00ة ال00ى ان وف00اء الوح00دة بمس00ؤوليتها اتج00اه الب تس00اعدها ف00ي تق00ديم
يتس00اوى المهتم00ون بمهن00ة المحاس00بة بتع00ديل المحاس00بة لتحت00وي عل00ى حس00ابات جدي00دة تس00اير التط00ورات 

  ). Mathews,1995: 665والمستجدات البيئية(

  

مكان000ة متقدم000ة وذل000ك لالس000تفادة م000ن Environment Accountingاحتل000ت المحاس000بة البيئي000ة اذ      
االحصائيات والقياسات عن البيئة الخاصة بالمفاهيم المحاسبية، وتعد المحاسبة البيئية احد الوسائل لتحقي0ق 
ذلك، ويعد اعداد تقارير مالية مستقلة بش0أن المحاس0بة ف0ي مج0ال الم0وارد الطبيعي0ة اح0د مكون0ات المحاس0بة 

عل0ى مس0توى الوح0دة، فة االستهالك للموارد الطبيعية ضمن نظام المحاس0بة البيئية مثل ادراج او تنزيل تكل
فالمحاسبة ما هي اال محصلة للبيئ0ة الت0ي تعم0ل عل0ى نطاقه0ا وتعتن0ي ببي0ان نت0ائج المرك0ز الم0الي وبتحقي0ق 

  ). Anil,2006: 167( الرقابة الداخلية

ور المحاس0بي الح0ديث المعاص0ر وبذلك فق0د ب0رز نظ0ام محاس0بي ح0ديث او متط0ور ض0من مالم0ح التط0     
وهو مصطلح يقابله العديد من المرادفات او ( Environment Accountingعليه المحاسبة البيئية أطلق

 Life-Cycleمحاس00بة دورة الحي00اة  ،Green Accountingيش00ار اليه00ا ايض00ا بالمحاس00بة الخض00راء 

Accounting محاس00بة الم00وارد ،Resource Accounting،  محاس00بة الكلف00ة االجمالي00ة، او محاس00بة
المحاس0بة  )، لك0نالكلفة التامة، او المحاسبة البيئية واالقتصادية، المحاسبة البيئية من اجل التنمية المستدامة

ذلك  باإلضافة الىبجميع القضايا والشؤون البيئية  اهتمام المحاسبة المصطلحات تعبيرا عن أكثرالبيئية هو 
  بيئي.تهدف الى انشاء نظام معلوماتي  والمحاسبة فهيفهي تدل على العالقة المتبادلة بين البيئة 

  

تطويع0ه لتعزي0ز السياس0ات والمب0ادرات البيئي0ة بتض0مينها يك0ون يكمن مضمونها ف0ي انه0ا نش0اط خ0دمي     
 :Emblem Svay Bras,2001المنافع والكل0ف البيئي0ة الت0ي تس0فر ع0ن ممارس0ات الوح0دات ألنش0طتها (

  ). 42: 2005)؛ (حسن،5

  

) 30: 2014)؛ (خلي0ف، 50: 2015)؛ (مراد وفوزي، 258: 2011ويشير كل من (فارس وضويفي،     

هتمام الوحدات االقتصادية اليعود  Environment Accountingان مبررات االهتمام بالمحاسبة البيئية 
  :ألسباباإلطار العام ضمن إلدخال المحاسبة البيئية 

 الضغوط الخارجية المتمثلة بالتشريعات القانونية (الضغوط القانونية التشريعية).  .1

 الضغوط الضريبية التي تفرضها الهيئات الدولية والمنظمات الحكومية، المهتمة بحماية البيئة.  .2
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 زيادة المستلزمات االجتماعية والقانونية لحساب وبيان التكاليف البيئية.  .3

مصالح الوحدات باإلفصاح عن ادائها البيئي في التقارير والقوائم المالية، وحاج0ة مطالبة اصحاب  .4
 االدارة المالية للبيانات المالية الخاصة بالنفقات البيئية. 

ان م0ن اه0م  )،Alan,2002: 719)؛ (24-23: 2003)؛ (حس0ين،420: 2002اورد ك0ل م0ن (احم0د،      
  اسباب االهتمام بالمحاسبة البيئية يعود الى االتي: 

 الالزمة لتحقيق التطور. اداة للرقابة والقياس وصنع القرارات تعد المحاسبة البيئية  .1

الزيادة الكبيرة ف0ي التك0اليف البيئي0ة س0واء رأس0مالية، تش0غيلية، والحاج0ة ال0ى وض0ع اولوي0ات له0ذه  .2
 التكاليف. 

 ماسة او الملحة الخاصة بالتكاليف البيئية. حاجة االدارة ال .3

 تبرز الحاجة للمحاسبة البيئية لقيادة التكاليف البيئية باعتبارها موجه الكلفة.  .4

 حاجة الجهات الحكومية، المستثمرة، المقرضين، وغيرها الى معلومات خاصة بالمحاسبة البيئية.  .5

  حاسبة البيئيةماً: مفهوم السادس

  تحديد مفهوم لكل من:يكون لتحديد مفهوم واضح للمحاسبة البيئية      

 :  Accountingالمحاسبة  .1

انه حقل معرف0ة معن0ي بالقي0اس وأيض0ا توص0يل المعلوم0ات. فيعن0ي الى ينظرالى حقل المحاسبة عموما      
  ).90: 2009(البلقاوي، د معينة بالقياس تعيين/ تحديد أرقام األشياء واحداث اعتمادا او استنادا الى قواع

  

) بانه00ا "نظ00ام للمعلوم00ات يق00يس نش00اط الوح00دة ويع00الج Fisher,2012:17ام00ا المحاس00بة فيعرفه00ا (     
توص0يلها بس0هولة وتك0ون مفهوم0ة م0ن قب0ل االط0راف ذات المص0لحة* بم0ا يكون المعلومات بالطريقة التي 

  يسمح لها باتخاذ قرارات سليمة ورشيدة بشأن مستقبلهم ". 

 

) عل0ى انه0ا نظ0ام للمعلوم0ات يخ0تص بقي0اس ومعالج0ة 18: 2014كما عرفها (الججاوي والمس0عودي،      
المعلومات المالية للوحدات وايصالها ال0ى مس0تخدميها داخ0ل وخ0ارج ه0ذه الوح0دات، فه0ي تخ0تص بتجمي0ع 

تفيد في عملي0ة اتخ0اذ وتوصيل المعلومات االقتصادية بهدف توفير تقارير مالية للفئات الداخلية والخارجية 
القرارات في المجاالت االقتصادية المختلفة وتنبع اهمية المحاس0بة م0ن الحاج0ة ال0ى المعلوم0ات الت0ي يمك0ن 

عل0ى انه0ا أداة مهم0ة  Accountingلذا يجب ان ينظر الى المحاس0بة توفرها الحتياجات صناع القرار.  ان
اتيجية الت00ي تتبعه00ا الوح00دة اإلداري00ة به00دف تحقي00ق لت00وفير المعلوم00ات الكافي00ة ل00إلدارة ع00ن طبيع00ة االس00تر

   ).Simons,1995 :370االستغالل األمثل للموارد المتاحة (

  

 معلوماته0ا تفتق0رلقد كانت المحاسبة التقليدية في الماضي تتجاهل معلوم0ات التك0اليف البيئي0ة مم0ا جع0ل      

الى الدقة وبالتالي فان ما كان يصنع من قرارات استثمارية كان يشوبها شيء من عدم العقالنية حيث كانت 
   .)10 :2007كلف اإلنتاج وتسعير المنتجات وأرقام األرباح التي تظهر يشوبها عدم الدقة (الشعباني ،

نب النقدية والمالي0ة م0ع اغف0ال ان الفكر المحاسبي في تطور مستمر، حيث كان في السابق يدرس الجوا     
الجانب البيئي، فلقد أصبحت عملية المحاسبة االن تأخذ في الحس0بان وتعط0ي االهتم0ام الك0افي لت0أثير البيئ0ة 

  )113: 2010على اإلفصاح المالي (الميتي وحسن واخرون، 

وذلك بتن0امي ال0وعي هكذا اخذ موضوع المحاسبة البيئية يفرض نفسه بطريقة ال يمكن االستمرار بتجاهلها 
واالهتمام باألمور البيئية وظهور أطراف ضاغطة تفرض على الوحدات باإلفصاح عن المعلومات البيئي0ة 

  ).20: 2009في القوائم المالية (موساوي، 
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    :Concept Environment Accounting المحاسبة البيئية مفهوم .2

أله0داف مختلف0ة، فالمحاس0بة البيئي0ة ليس0ت ج0زء م0ن يمتاز مفهومها بتداخله مع مفاهيم متعددة تستعمل      
  نظم المحاسبة التقليدية فحسب بل انها تؤثر في النظم األخرى لجعله تأخذ في اعتبارها الكلف البيئية.

 فق0د عرفته0ا وكال0ة حماي0ة البيئ0ة االمريكي0ة البيئي0ة،لقد تع0ددت المف0اهيم والتع0اريف ذات الص0لة بالمحاس0بة 

المحاول0ة لتخفي0ف ه0دف االداء البيئي، واستعمال تلك المعلومات في اتخاذ الق0رارات، ب بأنها" تحديد وقياس
ام0ا المنظم0ة الدولي0ة لألجه0زة العلي0ا  ،)US.EPA,1995: 2(واالنش0طة التأثيرات البيئية السلبية لألنظم0ة 

ت00وفير بأنه00ا " نظ00ام ل Environment Accounting للرقاب00ة والمحاس00بة فق00د عرف00ت المحاس00بة البيئي00ة
المالي00000ة  ق00000وائمف00000ي ال واالفص00000اح عنه00000ا به00000دف قياس00000هاالمعلوم00000ات الخاص00000ة باألنش00000طة البيئي00000ة 

)INTOSAI,2010: 8.(  وهي التي تساعد في اتخاذ الخط0وات الفاعل0ة لتط0وير او تحس0ين االث0ار البيئي0ة
م00ن الف00رع الت00ي تمك00ن المحاس00بة  )، وه00يGray,1990:5ف00ي تطبيق00ات المحاس00بة التقليدي00ة نح00و الوح00دة (

التفاعل مع البيئة وشؤونها ويدخل في إطار ذلك م0ا يع0رف بالمحاس0بة الكوني0ة او الطبيعي0ة أي ان0ه بتطبي0ق 
  ). Gray,1993: 8تكون الوحدة أكثر قدرة لإلفصاح عن أدائها المالي والبيئي ( EAالمحاسبة البيئية 

  

  

بانه0ا  Environment Accountingف المحاس0بة البيئي0ة رٌ ) فق0د َعJolly et.at,2012: 380ام0ا (     
عملية تحدي0د وقي0اس تك0اليف الم0واد والعملي0ات البيئي0ة واس0تعمال ه0ذه المعلوم0ات لص0نع الق0رارات االدارة 

المص000لحة م000ن اداة تم000د األط000راف ذات  االجتماعي000ة وتع000د يتج000زأ ع000ن المحاس000بة البيئي000ة، وه000ي ج000زء ال
المعلوم0ات المحاس0بية وص0انعي الق0رارات بمعلوم0ات التك0اليف المتعلق0ة بالجوان0ب البيئي0ة إلعط0اء ص00ورة 

هذا باعتباره0ا نظام0ا يض0م معلوم0ات ت0رتبط ب0اإلداء البيئ0ي ). 78: 2012اداء الوحدة (الجوزي،كاملة عن 
  ).49: 2014 ،الى جانب المعلومات المرتبطة بالنواحي المالية (حنان

بانه0ا نظام0ا للمعلوم0ات تش0مل التك0اليف الداخلي0ة  ) المحاس0بة البيئي0ةLusher,2012: 17قد عرفه0ا (و     
بم00ا ف00ي ذل00ك المش00اكل الص00حية للع00املين واالنبعاث00ات وتل00وث االرض واله00واء كاف00ة والتك00اليف الخارجي00ة 

  ). 22: 2014، ة(خليف دودةــــــــــــوالماء وتدهور البيئة الطبيعية واستنزاف الموارد المح

  

مما تقدم يمكن القول انه بالرغم من اختالف التعريفات التي جاءت بها االدبيات ذات العالقة بالمحاسبة      
كمي0ة ع0ن االث0ار البيئي0ة  يساهم بتوفير معلومات ذات طبيعة البيئية فأنها ال تخرج عن انها نظام للمعلومات

واالفص00اح عنه00ا والمس00اعدة ف00ي ص00نع الق00رارات وتخفي00ف اض00رار للوح00دة االقتص00ادية نع00رض قياس00ها 
  االنشطة البيئية.

  

هو ذلك الذي ينظر للمحاسبة البيئية باعتباره0ا وس0يلة اداري0ة  المفهوم االكثر مالئمة للمحاسبة البيئية نً إ    
تتكامل فيها التطبيقات المالية للشؤون البيئية مع النظم االدارية المالية للوحدات ألج0ل تط0وير عملي0ة اتخ0اذ 

  ). 3-2: 2014القرارات الفعالة والتي تصب في مفهوم االدامة االقتصادية والبيئية (عبد الحسين، 

  

)؛ 333: 2008التكريت0ي،( )؛(Godschalk,2007اهمه0ا بيئي0ة ع0دة عناص0ر ليه تشمل المحاس0بة الع     
  ). 294-293: 2014عبد الحسين، (

 المحاسبة المالية البيئية.  - أ

 المحاسبة االدارية البيئية.   - ب
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 محاسبة اقتصاديات الموارد البيئية والكلفة.   - ت

  التدقيق البيئي. *  - ث

 االبالغ البيئي.   - ج

  ) كاالتي:3( لديها عدة فروع يوضحها او يبينها الجدولكما ان المحاسبة البيئية      

   3 الجدول

  فروع المحاسبة البيئية

  االطراف المستفيدة  مجال التركيز  فروع المحاسبة البيئية

  خارج الوحدة  الدولة  المحاسبة المحلية او الوطنية البيئية

  خارج الوحدة  الوحدة  المحاسبة المالية البيئية

  داخل الوحدة  الوحدة/ القسم/ النظام  محاسبة نظم االدارة البيئية

ماجستير، كلية رسالة المصدر: باالعتماد على مصدر: رياض ربيعي، "موارد الطاقة والتنمية المستدامة"،           
  .60ص: 2012العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باجي المختار، عنابة، الجزائر، 

نم00وذج للنظ00ام المحاس00بي البيئ00ي، اش00تمل خمس00ة عناص00ر رئيس00ة ه00ي الت00زام  ) Jonos ,2010:44(ق00دم 
الوحدة، االضرار البيئية، واثر العالقة المستجدة بين الصناعة والبيئة، والحاجة لقياس ذلك االث0ر واالب0الغ 

الب00د ان تتن00اول ثالث00ة ان00واع للتل00وث ه00ي  ) ان المحاس00بة البيئي00ة17: 2009عن00ه، واقترح(الس00يد واخ00رون، 
واخرى جارية، فضال عن رأسمالية بيئية  ان تصنف التكاليف الى تكاليف،  التلوث االرض والهواء والماء

  رةـــــالمصروفة خالل السنة او الفتتوضيح المبالغ التي تم رصدها لكل بند من بنود هذه التكاليف والمبالغ 

فعرف التدقيق البيئي على انه عملية فحص تهدف الى التأكد من االلتزام بالنظم البيئية والتأكWد مWن *لجنة االتحاد األوربي 
ان المعلومات الواردة بالقائمة البيئية يمكن االعتماد عليهWا وانWه قWد تWم تWوفير جميWع التفاصWيل عWن الشWؤون البيئيWة كافWة 

مWن العمليWات، ومWن أنواعهWا تWدقيق األنشWطة وتWدقيق االلتWزام  المالئمة والهامWة، وتعWد كمظلWة تنWدرج تحWت لوائهWا الكثيWر
 بالقوانين البيئية ونظام اإلدارة البيئية وتدقيق إدارة المخلفات وتدقيق المواقع والطاقة.

البيئي000ة لحماي000ة البيئ000ة م000ن اث000ار تل000وث االرض واله000واء والم000اء، وت000أطر نم000وذج ثال000ث لنظ000ام المحاس000بة 
بارات اهمها: وجود نظام محاس0بي منفص0ل او مس0تقل ع0ن نظ0ام المحاس0بة ) بعدة اعت141: 2012بدوي،(

المالية، وبيان وتوضيح للنشاطات ذات المض0مون البيئ0ي وقي0اس االبع0اد المختلف0ة للمس0اهمات االجتماعي0ة 
والبيئية الموجبة والسالبة والتقري0ر ع0ن اس0تنتاجات او نت0ائج القي0اس ف0ي ص0ورة مالئم0ة ومناس0بة تفي0د ف0ي 

) بانه00ا تمث00ل محاس00بة لك00ل المن00افع والتك00اليف Tames,1998:3(يش00ير  االداء االجتم00اعي والبيئ00ي. تق00ويم
 لنشاطاتها.البيئية التي تحصل نتيجة التغير في اعمال ومنتجات الوحدات بسبب التأثيرات البيئية 

  اً: اهداف المحاسبة البيئية: سابع

االه0000داف الت0000ي نلخص0000ها ك0000االتي اهمه0000ا  ال0000ى تحقي0000ق مجموع0000ة م0000ن ته0000دف المحاس0000بة البيئي0000ة     
)INTOSAI,2010: 8 ،42: 2005)؛ (لطفي،9-8: 2013)؛ (جواد .(  

 االفصاح عنها في القوائم المالية.  لومات الخاصة باألنشطة البيئية بهدفتوفير إطار مفاهيمي للمع .1

لتل0وث ف00ي المس0اهمة ف0ي اع00داد تق0ارير االداء بغ0رض تحقي00ق الرقاب0ة عل00ى العناص0ر الت0ي تس00بب ا .2
 البيئة ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة التي تقود الى الحد منه. 

المساهمة في توفير المعلومات الخاصة بالموارد الطبيعية تمهيد الستعمالها في قي0اس م0دى تحقي0ق  .3
 اهداف التنمية المستدامة. 

 على البيئة. المساعدة في تصميم وتطوير المنتجات التي تتالءم وشروط الحماية والمحافظة  .4
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تهدف اساس0ا بت0وفير  ن ان المحاسبة البيئيةا)؛ فير78: 2012)؛ (الجوزي، E.E.A,2000 :120اما (     
  المعلومات الخاصة بالنشاطات البيئية لكل االطراف (الداخلية والخارجية) والتي تفيد في: 

 تحديد المنافع(االيرادات) والتكاليف المتعلقة باإلداء البيئي.   - أ

 البيئية.  لألنشطةالمساهمة في تنفيذ وصيانة نظام اداري للتخطيط والرقابة   - ب

 ). EASتحديد مدى االيرادات (المنافع) المستقبلية الناجمة من تطبيق نظام المحاسبة البيئية(  - ت

 معرفة مدى مساعدة المنافع البيئية في تحقيق الدخل التشغيلي.   - ث

نفق00ات واإلي00رادات م00ع حماي00ة البيئ00ة، فض00ال ع00ن الى وته00دف المحاس00بة البيئي00ة للف00ت االنتب00اه إل00  - ج
المحاس0بة البيئي0ة ه0ي أداة إداري0ة تس0تعمل ، اإلجراءات المتخذة لحماي0ة البيئ0ة عل0ى الص0عيد الم0الي

ألهداف كثيرة، مثل: تحسين االداء في العالقة مع البيئة، وجرد ومراقب0ة التك0اليف، وتكنولوجي0ات 
  .، الخالملوثةث والمنتجات غير أكثر كفاءة مع قدرا أقل من التلو

تأخذ المحاسبة البيئية بع0ين االعتب0ار جمي0ع التك0اليف للمن0تج، بم0ا ف0ي ذل0ك التك0اليف البيئي0ة للكي0ان   - ح
البيئي00ة يفت00رض التركي00ز عل00ى التك00اليف البيئي00ة المتمي00زة، أحكام00ا  االقتص00ادي، وتنفي00ذ المحاس00بة
ف0ي الم0ذكرات التفس0يرية (الش0رح التقري0ر  معلوم0ات مح0ددةوإعط0اء لمواجهة المخاطر والتكاليف 

لتحدي0د تك0اليف المش0اريع المتعلق0ة ب0التنوع البيول0وجي،  عملالمالي) وغيرها. البيئي0ة يمك0ن أن تس0ت
 والصحة البشرية والقيم الجمالية. 

 ً   : اهمية المحاسبة البيئية: ثامنا

 )؛UN,2005: 4-6(:بللمحاس0000بة البيئي0000ة اهمي0000ة ف0000ي مس0000اعدة الوح0000دات االقتص0000ادية تتمث0000ل       
)Patrick,2007: 4-5:(  

ش00أنها تخف00يض التك00اليف البيئي00ة، فالنظ00ام المحاس00بي م00ن مس00اعدة الم00ديرين لص00نع الق00رارات الت00ي  .1
الموحد مسؤول عن تزويد الجهات االدارية المختلفة بالوحدة بالمعلومات الالزمة لصنع الق0رارات 
بعد معالجة البيان0ات المتاح0ة، ع0ن طري0ق ت0وفير قاع0دة بيان0ات ش0املة ودقيق0ة وخاص0ة ب0القرارات 

يوض000ح عالق000ة المحاس000بة البيئي000ة بص000نع ) 9والش000كل(الق000رارات البيئي000ة، المتخ000ذة وم000ن ض000منها 
 القرارات:

  9الشكل                                                      

  عالقة المحاسبة البيئية بصنع القرارات                                    

  

  

  

  

  

Source: United Nations, 1998: 8 

  توسيع نطاق عملية التقرير او التقييم وتحليل االستثمار لكي يشمل االثار البيئية.   .2

 التوصل الى فهم أفضل وأحسن للتكاليف البيئية وألداء النشاطات بدقة.   .3

  نظام اداري بيئي للوحدة ككل. المساهمة في تحسين وتشغيل  .4

نظم 
 المعلومات

صنع 
 القرارات
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د البيئة ونف0االمحاسبة البيئية علماً اجتماعياً لذا يفرض عليها ضرورة التفاعل مع مشاكل تلوث  تعد   5.
مواردها الن تأخرها سيؤدي الى تأخر هذه العلم مقارنة ب0العلوم االخ0رى كعل0م االدارة واالقتص0اد م0ثال 

 ). UN, 2005:406وعدم مواكبة التغيرات الحاصلة في المجتمع (

واالفص0اح سبة وجودها من اعتراف المجتمع0ات بنتائجه0ا ع0ن طري0ق وظيفت0ي القي0اس تستمد المحا  .6
 التوصيل) للمعلومات المالية واالقتصادية للمجتمع. (

بهدف ترشيد القرارات االدارية السليمة وضمان الثقة ودقة المعلومات المحاسبية التي على اساس0ها   .7
على المفاض0لة ب0ين الب0دائل االداري0ة وعن0د المفاض0لة ب0ين  القرارات االدارية عن طريق المساعدةتُِضْع 

 ). 44: 2003االلتزام او عدمه بالبرامج البيئية (علي، 

البيئة الناجمة عن تل0وث البيئ0ة م0ن ش0أنه ان يظل0ل الكثي0ر المعلومات ذات العالقة بان تجاهل قياس    8.
  من مؤشرات قياس االداء ويضخم النتائج. 

  ): Mohamed,2002: 3-5وجود إطار للمحاسبة البيئية في االتي: (من اهم مزايا      

لنش0اطات البيئي0ة، مم0ا يس0مح بتحدي0د االلتزام0ات ع0ن ا والكمي0ةتوفير المعلومات المحاسبية المالية   - أ
لبية ف0ي المالية الواجبة لتحقيق االدارة القدوة او المثلى للبيئة والتعبير عن التأثيرات االيجابية والس0

 المحاسبة وممارسات االدارة.  النقدي، واعادة تقويم استراتيجيةشكلها 

تخفيض الضغوط البيئية من خالل اعداد معلومات محاسبية في شكل وحدات توضح وتبين كميات   - ب
المواد الناتجة، والتي يمكن الحد من استعمالها بهدف تخفيض الضغوط على البيئة ومن0ع المخ0اطر 

 منها.التي تؤدي الى تلوثها والحد 

تحقي0ق قي0اس ادق ألداء الوح0دات الص0ناعية س0واء م00ا ارت0بط ب0الثروة او ال0دخل، وتقلي0ل االض00رار   - ت
 البيئية. 

توفير المعلومات بشكل أفضل عن المشاكل البيئي0ة، س0ن ب0رامج واس0تراتيجيات اداري0ة ش0املة ع0ن   - ث
داء البيئ0ي بش0كل اال تق0ويماالضرار، والمساهمة في تحقي0ق رقاب0ة فعال0ة عل0ى النش0اطات البيئي0ة، و

 مستمر.

  

يمكن القول ان المحاسبة البيئية ضرورة الزمة إليجاد ادارة فعالة للوحدة تساعدها عل0ى تحس0ين كف0اءة      
  المهم كوسيلة مساندة لعملية صنع القرارات المناسبة. أثرها انشطتها فضال عن 

 ً   عنها:: التكاليف البيئية ومفهومها وانواعها وقياسها واالفصاح تاسعا

 :  Concept of Environment Costتكاليف البيئية المفهوم  .1

: بانها تكاليف االج0راءات Environment Costs) التكاليف البيئية UN,1999,13تعرف (     
المطلوب اتخاذها او المتخذة إلدارة الت0أثيرات البيئي0ة الت0ي تترت0ب عل0ى نش0اط وح0دة اقتص0ادية م0ا 

  فضال عن التكاليف االخرى التي تستدعيها المستلزمات واالهداف البيئية للوحدة االقتصادية. 

  

  ر(االث0ار) النقدي0ة وغي0ر النقدي0ة الناجم0ة ع0ن ) بانها عبارة عن التأثيKaren,2000:3كما يعرف (          

ممارسة الوحدة لنش0اطاتها المختلف0ة والم0ؤثرة عل0ى ج0ودة البيئ0ة وتتمث0ل ف0ي التك0اليف التقليدي0ة والملموس0ة 
  والمحتملة والمستترة. 

  

واالستثمارات النفقات ) فيعرف التكاليف البيئية بانها" قيمة Kawano & other,2000: 11اما (          
المخصصة للمحافظة وحماية البيئية، ويعبر عنه0ا ك0ذلك بالنفق0ات الت0ي تنف0ق وتص0رف لتخف0يض المخ0اطر 
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اخ0ر، البيئية المتسببة لنشاطات اعمال الوحدات االقتصادية وايضاً التك0اليف المرافق0ة االخ0رى، اي بمعن0ى 
فيعرفه0ا" بأنه0ا  Shachidام0ا ). 35: 2000(الش0يرازي،  أحد المكونات الفرعية للتكاليف االجتماعية هي

تخ0اذ ق0رارات له0ا تأثيراته0ا العناصر التكاليف التي تنشأ نتيجة قياس وتصحيح ورقابة تأثيرات النش0اطات 
  ). 283: 2010ه،د(شحا السلبية المحتملة على جميع مكونات البيئة "

  

والمحافظ0ة تكاليف تتضمن او تشتمل على تك0اليف الحماي0ة هي ومما سبق يمكن القول التكاليف البيئية      
وتختلف التكاليف البيئية باختالف التشريعات والقوانين وايضاً اسلوب السيطرة على على البيئة وتحسينها. 

التلوث المعتمد اذ يمكن ان تشمل تكليف الطرق او االجراءات التقنية الالزمة لعملية االصالح من التدهور 
  المصنعة.الموارد الطبيعية وصيانة الموجودات  دكاليف التطوير الستنفاالبيئي وت

  

 انواع التكاليف البيئية: .2

)؛ 26: 2008االدبي00ات المحاس00بية ف00ي تص00نيفها للتك00اليف البيئي00ة، فيش00ير ك00ل م00ن (الش00اوي، تاختلف00     
)Japan Environment Aency,2000: 11( JEA  التكاليف البيئية تقسم الى ستة انواع: الى ان  

خدمي0ة او االنتاجي0ة ف0ي التكاليف البيئية لرقابة االثار او المخاطر البيئية الت0ي اح0دثتها النش0اطات ال  - أ
 التي تزاول الوحدة االقتصادية نشاطها او اعمالها وتسمى (كلفة بيئة العمل). المنطقة، 

التكاليف البيئية لرقابة االثار البيئية التي تسبب ضد او باتجاه نت0ائج النش0اطات االنتاجي0ة والخدمي0ة   - ب
 في بيئة العمل وتسمى (كلفة بيئة العمل). 

 التكاليف البيئية لألنشطة االدارية.   - ت

 التكاليف البيئية لألنشطة االجتماعية.   - ث

 البحث والتطوير.  التكاليف البيئية ألنشطة  - ج

 ليف البيئية التي تقابل االضرار البيئية. التكا  - ح

 

)؛ 18: 2003)؛ (زه0ران واخ0رون، Haven man & Foeck,1997: 8(ك0ل م0ن كم0ا يض0يف           
  :أنواع أخرىالتكاليف البيئية اربعة الى )، 72: 2012)؛ (ناصر والخفاف،81: 2008(السيد واخرون،

التكاليف االدارية البيئية: وتشمل كل النفقات التي يمكن ربطها مباشرة بمهمة االدارة البيئية تمهيدا  .1
 للوفاء بالمستلزمات التشريعية الخاصة بالبيئة. 

به00ا م00ن ناحي00ة الم00ديرين يُعت00رف التك00اليف البيئي00ة الخفي00ة او المس00تترة: وتمث00ل التك00اليف الت00ي ال  .2
ع بنه00ا ال تتس00م بط00اإك00ون مطم00ورة ف00ي حس00ابات التك00اليف االض00افية او كتك00اليف بيئي00ة ام00ا ألنه00ا ت

 التكرار (تكاليف اختيارية). 

مث00ل تك00اليف غي00ر ملموس00ة   تتحمله00ا تتك00اليف تحس00ين الس00عة او العالق00ات (عالقته00ا ب00المجتمع) و .3
 ية. لوحدة االقتصادلالوحدة للتأثير في االنطباعات الشخصية المختلفة لدى الجمهور بصفة عامة 

تكاليف الفرصة هي التكاليف المفقودة والتي ت0نجم ع0ن العم0ل باتخ0اذ ت0دابير عالجي0ة وحل0ول فني0ة  .4
به00دف بل00وغ االمثلي00ة ف00ي اس00تعمال الم00واد االولي00ة او انه00ا تمث00ل تك00اليف الم00واد المفق00ودة نتيج00ة 

 لالستعمال غير المثالي للمواد االولية. 

  

) IFAC ،(Jasch,2006: 667)الدولي للمحاسبين()، واالتحاد Herbohn,2005: 520ويقسم (

)Schal tegger & B.,2000: 464 :التكاليف البيئية الى قسمين وكاالتي (  
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تكاليف المنع: ويش0مل تك0اليف العمال0ة واالدارة البيئي0ة والخ0دمات الخارجي0ة الت0ي تتحمله0ا الوح0دة   - أ
ش0طتها عل0ى المجتم0ع، وايض0ا تتض0من االقتصادية للمحافظة وحماية البيئة ومنع االثار الس0لبية ألن

 تكاليف البحث والتطوير الهادف الى منع الفاقد والتلوث. 

تكاليف التخلص او المعالجة وتشمل تكاليف التخلص م0ن النفاي0ات ومعالج0ة االنبعاث0ات، ومعالج0ة   - ب
ات المخ00اطر البيئي00ة المترتب00ة عل00ى انش00طة او عملي00ات الوح00دة االقتص00ادية، ان00دثار المك00ائن والمع00د

امين ض00د االض00رار المتعلق00ة بالبيئ00ة، مص00روفات الم00وظفين والم00واد المس00تعملة، ومص00روفات الت00
 ية. البيئ

  

، USEPA,1995: 1 ،((Wangn & Shchal tegger,2004:557)( م000000اا
)(Xiaomei,2004  :فيروا ان التكاليف البيئية تقسم الى قسمين وكاالتي  

وتمثل التكاليف التي تتحملها الوحدة وتشمل تك0اليف االلت0زام  Internal costتكاليف بيئية داخلية  •
القوانين التش00ريعي، ادارة النفاي00ات، البح00ث والتط00وير البيئ00ي، رس00وم الت00راخيص، ومص00روفات ب00

 الموظفين والمواد المستخدمة. 

ويقص000د به000ا التك000اليف الت000ي تس000ببها نش000اطات الوح000دة  Externalitiesتك000اليف بيئي000ة خارجي000ة  •
دية على البيئة العامة والمجتمع اي بمعنى اخر التي تكون خارج ح0دود النش0اط م0ا يتحمل0ه االقتصا

المجتم00ع م00ن اض00رار نتيج00ة الت00أثيرات الس00لبية ألنش00طة الوح00دة االقتص00ادية، وتش00مل تك00اليف اث00ار 
الضوضاء، نفاذ الموارد الطبيعية، تك0اليف انبعاث0ات مخلف0ات الم0اء واله0واء وتك0ون ه0ذه التك0اليف 

 بة القياس وغالبا ما يعبر عنها بالوحدات المادية. صع

  : الموجودات والمطلوبات البيئية: عاشراً 

تع0رف الموج0ودات ف00ي المحاس0بة التقليدي0ة باس00م الموج0ودات الثابت0ة والموج00ودات المتداول0ة، لك0ن ه00ذا      
االمر يختلف في المجال البيئي، فالموجودات فيها تف0رق باس0م الموج0ودات البيئي0ة او الطبيعي0ة، فض0ال ع0ن 

  ). 56: 2014انواع اخرى من موجودات غير مادية (حنان،

  )34: 2014نوعين من الموجودات وكاالتي: (خليف،يمكن التمييز بين     

توفير منافع مس0تقبلية،  Unexpired costيتوقع من التكاليف غير المستنفذة  الموجودات البيئية: .1
ً يلكي يمكن تصنيفها بانها موجودات وتأس ف0ي مس0تنفذة مس0تخدمة التك0اليف غي0ر العلى ذلك ف0ان  سا

وتمث00ل الموج00ودات الت00ي تملكه00ا الوح00دة  )11: 2009 ال00ذهبي ودمحم،(البيئ00ة، المحافظ00ة وحماي00ة 
إن وكنتيجة لما تعمل به م0ن حماي0ة ومحافظ0ة بيئي0ة وتنظيمي0ة طبق0ا لنش0اطاتها البيئي0ة االختياري0ة، 

من مع0دات واجه0زة  إليجادهااالنسان سعى مثل هذه الموجودات تمثل جزءاً من الموجودات التي ي
 تكون موجودات ثابتة او متداولة. ما ان إحماية البيئة وهذه الموجودات 

تطويره0ا م0ن قب0ل وح0دة ي0تم وتُكتش0ف وتعرف بانها الموارد الطبيعية الت0ي  الموجودات الطبيعية: .2
ما يتم السيطرة عليها من قبل تل0ك الوح0دات وينبغ0ي اظهاره0ا  معينة وعادةمعينة خالل مدة زمنية 

ش0أنها د وتتميز بأهمية كبيرة ألنها تمثل س0لعة مس0تقبلية وم0ن ث0م يل0زم اخض0اعها للنف0ا قوائمها،في 
شأن الموجودات الثابتة االخرى من اجل المحافظة عليها وحمايتها وتتمثل ف0ي المخ0زون الطبيع0ي 

 للوحدات والقطاعات والدولة. 

 

ف للمطلوب0ات البيئي0ة ن0ورد ف0ي االدبي0ات المحاس0بية ع0دة تع0اري ظهرت اما فيما يتعلق بالمطلوبات
) الت0ي عرفته0ا عل0ى انه0ا" UN,1999: 14(منها التعريف الصادر عن (منظم0ة االم0م المتح0دة) 

التزام00ات تتص00ل بالتك00اليف البيئي00ة الت00ي تتحمله00ا الوح00دة م00ا بع00د اس00تيفاء مع00ايير االعت00راف به00ا 
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كمطلوبات ومتى كان توقيت النفقات تتحملها لتسوية المطلوب غير مؤكد فانه يشار اليه في بع0ض 
تع0د انش0طة تنظي0ف التل0وث،  ل0ذلك يمك0ن ان البيئية ونتيجةالدول على انها مخصصات للمطلوبات 

االنش000طة االختياري000ة او الطوعي000ة لحماي000ة البيئ000ة وتح000ت ظ000روف معين000ة ان تح000دد كالتزام000ات 
)Dittenhofor,1995: 42 .(  

  :)35: 2014)؛ (خليف،75: 2008وكاالتي هما (خلف،من المطلوبات التمييز بين نوعين يمكن 

عل0ى ذم0ة الوح0دة واآلت0ي م0ن نش0اطات انت0اج م0ادة ويمث0ل التزام0ا قانوني0اً يق0ع  :البيئيWةالمطلوبات  .1
معينة او استعمالها او التخلص منها الفعل0ي او المزم0ع او تل0ك المس0ؤولية الت0ي ي0نجم ع0ن ممارس0ة 

   بالبيئة.رتب عليها تأثيرات خطرة الوحدة ألنشطة يت

ف00ي إنف00اق تم00ل يق00ع عل00ى ذم00ة الوح00دة يتمث00ل حويمث00ل الت00زام ق00انوني م المحتمWWل:المطلWWوب البيئWWي  .2
مستقبلي نضير واآلتي من انش0طة انت0اج م0ادة مح0ددة او اس0تعمالها او ال0تخلص الفعل0ي منه0ا او ان 

 ذلك ينتج عن مزاولة الوحدة لعمليات يترتب عليها اثار ضارة.

  االيرادات البيئيةالمصروفات وعشر:  حاديال

المصروفات البيئية: هي تكاليف مستنفذة تنجم عن االثار البيئية عن طريق انشطة االنتاج، البيع للس0لع      
م00ع الحص00ول عل00ى ايرادات(من00افع) بيئي00ة جاري00ة ج00راء ذل00ك، ول00ذلك أص00بح المقب00ول محاس00بيا اعتباره00ا 

ت00ي تحم00ل ) بانه00ا تل00ك المص00اريف ال250-248: 2002مص00اريف جاري00ة، فق00د عرفه00ا (الفض00ل واخ00رون،
بشكل مباشر او غي0ر مباش0ر عل0ى الفت0رة المحاس0بية الت0ي تتحق0ق فيه0ا االيرادات(المن0افع)، ويرج0ع اس0باب 
تعلق هذه المصاريف البيئية بالنشاط التشغيلي الى وج0ود ارتب0اط مت0ين وق0وي بالعملي0ة االنتاجي0ة نظ0را لم0ا 

  تطرحه من مخلفات. 

الباحثين والدارسين في الشأن المحاسبي البيئ0ي ص0عوبة كبي0رة جه فيواالبيئية اما فيما يخص اإليرادات      
ي00رادات وتحدي00د قيم00ة نقدي00ة له00ا ويمك00ن بي00ان جوان00ب االعن00د التعام00ل م00ع النش00اطات البيئي00ة بغ00رض قي00اس 

االي00رادات، اذ يص00عب االط00راف ذات المص00الح  الص00عوبة ه00ذه انطالق00ا م00ن التعري00ف المحاس00بي للمن00افع
 االداء البيئي وغالبا م0ا تك0ون خ0ارج الوح0دة وه0ذا االم0ر يش0كل اح0د جوان0ب الص0عوبةالمستفيدة من منافع 

ويتمثل الجانب االخر اي من جهة اخرى تعذر قياس المنافع البيئية للكثير من النش0اطات، الن ذل0ك يتطل0ب 
يص0عب  او يستلزم قياس االيرادات الناتجة ع0ن ه0ذا، االداء بش0كل يمك0ن ترجمت0ه ال0ى وح0دة النق0د وه0و م0ا

 ُ   ).57: 2014طبيقه(حنان،ت

 بعWWWWWض اإلسWWWWWهامات العلميWWWWWة فWWWWWي مجWWWWWال القيWWWWWاس واإلفصWWWWWاح البيئWWWWWيعشWWWWWر:  ثWWWWWانيال

فع0اال ف0ي  اث0رت ت0أثيراً من الجدير بالذكر ان المنظمات المهنية المحاسبية الدولي0ة والجه0ات الحكومي0ة       
اختياري0ا م0ن المؤسس0ات الناش0طة ف0ي عناصرها بشكل ضروري، سواء كان ذل0ك  االهتمام بالبيئية وحماية

بيئيا، أو بشكل إجباري من خ0الل اإلرش0ادات أو المع0ايير المحاس0بية المتعلق0ة باإلفص0اح  صناعات حساسة
  - :)89: 2014:(حنان،  ومن اهم التشريعات الدولية المتعلقة بالبيئة .البيئي

 

لجن00ة مع00ايير  أص0درت Financial Accounting Standard Board (FASB) 1975ف0ي ع00ام -
للمحاسبين في تحدي0د المواق0ف المحتمل0ة  وذلك مساعدةتصريحا يختص بالمحاسبة عن الطوارئ  المحاسبة
م ص0در تفس0ير لم0ا ج0اء ف0ي 1975 وف0ي .الماليةالتي يجب تضمينها محاسبيا في القوائم  مستقبال، للتكاليف

تص0ريح ال الأن ما جاء في FASB)( واوضحتالمقدر، ر المقبول لمبلغ الخسارة التصريح من حيث التقدي
ويع0د موض0وع المحاس0بة ع0ن  .البيئ0ةلمعالج0ة نظاف0ة  يعطي مب0رر التأجي0ل ف0ي تس0جيل التك0اليف التقديري0ة

واألكاديمي0ة المحاس0بية المهني0ة  قب0ل المنظم0اتم0ن  به0ا االهتمامالمسؤولية البيئية من المواضيع التي ازداد 
   :ذلك االهتمام الدول المتقدمة، ومن أمثلة في
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 غمبل0 ض0رورة االعت0راف ب0االلتزام ف0ي الق0وائم المالي0ة إذا ك0انبي0نص ه0ذا المعي0ار 5) ( رقمFASBمعيار 
 الخسارة محتمال، وممكن تقديره بدرجة معقولة من الدق0ة، أم0ا إذا ك0ان احتم0ال الخس0ارة ض0عيفا ف0ال يش0ار

  إليها، فهذا المعيار يساعد في تفسير القاعدة المالية.

 

يعت0رف  على ضرورة تسجيل االلتزام البيئي إذا أمكن تحديد الخسارة، حيث ينص (14)رقمFASBمعيار 
 وبش0كلبالمبلغ الواقع داخل الم0دى، أم0ا إذا ص0عب تحدي0د المبل0غ داخ0ل ه0ذه الح0دود، فيؤخ0ذ بالح0د األدن0ى 

  عنهبحيث ينبغي اإلفصاح  معقول

. 

  أصدر معهد المحاسبين القانونين البريطاني عددا من اإلشارات عن الموضوعات البيئية 1991في عام  -

تكاليف األداء البيئي وااللتزامات البيئية باالشتراك م0ع  البيئية،وذلك ضمن تقرير بحث عن إعداد التقارير 
  Canadian Institute of Chartered Accounting (CICA) .الماليهيئة المعايير الكندي 

 

 (SOP94-6) المعي0ار رق0مACSEC)أصدرت اللجن0ة التنفيذي0ة للمع0ايير المحاس0بة (1994في ديسمبر   -

  .إختص في اإلفصاح عن المخاطر و عدم التأكد الذي

  

) القوانين والتنظيمات البيئي0ة بأنه0ا أم0ور ذات أث0ر غي0ر AICPA-SAS-NO.54يصنف معيار التدقيق (
ا ومن مسئولية المدقق أن يشير إلى م0دى تنفي0ذ الوح0دة له0ذه الق0وانين ف0ي مباشر على القوائم المالية، أيض

، ويج00ب عل00ى الم00دقق بالنس00بة له00ذه األم00ور القي00ام 250تقري00ره كم00ا ج00اء بمعي00ار المراجع00ة ال00دولي رق00م 
  بالتالي: 

  

  االستفسار من اإلدارة عن التزام الوحدة بالقوانين والتنظيمات البيئية. .1

  القانونية.االستفسار من اإلدارة عن سياسات الوحدة المرتبطة لمنع األفعال غير  . 2

يس0تلزم الحصول على إقرار مكتوب من اإلدارة بشأن عدم وجود خروقات محتملة عن القوانين التي   .3
لمهن0ة  وليال0د(اعتبارات االم0ور البيئ0ة عن0د ت0دقيق البيان0ات المالي0ة البي0ان إفصاح عنها في القوائم المالية 

  .)449: 2010التدقيق 

  

  

 الحكومية بأمريكا ق0د تعامل0ت بش0كل جم0اعي ف0ي موض0وع والجهات الفيدراليةإن المنظمات المهنية      

 :ما يأتيي نُقشت واإلرشادات المحاسبية، ومن بين األمور التالمعايير 

 

 Generally Accepted Accounting مشكلة ممارسة تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها  -

Standard (GAAS) والموض0000وعات المتعلق0000ة بالبيئ0000ة، وكيفي0000ة معالجته0000ا ف0000ي الق0000وائم المالي0000ة. 

 التعرف على األمور البيئية و التي تحتاج إلى معيار محاسبي صادر من جهة مسؤولة و إمكانية تقيميه - 

  -:لقد توصلت هذه اللجنة إلى توصيتين.

 

 .وقياس0000000000هاالمعي0000000000ار المحاس0000000000بي مطل0000000000وب للتع0000000000رف عل0000000000ى االلتزام0000000000ات البيئي0000000000ة  أن-أ

 البيئية، ومفاهيمالمالية بمعرفة القوانين الفدرالية المتعلقة بالمعالجات  ومستخدمي القوائممعدي  مطالبة-ب

  .االلتزام المشترك والمتعدد
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العالق0ة بالبيئ0ة ولك0ن ه0ذه األهمي0ة  يتضح مما سبق أهمية المحاسبة البيئية من خ0الل تناوله0ا لألنش0طة ذات
  تكتمل عن األنشطة البيئية عند اإلفصاح عنها في القوائم المالية وهذا ما سيتم تناوله في المبحث القادم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني:

  النظري اإلطار

  الثالث: اإلفصاح المحاسبي عن المعلومات البيئيةالمبحث 

  تمهيد:

وحدة اآلونة األخيرة مطالب مستخدمي القوائم المالية نحو االفصاح عن المعلومات البيئية للتزايدت في     

، وذلك للقصور الموجود في االفصاح التقليدي الذي ال يلبي متطلب0اتهم وخصوص0ا فيم0ا يتعل0ق االقتصادية 

ان ه0ذا النظ0ام عل0ى بالمسؤولية البيئي0ة، ان المحاس0بة البيئي0ة توص0ف نظام0ا للمعلوم0ات والبيان0ات س0واء ك0

مستوى المنظمات او الدولة، اصبح هناك حاجة ملحة وضروري نحو االفصاح عن المعلومات التي تتعلق 
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، وذل0ك لتن0امي االهتم0ام ب0األمور البيئي0ة وظه0ور جه0ات وح0دة االقتص0ادية بأداء االنش0طة البيئي0ة الحالي0ة لل

تم0ارس الض0غوط عل0ى المؤسس0ات باإلفص0اح ع0ن  ضاغطة منها الهيئات الدولية المهنية واالكاديمي0ة الت0ي

ادائها البيئي في القوائم المالية ذاتها او بقوائم اض0افية تابع0ة او بق0وائم مالي0ة ملحق0ة ، وحت0ى تمك0ن وتس0اعد 

  االدارة من اتخاذ القرارات الالزمة والمناسبة التي تالئم كل في حدود اهتماماته. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 صاح المحاسبيمفهوم االف-أوال: 

تعدد وجهات النظر حول مفهوم وحدود االفصاح عن المعلومات والبيانات الواجب تقديمها في التقارير     
المالية والقوائم المالية المنشورة، وذلك بسبب اختالف وجهات نظر الفئات المهتمة والمستفيدة ذات العالقة 

ص0عوبة التنس0يق ب0ين رغب0ات واحتياج0ات ك0ل من االفصاح المطلوب وتضارب مصالحها، مما يؤدي ال0ى 
تحق0ق المص0الح االساس0ية ط0رق فئة من هذه الفئات حول الحد االدنى من عملية االفصاح المرغوب في0ه وب

  ).478: 2010لتلك الفئات. (العامري،

   

من الجدير بالذكر بان هناك وجهات نظر مختلفة حول مفهوم وحدود اإلفصاح عن المعلومات الواجب      
ف0ي الق00وائم المالي0ة المنش0ورة، وينب00ـع ه0ـذا االخ00تالف أساس0ا م0ن اخ00تالف مص0الح األط00راف ذات وجوده0ا 

العالقة، فقد تجاوز مصطلح اإلفص0اح المب0ادئ المحاس0بية المتع0ارف عليه0ا ف0ي مج0ـال القي0اس المحاس0بي، 
ين القابلي0ة للتحق0ق م0ن حيث يستهدف معالجة القصور التقليدي في المعلومات التاريخية وتحقيق الت0وازن ب0
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جهة والمالءمة من جهة أخرى، وق0د تج0اوز ه0ذا المص0طلح أيض0ا إرش0ادات االتص0ال المحاس0بي، فل0م يع0د 
األمر يقتصر على مجرد تفسير وتوضيح المعلومات المحاسبية بل امتد إلى إض0افة المزي0د م0ن المعلوم0ات 

  ).17:2004،بو المكارمسواء أكانت كمية أو وصفية، أو كانت فعلية أو تقديرية ( أ

عرض المعلومات المهمة للمس0تفيدين بطريق0ة تس0مح له0م اتخ0اذ ق0رار مالئ0م وان  االفصاح المحاسبييعني 
كمية المعلومات التي يجب اإلفصاح عنها ال يتوقف على مدى خبرة القارئ ولكن على المعايير المرغوب0ة 

  .)3: 2012، لإلفصاح (الشعباني والناصر

   

أن00ه" ع00رض المعلوم00ات المهم00ة عل00ى االفص00اح المحاس00بي ) (Hendrekson,1982: 50ع00رف وق00د    
للمستثمرين والدائنين وغيرهم من المستفيدين بطريقة تسمح ب0التنبؤ بمق0دور المش0روع عل0ى تحقي0ق أرب0اح 

ي "هو اظهار المعلوم0ات المالي0ة س0واء الكمي0ة او الوص0فية ف0 ايفي المستقبل وقدرة على سداد التزاماته". 
الق00وائم المالي00ة، وف00ي اله00وامش والج00داول والمالحظ00ات المتمم00ة مم00ا يجع00ل الق00وائم المالي00ة غي00ر مض00للة 

   ومالئمة للمستخدمين وذلك لغرض تمكينهم من اتخاذ قرارات رشيدة.

  

توفير المعلومات المالئمة لألطراف الت0ي تس0تعمل البيان0ات المحاس0بية ف0ي اتخ0اذ ق0رارات كما عرف بأنه "
المس0تعملين بع0ض المؤش0رات المالي0ة  ءله0ؤالتهي0ئ كم0ا االقتصادية التي ترتبط بالوحدة مصدرة البيان0ات، 

  .)11: 2009(آل غزوي، " هم بالتنبؤ ببعض التغيرات الرئيسة لتلك الوحدةمكنالتي ت

  

بانه " التقرير عن المعلومات المالئمة والجوهرية التي تؤثر بدرجة كافي0ة ف0ي بشكل عام كذلك  عرفو    
  .)(Kieso& Weygand,2012: 1342 المعلوماتالتقييم التي تقوم به الجهات ذات العالقة من هذه 

  

وك0ذلك السياس0ات مما تقدم يتض0ح ان اإلفص0اح ه0و عملي0ة أظه0ار المعلوم0ات س0واًء مالي0ة اوغي0ر مالي0ة    
المحاسبية ونشرها في الوقت المالئم للفئات الخارجية الت0ي ال يمك0نهم الحص0ول عليه0ا م0ن مص0ادر أخ0رى 
والتي تهمهم في اتخاذ قرارات رشيدة، فيعد اإلفصاح وسيلة مهمة من وسائل االتصال بين الوحدة والفئ0ات 

  الخارجية.

  

      

  أهمية اإلفصاح المحاسبي -ثانيا: 

ك0انوا م0ن داخ0ل الوح0دة  ءً س0وا مالي0ةالمعلوم0ات لإلفصاح المحاسبي أهمي0ة كبي0رة بالنس0بة لمس0تعملي ال     
ف0ي اتخ0اذ الق0رارات، حي0ث ت0وفر مس0توى ك0افي م0ن  معلوم0اتاالقتصادية او من خارجه0ا وال0ذين تهمه0م ال

أًًن أهمي0ة اإلفص0اح لهيئ0ة  اكم0 اتخاذ الق0رارات الرش0يدة. ىعل ماليةالمعلومات اإلفصاح يساعد مستعملين ال
الضرائب هي في غاية األهمية بالنسبة للمخمن الضريبي حيث يجب أْن يكون لديه المعلومات المالئمة في 
الوقت المناسب وذلك لك0ي تس0اعده بإعط0اء ق0رار ص0حيح عل0ى اس0اس كمي0ة المعلوم0ات المت0وفرة ف0ي ظ0ل 

  ).1: 2003اإلفصاح المحاسبي (خشارمة،

  

المحاسبة ترتبط م0ع البيئ0ة الت0ي تس0تعمل فيه0ا مجموع0ة م0ن الق0وائم المالي0ة الت0ي تتض0من اساس0ا بما ان      
لنت00ائج االنش00طة والممارس00ات الت00ي تمثله00ا المحاس00بة كونه00ا نظام00اً مفتوح00اً عل00ى البيئ00ة، ف00أن مخرج00ات 

  ام ــــــالنظ
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المحاس00بي ه00ذه تعن00ي حلق00ة الوص00ل ب00ين الوح00دة م00ن جه00ة والفئ00ات الداخلي00ة والخارجي00ة م00ن جه00ة اخ00رى، 
وتتوقف مدى استفادة هذه الفئات من مخرجات النظام المحاسبي، االمر الذي اوكل على المحاسبة مسؤولية 

ص00در الرئيس00ي اش00باع حاج00ات ه00ذه الفئ00ات وتلبي00ة رغباته00ا، بع00د ان اص00بحت المعلوم00ات المحاس00بية الم
ازدادت األهمية باإلفصاح المحاسبي في القوائم المالي0ة وذل0ك  دق). 123-122: 1997الراشد، لقراراتها. (

ما تحتاجه من بيانات ومعلوم0ات مالي0ة دقيق0ة وواض0حة تمت0از بالمص0داقية لتس0اعدها عل0ى مواجه0ة التق0دم ل
  ).Suwaidan & EL-Khouri,2000: 467االقتصادي العالمي. (

  

  )1339: 1999لقد تزايدت أهمية اإلفصاح في اآلونة األخيرة لألسباب التالية: (كيسو،  

 صعوبة حصر االحداث في تقارير ملخصة. .1

 الحاجة الى المعلومات المالية والتنبؤية الفورية. .2

 تجنب او تفادي حدوث أزمات مالية والحاجة لضبط حركة النشاط. .3

  شاكل والصعوبات وجعله افصاحا تثقيفيا.التوسع في مفهومه التقليدي لتقليل الم .4

  اهداف اإلفصاح المحاسبي-ثالثا: 

)؛ Belkaoui,2004: 266يهدف اإلفصاح المحاسبي الى تقديم معلوم0ات ال0ى المس0تفيدين م0ن اج0ل (     
)Granaf , 2001: 20:(  

ق0اييس وصف االجزاء غير المعت0رف به0ا وتق0ديم المق0اييس ذات العالق0ة به0ذه االج0زاء بخ0الف الم .1
 المستعملة في التقارير المالية. 

 وصف االجزاء غير المعترف بها وعرض مقاييس مفيدة لهذه االجزاء.  .2

ت00وفير بيان00ات ومعلوم00ات لمس00اعدة ال00دائنين والمس00تثمرين لتقي00يم االحتم00االت والمخ00اطر لألج00زاء  .3
 المعترف بها وغير المعترف بها. 

 الداخلة والخارجة المستقبلية.  لعرض معلومات وبيانات عن التدفقات النقدية .4

 تقييم العائد ومساعدة المستثمرين على استثماراتهم.  .5

توضيح المعلومات المفيدة وبيانها للذين يقومون بتنفيذ الموارد المالية في الحاضر او في المستقبل  .6
لترشيد قراراتهم المرتبطة بتخصيص الموارد ب0ين الوح0دات وتقي0يم الخ0دمات الت0ي تق0دمها الوح0دة 

 قدرتها على االستمرار في عرضها. ومدى 

ت عن0د ل القوائم المالية على المعلومات التي تفيد مختلف الفئ0االهدف االساسي لإلفصاح هو ان تشم نً إ     
ال يقتص0ر دوره0ا عل0ى  نْ أالمحاس0بة التغي0ر ف0ي جمي0ع ف0روع المعرف0ة يج0ب  اتخاذ الق0رارات ولك0ي تواج0ه

عمل الوح0دة لاإلفصاح المحاسبي التقليدي لنتائج النشاط االقتصادي للوحدة بل يمتد ليحتوي اآلثار المترتبة 
تقييم تلك اآلثار للوحدة تجاه المجتم0ع ال0ى جان0ب من واعطاء صورة دقيقة وواضحة عنها لتمكنها  لمجتمعل

إزال0ة التض0ليل ف0ي ع0رض او تق0ديم المعلوم0ات  .)10: 2009تقي0يم العم0ل االقتص0ادي له0ا (رج0ب، يحي0ى،
للمساعدة ف0ي اتخ0اذ ولكي يحقق اإلفصاح اهدافه  والمساعدة في صنع القرارات السليمة لمتخذي القرارات.

الق00رارات الرش00يدة فيج00ب ان يتص00ف بجمل00ة م00ن خص00ائص منه00ا التوقي00ت المالئ00م، س00هولة الع00رض، ع00دم 
 ).115-114: 2008التحيز والموضوعية (سالم، 

  اإلفصاح المحاسبي (تقسيمات اإلفصاح المحاسبي) اساليب-رابعا: 

بواس00طة متخ00ذي الق00رارات يل00زم تس00تعمل  لك00ي تك00ون االس00تفادة م00ن المعلوم00ات المحاس00بية ع00ن وح00دة م00ا  
اساليب وطرق تسهل تقديم هذه المعلومات وتوفيرها لمس0تخدميها وتع0د الط0رق المس0تعملة س0هلة الفه0م م0ن 

  االساليب المستخدمة في االفصاح. )10(قبلهم ويوضح الشكل 
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  10الشكل 

  اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية األساليب المستخدمة في

  

  

  

  

التأصWيل -التطبيWق  وإطWار-المنهج المحاسWبي فWي البنWوك التجاريWةالمصدر: (الناغي، السيد محمود السيد،" 
  ).284: 2007مصر، العصرية، المكتبة "، المحاسبية

 )584: 2005(دمحم ، ه0000ي وف0000ق اآلت0000ي:أي ان األس0000اليب المس0000تعملة ف0000ي اإلفص0000اح المحاس0000بي      

  )68-67: 2011(يحيى ،)، 29-28: 2010(خضير،

ان عنص0ر مهم0ا ف0ي االفص0اح المحاس0بي يتمث0ل ف0ي ع0رض  االساسية: القوائم الماليةعن طريق  .1
الق00وائم المالي00ة، وترتي00ب اجزاءه00ا وف00ق القواع00د والمب00ادئ المتع00ارف عليه00ا، بحي00ث تس00هل عملي00ة 

  فهمها وقراءتها وامكانية مقارنتها من المستفيدين واستخراج المعلومات. 

والتفسير، او اضافة معلومات اقل تُستعمل للتوضيح  المالحظات الهامشية (االيضاحات المتممة): .2
اهمية والمرتبطة بعناصر القوائم المالي0ة، وتش0تمل عل0ى معلوم0ات كمي0ة ووص0فية، مث0ل االفص0اح 
ع00ن االح00داث الالحق00ة لت00اريخ الميزاني00ة، اض00افة ال00ى االفص00اح ع00ن االلتزام00ات المحتمل00ة، مث00ل 

  المحاسبية المتبعة. االفصاح عن الحقوق وااللتزامات، واالفصاح عن الطرق والمبادئ 

تكون قوائم اضافية ترفق مع القوائم االصلية، والت0ي م0ن  المالحق (القوائم االضافية):عن طريق  .3
خاللها تُعطى تفاصيل عن بعض البنود الموجودة في القوائم المالية، والتي ال تحتويها المالحظ0ات 

 توى ــــــي على اساس التغير في المسالهامشية، مثل االصول الثابتة واندثارها، قائمة المركز المال

العام لألسعار.... الخ، وقائمة المخزون، قائمة المدنيين، ومخص0ص ال0ديون المش0كوك فيه0ا، قائم0ة 
) 647: 2010الوس0ائل األخ0رى ف0ي الق0وائم المالي0ة (ش0رويد واخ0رون،التغيير في المركز الم0الي. 

فض00ل اس00تخدمت أ وتكامله00ا، ق00دن ع00رض الق00وائم المالي00ة مس00ؤولة ع00 الرس00الة الموجه00ة وتخ00دم
 اإلدارة،تحل000يالت ومناقش000ات  ،تح000تفظ بنظ000ام الرقاب000ة الداخلي000ةالشخص000ية، تق000ديراتها واحكامه000ا 

المسؤولية االجتماعية للجوانب البيئي0ة واالجتماعي0ة المحيط0ة بالوح0دة مث0ل ق0رارات م0نح ق0روض 
  في مشاريع تخدم المجتمع.  بناء مساكن للعاملين ومثل قرارات استثمار

لتوض00يح االرق00ام الظ00اهرة ب00القوائم المالي00ة نس00تخدم  المعلومWWات المتWWوفرة مWWن خWWالل االقWWواس: .4
االقواس، والتي يصعب فهم طرق احتس0ابها بس0بب ظهوره0ا م0ن قب0ل المس0تخدمين غي0ر الع0ارفين 

 بالمحاسبة او يصعب فهم طرق احتسابها، مثل بيان المبدأ المستخدم لتقييم مخزون نهاية الفترة.

  :)الحسابات والتحفظات التي يبديهامدقق (تقرير مجلس االدارة وتقرير  دققتقرير الم .5

  عن طريق اعطاء رأي محايد عن موضوعية االرقام الظاهرة بالتقارير المالية، ويُعد من ضمن 

الخ0ارجي، وتقري0ر ادارة الوح0دة ال0ذي دقق الوسائل المستعملة لإلفص0اح والمتف0ق عليه0ا تقري0ر الم0
لمستهدفة وذلك بهدف تعزي0ز ثق0ة المس0تخدمين يقوم باإلفصاح عن االداء الحالي للوحدة وخططها ا

ف00ي المعلوم00ات المنش00ورة، كم00ا يك00ون خط00اب رئ00يس مجل00س االدارة والق00وائم الص00ادر ع00ن ه00ذا 
المجل00س م00ن اه00م اس00اليب االفص00اح، خصوص00ا عن00دما تُنش00ر للس00يد الع00ام للوح00دة وك00ذلك التنب00ؤات 

  الخاصة بهذه الوحدة. 

ان00ه يج00ب ان تظه00ر المعلوم00ة ف00ي وق00ت مع00ين واال  ة:توقيWWت االفصWWاح عWWن المعلومWWات المحاسWWبي .6
ستسقط هذه المعلومة صالحيتها واهميته0ا، يج0ب ايص0ال المعلوم0ات المحاس0بية لمتخ0ذ الق0رار ف0ي 

 االفصاح من

خالل القوائم 
 المالية

االيضاحات 
 المكملة

االفصاح 
 االضافي
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)؛ 29: 1999وق00ت مبك00ر وذل00ك اذ م00ا ك00ان الت00أخير ف00ي ايص00الها ل00ه س00يؤثر عل00ى ق00راراتهم (ط00ه،
 ). 584: 2005)؛ (ا بو زيد ،24: 1993(مطر،

  

حج000م  إنً  )413-412: 2014الجج000اوي والمس000عودي، (فيش000ير ن تقس000يمات اإلفص000اح المحاس000بي ام000ا ع000
المعلوم00ات الت00ي يل00زم اإلفص00اح عنه00ا ودرج00ة تفص00يلها يكش00ف ع00ن ظه00ور أن00واع ثالث00ة رئيس00ة لإلفص00اح 

  )110: 2016(عبد العزيز،  كاالتي:والمحاسبي 

  Full disclosure-اإلفصاح التام (الشامل، الكامل):  .1

. وال يعن0ي اإلفص0اح االط0راف المالئم0ة وذات الت0أثير ف0ي ق0رارات مختل0ف تالمعلوما كافةويعني عرض 
   :)447: 2003(حنان، الكامل دون تميز، وذلك لسببين هما

أن أنتاج المعلومات وتوصيلها الى مستخدميها يحتاج الى تكلفة، وحتى تكون مفيدة يجب ان تك0ون   .أ 
 تكلفتها اقل من منفعتها. 

تخف0يض الق0درة عل0ى اس0تيعاب المعلوم0ات الت0ي ال0ى الزيادة غير المهمة وكثرة التفاصيل تعمل ان   .ب 
 يصعب تفسيرها وتوضيحها او االستفادة منها. 

  Adequate disclosure اإلفصاح الكافي .2

الكش0وفات  جع0له0دف وهو أكثر المفاهيم شيوعا، ويفترض أدنى ح0د ممك0ن م0ن اإلفص0اح يتواف0ق م0ع      
  ). 98: 2014(جاسم،  مضللةالمالية غير 

  Fair disclosureاإلفصاح العادل  .3

وتحق0ق فهم0ا  كاف0ة،الق0وائم المالي0ة وهو اإلفصاح عن المعلومات بوسيلة تضمن معاملة متساوية لق0راء      
 وتُزوي0د المس0تخدمينفه0م م0ا تحوي0ه ه0ذه التق0ارير،  إلمكاني0ةلديهم الح0د المعق0ول  لألطراف كافة مماعادالً 

  ). Hendrekson,1982: 505المعلومات نفسها في وقت واحد (كافة ب

وفي هذا الصدد هنالك من يقس0م اإلفص0اح المحاس0بي ال0ى ان0واع تبع0ا لالتجاه0ات التقليدي0ة والحديث0ة ل0ه      
   -): 324: 1990)؛ (الشيرازي ،18: 2013وكاالتي (جواد ،

 المالئم:اإلفصاح  .1

وهو االفص0اح المالئ0م لحاج0ة مس0تخدمي البيان0ات وظ0روف المنش0اة وطبيعته0ا أي طبيع0ة نش0اطها 
بمعن00ى ان تفص00ح الق00وائم المالي00ة ع00ن ك00ل المعلوم00ات ذات القيم00ة والمنفع00ة لق00رارات المس00تفيدين 

  والضرورية والكفيلة بجعلها غير مضللة وتتناسب مع عمل الوحدة وظروفها. 

  

 اإلفصاح الوقائي: .2

يعكس هذا النوع االتجاه التقليدي لإلفصاح وهو يهدف الى حماي0ة المجتم0ع الم0الي وبص0فة خاص0ة 
ل00ذا يل00زم ان تتص00ف  المالي00ة.المس00تثمر الع00ادي ال00ذي ل00ه ق00درة مح00دودة عل00ى اس00تخدام المعلوم00ات 

  المعلومات المالية بالموضوعية حتى لو كانت على حساب استبعاد العديد من المعلومات المالئمة.

 

 االعالمي): ( االفصاح التثقيفي .3

 المالئم0ة العتباره0ايعكس هذا الن0وع االتج0اه الح0ديث لإلفص0اح وال0ذي ظه0ر نتيج0ة ازدي0اد اهمي0ة 

ب0دأت الحاج0ة باإلفص0اح ع0ن المعلوم0ات  المحاس0بية، ل0ذلكاحدى الخص0ائص الرئيس0ة للمعلوم0ات 
 األس0عار،مس0توى  المرحلي0ة، تغي0رالمالئمة لصنع القرارات كالمعلومات الخاصة بأع0داد التق0ارير 

  ).180: 2007خرون، آلطيف زيود و(البيئية. والمعلومات التنبؤات المالية 
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ويتضح من التقسيم األخير نط0اق اإلفص0اح المحاس0بي ق0د اتس0ع ليش0مل اإلفص0اح ع0ن المعلوم0ات            
للبيئ00ة م00ن تش00ريعات وق00وانين الس00المة البيئي00ة نتيج00ة للض00غوط الكبي00رة عل00ى الوح00دات االقتص00ادية الملوث00ة 

والحماية البيئية ولتغطية أكبر قدر ممكن من مستلزمات المعلوم0ات المطلوب0ة م0ن قب0ل فئ0ات أخ0ذت تتن0وع 
  وتتعدد مع ازدياد حجم التحسن او التطور الذي انعكس على تلك المستلزمات من المعلومات البيئية.

 

يتفق مع اإلفصاح الوقائي النهما يفصحان ع0ن البيان0ات المطلوب0ة نالحظ مما سبق ان اإلفصاح الكامل      
لجعلها غير مضللة، ولكن بالنسبة لإلفصاح التثقيفي م0ن خاص0يته الح0د م0ن اللج0وء ال0ى المص0ادر الداخلي0ة 

اما اإلفصاح الكافي فأنه يتضمن الحد االدن0ى م0ن  رسمية.ومات االضافية بطريقة غير للحصول على المعل
الواجب اظهارها ونشرها ولكن يختلف الحد االدنى من شخص ال0ى اخ0ر تبع0ا للثقاف0ة والتجرب0ة المعلومات 

  ). 449-446: 2003والخبرة. (حنان،

اعي0ة ظهور محاسبة جديدة ما زالت في مراحله0ا االول0ى وه0ي محاس0بة المس0ؤولية االجتمالى مما ادى      
والبيئي0ة الت0ي تنف0ذها الوح0دة االقتص0ادية تس0اعد ف0ي  س0تراتيجيات االجتماعي0ةلاوبضمنها المحاسبة البيئي0ة. 

اإليفاء بالمستلزمات التشريعية، وكذلك في تطوير وتحسين صورتها وادائها المالي، وبغض النظر عما اذا 
تخذ بشكل اختياري او اجباري، فأنها تؤثر نهاية االم0ر عل0ى األداء الم0الي كانت تلك الطرق واإلجراءات تُ 

البيئي من جهة أخرى ، واالثنان يعدان معايير مهمة في التقييم النهائي للوحدة االقتصادية من جهة واألداء 
وذلك الن الوحدة هي جزء من المجتمع وينبغي ان تسهم وتساعد ف0ي أنش0طة آمن0ة وس0ليمة للمجتم0ع ، ول0ذا 

ماعي0ة والبيئي0ة وبغض النظر عن المصالح االقتصادية يتعين على الوحدة االقتصادية ادم0اج الش0ؤون االجت
  .) Nikolaou&Evangelinos,2010 :1عند اتخاذ قراراتها(

  

وح0دات للب0ل أص0بحت ض0رورة  الكبيرة،المسؤولية االجتماعية والبيئية لم تعد حكرا على الوحدات  نً إ     
  .(Kim et al.,2012: 1) المختلفةبدرجاتها كافة االقتصادية 

  

التزامات قانونية واقتصادية وكذلك مسؤولية معينة او محددة تجاه المجتمع فأن الوحدة يفترض ان لديها     
) والوح00دة االقتص00ادية تتوق00ع م00ن المجتم00ع المس00اعدة ف00ي Chillid ,2009:11تتج00اوز تل00ك االلتزام00ات (
ومن باب "رد الجميل" فعلى الوحدة ان تعزز نوعية الحي0اة واس0تدامتها  والمادية،تمويلها بالموارد البشرية 

 )Carroll,2004:116. (  

يمك000ن بي000ان ص000عوبة ع000دم التماث000ل ف000ي المعلوم000ات والبيان000ات عل000ى مس000توى الوح000دة وس000وق الم000ال كم000ا 
  )2-1: 2007يلي:(المهندي وصيام،

وبين -اصيال-الك الوحدة او المشروعمشكلة عدم تماثل نموج الوكالة: يعني بها المعلومات بين الم .1
 وما يترتب عن ذلك من مشكلة قياس اداء االدارة وتقيميه. -وكيالً -االدارة

) ويقص00د به00ا ع00دم 9-2: 1998مش00كلة ع00دم تماث00ل المعلوم00ات ف00ي س00وق الم00ال: (حمي00دة ورش00اد،  .2
بي الك0افي تماثل المعلومات بين جماعة المستثمرين في سوق الم0ال، نتيج0ة ع0دم اإلفص0اح المحاس0

عن المعلومات في القوائم المالية المنشورة، ولكي نتجاوز مشكلة عدم تماثل المعلومات بين الفئات 
)؛ Omaima Hasson,2010: 7توجب اتب0اع (ــــــــــــ0ـالداخلية والفئات الخارجية، فان ذلك يس

)Lev, 1988 :4(:  

ي ت000رى وج000وب حج000ب بع000ض اإلفص000اح الطوعي(االختي000اري): يك000ون وف000ق لس000لوك االدارة الت000  . أ
المعلومات المرتبطة بعم0ل الوح0دة، بم0ا يكف0ل حمايته0ا مس0تقبالً، واوض0حت البح0وث ان اإلفص0اح 
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الكامل سوف يعمل لتخفيض عدم تماثل المعلوم0ات، ويتحق0ق ذل0ك م0ن خ0الل اإلفص0اح عل0ى أكب0ر 
 ها. قدر ممكن من المعلومات فأن كانت سارة ستفصح عنها وغير سارة وسيئة ال تفصح عن

اإلفصاح االلزامي(االجباري) او اصدار معايير ملزمة: إذا كانت ل0ديها الحري0ة ف0ي اإلفص0اح ف0ان   . ب
ادارة الوحدة لن تفصح بالكامل عن المعلومات لذلك فان اص0دار مع0ايير محاس0بية ملزم0ة (افص0اح 
اجب000اري) يك000ون ض000روريا إلجب000ار الوح000دات ع000ن االفص000اح ع000ن المعلوم000ات المحجوب000ة ع000ن 

ذ تعمل على تخف0يض ع0دم التماث0ل ف0ي المعلوم0ات وبالت0الي من0ع الفئ0ات الداخلي0ة م0ن المستفيدين، ا
 استغالل المعلومات على حساب الفئات الخارجية. 

يجُب افصاح الوحدات ما لديها من معلومات م0ن الناحي0ة النظري0ة، وذل0ك بس0بب  تضح مما سبق أنهوي      
ن ه00ذه المعلوم00ات غي00ر جي00دة وس00لبية وال تعك00س حج00ب المعلوم00ات ع00ن المس00تثمرين فس00تكلفهم ش00هور ب00ا

  المركز الحقيقي للوحدة. 

ً خامس   متطلبات االفصاح المحاسبي: -: ا

ان الهدف الرئيسي المعروف للمحاسبة هو اعداد معلومات مالية عن الوحدة االقتصادية ألدائها الم0الي      
مقابلة احتياجات المستخدمين م0ن  والمهتمة بهدفي للفئات ذات العالقة وتوصيلها عن طريق االخبار المال

المعلوم00ات الواجب00ة م00ن اج00ل اتخ00اذ الق00رارات المالئم00ة، ل00ذلك يج00ب االخ00ذ بنظ00ر االعتب00ار اه00م متطلب00ات 
  )4: 2012هي: (الشعباني الناصر، االفصاح المحاسبي والتي يجب مراعاتها و

 االفصاح عن البيانات الرئيسة للوحدة.  .1

 سات المحاسبية للوحدة. االفصاح عن السيا .2

 االفصاح عن المتفرقة االخرى.  .3

ً سادس   االفصاح المحاسبي البيئي -: ا

االفصاح المحاسبي البيئي للوحدات اصبح حاجة ملحة لما لذلك من اهمية ل0إلدارة واالط0راف الداخلي0ة      
لهيئة اإلدارة ف0ي اتخ0اذ واالطراف الخارجية للوحدات وذلك لتوفير المعلومات البيئية الضرورية والالزمة 

ن الفوائ0د الت0ي تع0ود للوح0دات ف0ي ه0ذا االفص0اح عل0ى الم0دى القص0ير والم0دى الطوي0ل ع0تهم، فضال اقرار
االمر الذي يعكس أثره في اآلخر على نتيج0ة ممارس0ة نش0اطها ومركزه0ا الم0الي خالف0ا لإلفص0اح التقلي0دي 

رس0ة الوح0دات ألنش0طتها المختلف0ة، ف0ي الوق0ت نفس0ه الذي ال يعكس تماما التأثيرات البيئي0ة الناتج0ة م0ن مما
الذي اصبحت فيه البيانات والمعلومات عن االنشطة التي تؤديها المنظمات في اطار مسؤوليته اتجاه البيئ0ة 

 الهادف00ة ال0ى حماي00ة البيئ00ة واس00تدامتها والس00تراتيجياتوالن0اس تمث00ل اساس00ا يرج0ع الي00ه عن00د وض00ع الب0رامج 

  ). 447: 2011(الطاهر،

    وأهميته مفهوم االفصاح المحاسبي البيئي. 1

إن إع00داد التق00ارير البيئي00ة لعك00س التغي00رات ف00ي أداء الوح00دة تع00د اس00تكماالً للكش00وفات المالي00ة التقليدي00ة      
بحماي0ة الخاص0ة السنوية إلعطاء صورة واضحة عن نتيجة أعمال الوحدة والمركز الم0الي، ول0تكن الرؤي0ا 

  تسببها.البيئة والحد من التلوث واضحة وذات فائدة أكثر إذا تم اإلبالغ عن األعمال التي 

الحاج00ة هن00ا ال00ى التق00ارير البيئي00ة ه00ي لتلبي00ة احتياج00ات ك00ل م00ن المس00تمرين وحمل00ة األس00هم والمؤسس00ات 
ئية والسلطات الضريبية كم0ا المصرفية والمعايير المهنية والجهات ذات االهتمام بالبيئة كوكالة الحماية البي

وأن نط00اق  بات00ت السياس00ات والممارس00ات البيئي00ة موض00ع اهتم00امهم لم00ا له00ا م00ن ت00أثير فع00ال ف00ي ق00راراتهم
االهتمام االعالمي للمحاسبة ( اإلفصاح) لم يعد قاصراً على فئة معينة من أصحاب المص0الح، وإنم0ا يج0ب 

سبية ومدى فائدتها في توجيه سلوك القطاعات ، ويعد ذلك أن يمتد ليأخذ في االعتبار أكثر المعلومات المحا
 تجس00يداً لالتج00اه الح00ديث ف00ي اإلفص00اح وال00ذي ينق00ل اهتم00ام المعلوم00ات ص00وب أه00داف أكث00ر اتس00اعاً بحي00ث
تتضمن خدمة المجتمع بأكمله والعمل على زي0ادة رفاهيت0ه االجتماعي0ة، و أع0دت لجن0ة المع0ايير المحاس0بية 

الوحدة  أوضحت فيها أثر التغير االجتماعي ف0ي إع0داد الق0وائم المالي0ة وافترض0ت  رنشرة يطلق عليها تقري
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إع00داد ق00وائم اض00افية فض00الً ع00ن التق00ارير التقليدي00ة إلظه00ار اث00ر اإلداء البيئ00ي واالجتم00اعي ف00ي الوح00دات 
  .(Caralina,1998:38)واإلفصاح عنها للفئات المهمة به

  
المفتوحة يحقق الكثير من الفوائد لتلك الوحدات ومن اهمها تخفيض ان التزام الوحدات بسياسة االفصاح    

  ).Beet,S.D:1999: 125-145)؛ (Blacconiere ,W.G.,1994: 337-377كلفة رأس المال (

  

ان توفير المعلومات عن التلوث البيئي من شأنه ان يساهم في تصحيح بع0ض اخفاق0ات الس0وق المالي0ة       
). ان غياب اي معلوم0ة Khanna,2002: 539-558دة في تحقيق الرفاهية. (الى جانب تحسين اداء الوح

وعدم االفصاح عنها من شأنها ان تفسر من قبل المستثمر السليم على انه0ا معلوم0ة غي0ر جي0دة وس0لبية وق0د 
  ). Verrecchaia,2001: 97-180تؤثر سلبا في تفسير اداء الوحدة بيئياً (

  

االداء البيئي ضمن القوائم المالي0ة سيس0اعد ف0ي زي0ادة قيم0ة مالئم0ة المعلوم0ات ان ادراج معلومات عن      
  ).  Hassel Ni. & Nyquist,2005: 41-61م (ــــــالواردة في تلك القوائ

  
في����ذكر للوح����دة البيئ����ي المحاس����بي وهن����اك العدي����د م����ن التعريف����ات ف����ي المحاس����بة تتعل����ق باإلفص����اح 

(Gray,1990:10)  لمج��اميعوح��دة للالبيئي��ة واالجتماعي��ة لألنش��طة االقتص��ادية  الت��أثيراتبأن��ه "إب��الغ 

إل�ى أبع�د م�ن خدم�ة الوح�دات االقتص�ادية وه�ذا يتطل�ب توس�يع مس�ؤولية  المجتم�ع،اهتمام مح�ددة ض�من 
الكشوفات  المسؤولية البيئية تجاه األطراف االخرى المستفيدة من المعلومات التي تقدمهالتشمل المستثمر 

أن00ه" مجموع0ة بن00ود المعلوم0ات الت0ي ت00رتبط ب0أداء وانش00طة اإلدارة البيئي0ة للوح00دة أي  ير المالي�ة."التق�ار و
  ). Deegan,2002: 282االقتصادية، اآلثار المالية المترتبة عليها في الماضي والحاضر والمستقبل (

  
ع0ن االداء البيئ0ي م0ن  يُعّرف اإلفصاح المحاسبي البيئي بأن0ه "التقري0ر )Cormier, et.al.,2005: 6( اما

شأنه ان يخفض فجوة بتباين المعلومات بين االدارة واصحاب المصالح الى جانب تخف0يض كلف0ة الحص0ول 
على المعلومات من قب0ل المس0تثمرين، ال0ذين ال يفض0لون االس0تثمار ف0ي وح0دات ال تفص0ح ع0ن المعلوم0ات 

   البيئية والتي تعد مفيدة في اتخاذ قرارات اصحاب المصالح.

االفصاح البيئي بش0كل ع0ام" بأن0ه نش0ر المعلوم0ات الت0ي تعب0ر  نّ إ) 5: 2012خرون، آويشير (الدباغ و     
عن االداء البيئ0ي للمنظم0ات م0ن خ0الل الوس0ائل المتنوع0ة والمختلف0ة س0واء م0ن خ0الل مطبوع0ات التق0ارير 

  ة او المؤتمرات والصحف.االدارية والتقارير المالية المنشورة او عن طريق المواقع االلكترونية للوحد

  - سابقا: فاإلفصاح البيئي من خالل ما ورد

مس0تخدمي  عرض للمعلومات المرتبطة باألنشطة البيئية في التقارير الدورية والقوائم، مما يسهل عمل     
  المعلومات المالية عند تقييم االداء البيئي، ويدل ويرشد قراراتهم. 

)، 345: 1990)؛ (الشيرازي، 19: 2013اإلفصاح البيئي، فيشير (جواد ،فيها يكون اما عن الطريقة التي 
  -ان اإلفصاح يتم باتباع إحدى الطريقتين: 

 حيث تأخذ التقارير البيئية إحدى االشكال التالية: طريقة الفصل:  . أ

  قارير وصفية للعمليات واألنشطة التي قامت بها الوحدة االقتصادية.ت •

  التكاليفي ألثار أنشطة المسؤولية البيئية.ارير تفصح عن الجانب تق •

تق00ارير تفص00ح ك00ل م00ن التك00اليف واالي00رادات (المن00افع) البيئي00ة وتع00رف ه00ذه التق00ارير بتق00ارير   •
  المدخالت والمخرجات.
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التقرير عن األداء البيئي لهذه الطريقة جنب0ا ال0ى جن0ب م0ع األداء االقتص0ادي يكون  طريقة الدمج:  . ب
 :آلتينطريقة الدمج احدى الشكلين ا في مجموعة واحدة، وتأخذ

وه00و ش00كل ش00بيه لكش00ف ال00دخل التقلي00دي يلخ00ص النش00اط -كش00ف األنش00طة االقتص00ادية والبيئي00ة:  •
 االقتصادي والبيئي للوحدة االقتصادية.

 تعديل الكشوفات المالية التقليدية: إذ تعدل الكشوفات التقليدية بأعباء الوفاء بالمسؤولية البيئية. •

  ) وكاالتي11بالشكل (ه ويمكن توضيح

  11الشكل 

  اإلفصاح المحاسبي البيئي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SEETHARAMAN, A; MOHAMED ISMAIL; SARAVANAN," A S Environmental 

Accounting as a Tool for Environmental Management System", J. Appl. Sci. Environ. 

Manage. June, 2007, Vol. 11 (2) 137 - 145 Full-text Available Online at 

www.bioline.org.br/ja,pp142 

وبعد استعراض ه0اتين الط0ريقتين، فق0د يتس0اءل ال0بعض أي منه0ا يعط0ي ص0ورة ش0املة وواض0حة ع0ن      
م0ن المعلوم0ات س0يما كاف0ة دية بحي0ث يلب0ي رغب0ات المس0تخدمين األداء البيئي واالقتصادي للوحدة االقتص0ا

  مستويات وعيهم وادراكهم مختلفة؟ وان

لإلجابة يمكن القول إن غالبية النظم المحاسبية المطبقة في شتى الع0الم او البل0دان ق0د تتجاه0ل اإلفص0اح      
مالي0ة ،ومنه0ا بطبيع0ة الح0ال النظ0ام عن المعلومات البيئية عند تقديم  او استعرض تقاريرها  او كشوفاتها ال

المحاس00بي الموح00د المطب00ق  ب00ه ف00ي الوح00دات االقتص00ادية العراقي00ة ،ف00التركيز ينص00ب ف00ي ه00ذه التق00ارير 
والكشوفات على األداء االقتصادي دون سواه ،وهذا يؤدي بطبيعة الحال الى اغفال واهمال جانب مهم م0ن 

هو ما يرتبط بالمعلومات البيئية ،فض0ال ع0ن ان اهم0ال ه0ذا الجوانب التي تؤثر في عملية صنع القرارات و
الجانب  في النظم المحاسبية ومنها النظ0ام المعم0ول ف0ي جمهوري0ة الع0راق إنم0ا يمث0ل اب0رز أوج0ه القص0ور 

  عاني منها هذه النظم المحاسبية .التي ت

 المعالجة

 التلوث

 المدخالت

 المواد، الطاقة، الماء

 

 المخرجات 

 المنتج

 التحسين

 والرقابة بموجب نظام المحاسبة البيئية القياس

 الفاعلية-التدابير التصحيحية والوقائية من خالل الكلفة 

 المحاسبي البيئياالفصاح 

 الهواء الماء الضوضاء التربة
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لذلك تقترح الباحثة اعتماد الطريقة التي تقوم عل0ى أس0اس ال0دمج ب0ين المعلوم0ات البيئي0ة واالقتص0ادية،      
تحقي00ق عل00ى وذل00ك ال عطاءه00ا ص00ورة واض00حة وش00املة ع00ن أداء الوح00دة االقتص00ادية، فض00ال ع00ن ق00درتها 

  .كافة التوافق في استيعاب رغبات المستخدمين من المعلومات

  البيئياسبي المح. اهداف االفصاح  3

  :المحاسبي البيئي تتمثل باآلتياهداف االفصاح  .U.N 1993ورد في      

(Gray& Balmer,1998:696)  ) ؛Gadin E,2000،32: 2008)؛ (عبد(  

 يشكل قاعدة بيانات ألجراء دراسات عن التأثيرات البيئية للصناعات المشابهة.  - أ

ما يرتبط بسالمة العمليات وكف0اءة إج0راءات حول الوحدة  إلدارةيساعد على إزالة الخوف بالنسبة   - ب
 حماية البيئة.

   التعرف على المشكالت التي ترتبط بمصدر الفضالت الملوثة وتكوينها. يساعد على  - ت

م0ع  اطالع مالكي الوحدة على طبيعة مسؤولياتهم وحجمها في مرحلة مبكرة يساعد عل0ى اس0هامهم  - ث
 اإلدارة في تقليل التكاليف.

 ار الى ما يثبت لهم أن هذه التكاليف اإلضافية تبررها مزايا حماية البيئة.يحتاج صانعوا القر  - ج

التي تتحمله0ا  ةالمسؤوليالحافز لإلدارة عن  البيئية يهيئكما تجدر اإلشارة الى ان اإلفصاح عن المعلومات 
الوضع  المالية لتقديرعادلة وواضحة لمستعملي الكشوفات  إعطاء صورةعن  والمجتمع، فضال ةتجاه البيئ

  البيئية.الحقيقي لإلدارة تجاه القضايا والتأثيرات 

  ح المحاسبي البيئي ومجاالته. اتجاهات االفصا4

) 95: 1998(ش000هير،هن000اك الكثي000ر م000ن االتجاه000ات ف000ي مج000ال االفص000اح ع000ن االداء البيئ000ي وه000ي:      

  ) 83: 2014(حنان،

االداء البيئ00ي بطبيع00ة النش00اط  يت00أثر نط00اق االفص00اح أله00داف تق00ويماذ  مWWن حيWWث نطWWاق االفصWWاح:  - أ
لمنظمات االعمال بصورة كاملة ومتساوية فأنه يجب تحديد مجموعة من المؤشرات المالية وغي0ر 

وق0د اك0دت ) 24: 1999)؛ (الن0يش ،80: 2010،العليم0اتالمالية وعدم االكتفاء بنوع واحد فق0ط. (
: يأتي ت بعض من تلك البيانات كماعلى ذلك اللجنة االستشارية االنكليزية للوحدات والبيئة واورد

  ) 24: 2002،العلول(

 البيانات المالية:  •

 التكاليف البيئية الجارية التي تحمل بها المنظمة.  -

 التكاليف البيئية الرأسمالية والتفرقة بينها وبين التكاليف الرأسمالية االخرى.  -

ن ع0دم التواف0ق ممنظمات االنشطة (غرامات، تعويضات، جزاءات) والناتجة تحملتها المبالغ التي  -
 مع االشتراطات البيئية. 

 االيرادات الناتجة عن العمليات البيئية اي ايرادات اعادة التدوير.  -

 )Roger Adams,1998: 36( بيانات غير مالية: •

 يع مراحلها. كمية االنبعاثات والمخلفات الناتجة عن العمليات االنتاجية في جم -

ُ  كمية المخلفات التي -  . دورعالج او تُ ت

 كمية الوفر في مدخالت النشاط (خامات، طاقة، الخ).  -

 نسبة االنخفاض في عدد المصابين من العاملين بأمراض نتيجة التلوث.  -

 كمية الزيادة في المبيعات الناتجة من تحسين مستوى االداء البيئي.  -

 ي اضيفت لعناصر التنوع البيولوجي. المساحات الخضراء واالشجار الت -

  فيمكن التمييز بين ثالثة طرق رئيسة:  من حيث شكل االفصاح:  - ب
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وهي تقارير بحته تبين االرقام واالحص0اءات والنس0ب بش0كل وص0في انش0ائي  وصفية:تقارير  •
 باإلحصائيات واالرقام.  غير مدعمة

تشتمل معلومات عن االداء البيئي وهي مدعمة باألرقام واالحص0ائيات والنس0ب  تقارير كمية: •
والمعدالت، اي استخدام التعبير الكم0ي س0واء النق0دي او غي0ر النق0دي، مث0ل كمي0ة الفاق0د، كمي0ة 

 االنبعاثات. 

وه00ي التق00ارير الكمي00ة اي فيه00ا يمك00ن الحص00ول عل00ى معلوم00ات االداء البيئ00ي  تقWWارير ماليWWة: •
التعبير ع0ن جمي0ع اجزاءه0ا او عناص0رها بوح0دات كون لية، اي هي التقارير التي يبصورة ما

 ). 228: 2008خرون،آنقدية، تمكن من تحديد التكلفة والعائد من النشاط البيئي. (الرفاعي و

ذل00000ك ع00000ن طري00000ق التميي00000ز ب00000ين ثالث00000ة اس00000اليب: ك00000ون فيحيWWWWWث مكWWWWWان االفصWWWWWاح:  مWWWWWن  . ج
 ). 213: 2013مهاوات،و(خنشور

ان يكون االفصاح في قوائم منفصلة ومستقلة عن القوائم المالية وملحقاتها وبغض النظر عن شكل  •
 التقرير من حيث كونه كمي او مالي او وصفي. 

المعلوم0ات البيئي0ة واالقتص0ادية ومتكامل0ة ألن ان يكون االفصاح في صلب الق0وائم المالي0ة للوح0دة  •
 التام عن اداء الوحدة. ومكونة مع بعضها البعض التعبير الشامل و

االفصاح عن المعلومات البيئية يقصر في التقري0ر الس0نوي للوح0دة، او ف0ي تقري0ر مجل0س االدارة،  •
 ويكون في جزء مستقل من التقارير السابقة معنونا بعنوان يخدم مضمونه كالتقرير البيئي. 

  البيئية ووسائلهمحاسبي عن المعلومات . مداخل االفصاح ال5

االفصاح عن المعلومات البيئي0ة س0واء بش0كل اجب0اري او بش0كل اختي0اري اعتم0ادا عل0ى الم0داخل  يكون     
  )Steven &Jerry,1973: 63)؛ (14-13: 2009، االتية: (الذهبي

  Inventory Approachمدخل البيانات التفصيلية   - أ

 Cost or Outlay Approachمدخل الكلفة او النفقات الخارجة   - ب

 Programs Management Approachمدخل ادارة البرامج   - ت

  Benefit-Cost Approachالمنفعة -مدخل الكلفة  - ث

وح00دات لإلب00الغ ع00ن ادائه00ا البيئ00ي الت00ي تتض00من ع00ددا م00ن اس00اليب االفص00اح للام00ا الوس00ائل المت00وفرة      
  )Unctad,1998: 81المحاسبي البيئي من خالل أحد او أكثر من هذه الوسائل وهي: (

 التقرير السنوي الذي تعرضه الوحدة المساهمة.  •

 التقرير عن االداء البيئي للوحدة في شكل تقارير منفصلة عن التقرير السنوي.  •

 التقرير عن االداء البيئي للوحدة عن طريق موقعها في شبكة المعلومات الدولية.  •

اده الجه0ة المس0ؤولة رس0ميا التقرير عن االداء البيئي للوحدة بواسطة سجل بيئي رسمي تتكف0ل اع0د •
 عن ذلك. 

 التقرير عن االداء البيئي للوحدة عن طريق أية اصدارات أخر محلية.  •

  ):  عن المعلومات البيئية( المحاسبي البيئي. انواع االفصاح 6

   )Cho CH &Patten,2007: 639-647( االتية: األنواعالى  االفصاح المحاسبي البيئي يقسم    

لمجموع0ة م0ن التش0ريعات والق0وانين الت0ي  وهو ال0ذي يترت0ب علي0ه االس0تجابة : االلزامياالفصاح   - أ
توض00ع م00ن قب00ل منظم00ات مهني00ة او جه00ات حكومي00ة خ00ارج الوح00دة االقتص00ادية بغي00ة ال00زام تل00ك 
الوحدات باإلفصاح عن ادائها البيئي الى جانب ال0زام الوح0دات بأع0داد تق0ارير بيئي0ة س0نويا تفص0ح 

اثار س0لبية او ص0حية ته0دد ام0ن أي ًن عن ادائها البيئي خاصة منها الصناعية باإلفصاح الفوري ع
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المجتمع وسالمته بهدف تحسين حمايتها ووقايتها من اضرار التلوث بجميع اش0كاله باإلض0افة ال0ى 
تحقيق منافع بيئية وتنافس0ية لتل0ك الوح0دة وتحقي0ق غ0رض ايص0ال تل0ك المعلوم0ات ال0ى ك0ل الفئ0ات 

 .المحيطة بها، لالرتقاء بمستويات ادائها البيئي

 

ال00ى وج00ود عالق00ة تُِوِص00لَّ ) Cho CH &Patten,2007:639-647م00ن خ00الل دراس00ة ل00ـ(     
ايجابي00ة ب00ين مس00توى االداء واالفص00اح االلزام00ي، وانس00جاما م00ع اتج00اه اجب00ار الوح00دات باإلفص00اح 
االلزامي البيئي في دول العالم اصدرت العديد من الدول االوربية تشريعات تجبر الوحدات بأعداد 

) وان ال0دول العربي0ة م0ن وجه0ة Bebbington,1999: 2-4( بيئية عن اشتراكاتها البيئي0ةتقارير 
الباحثين بشكل خاص بحاجة ملح0ة ال0ى ه0ذا الن0وع م0ن االفص0اح االجب0اري(االلزامي) وذل0ك نظر 

بسبب ضعف مستويات االفصاح البيئي في وحداتها والتي تعكس حالة عدم االدراك واالهتمام من 
وح0دات ل0دورها ومس0ؤولياتها االجتماعي0ة والبيئي0ة. كم0ا ان0ه يج0ب الكش0ف ع0ن آلي0ات قبل غالبية ال
قائم0ة ال0دخل والمرس0لة لالوحدة تكاليف بيئية مع توضيح حجم التك0اليف المحمل0ة دّها عالبنود التي تُ 

من خالل الفترة، وهو ما يتطلب االفصاح عن االمور مثالً، تك0اليف معالج0ة النفاي0ات، الغرام0ات، 
للغي00ر.  ع00دم االلت00زام ب00القوانين واالنظم00ة البيئي00ة والتعويض00ات المدفوع00ةلزاءات المفروض00ة الج00

  )10: 2004،حلسو (جربوع

 

اكدت الدراسات عليه حقيقة ما تقوم به الكثير من الوحدات،  التيلزامي االالرغم من ان االفصاح ب
  بيئية.الدوافع من االفصاح غالبا ما يكون لتطبيق تشريعات  إنّ اال ان بعض الدراسات اكدت 

  

استيعاب المعلومات ذات العالقة بالمعلومات البيئية ضمن اإلطار الفكري المحاس0بي يتطل0ب وج0ود  نَّ إ     
ان وضع معي0ار دول0ي لإلب0الغ  عنها رغمواإلفصاح  معيار يحدد أفضل الممارسات المحاسبية المتعلقة بها

المتكام0ل م0ازال ط00ور االس0تحداث قام00ت م0ع ذل0ك الجه00ات المختص0ة ف00ي بع0ض ال0دول باالنتق00ال نح0و ه00ذا 
النموذج لإلفصاح، فضال عن تقرير فريق األمم المتحدة للشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة 

بالحاج00ة ال00ى اعتم00اد اب00الغ متكام00ل، ع00ن  لمِّ ّس00ت تُ ق00د أش00ار ال00ى كثي00را م00ن الش00ركا 2015التنمي00ة لم00ا بع00د 
التأثيرات االجتماعية والبيئية ألنشطتها وكذلك ع0ن أدائه0ا الم0الي وت0دعو ه0ذه الش0ركات ال0ى اقام0ة ش0راكة 

  ) United Nation ,2013: 11. (الممارسةعالمية جديدة لتشيع الشركات على اتباع هذه 

العنصر الرئيسي في التكاليف البيئية هو التشريعات الخاصة بالحفاظ على البيئ0ة والت0ي تفرض0ها ال0دول  نَّ إ
لم00وارد البش0رية والطبيعي00ة ف00أن الكثي0ر م00ن التك0اليف البيئي00ة متعلق00ة باألتع0اب القانوني00ة والعقوب00ات احماي0ة ل

نتيج00ة ازدي00اد االح00داث البيئي00ة ف00ي و )23: 2001ع00دم االلت00زام للتش00ريعات. (عب00د الب00ر،لوالغرام00ات نتيج00ة 
السنوات االخيرة زاد من وعي المجتمع واالهتمام بجودة البيئة، وبالتالي ادى الى تشديد التشريعات البيئي0ة 

السياس0ات المحاس0بية ف0ي ه0ذا الجان0ب م0ن خ0الل الكثي0ر م0ن ال0ى َوْض0عِ في معظم الدول الغربية، مم0ا ادى 
ها على االفصاح عن المعلومات البيئية التي من الممكن ان ثوحدات وتحالمبادرات والخطوات التي تجبر ال

  ). 51: 2005،أبو العزم تكون مفيدة للفئات ذات العالقة المهتمة. (

ه00ذا الن00وع تك00ون الوح00دة االقتص00ادية غي00ر ملزم00ة باإلفص00اح ع00ن  بموج00ب :االختيWWارياالفصWWاح   - ب
 االختي0ارعملي0ة امل تلع0ب دوراً ب0ارزاً ف0ي معلوماتها البيئية وانما هي في وضع الخيار وهناك عو

وعي البيئ0ي فض0ال منها المبادئ والقيم االخالقية واالعراف ومستوى ال) ، 13: 2007(الياسري ،
الت0ي تفص0ح عنه0ا الوح0دات اختياري0ا  البيئي0ةفالمعلوم0ات  ذل0ك،وادراكه0ا ألهمي0ة  عن ثقافة الوحدة

س0معتها  للوح0دة،الذي ي0ؤثر ب0دوره ف0ي تحس0ين األداء االقتص0ادي  البيئي،يساعد في تحسين أدائها 
 ) . J.S.Toms,2002:257وقيمتها التنافسية في راس المال ( 
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    مزايا االفصاح المحاسبي البيئي: .7

ان االفصاح عن المعلومات البيئية وخصوصا الخاص0ة بالتك0اليف البيئي0ة ف0ي قوائمه0ا المالي0ة يمك0ن ان      
  )58: 2007)؛ (القطاطي،Coulson,1999: 11مجموعة مزايا وفوائد نوجزها كاآلتي: (يحقق لها 

تخف00يض تكلف00ة االنت00اج بس00بب ال00دعم الم00ادي او التموي00ل م00نخفض التكلف00ة او المعامل00ة الض00ريبية   - أ
المميزة مما يؤدي الى زيادة حجم النشاط، فقيام الوحدة حماية البيئة من االثار الخطرة للتلوث وفي 

نفس00ه قيامه00ا باس00تعمال موارده00ا ب00أكبر كف00اءة ممكن00ة يس00اعدها عل00ى زي00ادة الخدم00ة المقدم00ة  الوق00ت
 للمجتمع. 

الحصول على معاملة ضريبية مميزة من حي0ث االعف0اء او تخف0يض الض0رائب المفروض0ة عليه0ا،   - ب
 عملها ومركزها المالي. التي شجعت وتكون الواليات المتحدة من اوائل الدول 

المجتمع واالفراد في الوحدات، ومن ثم زيادة االقبال على منتجاتها والتوس0ع ف0ي  دعم ثقة واحترام  - ت
 استثماراتها مما ينعكس على نتيجة ممارسة عملها ومركزها المالي.

ان االفص00اح ع00ن المص00روفات البيئي00ة بص00ورة منفص00لة ف00ي الق00وائم المالي00ة س00وف يس00مح بقي00اس   - ث
االنش0طة االنتاجي00ة م0ن اج00ل التواف0ق م00ع  ة بتص00ميمذات العالق0 منفعته0ا، وم0ن ث00م ترش0يد ق00راراتهم

 القوانين البيئية والتنظيمات. 

ت00وفر المعلوم00ات ع00ن التك00اليف البيئي00ة يس00اعد ادارة الوح00دات ف00ي المفاض00لة ب00ين الب00دائل المختلف00ة   - ج
 الواجبة لرقابة درجة التلوث. 

القض00ايا البيئي00ة ودمجه00ا  وان االفص00اح ع00ن التك00اليف البيئي00ة يع00زز ق00درة ادارة الوح00دة عل00ى ادارة  - ح
ضمن المشكالت الستراتيجية، وعمل مقارنة بينها وب0ين الوح0دات االخ0رى الت0ي له0ا نف0س النش0اط 

ف00ي ه الت00أثير بش00كل مس00تمر، ولمعرف00ة م00دى تع00رض الوح00دة ألي ض00رر م00رتبط بالبيئ00ة م00ن ش00أن
توجد عدة اسباب ف، )89: 2007اما دواعي الحاجة لإلفصاح البيئي (ابو زيد،قرارات المساهمين، 

  )5: 2012تدعو لإلفصاح هي (الشعباني، ناصر،

 بدأت تزداد وتطرح للمناقشة في المشروعات القضايا البيئية.  1990منذ عام  •

 احتياجات المستثمرين المتزايدة للمعلومات البيئية واهميتها في استثماراتهم. •

لمي0ة او محلي0ة، ول0ذلك ل0م ته0تم ب0ه في الماضي لم يكن مطلوباً االفصاح البيئي بقواع0د تش0ريعية عا •
 مهنة المحاسبة اال في السنوات االخيرة. 

اس000تخدام االفص000اح كوس000يلة ال ب000الغ المجتم000ع كك000ل ان الوح000دة تق000وم باإلفص000اح التط000وعي ع000ن  •
 ). Porter &Van Der,1995: 137المعلومات البيئية (

 الوفاء بالواجبات االخالقية تجاه اصحاب العالقة والمجتمع بصورة عامة.  •

مواجهة وسائل االعالم المضادة في حالة وقوع كوارث بيئية من خالل االفصاح عن ادائها البيئ0ي  •
           ). Deegan & Rankin & Voght, 2000: 101وعدم مش0اركتها ف0ي وق0وع تل0ك الك0وارث. (

اما صعوبة ومشاكل االفصاح عن االنشطة البيئي0ة: وتتمث0ل اه0م مش0كالت االفص0اح ع0ن االنش0طة 
  ).275: 2011)؛ (عمارة،11: 1999(كمال، يأتي: البيئية كما

 دي للمنافع البيئية. مشكلة القياس النق 

  .مشكلة القياس الكمي لمباشر لبعض التكاليف البيئية وصعوبة ترجمتها الى قيم نقدية 

  .عدم وجود حصر لألنشطة التكاليف البيئية 

  .استبعاد بعض االنشطة البيئية االجبارية وقصرها على االنشطة االختيارية 
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الخاصة بتنمية  عدم وجود أثر لإلفصاح عن األنشطة نَّ إ ): 254 2014،خرونآعمر و( يؤكد     
اص0حاب المص0الح يميل0ون ال0ى االهتم0ام  داء الم0الي يمك0ن تفس0يره ف0ي أنل0ألالم0وارد البيئي0ة عل0ى 

معينة دون االهتمام بالجانب  منتجات خاضعة الى معايير معينة حسب متطلبات ومواصفات بإنتاج
يحق0ق  المتوقع باألنشطة الخاصة بتنمية الموارد البيئي0ة ق0د البيئي لهذه المنتجات، كما ان االستثمار

التكاليف التشغيلية التي ال يك0ون ل0ديها أث0ر أو  عوائد منخفضة ألن اإلنفاق في هذا المجال يزيد من
  .األداء المالي قد تؤثر سلباً في

 

لع0دم اقتن0اعهم  االس0تثمار ف0ي مج0ال البيئ0ة من ناحية أخرى قد يكون المس0تثمرين أق0ل م0يالً إل0ى    
التك00اليف  ه00ذا االس00تثمار، وت00دعم ه00ذه النت00ائج م00ا ذهب00ت الي00ه نظري00ة م00ن المتوق00عبالعائ00د الم00الي 

الخاصة، التي توضح أن االستثمار في األنشطة البيئية تنشئ تكاليف فقط دون تحقي0ق أرب0اح، كم0ا 
  .األداء المالي االجتماعية تجاه هذه األنشطة تضر بالشركات وال تحسن أن المسؤولية

  

 :ةالبيئيعن المعلومات االفصاح المحاسبي المعتمدة في  نماذجال .8

إّن تعدد مستعملي القوائم المالية واختالف رغباتهم كان له أثر كبير ف0ي تع0دد نم0اذج التق0ارير المعتم0دة ف0ي 
عملي00ة اإلفص00اح م00ن ض00من الق00وائم والتق00ارير الختامي00ة أم عل00ى ش00كل ق00وائم اإلفص00اح البيئ00ي س00واء كان00ت 

ملحقة، مما أسفر عنه عدم وجود أنموذج معياري واحد يمكن أن يعّول عليه في هذا المج0ال، وإن اخ0تالف 
 ين للمعلوم00ات جع00ل م00ن المعلوم00ات المالئم00ة لط00رف مع00ين ق00د ال تك00ون مالئم00ةلمعمس00توى إدراك المس00ت

 -للطرف اآلخر، وبالتالي فان معدو التقارير كانوا أمام خيارين: 

 إعداد أنموذج واحد متعدد األغراض يلبي مستلزمات المستعملين كافة.-أ  

الوح0دة إعداد أنموذج من التق0ارير عل0ى أن يخ0دم ك0ل نم0وذج فئ0ة معين0ة وه0ذين الخي0ارين يكلف0ان  - ب  

 ل.الكثير من الجهد والوقت والما

" ومجلس معايير المحاسبة المالية "  EPAوإزاء هذه اإلشكالية جاءت اهتمامات وكالة حماية البيئة " 
FASB حاور األساسية الواجب اإلفصاح عنها وهي: " بتحديد الم-  

 اإلفصاح عن اإلجراءات واألنشطة البيئية..1 

 اإلفصاح عن اإلجراءات المحاسبية الخاصة بشؤون البيئة..2 

 )66-63: 2011السعّدي،اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات والتكاليف البيئية. (.3 

 :وعلى النحو اآلتيوسيتم عرض مجموعة من النماذج المقترحة 

 :انموذج االمم المتحدة 

تقريراً ضمن جهودها الى حماية البيئة يؤكد عل0ى اهمي0ة  1991قدمت االمم المتحدة في آذار سنة  
قي00ام الوح00دات االقتص00ادية (المؤسس00ات، المنظم00ات، الش00ركات) باإلفص00اح ع00ن ممارس00ة انش00طتها 

وم0ن التقري0ر المقت0رح ادن0اه،  امالحظ0ات الت0ي يحتويه0ان تتوالى الحكومات متابعة البشرط البيئية 
ان بن00ود التقري00ر تتب00ين انه00ا تتص00ف بش00يء م00ن العمومي00ة يص00احبها ص00عوبة ف00ي فص00ل  المالح00ظ

 .) يوضح ذلك4والجدول ( التكاليف البيئية االخرى وخاصة فيما يرتبط باألنفاق الرأسمالي

  4الجدول 

  م1991المتحدة في سنة التقرير المالي البيئي المقدم في االمم 
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  ما يتضمنه تقرير المدير:

 المصادر البيئية ذات العالقة بالشركة والصناعة. .1

 السياسة البيئية المتبعة. .2

 التحسينات التي تمت منذ اعتماد السياسة البيئية. .3

 درجة استجابة للقوانين والتشريعات الحكومية. .4

 والقانونية المحيطة بالشركة.المصادر البيئية المادية  .5

 تأثيرات الحماية البيئية على رأس المال المستثمر والمكاسب. .6

 تكاليف المواد المحملة على العمليات الحالية. .7

 مقدار المواد المرسلة خالل الفترة. .8

  مالحظات في القوائم المالية:

السياس0000ات المحاس0000بية لتس0000جيل المطلوب0000ات واالحتياطي0000ات لمواجه0000ة الك0000وارث  .1
 واالفصاح عن المطلوبات العرضية.

 مقدار المطلوبات(بالدوالر) واالحتياطيات وما انجز خالل الفترة. .2

 مقدار المطلوبات العرضية (بالدوالر). .3

 التأثيرات الضريبية. .4

  ما تقدمه الحكومة من منح خالل الفترة. .5

 

السWWWيد، نWWWاظم حسWWن عبWWWد، سWWWلطان، ايWWاد شWWWاكر، يوسWWWف، زينWWب جبWWWار، "المحاسWWWبة البيئيWWة اإلطWWWار المقتWWWرح   المصWWدر:
-لإلفصWWWاح عWWWن المعلومWWWات البيئيWWWة فWWWي النظWWWام المحاسWWWبي الموحWWWد (دراسWWWة تطبيقيWWWة فWWWي شWWWركة مصWWWافي الجنWWWوب

 .2009: 14 ، 5، العدد 22)"، مجلة التقني، المجلد -بصرةمصفى ال

  .انموذج شركات الصناعات الكيمياوية والصيدالنية االمريكية 

عل00ى االفص00اح ع00ن مص00روفاتها الرأس00مالية والجاري00ة خ00الل الفت00رة او وح00دات انص00ب اهتم00ام ه00ذه ال     
  ).5وكما موضح بالجدول ( البيئةوحماية  المنتجالفترات المتعددة بسبب ما يتعلق بسالمة 

  

  

  

  

  

  

  5الجدول 

  االستثمارات والمصاريف ذات العالقة بحماية البيئة

  اسم الشركة: 

  السنة:

  اسم الموقع:

  المبلغ  البيانات

 االستثمارات الرأسمالية:  -1

 معالجة المياه المتخلفة.  •
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 معالجة تلوث الهواء.  •

 معالجة النفايات الصلبة.  •

 اخرى.  •

 تكاليف التشغيل:  -2

 معالجة المياه المتخلفة.  •

 معالجة النفايات الصلبة.  •

 اخرى.  •

  المجموع

 مصاريف البحث والتطوير:  -3

 تطوير العمليات االنتاجية.  •

 تطوير العمليات لتخفيض النفايات.  •

  المجموع

 االدارة والتخطيط البيئي:  -4

 تكاليف االصالح.  -5

 التكاليف المستردة.  -6

 قيمة الخامات المستردة.  •

 قيمة الطاقة المستردة.  •

  قيمة الخدمات المقدمة لألطراف االخرى.  •

السWWWيد، نWWWاظم حسWWن عبWWWد، سWWWلطان، ايWWاد شWWWاكر، يوسWWWف، زينWWب جبWWWار، "المحاسWWWبة البيئيWWة اإلطWWWار المقتWWWرح   المصWWدر:
-لإلفصWWWاح عWWWن المعلومWWWات البيئيWWWة فWWWي النظWWWام المحاسWWWبي الموحWWWد (دراسWWWة تطبيقيWWWة فWWWي شWWWركة مصWWWافي الجنWWWوب

  .2009: 14 ،5، العدد 22)"، مجلة التقني، المجلد -بصرةمصفى ال

 

  :أنموذج شركات القطاع النفطي المصري 

تحدي0د ك0ون يعد القط0اع النفط0ي المص0ري حس0اباته عل0ى اس0اس النظ0ام المحاس0بي الموح0د، وبموجب0ه ي     
ع نشاطها وبما يخ0دم جميع انواع النفقات وااليرادات المالئمة لطبيعة الوحدات العاملة بغض النظر عن نو

للمب0ادئ المحاس0بية المقبول0ة قب0والً عام0اً، فالمص0روفات البيئي0ة يمك0ن ان وفق0ا في اعداد الحسابات الختامية 
تصنف كنفقات رأسمالية ونفقات تشغيلية سواء على المستوى الجزئي او القطاعي او الكلي، مما يعني فتح 

ق0ات والتقري0ر عنه0ا م0ع مراع0اة ان الوح0دات الت0ي تتعل0ق حسابات مستقلة لكل نشاط حتى يمكن متابع0ة النف
كم00ا ف00ي  ام00ة اعماله00ا ب00الموجودات البيئي00ة يج00ب ان تعم00ل عل00ى أظه00ار ه00ذه الموج00ودات ف00ي ميزانيته00ا الع

االحتياطي النفطي، األشجار وغيرها، وبالمقابل يجب اظهار جميع المطلوب0ات وااللتزام0ات المتعلق0ة به0ذه 
 المعدل00ة للقط00اع النفط00يام00ة أنم00وذج الميزاني00ة الع) 6(الختامي00ة ويوض00ح الج00دول  الموج00ودات ف00ي الق00وائم

  المصري كأنموذج لإلفصاح البيئي.

  

  6الجدول 

  أنموذج الميزانية العامة المعدلة للقطاع النفطي المصري كأنموذج لإلفصاح البيئي.
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  أوالً: الموجودات البيئية والطبيعية: 

 الموجودات الطبيعية .1

االحتياطيWWات مWWن المWWوارد الطبيعيWWة غيWWر قابلWWة  •
 للتجديد. 

االحتياطيWWWWات مWWWWن المWWWWوارد الطبيعيWWWWة القابلWWWWة  •
 للتجديد. 

 الموجودات البيئية:  .2

 المتداولة.  •

 *سندات التلوث. 

 الثابتة •

  *ودائع بيئية. 

 شهرة محل بيئية.  •

 سندات االداء البيئي.  •

 سندات بيئية.  •

  ثانياً: الموجودات االقتصادية: 

 الموجودات المتداولة.  •

  الموجودات الثابتة.  •

  اوالً: المطلوبات البيئية المتداولة والمحتملة

 المطلوبات المتداولة. -1

 مطلوبات اتفاقية.  •

 مطلوبات عالجية.  •

 مطلوبات تعويضية.  •

 مطلوبات الموجودات الطبيعية.  •

 مطلوبات(محتملة) مستقبلية -2

 مطلوبات اتفاقية.  •

 مطلوبات عالجية.  •

 مطلوبات تعويضية.  •

 مطلوبات الموجودات الطبيعية.  •

  ثانياً: حقوق الملكية والمطلوبات االخرى. 

  .حقوق الملكية 

  .مطلوبات طويلة االمد 

  .مطلوبات قصيرة االجل 

  

ايWWWاد شWWWاكر، يوسWWWف، زينWWWب جبWWWار، "المحاسWWWبة البيئيWWWة اإلطWWWار  السWWWيد، نWWWاظم حسWWWن عبWWWد، سWWWلطان،  المصWWWدر:
المقتWWWرح لإلفصWWWاح عWWWن المعلومWWWات البيئيWWWة فWWWي النظWWWام المحاسWWWبي الموحWWWد (دراسWWWة تطبيقيWWWة فWWWي شWWWركة مصWWWافي 

  .2009: 14  ،5، العدد 22)"، مجلة التقني، المجلد -مصفى البصرة-الجنوب

  

  مصفى البصرة  –أنموذج شركات مصافي نفط الجنوب 

تطبي0ق  ث0ات البيئي0ة بم0ا ينس0جم م0ع مس0تلزماتواألنم0وذج المقت0رح لإلفص0اح المحاس0بي ع0ن المل عَ وِض لقد 

 وكاالتي: االقتصاديةفي الوحدات م النظام المحاسبي الموحد الواجب االستخدا

 7الجدول 

مركWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWز     

 الكلفة        

 أنواع التلوث                  نوع التكاليف

 

 

 المبلغ 

 

 

 

 المبلغ 

  تلوث التربة تلوث الماء تلوث الهواء

تكWWWWWWWWاليف 

 رأسمالية 

تكاليف 

 جارية 
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مراكWWWWWWWWWWWWWWز     

 اإلنتاج 

  

 البيئية.شراء الموجودات • 

 الرأسWWWWWمالية لحمايWWWWWةاإلضWWWWWافات • 

 البيئة 

 مؤجلة. إيراديهنفقات • 

رواتب وأجWور العWاملين فWي مجWال • 

 البيئة.

 البيئية.المستلزمات السلعية • 

 البيئية.المستلزمات الخدمية • 

المصروف لمرصودا      
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 البيئية.اندثار المعدات واألجهزة • 

 أخرى.تكاليف بيئية • 

          المجموع 

)2   ( 

مراكWWWWWWWWWWWWWWWWز 

خWWWWWWWWWWWWWدمات 

 اإلنتاج 

 شراء الموجودات البيئية.• 

اإلضWWWWWافات الرأسWWWWWمالية لحمايWWWWWة • 

 البيئة.

 نفقات إيراديه مؤجلة.• 

رواتب وأجWور العWاملين فWي مجWال • 

 البيئة.

 المستلزمات السلعية البيئية.• 

 المستلزمات الخدمية البيئة.• 

 اندثار المعدات واألجهزة البيئية.• 

 تكاليف بيئية أخرى. • 

        

          المجموع 

)3( 
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الخWWWWWWWWWWدمات 

 التسويقية

          نفقات إيراديه مؤجلة بيئية.     • 

رواتب وأجWور العWاملين فWي مجWال • 

 البيئة.

 المستلزمات السلعية.• 

 المستلزمات الخدمية.• 

 اندثار المعدات واألجهزة البيئية.• 

 تكاليف بيئية أخرى.• 

        

          المجموع 
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الخWWWWWWWWWWدمات 

 اإلدارية

 إضافات رأسمالية.• 

رواتب وأجWور العWاملين فWي مجWال • 

 البيئة.

 مستلزمات سلعية.• 

 مستلزمات خدمية.• 

 اندثار معدات وأجهزة بيئية.• 

 تكاليف بيئية أخرى.• 

 

        

                            المجموع

وتجدر اإلشارة الى ان الباحثة قد تبنت التقرير أعاله في عرض المعلومات البيئية في مديرية بلدية كربالء المقدس0

 ب التطبيقي.في الجان
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 ةمصفى البصر –مصافي نفط الجنوب  أنموذج شركات

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

#+  

  نبذه تعريفية عن مديرية بلدية كربالء المقدسة المبحث األول:
  ذات العالقة باألداء لبيئي اعداد القوائم المالية المبحث الثاني:                    
  الوصف االحصائي عرض تحليل الدراسة الثالث:المبحث                    
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  الفصل الثالث

  الجانب التطبيقي

  -تمهيد: 

يتن�اول المبح�ث االول م�ن  خ�الل تناول�هُ ث�الث مباح�ث ،  الجانب التطبيقي للبح�ث على  هذا الفصل يتركز

للوقوف على طبيعة العم�ل والخ�دمات المقدم�ة ف�ي اإلنتاجية ة عن عينة البحث وتحليل عملياتها نبذه تعريفي

ماتها ومش�اريعها حت�ى تص�بح هذه العينة من حي�ث نش�أتها واألنش�طة الت�ي تزاوله�ا ف�ي تق�ديم وع�رض خ�د

�ة��ث انطالق��ز  للمبح��ذي يرك��اني ال��ى الث��يعل��ب التطبيق��ديات  الجان��د للبل��بي الموح��ام المحاس��ف النظ�لتكيي

والمع�ايير  الداء البيئي التي تنف�ذها المديري�ةبغية تقيم ا تنفذها المديريةت البيئية التي لإلفصاح عن المعلوما

ليج�ري  لغرض تنفيذ النظام المحاسبي الموحد للبلديات التابعة له�ا ف�ي المحافظ�اتوالسبل المتبعة المعتمدة 

  وعرض نتائج التحليل وكاالتي :في المبحث الثالث الوصف االحصائي 

  عن مديرية بلدية كربالء المقدسة. : نبذة تعريفيةالمبحث األول

   .ذات العالقة باألداء البيئي : اعداد القوائم الماليةالمبحث الثاني

  : الوصف االحصائي وعرض نتائج التحليل.المبحث الثالث
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  الفصل الثالث

  المبحث االول

  أوال: مديرية البلديات العامة

وزارة االس�كان، والت�ي تق�دم ال�ى هي احدى تشكيالت وزارة البلديات واالشغال العامة وحاليا انضمت      
خدماتها عن طريق مؤسساتها البلدية في عموم المحافظات، إذ تتجلى هذه الخدمات ذات االتص�ال المباش�ر 

�ة العراق��توى المدين��ى مس��ك عل��ا وذل��الغ عليه��ر الب��ة واالث��واطنين اليومي��اة الم��ا بحي��ا وجماليته��ة ونظافته�ي
  وازدهارها.

تقوم بأداء األعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في قانون إدارة البل�ديات المعم�ول ب�ه ف�ي عم�وم     
م تطبي�ق وتنفي�ذ ق�انون 1963وق�انون ال�واردات لس�نة (المعدل) م  1964لسنة  165جمهورية العراق رقم 

م المعدل، اما التشكيالت التابعة الى مديرية البل�ديات العام�ة 1935) لسنة 44نظام الطرق واألبنية المرقم (
م�ن ال�دوائر  دع�وه�ي تع�د مؤسس�ه محلي�ه له�ا شخص�يه معنوي�ه وتُ المقدسة كثيره منها مديرية بلدية كربالء 

تحقق المؤسسات البلدي�ة ف�ي نش�اطها الي�ومي وفق�ا ،وديم الخدمات تي من صميم اعمالها تقالخدمية البحتة ال

  )   68-67: 2014عبود،( -: للقانون األهداف الرئيسية اآلتية

 تنفيذ التصاميم الرئيسة للمدن وتنفيذها المجسرات لتخفيف االزدحام المروري وحدة االختناقات. -1

وصيانتها وكذلك تطوير وصيانة األرصفة والقوالب الجانبية والقيام بتنفيذ فتح الشوارع وتبليطها واكسائها  -2
 مشاريع الطرق الحديثة.

الحفاظ على نظافة المدينة ورفع النفايات ومعالجتها بمواقع الطمر الصحي لخلق بيئة نظيفة لتحقق لساكني  -3
 المدينة القبول والراحة.

تنزه�ات وم�دن االلع�اب وتنظ�يم الج�زرات الوس�طية وتوس�يع انشاء المرافق الترفيهية والحدائق العامة والم -4
 المساحات الخضراء في عموم المدينة.

انشاء المرافق الخدمية المختلفة مثل االسواق والمحالت التجارية والصناعية وغيرها بعد افراز االراض�ي  -5
 لمختلف االستعماالت التجارية والصناعية والسكنية.

�راءات اله -6��وارع واالج��ث الش��ة تأثي��ره وابني��ات المجس��اء التقاطع��دن وانش��رقيم الم��رور وت��يم الم��ية لتنظ�ندس
 متعددة الطوابق لوقوف السيارات.

�احات)  -7��الت والس��ة والمح��يل الزراعي��ز المحاص��ل (مراك��ة مث��ات البلدي��ارات المؤسس��الك وعق��ه ام�متابع
 وغيرها.

عل�ى ادارته�ا وتأجيره�ا ال�ى مؤسسات البلدية لها ملك موزع في عم�وم المحافظ�ات، تق�وم تل�ك المؤسس�ات  -8
 مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص.

  كربالء المقدسة) ةمديرية بلديبنبذه تعريفيه عن عينة البحث (التعريف -ثانياً: 

 Brief History of the Municipality of Karbala-كربالء المقدسة: ة عن بلديةنبذه تاريخي -1

مدينة كربالء المقدسة من المدن القديمة يع�ود تاريخه�ا ال�ى العه�د الب�ابلي وي�ذكر ان اس�مها - نشأة المدينة:  - أ
�ن ��اره ع��ي عب��ل) وه��ور باب��ة (ك��ن كلم��تق م��مها مش��رون ان اس��رى اخ��ة) وي��رب اإلله��ه (ق��د ب��ي ويقص�يعن

ا مش�تق مجموعة قرى بابلية قديمة منها الغاضريه وكربله بتفخيم الالم ثم ك�ربالء وذه�ب اخ�رون ان اس�مه
من الكرب والبالء وتشتهر، كربالء بقدسيتها فقد اريق على ارض�ها (تربته�ا) دم س�بط الرس�ول الك�ريم دمحم 

�ي عليه���ن عل���ين اب���هيد الحس���ام الش���ا(ص) االم���نة  م���هورة س���ف المش���ة الط���ي واقع���ه ف���ل بيت���الم واه��الس
 هـ).61(680
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انتقل�ت القديم في بناية المجمع ومن بع�دها  موقع مديرية بلدية كربالء في ساحة الميدان كان-البلدية: نشأة   - ب
�احة ��ذه الس��ي ه��راء (ع) وف��احة الزه��وم س��ه الي��ق علي��ذي يطل��د ال��دان الجدي��ة المي��ى منطق��ة ال��ة البلدي�مؤسس

 ت ــكان

 ف�يع)دوائر المدينة االخرى، ومن ثم انتقلت بناية مؤسسة البلدية الى موقعها الحالي على ش�ارع العب�اس (

محلة العباسية الغربية ويتولى ادارتها مدير البلدي�ة وخ�الل فت�رة الس�تينيات وبداي�ة الس�بعينيات كان�ت تض�م 
���اء والمج��ام الم��ة اقس��ة البلدي��دني... مؤسس��دفاع الم��اء وال��ن واري والكهرب��م م��ِكلْت ث��ذه ش��تقله له��ر مس�دوائ

 .واراالقسام انفصلت في بنايات وتوسعت وظائفها المقدمة للمواطنين والز

 اهمية مدينة كربالء المقدسة:  -2

وع�دد س�كانها يتج�اوز الملي�ون نس�مه، وتتمي�ز محافظ�ة  2) ك�م5034تقدر مساحة ك�ربالء المقدس�ة ب�ـ(     
كربالء المقدسة من خالل المكانة التاريخية والديني�ة واالقتص�ادية والعمراني�ة والت�ي تتمت�ع به�ا مقارن�ه م�ع 

الم�ام الحس�ين واخي�ه العب�اس محافظات العراق االخرى، ونظراً لتزايد الوافدين اليها من الزائ�رين لمرق�د ا
�الم ��ا الس��ة عليهم��ربالء المقدس��ة ك��رز اهمي��ا تب��ن هن��المي ،وم��ي واالس��الم العرب��د والع��توى البل��ى مس�عل

�اع ��ل بقط��ة وتتمث��ذه المدين��ات له��تويات والقطاع��ع المس��ي جمي��ع ف��ل واس��اق عم��ه ذات نط��ه خدمي�كمؤسس
  ة للمواطنين والزائرين.مالمقدالخدمات والنظافة ومناطق الترفيه ومختلف الخدمات االخرى 

   اهمية مديرية بلدية كربالء المقدسة: -3

تعد مؤسسة البلدية ومنها مديرية بلدية كربالء المقدسة مؤسس�ه بلدي�ه محلي�ه له�ا شخص�يه معنوي�ه تق�وم     
بأداء المهام والخدمات العامة المنصوص عليها في قانون ادارة البلديات المعم�ول ب�ه ف�ي عم�وم جمهوري�ة 

  -م المعدل، وتزاول مديرية بلدية كربالء المقدسة صالحيتان هما: 1964) لسنة 165لعراق رقم (ا

 البلدي وفقاً للقانون. المجلسصالحية تقرير ومراقبة ويتوالها   - أ

ل�ه والمكون�ة م�ن ع�دد م�ن الم�وظفين  ن التنفيذي�ة والمعاون�ةالبلدي�ة واللج�ا ية التنفيذ ويق�وم به�ا م�ديرحصال  - ب
) م�ن ق�انون 73والمستخدمين وتزاول مؤسسة البلدية الوظائف اإلدارية التالية وفقاً الى م�ا ورد ف�ي الم�ادة(

 م المعدل: 1964 ) لسنة165ادارة البلديات رقم(

 اف على اعمال العمال والمستخدمين، ادارة شؤن البلدية واالشر •

 ايتها وادارة حساباتها.ادارة واردات البلدية وجب •

 وصيانتها.مالك البلدية وعقاراتها ادارة ا •

 التمثيل امام المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية. •

 

تعد مساحة عمل البلدي�ة ف�ي محافظ�ة ك�ربالء المقدس�ة واس�عه ج�داً فه�ي تتض�من او تش�مل تنفي�ذ الخ�دمات  
�دم��ي تخ��ة والت��ة والمختلف��ائية المتنوع��اريع اإلنش��دن  والمش��ن الم��ا م��دين) كونه��واطنين والواف��ع (الم�المجتم
المش�اريع عل�ى ض�وء المس�تلزمات االقتص�ادية تنف�ذ السياحية الدينية على الص�عيدين المحل�ي والع�المي ، و

وتقسم المدينة الى قطاعات سكنيه تتوافر فيه�ا من�اطق عمراني�ة مناس�به ، واالجتماعية والجغرافية وغيرها 
ب�ين القطاع�ات بص�وره س�ريعة ومريح�ه واقتص�اديه وحس�ب التط�ورات المتوقع�ة فضالً عن تنسيق العمل 

م�ن ذل�ك ان اعم�ال مؤسس�ة البلدي�ة تختل�ف  نالتصاميم. يتب�يللمدينة واعداد التقارير المفصلة لمراحل تنفيذ 
والمتنزه�ات ائق باختالف انواعها بما في ذلك تنفيذ مشاريع التأهيل وتنفيذ مشاريع الطرق والجسور والحد

اضافة الى ذلك تنفيذ الخدمات العامة وتقوم المؤسسة بمراقب�ة تنفي�ذ المش�اريع الت�ي تنف�ذ  وتنفيذ مباني عامة
من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية واصحاب االمالك الخاصة من اجل تامين المحافظة والحماي�ة عل�ى 

  تراث المدينة الحضاري.
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  لمديرية بلدية كربالء المقدسة.الهيكل التنظيمي -ثالثاً: 

مس�ؤوليات ك�ل ف�رد دمن تحديد واجب�ات والمنشودة، ال ب ان انسيابية العمل وتحقيق االهدافبهدف ضم     
  يـــــوبشكل متجانس باعتماد هيكل تنظيم من االفراد الموظفين في مؤسسة البلدية عن طريق تنظيم العمل

�ة ��ة يت لمديري��اتالبلدي��دقيق المعلوم��من ت��ات و ض��ن والتوجيه��ادرة م��ر الص��رارات واالوام��ات والق�التعليم
معالجته�ا ية ويتضمن تحديد نق�اط الض�عف به�دف البلدللمؤسسين والتي تخص اعمال مديرية  اإلدارة العليا

االتي يوضح الهيك�ل التنظيم�ي ف�ي مديري�ة بلدي�ة ك�ربالء  )12(المسؤولين عنها، والشكل  نحرافاوتحديد 
  :المقدسة

  12شكل ال

  الهيكل التنظيمي لمديرية بلدية كربالء المقدسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجانب المختص بالبيئة:رابعاً: 

  الممتاز الجانب المختص بالبيئة: الهيكل التنظيمي لمديرية بلديه كربالء المركز الصنف من الذي يهمنا     

�ة:  -1��لبة والبيئ��ات الص��عبة المخلف��رض -ش��ة ولغ��لحة العام��يات المص��ل لمقتض��ب الهيك��ل وحس��يم العم�تنظ
 -كما مبين ادناه: سيم العمل تقرر تق يرية بلدية كربالء عينة البحثالتنظيمي لمد

�ي  ��ات ف��ال التنظيف��ة اعم��ة، متابع��ال اإلداري��ؤول االعم��ة، مس��لبة والبيئ��ات الص��عبة ادارة المخلف��ؤول ش�مس
، مسؤول معم�ل اكي�اس النفاي�اتاالقسام البلدية، ومسؤول وحدة الطمر الصحي، مسؤول وحدة المجازر، و

  -واخيراً اعمال الحاسبة والبريد، وطبيعة كل عمل كاالتي: 

 وحدة التنظيفات.  - أ
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 االشراف على اعمال الطمر الصحي المؤقت.-وحدة الطمر الصحي:   - ب

وحدة المجازر صالحية اشتغال المجزرة من الناحية البيطرية، الصحية، البيئي�ة، إنش�ائية وتك�ون مس�احتها   - ت
)، والمعالجات المستخدمة للنفايات السائلة تنتق�ل ال�ى محط�ة رف�ع المج�اري، ام�ا النفاي�ات الص�لبة 2م630(

تنتقل الى موقع الطم�ر المؤق�ت، واس�لوب اإلدارة فيه�ا ت�دار ذاتي�اً وطاق�ة الج�زر اليومي�ة (غ�نم، بق�ر، أب�ل، 
 جاموس) وتحقق االيراد اليومي من اسلوب المجازر.

ات الصلبة (معمل اكياس النفايات) ويقوم بإنتاج اكياس النفايات التي يتم توزيعها وحدة معامل معالجة النفاي  - ث
 م.2014من الخدمات العامة اذ تم افتتاحه خالل عام  دُّ الى المواطنين وتع

�ات:  -2���دائق والمتنزه���عبة الح���دائق -ش���ة الح���الل زراع���ن خ���ات م���ة والمتنزه���دائق العام���ة الح���وم بتهيئ��وتق
�ة��طية وطبيع��زرات الوس��ميم  والج��ق التص��راء وف��احات الخض��جيرها بالمس��تالت وتش��ا وزرع الش�عمله

 قسم:االساسي للمدينة وسقي المزروعات وتن

  .وحدة المشاتل  - أ

 .وحدة الحدائق والجزرات الوسطية  - ب

 .وحدة المتنزهات  - ت

  البيئي في مديرية بلدية كربالء المقدسة: المختص بالجانباالتي يوضح الهيكل  )13(والشكل 

  13 الشكل

  القسم البيئيهيكل

  

  مديرية بلدية كربالء المقدسةالمصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على مخطط التخطيط والمتابعة في 
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  لدية كربالء المقدسة) واقع النظام المحاسبي المطبق في البلديات ومنها (مديرية ب-خامسا: 

قب�ل دي�وان الرقاب�ة المالي�ة  منوأق�رَّ م 2012البلدي�ة خ�الل ع�ام النظ�ام المحاس�بي الموح�د ف�ي مديري�ة ُطبَق 
ُطب�َق ة سابقاً) حالياً (وزارة البلديات واالشغال العام والبلديات العامةبالتنسيق مع وزارة االسكان والتعمير 

 )، وه�والبلديات على مستوى نظامين (النظام المحاسبي الموحد والنظ�ام المحاس�بي الحك�وميفي مديريات 

اي  (االلكترون�ي)نكونظام محاس�بي ممّ  نظام محاسبي موحد يدوي (السجالت)ْق يَُطبحاليا ساري المفعول 
عن�د تطبي�ق أنّ�هُ م�ن قب�ل دي�وان الرقاب�ة المالي�ة عل�ى  فيه ادخال البيان�ات المحاس�بية م�ن برن�امج مع�ديكون 

�ام ��ه النظ��عيواج��ض الص��ات وبات بع��ر التبويب��ل تغي��ة بمث��جالت ذات العالق��ك الس��ي مس��ن والت��ف ع�تختل
  وكاالتي:وعة المستندية الممسوكة ت الممسوكة في النظام المحاسبي الحكومي وندرج ادناه المجمالسجال

 - :16محاسبه  -1

المس�تندات والوص�والت الممس�وكة م�ن وص�والت ق�بض ص�ندوق يُدرج وتعد من المستندات المهمة وفيها 
 كافة. القيد والصرفوصوالت جباية ومستندات اجازات البناء واالدخال واالخراج المخزني وسندات 

 :  سجل اليومية العامة -2

 ُ نزل من سند القيد وسند الصرف القيود التي لم ت�دخل ف�ي س�جل الم�دفوعات والمقبوض�ات واالس�تخدامات ت
ُ و في سجل اليومية العامة مث�ل االس�تخدامات والموج�ودات الثابت�ة وس�فر وايف�اد وتحوي�ل امان�ات ال�ى  نزلْ ت

ف�ي اليومي�ة العام�ة وم�ن ث�م ترحي�ل ال�ى س�جل االس�تاذ وم�ن ث�م اع�داد الحرك�ات  ويك�ون تجمي�عبدل ايجار 
 ميزان المراجعة الشهري.

 االيراد:سجل يومية  -3

  على:ويحتوي د القيد في سجل االيرادات االيراد وفق وصل القبض وسنتُنْزل  

ايجار مباني تجاريه  ،4372تبليط  ،4371 ، تنظيفات43322تعويضات وغرامات  ،42121بيع اراضي 
 ،4394مج�ازر  رس�وم ،4393رسوم اجازات البن�اء  ،4392رسوم اعالن  ،4391رسوم مهنه  ،43822

�رى ��وم اخ��ار4395رس��ي ا ، ايج��ة  ،462راض��نح الخزين��ابقه ، 4821م��نوات س��راد س��رادات491اي� ، اي

      .492عرضيه 

 سجل يومية المدفوعات: -4

 بأنواعه�اسجل فيه الحسابات الوسيطة (سلف، امان�ات، مجه�زون) وغيره�ا ويتض�من الس�لف يوهو سجل  

) وكذلك االمانات ومجهزون قطاع عام وخاص ويك�ون التنزي�ل م�ن س�ند .... الخ(تشغيليه، مستديمة، كافة 
بع�د التجميع المبالغ المصروفة وعمل القيد التجميعي وتس�ليمه ال�ى محاس�ب الموازن�ة كون الصرف فقط وي

 عمل القيد التجميعي للمدفوعات في سند القيد.لتحويله من مدير الحسابات 

 سجل ميزان المراجعة:  -5

جميع المبالغ المتجمعة والمذكورة في القيود التجميعية وهي ( قيد المدفوعات ، قيد  االس�تخدامات ، ويُنَزل 
اليومية ويكون الميزان على مستوى ثنائي مع المطابقة تُطابق قيد المقبوضات ، قيد اليومية العامة) بعد ان 

�ة ��ل حرك��اله تتمث��ام اع��ه واالرق��رة معين��ي اي دائ��تعملة ف��ة المس��ب الطريق��ي حس��اعي ، خماس��ي ، رب�، ثالث
�ز ���اطي والعج���لف واالحتي���ات والس���ندوق  واالمان���ك والص���رادات والبن���روفات واالي���زان  نَّ إي أالمص��مي

�الغ ��يلة المب��من حص��ة يتض��ة المراجع��ة كاف��ابات اليومي��ي الحس��ي وردت ف��ي نُ الت��توالت��د  ظم��ند القي��ي س�ف
  شهرياً مع كشف البنك.طابق لصرف ووصل الصندوق وتُ وا
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 سجل االستاذ (بطاقات االستاذ):  -6

�تاذ ��ات االس��تعمل بطاق��ة تس��ربالء المقدس��ة ك��ة بلدي��ي مديري��ة وف��ة المختص��ي المطبع��ل ف��وذج عم��ي نم�ه
مرحل�ه تس�بق  دع�قيود التجميعية المذكورة في سند القي�د اع�دادها ش�هرياً وتُ العمليات الشهرية ومن الوتُنزل ُ 

�ا ��ة وفيه��زان المراجع��فمي��ر موق��راد  يظه��روف ام اي��واء مص��هرياً س��اب ش��ل حس��ن اك��ا م��ك او غيره�م بن
 كافة. لحساباتل الحسابات وتنظم البطاقات

 ويتضمن:  :سجل االندثار -7

 سجل اندثار االثاث.  - أ

 سجل اندثار المباني.  - ب

 سجل اندثار االليات.  - ت

 سجل اندثار اآلالت ومعدات.  - ث

 كافة. الدائمينويتضمن تفاصيل رواتب الموظفين  سجل الرواتب: -8

الس�لف المص�روفة واطفاءه�ا ومنه�ا س�لف ألغ�راض النش�اط  ويتضمن ذكر كاف�ة تفاص�يل سجل السلف: -9
 .182ة)، وسلف مستديمةتشغيليسلف ( 167

    االمانات: سجل-10

الوصوالت الت�ي تخ�ص االمان�ات ف�ي ه�ذا الس�جل وم�ن ث�م اع�داد المع�ادالت وم�ن امثلته�ا ويتضمن تنزيل 
 (مدينو قطاع خاص، ايراد مستلم مقدماً، اجور رواتب معاده)

  يومية االستخدامات: سجل-11

  ُ  المستلزمات الخدميةوالمستلزمات السلعية، وحسب تبويبها (اللوازم والمهمات،  كافة قيد المصاريف نزلْ ت

 .األخرىالتحويلية  ات) والمصروفاتوغرام (تعويضاتلتحويلية وا

 الديون.فيه اسماء المدينون والمبالغ المطلوبة وكذلك اطفاء تُنزْل  المدينون: سجل-12

    يومية المقبوضات (وصل الصندوق): سجل-13

 ن من ايرادات وامانات وسلف نقدية ومنها:يعني ايداع المبالغ النقدية الذي يتضم

�ه  ايXXرادات:  - أ��اني تجاري��ار مب��ه 43822ايج��الن 4391، مهن��ور اع��ات 4392، اج��ور 48322، غرام�، اج
�ات ��يط 4371تنظيف��ي 4372، تبل��ع اراض��ي 42121، بي��ار اراض��يه 462، ايج��رادات عرض�، 492، اي

 .4821، منح الخزينة العامة 491ايرادات سنوات سابقه 

اج�ور وروات�ب ، 2662اي�راد مس�تلم مق�دم، 2661 ، تأمين�ات مس�تلمه1614مدينو قط�اع خ�اص  االمانات:  - ب
 .2665معاده 

في نهاية ك�ل وتُجمع اإليرادات ، 182، وسلف مستديمة 167وتتكون سلف ألغراض النشاط  سلف نقديه:  - ت
   -سجل القيد في سند القيد كاالتي: المصرف تُ  يوم ويُودع في

     Xxx حـ/ الصندوقمن  

  الى مذكورين       

          Xxx/181(نقدا اذا كان صندوق 183نقديه لدى المصارف  حـ(  

        Xxx (صكوك) حـ/ شيكات وحواالت  

  القيد التجميعي ويرحل الى سجل اليومية العامة.يُعد وفي نهاية الشهر 
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    البحث:لدية كربالء المقدسة عينة دراسة واقع االفصاح المحاسبي في مديرية بسادساً: 

�ع      ��ة الواق��د معرف��اليبع��بية وا الح��جالت المحاس��ى الس��الع عل��ة واالط��ة الم لمالي��وائم المالي��ي والق��دة ف�ع
وع�ت توض�ح ب�أن هنال�ك نش�اطات بيئي�ة واخ�ذت حي�زا كبي�راً م�ن التك�اليف اإلجمالي�ة ل�ه وتن الشعبة المالية

تفاوت�ة بل كان�ت م ا لم تكن بصوره متساويةلمعلومات البيئية لكنهحسب مجاالت اواختلفت هذه التكاليف وب
من مج�ال ال�ى اخ�ر وبحس�ب الص�الحيات الممنوح�ة لمؤسس�ة البلدي�ة وح�دود وامكاني�ات الص�رف ، وعن�د 

م�ع التك�اليف التش�غيلية االخ�رى ، وع�دم  الحظ اي فصل للكلف البيئية اذ ت�دمجيُ االطالع على السجالت لم 
د نظ�ام ت�دقيقي ورق�ابي فصل الموجودات الثابتة البيئي�ة ع�ن الموج�ودات االخ�رى ، اض�افة ال�ى ع�دم وج�و

�ى ��دقيق عل��ا والت��بل ديمومته��ة وس��ودات البيئي��ة الموج��ة وحماي��ة بالمحافظ��نظم الخاص��ة ال��تص بمتابع�يخ
منفص�له اذ اقتص�ر االم�ر  ةي�بيئ، كذلك ال توجد اي مالم�ح خاص�ه إلدارة  المصروفة EC التكاليف البيئية 

�ة��ي مديري��ة  ف��ةالبلدي��لبة والبيئي��ات الص��عبة المخلف��ى ش��ات و عل��دائق والمتنزه��ام اوالح��اتقس��تة   التنظيف�الس
رس�لها تجمي�ع ه�ذه التق�ارير ال�واردة بتقري�ر واح�د وتتق�وم ب�دورها  وربطها بالمديرية في مقر ال�دائرة الت�ي

المديريات االخرى الحكومية او الخاصة في جمهورية العراق المستخدمة للنظام المحاس�بي  للوزارة كباقي
  -ال تقوم بفصل التكاليف البيئية عن بقية الكلف مثل:وعلى أساس أنها الموحد 

  31حـ/ الرواتب واالجور    

  32حـ/ المستلزمات السلعية    

  33حـ/ المستلزمات الخدمية    

  37حـ/ االندثارات    

م�ن رغم ب�الان النظام المحاسبي الموح�د المطب�ق ف�ي مديري�ة بلدي�ة ك�ربالء المقدس�ة و أنفا ً الحظ مما جاء يٌ 
لى عدم عاد مبدأ تفصيل الحسابات على مستوى الوحدات الفرعية للمديرية عينة البحث اال انه يقتصر اعتم

بالبيئ�ة وق�د  عالقةذات ة االفصاح وتكييف متطلبات تطبيقيه على مستوى البيئة سيما ان هنالك وحده مستقل
�ي ��ا ف��ير اليه��كل اش��ي الش��ح ف��ي الموض��ل التنظيم��ف  )12(الهيك��ي تكيي��ذا ينبغ��د ل��بي الموح��ام المحاس�النظ

  تناوله في المبحث الثاني القادم.نللبلديات لإلفصاح عن المعلومات البيئية وهذا ما س
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  المبحث الثاني

  اعداد القوائم المالية ذات العالقة باألداء البيئي

   تحديد األنشطة ذات العالقة بالبيئة: -1

واطالعها على عينة البحث بالتعاون مع الشعبة المالية وش�عبة المخلف�ات في ظل المعايشة الميدانية للباحثة 
الصلبة والبيئة وشعبة الحدائق والمتنزهات واالقسام األُخرى وغيرها من الشعب الخاصة بالقض�ايا البيئي�ة 

أمكن تحديد أهم األنش�طة ذات العالق�ة بالقض�ايا البيئي�ة وم�ا تتع�رض له�ا مديري�ة البلدي�ة م�ن مه�ام  فقد فيها
 -للتخلص من التأثيرات البيئية وهي كاالتي: 

 انشطة رقابة التلوث من اجل الحد منه، وتشمل عينة البحث التخلص من تلوث التربة والماء والهواء.  - أ

 ص منه وتشمل معالجة تلوث التربة والماء والهواء.انشطة معالجة التلوث البيئي والتخل  - ب

 انشطة البحث والتطوير البيئي والتي تشمل انشطة التصميم والتخطيط للسيطرة على التأثيرات البيئية.  - ت

انشطة ادارة البيئة وتشمل متابعة وقياس التأثيرات البيئية وانشطة المحافظة وحماية البيئة وانشطة التوعية   - ث
 البيئية.

�طة   - ج��طة انش��ا، انش��ب نوعه��وث وحس��ة التل��مل معالج��ي تش��ة والت��رار البيئي��ار واالض��ن االخط��ويض ع�التع
 الغرامات والتعويضات، وانشطة التامين عن االضرار واالخطار البيئية.

   القياس المحاسبي للمعلومات البيئية ذات الصلة باألنشطة البيئية لعينة البحث: -2

مارست العديد من األنشطة البيئي�ة  المديرية عينة البحث انرغم ) 14) ورقم (5رقم ( FASBوفق معيار 
تخفيف اث�اره وتحمل�ت م�ن ج�راء ذل�ك كثي�ر م�ن التك�اليف الالزم�ة  التلوث اوالهادفة الى الحد والوقاية من 

للنهوض بتلك األنشطة حققت نتيجة لتلك األنشطة منافع محاسبيه إال إنَّ المبالغ المصروفة أو المتحققة عن 
نشطة لم تظهر في الس�جالت المحاس�بية لعين�ة البح�ث بش�كل يش�ير ال�ى أنه�ا مب�الغ تخ�ص مع�امالت هذه األ
الج�اري  ك�إيرادات للنش�اطظهرت كحسابات محمله على المراك�ز الخدمي�ة أو اإلنتاجي�ة او  بيئية، فقدماليه 

ية وتفصيالتها بالمعلومات البيئ مختصةوجود حسابات  دمـويعود السبب في ذلك الى ع عرضيه،وإيرادات 
 ام ــــنظر الن هذا النظ للبلديات،في هيكل حسابات النظام المحاسبي الموحد 

ولهدف تكييف النظام المحاسبي الموح�د للبل�ديات اعتُِم�دَ عل�ى طريق�ة  البيئية،المحاسبي لم يراعي األنشطة 
ي والمباش�ر وغي�ر المباش�ر على أسلوب القياس التحكم�أي االعتماد القياس الفعلي في هذا المجال للتكاليف 

  .في إتمام عمليات القياس المحاسبي

  

�اس��بي  ان القي��حالمحاس��ات  يفص��ن المعلوم��د م��ن العدي��ة ع��ذات العالق��ذه ب��ون ه��ي تك��ة ولك�القوائم المالي
المعلومات مفيدة ونافعه فيجب التعبير عنها بقيم ماليه وسيتم تحديد المبالغ الخاصة بكل مكون من مكون�ات 

في السجالت المحاسبية المالي�ة اذ ان يدت قُ مجاالت المعلومات البيئية عن طريق تحليل المبالغ الفعلية التي 
 االتي: ر في قائمة الدخل (كشف الدخل) وقائمة الميزانية وعلى النحو كل مجال من هذه المجاالت يؤث

ُ  التأثير على قائمة الدخل:  - أ  حدد المبالغ التي ستوثر في كشف الدخل وبحسب مجاالت المعلومات البيئية.ت

�ة  التXXأثير علXXى قائمXXة الميزانيXXة:  - ب��ة التاريخي��تتأثر بالكلف��الي) س��ز الم��ة (المرك��ة الميزاني��اطي ان قائم�واحتي
 ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة وغيرها.

 

      ُ ك�ربالء المقدس�ة اح�دى المؤسس�ات ف�ي الع�راق الت�ي تق�وم بتطبي�ق النظ�ام المحاس�بي  ةبلدي� ةعد مديريت
بالمعلوم�ات البيئي�ة  االهتماماالقتصادي ، دون تعكس اداءها المالية التي  عداد قوائمهاإلموحد للبلديات في ا

خاصة بما يتعلق بالمحاسبة عن التكاليف وااليرادات وااللتزامات المرتبطة بها من حي�ث امكاني�ة تحدي�دها 
ُ وقواعد ة سيما في ظل عدم توفر معايير محاسبيال ة ، الماليها وكيفية االفصاح عنها في القوائم وقياس ني عْ ت
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التي عينة البحث  اضحه عن مجمل انشطة اعطاء صوره و دف علومات البيئية لذلك وبهبالمحاسبة عن الم
اقترحت الباحثة تكييف النظام المحاسبي الموحد للبلديات لإلفص�اح ع�ن المعلوم�ات البيئي�ة تعنى بالبيئة فقد 

 الخطوات األتية: وفق الموحد. النظام المحاسبي  مستلزماتبمع االخذ 

  :  (التكاليف البيئية) عن المعلومات البيئية القياس المحاسبي-اوالً: 

تحديد عناصر التكاليف  ستها لعناصر التكاليف أمكنعينة البحث ودرا االطالع على سجالتمن خالل      
الفت�رة خ�الل تَُحْم�ل وق�د اس�توفت ش�روط االعت�راف به�ا كتك�اليف بيئي�ة جاري�ه رتبطة بأنش�طتها البيئي�ة الم

التكاليف البيئي�ة وفص�لها  تحديدمن لباحثة ل قد أمكنبفتح استاذ فرعي لتسجيلها فيه، و قيام المديرية ويفضل
  البحث وكاالتي:  اإلجمالية لعينةعن التكاليف 

 - :)31( ور البيئيةالرواتب واالج -1

تخ�ص  البلدية الى الموظفين لديها من الرواتب واالجور الت�ي مديرية ما تدفعهُ  الحساب تكاليفويشمل هذا 
  عينة البحث. لبيئية المدفوعة فيالرواتب واالجور ا ) يظهر8(االداء البيئي والجدول 

  

  8الجدول 

 2015، 31/12/2014،2013المدفوعة للسنوات المنتهية في  البيئية بالدينارالرواتب واالجور  مبالغ

رقم الدليل 
  المحاسبي

  2015سنة   2014سنة   2013سنة  اسم الحساب

215385600  205965600  202437600  الراتب  3111

  87393550  67616340  6814640  مخصصات الشهادة  3112

  2898450  2126250  2777850  مخصصات المنصب  3113

  43238000  43110000  43230000  وأطفالمخصصات زوجية   3114

  40194150  37628350  39686350  مخصصات الخطورة  3115

  57240000  69120000  55512000  مخصصات أجور أعمال إضافية  3116

  36825000  39175000  41375000  مكافئات تشجيعية  3118

  15222600  14915200  14934600  مخصصات أخرى  3119

�ة   311��������ب النقدي��������وع الروات�������مجم
  للموظفين

406768040  479656740  498397350

  

  المقدسة.اعداد الباحثة باالعتماد على سجالت مديرية بلدية كربالء - المصدر: 

  

   :)32(المسلتزمات السلعية البيئية-2

  ):9وكما موضح بالجدول (راض االداء البيئي غيشمل هذا الحساب تكاليف المواد المستعملة أل
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  9الجدول 

  2015،2014،2013/ 31/12المستلزمات السلعية البيئية للسنوات المنتهية في مبالغ يوضح

  

   المصدر: أعداد الباحثة باالعتماد على سجالت دائرة بلدية كربالء المقدسة.

  

  :)33(البيئيةالخدمية  المستلزمات-3 

الحص�ول عل�ى خدم�ة مباش�رة م�ن المؤسس�ة البلدي�ة عين�ة البح�ث مقاب�ل  يشمل هذا الحس�اب م�ا تتحمل�هُ      
اء البيئي. ويظهر الج�دول الغير تساعد وتسهل ممارسة المؤسسة البلدية عينة البحث لنشاطها المرتبط باألد

  .البحث المستلزمات الخدمية البيئية في مديرية بلدية كربالء المقدسة عينة ) اآلتي10(

  10الجدول 

  2015،20142015،2014، 31/12/2013في بالدينار يوضح مبالغ المستلزمات الخدمية البيئية 

رقم الدليل 
  المحاسبي

  2015سنة   2014سنة   2013نة س  اسم الحساب

331  

3311  

3312  

3313  

3314  

  خدمات الصيانة

صيانة مشاتل ومتنزهات 
  وحدائق

  صيانة مباني ومنشآت وطرق

  صيانة آالت ومعدات

  وسائل نقل وانتقالصيانة 

2457095740  

2164261190  

50500250  

1275000  

241059300  

2637986250  

2281666750  

68266750  

20560000  

267492750  

2190673600  

1813530123  

73300000  

116368477
*** 

187475000
****  

  2588000  4736000  3000000  دعاية وطبع وضيافة  333

  7244168  3240800  4801240  نقل بإيفاد واتصاالت  334

335  

3345  

  استئجار موجودات ثابتة

  استئجار وسائط نقل وانتقال

  

1500000  

  

2850000  

  

3300000  

  331080635  302415635  273750635  مصروفات خدمية متنوعة  336

مجموع المستلزمات الخدمية   
  البيئية

2740147615  2951228685  2534886403  

  

  .باالعتماد على سجالت مديرية بلدية كربالء المقدسةالمصدر: اعداد الباحثة 

  *ٍيمثل اسمدة مشتراه للحدائق والمتنزهات.

  تم انجاز معمل االسفلت+ متنزه الحسن 2015**في سنة 

رقXXXXم الXXXXدليل 
  المحاسبي

  2015سنة   2014سنة   2013سنة   اسم الحساب

13435250  ـــــــــــ  أوليةخامات ومواد   321
  ــــــــــــــ  *

  560000000  450000000  400000000  الوقود والزيوت  322

  3600000  2500000  1500000  االدوات االحتياطية  323

  9251500  8356500  7556000  المتنوعات  325

26318628  3990480  4452300  المياه والكهرباء  327
**  

  599170128  478282230  413508300  مجموع المستلزمات السلعية البيئية  
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  ، ومعمل االسفلت والمجسر الحديدي.2014*صيانة جزرات العشب، مولدات معمل أكياس النايلون سنة **

  .2014سنة نفقاتها اقل من  2015**سنة **

ذات العالق�ة باألص�ول ندثارات االمجموعة من السجالت التي تخص  كهنا :)37(البيئية االندثارات-4
  : وكاالتي البيئية في عينة البحث

 اندثار المباني البيئية: سجالت ذات العالقة ب  - أ

المعتم�د م�ن قب�ل عين�ة ع�ن طري�ق تطبي�ق نس�بة ان�دثار المب�اني  جَ رِ تخْ ْس�أفق�د اما مصروف ان�دثار المب�اني 
 ) يظه�ر11رها الحق�ا والج�دول (التي سوف سيتم ذكالمباني مضروبة في كلفة % سنويا 3البحث والبالغة 

  مصروف اندثار المباني البيئية لعينة البحث.

 11الجدول 

  31/12/2015،2014،2013للسنوات المنتهية في  البيئية بالديناريوضح مبالغ اندثار المباني 

سنة   2014سنة   2013سنة   الكلفة/ المبلغ  الحساباسم 

اندثار مبنى المخلفات الصلبة والبيئة 
  والقسم الخاص

4707550  ـــــــــــــــــــ  376604000
*  

8120

935  ـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ  321464500  اندثار بناية القسم البلدي الثاني

633  ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  331687770  الحدائق والمتنزهاتاندثار مبنى 

220  837795  ــــــــــــــــــ  47874000  اندثار بناية معمل االكياس

175  ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  310958736  اندثار بناية معمل اسفلت البلدية الجديد

62066  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ  413166032  القسم البلدي السادساندثار بناية 

1163  5545345  ــــــــــــــــــ  1801755038  المجموع الكلي

  المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على سجالت مديرية بلدية كربالء المقدسة.

ام�ا مص�روف ان�دثار االث�اث البيئي�ة فق�د اس�تخرج ع�ن طري�ق تطبي�ق ان�دثار االث�اث  اندثار االثاث البيئيXة:  - ب
  ، 1163%لحساب 15، 1162%لحساب 10، 1161% لحساب 10المعتمد من قبل عينة البحث البالغة 

�اب 20��اب 1164% لحس��اب 25% ، 10 1165، لحس��ة ، 1166% لحس��ي كلف��روبة ف��ة مض��اث البيئي�االث
يظه�ر ان�دثار االث�اث البيئ�ي لعين�ة  )12البيئي�ة، والج�دول (التي سيتم ذكره�ا ض�من الموجودات(االص�ول) 

  البحث.

  12الجدول 

  2015،2014،2013/ 31/12في  للسنوات المنتهية بالدينار اندثار االثاث البيئية مبالغيوضح 
  2015سنة   2014سنة   2013سنة   اسم الحساب  الدليل المحاسبيرقم 

510000  1282300  610000  اثاث  1161
****  

  77500  613800  389500  اجهزة تكييف وتبريد  1162

  238500  42000  753000  حاسبات الكترونية  1163

  ــــــــ  100000  13600  آالت حاسبة وكاتبة واستنساخ  1164

  72500  118500  24500  ادوات واجهزة مكاتب  1165

  56000  268000  136000  ستائر ومفروشات  1166

  954500  2424600  1926600  المجموع الكلي  

  المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على سجالت دائرة بلدية كربالء المقدسة.             

*376604000X5/12X3/100 =4707550  

**376604000X3/100=11298120  

***413166032X11/12X3/100=11362066  
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  .هي المطبقة الثابت****طريقة القسط 

  

 عن طريق تطبيق اندثار االلي�اتات البيئية فقد استخرج مصروف اندثار االلي اأم البيئية:اندثار االليات -ج

ت ومع�دات نس�بة اآلال، و114% لحس�اب وس�ائل نق�ل وانتق�ال 12,5عين�ة البح�ث البالغ�ة  المعتمدة من قبل
) 13، والج�دول (الحقاذكر التي ستُ االليات مضروبة في قيمة ، 113% ورقم الدليل المحاسبي 10االندثار 

  عينة البحث: ئية ليظهر مصروف اندثار االليات البي

  13الجدول 

  31/12/2015،2014،2013المنتهية في  بالدينار للسنواتيوضح مبالغ اندثار االليات البيئية 

االندثار السنوي   مبلغ االلية  اسم الحساب
2013  

السنوي االندثار 
2014  

االندثار السنوي 
2015  

وسائل نقل وانتقال 
  2013لسنة 

13974404703  1746800588  1746800588  1746800588  

وسائل نقل وانتقال 
  2014لسنة 

  2179981913  2179981913  ـــــــــــــ  17439855300

  3926782501  3926782501  1746800588  31414260003  المجموع الكلي

  المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على سجالت مديرية بلدية كربالء المقدسة.          

ت والمع�دات البيئي�ة فق�د اس�تخرج ع�ن اآلالمص�روف ان�دثار وبالنس�بة ل البيئيXة:والمعدات  تالاآلاندثار -د
مضروبة  113% لحساب 10ت والمعدات المعتمدة من قبل عينة البحث والبالغة اآلالطريق تطبيق اندثار 

والمع�دات آلالت ايظه�ر مص�روف ان�دثار  )14(، والج�دول س�تُذكر الحق�اوالمع�دات الت�ي في كلف�ة اآلالت 
  .للعينة

  14الجدول 

  31/12/2015،2014،2013في  المنتهية بالدينار للسنواتت والمعدات البيئية اآلالاندثار  مبالغيوضح 

الت آلمبلغ ا  اسم الحساب
  والمعدات

السنوي ندثار اال
2013  

ندثار السنوي اال
2014  

ندثار السنوي اال
2015  

الت والمعدات لسنة آلا
2013  

10793052461  1079305246  1079305246  1079305246  

الت ومعدات لسنة آلا
2014  

  72880000  72880000  ـــــــــــــ  *728800000

والمعدات لسنة الت آلا
2015  

  263500000  ــــــــــــــ  ـــــــــــــ  263500000

  1178535246  1152185246  1079305246  11785352461  المجموع الكلي

  المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على سجالت مديرية بلدية كربالء المقدسة.          

  :)15الجدول(رية البيئية كما في ويمكن تلخيص القياس المحاسبي للتكاليف الجا             

  15الجدول 

  2015،2014،2013لعينة البحث للسنوات  الجارية ذات الصلة باألنشطة البيئية الكلفمبالغ يوضح     

  2015سنة   2014سنة   2013سنة   اسم الحساب  محاسبيرقم الدليل ال

  498397350  479656740  406768040  واألجورالرواتب   31

  599170128  478282230  413508300  المستلزمات السلعية  32

  2534886403  2946492685  2740147615  المستلزمات الخدمية  33

  5106272247  5081392347  2828032434  االندثارات  37
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  8738726128  8985824002  6388456389  اإلجمالي  

  الت مديرية بلدية كربالء المقدسةالمصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على سج                

  1152185246%=10*11521852461=728800000+ 10793052461=2014+2013الكلفة لسنة  2014* سنة

  وكاالتي: *2013-2014عن طريق احتساب سنة 2014لسنة ويمكن احتساب االنحراف المطلق         

 نْ أالمديرية تحاول إن يعني بالزيادة وهذا  التغييرأي  2597367613= 8985824002-6388456389
�ديقة ����������������ون ص����������������ة،تك����������������بي = للبيئ����������������راف النس����������������ا االنح����������������نة  ام���������������االنحراف/س

�اس*����بة 40، 657=100*2597367613/6388456389=100األس����نة 41أي بنس����ا لس���% تقريبا.ام
�ق= 2015���راف المطل���ادة 2350269739=6388456389-8738726128االنح���ر بالزي���ا التغيي��ايض

�ى ���دل عل���ا ي���ان مم���يس بالنقص���ة. نَّ إول���ديقة للبيئ���ي ص���ث ه���ة البح���راف اعين���نة اما االنح���بي لس��لنس
  % تقريبا.37اي بنسبة 36، 789=100*2350269739/6388456389=2015

  صول) البيئية:(األثانياً: القياس المحاسبي للموجودات

ذات العالقة بأص�ولها الثابت�ة ل�وحظ ان بع�ض األص�ول عينة البحث الطالع على سجالت إعن طريق      
ي سجالت خاصة تكييف لهذا الهدف او في سجالت فتُدرج كأصول بيئية استوفت شروط االعتراف بها قد 

�ة��ا  مديري��ة بموجوداته��ة الخاص��ر البلدي��ةوتُظه��ة العام��ي الميزاني��دتف��ي  ، اي تجس��ة الت��ول الثابت��ي األص�ف
�ة ��تعملها عين��وضتس��ث للنه�� البح��طة باألنش��ة أمك��رها  نالبيئي��اد حص��ة باالعتم��ة بلدي��جالت مديري��ى س�عل
   كربالء المقدسة.

�ى االمبXXاني البيئيXXة:  -1��اليف المبن��اب تك��ذا الحس��مل ه��ثيش��ة البح��اط عين��ة نش��ص لمزاول��ة  لمخص�المرتبط
مب�اني باألداء البيئي، اذ قامت الباحثة باالطالع على السجالت المحاسبية لعينة البحث والت�ي تظه�ر قيم�ة ال

بالس�جالت والمق�ابالت الشخص�ية بحصر المباني التي فيها االنشطة البيئية، وباالستعانة االجمالية ثم قامت 
البيئي�ة، وه�ي  هذه المباني م�ن الموج�وداتقيمة المباني البيئية التي يتداول فيها النشاط البيئي، وتعد ُحِددْت 

االنت�اجي المق�در له�ا، وتس�مى ه�ذه الق�يم بان�دثار المب�اني العم�ر خ�الل وتُس�تهلك تكاليف بيئية غير مستنفذة 
  عينة البحث: المباني البيئية ليظهر  )16(مات) البيئية والجدول ستخداوهي تعد المصروفات(اال

  16الجدول 

  المبالغ بالدينار 2015، 2014، 2013/ 12/ 31في بالدينار كماالمباني البيئية مبالغ يوضح           

  2015سنة   2014سنة   2013سنة   اسم الحساب  رقم الدليل المحاسبي

مبنى شعبة  بناية القسم البلدي الخامس مع  112
في  10المخلفات الصلبة والبيئية مناقصة رقم 

22/7/2014  

  ــــــــــــــــ  376604000  ــــــــــــــــ

في  11مبنى القسم البلدي الثاني مناقصة رقم   112
17/12/2014  

  ــــــــــــــــ  321464500  ــــــــــــــــ

 12مبنى الحدائق والمتنزهات مناقصة رقم   112

  17/12/2014بتاريخ 

  ــــــــــــــــ  331687770  ــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــ  47874000  ــــــــــــــــ  26/5/2014بناية معمل االكياس تنفيذ مباشر في   112

  ــــــــــــــــ  310958736  ــــــــــــــــ  4/2014معمل اسفلت البلدية الجديد مناقصة في /  112

  413166032  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  20/1/2015بناية القسم البلدي السادس مناقصة   112

  413166032  1388589006  ــــــــــــــــ  المجموع الكلي  

          

  المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على سجالت مديرية بلدية كربالء المقدسة. 
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  هي سنة األساس. 2013*سنة 

  

    البيئية:األثاث -2

البيئ�ي إذ تع�د ه�ذه األث�اث م�ن الموج�ودات البيئي�ة يشمل هذا الحساب تكاليف األثاث المرتبطة بالنش�اط      
�ة ��اليف بيئي��ي تك��ي ه��تنفذة )EC) Environment Costوالت��ون و مس��اجي يك��ا اإلنت��الل عمره��دثارها خ�ان

األث�اث، وتع�د م�ن النفق�ات البيئي�ة وباالس�تعانة بش�عبة المخ�زن ولجن�ة وتسمى هذه القيم بان�دثار  لها،المقدر 
ل النش�اط قيم�ة األث�اث المس�تعمل م�ن قب�ل األقس�ام الت�ي ت�زاوتُح�دد األثاث والشعبة المالية في عينة البح�ث 

  يظهر األثاث البيئي في عينة البحث وكاالتي:) 17(البيئي، والجدول 

  17الجدول 

  31/12/2015،2014،2013في  بالدينار كمااألثاث البيئية مبالغ يوضح 

رقم الدليل 
  المحاسبي

  2015سنة   2014سنة  2013سنة  اسم الحساب

  5100000  12823000  6100000  اثاث  1161

  775000  6138000  3895000  أجهزة تكييف وتبريد  1162

  1590000  280000  5020000  حاسبات الكترونية  1163

  0  500000  68000  وكاتبة واستنساخآالت حاسبة   1164

  725000  1185000  245000  أدوات وأجهزة مكاتب  1165

  224000  1072000  544000  ستائر ومفروشات  1166

  8414000  21998000  15872000  المجموع الكلي  

      

  .المصدر: إعداد الباحثة باالعتماد على سجالت دائرة بلدية كربالء المقدسة

) يظهر إيرادات او (منافع) البيئة نتيج�ة ألدائه�ا انش�طة بيئي�ة تس�تهدف اس�تدامة البيئ�ة 18(والجدول         
�رى ��رادات اخ��اري وإي��ي الج��اط البيئ��ة للنش��ت نتيج��رادات تحقق��ين اي��رادات ب��ذه اإلي��ت ه��ا، وتنوع�وحمايته

اطات او تحققت بصورة اخرى تمثلت باإليرادات العرضية المتحققة عن عمليات التخلص من مخلفات النش
  ) يظهر ايرادات النشاط الجاري البيئية في عينة البحث:18العمليات االنتاجية الضارة بالبيئة والجدول (

  18الجدول 

  31/12/2015،2014،201في  للسنوات المنتهية بالدينار ايرادات النشاط الجاري البيئي مبالغ يوضح

رقXXXXXXXXXم الXXXXXXXXXدليل 
  المحاسبي

  2015سنة   2014سنة  2013سنة   اسم الحساب

        ايرادات النشاط االنتاج السلعي  41

  ــــــــ  5050000  ـــــــ  ايراد بيع مخلفات  417

مجمXXXوع ايXXXرادات النشXXXاط االنتXXXاج   
  السلعي 

  ــــــــ  5050000  ـــــــ

        ايراد خدمات متنوعة  437

  378230800  495676000  505775925  ايراد خدمات التنظيف  4371

  675835989  494547411  390775545  تبليطايراد خدمات   4372

  1054066789  990223411  896551470  مجموع ايراد النشاط الخدمي  

  7570806  5553222  4758272  رسوم منح وتجديد اجازات البناء  4393

  109586000  105755500  110236250  رسوم مجازر  4394
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  117156806  111308722  114994522  مجموع ايرادات الرسوم  

  1171223595  1106582133  1011545992  مجموع ايرادات النشاط الجاري  

  المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على سجالت مديرية بلدية كربالء المقدسة.

اما بالنسبة لعناصر الموجودات(االصول) المتداولة البيئية فقد تُحدد المخزون على اختالف انواعه بما      
تستعملها عينة البحث المخصصة لألغراض البيئية (معالجة التلوث)، فض�ال ع�ن حق�وق يتضمنه من مواد 

مالية ترتبت بذمة العمالء المتعاملين مع مديرية البلدية، فضال عن المس�تندات المخزني�ة لش�راء موج�ودات 
  تلم كإيراد أيضا.يحتاجها قسم البيئة او الوحدات المتعلقة بالنشاط البيئي في عينة البحث، يتمثل بالنقد المس

  

  ثالثا: القياس المحاسبي للمطلوبات(االلتزامات) البيئية:

تشير المعايشة الميدانية للباحثة واالطالع على سجالت المديرية ان هنالك التزامات قد ترتبت بذمة مديرية 
البلدية نتيجة لمزاولتها االنشطة البيئية الهادفة الى حماية واس�تدامة البيئ�ة ف�ي ش�كل مطلوب�ات بيئي�ة طويل�ة 

م�ن اي�رادات ُخصص�ت تخصيصات مؤك�دة لمطلوبات البيئية طويلة االجل على اشمل اذ توقصيرة االجل. 
�ت ��ة تمثل��نة المالي��ديون الس��يلها بال��ي تحص��كوك ف��يالمش��أن البيئ��ة بالش��ة ذات العالق��ات البيئي��ا المطلوب�، ام

الش�راء  مخصص�ات لمص�روفاتمعب�راً عنه�ا بتمثلت بااللتزامات قصيرة االج�ل البيئي�ة فقد قصيرة االجل 
والتزام�ات  لمواد تخ�ص االنش�طة البيئي�ة والتزام�ات قص�يرة االج�ل لص�الح مجه�زون ع�ن متطلب�ات بيئي�ة

   البلدية. ترتبت بذمة مديرية

  :ة ذات العالقة بالمعلومات البيئيةالمالي رابعاً: اعداد القوائم

�وات (اوالً ��از الخط��د انج�ً -بع �ا��اح -ثاني��تلزمات االفص��تكماالً لمس��اً) واس��نَظم وثالث��ة يُ��ات الجاري��في العملي�كش
االقتص�ادية اوال  عراض انش�طة مديري�ة البلدي�ةبطريقة تسمح باس�ت لعينة البحث ميزانية العامة المقترحةوال

ي طريق�ة م�ن ط�رق االفص�اح االخ�رى الت�ي أتخت�ار  نْ أبلدي�ة  انشطتها البيئية ويمك�ن ألي مديري�ة ومن ثم
االقتص�ادية  بيان�ات ومعلوم�ات االنش�طة لعين�ة البح�ثنعرض ، وس�تها في الجانب النظري من البح�ثتناول

  والبيئية في قائمتين ماليتين رئيسيتين هما:

 كشف العمليات الجارية االقتصادية والبيئية.  -1

الق�وائم المالي�ة ن�ب االفص�اح البيئ�ي ض�من االقتص�ادية والبيئي�ة وذل�ك اس�تكماالً لجواكشف الميزانية العامة  -2
 التي يتضمنها النظام المحاسبي الموحد. 

                                                                      كشف العمليات الجارية االقتصادية البيئية: -1

بموجب النظام المحاسبي الموحد للبلديات، وعلي�ه ف�أن النتيج�ة  ةالرئيسمن الكشوفات يمثل هذا الكشف      
تضمين البعد البيئي ض�من كش�ف العملي�ات  نَّ إفائض(عجز) العمليات الجارية، و عن النهائية للكشف تعبر

البلدي�ة ف�ي س�بيل  رية البيئية التي تتحمله�ا مديري�ةالجارية يقصد بالمقابل اعداد كشف يحتوي التكاليف الجا
ية الت�ي تتحمله�ا عين�ة البح�ث نتيج�ة ظة على البيئة من التلوث، اضافة الى التك�اليف الجاري�ة التش�غيلالمحاف

لنشاطها االقتصادي، وتشمل التكاليف البيئية الرواتب واالج�ور المدفوع�ة للم�وظفين ف�ي مج�ال لممارستها 
ات الثابتة المختلف�ة المس�تعملة االندثارات الخاصة بالموجودوالبيئة وتكاليف المستلزمات السلعية والخدمية 

، االقتصادية البيئيةتمثل فائض (عجز) العمليات التي في مراكز الكلف وصوال الى النتيجة النهائية للكشف 
  .)19الجدول ( وكما موضح في
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  19الجدول 

  31/12/2015،2014،2013فيالبيئية) بالدينار للسنوات المنتهية -نتائج العمليات الجارية (االقتصادية 
رقم الدليل 
  المحاسبي

  2015سنة  2014سنة  2013سنة   البيان

41-45  

  

  

31  

32  

33  

37  

  

  

  

  

31  

32  

33  

37  

  اقتصادية –إيرادات النشاط الجاري 

  اقتصادية–تنزل المصروفات الجارية 

  الرواتب واالجور

  المستلزمات السلعية

  المستلزمات الخدمية

  االندثارات

  المصروفات الجارية االقتصاديةمجموع 

  فائض العمليات الجارية االقتصادية

  إيرادات النشاط الجاري البيئي

  تنزل المصروفات الجارية البيئية

  الرواتب واألجور

  المستلزمات السلعية

  المستلزمات الخدمية

  االندثارات

   مجموع المصروفات البيئية

  القابل للتوزيع الفائض أو عجز

  

15823372196  

  

339827518  

447516855  

1625118120  

1556407039  

6968869532  

8854502664  

1011545992  

  

406768040  

413508300  

2740147615  

2828032434  

6388456389  

)5376910397 (  

14926565222  

  

4891157193  

679239905  

1317572824  

150091428  

7038064350  

7888500872  

1106582133  

  

479656740  

478282230  

2946492685  

5081392347  

8985824002  

)7879241869 (  

  

11458552212

  

4694946331

907298979

2073486890

602823429

8278555629

3179996583

1171223595

  

498397350

599170128

2534886403

5106272247

8738726128

)7567502533

  بلدية كربالء المقدسة. ت مديريةالمصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على سجال   

 االقتصادية البيئية: الميزانية العامة  كشف -2

�دُ      ��ةتُع��ذه القائم��تناد   ه��وداتباالس��ي الموج��ل ف��ى الفص��ة و ال��ودات الثابت��ي المتداوالموج��ة الت�ل
ف�ي عملياته�ا االنتاجي�ة ع�ن تل�ك الت�ي تس�تعملها م�ن اج�ل حماي�ة البيئ�ة م�ن  تستعملها عينة البح�ث 

�ا��ذ المعلوم��د االخ��ك بع��وث وذل��ف التل��اح والكش��ة لإلفص��بان  ت البيئي��ذ بالحس��ن يأخ��اح ع�االفص
�راء ا��رتبط بش��ا ي��ة فيم��ف وخاص��ي الكش��واردة ف��ة ال��ات البيئي��ةالمعلوم��ودات الثابت��ذلك  لموج�وك

بالنفق�ات االيرادي�ة  هتم�ام المديري�ةالتل�وث، فض�ال ع�ن اة للحماية من االضافات الرأسمالية الالزم
كش�ف ) 20الجدول (على البيئة، ويبين  من اجل تطوير عملياتها بما يتمشى مع مستلزمات الحفاظ

بالشكل ال�ذي ي�تالءم لإلفص�اح تُفصل  نّ إعينة البحث وذلك بعد قتصادية البيئية لاالالعامة  الميزانية
البلدي�ة  والت�ي تن�وي مديري�ةبالحسبان البيئية، فضال عن اخذ االضافات الرأسمالية عن المعلومات 

�تحد��عية اس��داف التوس��ة. اثها لأله��ل بوالبيئي��ت بفص��د قام��ة ق��ى ان الباحث��ارة ال��در االش��ات وتج�يان
�ة ��ة للمديري��ابات الختامي��نوات الحس��ث للس��ة البح��ذكورة عين��ة الم��ا  2015،2014،2013البلدي�بم

لك بسبب عدم قي�ام لإلفصاح عن المعلومات البيئية وذ اعداد الميزانية العامة مستلزماتمع ينسجم 
�ث��ة البح��ال عين��ك (التك��ن تل��ادية ع��طة االقتص��ة باألنش��اليف الخاص��ل التك��ت بفص��ي انفق�يف) الت

 البيئية كما والمطلوبات البيئية يعد اإلفصاح المقترح عن ارصدتهما الموجودات البيئية.لألغراض 
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�ي ��ام  31/12/2015،2014،2013ف��ل النظ��ي ظ��تند ف��ة المس��ة العام��وذج الميزاني��لب أنم��ي ص�ف
  المحاسبي الموحد للبلديات، فضال عن القوائم التحليلية المرفقة به، وعلى النحو االتي:

  المتراكم االندثار مخصص  –الموجودات الثابتة البيئية (بالقيمة الدفترية) =الكلفة 

  ال يوجد= 2013المباني لسنة  112 .1

  9713747215=          1079305246-10793052461=2013االت ومعدات لسنة  113

  12227604115=           1746800588-13974404703=2013وسائط نقل وانتقال 114

  13945400=                          1926600-15872000=    2013األثاث لسنة  116

                                                                                                21955296730        

 =الكلفة الجديدة ) 2014) +الكلفة (لسنة2013=الكلفة القديمة (السنة الماضية 2014لسنة   .2

  1383043661=             5545345-1388589006=           2014المباني لسنة 112

   10369667215= 1152185246-11521852461=       2014ت لسنة االت ومعدا113

  27487477502=  3926782501-31414260003=2014وسائط نقل وانتقال لسنة 114

  19573400=                 2424600-19980002=2014االثاث لسنة             116

                                                                                              39259761778     

  1661523875=      140231163-*1801755038=           2015المباني لسنة  112 .3

   10606817215=   1178535246-11785352461= 2015االت ومعدات لسنة     113

  27487477502= 3926782501-31414260003=2015سائط نقل وانتقال لسنة و 114

   7459500=                      954500-8414000=          2015األثاث لسنة  116

                                                                                               39763278092   
  )1388589006+413166032الجديدة+الكلفة القديمة(الكلفة *  

  20ال�
ول 

  31/12/2015،2014،2013ال(�)�ة 'ال
ی%ار #�ا في -العامة ال�ق��حة االق��اد�ة  ال���ان�ة
  2015سنة   2014سنة   2013سنة   اسم الحساب  رقم الدليل المحاسبي
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1  

11  

  

13  

18  

  

  

  

13  

18  

  

  

  

  

21  

22  

  

  

21  

22  

  الموجودات

  الموجودات الثابتة االقتصادية

  جودات متداولة اقتصاديةوم

  المخزون بالكلفة

  النقود

  مجموع الموجودات المتداولة االقتصادية

  مجموع الموجودات االقتصادية

  مجموع الموجودات الثابتة البيئية

  موجودات متداولة بيئية

  المخزون بالكلفة

  النقود

  مجموع الموجودات المتداولة البيئية

  مجموع الموجودات البيئية

  المطلوبات

  راس المال التشغيلي االقتصادي

  االحتياطيات االقتصادية(عام)

  االحتياطي االقتصادي

  مجموع المطلوبات االقتصادية

  راس المال التشغيلي البيئي

  احتياطي (ينزل العجز المتراكم)

  مجموع المطلوبات البيئية

  

  

72369972020  

  

957168476  

50245189893  

12023583695  

123572330389  

21955296730  

  

765037825  

1011545992  

1776583817  

23731880547  

  

120571904707  

)5854076982 (  

8854502664  

123572330389  

29108790944  

)5376910397 (  

23731880547  

  

59403385886  

  

903812850  

57119728818  

58023541668  

117426927554  

39259761778  

  

152225000  

1106582133  

1258807133  

40518568911  

  

101412958196  

8125468486  

7888500872  

117426927554  

48397810780  

)7879241869 (  

40518568911  

  

58033027651  

  

1589299696  

65225719732  

66815019428  

124848047079  

39763278092  

  

121523520  

1171223595  

1292747115  

41056025207  

  

101473791236  

20194259260   

3179996583  

124848047079  

48623527740  

)756702533 (  

41056025207  

   .المقدسة المصدر: اعداد الباحثة باالعتماد على سجالت مديرية بلدية كربالء

مديريXXة سXXيتم الالمعلومXXات البيئيXXة فXXي يتضXXح ممXXا سXXبق ان اعXXداد القXXوائم الماليXXة ذات العالقXXة بXXاألداء البيئXXي فXXي عXXرض 
  تعزيزها باالستبانة والتي سيتم تناولها في المبحث القادم.

      الفصل الثالث              

  المبحث الثالث                                                 

  وصف مجتمع وعينة البحث اوالً:

  البحث:وصف مجتمع  -1

ك�ان ال ب�د م�ن  للبحث)( وأهدافهبمستلزمات الجانب التطبيقي لهذا البحث، وتحقيق مساعيه  لإليفاء
وبع�د اخ�ذ راي المتخصص�ين  البح�ث،لدراسة مدى تطابقِه واتفاقه مع ه�دف اختيار مجتمع للبحث 

�ة ��ديات العراقي��اد البل��تقُرعلى اعتم��احثين اس��ة والب��ي الدول��ة ف��ب العامل��ع المناس��فها المجتم�بوص
  يق، والذي يتناسب مع موضوع ومتغيرات البحث وأهدافه.للتطب

  

  وصف عينة البحث: -2

لقد اختيرت عينة البحث بصورة عشوائية إذ تض�منت العين�ة مجموع�ة م�ن محاس�بين البل�ديات ف�ي 
وبين من المحاس�بين الم�وظفين ف�ي ج) من المست85مختلف المستويات، وتكونت عينة البحث من (

�) اس�تمارة 100(وزع�ت ، تُس�ترجعنس�بة م�ن االس�تمارات الت�ي ق�د ال ب االبلديات مع االخذ بالحس
�ا (��ترجعت منه��تجيبين واس��ى المس��بة (85عل��ل 85) أي بنس��الي التحلي��ث الح��ح المبح�%). ويوض



 ـــــــــــــــــــــــالجانب التطبيقيالفصل الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

92 

للبحث من خالل بيان المتغيرات الديمغرافية لعينة البحث، ويمكن وص�ف  تطبيقياالولي للجانب ال
  الفقرات االتية:من خالل العينة 

  جنس عينة البحث:  - أ

  يوضح الجنس ألفراد العينة21جدول ال        

  

  الباحثة المصدر: اعداد 

كور إذ نرى ان ذاغلب افراد العينة هم من ال ) أن21(النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول  أوضحت      
�دد ��ان (ع��ذكور ك��بة (47ال��اث (55) أي بنس��دد االن��ان ع��ا ك��بة (38%)، بينم��بة 45) أي بنس��ي نس�%) وه

  منخفضة قياسا بنسبة الذكور.

�دول ( العمXر:  - ب��د أوض�حت النت�ائج اإلحص�ائية ال�واردة ف�ي الج�) 22أم�ا بخص�وص الفئ�ة العمري�ة فق

) إذ 50-40-31ين (%) من افراد العينة كان�ت أعم�ارهم تت�راوح م�ا ب�37-%39االتي، أن نسبة (
) شخصا وق�د مثل�ت ه�ذه الفئ�ة أعل�ى نس�ب، مم�ا يش�ير ال�ى االعتم�اد الكبي�ر عل�ى 65كان عددهم (

  االعمار المتوسطة في توجهات الوحدة وبالتالي الميل الى التجدد والحصول على الطاقات الكبيرة.

  يوضح العمر ألفراد العينة 22جدول رقم ال        

  النسبة  التكرار  العمر  ت

  %12  10  سنة فاقل 30  1

  %39  33  سنة 40-31من   2

  %37  32  سنة 50-41من   3

  %12  10  سنة فأكثر 50  4

  %100  85  المجموع  5

  .المصدر: اعداد الباحثة

  التحصيل الدراسي (المؤهل العلمي):-ج

  المؤهل العلمي ألفراد العينة23جدول اليوضح            

  النسبة  التكرار  المؤهل العلمي  ت

  %9  8  دكتوراه  1

  %13  11  ماجستير  2

  % 52  44  بكالوريوس  3

  %21  18  دبلوم  4

  %4  3  اعدادية  5

  %1  1  أخرى  6

  %100  85  المجموع  

  .المصدر: اعداد الباحثة

�ح ت  ��ث وض��ة البح��الوريوس (عين��هادة البك��ون ش��ن يحمل��م مم��بين ه��ب المحاس��بة 44ان اغل�) أي بنس
% م�ن يحمل�ون ش�هادات العلي�ا، مم�ا يش�ير ال�ى انه�م يتطلع�ون 23م�ن %)، ولكن هن�اك نس�بة اق�ل52(

  إلكمال الدرجات العلمية العليا.

) االتي ال�ى 24تشير النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول ( عدد سنوات الخبرة في مجال العمل:  - د
) شخص�ا، مم�ا يش�ير 52ف�أكثر) وع�ددهم ( 15) و(15-11%) لكل م�ن (31ان أكبر نسبة كانت (

 لى انهم يتمتعون بخبرة في مجال العمل.ا

  يوضح سنوات الخبرة ألفراد العينة 24جدول ال         

 النسبة التكرار الجنس ت

%55 47 ذكر 1  

%45 38 انثى 2  

%100 85 المجموع   
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  النسبة  التكرار  سنوات الخبرة  ت

  %15  13  سنوات 5اقل من   1

  %23  20  سنوات)10-5(من   2

  %31  26  سنوات)15-11(من   3

  %31  26  سنة 15أكثر من   4

    85  100%  

  المصدر: اعداد الباحثة

  المنصب (العنوان الوظيفي) طبيعة العمل:-ه

  يوضح العنوان الوظيفي ألفراد عينة البحث25جدول ال      

  النسبة  التكرار  العنوان الوظيفي  ت

  %7  6  مدير حسابات أقدم  1

  %16  14  مدير حسابات  2

  %11  8  م. مدير حسابات  3

  %28  24  محاسب أقدم  4

  %16  14  محاسب  5

  %15  13  م. محاسب  6

  %7  6  أخرى  7

  %100  85  المجموع  

  .المصدر: اعداد الباحثة

%) من المحاس�ب أق�دم 28) الى ان أكبر نسبة كانت (25تشير النتائج اإلحصائية الواردة في الجدول (
%) لمنصبي مدير حسابات ومحاسب، بينما شكلت اقل نسب من اف�راد 16عينة البحث، ثم تليها نسبة (

�رى إذ بلغ�ت (��دم واألخ��دير حس�ابات أق��غلون منص�ب م��ارات 7ال�ذين يش��من اعتب��ذا طبيع�ي ض�%) وه
ع�ن طري�ق ع�رض الوصف االحصائي كون عرض وسيالبحث. الهياكل الهرمية في المؤسسات عينة 

  نتائج الدراسة وتحليلها.

  

  الوصف اإلحصائي: عرض نتائج الدراسة وتحليلهاثانياً: 
�يرها، ��ائج وتفس��ذه النت��ل ه��ع تحلي��ة م��ة التطبيقي��ائج الدراس��ائي لنت��رض اإلحص��ب الع��ذا الجان��اول ه�يتن

�تكيي�ف النظ�ام المحاس�بي الموح�د، أم�ا  رويتكون من مقطعين، األول يقدم وص�ف النت�ائج االحص�ائية لمتغي
�رات ��ابية لفق��طات الحس��ا للمتوس��ل عرض��من التحلي��ة. وتض��ات البيئي��ن المعلوم��اح ع��ق باإلفص��اني فيتعل�الث
المقياس (لبيان مدى اتفاق العينة على الفقرة المطروحة وانحرافاتها المعيارية ومعامالت االختالف (لبي�ان 

واألهمية النسبية (لبيان أهمية كل فقرة من الفقرات للعينة) مع اختب�ار تشتت اإلجابة عن وسطها الحسابي) 
t  ،ق�(لبيان مدى موثوقية إجابات العينة). واعتمدت الدراسة على مقياس ليكرت الخماسي (اتفق تمام�اً، أتف

) عل�ى الترتي�ب 1,2,3,4,5محايد، ال أتفق، ال اتفق تماماً) من خالل منح درجة لكل خيار إلجابات العينة (
  .) مستجيب85لكل إجابة. وبلغت عينة الدراسة (

)                                                 (المتغير المستقلالموحد للبلديات المحاسبي أوالً: تكييف النظام 

�ن      ��ر م��دول(يظه��ار  )26الج��بية واختب��ة النس��ة واألهمي��ات المعياري��ابية واالنحراف��طات الحس� tالمتوس

  ث تجاه متغير تكييف النظام المحاسبي. إذ يظهر في هذا الجدول اآلتي:إلجابات عينة البح

�رة (  -1���ابي للفق���ط الحس���غ الوس���اري (4.1) (1بل���انحراف معي���تالف 0.816) وب���ل اخ��) ومعام
�ة 0.198(��دة االجاب��ت ش��د بلغ��رة وق��ذه الفق��اه ه��ث اتج��ة البح��ات عين��ق إجاب��ين تناس��ذا يب�) وه

المحس�وبة  t% مما يشير الى اتفاق كبير إلجابات العينة على هذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة 82.12
�ة (����ة 12.48البالغ����ن قيم����ر م����ا أكب����ائج باعتباره����ائية للنت����ة االحص����ة  t) المعنوي���الجدولي

). وهذا يؤكد أن تطبيق تكييف النظام المحاسبي الموحد 0.01) بمستوى معنوية (2.39البالغة(
  .في الوحدات الحكومية يسهم في زيادة ثقة مستخدمي القوائم والتقارير المالية
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�رة ( -2���ابي للفق���ط الحس���غ الوس��اري (4.34) (2بل���انحراف معي��تالف 0.627) وب���ل اخ��) ومعام
الكبير في إجابات عين�ة البح�ث وع�دم تش�تت االجاب�ات ح�ول ه�ذه ) مما يؤكد التناسق 0.144(

% مما يدعم االتفاق الكبير إلجابات العينة على ه�ذه الفق�رة 86.82الفقرة، وبلغت شدة االجابة 
�ة ��ة ( tوتظه�ر قيم��ة 19.7المحس�وبة البالغ��ن قيم��ا أكب�ر م��ائج ألنه��ة االحص�ائية للنت� t) المعنوي

أن العينة ترى أن تكييف النظام المحاسبي الموحد يسمح بالتأكد ) بمعنى 2.39الجدولية البالغة(
�يص ��ي تخص��ة والش�فافية ف��ع ض�مان العدال��ل م��تخدم بش�كل أمث��وارد المخصص�ة تس�م�ن أن الم

 .االموال واالفصاح عنها في القوائم المالية

�رة ( -3��ابي للفق��ط الحس��أن الوس��ا ب��دول أيض��ن الج��ر م��غ (3يظه��اري 4.01) بل��انحراف معي�) وب
) مما يؤكد االتفاق النسبي في إجاب�ات عين�ة البح�ث ح�ول 0.201) ومعامل اختالف (0.809(

% وه�ذا ي�دعم اتف�اق إجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة 80.24هذه الفقرة، وبلغ�ت ش�دة االجاب�ة 
 t) المعنوي�ة االحص�ائية للنت�ائج ألنه�ا أكب�ر م�ن قيم�ة 11.53المحسوبة البالغة ( tوتظهر قيمة 

) أي أن تكيي�ف النظ�ام المحاس�بي الموح�د يس�اعد عل�ى تحدي�د التك�اليف 2.39غ�ة(الجدولية البال
  .البيئية ومعالجتها واالفصاح عنها في القوائم المالية حسب وجهة نظر العينة

�رة ( -4��ابي للفق��ط الحس��غ الوس��اري (3.952) (4بل��انحراف معي��تالف 0.829) وب��ل اخ�) ومعام
ت عين�ة البح�ث ح�ول ه�ذه الفق�رة، وبلغ�ت ش�دة ) مما يعني بأن هن�اك اتف�اق ف�ي إجاب�ا0.209(

المحس�وبة  t% وهذا يدعم اتفاق إجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة 80.24االجابة 
) مما 2.39الجدولية البالغة( t) المعنوية االحصائية للنتائج ألنها أكبر من قيمة 10.59البالغة (

�ي ال�تخلص م�ن أن�واع النفاي�ات الخط�رة ع�ن يعني بأن تكييف النظام المحاسبي الموحد يسهم ف
  طريق تحديد حجم المصروفات والموارد الالزمة لتالفيها حسب رأي العينة المبحوثة.

) وب�انحراف معي�اري 4.011) بل�غ (5تظهر نتائج الجدول أيضا بأن الوس�ط الحس�ابي للفق�رة ( -5
جابات عينة البح�ث ) مما يعني بأن هناك اتفاق نسبي في إ0.208) ومعامل اختالف (0.837(

% ما يدعم اتفاق إجابات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة 80.24حول هذه الفقرة، وبلغت شدة االجابة 
 t) المعنوي�ة االحص�ائية للنت�ائج ألنه�ا أكب�ر م�ن قيم�ة 11.13المحسوبة البالغة ( tوتظهر قيمة 

تق�ف عائق�ا أم�ام  ) مما يعني ب�أن الظ�روف والمعوق�ات الس�ائدة ف�ي البل�د2.39الجدولية البالغة(
 تطبيق تكييف النظام المحاسبي الموحد في البلديات حسب رأي العينة المبحوثة.

  

) 0.789) وبانحراف معياري (4.176) بلغ (6من الجدول يظهر بأن الوسط الحسابي للفقرة ( -6

) مما يعني بأن هناك اتفاق جيد نسبيا في إجابات عين�ة البح�ث ح�ول 0.189ومعامل اختالف (
�ة ��دة االجاب��ت ش��رة، وبلغ��ذه الفق��رة 83.53ه��ذه الفق��ى ه��ة عل��ات العين��اق إجاب��دعم اتف��ا ي�% م

 t) المعنوي�ة االحص�ائية للنت�ائج ألنه�ا أكب�ر م�ن قيم�ة 13.74المحسوبة البالغة ( tوتظهر قيمة 

���ة(الجدولي��ا 2.39ة البالغ��اس ) مم��ي قي��ي ف��بي البيئ��اح المحاس��ادات االفص��اهمة ارش��ي مس�يعن
 واإلفصاح عن المعلومات البيئية في النظام المحاسبي الموحد حسب رأي العينة المبحوثة.

) 0.192) ومعامل اخ�تالف (0.771) وبانحراف معياري (4) (7بلغ الوسط الحسابي للفقرة ( -7

% 80في إجابات عينة البحث حول هذه الفقرة، وبلغت شدة االجاب�ة مما يعني بأن هناك اتفاق 

) 11.95المحس�وبة البالغ�ة ( tوهذا ي�دعم اتف�اق إجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة 

�ة ��ر م�ن قيم��ا أكب��ائية للنت�ائج ألنه��ة البالغ�ة( tالمعنوي�ة االحص��ة 2.39الجدولي��توى معنوي�) بمس
)0.01���ف النظ��أن تكيي��ي ب��ا يعن��وادر ) م��دريب الك��وير وت��ب تط��د يتطل��بي الموح�ام المحاس

  المحاسبية على عملية االفصاح عن المعلومات البيئية حسب رأي العينة المبحوثة.

�رة ( -8��ابي للفق��ط الحس��أن الوس��ا ب��دول أيض��ن الج��ر م��غ (8يظه��اري 4.16) بل��انحراف معي�) وب
ت عينة البح�ث ح�ول ه�ذه ) مما يؤكد اتفاقا كبيرا في إجابا0.169) ومعامل اختالف (0.704(

% وهذا يدعم اتفاق إجابات العينة على ه�ذه الفق�رة وتظه�ر 83.29الفقرة، وبلغت شدة االجابة 
الجدولي�ة  t) المعنوية االحصائية للنتائج ألنها أكب�ر م�ن قيم�ة 15.24المحسوبة البالغة ( tقيمة 

ات البيئي�ة يع�زز العالق�ة ) أي أن العينة المبحوثة ترى بأن االفصاح عن المعلوم�2.39البالغة(
  .بين المؤسسة وأصحاب القرار
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�رة ( -9��ابي للفق��ط الحس��غ الوس��اري (4.023) (9بل��انحراف معي��تالف 0.801) وب��ل اخ�) ومعام
) مما يعني بأن هناك اتفاق نسبي ف�ي إجاب�ات عين�ة البح�ث ح�ول ه�ذه الفق�رة، وبلغ�ت 0.199(

�ة ��دة االجاب��ة ع80.47ش��ات العين��اق إجاب��دعم اتف��ذا ي��ة % وه��ر قيم��رة وتظه��ذه الفق��ى ه� tل

�ة (���وبة البالغ��ة 11.77المحس���ن قيم���ر م���ا أكب��ائج ألنه���ائية للنت���ة االحص���ة  t) المعنوي��الجدولي
�ة(���ة (2.39البالغ���توى معنوي���د 0.01) بمس���بي الموح���ام المحاس���ف النظ���أن تكيي���ي ب���ا يعن��) م

قدمة حس�ب رأي لإلفصاح عن المعلومات البيئية يعد دليال على جودة المعلومات المحاسبية الم
 .العينة المبحوثة

) وبانحراف معياري 4.035) بلغ (10كما يظهر من الجدول بأن الوسط الحسابي للفقرة ( -10
) مما يعني ب�أن هن�اك اتف�اق جي�د نس�بيا ف�ي إجاب�ات عين�ة 0.185) ومعامل اختالف (0.747(

ات العينة على % وهذا ما يدعم اتفاق إجاب80.71البحث حول هذه الفقرة، وبلغت شدة االجابة 
) المعنوي�ة االحص�ائية للنت�ائج ألنه�ا أكب�ر 12.77المحس�وبة البالغ�ة ( tهذه الفقرة وتظهر قيمة 

) وه�ذا يؤك�د ب�أن تفعي�ل وس�ائل الرقاب�ة االجتماعي�ة يع�د م�ن 2.39الجدولية البالغ�ة( tمن قيمة 
حس�ب رأي العين�ة  وسائل الضغط التي تقود الى تبني معايير االفص�اح ع�ن المعلوم�ات البيئي�ة

 المبحوثة.

�رة ( -11���ابي للفق���ط الحس���غ الوس���اري (4.329) (11بل���انحراف معي���ل 0.679) وب��) ومعام
) مما يعني بأن هناك اتفاقا كبيرا في إجاب�ات عين�ة البح�ث ح�ول ه�ذه الفق�رة، 0.156اختالف (

 tم�ة % وهذا يدعم اتفاق إجابات العينة على ه�ذه الفق�رة وتظه�ر قي86.59وبلغت شدة االجابة 

�ة (���وبة البالغ��ة 18.04المحس���ن قيم���ر م���ا أكب��ائج ألنه���ائية للنت���ة االحص���ة  t) المعنوي��الجدولي
�ة(��ة (2.39البالغ��توى معنوي��ي 0.01) بمس��ة ف��ات البيئي��ن المعلوم��اح ع��دم االفص��ى أن ع�) يعن

النظام المحاسبي الموحد يعود الى ارتفاع التكاليف المتعلقة بهذه المعلومات حس�ب رأي العين�ة 
 .بحوثةالم

�رة ( -12��ابي للفق��ط الحس��أن الوس��ر ب��ا يظه��دول أيض��ن الج��غ (12م��انحراف 4.223) بل�) وب
) مما يعني عدم تشتت االجابات وأن هناك اتف�اق 0.160) ومعامل اختالف (0.679معياري (

% م�ا ي�دعم اتف�اق 84.47جيد في إجابات عينة البحث حول ه�ذه الفق�رة، وبلغ�ت ش�دة االجاب�ة 
 ة ــ) المعنوية االحصائي16.61المحسوبة البالغة ( tذه الفقرة وتظهر قيمة إجابات العينة على ه

 

يعني أن عدم تبن�ي مع�ايير االفص�اح ع�ن ) مما 2.39الجدولية البالغة( tللنتائج ألنها أكبر من قيمة 
 المعلومات البيئية يؤدي الى عدم االكتراث بالمعلومات البيئية حسب رأي العينة المبحوثة.

�ط  -13���غ الوس���رة (بل���ابي للفق���اري (4.294) (13الحس���انحراف معي���ل 0.651) وب��) ومعام
) مما يعني بأن هناك اتفاق كبير ف�ي إجاب�ات عين�ة البح�ث ح�ول ه�ذه الفق�رة، 0.151اختالف (

 t% وهذا يدعم اتفاق إجابات العينة على ه�ذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة 85.88وبلغت شدة االجابة 

�ة (���وبة البالغ��ة18.32المحس���ة  ) المعنوي���ن قيم���ر م���ا أكب��ائج ألنه���ائية للنت���ة  tاالحص��الجدولي
�بان 0.01) بمس�توى معنوي�ة (2.39البالغ�ة(��ام المحاس�بي الموح�د يأخ�ذ بالحس�) بمعن�ى أن النظ

 وجهة نظر معالج المعلومات وليس مستخدم المعلومات حسب رأي العينة المبحوثة.

) وبانحراف معياري 3.08() بلغ 14يظهر من الجدول أيضا بأن الوسط الحسابي للفقرة ( -14
) مما يؤكد تشتت إجابات العينة حول ه�ذه الفق�رة، وبلغ�ت 0.483) ومعامل اختالف (1.489(

% وهذا يؤشر االتفاق الضعيف إلجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة وتظه�ر 61.65شدة االجابة 
 tأق�ل م�ن قيم�ة ) عدم وجود المعنوية االحص�ائية للنت�ائج ألنه�ا 0.51المحسوبة البالغة ( tقيمة 

) أي أن تكييف النظام المحاسبي الموح�د ال يس�هم ف�ي تط�وير مه�ارات 2.39الجدولية البالغة (
  .المحاسبين لمواجهة التحديات الراهنة حسب وجهة نظر العينة

) وبانحراف معياري 3.341) بلغ (15كما يظهر من الجدول بأن الوسط الحسابي للفقرة ( -15
�تالف (1.180(��ل اخ��ي 0.353) ومعام��اق ف��دم اتف��حا وع��تتا واض��اك تش��أن هن��ي ب��ا يعن�) مم

�ة ��دة االجاب��ت ش��رة، وبلغ��ذه الفق��ول ه��ث ح��ة البح��ات عين��اق 66.82إجاب��بة اتف��ي نس�% وه
) المعنوي�ة 2.664المحس�وبة البالغ�ة ( tمنخفضة إلجابات العينة على هذه الفقرة وتظه�ر قيم�ة 

�ة ��ن قيم��ر م��ا أكب��ائج ألنه��ائية للنت��ة ال tاالحص��ة(الجدولي��ام 2.39بالغ��ف النظ��ي تكيي��ذا يعن�) وه
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�ن ��د م��بي الموح��ام المحاس��ات النظ��ة مخرج��دود بكفاي��كل مح��و بش��مح ول��د يس��بي الموح�المحاس
 حسب رأي العينة المبحوثة. التقارير المالية الالزمة لتلبية احتياجات اصحاب القرار

�رة ( -16��ابي للفق��ط الحس��أن الوس��ظ ب��ا نالح��دول أيض��ن الج��غ (16م��ا3.717) بل�نحراف ) وب
) مما يعني أن هناك اتفاق نسبي في إجابات عينة 0.289) ومعامل اختالف (1.075معياري (

% ما يدعم اتفاق إجابات العينة عل�ى ه�ذه 84.47البحث حول هذه الفقرة، وبلغت شدة االجابة 
) المعنوي�ة االحص�ائية للنت�ائج ألنه�ا أكب�ر م�ن 16.61المحس�وبة البالغ�ة ( tالفقرة وتظهر قيمة 

مما يعني بأن الفروض والمبادئ والمف�اهيم المحاس�بية ف�ي ظ�ل ) 2.39الجدولية البالغة( tيمة ق
النظام المحاسبي الموحد مشتقة من أهداف ومسلمات ترتبط بالبيئة المحلي�ة حس�ب رأي العين�ة 

  المبحوثة.

�رة ( -17���ابي للفق���ط الحس���غ الوس���اري (4.435) (17بل���انحراف معي���ل 0.697) وب��) ومعام
) مما يعني أن هناك اتفاقا واضحا في إجابات عينة البحث ح�ول ه�ذه الفق�رة، 0.157اختالف (

 t% م�ا ي�دعم اتف�اق إجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة 88.71وبلغت شدة االجاب�ة 

�ة (���وبة البالغ��ة 18.97المحس���ن قيم���ر م���ا أكب��ائج ألنه���ائية للنت���ة االحص���ة  t) المعنوي��الجدولي
ي بأن االفصاح عن المعلومات البيئية يسهم ف�ي توجي�ه التك�اليف البيئي�ة مما يعن) 2.39البالغة(

 حسب رأي العينة المبحوثة.

) وبانحراف معياري 4.09) بلغ (18يظهر من الجدول أيضا بأن الوسط الحسابي للفقرة ( -18
) مم�ا يؤك�د ع�دم تش�تت إجاب�ات العين�ة ح�ول ه�ذه الفق�رة، 0.187) ومعامل اختالف (0.765(

% وه�ذا يؤش�ر االتف�اق الواض�ح إلجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة 81.88االجابة وبلغت شدة 
) وج�ود المعنوي�ة االحص�ائية للنت�ائج ألنه�ا أكب�ر م�ن 13.17المحسوبة البالغ�ة ( tوتظهر قيمة 

�ة ���ة ( tقيم���ة البالغ���ل 2.39الجدولي���ة النق���من عملي���ة يض���ات البيئي���تعمال المعلوم��) أي أن اس
 .يات حسب وجهة نظر العينةوالتخلص اآلمن من النفا

�رة ( -19���ابي للفق���ط الحس���غ الوس���اري (3.482) (19بل���انحراف معي���ل 0.933) وب��) ومعام
) مما يعني بأن هناك اتفاق نسبيا في إجاب�ات عين�ة البح�ث ح�ول ه�ذه الفق�رة، 0.268اختالف (

�ة ��دة االجاب��ت ش��ر 69.65وبلغ��رة وتظه��ذه الفق��ى ه��ة عل��ات العين��اق إجاب��دعم اتف��ذا ي�% وه
  tة ــــــــــــــقيم

  

�ة (���وبة البالغ���ة 4.76المحس���ن قيم���ر م���ا أكب���ائج ألنه���ائية للنت���ة االحص���ة  t) المعنوي��الجدولي
). بمعنى أن عدم االفصاح عن المعلوم�ات البيئي�ة ين�تج 0.01) بمستوى معنوية (2.39البالغة(

وح�د حس�ب عن نقص الخبرات والمهارات والكفاءات القادرة على تكييف النظام المحاسبي الم
 رأي العينة المبحوثة.

�دول ب�أنيظه�ر م�ن  -20��ط الحس�ابي للفق�رة ( الج��غ (20الوس��اري 3.494) بل�) وب�انحراف معي
) مم�ا يؤك�د ع�دم تش�تت إجاب�ات العين�ة ح�ول ه�ذه الفق�رة، 0.281) ومعامل اختالف (0.983(

ة وتظه�ر % وهذا يؤشر اتفاقا نسبيا إلجابات العينة على ه�ذه الفق�ر69.88وبلغت شدة االجابة 
�ة ��ة ( tقيم��وبة البالغ��ة 4.63المحس��ن قيم��ر م��ا أكب��ائج ألنه��ائية للنت��ة االحص��ود المعنوي� t) وج

) أي أن عدم توفر معلومات تفصيلية لتكييف أساليب المعلومات البيئية 2.39الجدولية البالغة (
 .حسب وجهة نظر العينة

�ط الحس�ابي للفق�رة ( -21��دول ب�أن الوس��غ (21يظه�ر م�ن الج��اري  )4.105) بل�وب�انحراف معي
) مم�ا يؤك�د ع�دم تش�تت إجاب�ات العين�ة ح�ول ه�ذه الفق�رة، 0.176) ومعامل اختالف (0.724(

% وه�ذا يؤش�ر االتف�اق الواض�ح إلجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة 82.12وبلغت شدة االجابة 
م�ن ) وج�ود المعنوي�ة االحص�ائية للنت�ائج ألنه�ا أكب�ر 14.08المحسوبة البالغ�ة ( tوتظهر قيمة 

�ة ��ة ( tقيم��ة البالغ��ة 2.39الجدولي��راءات الالزم��رق واالج��وحا للط��اك وض��يس هن��ى ل�) بمعن
 .لتكييف النظام المحاسبي الموحد لإلفصاح عن المعلومات البيئية حسب وجهة نظر العينة

�بي  -22��ام المحاس��ف النظ��ر تكيي��الي لمتغي��ابي االجم��ط الحس��أن الوس��دول ب��ر الج��ر يظه�وأخي
�غ (��د بل��اري () 3.972الموح��انحراف معي��تالف (0.475وب��ل اخ��د 0.119) ومعام��ا يؤك�) مم

اتفاقا كبيرا إلجابات العينة حول متغير تكييف النظام المحاس�بي الموح�د، وبلغ�ت ش�دة االجاب�ة 
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�ة 79.45��ر قيم��رة وتظه��ذه الفق��ى ه��ة عل��ات العين��ح إلجاب��اق الواض��ر االتف��ذا يؤش� t% وه

الجدولي�ة  tالحصائية للنتائج ألنه�ا أكب�ر م�ن قيم�ة ) وجود المعنوية ا18.84المحسوبة البالغة (
تتبن�ي الق�وائم المالي�ة المتض�منة للمعلوم�ات عينة البحث يمكن ان ) مما يعني أن 2.39البالغة (

  البيئية واإلفصاح عنها عن طريق تكييف النظام المحاسبي الموحد.
  26الجدول 

 اسبي الموحدوصف النتائج االحصائية لفقرات متغير تكييف النظام المح

الوسط   العبارة  ت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االختالف

األهمية 
 النسبية

  tاختبار 

يسهم تكييف النظام المحاسبي الموحد وتطبيقه في   1
الوحدات الحكومية وخاصة دوائر البلديات في زيادة 

  ثقة مستخدمي القوائم والتقارير المالية.

4.105882 0.81684 19.89% 82.12% 

12.48 

تكييف النظام المحاسبي الموحد في البلديات يسمح   2
للتحقق من االستخدام األمثل للموارد المخصصة، فضالً 
عن ضمان الشفافية والعدالة في تخصيص هذه األموال 

  واإلفصاح عنها في القوائم والتقارير المالية.

4.341176 0.627788 14.46% 86.82% 

19.7 

النظام المحاسبي الموحد في البلديات يساعد تكييف   3
على تحديد التكاليف البيئية ومعالجتها واإلفصاح عنها 

  في القوائم والتقارير المالية.

4.011765 0.809087 20.17% 80.24% 

11.53 

تكييف النظام المحاسبي الموحد في البلديات سوف   4
يساعد على التخلص من أنواع النفايات الخطرة عن 

د حجم المصروفات والموارد الالزمة طريق تحدي
  لتالفيها.

3.952941 0.829599 20.99% 79.06% 

10.59 

الظروف والمعوقات السائدة في البلد تقف عائقاً امام   5
تكييف النظام المحاسبي الموحد للبلديات لإلفصاح عن 

  المعلومات البيئية

4.011765 0.837998 20.89% 80.24% 

11.13 

اإلفصاح المحاسبي البيئي فيما يتعلق ان إرشادات   6
بتحديد وتصنيف التكاليف والموجودات البيئية 

وتخصيصها على األنشطة ذات العالقة بالبيئة تساهم 
في القياس واإلفصاح عن المعلومات البيئية في النظام 

  المحاسبي الموحد

4.176471 0.789461 18.90% 83.53% 

13.74 

يتطلب تكييف النظام المحاسبي الموحد تطوير الكوادر    7
  المحاسبية لغرض اإلفصاح عن المعلومات البيئية 

4 0.771517 19.29% 80.00% 
11.95 

اإلفصاح عن المعلومات البيئية يعزز العالقة بين   8
  المؤسسة البلدية وأصحاب القرار (ذات العالقة)

4.164706 0.704527 16.92% 83.29% 
15.24 

تكييف النظام المحاسبي الموحد لإلفصاح عن   9
المعلومات البيئية دليل على تقديم جودة المعلومات 

  المحاسبية

4.023529 0.801434 19.92% 80.47% 

11.77 

إن تفعيل وسائل الرقابة االجتماعية يعد كأحد وسائل   10
الضغط يؤدي الى تبني معايير اإلفصاح عن المعلومات 

  البيئية 

4.035294 0.74717 18.52% 80.71% 

12.77 

عدم اإلفصاح عن المعلومات البيئية في النظام    11
المحاسبي الموحد هو بسبب ارتفاع التكاليف ذات 

  العالقة بإعداد هذه المعلومات

4.329412 0.67943 15.69% 86.59% 

18.04 

عدم تبني معايير اإلفصاح عن المعلومات البيئية في   12
البلدية يؤدي إلى عدم االكتراث بالمعلومات المؤسسات 

  البيئية

4.223529 0.679223 16.08% 84.47% 

16.61 

ان النظام المحاسبي الموحد يأخذ بالحسبان وجهة نظر   13
من يعالج المعلومات وليس وجهة نظر مستخدمي 

  المعلومات

4.294118 0.651437 15.17% 85.88% 

18.32 

تكييف النظام المحاسبي الموحد يساهم في تطوير   14
  مهارات المحاسب في مواجهة التحديات الراهنة 

3.082353 1.489741 48.33% 61.65% 
0.51 

تكييف النظام المحاسبي الموحد يسمح بكفاية مخرجات   15
النظام المحاسبي الموحد من التقارير المالية الالزمة 

  لتلبية احتياجات أصحاب القرار

3.341176 1.180728 35.34% 66.82% 

2.664 

الفروض والمبادئ والمفاهيم المحاسبية في ظل النظام   16
المحاسبي الموحد مشتقة من أهداف ومسلمات تتعلق 

  بالبيئة المحلية.

3.717647 1.075836 28.94% 74.35% 

6.15 

يساهم اإلفصاح عن المعلومات البيئية في توجيه   17
  التكاليف البيئية.

4.435294 0.697735 15.73% 88.71% 
18.97 
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                                                             )المعتمد(المتغير عن المعلومات البيئية اإلفصاح  ثانيا: 

�ر      ��دول (يظه��ن الج��ار  )27م��بية واختب��ة النس��ة واألهمي��ات المعياري��ابية واالنحراف��طات الحس� tالمتوس

  المحاسبي البيئي. إذ يظهر في هذا الجدول اآلتي:إلجابات عينة البحث اتجاه متغير االفصاح 

) 0.875) وب�انحراف معي�اري (3.823) بل�غ (1يظهر من الج�دول أن الوس�ط الحس�ابي للفق�رة (  -1

) وهذا يبين تناسق إجابات عينة البحث اتجاه هذه الفقرة، وقد بلغت شدة 0.228ومعامل اختالف (
المحس�وبة البالغ�ة  t% مما يش�ير ال�ى اتف�اق العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة 76.47االجابة 

�ة 8.67(��ن قيم��ر م��ا أكب��ائج ألنه��ائية للنت��ة االحص��ة(t ) المعنوي��ة البالغ��2.39الجدولي�توى ) بمس
). وهذا يعني بأن هناك نقصا واضحا في إدراك وخبرات ومعرفة االدارة بأساليب 0.01معنوية (

  .المعلومات البيئية أي أن هناك ضعفا في الوعي المهني

) 0.222) ومعامل اختالف (0.833) وبانحراف معياري (3.74) (2بلغ الوسط الحسابي للفقرة ( -2

ح�ث وع�دم تش�تت االجاب�ات ح�ول ه�ذه الفق�رة، وبلغ�ت ش�دة مما يؤكد التناسق في إجابات عينة الب
المحس�وبة البالغ�ة  t% مما يدعم اتفاق اجابات العينة على هذه الفقرة وتظهر قيمة 74.82االجابة 

�ة 8.20(��ن قيم��ر م��ا أكب��ائج ألنه��ائية للنت��ة االحص��ة(t ) المعنوي��ة البالغ��ى أن 2.39الجدولي�) بمعن
 .العينة ترى بأن المعلومات البيئية غير ملزمة قانونا

�رة ( -3��ابي للفق��ط الحس��أن الوس��دول ب��ن الج��ر م��غ (3يظه��اري (3.76) بل��انحراف معي�) 0.868) وب

 ذه الفقرة، ــــــ) مما يؤكد االتفاق النسبي في إجابات عينة البحث حول ه0.230ومعامل اختالف (

 

 t% وه�ذا ي�دعم اتف�اق إجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة 75.29لغت ش�دة االجاب�ة وب

�ة (����وبة البالغ����ة 8.12المحس����ن قيم����ر م����ا أكب����ائج ألنه����ائية للنت����ة االحص����ة  t) المعنوي���الجدولي
) بمعنى أن العينة ترى عدم وجود معايير وقواعد محاسبية محلية للقياس واالفصاح 2.39البالغة(

  .لومات البيئيةعن المع

�رة ( -4���ابي للفق���ط الحس���غ الوس���اري (3.764) (4بل���انحراف معي���تالف 0.854) وب���ل اخ��) ومعام
) مما يعني بأن هناك اتفاق في إجابات عينة البحث حول هذه الفقرة، وبلغت شدة االجاب�ة 0.226(

�ة 75.29��ر قيم��رة وتظه��ذه الفق��ى ه��ة عل��ات العين��اق إجاب��دعم اتف��ذا ي��وبة البال t% وه��ة المحس�غ
) مم�ا يعن�ي ب�أن 2.39الجدولية البالغ�ة( t) المعنوية االحصائية للنتائج ألنها أكبر من قيمة 8.25(

عدم وجود ارشادات لإلفصاح المحاس�بي البيئ�ي لتحدي�د وتص�نيف وتخص�يص المعلوم�ات البيئي�ة 
  حسب رأي العينة المبحوثة.

) 0.817) وب�انحراف معي�اري (4.211) بل�غ (5تظهر نتائج الجدول بأن الوسط الحسابي للفقرة ( -5

) مما يعني ب�أن هن�اك اتف�اق نس�بي ف�ي إجاب�ات عين�ة البح�ث ح�ول ه�ذه 0.194ومعامل اختالف (
 t% ما يدعم اتفاق إجابات العينة على هذه الفقرة وتظهر قيم�ة 84.22الفقرة، وبلغت شدة االجابة 

�ة (����وبة البالغ����ر13.3المحس����ا أكب����ائج ألنه����ائية للنت����ة االحص����ة  ) المعنوي����ن قيم����ة  tم���الجدولي
) مما يعني عدم وج�ود اهتم�ام م�ن قب�ل المجتم�ع باإلفص�اح المحاس�بي البيئ�ي حس�ب 2.39البالغة(

  رأي العينة المبحوثة.

) 0.995) وب�انحراف معي�اري (3.529) بل�غ (6من الجدول يظهر ب�أن الوس�ط الحس�ابي للفق�رة ( -6

) مم�ا يعن�ي ب�أن هن�اك اتفاق�ا نس�بيا ف�ي إجاب�ات عين�ة البح�ث ح�ول ه�ذه 0.281ومعامل اختالف (
 t% ما يدعم اتفاق إجابات العينة على هذه الفقرة وتظهر قيم�ة 70.59الفقرة، وبلغت شدة االجابة 

استعمال المعلومات البيئية يضمن لعملية النقل   18
  والتخلص اآلمن من النفايات

4.094118 0.765686 18.70% 81.88% 
13.17 

نقص الخبرات والمهارات والكفاءات القادرة على   19
تكييف النظام المحاسبي الموحد هو السبب في عدم 

  المعلومات البيئيةاإلفصاح عن 

3.482353 0.933653 26.81% 69.65% 

4.763 

عدم توفر معلومات تفصيلية الزمة لتكييف أساليب   20
  المعلومات البيئية

3.494118 0.983477 28.15% 69.88% 
4.632 

عدم وضوح الطرق واإلجراءات الكفيلة بتكييف النظام   21
  البيئيةالمحاسبي الموحد لإلفصاح عن المعلومات 

4.105882 0.724134 17.64% 82.12% 
14.08 

 18.84 %79.45  %11.98  0.475985 3.972549  المعدل العام
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�ة (����وبة البالغ����ة 4.90المحس����ن قيم����ر م����ا أكب����ائج ألنه����ائية للنت����ة االحص����ة  t) المعنوي���الجدولي
يعني بيانات االفص�اح المحاس�بي البيئ�ي غي�ر مفي�دة لمعظ�م مس�تخدمي الق�وائم ) مما 2.39بالغة(ال

 المالية حسب رأي العينة المبحوثة.

) 0.958) وب�انحراف معي�اري (3.717) بل�غ (7يظهر من الجدول ب�أن الوس�ط الحس�ابي للفق�رة ( -7

ة البح�ث ح�ول ه�ذه الفق�رة، ) مما يعني بأن هناك اتفاق ف�ي إجاب�ات عين�0.257ومعامل اختالف (
 t% وه�ذا ي�دعم اتف�اق إجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة 74.35وبلغت ش�دة االجاب�ة 

�ة (����وبة البالغ����ة 6.90المحس����ن قيم����ر م����ا أكب����ائج ألنه����ائية للنت����ة االحص����ة  t) المعنوي���الجدولي
�ة(��ة (2.39البالغ��توى معنوي��اس الت0.01) بمس��ين قي��ق ب��دم تواف��اك ع��ة ) أي أن هن��اليف البيئي�ك

  والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها حسب رأي العينة المبحوثة.

�رة ( -8���ابي للفق���ط الحس���غ الوس���اري (3.611) (8بل���انحراف معي���تالف 0.964) وب���ل اخ��) ومعام
) مما يؤكد اتفاق�ا نس�بيا ف�ي إجاب�ات عين�ة البح�ث ح�ول ه�ذه الفق�رة، وبلغ�ت ش�دة االجاب�ة 0.267(

�اق 72.24��دعم اتف��ذا ي��ة % وه��ر قيم��رة وتظه��ذه الفق��ى ه��ة عل��ات العين��ة  tإجاب��وبة البالغ�المحس
) أي أن العين�ة 2.39الجدولي�ة البالغ�ة( t) المعنوية االحصائية للنتائج ألنها أكب�ر م�ن قيم�ة 5.84(

المبحوثة ترى أن هناك صعوبة في تحديد كلف�ة الموج�ودات البيئي�ة وم�ا يتعل�ق به�ا م�ن مطلوب�ات 
  .ومخصصات

�ط الح -9���غ الوس���رة (بل���ابي للفق���اري (3.517) (9س���انحراف معي���تالف 0.839) وب���ل اخ��) ومعام
) مما يعني بأن هناك اتفاق نسبي في إجابات عينة البحث ح�ول ه�ذه الفق�رة، وبلغ�ت ش�دة 0.238(

المحسوبة البالغة  t% وهذا يدعم اتفاق إجابات العينة على هذه الفقرة وتظهر قيمة 70.35االجابة 
�ة االح5.68(��ة ) المعنوي��ن قيم��ر م��ا أكب��ائج ألنه��ائية للنت��ة( tص��ة البالغ��توى 2.39الجدولي�) بمس

 .) ما يعني اتفاق العينة على ارتفاع تكاليف اعداد المعلومات البيئية0.01معنوية (

) وبانحراف معياري 3.882) بلغ (10كما يظهر من الجدول بأن الوسط الحسابي للفقرة ( -10
ني بأن هناك اتفاق جيد نسبيا في إجابات عينة البحث ) مما يع0.211) ومعامل اختالف (0.822(

�ة ��ت ش�دة االجاب��ذه الفق�رة، وبلغ��ذه 77.65ح�ول ه��ة عل�ى ه��اق إجاب�ات العين��ا ي�دعم اتف�% وه�ذا م
�ة ��ر قيم��رة وتظه��ة ( tالفق��وبة البالغ��ن 9.89المحس��ر م��ا أكب��ائج ألنه��ائية للنت��ة االحص�) المعنوي

  tمة ــــــــــــقي

  

) وهذا يؤكد أن عدم االهتمام بالمعلومات البيئية يعد المعوق االساسي لع�دم 2.39الجدولية البالغة(
 حسب رأي العينة المبحوثة.إظهارها 

�رة ( -11���ابي للفق���ط الحس���غ الوس���اري (4.588) (11بل���انحراف معي���ل 1.293) وب��) ومعام
لبح�ث ح�ول ه�ذه الفق�رة، ) مما يعني ع�دم وج�ود اتفاق�ا تمام�ا ف�ي إجاب�ات عين�ة ا0.499اختالف (

% وهذا يشير الى عدم اتف�اق إجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة وتظه�ر 51.76وبلغت شدة االجابة 
 t) ع�دم وج�ود المعنوي�ة االحص�ائية للنت�ائج ألنه�ا أق�ل م�ن قيم�ة 2.93-المحس�وبة البالغ�ة ( tقيمة 

ت الت�ي تل�زم المؤسس�ات ) بمعنى وجود التش�ريعا0.01) بمستوى معنوية (2.39الجدولية البالغة(
 .البلدية بالقياس واالفصاح عن المعلومات البيئية حسب رأي العينة المبحوثة

�رة ( -12��ابي للفق��ط الحس��أن الوس��ر ب��ا يظه��دول أيض��ن الج��غ (12م��انحراف 3.035) بل�) وب
�اري (��تالف (1.095معي��ل اخ��دم 0.361) ومعام��ح وع��كل واض��ات بش��تت االجاب��ي تش��ا يعن�) مم

% ما يشير ال�ى 60.71ات عينة البحث حول هذه الفقرة، وبلغت شدة االجابة وجود اتفاق في إجاب
) ع�دم وج�ود 0.297المحس�وبة البالغ�ة ( tعدم اتفاق إجابات العينة على هذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة 

يعني أن وجود النظام ) مما 2.39الجدولية البالغة( tالمعنوية االحصائية للنتائج ألنها أقل من قيمة 
�بي ��ن المحاس��اح ع��اس واالفص��ة للقي��اك حاج��م هن��ن ث��ة وم��ات المطلوب��وفر المعلوم��د ال ي�الموح

 المعلومات البيئية حسب رأي العينة المبحوثة.

�رة ( -13���ابي للفق���ط الحس���غ الوس���اري (2.941) (13بل���انحراف معي���ل 1.148) وب��) ومعام
�تالف (��0.390اخ��ول ه��ث ح��ة البح��ات عين��ي إجاب��ح ف��اق واض��دم اتف��اك ع��أن هن��ي ب��ا يعن�ذه ) مم

% وهذا ال يدعم اتفاق إجابات العينة عل�ى ه�ذه الفق�رة وتظه�ر 58.82الفقرة، وبلغت شدة االجابة 
 t) ع�دم وج�ود المعنوي�ة االحص�ائية للنت�ائج ألنه�ا أق�ل م�ن قيم�ة 0.47-المحس�وبة البالغ�ة ( tقيمة 
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اص�ة ) بمعن�ى ع�دم وج�ود نقص�ا ف�ي المعرف�ة الخ0.01) بمستوى معنوية (2.39الجدولية البالغة(
بالقياس واالفصاح عن المعلومات البيئية ل�دى الع�املين ف�ي المؤسس�ات البلدي�ة حس�ب رأي العين�ة 

 المبحوثة.

�ط الحس�ابي للفق�رة ( -14��دول ب�أن الوس��غ (14يظه�ر م�ن الج��اري 2.776) بل�) وب�انحراف معي
) مما يؤكد تشتت إجابات العينة حول هذه الفقرة، وبلغت شدة 0.417) ومعامل اختالف (1.158(

المحس�وبة البالغ�ة  t% وهذا يؤشر عدم اتفاق العينة على هذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة 55.53االجابة 
) 2.39الجدولي�ة البالغ�ة ( t) عدم وجود المعنوية االحصائية للنتائج ألنها أق�ل م�ن قيم�ة 1.779-(

أن العينة ترى عدم وجود نقصا في الدورات البرامج الخاصة بالعاملين من أج�ل نش�ر ال�وعي  أي
  .البيئي

) وبانحراف معياري 2.164) بلغ (15كما يظهر من الجدول بأن الوسط الحسابي للفقرة ( -15
) مما يعني بأن هناك تشتتا واض�حا وع�دم اتف�اق ف�ي إجاب�ات 0.652) ومعامل اختالف (1.412(

�ة الب��ة عين��دة االجاب��ت ش��رة، وبلغ��ذه الفق��ول ه��ث ح��دا 43.29ح��ة ج��اق منخفض��بة اتف��ي نس�% وه
) ع�دم وج�ود المعنوي�ة 5.45-المحس�وبة البالغ�ة ( tإلجابات العينة عل�ى ه�ذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة 

) وه�ذا يعن�ي هن�اك وعي�ا بأهمي�ة 2.39الجدولي�ة البالغ�ة( tاالحصائية للنت�ائج ألنه�ا أق�ل م�ن قيم�ة 
�ل المن��ةالتحلي��ارير المالي��ي التق��رى ف��اليف االخ��ة والتك��ة بالبيئ��اليف الخاص��ين التك��ل ب��ب للفص� اس

 حسب رأي العينة المبحوثة.

�رة ( -16���ابي للفق���ط الحس���غ الوس���اري (2.905) (16بل���انحراف معي���ل 1.097) وب��) ومعام
) مما يعني عدم وجود اتفاق في إجاب�ات عين�ة البح�ث ح�ول ه�ذه الفق�رة، وبلغ�ت 0.377اختالف (

�دة ا��ة ش��ة 58.12الجاب��ر قيم��رة وتظه��ذه الفق��ى ه��ة عل��ات العين��اق إجاب��ق اتف��ذا ال يحق� t% وه

الجدولي�ة  t) عدم وجود المعنوية االحصائية للنتائج ألنه�ا أق�ل م�ن قيم�ة 0.79-المحسوبة البالغة (
�ة(��ن ) 2.39البالغ��ة م��ف عالي��ل كل��ى تحم��ؤدي ال��ة ال ي��ات البيئي��ن المعلوم��اح ع��ي االفص��ا يعن�مم

  دارة مقارنة مع تطبيق النظام المحاسبي الموحد حسب رأي العينة المبحوثة.منظور اال

�رة ( -17���ابي للفق���ط الحس���غ الوس���اري (2.929) (17بل���انحراف معي���ل 1.110) وب��) ومعام
) مما يعني عدم وجود اتفاقا في إجاب�ات عين�ة البح�ث ح�ول ه�ذه الفق�رة، وبلغ�ت 0.379اختالف (

�ة ��دة االجاب��ا58.59ش��عف اتف��دعم ض��ا ي��ة % م��ر قيم��رة وتظه��ذه الفق��ى ه��ة عل��ات العين� tق إجاب

 ة ــــالمحسوبة البالغ

  

) 2.39الجدولي�ة البالغ�ة( t) عدم وجود المعنوية االحصائية للنت�ائج ألنه�ا أق�ل م�ن قيم�ة 0.586-(

�ة ��ب رأي العين��ة حس��ة البلدي��ي المؤسس��ة ف��بة البيئي��ادئ المحاس��ات لمب��اك تطبيق��أن هن��ي ب��ا يعن�مم
 المبحوثة.

) وب�انحراف معي�اري 4) بل�غ (18الج�دول أيض�ا ب�أن الوس�ط الحس�ابي للفق�رة ( يظهر م�ن -18
) مما يؤكد عدم تشتت إجابات العينة حول هذه الفقرة، وبلغت 0.204) ومعامل اختالف (0.816(

 t% وهذا يؤشر االتفاق الواض�ح إلجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة  80شدة االجابة 

�ة (��وبة البالغ��ة 11.29المحس��ن قيم��ر م��ا أكب��ائج ألنه��ائية للنت��ة االحص��ود المعنوي��ة  t) وج�الجدولي
) أي أن الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في البلد تشكل عائق�ا أم�ام اس�تعمال 2.39البالغة (

 .المعلومات البيئية حسب وجهة نظر العينة

�رة ( -19���ابي للفق���ط الحس���غ الوس���اري (3.929) (19بل���انحراف معي���ل 0.768) وب��) ومعام
) مم�ا يعن�ي ب�أن هن�اك اتف�اق كبي�را ف�ي إجاب�ات عين�ة البح�ث ح�ول ه�ذه الفق�رة، 0.195اختالف (

 t% وه�ذا ي�دعم اتف�اق إجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذه الفق�رة وتظه�ر قيم�ة 78.59وبلغت ش�دة االجاب�ة 

�ة (���وبة البالغ���ة 11.15المحس���ن قيم���ر م���ا أكب���ائج ألنه���ائية للنت���ة االحص���ة  t) المعنوي��الجدولي
). أي أن االدارة بش�كل ع�ام غي�ر مقتنع�ة بالفوائ�د والمزاي�ا 0.01) بمستوى معنوية (2.39البالغة(

 التي تتحقق للبلد من خالل القياس واالفصاح عن المعلومات البيئية حسب رأي العينة المبحوثة.

) وبانحراف معياري 3.401بلغ الوسط الحسابي العام لمتغير االفصاح المحاسبي البيئي ( -20
) مما يؤكد عدم تشتت إجابات العينة حول هذه الفقرة، وبلغت 0.183) ومعامل اختالف (0.625(

 t% وهذا يؤشر اتفاق�ا نس�بيا إلجاب�ات العين�ة عل�ى ه�ذا المتغي�ر وتظه�ر قيم�ة 68.04شدة االجابة 
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بالغة الجدولية ال t) وجود المعنوية االحصائية للنتائج ألنها أكبر من قيمة 5.92المحسوبة البالغة (
�ي 2.39(��ة الت��ر المالي��ة وغي��ات المالي��وفير المعلوم��ة ت��ى أهمي��بيا عل��ة نس��ة متفق��ى أن العين�). بمعن

  تعكس تفاعل أنشطة المؤسسة البلدية مع البيئة التي تعمل فيها. 
  27الجدول 

  وصف النتائج االحصائية لفقرات متغير اإلفصاح المحاسبي البيئي
الوسط   العبارة  ت

  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

معامل 
  االختالف

األهمية 
  النسبية

  tاختبار 

نقص إدراك وخبرات معرفة اإلدارة بأساليب المعلومات   1

  البيئية (ضعف الوعي المهني)
3.823529 0.875275 22.89% 76.47% 

8.674 
  المعلومات البيئية غير ملزمة قانوناً   2

3.741176 0.833137 22.27% 74.82% 8.202 
معايير وقواعد محاسبية محلية للقياس عدم وجود   3

  واإلفصاح عن المعلومات البيئية
3.764706 0.868045 23.06% 75.29% 

8.122 
ال توجد إرشادات لإلفصاح المحاسبي البيئي المتعلقة   4

  بتحديد وتصنيف المعلومات البيئية وتخصيصها 
3.764706 0.85422 22.69% 75.29% 

8.253 
  قبل المجتمعال يوجد اهتمام من   5

4.211765 0.817998 19.49% 84.22% 13. 3 
  غير مفيدة لمعظم مستخدمي القوائم المالية   6

3.529412 0.995086 28.19% 70.59% 4.905 
صعوبة قياس التكاليف البيئية مع المبادئ المحاسبية   7

  المتعارف عليها (عدم توافق)
3.717647 0.958816 25.79% 74.35% 

6.901 
صعوبة تحديد كلفة الموجودات البيئية وما يرتبط بها   8

  من مطلوبات ومخصصات
3.611765 0.964786 26.71% 72.24% 

5.846 
  ارتفاع تكاليف ذات العالقة بإعداد المعلومات البيئية   9

3.517647 0.839668 23.87% 70.35% 5.684 
من معوقات اظهار المعلومات البيئية واإلفصاح عنها   10

  عدم االهتمام بهاهو 
3.882353 0.822478 21.19% 77.65% 

9.891 
ال توجد تشريعات تلزم المؤسسات البلدية في القياس   11

  واإلفصاح عن المعلومات البيئية
2.588235 1.293704 49.98% 51.76% 

-2.934 
وجود النظام المحاسبي الموحد للبلديات يوفر العديد من   12

التقارير والقوائم المالية  المعلومات المفصح عنها في

وبالتالي ال حاجة للقياس واإلفصاح عن المعلومات 

  البيئية

3.035294 1.095956 36.11% 60.71% 

0.297 
وجود نقص كبير بالمعرفة في القياس واإلفصاح عن   13

المعلومات البيئية لدى الموظفين العاملين في 

 المؤسسات البلدية (ضعف مؤهالت الموظفين في شعبة

  المالية)

2.941176 1.14801 39.03% 58.82% 

-0.472 
نقص دورات وبرامج التوعية المتتالية للموظفين لنشر   14

2.776471 1.158575 41.73% 55.53% -1.779 
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  الوعي البيئي

عدم الوعي بأهمية التحليل المناسب للفصل ما بين   15

التكاليف التي تخص البيئة والتي ال تخصها واإلفصاح 

  في التقارير والقوائم المالية عنها

2.164706 1.412926 65.27% 43.29% 

-5.45 
اإلفصاح عن المعلومات البيئية يؤدي إلى تحمل كلف   16

عالية من وجهة نظر اإلدارة بالمقارنة مع تطبيق النظام 

  المحاسبي الموحد للبلديات

2.905882 1.097872 37.78% 58.12% 

-0.79 
عدم وجود أي تطبيق لمبادئ المحاسبة البيئية   17

  للمؤسسة البلدية 
2.929412 1.110429 37.91% 58.59% 

-0.586 
الظروف االقتصادية والسياسية السائدة في البلد تشكل   18

  عائقا أمام استعمال المعلومات البيئية
4  0.816497 20.41% 80.00% 

11.29 
والمزايا التي تتحقق للبلد عدم قناعة اإلدارة بالفوائد   19

  في القياس واإلفصاح عن المعلومات البيئية
3.929412 0.768242 19.55% 78.59% 

11.15 
 5.922 %68.04  %18.39 0.625643 3.401858  المعدل العام

  

  

  

  

  

  

  

  ةالبيئيعن المعلومات اإلفصاح للبلديات في ثالثا: اختبار أثر تكييف النظام المحاسبي الموحد 

%) لمتغي�ر تكيي�ف 1) نتائج تحليل االنحدار وأن هنالك تأثير ذو داللة معنوي�ة عن�د مس�توى (28(يظهر جدول 
  ). 1.01. إذ بلغت قيم معامل بيتا (ةالبيئيعن المعلومات في االفصاح للبلديات ودورهُ النظام المحاسبي الموحد 

  

�ت قيم��د بلغ��ـوق��وبة ( (F)ة ـــ��ة119.5المحس��ن قيم��ر م��ي أكب��ة ( F ) وه��ة البالغ��ى 7.07الجدولي��دل عل��ا ي�). مم
) وه�و ارتب�اط ق�وي وموج�ب 0.768معنوية انموذج االنحدار الخاص به�ذه الفرض�ية. وبل�غ معام�ل االرتب�اط (

) بمعنى أن تكييف النظام المحاسبي الموح�د 0.590يؤشر اتجاه العالقة بين المتغيرين. وقد بلغ معامل التحديد (
الفرضية الثانية التي تُقبل ْلتغيرات التي تطرأ على االفصاح المحاسبي البيئي. وبذلك % من ا59يفسر ما نسبته 

من التلوِث البيئي الذي تقوم به الوحدات  دللح إثرإن تطبيق النظام المحاسبي الموحد في البلديات ليس له تقول (
  ).الحكومية ولن يكون له أثر في القوائِم والتقارير المالية لإلفصاح عن األنشطة البيئية والمجتمع بصفٍة عامة

  

  28الجدول 

  ةالبيئيعن المعلومات في االفصاح للبلديات معادلة االثر لتكييف النظام المحاسبي الموحد 

معادلة االنحدار للمتغير   المتغير المستقل
المعتمد (االفصاح 
  المحاسبي البيئي)

Rقيمة  Fقيم 
2

 

  

 Rقيمة 
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تكييف النظام 
 المحاسبي الموحد

Y= - 0.61+1.010 X 

  

119.562  .5900  .7680  

  



  

  

$+  

  المبحث األول: االستنتاجات
  المبحث الثاني: التوصيات
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 الفصل الرابع

 االستنتاجات والتوصيات  

لموض�وع البح�ث (تكيي�ف  تطبيقي�ة يمثل هذا الفصل خالص�ة لجه�ود الباحث�ة لدراس�تها النظري�ة وال         

دراس��ة تطبيقي��ة ف��ي مديري��ة بلدي��ة  -فص��اح ع��ن المعلوم��ات البيئي��ة لإل للبل��ديات النظ��ام المحاس��بي الموح��د

وم��ات البيئي��ة، وتمخ��ض م��ن ه��ذا البح��ث  جمل��ة م��ن ك��ربالء) وم��ا أفض��ت إلي��ه نت��ائج اإلفص��اح ع��ن المعل

االستنتاجات التي تغني الجانب النظري عن طريق تحديدها وتشخيصها ألهم النقاط التي تحتاج إلى تكاثف 

الجهود سواء من قبل السلطة التشريعية لالستناد إليها في سن القوانين المتعلقة بحماية البيئة ،  أو م�ن قب�ل 

ألخ��ذ به��ا خ��الل مرحل��ة التنفي��ذ أو م��ن قب��ل المؤسس��ات المهني��ة المس��ؤولة ع��ن الش��أن الس��لطة التنفيذي��ة ل

 المحاسبي لتضمينها في جدول أعمالهم.

فقد اعتمدت الباحث�ة عل�ى الواق�ع الفعل�ي لألنش�طة البيئي�ة ف�ي إع�داد التطبيقي أما فيما يخص الجانب         

الميداني�ة والت�ي تثب�ت فرض�يات  الد راسةة من القوائم البيئة ،  والوصول لجملة من االستنتاجات المستنبط

مجموع��ة م��ن وض��عت ات االقتص��ادية ف��ي الح��د م��ن التل��وث ، وعل��ى ض��وئها د واألأث��رالبح��ث وبي��ان 

اقي�ة ، واإلفص�اح االقتص�ادية العر وح�داتللالتوصيات التي يتوخى منها االهتمام بقض�ايا او ش�ؤون البيئ�ة 

لحد منه أو الوص�ول للح�دود المس�موح به�ا محلي�اً الوحدات  على التلوث ل أثرعنها في قوائم مالية بيئية ، و

البيئي��ة  ليك��ون ك��الً م��ن  ت��ه الباحث��ة لإلفص��اح ع��ن المعلوم��اتودولي��اً ، وك��ان اإلط��ار المقت��رح ال��ذي اقترح

االستنتاجات والتوصيات التي تناولتها الباحثة في مبحثي هذا الفصل تأتي في إطار التعزيز والتعضيد لهذا 

 اإلطار .

 االستنتاجات.-المبحث األول: 

 المبحث الثاني: التوصيات.
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 ث األولالمبح

 االستنتاجات

من أهم االستنتاجات التي أسفرت ع�ن الجه�ود الت�ي ب�ذلتها الباحث�ة ف�ي إع�داد البح�ث بش�قيه النظ�ري        

 -: ةآلتياإلى االستنتاجات  التوصلوالتطبيقي، 

 .المستخلصة للبحثConclusions نتاجاتاالست

تكييف النظام المحاسبي الموحد في الوحدات الحكومية يس�هم ف�ي زي�ادة ثق�ة مس�تخدمي الق�وائم  ان.1 

م�ع ض�مان الش��فافية  أفض�لن ان الم�وارد المخصص�ة تس�تعمل بطريق��ة المالي�ة، ويس�مح بالتأك�د م��

 المالية.والعدالة في تخصيص األموال واالفصاح عنها في القوائم 

لموحد يساعد على تحديد التكاليف البيئية ومعالجتها واالفص�اح عنه�ا ان تكييف النظام المحاسبي ا.2 

ف��ي الق��وائم المالي��ة، كم��ا يس��هم ف��ي ال��تخلص م��ن أن��واع النفاي��ات المض��رة م��ن خ��الل تحدي��د حج��م 

المعلوم��ات البيئي��ة يض��من عملي��ة النق��ل  عمالأي ان اس��تلتالفيه��ا،المص��روفات والم��وارد الالزم��ة 

في البل�د تق�ف ام�ام تطبي�ق تكيي�ف  والظروف السائدةالمعوقات  وان والتخلص اآلمن من النفايات،

للبلديات مما يعني مساهمة إرشادات اإلفصاح المحاسبي البيئي في قياس د النظام المحاسبي الموح

المالكات وتدريب ،ويتطلب تطوير  واالفصاح عن المعلومات البيئية في النظام المحاسبي الموحد

المحاس��بية عل��ى عملي��ة اإلفص��اح ع��ن المعلوم��ات البيئي��ة،ويعزز العالق��ة ب��ين المديري��ة وأص��حاب 

 القرار .

ان تكييف النظام المحاسبي الموحد للبلديات لإلفصاح عن المعلومات البيئية يعد دل�يال عل�ى ج�ودة .3 

يك�ون م�ن أس�اليب الض�غط تفعي�ل وس�ائل الرقاب�ة االجتماعي�ة  المقدم�ة، وانالمعلومات المحاسبية 

ع�دم تبن�ي مع�ايير اإلفص�اح ع�ن  البيئي�ة، وانالتي تقود الى تبني معايير اإلفصاح عن المعلومات 

ا، وان ع�دم اإلفص�اح عنه�ا ف�ي النظ�ام المحاس�بي المعلومات البيئية ي�ؤدي ال�ى ع�دم االكت�راث به�

 مم�ا يعن�ي ب�ان اإلفص�اح ع�نالموحد يقود الى ارتفاع التكاليف المرتبطة بهذه المعلوم�ات البيئي�ة، 

 المعلومات البيئية يسهم في توجيه التكاليف البيئية.

ولك�ن  وتدويرها،مديرية بلدية كربالء المقدسة ال تتبع أساليب ووسائل إلعادة استعمال المخلفات -.4 

على شكل أكوام في الطمر الص�حي مم�ا يش�كل ض�رر ش�ديد الخط�ورة عل�ى البيئ�ة الداخلي�ة جمع تُ 

 والبيئة الخارجية.

ضعف اإلجراءات والطرق البيئية المتبعة داخل البلدية بالرغم من وجود قسم في الهيكل التنظيمي .5 

هامه ه�و اس�تعمال أس�اليب الوقاي�ة التقليدي�ة م�ن قب�ل يتولى أداء أنشطة تتعلق باألداء البيئي وكل م

تق�م المديري�ة بمس�ك مجموع�ة  مل� البيئ�ة.ولم تتخ�ذ أي إج�راءات بيئي�ة لحماي�ة وس�المة  الموظفين،

 دفترية ومستنديه كاملة يعمل عليها موظفين يكونوا على دراية باألنشطة البيئية.

لقواع��د يواج��ه المحاس��بين بع��ض المعوق��ات ف��ي مج��ال المعلوم��ات البيئي��ة منه��ا ع��دم االسترش��اد با.6 

فض��ال ع��ن مش��كلة تخص��يص  البيئ��ي،بالمحاس��بة البيئي��ة ف��ي مج��ال العم��ل ذات العالق��ة والمع��ايير 

 وفرز التكاليف الرأسمالية والتكاليف التشغيلية بين ما هو متعلق بالبيئة وما هو اقتصادي.

 .بال يوجد افصاح كاٍف من قبل االدارة حول المعلومات البيئية ألهداف اتخاذ القرار المناس.7 
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ك��ن االعتم��اد عليه��ا ال يوج��د ل��دى مديري��ة بلدي��ة ك��ربالء المقدس��ة أي قاع��دة للمعلوم��ات البيئي��ة يم.8 

إلجراء دراسات حول اآلثار البيئية التي تتركها الصناعات خالل ممارس�ة نش�اطه اإلنت�اجي عل�ى 

 بيئة العمل والبيئة الخارجية.

النظام المحاسبي الموحد المستخدم في مديرية بلدية كربالء المقدسة ال يحتوي على أي الية معين�ة .9 

 الفصاح عن تكاليف التلوث البيئي.للقياس وا

ها في المجتمع لدى محاسبي مديرية بلدي�ة ك�ربالء أثرعدم وجود معرفة لمفهوم المحاسبة البيئية و.10 

والق�وائم المالي�ة م�ن قب�ل الباحث�ة عن�د طلبه�ا للتق�ارير  هُ تالمقدسة عينة البحث، عن طري�ق م�ا لمس�

 لغرض تصنيفها التصنيف البيئي وعن طريق األسئلة واالستفسارات الموجهة لهم.

النظام المحاس�بي الموح�د المتب�ع ف�ي مديري�ة بلدي�ة ك�ربالء ال يتض�من تك�اليف واي�رادات بيئي�ة أو .11 

وذل�ك الن��دماج  وس��ليمة،مم��ا يجع�ل مخرجاته��ا مض�للة والق�رارات غي��ر رش�يدة  عنهم�ا،اإلفص�اح 

 البيئية مع الكلفة وااليرادات العادية. التكاليف وااليرادات

 أث�ر ل�إلدارةوال يوجد  والموظفين،انخفاض وقلة مستوى الوعي البيئي داخل البلدية لدى العاملين .12 

بتعري��ف االف��راد والمجتم��ع بمش��اكل البيئ��ة  البيئي��ة،البيئي��ة ف��ي ممارس��ة وظيف��ة ومه��ام التوعي��ة 

 المحيطة وتأثيراتها وآثارها السلبية على الصحة والمجتمع.

عدم وجود رقابة بيئية خارجي�ة وانخفاض�ها م�ن قب�ل الجه�ات المختص�ة لمتابع�ة األنش�طة الملوث�ة .13 

 وثة لتعديل سلوكها السلبي على البيئة.  واتخاذ اإلجراءات والطرق الالزمة اتجاه النشاطات المل

ً  باإلفصاح المديرية قيام من تحد التي المعوقات من العديد هناك.14   تل�ك وأب�رز البيئ�ي، ع�ن محاسبيا

 :المعوقات

 .البيئي األداء عن اإلفصاح بمتطلبات للتعريف التعليمية البرامج قلة-أ  

 .البيئي األداء عن اإلفصاح بأغراض يفي محاسبي نظام توفر عدم-ب  

 .البيئي األداء عن لإلفصاح ملزمة قوانين وجود عدم-ت  

 .البيئية التكاليف قياس صعوبة-ث  

 .البيئي األداء عن باإلفصاح تتعلق محاسبية معايير وجود عدم-ج  
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 نيالمبحث الثا

 صياتالتو

ف��ي  اُس��تنتج ت��تلخص أب��رز التوص��يات الت��ي أس��فر عنه��ا البح��ث والت��ي تقترحه��ا الباحث��ة ف��ي ض��وء م��ا     

والت�ي تعتق�د بانه�ا  تطبيق�ي،اللنظ�ري للبح�ث، والجان�ب المبحث األول وضع التوصيات ولش�قيه، الجان�ب ا

 -ضرورية إلنجاح عملية اإلفصاح المحاسبي البيئي وكاآلتي: 

 توصيات للبحثال

وجود واصدار معيار محاسبي ليكون مرشدا ودل�يال للمحاس�بين ف�ي إج�راء المعالج�ات المحاس�بية .1 

 تطبيق محاسبة المسؤولية البيئية.ادية االقتصالبيئية يلزم على الوحدات 

محاولة وضع إطار عام لقيام المنظمات والجمعيات المهنية والمؤسسات الراعية للشأن المحاسبي .2 

ليه بقضايا البيئة التي تحتوي على النشاطات البيئية التي تؤديها الوحدات او يحتمل تأديته�ا يتفق ع

 مستقبال وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه عملية اإلفصاح المحاسبي لألنشطة البيئية.

محاول�ة استجابة الباحثين والعلماء في الشأن المحاسبي للدعوات المنادية بمواكبة التح�دي البيئ�ي و.3 

معالجة القصور الموجود في اإلطار النظري التقليدي للمحاسبة ليشتمل ب�ين ثناي�اه مف�اهيم تراع�ي 

ال��ى جان��ب األداء االقتص��ادي الجان��ب البيئ��ي ف��ي الحك��م عل��ى كف��اءة وفاعلي��ة الوح��دات ف��ي أداء 

 أنشطتها المختلفة والمتعددة.

ئ��م المس���تجدات الحديث���ة ومنه���ا تط��وير وتح���ديث النظ���ام المحاس��بي الموح���د بش���كل مناس���ب ويال.4 

مستلزمات المحاس�بة البيئي�ة وذل�ك ع�ن طري�ق أع�ادة النظ�ر بالحس�ابات الختامي�ة والق�وائم المالي�ة 

والدليل المحاسبي لكي تتضمن الحس�ابات مث�ل المالئم�ة االلتزام�ات البيئي�ة والتك�اليف فض�ال ع�ن 

 الموجودات البيئية.

تفادة م��ن اإلط��ار المح��دد ف��ي األبح��اث الس��ابقة والبح��ث عل��ى مديري��ة بلدي��ة ك��ربالء المقدس��ة االس��.5 

الحالي لإلفص�اح ع�ن المعلوم�ات البيئي�ة، واالفص�اح الوص�في ف�ي المالحظ�ات المرفق�ة بالتق�ارير 

والقوائم المالية عن التكاليف وااليرادات البيئية التي يصعب قياسها للتوافق مع متطلبات ورغبات 

وجود افصاح كاٍف من قبل االدارة حول المعلومات البيئي�ة الى  والسعي ،مستخدمي القوائم المالية

 .بألهداف اتخاذ القرار المناس

ادية لم�ا له�ا م�ن منفع�ة وج�دوى العمل والقيام عل�ى تطبي�ق المحاس�بة البيئي�ة ف�ي الوح�دات االقتص�.6 

 كبيرة تعود على الوحدات.

 استخدام وقود نظيف بديل عن الوقود الرديء المستعمل من أجل تقليل الملوثات المنبعثة..7 

تب��ديل المك��ائن واآلالت وخط��وط اإلنت��اج الت��ي انته��ى عمره��ا اإلنت��اجي ب��أخرى حديث��ة للح��د م��ن .8 

بيئ�ة العم�ل والبيئ�ة المحيط�ة أو االنتق�ال إل�ى الضوضاء والملوثات الغازية والص�لبة المنبعث�ة إل�ى 

 استخدام تكنولوجيا حديثة نظيفة صديقة للبيئة.

وتكوين المسطحات الخضراء بتشجير منطق�ة العم�ل  الملوثات،توفير أجهزة قياس لمختلف أنواع .9 

 والمناطق المحيطة بها.

ر للتأك�د م�ن ع�دم تج�اوز المراقبة المستمرة لنسب الملوثات المنبعثة وذل�ك ب�إجراء القي�اس المس�تم.10 

 الملوثات المنبعثة عن الحدود المسموح بها. 

 والمجتمع.نشر الوعي البيئي لدى العاملين وبيان خطورة وضرر الملوثات على الصحة والبيئة .11 



 ستنتاجات والتوصياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالالفصل الرابع 

 

108

محاسبية متخصصة عن طريق تنظيم ورشة عمل عن كيفية إعداد قوائم المالكات إعداد .12 

لتكون المخرجات صحيحة العتمادها في  البيئية،المعلومات البيئية لتتضمن التكاليف وااليرادات 

من هذه  صنع القرارات الرشيدة من قبل البلدية أو من الجهات الخارجية األخرى ذات المصلحة

 التقارير.

واتخ�اذ اإلج�راءات والط�رق الالزم�ة  االقتص�ادية،تنظيم جهات رقابية خارجي�ة لمتابع�ة األنش�طة .13 

 اتجاه األنشطة الملوثة.

 وذل�ك الس�تعمالها البيئي�ة،ر المعلومات ذات العالقة بالتكاليف والمن�افع قيام وعمل الوحدات بتوفي .14 

ل قياس االضرار العدي�دة توسيع مجاالت القياس المحاسبي لكي تشم، وفي تطبيق المحاسبة البيئية

 .المشروعالناتجة عن مختلف انواع التلوث التي تتسبب فيها 

قس�م للمعلوم�ات البيئي��ة  أي البيئي��ة،وانش�اء قس�م منفص�ل ومس��تقل للتك�اليف واالي�رادات (المن�افع) .15 

 يجمع ما بين المحاسبة والبيئة معا.

تتطل��ب ، والق�وائم االض��افية الملحق�ة تك�ون االكث��ر مالئم�ة لع�رض المعلوم��ات البيئي�ة عمالان اس�ت.16 

االعت�راف و ،البيئ�ةالمحاسبة البيئية توسعا بالقياس ليشمل االثار الخارجي�ة والت�ي تع�رف بالتكلف�ة 

  االعتراف.ستوفت معايير بالتكاليف البيئية في الفترة التي تحدد فيها اوال إذا ا

االلتزام بالمعايير البيئية المقبولة وتبني االجراءات الكفيل�ة بالمعالج�ة الجذري�ة للح�د م�ن الملوث�ات .17 

تط�وير النظ�ام المحاس�بي المع�د بش�كل  االثار الموج�ودة بس�ببهها وازالة المطروحة والسيطرة علي

 يالئم المستجدات الحديثة ومنها متطلبات المحاسبة البيئية.

 .البيئة سوى كانت حكومية اومن قبل منظمات المجتمع المدني أثر الرقابةتدعيم .18 

اإلع��الم بكاف��ة وس��ائله ف��ي تعمي��ق  دور  البيئ��ي أي م للتنب��ه ع��ن مظ��اهر التل��وث االعالأث��رتفعي��ل .19

 .البيئية محاسبةال

 كم�ا ينبغ�ياالهتمام بالقضايا البيئية بصورة كبيرة عند اعداد الخطط الطويلة والمتوس�طة االج�ل، .20 

 والسياس�ات والممارس�ات التش�غيلية وك�ذلك ان يكون لالهتمامات البيئي�ة االولوي�ة ف�ي االج�راءات

  .اتعند تقييم االستثمار

وال�تخلص م�ن الملوث�ات بطريق�ة  إذ تخ�دم مج�االت تص�نيعية أخ�رىبناء مشاريع للتدوير النفايات .21 

آمن��ة وت��امين الحماي��ة الكافي��ة للم��وظفين والع��املين ف��ي المديري��ة عين��ة البح��ث لض��مان س��المة 

الجراءات وتفادي أي التزامات مستقبلية محتمل�ة واالس�تفادة منه�ا ق�ال هللا تع�الى: ((َظَه�َر الفََس�ادُ ا

 في البَّرِ َوالَبحِر بَِما َكَسبَت أَيِدى النَّاِس ِليُِذيقَُهم بَعَض الَِّذى َعِملُوا لَعَلَُّهم يَرِجعُوَن)) صدق هللا العلي

م��ن التل��وث مس��ئوليتنا جميع��اً، ومظه��ر ان تك��ون حماي��ة البيئ��ة  .)41آي��ة  ال��روم،(س��ورة  العظ��يم

 ويجب على كل فرد العمل على نظافة البيئة وحمايتها من التلوث. ،همملحضارتنا األصيلة أمر 

سن قانون يلزم الشركات أو المصانع والوحدات الخدمية ذات الت�أثير عل�ى البيئ�ة ب�أن تق�دم ض�من   22.
االهتمام بإعداد التقري�ر ،و البيئةت التزامها بمعايير حماية قوائمها المالية للمحاسب القانوني ما يثب

يتم االلتزام بدقة وشفافية  وان فيه،البيئي ليشمل كافة نواحي التقرير ويعكس حجم اإلفصاح البيئي 
 إل��ىالتق��ارير البيئي��ة س��واء لبي��ان األداء البيئ��ي أو االجتم��اعي أو غي��ره، وان يس��تند ف��ي إع��دادها 

وتبوي�ب وتحلي�ل كاف�ة كاملة لتس�جيل  ومستنديهدفترية  مجموعة كومس ،وواقعيةاختبارات عملية 

 .البيئية وعزلها عن المصاريف التشغيلية األخرىالمصاريف 
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  1ملحق                                 

  استمارة استبانة                              

                                                            

  

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي   

  كلية اإلدارة واالقتصاد كربالء /جامعة 

  الدراسات العليا / المحاسبةقسم       

  

  )(Questionnaire استبانةم/ 

  .... المـــــــــــــحترمالمجيب عزيزي 

  .... تحية طيبة

النظام المحاسبي الموحد للبلديات لإلفصاح ع2ن  (تكييفالموسوم  البحثنة التي أعدت إلكمال متطلبات أضع بين يديك استمارة االستبا

 ،ف2ي المحاس2بةمس2تلزمات الحص2ول عل2ى ش2هادة ماجس2تير بلدي2ة ك2ربالء المقدس2ة كأح2د دراس2ة تطبيقي2ة ف2ي مديري2ة  البيئية)المعلومات 

المطب2ق هو تكييف النظ2ام المحاس2بي الموح2د و ف البحث إلى تسليط الضوء على أهم الموضوعات الحيوية في أدبيات المحاسبة، أالويهد

   منها.المساعدة في اتخاذ القرارات الالزمة لتخفيض معدالت التلوث أو الحد وبالنتيجة المعلومات البيئية عن  حفي البلديات لإلفصا

وم2222222ن خ2222222الل إجاب2222222اتكم، وإض2222222افاتكم أو تع2222222ديلكم لفق2222222رات تعتق2222222دون إنه2222222ا ج2222222ديرة باالهتم2222222ام تُع2222222زز م2222222ن قيم2222222ة 

  .االستمارة، تأمل الباحثة تحقيق األهداف التي أعد من أجلها هذه الدراسة

ل22222ذا يُرج22222ى اإلجاب22222ة عل22222ى التس22222اؤالت الت22222ي تض22222منتها االس22222تبانة بدق22222ة ألج22222ل الوص22222ول إل22222ى نت22222ائج أكث22222ر علمي22222ة 

س2222222عة ص2222222دركم  ة، راجي2222222ومنطقي2222222ة، علم2222222اً أن ه2222222ذه المعلوم2222222ات س2222222يتم اس2222222تخدامها ألغ2222222راض البح2222222ث العلم2222222ي فق2222222ط

  وتقبلكم مأل هذه االستبانة مع فائق التقدير واالحترام.

  ومن هللا التوفيق
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  بالمجيب عن األسئلة): تتعلقمعلومات أوالً: المحور األول (

 

 أنثى:      ذكر الجنس:  .أ 

 

   العمر:  .ب 

  

 :التحصيل الدراسي  .ج 

  

  

  

  

  

  

  

  

 عدد سنوات الخدمة في   .د 

 مجال العمل :في 

  

  

  

  طبيعة العمل (المركز الوظيفي)المنصب   .ه 

  

  

  سنة  40 – 31من               سنة فاقل  30                   

  فأكثرسنة 50             سنة50 – 41من             

  ماجستير               دكتوراه                  

  دبلوم              بكالوريوس             

  أخرى              اعدادية               

  سنة  10 – 5من                   سنوات 5اقل من              

  سنة15من  أكثر             سنة15 – 11من              

  



المؤسسات  لصادرة عنا مدى تبني القوائم المالية ):بالبحث (المعلومات الخاصةالمحور الثاني ثانياً: 
 للبلديات الموحدتكييف النظام المحاسبي  عن طريقعنها  واإلفصاح ةيمعلومات البيئلالبلدية في العراق ل

طريق االخذ  البلدية عن تالمؤسسالموحد المطبق في تكييف النظام المحاسبي ا البحث: إن ةفرضي
، عنهماواالفصاح  والمصروفات ذات العالقة بالمعلومات البيئية بالمعالجة المحاسبية المالئمة للموجودات 

المحافظة على الصائبة في الى توفير معلومات مالئمة تساعد الجهات المستفيدة في اتخاذ القرارات  يسيؤد
  .الموارد الطبيعية وبلورة سياسة التنمية المستدامة

  

  

اتفق   بيان الفقرة  ت
  بشدة

  بشدة قال اتف  قال اتف  محايد  اتفق

يسVVهم تكييVVف النظVVام المحاسVVVبي الموحVVد وتطبيقVVه فVVVي   1
زيVVادة  فVيالوحVدات الحكوميVة وخاصVVة دوائVر البلVVديات 

  ثقة مستخدمي القوائم والتقارير المالية.

          

يسVVمح فVVي البلVVديات تكييVVف النظVVام المحاسVVبي الموحVVد   2
للتحقVVVق مVVVن االسVVVتخدام األمثVVVل للمVVVوارد المخصصVVVة، 
فضالً عن ضمان الشVفافية والعدالVة فVي تخصVيص هVذه 

  عنها في القوائم والتقارير المالية. واإلفصاحاألموال 

          

 الموحVVد فVVي البلVVديات يسVVاعد تكييVVف النظVVام المحاسVVبي  3

عنهVا  واإلفصVاحتكاليف البيئية ومعالجتهVا العلى تحديد 
  في القوائم والتقارير المالية.

          

سVVوف الموحVVد فVVي البلVVديات تكييVVف النظVVام المحاسVVبي   4
عVVن يسVVاعد علVVى الVVتخلص مVVن أنVVواع النفايVVات الخطVVرة 

والمVVVوارد الالزمVVVة  مصVVVروفاتحجVVVم ال طريVVVق تحديVVVد
  لتالفيها.

          

الظروف والمعوقVات السVائدة فVي البلVد تقVف عائقVاً امVام   5
للبلVديات لإلفصVاح عVن  المحاسبي الموحدتكييف النظام 

  المعلومات البيئية

        

  

  

فيمVVVا يتعلVVVق  إرشVVVادات اإلفصVVVاح المحاسVVVبي البيئVVVيان   6
التكVVVVVاليف والموجVVVVVودات البيئيVVVVVة  بتحديVVVVVد وتصVVVVVنيف

تسVVاهم وتخصيصVVها علVVى األنشVVطة ذات العالقVVة بالبيئVVة 
عن المعلومات البيئيVة فVي النظVام  واإلفصاح القياسفي 

  المحاسبي الموحد

          

 المحاسبي الموحد تطوير الكوادر النظام تكييفيتطلب    7

  لغرض اإلفصاح عن المعلومات البيئية  المحاسبية

          

ة بVVVين عVVVن المعلومVVVات البيئيVVVة يعVVVزز العالقVVV اإلفصVVVاح  8
  ذات العالقة)(القرار وأصحاب المؤسسة البلدية 

          

يVVVVف النظVVVVام المحاسVVVVبي الموحVVVVد لإلفصVVVVاح عVVVVن يتك  9
جVVودة المعلومVVات تقVVديم المعلومVVات البيئيVVة دليVVل علVVى 

  المحاسبية

          



كأحVVد وسVVائل يعVVد تفعيVVل وسVVائل الرقابVVة االجتماعيVVة  إن  10
اإلفصVVVVاح عVVVVن  معVVVVاييرتبنVVVVي يVVVVؤدي الVVVVى الضVVVVغط 

  المعلومات البيئية 

          

عVVVدم اإلفصVVVاح عVVVن المعلومVVVات البيئيVVVة فVVVي النظVVVام    11
ذات  بسVVVبب ارتفVVVاع التكVVVاليفهVVVو المحاسVVVبي الموحVVVد 

  العالقة بإعداد هذه المعلومات

          

عVVن المعلومVVات البيئيVVة فVVي  اإلفصVVاحعVVدم تبنVVي معVVايير   12
بالمعلومVات عدم االكتراث  إلىيؤدي المؤسسات البلدية 

  البيئية

          

ان النظام المحاسبي الموحد يأخذ بالحسبان وجهVة نظVر   13
المعلومVVVات ولVVVيس وجهVVVة نظVVVر مسVVVتخدمي  مVVن يعVVVالج
  المعلومات

          

 تطVVVويريVVVف النظVVVام المحاسVVVبي الموحVVVد يسVVVاهم فVVVي يتك  14

  مواجهة التحديات الراهنة  في لمحاسبا تمهارا

          

يف النظام المحاسبي الموحد يسمح بكفاية مخرجVات يكت  15
مVVة المحاسVVبي الموحVVد مVVن التقVVارير الماليVVة الالزالنظVVام 

  قرارلتلبية احتياجات أصحاب ال

          

الفروض والمبادئ والمفاهيم المحاسبية فVي ظVل النظVام   16
ومسVVلمات تتعلVVق  أهVVدافالمحاسVVبي الموحVVد مشVVتقة مVVن 

  .بالبيئة المحلية

          

فVVVي توجيVVVه يسVVVاهم اإلفصVVVاح عVVVن المعلومVVVات البيئيVVVة   17
  .البيئيةالتكاليف 

          

لعمليVVVVة النقVVVVل  يضVVVVمنيVVVVة اسVVVVتعمال المعلومVVVVات البيئ  18
  النفاياتمن من اآلوالتخلص 

          

والكفVVVاءات القVVVادرة علVVVى والمهVVVارات نقVVVص الخبVVVرات   19
هVVو السVVبب فVVي عVVدم ف النظVVام المحاسVVبي الموحVVد يVVيتك

  عن المعلومات البيئية اإلفصاح

          

أسVVاليب عVVدم تVVوفر معلومVVات تفصVVيلية الزمVVة لتكييVVف   20
  المعلومات البيئية

          

تكييف النظVام الكفيلة بعدم وضوح الطرق واإلجراءات   21
  المحاسبي الموحد لإلفصاح عن المعلومات البيئية

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  



اإلفصاح المحاسبي البيئي يعرف بانه توفير المعلومات المالية وغير المالية التي تعكس -المحور الثالث: 
رجة ويركز اإلفصاح المحاسبي البيئي بالد ،التي تعمل فيها البلدية مع البيئة المؤسسةتفاعل أنشطة 

تواجهها  يمكن أنأو توقع المشاكل البيئية التي  البيئة،تجاه قضايا  األولى على ابراز دور المؤسسات
 تللبلديا الموحدأسباب عدم اإلفصاح عن المعلومات البيئية في النظام المحاسبي و المؤسسات. تلك

  التالية: ـيرجع لألسباب 

  

اتفق   بيان الفقرة  ت

  بشدة

  ال اتفق بشدة  ال اتفق  محايد  اتفق

علومات دراك وخبرات معرفة اإلدارة بأساليب المنقص إ  22

  المهني)البيئية (ضعف الوعي 

          

              

للقياس محلية محاسبية ر وقواعد يوجود معايعدم   24

  فصاح عن المعلومات البيئيةواإل

          

المتعلقة وجد إرشادات لإلفصاح المحاسبي البيئي تال   25
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المحاسبة ب العالقة تلمعايير ذاوجود أي تطبيق عدم   38

  البيئية للمؤسسة البلدية 

          

اسية السائدة في البلد تشكل الظروف االقتصادية والسي  39

  البيئيةاستعمال المعلومات  عائقا أمام

          

والمزايا التي تتحقق للبلد في  بالفوائد  اإلدارة عدم قناعة   40
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