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انشكز وانتمذيز
الحمػػد ر را العػػالميفد حمػػدا كمػػا يلبوػػي لجػػمؿ كجاػػ ،كعظػػيـ سػػمطال،د الماػػـ ًل عمػػـ للػػا إًل مػػا
عممتلػػاد الماػػـ عمملػػا مػػا جاملػػا كذكرلػػا مػػا لسػػيلا كال علػػا بمػػا عممتلػػاد كأ ػػكره سػػبحال ،كتعػػالى عمػػى
لعم ،التي ًل تعد كًل تحصىد أف كفقلي إلتماـ هذا العمل المتكاضعد كصل الماـ عمى سػيدلا
كعمى آل ،كصحب ،كسمـد كبعد.
امتثػاًلا لقػكؿ اللبػي

" :ن مػف ًل ي ػكر اللػاس ًل ي ػكر

ن ركاه الترمػذؼد ف لػ ،يطيػا لػي أف

أتق ػػدـ بػ ػكافر ال ػػكر كالعرف ػػاف إل ػػى ال ػػذيف ما ػػدكا لل ػػا طري ػػا العم ػػـ كالمعرف ػػةد إل ػػى جمي ػػع أس ػػاتذتي
األفاضػػل فػػي كميػػة التجػػارة فػػي جامعػػة األزهػػرد ممثمػيف بعميػػد الكميػػةد كالطػػاقـ األكػػاديمي كاإلدارؼ
الذيف أتاحكا لي ال رصة أللال مف عمماـ كمعارفاـ.
كمػػا أتكجػػ ،بال ػػكر إلػػى أسػػاتذتي األفاضػػل :األسػػتاذ الػػدكتكر عمػػاد البػػازد كاألسػػتاذ الػػدكتكر عمػػي
اللعاميد ح ظاما
ب ضل

كسدد إلى الخير خطاهماد المذاف ت ضم باإل راؼ عمى رسالتي هذهد حيث

تعالى ثػـ ب ضػل جاكدهمػا المتكاصػمةد كتكجيااتامػا السػديدة تػـ الجػاز هػذا العمػل فماػـ

ملي خالص الكفاء كالتقدير.
 كأتكجػػ ،بال ػػكر كالتقػػدير إلػػى كػػل مػػف األسػػتاذ الػػدكتكر سػػالـ حمػػس د كاًلسػػتاذ الػػدكتكر م يػػد

ال يخ عمي الذيف ت ضم بقبكؿ ملاق ة رسالتيد فماـ ملي كل التقدير كاًلحتراـ.

 كما أتقدـ بال كر إلى السادة المحكميف الذيف ما بخمػكا بتكجياػاتاـ كآراماػـ الر ػيدة فػي تحكػيـ
أداة الدراسة (اًلستبالة).

 كختامػ ا فػ للي أتقػػدـ بال ػكر الجزيػػل لكػػل مػف قػػدـ لػػي الػدعـ بكافػػة أ ػػكال ،كصػكره إلتمػػاـ هػػذه
الدراسة كاخص بالذكر أخي الحبيا احمد.

الباحث
فضل الجماصي
ج

ممخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تطبيق المحاسبة البيئية في بيئة األعماؿ
الفمسطينية – دراسة ميدانية عمى الشركات الصناعية في قطاع غزة.
كاستخدمت الدراسة الملاج الكص ي التحميمي لتحقيا أهداؼ الدراسة الذؼ يحاكؿ مف

خمل ،كصف الظاهرة مكضكع الدراسةد كتحميل بيالاتااد كالعمقة بيف مككلاتاا كاآلراء التي

تطرح حكلاا كالعمميات التي تتضملاا كاآلثار التي تحدثاا .كلورض جمع المعمكمات تـ تصميـ
قاممة استقصاء لورض جمع المعمكمات مف عيلة الدراسة المتمثمة في مدراء كمحاسبي المل آت

الصلاعية العاممة في قطاع غزة كالتي يزيد رأسمالاا عف لصف مميكف دكًلرد حيث تـ تكزيع
 153استبالة عمى مجتمع الدراسة كقد تـ استرداد  153استبالة بلسبة .%100
ككالت أهـ اللتامج التي خرجت باا الدراسة:

اضحا لم اكـ المحاسبة البيمية بمعلاها
 .1المل آت الصلاعية ليس لدياـ إدر ا
اكا كتأييدا ك ا
الكاسعد كهذا يعكس المدخل الحديث لاذا الم اكـد كأف م اكـ المحاسبة البيمية لدػ المل آت
الصلاعية في قطاع غزة م اكـ غامض كغير كاضح.

.2

قمة الدكرات التدريبية في مجاؿ المحاسبة البيمية حيث تعتقد المل آت بأف تكم ة الدكرات

ككرش العمل في مجاؿ المحاسبة البيميةد كالمساهمة في تدريا العامميف عمى هذا اللكع مف

الدكراتد تكم ة زامدة ًل تعكد بالل ع عمى المل أة كعمي ،يمكف تكفيرها.
.3

ًل يكجد تطبيا فعمي لممحاسبة البيمية كأف اللظاـ الحالي في المل آت يكت ي فقط بحصر

كحساا علاصر التكاليف المرتبطة بل اط المل أة دكف األخذ باًلعتبار التكاليف البيمية لمل اطد

باإلضافة إلى أف هلاؾ إدراؾ متلامي لدػ مكظ ي كادارة المل آت الصلاعية بضركرة كجكد
لظاـ فعمي لتطبيا المحاسبة البيمية ألل طة المل آت

كبلاء عمى اللتامج خرجت الدراسة بالتكصيات التالية:
ا
تكعية المل آت عف طريا عقد محاضرات كلدكات ككرش عمل كاصدار الل رات كاعداد


أجازة اإلعمـ لبرامج خاصة تتعما بحماية بالبيمة كأهمية المحافظة عمياا دكف ربطاا بالتكاليف.


ضركرة قياـ هيمة السكؽ المالي ال مسطيلي بتحديث بلكد لظاـ اإلفصاح ال امل المطبا

في سكؽ فمسطيف لألكراؽ الماليةد بحيث ير د صراحة كبكضكح عمى كجكا ا تماؿ التقارير

الصادرة عف المل آت المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية اإلفصاح عف األداء البيمي
بصكرة أرقاـ كفا لماذج تقارير حماية البيمةد كًل يكت ي باإلفصاح الكص ي بالرغـ مف أهميت.،

د

Abstract
The study aimed to identify the extent of the application of
environmental accounting in the Palestinian business environment - a field
study on the industrial companies in the Gaza Strip.
The study used descriptive and analytical approach to achieve the
objectives of the study who is trying to describe the phenomenon in which the
subject of the study, analysis of data, and the relationship between the
components and the views argued around and processes that included the
effects of that. questionnaires was designed for the purpose of gathering
information from a sample survey of managers and accountants of industrial
companies working in Gaza Strip, which its capital more than half million
dollars 153 questionnaire has been distributed on the study population and we
have been recovered 153 questionnaire by 100%.
The main conclusions of the study:
1. Industrial companies do not have Aware and clear understanding of the
concept of environmental accounting. This reflects the modern concept of the
entrance, and the concept of environmental accounting is ambiguity for
industrial companies working in Gaza Strip.
2. Lack of training courses in the field of environmental accounting where
industrial companies think that the cost of courses and workshops in the field
of environmental accounting, and contribute to the training of workers on this
type of course is extra cost does not benefit the facility and it can be avoided .
3. There are no actual application of environmental accounting and that the
current system in industrial companies only limit to the expense related to
activity produced the earning , without taking into account the environmental
costs of the activity only, in addition to that there is a perception growing
among the staff and management of industrial installations that there should be
an actual system for the application of environmental accounting of the
activities facilities.
Based on the study results we came out the following recommendations:
•increase the awareness of industrial companies by making lectures,
seminars, workshops, and the issuance of bulletins and preparing media for
special programs for the protection of the environment and the importance of
preserving them without looking to its costs.
• the need for the Palestinian Financial Market Authority to update the
comprehensive disclosure rules applied in Palestine Exchange items, so that
instructs explicitly and clearly on the necessity of inclusion of the facilities
included in the Palestine Exchange disclosure of environmental performance in
numbers according to the Environmental Protection Sample Reports reports,
not only descriptive disclosure in spite of its importance.
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االطار العاـ لمدراسة كالدراسات السابقة
 1-1االطار العاـ لمدراسة

 1.1.1مقدمة

ط أر في اآلكلة اًلخيرة اهتماـ كبير بمكضكع البيمية سكاء كاف ذلؾ عمى الصعيد المحمي

اك اًلقميمي كالعالميد كأصبح هلاؾ كعي كقما متزايديف حياؿ تأثير األل طة الب رية عمى البيمة

كالحاجة إلى التخ يف مف هذه اآلثار مما أدػ إلى سف قالكف غير ممزـ بدأ مع العقاد مؤتمر

األمـ المتحدة في (ستككاكلـ) حكؿ البيمة كاطمؽ برلامج األمـ المتحدة البيمي في عاـ .1972

كمؤخ ار أصبحلا لرػ عمى أرض الكاقع زيادة الخطر عمى البيمة فمف القراض العديد مف
ألكاع اللباتات كالحيكالات كاستل اذ طبقة األكزكف إلى ارت اع ح اررة األرض كباتت الدكؿ التي
تعتبر أميلة عمى البيمة تعتمد بصكرة متزايدة طريا التلمية المستدامة في عممية كضع خططاا

كصياغة لكامح أكثر صرامة باللسبة لمصلاعة عمى أساس اف القالكف المكضكع عمى الصعيد
الدكلي يعتبر غير ممزـ.

كما لـ يكف هلاؾ عمل محاسبي ملاسا يتـ سكاء مف قبل المل أة أك مف قبل الحككمة

ل ساا ف لً ،ل يمكف الجزـ بقياـ كل مف الجاتيف بمسمكليتاـ تجاه البيمةد لذلؾ برزت الحاج ،إلى

المحاسبة البيمية ف ي أكامل التسعيلات مف القرف الماضي رع برلامج األمـ المتحدة لمبيمة كالبلؾ
الدكلي في دراسة جدكػ المحاسبة المادية كاللقدية في مجاؿ المكارد الطبيعية كالبيمة ككضع
المؤ رات الكاسعة البديمة لإليراد كاللاتج المعدؿ كالمستداـ بيمي ا كبالتكازؼ كضعت ال عبة
اإلحصامية التابعة لألمـ المتحدة ملاجيات خاصة بلظاـ المحاسبة البيمية كاًلقتصادية المتكاممة
كما أصدرت دليل لظاـ حسابات محمي خاص بالبيمة المتكاممة كالمحاسبة اًلقتصادية (مجمة

المحاسا األكؿ د. )2010

إف مخرجات الملظمة ب كل عاـ تلقسـ إلى مخرجات رميسة كمخرجات عرضية أك

ثالكية كهذه بم ؾ تساهـ في تمكيث البيمة كبالتالي ف ذا لـ تخصص الملظمة تكاليف لحماية

آثار اقتصادية كاجتماعيةد فضم عف أف اًلتجاه
البيمة كالحد مف التمكث سيترتا عمى ذلؾ اا
السامد في الكقت الحاضر لتقييـ األداء ًل يتكقف عمى ك اءة العمميات اًلقتصادية فحسا بل
أيضا ك اءة األداء البيمي كاًلجتماعي.
يمتد لي مل ا
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أيضا عف قياس كتقييـ األداء البيمي
كعمي ،ف ف المحاسبة يجا أف تككف مسؤكلة ا
كاإلفصاح عل ،في الك كفات المالية أك عمى كل مرفقاتد كليس هلاؾ مف ؾ أف تقييـ األداء

البيمي يعتمد عمى اللظـ المحاسبية فضم عف بيالات أخرػ غير بيالات المحاسبة التقميدية مثل

معدًلت التمكث كغيرها.

 1.1.2مشكمة الدراسة

أصبحت قضايا العلاية بالبيمة كالل قات كاًليرادات كالملافع المترتبة علاا تتصدر مكالة

بارزة كبالوة األهمية حكؿ العالـ بسبا عمقتاا الكثيقة برفاهية األلساف كبمستكؼ معي ت ،كتقدم،

مما أدؼ إلى زيادة الحاجة لتكفير البيالات الممممة عف البيمة إلى اإلدارة الداخمية لمملظمات
كالى أفراد المجتمعد كذلؾ لورض معالجة األمكر المتعمقة باا لممحافظة عمى البيمة كتقييـ أداء

الملظمات في هذا المجاؿ.

كعمية ف ف المعمكمات الحالية التي تقدماا المحاسبة إلى المجتمع في قكامماا المالية

السلكية لـ تعد كافية ألغراض البيمةد كالما تتطما تركيز المحاسبيف في الملظمات عمى

اًلقتصاديات المحتممة كملافع اًلدارة الداخمية اًلخرػ التي يمكف تحققاا مف استحداث المحاسبة

البيميةد هذا إضافة إلى اهتماـ المحاسبيف كالمراجعيف الخارجييف الذيف يتتبعكف البيالات المالية
كيتحققكا مف حقيقتاا كالتي مف ضملاا المعمكمات المتعمقة بالبيمة في القكامـ المحاسبية لذلؾ

يمكف صياغة م كمة الدراسة في التساؤًلت التالية-:

 .1هل هلاؾ إدراؾ لدؼ ادارة المل آت الصلاعية ألهمية المحاسبة البيمية؟

 .2ما مدؼ تكفر المقكمات األساسية لتطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية؟
 .3ما هي معكقات تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية؟

 .4هل يكجد تأثير لممتويرات الديمورافية (ال كل القالكلي لممل أةد مكاف عمل المل أةد
المؤهل العمميد سلكات الخبرةد المسمى الكظي ي ) حكؿ مدؼ تطبيا المحاسبة البيمية

في المل آت الصلاعية العاممة في قطاع غزة ؟
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 1.1.3أىداؼ الدراسة

تادؼ هذه الدراسة إلى تحقيا األهداؼ التالية :

 .1التعرؼ عمى م اكـ المحاسبة البيمية كأهميتااد كالعكامل التي ساعدت عمى تطكرها.
 .2التعرؼ عمى مدؼ تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية.

 .3تحديد أهـ الصعكبات كالمعكقات التي تكاج ،تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت
الصلاعية.

 .4التكعية بأهمية تطبيا المحاسبة البيمية علد إعداد البيالات كالتقارير المحاسبية.

 .5التعرؼ عمى كاقع القطاع الصلاعي ال مسطيليد كبياف أهـ التحديات التي تكاجا،
كمستقبل الصلاعة في فمسطيف.

 1.1.4أىميو الدراسة

تكمف اهمي ،الدراسة مف أهمي ،تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية حيث اف

اًلهتماـ بالمحاسبة البيمية لـ يعد مطمبا اختياري اد بل اصبح مطمبا عالميا كظاهرة اجتماعية
كاضح ،البثا ملاا الكثير مف لظـ المحاسبة البيمية في العالـ لذلؾ تسعي الدراسة الي ترسيخ

م اكـ المحاسبة البيمية في أذهاف إدارات المل آت الصلاعية كالتكعية بأهمية تطبيقاا كاظاار

ال كامد الممكف تحقيقاا مف خمؿ تطبيا المحاسبة البيمية باإلضافة إلى التعرؼ عمي المعكقات

التي تقف حامما أماـ تطبيقااد كالعمل عمى كضػع الحمػكؿ المزمة لمعالجتاا كتطكيرهاد حيث أف
هلاؾ اعتبارات كعكامل كخصامص بيمية هامة لمعديد مف الق اررات الت ويمية كاًلستثمارية

كالتمكيمية كهذه اًلعتبارات يلتج علاا تكم  ،متزايدة لمل آت األعماؿ كما أف تطبيا المحاسبة
البيمية يزيد مف ثقة الجماكر في المل أة فعلدما تقكـ المل أة ب ظاار أداماا اًلجتماعي كالبيمي
باإلضافة ألداماا المالي ف ف ذلؾ يزيد مف ثقة الجماكر باا ك يزيد مف تمسكاـ باا كبكجكدها .

 1.1.5فرضيات الدراسة

يمكف صياغة فرضيات الدراسة عمى اللحك التالي :

ً .1ل يكجد إدراؾ كافي لدؼ إدارات المل آت الصلاعية ألهمية تطبيا المحاسبة البيمية.
ً .2ل تقكـ المل آت الصلاعية باًللتزاـ بمبادغ تطبيا المحاسبة البيمية.

ً .3ل تكاج ،المل آت الصلاعية صعكبات أك معكقات في تطبيا المحاسبة البيمية.
ً .4ل يكجد تأثير لمعكامل الديمورافية (المسمى الكظي يد المؤهل العمميد سلكات الخبرةد
التخصص) لمككادر المحاسبية العاممة في المل آت الصلاعية عمى تطبيا المحاسبة
البيمية.
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 1.1.1منهج الذراست

مف أجل تحقيا أهداؼ الدراسةد قاـ الباحث باستخداـ الملاج الكص ي التحميمي الذؼ يحاكؿ

مف خمل ،كصف الظاهرة مكضكع الدراسةد كتحميل بيالاتااد كالعمقة بيف مككلاتاا كاآلراء التي
تطرح حكلاا كالعمميات التي تتضملاا كاآلثار التي تحدثاا.

كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:
.4

المصػػادر الثانكيػػة :حيػػث اتجػػ ،الباحػػث فػػي معالجػػة اإلطػػار اللظػػرؼ لمد ارسػػة إلػػى مصػػادر

البيال ػػات الثالكي ػػة كالت ػػي تتمث ػػل ف ػػي الكت ػػا كالم ارج ػػع العربي ػػة كاألجلبيػ ػة ذات العمق ػػةد كال ػػدكريات
كالمقػ ػػاًلت كالتقػ ػػاريرد كاألبحػ ػػاث كالد ارس ػ ػػات السػ ػػابقة التػ ػػي تلاكل ػ ػػت مكضػ ػػكع الدارسػ ػػةد كالبح ػ ػػث

كالمطالعة في مكاقع اإللترلت المختم ة.

 .2المصػػػادر األكليػػػة :لمعالج ػػة الجكال ػػا التحميمي ػػة لمكض ػػكع الد ارس ػػةد لج ػػأ الباح ػػث إل ػػى جم ػػع
البيالػػات األكليػػة مػػف خػػمؿ اًلسػػتبالة كػػأداة رميسػػة لمد ارسػػةد صػػممت خصيصػػاا لاػػذا الوػػرضد
كقد تـ ت ريغ كتحميل البيالات باستخداـ البرلامج اًلحصامي (.)SPSS

 1.1.1مجتمع الذراست:
يتككف مجتمع الدراسة مف مدراء أك محاسبي المل آت الصلاعية العاممة في فمسػطيف كالتػي

يزيػػد حجػػـ أرسػػمالاا عػػف لصػػف مميػػكف دكًلرد أمػا عيلػػة الد ارسػػة قػػاـ الباحػػث بتطبيػػا أداة الد ارسػػة
عمػػى جميػػع م ػػردات مجتمػػع الد ارسػػةد حيػػث تػػـ تكزيػػع  451اسػػتبالة عمػػى مجتمػػع الد ارسػػة كقػػد تػػـ

استرداد  451استبالة بلسبة .%411
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 1-2الدراسات السابقة

يختص هذا القسـ باستعراض أهـ الدراسات السابقة ذات العمقة بمكضكع الدراسةد حيث

قاـ الباحث بتقسيماا إلى دراسات عربية كأخرػ أجلبيةد كحرص عمى ترتيباا حسا تاريخ الل ر
لذلؾ يمكف تبكيا الدراسات كاًلبحاث السابقة كالتالي:

 1.2.1الدراسات العربية:

 .1دراسة لعبيدي ( )2014بعلكاف "القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية كاإلفصاح عنيا في
القكائـ المالية لتحسيف األداء البيئي ،دراسة حالة عمى مجمكعة مف المنشآت الصناعية
في الجزائر"

هدفت الدراسة إلى دراسة القياس المحاسبي لمتكاليف البيمية كاإلفصاح علاا في القكامـ
المالية لتحسيف األداء البيمي كتـ التأكد مف ذلؾ مف خمؿ دراسة ميدالية عمى مؤسسات صلاعة

اإلسملت في الجزامر باإلضافة إلى أطراؼ أخرػ متمثمة في المحاسبيف كمراجعي الحسابات
كالمل آت المالية كالضراماد كاعتمدت الدراسة عمى الملاج الكص ي التحميمي حيث تـ استخداـ
اًلستبالة كأداة لجمع البيالات.

ككالت لتامج الدراسة كما يمي:
 كجكد عمقة ارتباط بيف أهمية الكعي لدػ المسؤكليف بضركرة القياس كاإلفصاح المحاسبي
عف التكاليف البيمية كتحسيف األداء البيمي لممؤسسات الصلاعية.

 كجكد عمقة ارتباط بيف المخاكؼ كالمعكقات التي تحد مف تبلي تطبيا عممية القياس
كاإلفصاح المحاسبي عف التكاليف البيمية كتحسيف األداء البيمي لممؤسسات الصلاعية.

 كجكد عمقة ارتباط بيف كجكد قصكر في اللظاـ المحاسبي المالي كمعايير المحاسبة الدكلية
في القياس كاإلفصاح المحاسبي عف التكاليف البيمية كتحسيف األداء البيمي لممؤسسات

الصلاعية.

 كجكد أثر لمقياس كاإلفصاح المحاسبي عف التكاليف البيمية في تحسيف كتطػكير األداء
البيمػي لممؤسسػات الصلاعية.

كأكصت الدراسة بضركرة عمل الملظمات كالايمات العممية المحاسبية الدكلية كالكطلية عمى
القياـ بالدكر المطمكا ملاا فيما يخص حماية البيمةد كذلؾ عف طريا إصدار معايير محاسبية

الخاصة ب لزاـ المل آت خاصة الصلاعية ملاا عمى القياس كاإلفصاح عف التكاليف البيمية في
تقاريرها المالية كذلؾ بورض تحسيف األداء البيمي.
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 .2دراسة الخفاؼ ( )2012بعلكاف "أىمية القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية كدكرىا في
تفعيل جكدة المعمكمات المحاسبية التخاذ الق اررات دراسة استطالعية آلراء عينة مف

المنشآت الصناعية بمدينة المكصل"

هدفت الدراسة الي التعرؼ عمى أهمية القياس المحاسبي لمتكاليف البيمية كدكرها في ت عيل جكدة
المعمكمات المحاسبية ًلتخاذ الق اررات دراسة استطمعية آلراء عيلة مف المل آت الصلاعية

بمديلة المكصلد كاعتمدت الدراسة عمى الملاج الكص ي التحميمي مف خمؿ تكزيع استبالة عمى

عدد مف المل آت الصلاعية في العرؽ بادؼ الكصكؿ الي لتامج الدراسة

كقد تكصمت الدراسة إلى عدة تكصيات لتحقيا أهداؼ البحث كالمتمثمة :



تحديد أهمية قياس كتحميل التكاليف البيمية في المل آت الصلاعية .

التعرؼ عمى الدكر الذؼ تقكـ ب ،المحاسبة في التلمية كعمقتاا بالبيمة في المل آت

الصلاعية.


التعرؼ عمى المداخل كالطرؽ المستخدمة في قياس التكاليف البيمية.



التعرؼ عمى الصعكبات التي تكاج ،المل آت الصلاعية في قياس كتحميل التكاليف البيمية.



لمتمكث البيمي آثار اجتماعية كاقتصادية سمبية مما يؤدؼ إلى تدهكر المكارد المادية كالب رية

كأهـ اللتامج التي تكصمت الياا الدراسة ما يمي :

مما يبرز الدكر المحاسبي في قياس كتحميل هذه التكاليف.


مع لمك كتكسع المل آت الصلاعية تطكر م اكـ مسمكلية المل أة التي كالت في الماضي

تتجسد في تعظيـ الربح إلى المساهمة اًلجتماعية كالح اظ عمى البيمة .



رغـ الصعكبات التي تكاج ،المل آت الصلاعية تكجد قلاعة لدػ البعض ملاا ضركرة قياس
كتحميل التكاليف البيميةد كمف أهـ أسباا ذلؾ ما يمي :

أ -دكر قياس كتحميل التكاليف البيمية في تحديد التكم ة اللاامية لمملتجات أك الخدمات التي
تقكـ باا مما يساـ في زيادة فاعمية المعمكمات المحاسبية .

ا-دكر القياس كالتحميل السميـ لمتكاليف البيمية في اتخاذ الق اررات اًلدارية كالت ويمية.



يستخمص الباحث تلامي الكعي البيمي لدػ المل آت الصلاعية لمديلة المكصل كتكفير

المعمكمات المزمة حكؿ استراتيجية كخطط المل آت تجاه القضايا البيمية كما ت ير اللتامج إلى

ازدياد هذه الملافسة بيف المل آت كيرػ الباحث ألاا لتيجة م جعة تجاه اهتماـ المل آت
الصلاعية بأهمية قياس التكاليف البيمية.
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 .3دراسة الحسيني ( )2008بعنكاف "مدى تطبيق المحاسبة البيئة في شركات البتركؿ
الككيتية"

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ تطبيا المحاسبة البيمية فػي

ػركات البتػركؿ

الككيتيةد كبياف مدػ إدراؾ إدارات المل آت ألهمية تطبيا المحاسػبة البيميػةد كتحديػد أهػـ
الصعكبات كالمعكقات التي تكاج ،تطبيقااد اعتمدت الدراسة عمى الملاج الكص ي التحميمي حيث

استخدمت اًلستبالة كاداه لجمع البيالات كتكصمت الدراسة إلى ألً ،ل يكجد لدػ إدا ارت المل آت
إدراؾ كػاؼ لم اػكـ المحاسبة البيميةد كعدـ تطبيا المحاسبة البيمية فيااد كأف المعكقات

كالػصعكبات التػي تكاجػ ،تطبيا المحاسبة البيمية في

ركات البتركؿ الككيتية مجتمعة غير

مكجكدةد غير أف هلاؾ بعػض الصعكبات في بعض المل آتد كأكصت الدراسة-:
 ضركرة تكعية إدارات المل آت بم اكـ المحاسبة البيميػة.

 إصػدار الت ريعات الضركرية المزمة لتطبيا المحاسبة البيمية.
 حث المل آت عمى إل اء لظـ محاسبية تأخذ بعيف اًلعتبار التكاليف البيميةد كتعزيزها
بالككادر المؤهمة بمكضػكع المحاسػبة البيميػة.

 تدريا العامميف الحالييف عمى هذا اللكع مف المحاسبة.
 تحديد المستكيات اآلملة لضماف حماية مجاًلت البيمة المختم ةد كمراعاة اًلعتبارات

البيمية في مراحل اتخاذ الق اررات المتعمقة بالتلميػةد كاتخاذ اًلحتياطات المزمة لمحد مف

الم كمت المتكقعة لمتمكث.
 .4دراسة القطاطي ( )2007بعنكاف "منافع االفصاح عف التكاليف البيئية ،دراسة تطبيقية
عمى المنشآت الصناعية المساىمة المدرجة في سكؽ الماؿ الفمسطيني "

هدفت الدراسة إلى استعراض طبيعة التكاليف البيمية كملافع اًلفصاح عف تمؾ التكاليف
استلادا إلى اًلدبيات المحاسبية في هذا المجاؿد كاستخدمت الدراسة اًلستبالة كأداة لجمع
البيالات كالتي كزعت عمى العامميف في المل آت الصلاعية كتكصمت الدراسة إلى:

 ضركرة اهتماـ الايمة العامة لسكؽ الماؿ ال مسطيلي باإلفصاح البيمي لم ركات كب كل
خاص المل آت الصلاعية التي تسبا اًلضرار إلى البيمة ككضع القكاعد المزمة كالملظمة

لذلؾ أسكة بما معمكؿ ب ،في سكؽ الماؿ في الكًليات المتحدة األمريكية كالعديد مف الدكؿ
اًلكربية.

 ضركرة تبلي المعايير المحاسبية الدكلية المتعمقة باإلفصاح عف التكاليف البيمية لما لاا مف
دكر أساسي كهاـ في تحديد تمؾ التكاليف كأثرها عمى البيالات المالية.
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 ضركرة تطكير أسمكا عرض التقارير المالية لكي ت مل بيالات ت صيمي ،عف األداء البيمي
كاًلجتماعي لم ركات الصلاعية.

كأكصت الدراسة بضركرة اًلعتماد عمى اًلستراتيجيات الصلاعية في فمسطيف كسياسة التلمية

الصلاعية المستديمة كالتي تأخذ في اًلعتبار البعد البيمي علد إقامة أؼ م ركع صلاعيد

باإلضافة إلى تبلي المعايير المحاسبية الدكلية المتعمقة باإلفصاح عف التكاليف البيمية لما لاا مف

دكر أساسي كهاـ في تحديد تمؾ التكاليف كأثرها عمى البيالات المالية.

 .5دراسة االىدؿ ( )2005بعنكاف "دكر التكاليف البيئة في تقكيـ األداء البيئي لممنشآت
الصناعية"

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ فعالية األداء البيمي في المل آت الصلاعية اليملية

كتحديد الصعكبات التي تعيا عمل األداء البيمي في المل آت الصلاعية اليملية كتحديد العكامل
التي تساعد عمى رفع ك اءة األداء البيمي في المل آت الصلاعية اليملية.

كقد اعتمدت ملاجية الدراسة عمى األسمكا اًلستلباطي كاًلستقرامي كالكصف التحميمي في جمع

كتحميل البيالات مف كاقع المصادر األكلية كالثالكية حيث استطمعت الدراسة عيلة مف المل آت

الصلاعية اليملية.

كمف أهـ اللتامج التي تكصمت إلياا الدراسة ما يمي:



إف لظاـ تقكيـ األداء البيمي المتبع حالي ا في المل آت الصلاعية اليملية ًل يتلاسا



إف المل آت الصلاعية اليملية ًل تطبا لظاـ المحاسبة البيميةد كًل يكجد لدياا أؼ معايير

كالمتويرات البيمية الحديثة.

لمحد مف التمكث البيمي كالمحافظة عمى البيمة.


هلاؾ اقتلاع لدػ المديريف بعدـ قدرة لظاـ تقكيـ األداء البيمي الحالي عمى تكفير المعمكمات

الملاسبة لتر يد اتخاذ الق اررات.

كما كأكصت الدراسة بما يمي:

 ضركرة تطبيا لظاـ محاسبة التكاليف البيمية في المل آت الصلاعية اليملية حتى تستطيع
الملتجات اليملية الملافسة في األسكاؽ العالمية.

 ضركرة استخداـ المل آت الصلاعية اليملية لايكل متكامل مف مؤ رات تقكيـ األداء بما فياا
المؤ رات البيمية.

 ضركرة اهتماـ المل آت الصلاعية اليملية بالبيمة كالمحافظة عمياا كملع التمكث بكل ألكاع،
كأ كال،د كاًللتزاـ بما يسمى باإللتاج اللظيف.
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 .6دراسة السيد ( )2003بعنكاف "اىمية المحاسبة عف التكاليف البيئية لتحسيف جكدة
المعمكمات المحاسبية ،دراسة ميدانيو عمى المنشآت الصناعية في جدة "

هدفت الدراسة الى كضع إطار مقترح لقياس التكاليف البيمية كبياف اهمية قياس التكاليف

البيمية لتحسيف جكدة المعمكمات المحاسبيةد كاعتمدت الدراسة عمى الملاج الكص ي مف خمؿ
تكزيع استبالة ًلستقصاء اراء عيلة الدراسة.

كتكصمت الدراسة إلى ألً ،ل يكجد تطبيا فعمي لممحاسبة البيمية أك قياس التكاليف البيمية

كأف اللظاـ الحالي يكت ي فقط بحصر كحساا علاصر التكاليف المرتبطة بل اط المل أة دكف

األخذ بعيف اًلعتبار التكاليف البيمية لمل اط باإلضافة إلى أف هلاؾ إدراؾ متلامي لدؼ إدارة

المل آت الصلاعية بضركرة حساا التكاليف البيمية ألل طة المل أة.

كأكصت الدراسة بأهمية قياس التكاليف البيمية ًلـ لتامج القياس المحاسبي لاذه التكاليف

سيساعد في تحسيف جكدة المعمكمات المحاسبية مما يمكف اإلدارة كالمست يديف مف المعمكمات
القررات الت ويمية كالتمكيمية كاًلستثمارية كبالتالي تحقيا ميزة تلافسية.
المحاسبية مف تر يد ا
 .7دراسة أبك العزـ ( (1998بعنكاف "مشاكل قياس تكاليف كرقابة أضرار التمكث اليكائي
الناتج عف الصناعة ،نمكذج كمي مقترح لتقييـ بدائل تخفيض معدؿ االنبعاث عمى
مستكى المنشأة".

هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بم كمت قياس تكاليف الرقابة عمى أضرار التمكث
الاكامي اللاتج عف الصلاعةد كاقتراح لمكذج كمي يساعد المل أة الصلاعية في تقييـ بدامل

تخ يض معدؿ اًللبعاثات الممكثة لماكاء .كلعل مف أهـ ما تكصمت إلي ،الدراسة هك أف أضرار

التمكث الاكامي اللاتج عف الصلاعة ًل تقتصر آثاره الضارة عمى مستكػ الدكلةد كالما تمتد آثاره
عمى مستكػ ملاخ الكرة األرضيةد ككجكد التربةد كالخ اض مساحة اليابسة .كما أف الرقابة

كالتحكـ في التمكث عمى المستكػ الدكلي يلقرض لتيجة الصعكبات التي مف أهماا :عدـ تكافر

المل آت الدكلية التي لدياا القدرة عمى ملع أك تخ يض اًللبعاث باللسبة لمدكؿ الصلاعية الكبرػ .
كقد تمكف الباحث مف اقتراح لمكذج كمي مف أجل التقييـ المحاسبي لبدامل تخ يض معدؿ

اًللبعاث عمى مستكػ المل أة في حالة زيادة اًللبعاث ال عمي المسمكح ب،د كقد تمكف الباحث مف
تطبيا اللمكذج المقترح عمى حالة افتراضية.

10

 1.2.2الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ) (Gloria et. al, 2012بعنكاف " Environmental Cost Accounting
and Cost Allocation (a Study of Selected Manufacturing

)."Companies in Nigeria

هدفت الدراسة إلى تحديد مدؼ تطبيا

المل آت الليجيرية للظـ التكاليف البيميةد

كاعتمدت الدراسة عمى اًلستبالة كأداة لجمع البيالات حيث استقصت الدراسة آراء  105محاسبيف
مكزعيف عمى  25ركةد كتكصمت الدراسة إلى أف غالبية المل آت الليجيرية ًل تزاؿ تستخدـ
اللظاـ التقميدؼ في تخصيص التكم ة

كادراج

المصاريف التي ًل يمكف تتبعاا تحت بلد

المصاريف العامة أك غير المبا رةد كبالتالي ف ف المل آت عيلية الدراسة تدرج التكاليف البيمية
تحت بلد الل قات غير مبا رة كهلا يصعا تتبعاا كقياساا كتحديد تكم ة الكحدةد كأكصت الدراسة

بضركرة إعداد لظـ إدارة تكاليف بيمية تعتمد في عمماا عمى تحديد مجمعات لمتكم ة كمف ثـ

تكزيعاا عمى كحدات اإللتاج كلمكذج مماثل للظاـ ( )ABCلتخصيص التكاليف البيمية لكل
كحدة.

 .2دراسة ) (Soloman and Thomsan, 2009بعنكاف

Satanic Mills? An

illustration of Victorian external environmental accounting

تقكـ هذه الدراسة عمى تقكيـ حساا ال يكتكرؼ البيمي لتمكث مياه لار(  (Wattleكيظار

هذا الحساا البيمي الخارجي مسببات الم كمت البيميةد كيكفر رؤية قيمة بخصكص التطكر
التاريخي لممحاسبة اًلجتماعية كالبيميةد كيبيف التحميل مف خمؿ هذا الحساا برلامج إصمح

مؤسسي لخما لظـ تخ ف مف الخراا كاألضرار اللاجمة عف اللمك الصلاعيد كتقدـ هذه الدراسة

حجة م ادها :أف لممحاسبة البيمية المسببة لمم كمتد تقميدا أطكؿ مما كاف معركفا مف قبل في
األدبيات كالتقارير البيمية كاًلجتماعية لممؤسسات.
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 .3دراسة ) (Joshi& lave, 2002بعنكاف " Estimating the Hidden Costs of
"Environmental Regulation

هدفت الدراسة إلى قياس مدؼ فعالية لظـ المحاسبة عمى تحديد كقياس التكاليف اللاتجة

عف اًللتزاـ بالقكاليف البيميةد سكاء كالت هذه التكاليف م صح علاا أك مدرجة ضمف حسابات

أخرػ مثل المصاريف غير المبا رةد كتـ عمل مقابمت مع أكثر مف  55عامما في المل آت
الصلاعية لمتكصل إلى اللتامج .كتكصمت الدراسة إلى أف التحديد غير الملاسا لمتكاليف البيمية

كادراجاا ضمف الحسابات األخرػ قد يؤدؼ إلى سكء عرض لمتقارير المالية .كأكصت الدراسة
بضركرة تطكير لظـ المحاسبة كايجاد لظاـ قادر عمى تحديد كقياس التكاليف اللاتجة مف اًللتزاـ

بالت ريعات البيمية كعرضاا في التقارير المالية لم ركة.

 .4دراسة ) (Kennedy, 1998بعنكاف " Integrating total cost assessment
"with new management practices and mandates

هدفت الدراسة إلى تحميل العمقة بيف أساليا المحاسبة اإلدارية الحديثة كم اهيـ إدارة

التكاليف البيميةد حيث استخدمت قاممة استقصاء ألخذ آراء مجمكعة مف خبراء المحاسبةد
كتكصمت الدراسة إلى أف استخداـ أساليا المحاسبة اإلدارية الحديثة مثل التكم ة عمى اساس

الل اط كادارة الجكدة ال اممة كغيرها يساعد عمى تحديد كقياس التكاليف البيميةد بل كيساعد عمى

تتبعاا كتحديد تكم  ،الكحدةد كأكصت الدارسة بضركرة تطبيا أسمكا التقدير الكمي لمتكم ة

()Total Cost Assessmentد باإلضافة إلى اساليا أخرػ لبياف إجمالي تكم ة اإلدارة البيمية
ألل ط ،المل اة.

 .5دراسة ) (Anonymous, 1997بعنكاف "."Environmental Accounting

هدفت الدراسة إلى التأكد مف كجكد دًلمل عممية ت يد اف المديريف ًل يدرككف حجـ التكاليف التي
تتحمماا المل أة لتيجة القكاليف كالتلظيمات البيمية كالعكامل البيمية األخرػ كذلؾ بسبا أف أساليا
المحاسبة التقميدية تخ ي التكاليف البيمية ضمف المصركفات غير المبا رة.

كمف أهـ لتامج الدراسة تقديـ بعض اًلقتراحات لتطكير اساليا المحاسبة عف التكاليف البيمية

لورض تحقيا قياس أفضل لاا كمف هذه اًلقتراحات :تقديـ تقارير لإلدارة العميا بالتكاليف البيمية
لمق اررات اإلدارية التي تـ اتخاذهاد تحديد علاصر التكاليف البيميةد تحديد مسمكلية اإلدارة العميا
عف التكاليف البيمية لق اررتاـد تكفير حكافز مادية لممديريف التل يذيف في حاؿ خ ض التكاليف

البيمية.
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كأكصت الدراسة بكجكا اإلفصاح عف التكاليف البيمية ب كل مل صل تماـ عف التكاليف األخرػ
كعدـ تحميل التكاليف البيمية عمى أؼ لكع مف المصركفات كتقديـ تقارير مخصص ،لإلدارة العميا

تعرض التكاليف البيمية لمقرات اًلدارية الصادرة ملاا.
 .6دراسة ) (Ranganathan, 1996بعنكاف " Environmental Accounting: A
" cool for Better Management.

هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أهمية التقرير المحاسبي عف التكاليف البيميةد كتكصمت

إلى المل عة اًلضافية لبيالات التكاليف البيمية تؤدؼ إلى زيادة األرباح كاستخداـ المكارد المتاحة
بك اءة أ كبر كتحسيف اًلداء البيمي كهذا ال اـ بساعد في عممية اختيار المكاد الخاـ الملاسبة

كادارة تكم ة المكاد التال ة كتحسيف اساليا ق اررات التسعير ككذلؾ أساليا قياس تكم ة الملتج عمى

مستكؼ اقساـ المل أة المختم ةد كأهـ ما أكصت ب ،الدراسة هك ضركرة استخداـ تقارير التكاليف
البيمية في عممية التخطيط كاتخاذ القرار.

 .7دراسة ) )Baker, 1996بعنكاف " Environmental Accounting Conflicts
" .and Dilemmas

هدفت الدارسة إلى التأكد مف فاعمية األساليا التقميدية لممحاسبة اًلدارية في امداد

اًلدارة ببيالات التكاليف البيميةد كتكصمت الدراسة إلى عدـ كجكد لظاـ معمكمات يحقا التكامل

بيف كافة اللكاحي البيمية كالمحاسبية كاًلقتصادية لم ركةد كأكصت الدراسة بضركرة العمل

كاستمرار البحث كالتطكير مف أجل الكصكؿ إلى لظاـ معمكمات يحقا التكامل في كافة اللكاحي

اًلجتماعية كالبيمية كاًلقتصادية لم ركة.

 .8دراسة ) (Epstein, 1996بعنكاف "."Accounting for Product Take Bake
هدفت الدراسة إلى التأكد مف أف األساليا التقميدية لممحاسبة اإلدارية ًل تستطيع أف

تكفر معمكمات محاسبية حكؿ التكاليف البيمية يمكف اًلعتماد عمياا مف قبل متخذؼ القرارد

خاص ،مع العداـ القدرة عمى تحديد كقياس التكاليف البيمية لألل طة اإللتاجية .كتكصمت الدراسة

إلى أف استخداـ األساليا التقميدية لممحاسبة اإلدارية يؤدؼ إلى تكفير معمكمات غير ممممة في

اتخاذ القرار مما يلتج عل ،تضخـ في التكم ة .كأكصت الدراسة بضركرة تحديد تكم ة الملتج عمى

أساس تحميم ،بالتكاليف البيمية كالتي تسبا في إحداثااد كهذا مف

أل ،يقدـ ملافع جديدة

لمتخذيف القرار حيث يمكف استخدام ،لمم ارقة بيف البدامل كاختيار الملتج اًلفضل.
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 1.2.3التعميق عمى الدراسات السابقة:

مف خمؿ استعراض الدراسات السابقة تبيف اآلتي:

ً .1ل يكجد اهتماـ مف ال كر المحاسبي بالقياس كاإلفصاح البيمي لتمبية احتياجات المست يديف
مف القكامـ كالتقارير المالية مف المعمكمات المتعمقة باألداء البيمي لممل آت مف أجل المساعدة

في تر يد الق اررات.

 .2إف المعايير المحاسبية المتعمقة بالقضايا البيمية غير كافيةد كهلاؾ حاجة متزايدة لمعايير
كاصدارات جديدة تساعد في حل م اكل البيمةد كت عيل دكر مدققي الحسابات.

 .3لـ تتعرض الدراسات السابقة لمكضكع المحاسبة البيمية مف كل جكالب ،أك المحاسبة البيمية

كلظاـ بل أف غالبية الدراسات السابقة تكممت ب كل مختصر عف مكضكع اإلفصاح

المحاسبي عف التكاليف البيمية كليس المحاسبة البيمية كلظاـ.

 .4أف هلاؾ إجماع عمى عدـ كجكد لظـ محاسبة بيمية قادرة عمى تحديد كقياس التكاليف اللاتجة
عمى القكاليف كالت ريعات البيمية.

ما يميز الدراسة الحالية

يمكف تحديد أهـ الجكالا التي تميزت باا الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في اللقاط التالية:

 .1التعرؼ عمى المدػ الذؼ كصمت إلي ،المل آت الصلاعية في قياس التزاماتاا البيمية
كاإلفصاح علاا في حساباتاا الختامية.

 .2التأصيل العممي الدقيا لم اكـ القياس كاإلفصاح البيمي كلظـ المحاسبة البيمية.

 .3العمل عمى تكضيح مدػ فعالية لظـ المحاسبة البيمية في تكفير المعمكمات المزمة
كالممممة لتر يد الق اررات اإلدارية.

 .4الكقكؼ علد أهـ المعكقات التي تحكؿ دكف قياـ المل آت الصلاعية في غزة بقياس تأثيراتاا
البيمية كاإلفصاح علاا محاسبياد كهذا باعتبار أف م اكـ المحاسبة البيمية جديد لسبيا.
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المحاسبة البيئية
 2.1مقدمة:
تزايد اًلهتماـ بقضايا كم كمت البيمة في السلكات األخيرة ب كل أدػ إلى بذؿ العديد
مف الجاكد لعمج م كمت ،مما أثار العديد مف التساؤًلت حكؿ عمقة هذه الم كمت البيمية
باألل طة اًلقتصادية كالتلمكيةد لمعرفة مدػ تأثيرها عمى استمرار التلمية كتكاصماا كقياس اآلثار
البيمية لمم ركعاتد متمثمة في قياس التكاليف كالملافع البيمية اللاتجة علااد أصبحت مف األمكر
الحيكية كالمامة لمتخذؼ الق اررات عمى كافة المستكيات.
تحتل األل طة البيمية أهمية كبيرة بيف غيرها مف األل طة العديدة داخل

ركات

األعماؿد خاصة بعد تزايد اًلهتمامات مف جالا المستثمريف كالمجتمع لمحصكؿ عمى معمكمات
عف األداء البيمي لاذه المل آتد ككذلؾ حرص اإلدارة في العديد مف المل آت عمى اًلست ادة مف
تمؾ األل طةد سكاء ارتبطت التكاليف باألل طة البيمية الجارية أك الرأسمالية أك اًللتزامات البيمية
التي تكقع أف يتـ تحمماا مستقبما (سعيدؼد .)43 :2014
لقد حصمت تطكرات عدة في

تى المجاًلتد حظي القطاع الصلاعي بجزء ملااد

باعتباره مف أكثر القطاعات ارتباط ا بالبيمة كقضاياهاد األمر الذؼ كج ،عديد مف المل آت
الصلاعية إلى تطكير ممارساتاا بما يتمءـ كالح اظ عمى التكازف البيميد كيتـ ذلؾ مف خمؿ
اعتماد محاسبة اقتصادية متكاممة تككف بديمة عف تمؾ التقميديةد كالتي يمكف أف تكفرها محاسبة
التكاليف البيمية (الحسيفد .)2 :2014
كفي ظل التزايد المستمر دكلي ا ًلعتبارات كمتطمبات حماية البيمةد ف ل ،مف المتكقع أف
يمقى ذلؾ أعباء عمى إدارة المل آت الصلاعية كالمل آت اًلقتصادية مف حيث ضركرة اًللتزاـ
بالقكاعد كالتلظيمات البيمية مع األخذ في اًلعتبار اآلثار المترتبة عمى هذا اًللتزاـ علد إعداد
الخطط اإللتاجية في المستقبلد ككذلؾ علد تقكيـ األداء لألل طة المختم ة لم ركةد كما أف التزايد
المستمر لميل المستامكيف لحك استخداـ ملتجات غير ضارة بالبيمة مع اًلهتماـ باعتبارات الجكدة
كالسعر الملاسا مف المتكقع أف يؤدؼ الى استجابة المل أة لألعباء الخاصة باألل طة البيمية
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المزمة حتى يمكلاا تحقيا التكافا البيمي المل كد مف جاةد كمف جاة أخرػ تدعيـ مكق اا
التلافسي في السكؽ كلدػ المستامكيف عف طريا تبلي سياسات إلتاجية تتما ى مع تكقعات
المجتمع كاحتياجات المستامكيف لحك إلتاج كاستخداـ ملتجات صديقة لمبيمةد األمر الذؼ يترتا
عمي ،ظاكر ما يعرؼ بالمحاسبة البيمية كالتي يتكقع أف يككف حجماا مؤث ار عمى هيكل اإلل اؽ
العاـ في المل أة (سكيمـد .)170 :2001
تعد المحاسبة البيمية أحد األدكات التي تساعد في فاـ الدكر الذؼ تؤدي ،البيمة في
اًلقتصادد حيث تكفر المحاسبة البيمية المعمكمات التي تسمط الضكء عمى مساهمة المكارد
الطبيعية في تحقيا الرفاهية اًلقتصادية كالتكاليف التي ي رضاا التمكث أك تدهكر المكاردد كلاذا
أطما عمى هذا الحقل مف المحاسبة "بالمحاسبة الخضراء" لممساعدة في تكفير فاـ استخداـ
األدكات لتحسيف األداة البيمية كيعتبر م اكـ المحاسبة البيمية هك أبرز مممح التطكر المحاسبي
المعاصر.
أصبحت المحاسبة البيمية مف األدكات الاامة المساعدة في فاـ الدكر الذؼ تقكـ ب ،البيمة
في اًلقتصادد فالحسابات البيمية تكفر بيالات تكضح مدػ مساهمة المكارد الطبيعية في تحسيف
اًلقتصادد فضما عف إظاار التكاليف الم ركضة عمى الملظمات بسبا التمكث الذؼ تحدث ،لمبيمة
كيسبا تدهكر المكارد الطبيعية كاستل اذها (القطاطيد .)27 :2007

 2.2نشأة المحاسبة البيئية:
ارتبط ظاكر تطبيقات المحاسبة البيمية بظاكر المسمكلية البيمية التي تمثل جزءا مف
المسمكلية اًلجتماعية لمم ركع كالتي تضـ جميع األل طة اًلجتماعية التي تقكـ باا المؤسسةد
سكاء كالت اختيارية أـ إجباريةد أك لصالح المساهميف أك العامميف أك المجتمع بص ة عامة.
كظارت المسمكلية البيمية كتطكرت خمؿ مراحل متمحقة لتيجة ازدياد الكعي البيميد
ككمحاكلة جادة لمحد مف التمكث بمختمف ألكاع ،كت جيع المحافظة عمى البيمة كتلميتااد كتلبع
المسمكلية البيمية مف قاعدة عامة هي كجكا تحميل المتسبا في الضرر بتكاليف إصمح ما
ترتا عمى الضرر أك تحميل الممكث بتكاليف إزالة التمكثد كمعاقبت ،عف أية التااكات بيمية في
حالة عدـ التزام( .،بف عمارةد . )2 :2011
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كيذكر (القطاطيد  )30 :2007أف المحاسبة البيمية في فترة السبعيلات مف القرف
الع ركف الماضي قد لالت اهتمام ا تجريبي ا ممحكظ ا كالت ا ار بحثي ا كاسع اد تمها خمؿ الثماليات
كحتى ملتصف التسعيليات إهماؿ كاضح كصل إلى حد التجاهل الكامل مف برامج البحث
العمميد كقد ًلقت المحاسبة البيمية كًلدة جديدة خمؿ التسعيليات مف القرف الماضيد كمع بداية
القرف الحالي بدأت كل مف المحاسبة اًلجتماعية كالبيمية تتكاممف كتحكزاف اهتماـ اإلدارة
كالمحاسبة كالقالكف كاألحياء كالبيمة.

 2.3مفيكـ المحاسبة البيئية:
تعد المحاسبة عف المسمكلية البيمية أحدث مراحل التطكر المحاسبيد كلقد ل أ هذا
التطكر لتيجة لمزدياد المستمر في حجـ كقدرات المل آت اًلقتصادية كبص ة خاصة المل آت
المساهمة فالمل آت اًلقتصادية المعاصرة لاا تأثيرات مالية كبيمية كاسعة اللطاؽ سكاء مف كجاة
اًلقتصاد الكطلي أك في مجمكعة أك مف حيث تعدد األطراؼ ذكؼ المصمحة في تتبع اقتصاديات
تمؾ المل آت( .جربكع كحمسد . )8 :2006
كبالرغـ مف صعكبة تحديد تعريف دقيا لم اكـ المحاسبة البيمية إًل أف هلاؾ عدة
اجتاادات هادفة إلى تعري اا:
عرفاا الخ اؼ بألاا نالتزاـ المؤسسة بالمساهمة في التلمية المستدامة مف خمؿ العمل
مع مكظ ياا كالمجتمع المحمي لتحسيف مستكػ معي ة األفراد بأسمكا يخدـ التجارة كالتلمية في
آف كاحدن (الخ اؼد .)20 :2012
كتعرؼ كذلؾ بألاا نمجمكعة ممارسات تتـ في المؤسسة إما عمى المستكػ الكطلي أك
عمى مستكػ المؤسسةد تقكد إلى فاـ كادارة جيدة لمجكالا البيمية كما يتبعاا مف تكم ةن (الحسيليد
.)12 :2008
كتعرؼ أيضا عمى ألاا نمجمكعة األل طة التي تختص بقياس كتحميل األداء البيمي
لممؤسسات كتكصيل تمؾ المعمكمات لم مات المختصةد كذلؾ بورض مساعدتاـ في اتخاذ الق اررات
كتقييـ األداء البيمي لتمؾ المل آتن)Gloria et. al., 2012: 10( .
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كيرػ (حسليفد  )9 :2001بأف المحاسبة البيمية نالمظمة التي توطي جميع المجاًلت
المحاسبية التي قد تتأثر باستجابة المل آت لمقضايا البيمية المحيطة بااد بحيث يمكف كصف
المحاسبة بألاا مرآة تعكس التويرات التي تحدثاا المل آت عمى البيمة المحيطةن.
كما كيرػ كل مف ) (Pearce & Ward, 2002: 11أف المحاسبة البيمية هي عبارة
عف جمع كتحميل كتقرير بيمي كمالي ألداء الملظمة أك المؤسسة مف خمؿ الحصكؿ عمى
البيالات كالمعمكمات مف اللظـ اإلدارية المكجكدة بالملظمة مثل (إدارة البيمة كلظـ المحاسبة
المالية) كذلؾ مف خمؿ اتخاذ القرار الملاسا مف أجل تقميل اآلثار كالتكاليف البيمية.
بيلما بيف (بامزاحـد  )14 :2003اف المحاسبة البيمية تاتـ بالتأثير البيمي الذؼ تترك،

ركة ما عمى البيمةد كتككف قياساتاا بمصطمحات فيزيامية بخمؼ قياسات المحاسبة التقميدي.،
كقد أ ار (عبكدد  )22 :2010أف جكهر المحاسبة البيمية يتمثل في اللقاط التالية:
.1

ل اط خدماتي يكفر المبادرات كالسياسات البيمية بما فياا التكاليف كالملافع البيمية التي

تل أ عف ممارسة الملظمات ل اطاتاا.
.2

كسيمة لقياس األل طة اًلقتصادية المتعمقة بالل اط البيمي.

.3

لظاـ لممعمكمات تساعد اإلدارة كاألطراؼ المسمكلة في اتخاذ القرار كتحقيا رقابة فعالة.

.4

بياف كتحديد التأثيرات اللقدية كالكمية المؤثرة ب كل بيمي.
كيمكف تقسيـ فمات المحاسبة البيمية إلى فمتيفد تككف متكافقة مع هيكل األلظمة

المحاسبية التقميديةد كهي( :بامزامحد )21 :2003

 -1المحاسبة البيمية الداخمية ) : ) Internal Ecological Accounting

تادؼ إلى جمع معمكمات بيمية داخميةد كهي متمم ،لممحاسبة اإلدارية التقميديةد كتعد

أساليا قياساا لتأثيرات ملتجات أك عمميات معيلة لم ركات عمى البيمة أمر في غاية األهمية
كذلؾ مف أجل اتخاذ ق اررات إدارية سميمة كالذؼ يعد أم ار ضركري ا ألؼ لظاـ إدارؼ بيمي سميـ.
 -2المحاسبة البيمية الخارجية (: (External Ecological Accounting

تادؼ إلى جمع المعمكمات كتقديماا لألطراؼ الخارجية الماتمة بالبيمة (المقرضيفد

كالجمعيات البيميةد كسامل اإلعمـد كغيرهـ مف الجاات األخرػ)

كبلاء عمى ما سبا؛ ف ف ملظكمة المحاسبة البيمية تعد فرعا مف فركع المحاسبة تاتـ بما يمي:

أ -األل طة كاألساليا كاأللظمة.

ا -التسجيل كالتحميل كل ر التقارير.

ج -التأثيرات التي تلتج عف عكامل بيمية للظاـ اقتصادؼ محدد.
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كيتضح مف التعاريف السابقة ألاا ات قت عمى إبراز اهتماـ المحاسبة البيمية بكظي تي
قياس األداء البيمي لممؤسسات كالتقرير عف لتامج القياس بما يك ل إحراء تقييـ لألداء البيمي ألؼ
مؤسسة مف قبل المجتمع.
كأخي ار يمكف تعريف المحاسبة البيمية تعري ا امما عمى ألاا مجمكعة األل طة التي
تختص بقياس كتحميل األداء البيمي لكحدة محاسبية معيلة كتكصيل تمؾ المعمكمات المزمة
لم مات المختصةد كذلؾ بادؼ مساعدتاـ في اتخاذ الق اررات الملاسبة كتقييـ األداء البيمي
لممل أة.

 2.4مفيكـ تكاليف التمكث (الضرر) البيئي:
ياتـ التقييـ اًلقتصادؼ لمتمكث البيمي بكضع قيـ مالي ،تعكس األرباح أك التكاليف المالية

التي تعكس األرباح كالخسامر في الرفاهية كالمل عةد كما يقصد بالربح في الرفاهية كالمل عة البيمية
هك تحسيف لكعية البيمة مف ماء كهكاء كمكارد طبيعيةد كما يقصد مف خسامر في الرفاهية
كالمل عة هك التمكث في تى ألكاع ،كأض ارره (الحسيلي د.)25 :2008

إف مف أهداؼ استخداـ القيـ اًلقتصادية لتحديد تكاليف الضرر البيمي هك الكصكؿ إلى

المستكيات المثمى مف التمكث كالك اءة في استومؿ المكارد الطبيعيةد كيمكف تقييـ تكاليف

األضرار البيمية قبل البدء بالل اط اًلقتصادؼد كأيضا خمؿ القياـ بالل اط اًلقتصادؼ كذلؾ بعد
فرض القكاليف الرادعة التي مف ألاا التخ يف مف الضرر البيمي.

كثير مف األرباح البيمية ًل تأخذ صيوة أرباح لقديةد كتظار جميا في
ا
كقد لجد أف

التحسف البيمي كلكعية الحياة )الليشد.)23 :1999

كقد حدد جع ر كجااف لم اكـ تكاليف تمكث البيمة :أحدهما مف كجاة لظر المجتمعد

كهي ألاا" التكاليف التي يتحمماا المجتمع لتيجة األضرار التي تمحا ب ،كالمتسببة عف األل طة
المختم ة لمم ركعات الصلاعية كالتجاريةن .كاآلخر مف كجاة لظر الكحدة اًلقتصادية المسببة

لمتمكث كتسمى أحيالا التكاليف البيميةد كهي" قيم ،عكامل اإللتاج كالجاكد المزـ استل اذها إلعادة

البيمة إلى ما كالت عمي ،مف قبلد بعد إلحاؽ أضرار مادية كب رية باا لتيجة قياـ هذه

الم ركعات بمزاكلة أل طتاا المختم ةد كتتمثل أيضا في الضراما التي ت رض عمياا مف قبل

الدكلة مقابل اآلثار الضارة لمل اط عمى البيمة"(جع ر.)33 :1993

كيمكف أف ت مل التكاليف البيمية تكاليف التخمص مف الل ايات كتجلبااد كالمحافظة عمى

جكدة الاكاء كتحسيلااد كاجراء البحكث مف أجل الكصكؿ إلى ملتجات ملاسبة ب كل أفضل لمبيمة
(المجمع العربي لممحاسبيف القالكلييف كاألمـ المتحدةد )1999

20

 2.5أىمية المحاسبة البيئية:

لقد ازدادت أهمية المحاسبة البيمية لتيجة العديد مف العكاملد مف أبرزها (بف عمارةد

-:)4 :2011
.1

تزايد اًلعتراؼ بالمحاسبة البيمية لممؤسسات اًلقتصاديةد حيث كالت مسمكلية المل آت

تتمثل في تحقيا الربح الذؼ يستخدـ كمعيار امل لتقييـ األداءد إًل أف الظركؼ اًلجتماعية
كالبيمية المحيطة كظاكر الت اكت الكبير في الدخكؿ كتمكث البيمة لتيجة مزاكلة المل أة لل اطاا
قد أثر في مكالة هذا الادؼ فمـ تعد األرباح المحققة تستخدـ كمعيار امل تقييـ األداء بل
يتعيف عمى المحاسا القياـ بتحميل

امل لألثر اًلجتماعي لممؤسساتد كتكفير البيالات

الممممة عف التكاليف كالملافع البيمية ككي ية تكزيع تمؾ الملافع عمى المجتمع.
.2

التركيز عمى جالا التكاليف في مجاؿ قياس األداء البيمي كاهماؿ الملافع اًلجتماعيةد

حيث أف معظـ الدارسات التي تلاكلت قياس التكاليف البيمية لممؤسسات قد أهممت مكضكع
الملافع اًلجتماعية مما أدػ إلى ارت اع التكاليف الكمية لممؤسسات التي تتحمل مسمكلياتاا
اًلجتماعية.
.3

المطالبة المتزايدة مف قبل بعض الدكؿ كالايمات كالجمعيات المحاسبية لممل آت

اًلقتصادية باإلفصاح عف البيالات التي لاا مضمكف بيمي ًلسيما بعد التطكر الكبير في المجاؿ
الصلاعي كزيادة التمكث لبيمة محيطة بالم اريع مما تطما ضركرة اًلفصاح عف هذا األداء
لمعرفة مدػ قياـ المل أة بمسمكلياتاا البيمية.
.4

أصبحت القضايا المرتبطة بالمحاسبة البيمية ذات صمة كبيرة بالمل آتد سكاء كالت

تجارية أك ملظمات غير محققة لمربحد أك مؤسسات حككمية كالبمديات كمؤسسات الدكلةد ألف
قضايا مثل تمكث البيمة باتت ت كل م كمة اقتصادية كاجتماعية كسياسية في ألحاء العالـ
جميعااد كيجرؼ اتخاذ إجراءات عمى المستكييف الكطلي كالدكليد لحماية البيمة كخ ض آثار
التمكث كملعاا.
.5

اًللتقادات المكجاة للظاـ المحاسبة التقميدية مف حيث مقابمة اإليرادات بالتكاليف المزمة

لتحقيقاا كدكف األخذ في اًلعتبار التكاليف البيمية مما يؤدؼ إلى جعل القكامـ المالية ًل تممـ
الكاقعد كمف ثـ ًل يمكف اًلعتماد عمياا في تحديد كعاء الضريبة كاألرباح القابمة لمتكزيع.
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 2.6أىداؼ المحاسبة البيئية:
يرػ (لكرد  )20 :1999أف هلاؾ هدفاف أساسياف لمتقرير المالي البيمي-:
األكؿ :أف قرار اًلستثمار يتطما أف يقدـ التقرير المالي معمكمات لممستثمريف كالدامليف
كالمست يديف اآلخريف لصلع ق اررات استثمارية سميمة.
الثالي :هك تقديـ معمكمات محاسبية تخدـ اإلدارة كذلؾ لمحكـ عمى فعالية اإلدارة في استخداـ
مكارد المل أة كتسيرها كبص ة عامة ف ف التقرير المالي يركز عمى إعداد تقارير ذات هدؼ عاـ
لمكفاء بالحاجات المعمكماتية لممست يديف الخارجيف المحتمميف.
كبيف (لط يد  )12 :2005أف األهداؼ األساسية لممحاسبة البيمية تتمثل في اآلتي-:
.1

تحديد كقياس صافي المساهمة اًلجتماعية لممؤسسة التي ًل ت تمل فقط عمى علاصر

التكاليف كالملافع الخاصة كالداخميةد كالما أيض ا تتضمف علاصر التكاليف كالملافع الخارجية
(اًلجتماعيةد كالبيمية) كالتي لاا تأثير عمى فمات المجتمعد كيلبع هذا الدكر مف قصكر
المحاسبة التقميدية في مجاؿ البيمة لممؤسساتد كيرتبط هذا الادؼ بكظي ة القياس المحاسبي.
.2

تكفير المعمكمات عف المحاسبة البيمية لممؤسسة اًلقتصادية لمطكامف المختم ة التي

ياماا هذا األداء كالتي تساعدهـ في تقييـ األداء البيمي.
.3

تحديد كقياس مساهمة المؤسسة ككحدة متكاممة ألحد أك أكثر مف لظـ تسمـ التكلكلكجيا

لمعكامد اًلجتماعية اًلجمالية كالتضحيات التي تككف قابمة لمتميز لتمؾ اللظـ.
.4

تقييـ األداء البيمي لممؤسسة مف خمؿ تحديد ما إذا كالت استراتيجياتاا كأهدافاا تتما ى

مع األكلكيات اًلجتماعية كالبيمية مف جاةد كمع طمكح المؤسسة لألفراد بتحقيا لسبة معقكلة
مف األرباح مف جاة أخرػد كتمثل العمقة بيف أداء المؤسسة اًلقتصادؼ كالرفاهية اًلجتماعية
العلصر الجكهرؼ.
.5

المساهمة في تحسيف عممية التصليع داخل المؤسسةد كذؾ مف خمؿ اًلستخداـ األمثل

لممكاردد كطرؽ التخمص مف الل اياتد ككذلؾ تقييـ المخاطر الخ ية في إصدار الملتجات
كاستامكااد في تحسيف صكرة المؤسسة أماـ المجتمع.
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 2.7كظائف المحاسبة البيئية:
تلقسـ كظامف المحاسبة البيمية إلى الكظامف اآلتية (القيسيد -:)16 :2011
 .1كظامف داخمية :إف الكظامف الداخمية لممحاسبة البيمية تجعل باإلمكاف بلاء لظاـ معمكمات
بيمي لم ركة يساعد في الح اظ عمى التكاليف البيمية كاداراتااد كتحميماا لمحصكؿ عمى
الملافع كيعزز فعالية كك اءة أل طة الح اظ عمى البيمة مف خمؿ القرار الملاسا.
 .2كظامف خارجية :إف القياس الكمي ألل طة المحافظة عمى البيمة اإلفصاح عف اللتامج
المترتبة عمى ذلؾ تسمح بالتأثير في عممية اتخاذ الق اررات لألطراؼ الخارجية مف أصحاا
المصمحة في المل أة كالمستامكيف كالمستثمريف كالسكاف المحمييف.

 2.8األسباب التي أدت الي ظيكر المحاسبة البيئية:
تتمثل اًلسباا التي أدت إلى كجكد المحاسبة البيمية في اآلتي (ككالة الخبرد :)2006
.1

أسباا قالكلية أك ت ريعية :كهي التي تتعما بالقكاليف البيمية التي أصبحت م ركضة

عمى كل المل آتد ككذلؾ التعميمات الحككمية التي تقضي ب رض ا تراطات خاصة كاجبة
اًلتباع لحماية البيمةد كأصبح اًللتزاـ بتمؾ القكاليف كالتعميمات يؤدؼ إلى تخ يض التكاليف
البيمية.
.2

أسباا اجتماعية كثقافية :كهي التي تتعما بتكقعات المجتمع تجاه ركات كمؤسسات

األعماؿد إذ تلظر الدكؿ كالمجتمعات حاليا باهتماـ إلى أهمية الح اظ عمى البيمة كالمكارد
الطبيعيةد كبالتالي ف ف المل آت التي تعمل بأساليا صديقة لمبيمة عمياا أف تتحمل تكاليف بيمية
تساعد عمى زيادة ارتاا.
.3

أسباا خاصة بالمستامؾ :كهي التي تتعما باحتياجات كرغبات المستامؾ في استخداـ

ملتجات غير ضارة بالبيمةد إذ يحتاج المستامؾ في الكقت الحاضر إلى

راء ملتج يسال

التخمص مل،د أك اعادة تدكيرهد مما يدفع الملتجيف إلى مراعاة ذلؾ علد اإللتاج كالتسكياد األمر
الذؼ يل أ عل ،تكاليف بيمية مختم ة (المرزكقي .)2004،
.4

أسباا خاصة بالمل آت :أسباا متعمقة باحتياجات كمتطمبات اإلدارة لتمكيلاا مف القياـ

بكظي تي التخطيط كالرقابة.
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إضافة إلى األسباا السابقة الذكرد هلاؾ عكامل أخرػ متعددة تبيف دكافع كمبررات
اهتماـ المل آت بدراسة التكاليف البيمية لذكر ملاا اآلتي (الصكفيد: )2012
أ .الطبيعة الكمية المالية لمكثير مف المعمكمات الخاصة باألل طة البيميةد التي تؤثر تأثي ار
جكهريا عمى أصكؿ المل آتد ل قاتاا كالتزاماتاا.

ا .توير كجاة اللظر السامدة حكؿ تكاليف المحافظة عمى البيمةد كالتي كالت تعتبرها تكاليف
اجتماعية يتحمماا المجتمع إلى ككلاا تكاليف تتحمماا المل آت.

ج .التزايد المستمر لمتكاليف البيميةد فقد قدرت ملظمة الحماية البيمية أف المل آت األمريكية
صرفت ما يزيد عف  100بميكف دكًلر عمى هذه األل طة في عاـ 1990د كما يقارا 200
بميكف دكًلر عاـ (1991البر د.( 1991

د .تحديد مدػ إمكالية تحقيا المل آت الصلاعية ألهدافاا اًلستراتيجية مف خمؿ تقديـ ملتكج
ذك جكدة عاليةد بسعر ملاسا كغير ضار بالبيمة.

ق .إف فاـ التكاليف البيمية يساعد في دعـ لظاـ اإلدارة البيميةد التي تسعى الكثير مف المل آت
لتطكيره ككسيمة لمحصكؿ عمى

اادة األيزك)(14001د المتعمقة بالبيمة كالتي طكرتاا

الملظمة الدكلية لممعايير(سعيدػد.)2013
كيرؼ الباحث أف اللظر باهتماـ مف قبل اإلدارة لممحاسبة البيمية يؤدؼ لمعديد مف الملافع
ملاا:

 -1يمكف التقميل كالحد مف العديد مف التكاليف البيميةد باتخاذ المل أة القرار األمثلد كتحكيل
هذه التكاليف مف مجرد تكاليف إلى استثمار يعكد بالل ع عمياا مثل إعادة تصميـ الملتجاتد أك
اًلستثمار في تقلية العمميات الخضراء (الصديقة لمبيمة) .

 -3إف فاـ المحاسبة البيمية كأداء كل مف العمميات كالملتجات يؤدؼ إلى احتساا تكاليف
كأسعار حقيقية لمملتجاتد كما أف ذلؾ يقكد المل آت إلى تصميـ عمميات كملتجات

كخدمات متكافقة مع البيمة في المستقبل.
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 2.9متطمبات تطبيق المحاسبة البيئية:

يكجد مجمكعة مف المتطمبات الكاجا تكفيرها في اؼ لظاـ محاسبي عف البيمة كيعتبر

تكفر هذه المتطمبات في لظـ المحاسبة البيمة ام ار ضركريا حتى تتمكف مف المتممـ مع طبيعة
ككي ية المعمكمات البيمية كهذه المتطمبات هي كما يمي( :الصكفي كآخركفد)52 :2012
أكًلا :استحداث حد أدلى مف القكاعد التي تممـ طبيعة اللظاـ المحاسبيد بحيث يقكـ ب لتاج
مخرجات محاسبية ألغراض بيمية كليس اقتصادية فحساد كملاا ما يمي:
)1

الممءمة لمورض البيمي بتكخي البساطة كالدقة كالكضكح.

)2

اإلفصاح عف األل طة البيمية لمكحدة اًلقتصادية كافةد كالتي تختمف مف مل أة ألخرػ

كمف كقت آلخر في المل أة ل ساا.
)3

تكحيد الممارسات البيمية في المل آت المماثمةد أؼ ضركرة تماثل إجراءات المحاسبة

كاسمكباا بيف الكحدات المت اباةد كالتي تت ا في طبيعة الل اطد أك المكارد الطبيعيةد كالمكاد
الخاـ المستخدمةد كذلؾ حتى يمكف إجراء المقارلة بيلاما.
ثاليا :استحداث المعايير الممممة لمتقدير المحاسبي البيميد إذ يتكجا استحداث معايير تممـ
إعداد القكامـ البيميةد كبخاصة في حالة ال صالاا عف القكامـ المالية التقميديةد كلعل ذلؾ يساهـ
في اًلهتماـ بلكعية البيالات التي ت مماا القكامـ البيميةد كيساهـ في إظاار القكامـ المالية ب كل
مممـد حتى تككف مقبكلة كم اكمة مف جالا مستخدمياا.
كقد تلاكلت العديد مف كجاات اللظر مكضكع اإلفصاح عف البيالات المحاسبية البيميةد
كمف أهماا (الحسيليد )26 :2008
-1

يتـ إلحاؽ لظاـ المحاسبة البيمية كالبيالات المحاسبية البيميةد باللظاـ التقميدؼ لممحاسبة

الماليةد إذ يتـ اإلفصاح عف هذه البيالات البيمية مف خمؿ اإليضاحات المرفقة بالقكامـ المالية.
-2

يككف هلاؾ لظاـ محاسبي بيمي مستقلد كذلؾ حتى ًل يتـ اًلكت اء بالممحظات

كإليضاحات الممحقة بالبيالات المالية المل كرة.
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 2.10مستكيات تطبيق المحاسبة البيئية:
يمكف أف لميز بيف مستكييف لممحاسبة البيميةد تربط بيلاما عمقة تبادؿ إذ أف كم ملاما

يكمل اآلخر هما المحاسبة البيمية عمى مستكػ الدكلةد كالمحاسبة البيمية عمى مستكػ المؤسسة

أك الم ركع (الجكزؼد:)45 :2012

 2.10.1المحاسبة البيئية عمى مستكى الدكلة:
إف المحاسبة الكطلية كما تلتج ،مف مؤ رات محاسبيةد متمثمة في الدخل الكطلي كاللاتج
المحمي ككذلؾ اإلل اؽ العاـد تعتبر مقاييس أداء تستخدـ محمياد إقميميا كدكلياد لمحكـ عمى
تطكر كلمك أداء الدكؿ.

إف ظاكر م اكـ التلمية المستدامة الذؼ يدعك لمح اظ عمى مصادر رأس الماؿد

باعتبارها الضماف الكحيد ًلستمرار كاستدامة معدًلت الدخكؿ الحالية لألجياؿ الحالية ملاا

كالمستقبميةد كاستجابة لاذه اًلحتياجاتد فقد أكصت مؤتمرات دكلية عدة بضركرة تطبيا لظـ
المحاسبة البيميةد لذكر ملاا :مؤتمر قمة األرض بريك ديجاليركد الذؼ قاـ بالعديد مف

الملاق ات ككرش العمل كالمؤتمراتد لبحث كي ية تطكير لظـ المحاسبة الحالية لضماف الجالا
البيمي كم اكم(.،زهرافد. )41 :2005

إف اإلعمف الذؼ أصدرت ،األمـ المتحدة في ار ديسمبر 1992د أعطى كجاا أخر

لممحاسبة البيميةد تعرؼ بالمحاسبة البيمية اًلقتصادية المتكاممةد حيث أصبح هلاؾ لظاـ
متكامل لممحاسبة البيمية كاًلقتصادية ي مل كل الحسابات الكطليةد التي تظار الل اطات
اًلقتصادية كالحسابات البيميةد بما فياا التدفقات اللقدية كالماديةد كهي بدكرها تظار العمقة

المتبادلة بيف البيمة كاًلقتصاد.

يت كل هذا اللظاـ المحاسبي المتكامل مف ثمث مككلات رميسية هي كاآلتي

)ركالىد)25 :2005
-

حسابات أصكؿ المكارد الطبيعيةد

-

حسابات الحماية البيمية كاإلل اؽ عمى إدارة المكارد.

-

حسابات تدفا التمكث كالمكاردد

 2.10.2المحاسبة البيئية عمى مستكى المؤسسة

اختم ت الم اهيـ ضمف هذا المستكػ حكؿ كضع إطار متكامل لممحاسبة البيميةد

فالبعض يصل اا ضمف ما يعرؼ بمحاسبة المسؤكلية البيمية لممؤسساتد كالبعض اآلخر
يصل اا ما يعرؼ بمحاسبة التحكـ في التمكث (ركالىد-:)2005
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أكالً :المحاسبة عف المسؤكلية البيئية لممؤسسة:
توطي هذه المحاسبة محكريف أساسيف هما :مصمحة المؤسسة كلطاؽ تأثيرها البيمي

اإليجابي عمى مختمف األطراؼ المست يدة مف التقارير كالقكامـ الماليةد كالتي تعرؼ عمى ألاا

فرع مف فركع المحاسبةد يادؼ لتحديد لتيجة أعماؿ المؤسسة كمركزها المالي مف خمل مدخل

بيميد باعتبار المؤسسة لظاما م تكحا في عمقة مع فمات المجتمع المختم ة كأصحاا المصالح

في.،

كتقكـ المحاسبة البيمية لممؤسسة عمى اًلفتراضات التالية:

 -إف المؤسسة لاا التزامات اتجاه المجتمع كأصحاا المصالح في،د األمر الذؼ يجعماا

مسؤكلة عف هذه اًللتزامات كعف الكفاء باا.

 -إف المكارد المتاحة لممجتمع لادرة كمحدكدةد لذلؾ يجا استثمارها ب عالية مما يؤدؼ إلى

تحقيا عامد اجتماعي مقبكؿ عف مثل هذه اًلستثمارات.

 -مف حا المجتمع التعرؼ كاًلطمع عمى ما تقكـ ب ،المؤسسة مف أعماؿ كخاصة في اإلطار

البيميد مف خمؿ آلية اإلفصاح المحاسبي .

ثانياً :المحاسبة عف التحكـ في التمكث البيئي

إف المحاسبة بكص اا لظاما لممعمكمات ًل تتأثر بالبيمة فقطد لكلاا تؤثر فياا أيضا مف

خمؿ دكرها ال اعل في اتخاذ كتل يذ الق اررات اًلقتصادية كاًلجتماعية كاإلدارية في المجتمع
يتحقا هذا الدكر الماـ عف طريا تكفيرها لممعمكمات المحاسبية المتعمقة باألل طة البيمية التي
تؤدياا المل آت اًلقتصادية كالكاردة في قكامماا الماليةد بكص اا كسيمة المساعدة الرميسية في

كضع الخطط كصلع الق ارراتد رسـ السياسات الاادفة لمكقاية كالتقميل مف التأثيرات البيمية أك
الحد ملااد كتتضمف اًلقتراحات المزمة لمحاسبة التمكث اآلتي( :الذهبيد )43 :2005
-

تعديل لظاـ الضراما كالسياسات الضريبيةد كقالكف المل آت الصلاعية مف خمؿ تكفير

الحكافز الضريبية.
-

تككيف لظاـ لممحاسبة البيمية كاًلجتماعية في المل آت.

 2.11تأثير الحكافر الضريبية عمى مكافحة التمكث البيئي:
تعرؼ الحكافز الضريبية بألاا إحدػ أدكات السياسة الضريبية التي تساـ في ت جيع

اًلستثمارات عف طريا ملح اإلع اءات الضريبية لبعض المل آتد كمف مثل ذلؾ :اإلع اءات

التي تملح لملتجات الصلاعة المراد ت جيعاا.
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كلتحديد هيكل أمثل لإلع اءات الضريبية ف ل ،يجا أف يراعي هذا الايكل األهداؼ

السياسية كاًلقتصادية كاًلجتماعية لملظاـ الضريبي في المجتمع كم،د كيجا أف يستلد تقرير
الحكافز الضريبية عمى مجمكعة مف المعاييرد مف أهماما ما يمي (متكليد :)51 :2001
-1مكضكعية اإلع اءد أؼ تحقيا التكازف كالعدالة الضريبية.

-2القابمية لمقياسد أؼ إمكالية قياس آثار تقرير اإلع اء كعدـ تقريره.

-3مل عية اإلع اءد أؼ أف يككف هذا اإلع اء مرتبطا بتحقيا مل عية ما عمى المستكػ القكميد

كامكالية القياس الكمي لاذه المل عة.

-4الثبات كالمركلة؛ أؼ أف يككف تقرير اإلع اءات ثابتاد كفي ،المركلة المزمة لمكاجاة ما قد

يط أر مف متويرات في البيمة اًلقتصادية كالسياسية كاًلجتماعية.

كعلد تطبيا المعايير السابقة عمى الحكافز الضريبية لمكافحة تمكث البيمةد لجد تحققاا في هذا

اللكع مف الحكافز الضريبية لمكافحة تمكث البيمةد مف حيث قابمية قياس ل قات األصكؿ الثابتة

صديق ،البيمةد كقياس ل قات تخ يض درجة تمكث البيمةد باإلضافة إلى ما تحقق ،مف مل عة عمى

المستكػ القكميد مف حيث المحافظة عمى استخداـ المكارد الطبيعية (الحسيليد.)46 :2008

كيكضح (حمادد  )43 :1995إف استخداـ الضراما لمكاجاة اآلثار البيمية يسير ضمف

اًلتجاهات التالية:

أكالً :استخداـ الضرائب أداة لتكجيو االستثمارات:
 .1تعامل الم ركعات ضريبيا تبعا لسمككاا البيمي كاختيار اًلستثمارات األقل إض ار ار

بالبيمةد كالتاج الملتجات األقل إض ار ار بالبيمةد بحيث يتـ التمييز بيف الم ركعات باإلع اء مف

الضريبة لمدة معيلة علد اإلل اء أك تخ يض الضريبة المستحقة عمى أرباحاا.
.2

تخ يض الضريبة عمى تكزيعات األساـد إذ ي جع األفراد عمى اًلستثمار في المل آت

األقل إض ار ار بالبيمة.
.3

تخ يض الضريبة عمى السمع كاألصكؿ المختم ة كالمستخدمة في حماية البيمةد رفع

معدًلت اإلهمؾ لاا لمت جيع عمى اقتلاماا.
ثانياً :معالجة التكاليف البيئة ضريبيا:
.1
.2

اعتبار التكاليف الخاصة بأجازة حماية البيمة مف التكاليف الكاجبة الخصـ.

مساعدة الايمات الخاصةد كاعتبار إقامة م ركعات في البيمة المحيطة مثل م ركعات

الت جير كغيرها مف التكاليف كاجبة الخصـ بالكاملد كليس في حدكد لسا معيلة.
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كيرػ (الحسيليد )52 :2008أيضا في هذا المجاؿ ضركرة زيادة اللسا الضريبية عمى

الملتجات كالمكاد األكلية المساهمة ب كل كاضح مف خمؿ زيادة لسا التمكثد كفرض ضريبة
معيلة عمى المل آت التي تساهـ في إحداث أضرار بالبيمة.

كمف الجدير بالذكر أف بعض الدكؿ قامت بكضع قكاليف تختمف في درجة صرامتاا حسا درجة

الكعي البيمي في كل بمد د كألزمت الكحدات اًلقتصادية ذات العمقة بالتمكث البيمي بدفع مبالغ

معيلة إلى الدكلةد يختمف مقدارها مف مل أة ألخرػد حسا العكامل التالية (الحياليد :2004
)36

أ-

حجـ ل اط الكحدة اًلقتصادية.

ا-

طبيعة عمل الكحدة اًلقتصادية.

ت-

درجة اإلضرار بالبيمة.

كعلد كضع أؼ سياسة لمحكافز الضريبية يجا أف تراعي تحقيا األهداؼ التالية (متكليد
)33 :2001

أ-

ا-

تحقيا الادؼ المل كد ملاا في مجاؿ مكافحة البيمة.

المساعدة في تكجي ،اًلستثمارات تجاه الم ركعات التي تزاكؿ أل طة مف ألاا تخ يف

درجة التمكث.

ت-

تبلي هذه السياسة ضماف استمرار اًلستثمارات في مجاؿ مكافحة تمكث البيمةد كتكفير

الدعـ المستمر لمم ركعات التي تعمل في هذا المجاؿ.

كيرػ ) ( Bartolomeo,1997أف األثر الضريبي قد يتحقا مف خمؿ:



السياسات المحاسبية في رسممة بعض الل قات.



الل قات البيمية المقبكلة ضريبياد كاستيعاا العديد مف هذه الل قات المتمثمة في قبكؿ

الورامات كالعقكبات المتعمقة بالمخال ات البيمية كل قة مقبكلة ضريبيا>

 2.12التأثيرات الصناعية عمى المحاسبة البيئية
ي ير مصطمح الضرر عف خركج حدث عف ما هك متكقع مل ،أك مخطط ل،د ب عل

فاعل أؼ أل ،ي ترض كجكد سبا مبا ر لحدكث،د كمف اللاحية اًلقتصادية فاك يعبر عف

التويرات السمبية لخكاص المحيط الطبيعي مف جراء الل اط الب رؼد سكاء حدث ذلؾ بطريقة

مبا رة أك غير مبا رة .كما كًل يزاؿ األثر اًلقتصادؼ لمتمكث الصلاعي مف العكامل الخارجية ك
المعلكية التي ًل تدخل في حسابات السكؽد إذ ًل يكجد إلى جالا بلكد التكاليف بلد محاسبي
ياتـ صراحة باألضرار اللاجمة عف التمكث علد قياـ المل آت الصلاعيةد مع العمـ أف كل
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م ركع صلاعي يسبا ل قات اجتماعية قد ًل يتحمل عبماا اًلقتصادؼد فيككف علدمذ قد

استخدـ معطيات البيمة مجالاد ك أدػ إلى تمكيثاا دكف تعكيض اقتصادؼد ك بالتالي ف ف إهماؿ

اآلثار اللاجمة عف التمكث الصلاعي سيحمل اًلقتصاد أعباء جديدة لذا ًلبد مف تضميف هذه

اآلثار في الحسابات اًلقتصادية لسد ال جكة بيف التكم ة اًلجتماعية كالتكم ة اًلقتصادية (كيحمى
كاخركف د. )2002

كلتيجة اًلهتماـ بالمحافظة عمى البيمة كحمايتاا مف مختمف األضرار التي قد تتعرض

لااد ف ف الكثير مف المل آت اًلقتصادية تطبا لظـ اإلدارة البيميةد التي مف الضركرؼ فحصاا
عف طريا مراجعيف مستقميفد بادؼ التعرؼ عمى مدػ فاعميتاا في تحقيا األهداؼ المحددةد

كهذا لما لاا مف تأثيرات عديدة عمى كل مف إعداد القكامـ المالية لممؤسسات اًلقتصادية

كممارسة المراجعيف ألعمالاـ علد مراجعة تمؾ القكامـد كلكي يمكف لممؤسسات الكفاء بالتزاماتاا

اتجاه المحافظة عمى البيمة كحمايتاا مف مختمف األضرار التي قد تترتا عمى ممارستاا

ألل طتاا المؤثرة في البيمةد كمحاكلتاا استبعاد أك تخ يض المخاطر البيمية التي قد تتعرض

لااد فاي تقكـ بتطبيا لظاـ اإلدارة البيميةد الذؼ يعتبر الايكل المحدد لممسؤكلياتد السياساتد
الممارساتد اإلجراءات كالعمميات كالمكارد البيمية المزمة لحماية البيمة ككذلؾ إدارة اًلهتمامات
كالقضايا البيمية (حلاد )55 :2013

كما يمكف اعتبار لظاـ اإلدارة البيميةد اإلطار الذؼ يساعد المل آت عمى تحقيا أهدافاا

المحددةد كعمى اًلستجابة لمتطمبات القكاليف البيميةد كهك ما يكفر لإلدارة معمكمات عف (حمس
كاخركف د:)36 :2006

 مدػ اًللتزاـ بالقكاليف البيمية سكاء عمى مستكػ ال يدرالي أك عمى المستكػ المحمي. -مدػ اًللتزاـ بتطبيا السياسات كاإلجراءات البيمية.

 -المخاطر البيمية التي تتعرض لاا المل آت اًلقتصادية .

 2.13عناصر المحاسبة البيئية:
ككضع (غالي د )2001عدة علاصر لممحاسبة البيمية ملاا:
.1

اًللتزاـ بالقكاليف كاأللظمة

.2

الصحة كاًلماف

.4

تحكيل اك لقل الممكية

.3
.5

لظاـ اًلدارة البيمية

اًللبعاثات المسببة لمتمكث
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كعمي ،يجا اللظر إلى الملظمات الصلاعية عمى ألاا لظاـ م تكح يؤثر كيتأثر بما يحيط
ب ،مف متويرات بيميةد كدرجة لجاح أؼ ملظمة يتكقف عمى امكالية التكيف مع المتويرات
البيميةد فكمما زادت القدرة عمػى اكت اؼ التاديدات البيمية كمما أمكف تجلباا أك الحد مف تأثيرها
كهك ما يؤدؼ في اللااية إلى فعالية الملظمة الصلاعيةد كبكجكد البيمة التي تتصف بالتعقيد
كالتوير المستمر مما تحد مف جعل الملظمة الصلاعية متقدمة كلاجحة مػا لػـ تككف هلاؾ متابعة
لمبيمة عف قرا كبص ة مستمرةد كهلا أصبح لممحاسبة البيمية دك ار فػاعما فػي الكػ ف عػف
المسؤكليات البيمة لمملظمات المختم ة سكاء كالت صلاعية أـ خدماتيةد كهذا يعلي بالمقابل أف
المحاسبة قد اضطمعت بمسؤكلية تحقيا أهداؼ جديدة تمثمت في قيػاس كتقيػيـ اآلثار البيمية
المحتممة أك ال عمية اللاجمة عف الملظمات المختم ةد كهذه األهداؼ عمى قدر كبير مػف األهميػة
أللاا تساعد مختمف المستخدميف عمى أتخاذ ق اررات لتطكير ملظماتاـ مف اللاحيتيف اًلقتصادية
كالبيمية.

 2.14المعالجة المحاسبية لمتأثيرات البيئية
إف المل آت كخاصة ملاا الصلاعية كفي محاكلتاا لمحد مف تأثيرات التمكث كالسيطرة

عمي،د فضم عف معالجت ،كازالة آثاره عمى البيمة كالمجتمعد تمارس العديد مف األل طة بواية
تحقيا ذلؾد سكاء كاف ذلؾ ب كل تطكعي أك إلزاميد ف لاا تتحمل تكاليف اللاكض بتمؾ

األل طة كتمتزـ بااد يمكف أف يلتج علاا إيرادات كملافعد كلما كالت المحاسبة كمف خمؿ لظاـ

معمكماتاا تتعامل مع األحداث كالعمميات ككذلؾ الظركؼ اللاتجة عف مجمكع األل طة التي

تماساا المل آت اًلقتصاديةد لذا يككف مف الكاجا تعييف الطريقة التي يتـ بمكجباا تحديد هذه

التكاليف البيميةد كتتبع آثارها مف خمؿ لظـ المعمكمات المحاسبية(حلاد. )65 :2013

كفي هذا المجاؿ ا ارت بعض الدراسات أف هلاؾ ثمث طرؽ لتحديد التكاليف البيمية

كتق ي أثرها كهي (الذهبيد : )64 :2009
-تكييف لظاـ المحاسبة التقميدية.

استخداـ محاسبة التكاليف الكمية.استخداـ لظاـ التكاليف عمى أساس األل طة ) (ABCلربط األل طة المتعمقة بالبيمة معالتكاليف الحاصمة بسبباا.
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 2.14.1تبكيب األنشطة البيئية محاسبيا

إف تكييف لظاـ المحاسبة التقميدية يعتبر الطريقة األفضل لتحديد التكاليف البيمية كتق ي

أثرها كتحديد ما يلتج علاا مف إيرادات كملافع بيميةد لظ ار لككف ما يلجـ عف المعالجة

المحاسبية المتعمقة ب ل اؽ هذه التكاليف ًل يخرج عف دامرة علاصر القكامـ المالية التي يلتجاا
لظاـ المحاسبة التقميديةد هذا مف جاة كمف جاة أخرػد ف ف هذه الطريقة تساهـ في تقييد حرية

المل آت في التصرؼ في تسجيل هذه التكاليف كاإلفصاح علااد باألسمكا الكص ي أك الكمي
كالكص يد كتحقيقا لذلؾ يلبوي القياـ ب جراءات التمخيصد التبكيا كالتصليف لألل طة البيمية

كفقا لعلاصر القكامـ المالية التي تتمثل أساسا في المكجكداتد المطالياد المصاريف كاإليرادات

فضم عف رأس الماؿ .حدد المعاد الكلدؼ لممحاسبيف القالكلييف) (CICAتمكيل اًلستثمارات
البيمية ضمف أربعة مجاًلت رميسية تتمثل في(حلاد:)54 :2013
-

ملع الضرر البيمي.

-

ح ع المكارد.

-

تخ يف حدة الضرر البيمي.
تلظيف مخم ات الضرر البيمي.

 2.14.1.1المكجكدات كالمطمكبات البيئية
تعرؼ المكجكدات في المحاسبة التقميدية باسـ المكجكدات الثابتة كالمتداكلةد لكف هذا
األمر يختمف في المجاؿ البيميد فالمكجكدات فياا تعرؼ باسـ المكجكدات الطبيعية أك البيميةد

فضم عف ألكاع أخرػ مف المكجكدات غير مادية.

يمكف التمييز بيف كم اللكعيف مف المكجكدات كما يمي )السيد كاخركف د:)2000

أ -المكجكدات الطبيعية

هي كاحدة مف ألكاع المكجكدات البيميةد تتمثل في المخزكف الطبيعي لممؤسساتد

القطاعاتد الدكلة كهي إما أف تككف مكجكدات متجددة أك غير متجددة.

تعرؼ عمى ألاا" :المكارد الطبيعية التي يتـ اكت افاا كتطكيرها مف قبل مؤسسات معيلة خمؿ

فترة زملية محددةد كعادة ما يتـ السيطرة عمياا مف طرؼ هذه المل آت التي يتكجا عمياا

إظاارها في ك كفاتاا الماليةد كتتميز هذه المكجكدات بأهمية كبيرة أللاا تمثل سمعة مستقبميةد
كبالتالي يجا إخضاعاا لمستامؾ ألاا أف المكجكدات الثابتة مف أجل حمايتاا".

ب -المكجكدات البيئية

تمثل المكجكدات التي تمتمكاا المل آت كلتيجة لما تقكـ ب ،مف حماية بيمية كتلظيميةد

طبقا ألل طتاا البيمية اًلختياريةد كما أف التكاليف غير المستل ذة المستخدمة في حماية البيمة
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أك في معالجة اآلثار البيمية تعد مكجكدات بيميةد لظ ار ألف الدليل المكضكعيد الذؼ يمثل معيا ار
يتـ المجكء إلي ،في تأكيد كجكد الملافع اًلقتصادية المستقبميةد يتجسد في العديد مف األل طة

البيمية التي تمارساا المل آت كالملدرجة ضمف مجاًلت األداء البيميد كيمكف ممحظة ذلؾ في
األل طة التالية:

-الل اطات ذات الصمة بالتمكث.

-الل اطات المتعمقة بتقميل اهت اززات المعدات الصلاعية.

الل اطات المرتبطة بالحد مف الل ايات الصلاعية أك التخ يف ملاا.الل اطات الخاصة بمعالجة الل ايات الصلاعية كتصري اا. 2.14.1.2المطمكبات البيئية
يكجد تعري ات عدة لممطمكبات البيميةد لكرد ملاا التعريف الصادر عف ملظمة األمـ

المتحدة التي عرفتاا عمى ألاا" :التزامات تتصل بالتكاليف البيمية التي تتحمماا مؤسسة ماد بعد
استي اء معايير اًلعتراؼ باا كمطمكباتد كمتى كاف مبمغ أك تكقيت الل قات التي يتـ تحمماا

لتسكية المطمكا غير مؤكد ف ل ،ي ار إلياا في بعض البمداف عمى ألاا مخصصات لممطمكبات

البيمية" (الذهبيد .)26 :2009
 2.14.1.3اإليرادات البيئية

تكاج ،الباحثيف في ال أف المحاسبي البيمي م كمة علد التعامل مع األل طة البيميةد بادؼ قياس
ملافع األداء البيمي كتحديد قيمة لقدية لااد كيمكف إيضاح جكالا هذه الم كمة الطمقا مف

التعريف المحاسبي لإليراداتد إذ يصعا تحديد األطراؼ المست يدة مف ملافع األداء البيميد

التي غالبا ما تككف مف خارج المؤسسة اًلقتصادية مف جاةد كتعذر قياس الملافع البيمية لمعديد

مف األل طةد لظ ار ألف ذلؾ يتطما قياس اإليرادات اللاجمة عف هذا األداء ب كل يمكف ترجمت،

إلى كحدة اللقدد كهك ما يصعا تطبيق ،عمميا(الحسيليد.)2008
 2.14.1.4المصاريف البيئية
قد يترتا عف أل طة المل آت اًلقتصادية تكاليف كالتزامات بيميةد تؤثر عمى قكامماا المالية
التي يتـ إعدادها في ظل المبادغ المحاسبية المقبكلة قبكًل عاما كملاا ما يمي (:ال ضل د
. )2002

أ -المصاريف البيئية الجارية

هي المصاريف التي تحمل ل ترة محاسبيةد تككف ذات صمة مبا رة أك غير مبا رة بالملافع التي
تحققت خمؿ تمؾ ال ترةد كمف أمثمتاا ما يتعما باآلتي( :حلافد)2013
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-معالجة مخم ات اإللتاج كالتخمص ملاا.

التخمص مف تمكث مكاقع الت ويل لتيجة أل طة المل آت.برامج تدريا العامميف ذات الصمة بالمجاًلت البيمية.-اإلدارة البيمية كأل طة المراجعة البيمية.

 2.14.2تبكيب المصاريف البيئية في قائمة الدخل
إف البلكد غير العادية طبقا لما كرد بالمعيار المحاسبي الدكلي رقـ  8د هي التي تل أ مف
األحداث أك العمميات غير المرتبطة باألل طة العاديةد كًل يتكقع حدكثاا بصكرة متكررة أك

ملتظمة كيمحع أف المصاريف البيمية في غالباا ًل يمكف اعتبارها بلكد غير عاديةد إًل البعض
ملااد مثل ما تتحمم ،المل آت بسبا إغمؽ مكقع ت ويل معيف لتيجة لمخال ة القكاليف البيمية.

تبكا المصاريف البيمية في قاممة الدخل عمى ألاا مصاريف مرتبطة بالت ويلد إًل البعض ملاا

تسجل عمى ألاا غير مرتبطة بالت ويلد مثل ما تتحمم ،المل آت لمتخمص مف تمكث مكقع
ت ويل غير مستخدـ كًل يكجد إلزاـ ي رض عمى المل آت طريقة لإلفصاح عف المصاريف

البيميةد إًل أل ،ي ضل لمستخدمي القكامـ المالية اإلفصاح عف بلكد المصاريف البيمية الجاريةد
بدًل مف اًلكت اء باإلفصاح عف اإلجمالي(حلافد.)2013

 2.14.2.1المصاريف البيئية التي تخص فترة معينة أك فترات سابقة
تعالج بعض المصاريف عمى ألاا بلكد تتعما ب ترة أ فترات محاسبية سابقةد كذلؾ في
حالة أخطاء أك حذؼ علد إعداد القكامـ المالية لتكل ال ترة المحاسبية أك ل ترات سابقةد كفقا لما

كرد بالمعيار المحاسبي الدكلي رقـ 8كيمكف أف تعالج بعض المصاريف البيمية عمى ألاا تخص

فترة معيلة أك فترات محاسبية سابقةد إذا كالت ذات صمة بالملافع المترتبة عف أل طة المل آت
في تمؾ ال ترة أك ل ترات سابقةد كمف أمثمتاا لجد (غاليد -:)36 :2001

-المصاريف التي تتحمماا المل آت طبقا لمقكاليف البيميةد لمتخمص مف آثار التمكث الذؼ حدث

لمكقع ت ويل معيف.

-المصاريف التي تتحمماا المل آت لمتخمص مف المخم ات التي قد يلتج علاا مخاطر ترتبت

عف أل طتاا في فترة سابقة لـ تكف معركفة لإلدارة في تمؾ ال ترةد كبالتالي يمكف اللظر إلى
مصركفات التخمص ملاا عمى ألاا تصحيح لخطأ في القكامـ المالية ل ترة سابقة.
 2.14.3رسممة التكاليف البيئية

كفقا لممبادغ المحاسبية المقبكلة قبكًل عاماد تسجل أية عممية عمى أساس سعر التبادؿد

كذلؾ عمى اعتبار أف سعر التبادؿ يمثل القيمة العادلةد كلرسممة تمؾ التكاليف ًلبد مف تكافر
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رطيف :األكؿ :أل ،يتكقع أف يترتا عمياا ملافع اقتصادية مستقبمية .كالثاني :أف تككف قابمة
لمسترداد مف الملافع اًلقتصادية المتكقعة مستقبم كالمرتبطة باا.

كفيما يتعما بالتكاليف المزمة لمعالجة التمكثد ف ل ،كفا ما أكرد مجمس معايير

المحاسبة المالية  FASBف لاا بص ة عامة تعالج باعتبارها مصركفات يمكف أف ترسمل إذا

كالت قابمة لمستردادد كب رط تحقا كاحد مف المعايير التالية:

-أف يترتا عف تمؾ التكاليف زيادة أك إطالة فترة اًلست ادة مف األصل المممكؾ لممؤسسة

اًلقتصادية كزيادة طاقت ،أك تحسيف درجة ك اءت،د كما يجا أف تساهـ في تحسيف األصل

بالمقارلة مع حالت ،األصمية علد اإلل اء أك علد الحصكؿ عمي.،

-أف يترتا عف تمؾ التكاليف تخ يض أك كقاية مف األضرار البيميةد سكاء الحالية ملاا أك

المستقبمية .إف لجاح عممية تقييـ المردكد البيميد يتطما اعتماد محاسبة اقتصادية متكاممة تككف

بديمة عف المحاسبة التقميديةد كلجد في هذا المقاـ المحاسبة البيمية التي تـ التطرؽ إلى مختمف

جكالبااد كالتي يمكف اعتبارها كملاج لتقييـ اآلثار البيمية كاًلجتماعية لمم اريع اًلقتصاديةد كأداة

مف أدكات القياس العيلي كالماليد التي تادؼ إلى تكفير معمكمات فعمية كمستقبميةد لمتخذؼ

الق اررات كلصالعي السياسات البيميةد لورض تحديد كل مف التكاليف البيمية كاًلجتماعية لكافة

العمميات كاألل طة الخاصة بحماية البيمة مف األضرار المبا رة كغير المبا رة (حلافد:2013
)70

 2.15معكقات تطبيق المحاسبة البيئة:

عمى الرغـ مف التطكر الكبير الحاصل في مجاؿ المحاسبة البيمية كزيادة اًلتجاهات

كالمل آت الدكلية كالكطلية التي تطالا بضركرة الح اظ عمى البيمية اًل أف هلاؾ مجمكعة
المعكقات كالصعكبات التي تكاج ،تطبيا المحاسبة البيمية فيما يمي (الوبارؼد:)35 :1997

 -1اتساـ الماددات البيمية بالتداخل كالتعقيدد ككجكد الكثير مف السياسات التي تو ل البعد
البيميد مما يؤدؼ إلى صعكبة تحديد مراكز المسؤكلية.

 -2عدـ كجكد معايير مقبكلة تحدد إجراءات المحاسبة البيمية كتكضح المطمكا ملاا.

 -3إدراج تكم ة المكارد الطبيعية عمى تكاليف اًللتاج مما يزيد مف تكاليف إلتاج السمعد كبالتالي

أسعار بيعااد كتظار هلا م كمة تحميل التكم ة كزيادة العاء عمى المستامؾد كهذا يترتا
علة ارت اع في أسعار بيع الملتجات.

 -4يمكف اعتبار التكم ة العاليةد كعدـ التأكد مف فامدة تطبيا المحاسبة البيمية مف معكقات
تطبيقاا.

 -5عدـ القدرة عمى ربط المعمكمات البيمية مع المؤ رات اًلقتصادية اًلجتماعية.
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 -6م كمة قياس التكم ة البيمية :إف معظـ التكاليف البيمية هي عبارة عف تكاليف بيمية غير
مممكسة تتمثل بكمية التمكث اللاتجة عف المل آت الصلاعيةد كتككف مقاسة بكحدات قياس
غير لقديةد كتكمف الم كمة في كي ية تحكيل البيالات الكمية التي تتحدث عف كمية التمكث

إلى كحدات لقدية.

كلعل مف أهـ معكقات تطبيا محاسبة البيمة هك عدـ كجكد الت ريعات القالكلية التي تمزـ

المل آت الصلاعية بتطبيا المحاسبة البيميةد كاصدار المعايير المزمة التي تك ل القياـ ب جراءات
محاسبة البيمة عمى أكمل كج.،

يرػ (الحسيلىد )2008أف إلزاـ المل آت بتحمل تكاليف الممكثات كالل ايات التي تسببااد

كقد يؤدؼ إلى خ ض تكاليف اإللتاج؛ ألف الم ركع يضطر إلى القياـ بما يمي:

تخ يض استامؾ المكارد الطبيعيةد كاستخداـ الكميات الملاسبة لإللتاج دكف زيادةد ليتمكف

الم ركع مف تقميل كمية اًللبعاث كخ ض.،

تركيا أجازة كمعدات تساهـ في الحد مف التمكثد مثل تركيا فمتر لتص ية

اًللبعاثاتد كهذه المعدات قد تملع العديد مف األخطار التي يحتمل حدكثااد يضطر الم ركع
لتيجة لذلؾ إلى التعكيض عف هذه األخطار في حاؿ حصكلاا.

كيرؼ الباحث اف الم كمة الرميسة التي تعالي ملاا المحاسبة البيمية تتمثل في القصكر

المكجكد في تعري ات التكاليف البيميةد إضافة إلى أف معظـ هذه التكاليف ًل يتـ تتبعاا بطريقة

ظمة كتسجيماا في حسابات كاضحة كصريحة في المل أةد كبالتالي ًل يمكف تخصيصاا إلى
مل ّ

الملتج أك العممية التي أحدثتاا أك تسببت بااد كما تلتج الم كمة أيضا مف عدـ اعتماد المديريف
عمى علاصر التكاليف البيمية علد اتخاذهـ الق اررات الخاصة بالم ركعد ك ذلؾ أللاـ يتعاممكف
معاا كتكاليف غير مبا رةد كقد يككف السبا الرميسي لاذا القصكر هك المبالغ الضخمة التي

سيتـ إل اقاا إلعادة هيكمة لظاـ التكاليف التقميدؼ.
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القطاع الصناعي الفمسطيني
 3.1مقدمة:
يحتل القطاع الصلاعي في أؼ بمد مكالة خاصة كمميزة في البلاء اًلقتصادؼ كما أف ل،
دكر كبير في تحقيا التلمية اًلقتصاديةد كت ويل األيدؼ العاممة كزيادة حصيمة اإليرادات
كتحقيا اًلكت اء الذاتي كاًلستقمؿ اًلقتصادؼ كتحسيف مستكػ المعي ة .كما كيعد قطاع
الصلاعة مصدر الدخل األساسي لكثير مف أفرد المجتمع ال مسطيلي عمى الرغـ مف أف القطاع
الصلاعي في قطاع غزة غير متقدـ ب كل كبير سكاء في قطاع غزة أك الض ة الوربية كذلؾ لعدـ
كجكد البلية التحتية التي تساـ في التخمص مف الممكثات البيمية الصمبة كالساممة عمى حد سكاء.
كتتميز الصلاعة عف غيرها مف القطاعات اًلقتصادية األخرػ بمساهمتاا العالية في
تحقيا األهداؼ العامة لمتلمية اًلقتصاديةد كبما أف التصليع يعتبر جكهر التلمية باللسبة لمدكؿ
اللامية كالذؼ ًل يمكف بدكل ،التوما عمى التخمف اًلقتصادؼ كاًلجتماعي كالثقافي لمبمدد جاءت
مساهمة الصلاعة في تكسيع قاعدة اإللتاجية كتلكيع مصادر الدخل كبلاء اقتصاد متكازف مف
خمؿ استخداـ المكارد المحمية المادية كالب رية (أبك كرشد .)3 :2006
كيعتبر القطاع الصلاعي مف أهـ القطاعات في فمسطيف إذ يعتبر القطاع األكؿ المعكؿ
عمي ،إلحداث تلمية اقتصادية مف خمؿ ت جيع الصلاعات المحمية باختمؼ أصلافاا كمف أجل
العمل عمى خ ض حجـ السمة الصلاعية المستكردة مف جالاد كمف جالا آخر التاج سمع
لمتصدير كالتي تمتمؾ ميزة تلافسية كعمياا طما إقميمي كدكلي (عكدةد .)2 :2006
كالطمقا مف هذا الكاقع كاف ًلبد مف اًلهتماـ بالقطاع الصلاعي في فمسطيف كذلؾ لما
يعكؿ عمي ،في المستقبل مف دكر فاعل في عممية التلمية المستقبمية .كيكاج ،القطاع الصلاعي
ال مسطيلي الكثير مف الم اكل المتعمقة بايكل الصلاعة كحجمااد كعدـ القدرة عمى خما أسكاؽ
جديدة لملتجات ،باإلضافة إلى م اكل لقص التمكيلد حيث ارتبطت معظـ هذه الم اكل بسياسة
اًلحتمؿ التي لـ تكف معلية بأؼ تطكر أك لمك لمقطاع الصلاعي مف جاة كاًلقتصاد ال مسطيلي
ككل مف جاة أخرػد األمر الذؼ يعلي أف اًلهتماـ بالقطاع الصلاعي ًلبد كأف يحظى باًلهتماـ

الكبير مف قبل أؼ برلامج تلمكؼ فمسطيلي مستقبمي (هليةد .)46 :2005
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 3.2أىداؼ التصنيع في فمسطيف :
إف لمقطاعات اإللتاجية المختم ة أهميتاا في تلمية اًلقتصاد ال مسطيلي كمف ثـ تصبح
هلاؾ أهمية لمقطاعات اًلقتصادية بحث تتكفر لاا البيمة الملاسبةد حيث يتـ إيمء اًلهتماـ
الكافي بعمميات التصليع التي تحتاج لبلية تحتية في محاكًلت لحرية الحركة كالتجارة كما أف
اًلهتماـ باألل طة الصلاعية المختم ة مثل المدف الصلاعية يعطي مجاًلا كاسعا بجذا كاستيعاا
فرص عمل جديدة( .رجاد )17 :2006
تمخص أهداؼ التصليع في فمسطيف في اللقاط التالية(www.mne.gov.ps) :
.1

زيادة مساهمة الصلاعة في اللاتج المحمي اًلجمالي كالتكظيف.

.2

رفع قدرة القطاع الصلاعي عمى توطية الحاجات األساسية لمسكاف.

.3

زيادة حجـ الصادرات ال مسطيلية مف خمؿ تطكير الصلاعات القاممة كاستخدمت

صلاعات جديدة.
.4

تكسيع كتطكير العمقات الت ابكية مع القطاعات اًلقتصادية األخرػ.

.5

لقل التكلكلكجيا كالمعرفة.

.6

اًلل كاؾ مف التبعية لمقتصاد اإلسراميمي كالعمل قدر اًلمكاف عمى اًللدماج في

اًلقتصاد العالمي.
كيعد تحقيا جميع هذه األهداؼد هك أمر في غاية الصعكبة ما لـ يتـ اختيار كاعتماد
استراتيجية تصليع ممممة لظركؼ فمسطيف كقابمة لمتطبياد يسالدها اعتماد مجمكعة مف
السياسات الصلاعية.

 3.3مميزات االقتصاد الفمسطيني:
يتمتع اًلقتصاد ال مسطيلي كخاصة القطاع الصلاعي بالعديد مف المزايا كالتي تؤهم ،إلى
أف يأخذ دكره في عممية التلمية اًلقتصادية كدفع عجمة اًلقتصاد ال مسطيلي .كأهـ هذه المميزات
ما يمي (أبك القمصافد -:)5 :2006
 .1المكارد البشرية:
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لظر
تعتبر المكارد الب رية أحد الدعامـ األساسية ألؼ بلاء اقتصادؼ كاجتماعي اا

ألهميتااد حيث تقدر لسبة المكارد الب رية المالية المتخصصة في المجتمع ال مسطيلي حكالي
 %42ت مل حاممي ال اادات األكاديمية لجميع التخصصات باإلضافة ألصحاا الماف
المتخصصة التي تعمل في مجاؿ المعمكمات كالبلاء كالخياطة كالمختبرات كالتي است اد اًلحتمؿ
اإلسراميمي بصكرة مكسعة مف هذه الماف.
 .2المكارد الطبيعية كالزراعية:
تتميز فمسطيف ببعض المكارد الطبيعية مثل الواز كاألسماؾ كمككلات الحجر باإلضافة
لبعض الملتجات الزراعية مثل الحمضيات كالزيتكف كالمحاصيل كالمزركعات المختم ة.
 .3رؤكس األمكاؿ:
تتميز فمسطيف بكجكد مبالغ كبيرة مف رؤكس األمكاؿ لدػ القطاع الخاص غير مستومة
في العممية اإللتاجيةد كهذا يرجع لعدة أسباا يعالي ملاا اًلقتصاد ال مسطيلي كالقطاع الصلاعي
ب كل خاص ملاا خكفا عمى أؼ صلاعة مف محاربتاا مف قبل اًلحتمؿ اإلسراميميد كمجمكعة
مف الم اكل الداخمية كالخارجية تعيا اًلستثمار كت ويل رؤكس األمكاؿ سكاء كاف اًللقساـ
ال مسطيلي أك اًلحتمؿ المادد ألؼ تطكر في قطاع غزة.

 3.4تصنيفات القطاع الصناعي في األراضي الفمسطينية:
لقد تـ تصليف كتحميل الايكل الصلاعي في الدكؿ إلى عدة تصلي ات أهماا حسا
التصلي ات التالية (ال رسيلي د -:) 53 : 2006
أ .التصليف عمى أساس الصلاعات اًلستخراجية كالصلاعات التحكيمية كيتـ تصليف الصلاعة
إلى هذيف اللكعيف بمكجا العممية اإللتاجية أؼ كفا التأثير الجارؼ عمى المادة الخاـ.
ا .التصليف عمى حسا حجـ الم ركع حيث تقسـ الصلاعات إلى صويرة كمتكسطة ككبيرة.
ج .التصليف عمى أساس ممكية الم ركع حيث تقسـ الصلاعة إلى خاص كعاـ كمختمط كربما
تعاكلي.
د .تصليف الصلاعة حسا األل طة كال ركع التسعة الرميسية كذلؾ بمكجا التصليف كيعتبر
يكعا
هذا التصليف الدكلي مف أكبر ) (Isicالقياسي الدكلي لألل طة الصلاعية التصلي ات
ا
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استخداما في اإلحصاءات الدكلية كالذؼ كضعت ،الدامرة اإلحصامية لألمـ المتحدةد كبمكجا
ك
ا
هذا التصليف قسمت الصلاعة إلى ثمث مجمكعات رميسية كالتالي:
 التعديف كاستومؿ المحاجر. الصلاعات التحكيمية. الكارباء كالمياه.كبلاء عمى هذا التصليف تـ تقسيـ كتصليف الصلاعات التحكيمية في فمسطيف إلى عدة أقساـ
ا
حيث كمت هذه األقساـ تسعة فركع رميسية هي:
أ .صلاعة المكاد الوذامية كالم ركبات كالتبغ.
ا .صلاعة الملسكجات كالممبكسات كالصلاعات الجمدية.
ج .صلاعة الخ ا كملتجات ،بضملاا األثاث.
د .صلاعة الكرؽ كالملتجات الكرقية كالطباعة كالل ر.
ق .صلاعة الكيماكيات كالملتجات الكيماكية مف الل ط كال حـ الحجرؼ كملتجات المطاط
كالبمستيؾ.
ك .صلاعة ملتجات الخامات التعديلية غير المعدلية (عدا الل ط كال حـ(.
ز .صلاعة الملتجات المعدلية األساسية.
ح .صلاعة الملتجات المعدلية المصلعة كالمكامف كالمعدات.
ط .الصلاعات التحكيمية األخرػ.
كيبيف الجدكؿ رقـ ( )1أهـ المؤ رات كاإلحصاميات الصادرة عف الجااز المركزؼ
لإلحصاء ال مسطيلي كالتي تكضح أف عدد المل أة التي تعمل في قطاع الصلاعي في قطاع غزة
بموت 35965مل اةد كعدد الم توميف في هذه المل آت  97852عامل.
كت كل المل آت الصلاعية العاممة في قطاع غزة ما لسبت 29 % ،مف إجمالي المل آت
العاممة في األراضي ال مسطيليةد كيعمل فياا ما لسبت 31 % ،مف إجمالي العامميف في المل آت
العاممة في األراضي ال مسطيلية.
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جدكؿ رقـ ()1

 3.5أنكاع الصناعات:
اتبع مركز اإلحصاء ال مسطيلي في تقسيم ،لمصلاعة المكجكدة في األراضي ال مسطيلية
عمى التصليف الدكلي الصادر عف الدامرة اإلحصامية لألمـ المتحدة  ISICكبمكجا هذا
التصليف تقسـ الصلاعة إلى ثمث مجمكعات رميسية هي:
 .1صلاعة التعديف كاستومؿ المحاجر.
 .2صلاعة الكارباء كالمياه كالواز.
 .3الصلاعات التحكيمية.
الصناعة في الضفة الغربية كقطاع غزة (: )1967-1948
الصناعة في الضفة الغربية (مكقع المعمكمات ال مسطيلي – كفا ) :
بمغ عدد المل آت الصلاعية في بداية الستيلات كالتي كالت ت ول  5عماؿ فأكثر  254مؤسسة
ككصل عدد العامميف فياا إلى 3562عامم د احتمت صلاعة الممبس اللصيا الكبر ك كمت
 %42.2مف اجمالي عدد هذه المل آت د تمياا الصلاعات الوذامية ك كمت  %13.6مف
اجمالي هذه المل آت د ثـ الملتجات المعدلية لألثاث كالم رك ات ك كمت  %9.6د اما باقي
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المل آت فقد كالت صويرة الحجـ ت ول اقل مف  5عماؿ ككصل عددها عاـ  1965إلى 2927
مؤسس ،صويرة كت كل  %76.2مف اجمالي المل آت الصلاعية .

الصناعة في قطاع غزة :
كالت الصلاعة في قطاع غزة اكثر ضع ا مف لظيرتاا في الض ة الوربية كتتميز بصور
الحجـد كقمة العمالة كاقتصرت عمى صلاعة البسط كالسجاد كاللسيج كاألغذية كالم ركبات
كالصابكف كالزيت كال خار كيمحع اف صلاعة البسط احتمت المرتبة األكلي في الصلاعة في
قطاع غزة سكاء مف حيث عدد المل آت أك عدد العامميف فياا داًل الاا جاءت في المرتبة الثالية
بعد الم ركبات مف حيث راس الماؿ المستثمر د كب كل عاـ فاف رؤكس اًلمكاؿ المستثمرة في
قطاع الصلاعة في قطاع غزة محدكدة كالعكس ذلؾ عمى قم ،اسااـ الصلاعة في اللاتج المحمي.

الصناعة في الضفة الغربية كقطاع غزة (( )1984-1967الصكرالي د : )2006
لـ ت اد الصلاعة في الض ة الوربية كقطاع غزة خمؿ ال ترة ما بيف 1984-1967
لمكا كبي ار بسبا العراقيل التي كضعتاا سمطات اًلحتمؿ اماـ لمك الصلاعة كمحاكلة اسراميل
ربط اًلقتصاد ال مسطيلي في الملطقتيف باًلقتصاد اًلسراميمي .
الصناعات القائمة :
ي ير الجااز المركزؼ لإلحصاء ال مسطيلي في ل رة اًلحصاءات الصلاعية لعاـ
 1997/1998بأف الصلاعات القاممة اًلف في اًلراضي ال مسطيلية تلقسـ إلى قسميف :
اًلكؿ  :الصلاعات اًلستخراجية
الثالي  :الصلاعات التحكيمية
اكال :الصناعات االستخراجية :
كهي صلاعة محدكدة في فمسطيف لـ يتجاكز عدد مؤسساتاا عف  247مؤسسة اؼ ما لسبت،
 %1.71مف اجمالي المل آت الصلاعية في األراضي ال مسطيلية كأهـ الصلاعات في هذا
المجاؿ الكسارات لتقطيع الصخكر كالرخاـ كالبالغ عددها  15كسارة تتركز في ملطقة لابمس كراـ
يبمغ معدؿ التاجاا اليكمي  850طف د كهلاؾ الملا ير الخ بية كيكجد حكالي  130مل ا ار
كمعدؿ التاجاا اليكمي  398متر طكلياد كهلاؾ بعض المعادف يمكف استخراجاا كتصلي اا في
الض ة كالقطاع مثل :
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 .1ال كس ات كيتركز غرا البحر الميت
 .2الجير كالطيف غرا البحر الميت كقطاع غزة
 .3الرمل كالرخاـ ملاطا القدس كلابمس كجلكا الخميل
 .4الرمل الزجاجي كاألتربة الممكلة في الخميل كراـ الل كلابمس
 .5الحديد كيتركز في ملطق ،لابمس
 .6اًلس مت كيتركز في البحر الميت
كمالح البحر الميت مثل :
 كمكريد الموليسيكـ
 الصكديكـ
 بركميد الموليسيكـ
 سم ات الكالسيكـ
 الكبريت في قطاع غزة كالض ة
 ثانيا الصناعات التحكيمية
كت مل القطاع األكبر مف المل آت الصلاعية حيث يبمغ عدد مؤسساتاا  2800اؼ ما لسبت،
 %98.31مف المل آت الصلاعية في الض ة الوربية كقطاع غزة كت مل العديد مف الصلاعات.
الحرؼ الصناعية في فمسطيف:
مف اهـ الحرؼ المتداكلة في فمسطيف :ال مع دخ ا الزيتكفد الصدؼد الزجاج الخميميد
اللسيجد السيراميؾد ال خار دالحرؼ المعدلية دالصاؽ اًلزهار د ول الخرز كاللقش عمى البيض
دكصلاعة الصابكفد دبغ الجمكدد صلاعة اًلحذية .
كقد ظارت بعض الصلاعات الثقيمة في فمسطيف مثل ركة السكا ال مسطيلية في يافاد ك ركة
اللسيج الكطلية في القدسد ك ركة مصالع الباصات في يافاد كملتجات اًللباف ك ركات اخرؼ
في جميع مدف فمسطيف.
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 3.6آفاؽ الصناعة في فمسطيف:

تلبع أهمية التصليع باللسبة لمقتصاد ال مسطيلي مف ككل ،ي كل أحد أهـ اًلستراتيجيات

لعممية التلمية ال اممة التي يجا اعتمادها كتبلياا لملاكض باًلقتصاد الكطلي كتحريره مف

اًلختمًلت كالت كهات التي لحقت ب ،جراء اًلحتمؿ اإلسراميمي كسياسات.،

كيظار تحميل كاقع الصلاعة في فمسطيفد أف القطاع الصلاعي يجتاز مرحمة تحكؿ مف

قطاع م كه لـ يساهـ ب كل فاعل في عممية التلمية إلى قطاع تتج ،لحكه اآلماؿ ليتصدر باقي
القطاعات اًلقتصادية في إحداث التلمية اًلقتصادية ال اممةد ككذلؾ في معالجة اًلختمًلت

الايكمية التي لحقت باًلقتصاد ال مسطيليد كيبقى هذا التحكؿ رهيلة تكفر ال رص كاإلمكاليات

داخل اًلقتصاد ال مسطيليد فال فعما تتكفر المقكمات كالعلاصر كال ركط المزمة لجعل القطاع
الصلاعي قطاعا رامدا لعممية التلمية؟ كما هي العقبات كالم اكل التي يمكف أف تكاج ،هذا

التحكؿ؟ كما هي اًلستراتيجيات كالسياسات التي يمكف اعتمادها ألغراض هذا التحكؿ؟ (حل يد
. )74 :2013

 3.7التمكث الصناعي في فمسطيف:
تعد األل طة الصلاعية في قطاع غزة مف مصادر التمكث خاصة في ظل عدـ كجكد
األلظمة كالقكاليف التي تمزـ أصحاا الصلاعات بالتقيد بالمعايير الدكلية الخاصة بتمؾ
الصلاعات أثلاء العممية اإللتاجيةد كالجدكؿ رقـ ( )2يبيف أهـ الصلاعات التي تسبا في التمكث.
جدكؿ ()2
أىـ الصناعات التي تسبب التمكث كأثارىا في تمكث البيئة الفمسطينية

(ماضيد )23 :2015
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 3.7.1أنكاع التمكث الصناعي:
 3.7.1.1التمكث بالنفايات الصمبة:
تكاج ،فمسطيف اآلف م كمة الل ايات الصمبة بسبا تزايد عدد السكاف كعدـ تكفر اإلمكاليات
المادية المزمة كالدمار بعد الحركا المتعددة ككذلؾ ضعف الخبرات ال لية إلدارة الل ايات
الصمبة كسلكات اًلحتمؿ اإلسراميمية الطكيمة لألراضي ال مسطيلية التي تركت آثارها عمى هذا
الجالا لذلؾ لجد أف الل ايات الصمبة يتـ جمعاا بطرؽ ع كامية كتجميعاا في مكبات ملافية
لم ركط الصحية كالبيمية.
أنكاع النفايات الصمبة:
هلاؾ أربعة ألكاع مف الل ايات الصمبة كهي عمى اللحك التالي:
 .1الل ايات الملزلية كهي مخم ات لاتجة مف الملازؿ كالمطاعـ كال لادؽ.
 .2الل ايات اللاتجة مف الل اط الزراعي كالحيكالي سكاء أكاف مخم ات لباتية أك عضكية.
 .3مخم ات عمميات التعديف كالصلاعة.
 .4مخم ات لاتجة عف البلاء كاإلل اءات المختم ة.

التشريعات البيئية الفمسطينية:
لـ تكف فمسطيف ببعيدة عف اًلهتماـ باألمر ذات الطابع البيميد فمف لاحية المكامح
كالقكاليفد فقد صدر القالكف رقـ ( )7لعاـ 1999ـد في أف حماية البيمةد حيث ألزـ قالكف
المل آت العاممة في اًلقتصاد ال مسطيلي بضركرة مراعاة عدـ اإلضرار بالبيمةد مع إعطاء فترة
التقالية لم ركات لتكفيا أكضاعاا ثـ تطبا بعدها العقكبات الملصكص عمياا قالكل اد كما تضمف
القالكف بعض اللصكص التي تركز عمى ضركرة مراعات البعد البيمي علد إجراءات دراسات
الجدكػ لم ركات اًلستثمارية بحيث يجا أف تجرؼ دراسة جدكػ بيمية لتحديد التأثير البيمي
لم ركات الجديدة كبما يضمف عدـ كجكد تأثيرات سمبية عمى البيمة لتيجة تل يذ بعض المل آت
الصلاعية التي تضر أك قد تدمر البيمة( .القطاطيد )49 :2007
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الطريقة كاإلجراءات
 1.1المقذمت:
تعتبر ملاجية الدراسة كاجراءاتاا محك ار رميسا يتـ مف خمل ،الجاز الجالػا التطبيقػي مػف
الد ارسػػةد كعػػف طريقاػػا يػػتـ الحصػػكؿ عمػػى البيالػػات المطمكبػػة إلجػراء التحميػػل اإلحصػػامي لمتكصػػل
إلى اللتامج التي يتـ ت سيرها في ضكء أدبيػات الد ارسػة المتعمقػة بمكضػكع الد ارسػةد كبالتػالي تحقػا

األهداؼ التي تسعى إلى تحقيقاا.
بلاء عمى ذلؾ تلاكؿ هذا ال صل كص ا لمملاج المتبع كمجتمع كعيلة الدراسةد ككذلؾ أداة

الد ارس ػػة المس ػػتخدمة كطريق ػػة إع ػػدادها ككي ي ػػة بلاما ػػا كتطكيره ػػاد كم ػػدػ ص ػػدقاا كثباتا ػػاد كيلتا ػػي
ال صل بالمعالجات اإلحصامية التي استخدمت في تحميل البيالات كاستخمص اللتامجد كفيما يمي

كصف لاذه اإلجراءات.

 1.4منهج الذارست:
مف أجل تحقيا أهداؼ الدراسةد قاـ الباحث باستخداـ الملاج الكص ي التحميمي الذؼ يحاكؿ
مف خمل ،كصف الظاهرة مكضكع الدراسةد كتحميل بيالاتااد كالعمقة بيف مككلاتاا كاآلراء التي
تطرح حكلاا كالعمميات التي تتضملاا كاآلثار التي تحدثاا.

كيعرؼ )الحمداليد 2006ـ )100:الملاج الكص ي التحميمي بأل ،نالملاج الذؼ يسعى لكصف
الظكاهر أك األحداث المعاصرة أك الراهلةد فاك أحد أ كاؿ التحميل كالت سير الملظـ لكصف

ظاهرة أك م كمة ماد كيقدـ بيالات عف خصامص معيلة في الكاقعد كتتطما معرفة الم اركيف في

الدارسة كالظكاهر التي لدرساا كاألكقات التي لستعمماا لجمع البيالاتن.

كقد استخدـ الباحث مصدريف أساسيف لممعمكمات:
.1

المصػػادر الثانكيػػة :حيػػث اتجػػ ،الباحػػث فػػي معالجػػة اإلطػػار اللظػػرؼ لمد ارسػػة إلػػى مصػػادر

البيال ػػات الثالكي ػػة كالت ػػي تتمث ػػل ف ػػي الكت ػػا كالم ارج ػػع العربي ػػة كاألجلبي ػػة ذات العمق ػػةد كال ػػدكريات
كالمقػ ػػاًلت كالتقػ ػػاريرد كاألبحػ ػػاث كالد ارس ػ ػػات السػ ػػابقة التػ ػػي تلاكل ػ ػػت مكضػ ػػكع الدارسػ ػػةد كالبح ػ ػػث

كالمطالعة في مكاقع اإللترلت المختم ة.
 .1المصػػػادر األكليػػػة :لمعالج ػػة الجكال ػػا التحميمي ػػة لمكض ػػكع الد ارس ػػةد لج ػػأ الباح ػػث إل ػػى جم ػػع
البيالػػات األكليػػة مػػف خػػمؿ اًلسػػتبالة كػػأداة رميسػػة لمد ارسػػةد صػػممت خصيصػػاا لاػػذا الوػػرضد
كقد تـ ت ريغ كتحميل البيالات باستخداـ البرلامج اًلحصامي (.)SPSS
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 1.4مجتمع الذراست:
ػاء عمػى م ػكمة
مجتمع الدراسة يعػرؼ بألػ ،جميػع م ػردات الظػاهرة التػي يدرسػاا الباحػثد كبل ا
الد ارس ػػة كأه ػػدافاا ف ػػاف المجتم ػػع المس ػػتادؼ يتك ػػكف م ػػف م ػػدراء أك محاس ػػبي المل ػػآت الص ػػلاعية

العاممة في فمسطيف كالتي يزيػد حجـ رأسمالاا عف لصف مميكف دكًلر.ن
 1.1عينت الذراست:

قاـ الباحث بتطبيا أداة الدراسة عمى جميع م ردات مجتمع الدراسةد حيث تـ تكزيع 451

استبالة عمى مجتمع الدراسة كقد تـ استرداد  451استبالة بلسبة .%411
 1.4أداة الذراست:

قاـ الباحث بتصميـ اًلستبالة كبلامااد الطمقا مف مكضكع الدراسة كأهدافاا كتساؤًلتااد

كطبيعة البيالات كالمعمكمات المرغكا الحصكؿ عميااد كذلؾ بعد القراءة المتألية لما اتيح ل ،مف

األدبيات المتعمقة بمكضكع الدراسة (مدى تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية

العاممة في قطاع غزة) مف كتا كبحكث كدراسات عممية كملاق ة محاكر اًلستبالة مع ذكؼ
اًلختصاص.

اشتممت االستبانة في صكرتيا النيائية عمى ما يمي:

القسـ األكؿ :كي تمل عمى البيالات المعمكمات ال خصية:

كهي متويرات مستقمة تـ كضعاا في مستكػ قياس (اسمي أك رتبي أك لسبي) ك ممت عمى

البيالات األكلية ألفراد الدراسةد كتككلت مف  1متويرات عف المستجيا (المسمى الكظي يد

المؤهل العمميد سلكات الخبرةد التخصص).

القسـ الثالي :كي تمل عمى معمكمات عف ال ركة:

كهي متويرات مستقمة تـ كضعاا في مستكػ قياس (اسمي أك رتبي أك لسبي) ك ممت عمى
البيالات األكلية ألفراد الدراسةد كتككلت مف  1متويرات عف المل أة (ال كل القالكلي لم ركةد

مكاف عمل المل أةد حجـ رأسماؿ المل أةد قطاع الصلاعة).

القسـ الثالث :كي تمل عمى بيالات الدراسة:

كي مل عمى بيالات الدراسة التي مف خملاا يتـ استطمع آراء أفراد الدراسة حكؿ مدػ تطبيا

المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية العاممة في قطاع غزة كتـ كضعاا في مستكػ قياس
(فمكؼ)د كتككلت مف ( )14فقرة مكجاة إلى عيلة الدراسةد مكزعة عمى ( )1مجاًلت:
المجاؿ األكؿ :كيادؼ هذه المجاؿ إلى التعرؼ عمى آراء أفراد الدراسة حكؿ إدراؾ المنشآت
الصناعية لتطبيق المحاسبة البيئية كأىميتياد كقد احتكػ هذا المحكر عمى( )11فقرات.
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المجاؿ الثاني :كيادؼ هذه المجاؿ إلى التعرؼ عمى آراء أفراد الدراسة حكؿ تطبيق المحاسبة
البيئية في المنشآت الصناعيةد كقد احتكػ هذا المحكر عمى( )46فقرة.

المجاؿ الثالث :كيادؼ هذه المجاؿ إلى التعرؼ عمى آراء أفراد الدراسة حكؿ الصعكبات

كالتحديات التي تكاجو تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعيةد كقد احتكػ هذا المحكر

عمى( )14فقرة.
كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات الم اركيف في الدراسة ل قرات اًلستبياف

حسا جدكؿ (.)4:1

جدكؿ ( :)4:1درجات مقياس ليكرت الخماسي

االستجابة

قميمة جداً

قميمة

متكسطة

كبيرة

كبيرة جدا

الدرجة

4

2

1

1

5

اختار الباحث الدرجة ( )1لإلجابة ن متكسطة ن كبذلؾ يككف الكزف اللسبي في هذه الحالة %21
كهك يتلاسا مع هذه اًلستجابة.

 1.4خطىاث بناء االستبانت:
قاـ الباحث ب عداد أداة الدراسة لمعرفة " مدى تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية

العاممة في قطاع غزة"د كاتبع الباحث الخطكات التالية لبلاء اًلستبالة -:

 -1اًلطمع عمى الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسةد كاًلست ادة ملاا في بلاء
اًلستبالة كصياغة فقراتاا.

 -2است ارة عددا مف أساتذة الجامعات ال مسطيلية كالم رفيف في تحديد مجاًلت اًلستبالة
كفقراتاا.

 -3تحديد المجاًلت الرميسة التي ممتاا اًلستبالة.
 -4تحديد ال قرات التي تقع تحت كل مجاؿ.
 -5تـ تصميـ اًلستبالة في صكرتاا األكلية كقد تككلت مف ( )6مجاًلت ك ( )61فقرة.
 -6تـ مراجعة كتلقيح اًلستبالة مع الم رفيف.
 -7تـ عرض اًلستبالة عمى ( )7مف المحكميف كالممحا رقـ ( )3يبيف أسماء أعضاء لجلة
التحكيـ.
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 -8في ضكء آراء المحكميف تـ تعديل بعض فقرات اًلستبالة مف حيث الحذؼ أك اإلضافة
كالتعديلد لتستقر اًلستبالة في صكرتاما اللاامية عمى( )1مجاًلتد م تممة المجاًلت عمى

( )41فقرة د ممحا (.)4

 1.1صذق االستبيان:
صدؽ اًلستبالة يعلي نأف يقيس اًلستبياف ما كضع لقياس،ن (الجرجاكؼد 2141ـ)415 :د كما
يقصد بالصدؽ ن مكؿ اًلستقصاء لكل العلاصر التي يجا أف تدخل في التحميل مف لاحيةد

ككضكح فقراتاا كم رداتاا مف لاحية ثاليةد بحيث تككف م اكمة لكل مف يستخدماان (عبيدات

كآخركفد 2114ـ .)479 :كقد تـ التأكد مف صدؽ اًلستبالة بطريقتيف:

 -4صدؽ المحكميف "الصدؽ الظاىري":

عددا مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ الظاهرة
يقصد بصدؽ المحكميف نهك أف يختار الباحث ا

أك الم كمة مكضكع الدراسةن (الجرجاكؼد 2141ـ)417:د كتـ تحكيـ أداة الدراسة مف خمؿ السادة
المحكميفد كقد تـ إدراج أسماء المحكميف في الممحا رقـ ()3د كقد استجاا الباحث آلراء

المحكميف كقاـ ب جراء ما يمزـ مف حذؼ كتعديل في ضكء المقترحات المقدمةد كبذلؾ خرجت
اًلستبالة في صكرتاا اللاامية  -الظر الممحا رقـ(.)2

 -2صدؽ المقياس:
أكال :االتساؽ الداخمي :Internal Validity

يقصد بصدؽ اًلتساؽ الداخمي مدػ اتساؽ كل فقرة مف فقرات اًلستبالة مع المجاؿ الذؼ تلتمي

إلية هذه ال قرةد كقد قاـ الباحث بحساا اًلتساؽ الداخمي لمستبالة كذلؾ مف خمؿ حساا
معاممت اًلرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاًلت اًلستبالة كالدرجة الكمية لممجاؿ.

يكضح جدكؿ ( )4:2معامل اًلرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ ن إدراؾ المل آت الصلاعية

لتطبيا المحاسبة البيمية كأهميتاا ن كالدرجة الكمية لممجاؿد كالذؼ يبيف أف معاممت اًلرتباط

المبيلة دالة علد مستكػ معلكية

α ≥ 0.05

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياس.،
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جدكؿ ( :)4:2معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " إدراؾ المنشآت الصناعية
لتطبيق المحاسبة البيئية كأىميتيا " كالدرجة الكمية لممجاؿ

معامل

القيمة

لالرتباط

()Sig

.1

تقكـ المل أة بعقد دكرات تدريبية ككرش عمل في مجاؿ المحاسبة البيمية.

0.736

*0.000

.2

يتكافا اللظاـ المحاسبي في المل أة مع متطمبات تطبيا المحاسبة البيمية.

0.778

*0.000

.3

تاتـ اإلدارة بتطكير معرفة كماارات العامميف في مجاؿ تطبيا المحاسبة البيمية.

0.737

*0.000

.4

يكجد فاـ كافي لدػ اإلدارة العميا في المل أة ألهمية تطبيا المحاسبة البيمية.

0.725

*0.000

.5

ت جع اإلدارة العميا البرامج التدريبية في مجاؿ المحاسبة البيمية.

0.731

*0.000

.6

يكجد كعي لدػ كافة المستكيات اإلدارية في المل أة ألهمية تطبيا المحاسبة البيمية.

0.754

*0.000

.7

تراعي اإلدارة العميا في عممية التخطيط األمكر المتعمقة بالبيمة.

0.393

*0.000

.8

يتكفر لدػ المل أة كافة المعمكمات المزمة لتطبيا المحاسبة البيمية.

0.736

*0.000

.9

يتـ اًلستعالة بخبراء خارجيف لتطبيا المحاسبة البيمية.

0.814

*0.000

0.817

*0.000

0.811

*0.000

ـ

بيرسكف االحتمالية

الفقرة

 .10تدعـ اإلدارة العميا كافة الجاكد لتطبيا المحاسبة البيمية.
.11

يتـ كضع أسس دقيقة لقياس الملافع البيمية المتحققة لم ركة مف خمؿ تطبيا المحاسبة

البيمية.

* اًلرتباط داؿ إحصامي ا علد مستكػ دًللة . α ≥ 0.05

يكضح جدكؿ ( )4:3معامل اًلرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ ن تطبيا المحاسبة البيمية في
المل آت الصلاعية ن كالدرجة الكمية لممجاؿد كالذؼ يبيف أف معاممت اًلرتباط المبيلة دالة علد
مستكػ معلكية

α ≥ 0.05

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما كضع لقياس.،
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جدكؿ (:)4:3معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " تطبيق المحاسبة البيئية في
المنشآت الصناعية " كالدرجة الكمية لممجاؿ

معامل
ـ

بيرسكف

الفقرة

القيمة
االحتمالية
()Sig

لالرتباط
.1

يقكـ اللظاـ المحاسبي الحالي بتصليف الل قات البيمية مف حيث ككلاا إيرادي ،أك رأسمالية.

0.767

*0.000

.2

يقكـ اللظاـ المحاسبي الحالي بتحديد جكالا اإلفصاح المطمكبة عف اًللتزامات البيمية المتحققة.

0.844

*0.000

0.759

*0.000

0.806

*0.000

0.794

*0.000

.6

تتسـ عممية اتخاذ القرار في المل أة بمكافقتاا لقكاليف حماية البيمة.

0.523

*0.000

.7

تأخذ المل أة بعيف اًلعتبار أثر الل قات البيمية عمى معادلة الربح كتكزيع الدخل ال امض فياا.

0.761

*0.000

.8

يتـ مراجعة الق اررات المقترحة لمتأكد مف مدػ مكليتاا لمتكاليف البيمية.

0.777

*0.000

.9

تقكـ المل أة بحصر الل قات البيمية لت مل كافة أل طة المل أة كعممياتاا.

0.774

*0.000

.10

تقكـ المل أة ب دراج ل قات الرقابة عمى التمكث في عممية تسعير الملتجات.

0.759

*0.000

.11

يكجد دليل لكي ية قياس كتحميل التكاليف البيمية عمى تكاليف اإللتاج.

0.767

*0.000

.12

يعتبر اللظاـ المحاسبي اإلدارؼ البيمي جزء مف لظاـ اإلدارة المحاسبية.

0.692

*0.000

0.796

*0.000

.14

تقكـ المل أة باستخداـ أساليا متطكرة مثل )  )ABCلتحكيل الل قات البيمية كقياساا.

0.801

*0.000

.15

يكجد في المل أة لظاـ محاسبي بيمي إلصدار التقارير المتعمقة بالل قات البيمية.

0.754

*0.000

.16

يعتبر اللظاـ المحاسبي البيمي جزء مف لظـ اإلدارة المحاسبية في المل أة.

0.791

*0.000

.3
.4
.5

.13

يتـ فحص كمراجعة اًللتزاـ بمتطمبات البيمة مف خمؿ إظاار الل قات التي تكبدتاا المل أة مف
أجل الح اظ عمى البيمة.
يظار األثر البيمي المتحقا مف خمؿ تكضيح السياسات المحاسبية في رسممة الل قات البيمية.
تقكـ المل أة بتتبع كحصر البيالات غير المالية عف المكاد األكلية كالطاقةد كالمخرجات مف المكاد
كالطاقة كالمخم ات.

يظار اللظاـ المحاسبي الحالي التقارير المالية المتعمقة بالمعمكمات البيمية لمستخدميف القكامـ
المالية.

* اًلرتباط داؿ إحصامي ا علد مستكػ دًللة .α ≥ 0.05

يكضح جدكؿ ( )1:1معامل اًلرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿن الصعكبات كالتحديات التي
تكاج ،تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية ن كالدرجة الكمية لممجاؿد كالذؼ يبيف أف

معاممت اًلرتباط المبيلة دالة علد مستكػ معلكية
كضع لقياس.،
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0.05

≥ α

كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقا لما

جدكؿ ( :)4:4معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات مجاؿ " الصعكبات كالتحديات التي تكاجو
تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية " كالدرجة الكمية لممجاؿ

معامل
ـ

بيرسكف

الفقرة

لالرتباط

القيمة
االحتمالية
()Sig

.4

ليس لدػ اإلدارة العميا المعرفة الكافية لملافع تطبيا محاسبة البيمة.

0.772

*0.000

.2

اللظاـ المالي في المل أة ًل يساعد في تطبيا المحاسبة البيمية.

0.776

*0.000

.1

عممية التخطيط ًل تأخذ باًلعتبار المحاسبة عف التكاليف البيمية.

0.763

*0.000

حجـ العمل ًل يستمزـ تحكيل اللظاـ المحاسبي ًلعتبارات المحاسبة البيمية د حيث أف ملافع تطبيا لظاـ المحاسبة

0.789

*0.000

.5

اًلهتماـ بالل قات البيمية كتسجيماا يؤثر عمى السياسة التسعيرية لمملتجات كعمى السياسات التلافسية لم ركة.

0.794

*0.000

.6

هلاؾ اهتماـ باللتامج المالية اإلجمالية دكف اًلهتماـ باآلثار البيمية.

0.781

*0.000

.7

كجكد قصكر في الرقابة الداخمية عمى تطبيا كاإلفصاح عف تكاليف البيمة.

0.763

*0.000

.8

عدـ اطمع المحاسبيف في المل أة عمى المستجدات في مجاؿ المحاسبة البيمية كتطبيقاا.

0.683

*0.000

.9

لقص المعرفة لدػ العامميف في األقساـ المالية بمتطمبات تطبيا المحاسبة البيمية.

0.691

*0.000

 .41تكم ة استقطاا خبراء في المحاسبة البيمية مف خارج المل أة مرت عة جدا.

0.813

*0.000

 .44صعكبة تحديد التكاليف البيمية كفصماا عف تكاليف اإللتاج.

0.777

*0.000

 .42عدـ كجكد قكاعد ممزمة تحدد إجراءات العمل لم ركات كالزاماا بتطبيا أسس المحاسبة البيمية.

0.643

*0.000

 .41لدرة الدكرات التدريبية ككرش العمل التي تاتـ بتطبيا المحاسبة البيمية.

0.711

*0.000

 .41ليس هلاؾ دكر إر ادؼ مف قبل مدققي الحسابات في تكعية اإلدارة العميا لم ركات بأهمية تطبيا المحاسبة البيمية.

0.703

*0.000

.1

البيمية أقل مف الل قات المصركفة عمي.،

* اًلرتباط داؿ إحصامي ا علد مستكػ دًللة . α ≥ 0.05

ثانيا :الصدؽ البنائي :Structure Validity

يعتبر الصدؽ البلامي أحد مقاييس صدؽ األداة الذؼ يقيس مدػ تحقا األهداؼ التي تريد األداة

الكصكؿ إليااد كيبيف مدػ ارتباط كل مجاؿ مف مجاًلت الدراسة بالدرجة الكمية ل قرات

اًلستبالةد كيبيف جدكؿ ( )4:5أف جميع معاممت اًلرتباط في جميع مجاًلت اًلستبالة دالة
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إحصامي ا علد مستكػ معلكية

α ≥ 0.05

لقياس.،

كبذلؾ تعتبر جميع مجاًلت اًلستبالة صادق ،لما كضعت

جدكؿ (:)4:5معامل االرتباط بيف درجة كل مجاؿ مف مجاالت االستبانة كالدرجة الكمية
لالستبانة

معامل بيرسكف

المجاؿ

لالرتباط

القيمة
االحتمالية
)(Sig.

إدراؾ المل آت الصلاعية لتطبيا المحاسبة البيمية كأهميتاا.

0.840

*0.000

تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية.

0.815

*0.000

0.285

*0.000

الصعكبات كالتحديات التي تكاج ،تطبيا المحاسبة البيمية في

المل آت الصلاعية.

*اًلرتباط داؿ إحصامي ا علد مستكػ دًللة . α ≥ 0.05

ثبات االستبانة :Reliability

يقصد بثبات اًلستبالة هك نأف يعطي اًلستبياف ل س اللتامج إذا أعيد تطبيق ،عدة مرات متتاليةن

(الجرجاكؼد 0202م  ،ص)79د كيقصد ب ،أيضا ن إلى أؼ درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة علد

كل مرة يستخدـ فيااد أك ما هي درجة اتساق ،كالسجام ،كاستم ارريت ،علد تكرار استخدام ،في

أكقات مختم ةن (القحطاليد 0220ـدص .)414كقد تحقا الباحث مف ثبات استبالة الدراسة مف
خمؿ:

معامل ألفا كركنباخ : Cronbach's Alpha Coefficient

اسػػتخدـ الباحػػث طريقػػة أل ػػا كػػرك لبػػاخ لقيػػاس ثبػػات اًلسػػتبالةد ككالػػت اللتػػامج كمػػا هػػي مبيلػػة فػػي

جدكؿ (.)1:6

جدكؿ ( :)4:6معامل ألفا كركنباخ لقياس ثبات االستبانة
الفقرات

معامل ألفا
كركنباخ

الصدؽ

عدد

إدراؾ المل آت الصلاعية لتطبيا المحاسبة البيمية كأهميتاا.

11

0.911

0.954

تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية.

16

0.950

0.975

الصعكبات كالتحديات التي تكاج ،تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية.

14

0.938

0.969

مدى تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية العاممة في قطاع غزة

41

0.901

0.949

المجاؿ

*الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي المكجا لمعامل أل ا كركلباخ
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الذاتي*

كيتضح مف اللتامج المكضحة في جػدكؿ ( )1:6أف قيمػة معامػل أل ػا كركلبػاخ مرت عػة لكػل مجػاؿ

حي ػػث تتػ ػراكح ب ػػيف ( )0.950،0.911بيلم ػػا بمو ػػت لجمي ػػع فقػ ػرات اًلس ػػتبالة ( .)0.901كك ػػذلؾ قيم ػػة
الصػػدؽ الػػذاتي مرت عػػة لكػػل مج ػاؿ حيػػث تت ػراكح بػػيف (0.954د )0.975بيلمػػا بموػػت لجميػػع فق ػرات
اًلستبالة ( )0.949كهذا يعلى أف معامل الثبات مرت ع.

كبذلؾ تككف اًلستبالة في صكرتاا اللاامية كما هي في الممحا ( )2قابمة لمتكزيعد كيككف الباحث
قد تأكد مف صدؽ كثبات استبالة الدراسة مما يجعم ،عمى ثقػة تامػة بصػحة اًلسػتبالة كصػمحيتاا
لتحميل اللتامج كاإلجابة عمى أسممة الدراسة.

 1.4األساليب اإلحصائيت المستخذمت في الذراست :
ت ػػـ ت ري ػػغ اًلس ػػتبالة م ػػف خ ػػمؿ برل ػػامج التحمي ػػل اًلحص ػػامي ()Spssد كق ػػد ت ػػـ اس ػػتخداـ األدكات
اإلحصامية التالية:
 -4اللسا الممكية كالتك اررات ( :)Frequencies and Percentagesلكصف عيلة الدراسة.
 -2المتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي اللسبي.
 -1اختبار أل ا كركلباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات اًلستبالة.
 -1اختبار ككلمجكركؼ  -سمرلكؼ ) : Kolmogorov-Smirnov Test )K-Sلمعرفػة مػا
إذا كالت البيالات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدم.،

 -5معامػل ارتبػاط بيرسػكف ( )Pearson Correlation Coefficientلقيػاس درجػة اًلرتبػاط:
يقكـ هذا اًلختبار عمى دراسة العمقة بيف متويػريف .كقػد تػـ اسػتخدام ،لحسػاا اًلتسػاؽ الػداخمي

كالصدؽ البلامي لمستبالةد كالعمقة بيف المتويرات.

 -6اختبار  Tفي حالة عيلة كاحدة ( )T-Testلمعرفة ما إذا كالت متكسط درجػة اًلسػتجابة قػد
كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة كهي  3أـ زادت أك قمت عف ذلؾ .كلقد تـ استخدام ،لمتأكد

مف دًللة المتكسط لكل فقرة مف فقرات اًلستبالة.

 -7اختبػار تحميػل التبػايف األحػادؼ )One Way Analysis of Variance) ANOVA
لمعرف ػػة م ػػا إذا ك ػػاف هل ػػاؾ فركق ػػات ذات دًلل ػػة إحص ػػامية ب ػػيف ث ػػمث مجمكع ػػات أك أكث ػػر م ػػف
البيالات.

56

 1.4الىصف اإلحصائي لمجتمع الذراست وفق البياناث الذيمىغرافيت:
كفيما يمي عرض لخصامص مجتمع الدراسة كفا البيالات الديمكغرافية

أكال :البيانات الشخصية

 تكزيع عينة الدراسة حسب المسمى الكظيفي:

جدكؿ ( :)4:7تكزيع عينة الدراسة حسب المسمى الكظيفي
المسمى الكظيفي

العدد

النسبة المئكية %

مدير المل أة

4

2.61

مدير مالي

56

36.60

محاسا

43

28.10

أخرػ

50

32.68

المجمكع

153

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )4:7أف ما لسبت %32.68 ،مف عيلة الدراسة المسمى الكظي ي أخرػد

 %28.10المسمى الكظي ي محاساد  %36.6المسمى الكظي ي مدير ماليد  %2.61المسمى
الكظي ي مدير المل أةد لذا تـ التركيز عمى مف يجيا اًلستبال ،أف يككف مسماه الكظي ي( مدير

مالي -محاسا) أك مف في حكماـد حيث ركزت الدراسة عمى العامميف في المجاؿ المالي
كالمحاسبي بالدرجة األكلى كهذه اللسا تت ا مع األهداؼ المكضكعة لمدراسة.

تكزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي:

جدكؿ ( :)4:8تكزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة المئكية %

ثالكية عامة فأقل

17

11.11

دبمكـ متكسط

23

15.03

بكالكريكس

103

67.32

دراسات عميا

10

6.54

المجمكع

153

100.0

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( )4:8أف مػػا لسػػبت %11.11 ،مػػف عيلػػة الد ارسػػة مػػؤهماـ العممػػي ثالكيػػة عامػػة
فأق ػػلد %45.11م ػػؤهماـ العمم ػػي دبم ػػكـ متكس ػػطد  %67.32م ػػؤهماـ العمم ػػي بك ػػالكريكسد %4..6
مػػؤهماـ العممػػي د ارسػػات عميػػاد مػػف خػػمؿ اسػػتعراض اللتػػامج السػػابقة يتضػػح بػػأف المرتبػػة األكلػػى

لممؤهػػل العممػػي جػػاءت لحممػػة البكػػالكريكس كتعػػزػ اللتيجػػة إلػػى معظػػـ الم ػػتوميف فػػي المل ػػآت
المسػػاهمة ك ػػاغمي الكظػػامف بصػ ة عامػػة حػػاممي ال ػػاادة الجامعيػػة األكلػػىد كفػػي المرتبػػة الثاليػػة
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الػػدبمكمات كذلػػؾ لظ ػ ار ألف المل ػػآت المسػػتادفة فػػي الد ارسػػة ػػركات صػػلاعية لػػذلؾ يػػتـ اًلعتمػػاد
ب كل كبير عمى ال ليف مف مختمف المجاًلتد كهذا يبرر لسبة حممة الدبمكـ في العيلة.

تكزيع عينة الدراسة حسب الخبرة:

جدكؿ ( :)4:9تكزيع عينة الدراسة حسب الخبرة
الخبرة

العدد

النسبة المئكية %

أقل مف  5سلكات

44

28.76

مف  -5أقل مف  11سلكات

75

49.02

مف  - 11أقل مف  16سلة

18

11.76

 16سلة فما فكؽ

16

10.46

المجمكع

153

100.0

يتضح مف جدكؿ ( )4:9أف ما لسبت %28.76 ،مف عيلة الدراسة خبرتاـ أقل مف  5سلكاتد

 %60.94تتراكح سلكات خبرتاـ مف  -5أقل مف  11سلكاتد  %11.14تتراكح خبرتاـ مف - 11
أقل مف  16سلةد بيلما  %10.46خبرتاـ  46سلة فما فكؽد تبايف تكزيع أفراد العيلة حسا
سلكات الخبرةد كاف كالت ال مة مف  5إلى اقل مف  11سلة في المرتبة األكلىد كيت ا ذلؾ مع

مؤهمت أفراد العيلة العممية كاألكاديميةد كهذا يعطي إ ارة كاضحة ايجابيةد حيث إف مكضكع

ماما مف الخبرة خاصة فيما يتعما بقياس التكاليف البيمة كاإلفصاح المممـ
الدراسة يتطما ا
جالبا ا
علااد كأيضا لظ ار ألف معظـ الخريجيف بعد 2002د يتجاكف لمعمل في المل آت الخاصة لظ ار
ل ح الكظامف العمكميةد كأيضا لعدـ فتح باا التكظيف لمخريجيف في قطاع غزة لمعمل الحككمي

كذلؾ لألحداث السياسية في غزة.

تكزيع عينة الدراسة حسب التخصص:

جدكؿ ( :)4:01تكزيع عينة الدراسة حسب المستكى التخصص
التخصص

العدد

النسبة المئكية %

محاسبة

69

45.10

إدارة أعماؿ

30

19.61

عمكـ مالية كمصرفية

7

4.58

أخرػ

47

30.72

153

100.0

المجمكع

الدرس ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػؤهماـ العمم ػ ػ ػػي
يتض ػ ػ ػػح م ػ ػ ػػف ج ػ ػ ػػدكؿ ( )1:41أف م ػ ػ ػػا لس ػ ػ ػػبت %30.72 ،م ػ ػ ػػف عيل ػ ػ ػػة ا

أخرػ(اقتصػػادد إحصػػاءد تكلكلكجيػػا معمكمػػاتد الالدسػػة ب ركعاػػا خاصػػة ال ػػرع الصػػلاعيد كعػػدد
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قميػػل مػػف الكميػػات اللظريػػة)د  %10.41مػػؤهماـ العممػػي إدارة أعمػػاؿد  %6..4مػػؤهماـ العممػػي عمػػكـ
ماليػػة كمص ػرفيةد  %15.41مػػؤهماـ العممػػي محاسػػبة ،كتعتبػػر اللتيجػػة طبيعيػػة لظ ػ ار ًلف الد ارسػػة
ترتكز بالدرجة األكلى عمى المحاسبيف كالم توميف في العمل المحاسبي بالدرجة األكلىد كبالدرجػة

الثالية العمل اإلدارؼ لذلؾ جاءت في المرتبة الثالية إدارة األعماؿ.

ثانيا :بيانات المنشأة

 تكزيع عينة الدراسة حسب الشكل القانكني لمشركة:

جدكؿ (  :)4100تكزيع عينة الدراسة حسب الشكل القانكني لمشركة
الشكل القانكني لمشركة

العدد

النسبة المئكية %

مساهمة خاصة

136

88.89

مساهمة عامة

9

5.88

أخرػ

8

5.23

153

100.0

المجمكع

يتضػػح مػػف جػػدكؿ ( ) 1144أف مػػا لسػػبت %44.40 ،مػػف عيلػػة الد ارسػػة ػػركات مسػػاهمة خاصػػةد

بيلم ػػا  %..44مس ػػاهمة عام ػػةد %5.21ال ػػكل الق ػػالكلي أخرػ(مث ػػل الم ػػركع ال ػػردؼ)د كتع ػػزػ
اللتيجػػة الظػػاهرة فػػي الجػػدكؿ السػػابا بػػأف معظػػـ المل ػػآت فػػي قطػػاع غ ػزة تأخػػذ ال ػػكل القػػالكلي
مسػػاهمة خاصػػة كهػػذا مػػا تؤكػػده بيالػػات ك ازرة اًلقتصػػاد الػػكطلي 2145د كالبيالػػات المل ػػكرة عمػػى

البكرصة ال مسطيلية .2146

تكزيع عينة الدراسة حسب مكاف عمل المنشأة:

جدكؿ ( :)4:02تكزيع عينة الدراسة حسب مكاف عمل المنشأة
مكاف عمل المنشأة

العدد

النسبة المئكية %

محافظة ال ماؿ

19

12.42

محافظة غزة

98

64.05

محافظة الكسطى

28

18.30

محافظة خاف يكلس

5

3.27

محافظة رفح

3

1.96

153

100.0

المجمكع

يتضػػح م ػػف جػػدكؿ ( )1:42أف م ػػا لسػػبت %42.12 ،م ػػف عيلػػة الد ارس ػػة ػػركات مقره ػػا محافظ ػػة
ال ػػماؿد  %46.9.مػػف عيلػػة الد ارسػػة ػػركات مقرهػػا محافظػػة غ ػزةد  %14.89مػػف عيلػػة الد ارسػػة
ركات مقرها محافظة الكسطىد  %1.27مف عيلة الد ارسػة ػركات مقرهػا محافظػة خػاف يػكلسد
59

 4.96مػػف عيلػػة الد ارسػػة ػػركات مقرهػػا محافظػػة رفػػحد كتت ػػا اللسػػا مػػع اللسػػا المسػػتكحاة م ػف
زرة اًلقتصاد ال مسطيلي بخصكص مقر المل آت (ك ازرة اًلقتصاد ال مسطيليد.)2141
كا

تكزيع عينة الدراسة حسب حجـ رأس ماؿ المنشأة:

جدكؿ ( :)4:03تكزيع عينة الدراسة حسب حجـ رأس ماؿ المنشأة

حجـ رأس ماؿ المنشأة$

العدد

النسبة المئكية %

500000-100000

13

8.50

1000000-501000

113

73.86

أكثر مف 1000000

27

17.65

153

100.0

المجمكع

يتضػح مػف جػدكؿ ( )4:13أف مػا لسػبت %8.50 ،مػف عيلػة الد ارسػة حجػـ رأس مػاؿ المل ػأة مػف

 100000حتػػى 500000د  %73.86مػػف عيلػػة الد ارسػػة حجػػـ رأس مػػاؿ المل ػػأة -501000

1000000د  %17.65مف عيلة الدراسة حجـ رأس ماؿ المل أة أكثػر مػف مميػكف دكًلرد كتت ػا

اللسػػا مػػع اللسػػا المسػػتكحاة مػػف ك ازرة اًلقتصػػاد ال مسػػطيلي بخصػػكص حجػػـ رأس مػػاؿ المل ػػأة
(ك ازرة اًلقتصاد ال مسطيليد.)2014

تكزيع عينة الدراسة حسب قطاع الصناعة:

جدكؿ ( :)4:03تكزيع عينة الدراسة حسب حجـ قطاع الصناعة

قطاع الصناعة

العدد

النسبة المئكية %

صلاعات كيماكية

17

11.11

مكاد غذامية

32

20.92

معدات(أدكات)

48

31.37

لسيج

21

13.73

أثاث

8

5.23

غير ذلؾ

27

17.65

153

100.0

المجمكع

يتضػ ػػح مػ ػػف جػ ػػدكؿ ( )1141أف مػ ػػا لسػ ػػبت %44.44 ،مػ ػػف عيلػ ػػة الد ارسػ ػػة تخػ ػػتص بالصػ ػػلاعات
الكيماكي ػ ػػةد  %49.04مػ ػ ػكاد غذامي ػ ػػةد  %81.81مع ػ ػػداتد  %41.17قط ػ ػػاع اللس ػ ػػيجد ك% 5.21
األثاث كالصلاعات الخ بيةد  %47.65قطاعات أخرػ.
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انفصــــم اخلبيش
حتهيم انبيبَبث واجببت أصئهت انذراصت
 5.1المقدمة

 5.2اختبار التكزيع الطبيعي
 5.3تحميل فقرات االستبانة

 5.4إجابة تساؤالت الدراسة
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تحميل البيانات كاجابة أسئمة الدراسة
 4.1المقذمت:
يتضمف هذا ال صل عرضا لتحميل البيالات كاإلجابة عف أسممة الدراسة كاستعراض أبرز

لتامج اًلستبالة كالتي تـ التكصل إلياا مف خمؿ تحميل فقراتااد كالكقكؼ عمى تأثير البيالات

الديمكغرافية التي ا تممت عمى (ال كل القالكلي لم ركةد المؤهل العمميد مكاف عمل المل أةد
الخبرةد المسمى الكظي يد التخصص) في إجابات الم حكصيفد لذا تـ إجراء المعالجات
اإلحصامية لمبيالات المتجمعة مف استبالة الدراسةد إذ تـ استخداـ برلامج الحزمة اإلحصامية

لمعمكـ اًلجتماعية ) (Statistical Package for the Social Sciencesلمحصكؿ عمى لتامج

الدراسة التي تـ عرضاا كتحميماا في هذا ال صل.
 4.4اختبار التىزيع الطبيعي : Normality Distribution Test

تـ استخداـ اختبار ككلمجكركؼ  -سميرلكؼ )Kolmogorov-Smirnov Test )K-S

ًلختبار ما إذا كالت البيالات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدم،د ككالت اللتامج كما هي مبيلة في
جدكؿ (.)1:0

جدكؿ ( :)510نتائج اختبار التكزيع الطبيعي
المجاؿ

قيمة االختبار Z

القيمة االحتمالية )(Sig.

إدراؾ المل آت الصلاعية لتطبيا المحاسبة البيمية كأهميتاا.

1.307

0.066

تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية.

1.028

0.242

1.201

0.112

1.175

0.126

الصعكبات كالتحديات التي تكاج ،تطبيا المحاسبة البيمية

في المل آت الصلاعية.

جميع مجاًلت اًلستبالة معا

يتضح مف اللتامج الظاهرة في جدكؿ ( )514أف القيمة اًلحتمالية ) (Sig.لجميع مجاًلت الدراسة

أكبر مف مستكػ الدًللة

α ≥0.05

كبذلؾ ف ف تكزيع البيالات لاذه المجاًلت يتبع التكزيع الطبيعيد

حيث تـ استخداـ اًلختبارات المعممية لإلجابة عمى أسممة الدراسة.

 4.4تحليل فقراث االستبانت:
لتحميل فقرات اًلستبالة تـ استخداـ اختبار Tلعيلة كاحدة لمعرفة ما إذا كالت متكسط درجة

اًلستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة كهي  1أـ ًلد ف ذا كالت Sig( Sig > 0.05

أكبر مف  )0.05ف لً ،ل يمكف رفض ال قرة كيككف في هذه الحالة متكسط آراء األفراد حكؿ

الظاهرة مكضع الدراسة ًل يختمف جكهري ا عف درجة المكافقة المتكسطة كهي  1د أما إذا كالت
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 Sig( Sig < 0.05أقل مف  )0.05فيتـ قبكؿ ال قرة بأف متكسط آراء األفراد يختمف جكهري ا عف
درجة المكافقة المتكسطة كهي  1د كفي هذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد
أك يلقص بصكرة جكهرية درجة المكافقة المتكسطة كهي 1د كذلؾ مف خمؿ قيمة اًلختبار ف ذا

كالت قيمة اًلختبار مكجبة فمعلاه أف المتكسط الحسابي لإلجابة يزيد عف درجة المكافقة

المتكسطة كالعكس صحيح.

 5.4إجابة تساؤالت الدراسة:

السؤاؿ األكؿ :ىل ىناؾ إدراؾ لدي إدارة المنشآت الصناعية ألىمية المحاسبة البيئية؟

كلإلجابة عف السؤاؿ فقد تـ اختبار الفرضية األكلىً :ل يكجد إدراؾ كافي لدؼ إدارات المل آت
الصلاعية ألهمية تطبيا المحاسبة البيميةد لذلؾ تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كالت
متكسط درجة اًلستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة المتكسطة كهي  1أـ ًل.كاللتامج مكضحة

في جدكؿ (.)5:2

جدكؿ( :)5:2المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكل فقرة مف فقرات مجاؿ " إدراؾ
المنشآت الصناعية لتطبيق المحاسبة البيئية كأىميتيا "

ـ

المتكسط

االحتمالية

الترتيب

3.17

63.40%

1.83

0.070

2

3.11

62.22%

1.19

0.234

5

3.05

60.92%

0.49

0.623

10

3.13

62.61%

1.38

0.168

4

3.10

61.96%

1.06

0.292

8

3.07

61.31%

0.70

0.486

9

.7

تراعي اإلدارة العميا في عممية التخطيط األمكر المتعمقة بالبيمة.

3.76

75.16%

7.40

*0.000

1

.8

يتكفر لدػ المل أة كافة المعمكمات المزمة لتطبيا المحاسبة البيمية.

3.10

62.09%

1.21

0.229

6

.9

يتـ اًلستعالة بخبراء خارجيف لتطبيا المحاسبة البيمية.

2.63

52.55%

-3.37

**0.001

11

.4
.2
.1
.1
.5
.6

الفقرة

المتكسط

قيمة

القيمة

الحسابي

تقكـ المل أة بعقد دكرات تدريبية ككرش عمل في مجاؿ المحاسبة
البيمية.
يتكافا اللظاـ المحاسبي في المل أة مع متطمبات تطبيا المحاسبة
البيمية.

تاتـ اإلدارة بتطكير معرفة كماارات العامميف في مجاؿ تطبيا
المحاسبة البيمية.
يكجد فاـ كافي لدػ اإلدارة العميا في المل أة ألهمية تطبيا
المحاسبة البيمية.
ت جع اإلدارة العميا البرامج التدريبية في مجاؿ المحاسبة البيمية.
يكجد كعي لدػ كافة المستكيات اإلدارية في المل أة ألهمية تطبيا
المحاسبة البيمية.
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الحسابي
النسبي

االختبار

()Sig

 .41تدعـ اإلدارة العميا كافة الجاكد لتطبيا المحاسبة البيمية.
.44

يتـ كضع أسس دقيقة لقياس الملافع البيمية المتحققة لم ركة مف
خمؿ تطبيا المحاسبة البيمية.
جميع فقرات المجاؿ معاً

3.15

63.01%

1.59

0.114

3

3.10

61.96%

1.10

0.274

7

3.12

62.47%

1.79

0.075

* المتكسط الحسابي داؿ إحصاميا ب كل ايجابي علد مستكػ دًللة .α ≥ 0.05

** المتكسط الحسابي داؿ إحصامي ا ب كل سمبي علد مستكػ دًللة .α ≥ 0.05

ب كل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكؼ 3.12د كأف المتكسط الحسابي اللسبي

يساكؼ %62.47د قيمة اًلختبار 1.79د كأف القيمة اًلحتمالية ( )Sig.أكبر مف 0.05د لذلؾ

يعتبر مجاؿ ن إدراؾ المل آت الصلاعية لتطبيا المحاسبة البيمية كأهميتاا ن غير داؿ إحصاميا
علد مستكػ دًللة  α ≥ 0.05د مما يدؿ عمى أف متكسط درجة اًلستجابة لاذا المجاؿ ًل

يختمف جكهري ا عف درجة المكافقة المتكسطة كهي  1د كهذا يعلي أف هلاؾ رأؼ محايد مف قبل

أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات هذا المجاؿ.

مما يدؿ عمى أف معظـ أفراد المجتمع لـ يتككف لاـ رأؼ بخصكص ال رضية األكلى(رأؼ محايد)

اضحا لم اكـ المحاسبة البيمية بمعلاها
أؼ أل ،يمكف القكؿ بألاـ ليس لدياـ ا
تأييدا كادراكا ك ا
الكاسعد مما يعكس حداثة الم اكـ باللسبة لمعامميف في المل آت الصلاعية كلستخمص مف ذلؾ

بقبكؿ ال رض القامل بألً ،ل يكجد إدراؾ كافي لدؼ إدارات المل آت الصلاعية في قطاع غزة

ألهمية تطبيا المحاسبة البيميةد كتعزػ اللتيجة إلى أف اهتماـ المحاسبيف بالبيمة ظار ملذ سلكات

قميمة كبرز فقط الجكالا السمبية في استومؿ البيمة كالعمل عمى اإلفصاح عف تمؾ الجكالا أك
كصف آثارها لتيجة استومؿ اإللساف لمبيمة أك ممارسة ل اطات ،مف خملاا كتت ا هذه اللتيجة

مع دراسة (الحسيليد )2008التي أكدت بألً ،ل يكجد ادارؾ لدػ إدارة المل آت البتركؿ الككيتية
لم اكـ المحاسبة البيمية د كات قت مع دراسة اًلهدؿ( )2005التي أكدت بأف لظاـ تقكيـ األداء

البيمي في المل ات الصلاعية اليملية ًل يتلاسا كالمتويرات البيمية الحديثة.
كبالتعميا عمى لتامج الجدكؿ ( )5:2يتضح األتي:

 .1اف عبارة (تراعي اإلدارة العميا في عممية التخطيط األمكر المتعمقة بالبيمة) احتمت الترتيا
األكؿ حيث بموت قيمة المتكسط الحسابي 3.76د بكزف لسبي %75.16د قيمة اًلختبار بموت

7.40د كهي اكبر مف القيمة الحرجة()*()1.96د كأف القيمة اًلحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.000د
لذلؾ تعتبر هذه ال قرة دال ،إحصاميا علد مستكػ دًللة  α ≥ 0.05د كهذا يعلي أف هلاؾ مكافقة

بدرجة كبيرة مف قبل أفراد مجتمع الدراسة عمى هذه ال قرةد كيرجع ذلؾ إلى ادارؾ العامميف في
(*) –القيمة الجدولية الختبار  Tبدرجات حرية ( )n-1وبناء عليه يتن القبول أو الرفض
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المل آت الصلاعية إلى أف الدكر الرميسي لإلدارة العميا يتمثل في التخطيط كالدعـ اًلستراتيجي
كذلؾ عف طريا سياسة فعالة كبرلامج تخطيطي يتـ إدارت ،مف قبل اإلدارة العميا بعد أف يتـ
تحديد المسؤكليات داخل الكحدة لكل مدير كمكظف مسمكؿ عف عممية التخطيط لألمكر المتعمقة

بالبيمة كجزء مف التكصيف الكظي ي لعمماـ بادؼ تحديد المسؤكلية كتقييـ األداء كملح المكافآت
مما يعزز فاعمية العمل باليات المحاسبة البيمية بيف جميع المستكيات اإلدارية.
.2أف عبارة (تقكـ المل أة بعقد دكرات تدريبية ككرش عمل في مجاؿ المحاسبة البيمية) احتمت

الترتيا الثالي حيث بموت قيمة المتكسط الحسابي3.17د بكزف لسبي %63.4د قيمة اًلختبار

بموت 1.83د كهي اقل مف القيمة الحرجة ()1.96د كأف القيمة اًلحتمالية ( )Sig.تساكؼ

0.070د لذلؾ تعتبر هذه ال قرة غير دال ،إحصاميا علد مستكػ دًللة  α ≥ 0.05د كهذا يعلي
أف هلاؾ رأؼ محايد مف قبل أفراد مجتمع الدراسة عمى هذه ال قرةدكهي إجابة تقع بيف المتردد

كالمعارضد كيمكف إرجاع ذلؾ إلى أف بعض المل آت تعتقد أف تكم ة الدكرات ككرش العمل في

مجاؿ المحاسبة البيميةد كالمساهمة في تدريا العامميف عمى هذا اللكع مف الدكراتد تكم ة زامدة ًل

عمما بأف المل أة لك اهتمت بذلؾ ستكفر
تعكد بالل ع عمى المل أة كعمي ،يمكف تكفيرهاد ا
المعمكمات لمعامميف حكؿ م اكـ المحاسبة البيمية.
.3أف عبارة (تدعـ اإلدارة العميا كافة الجاكد لتطبيا المحاسبة البيمية) احتمت الترتيا الثالث

حيث بموت قيمة المتكسط الحسابي 3.15د بكزف لسبي %63.01د قيمة اًلختبار بموت 1.59د

كهي أقل مف القيمة الحرجة ()1.96د كأف القيمة اًلحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.114د لذلؾ تعتبر

هذه ال قرة غير دال ،إحصامي ا علد مستكػ دًللة  α ≥ 0.05د كهذا يعلي أف هلاؾ رأؼ محايد

مف قبل أفراد مجتمع الدراسة عمى هذه ال قرةد كهي إجابة تقع بيف المتردد كالمعارض حيث أف

اًلتجاه السامد لإلدارة العميا في المل آت المساهمة يتج ،لحك معالجة تكاليف المحافظة عمى

البيمة ككلاا تكاليف اجتماعية ًل تتحمماا المل أة كبالتالي يتـ معالجة هذه البيالات مف خمؿ

الكظي ة المحاسبيةد كيعزػ ذلؾ الى ألً ،ل يكجد كعي كاؼ باذا ال أف مما يقمل عف اإلفصاح

عف مثل هذه التكاليف في التقارير المل كرة لم ركات المساهمة كذلؾ لعدـ عكر هذه المل آت

بأهمية الحاجة إلى مثل هذا اإلفصاح عف التأثيرات البيمية لم ركات الصلاعية مف لاحية كلعدـ
كجكد قكاليف صارمة تمزـ المل آت بذلؾ بالرغـ مف ككلاـ يعترفكف باآلثار السمبية لكحداتاـ عمى

المجتمع.

.4أما أدلى فقرة فكالت (يتـ اًلستعالة بخبراء خارجيف لتطبيا المحاسبة البيمية) جاءت في
المرتبة األخيرة حيث بموت قيمة المتكسط الحسابي 2.63د بكزف لسبي%52.55د قيمة اًلختبار

بموت -3.37قيمة سالبةد كهي اقل مف القيمة الحرجة ()1.96د كأف القيمة اًلحتمالية ()Sig.
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تساكؼ 0.000د لذلؾ تعتبر هذه ال قرة دال ،إحصامي ا علد مستكػ دًللة α ≥0.05د كهذا يعلي
أف هلاؾ رفض مف قبل أفراد مجتمع الدراسة عمى هذه ال قرةد كتدلل اللتيجة عمى أف م اكـ
المحاسبة البيمية لدػ المل آت الصلاعية في قطاع غزة م اكـ غامض كغير كاضحد كأيضا لعدـ

كجكد خبراء مختصيف في هذا المجاؿ كصعكبة المجؤ إلى خبراء مف خارج قطاع غزة لمظركؼ

السياسية األمر الذؼ يترتا عمي ،عدـ المعرفة الكافية بكي ية العمميات المحاسبية لمبيمةد كمف
جالا أخر فاف المحاسبيف كالمراقبيف المالييف لدياـ كافة المعمكمات المحاسبية إًل ال ،غالبا ما

تككف معرفتاـ محدكدة بالبيمة التي تكاج ،المل أةد األمر الذؼ يستدعي ضركرة اًلستعالة بخبرات
خارجية في هذا المجاؿ.

السؤاؿ الثاني :ما مدي تكفر المقكمات األساسية لتطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت

الصناعية ؟

كلإلجابة عف السؤاؿ تـ اختبار الفرضية الثانية :ال تقكـ المنشآت الصناعية بااللتزاـ بمبادئ

المحاسبة البيئية.

تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كالت متكسط درجة اًلستجابة قد كصمت درجة المكافقة

المتكسطة كهي  1أـ ًل كاللتامج مكضحة في جدكؿ (.)1:5

جدكؿ (: )5:3المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكل فقرة مف فقرات مجاؿ " تطبيق
المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية "

ـ

.4
.2
.1
.1
.5

المتكسط

الفقرة

االحتمالية

الترتيب

3.11

62.22%

1.23

0.220

2

2.75

55.03%

-2.67

**0.008

16

2.93

58.69%

-0.71

0.479

9

2.85

56.99%

-1.65

0.101

12

2.97

59.48%

-0.27

0.790

7

الحسابي

يقكـ اللظاـ المحاسبي الحالي بتصليف الل قات البيمية مف حيث

ككلاا إيرادي ،أك رأسمالية.

يقكـ اللظاـ المحاسبي الحالي بتحديد جكالا اإلفصاح المطمكبة
عف اًللتزامات البيمية المتحققة.
يتـ فحص كمراجعة اًللتزاـ بمتطمبات البيمة مف خمؿ إظاار
الل قات التي تكبدتاا المل أة مف أجل الح اظ عمى البيمة.
يظار األثر البيمي المتحقا مف خمؿ تكضيح السياسات
المحاسبية في رسممة الل قات البيمية.

تقكـ المل أة بتتبع كحصر البيالات غير المالية عف المكاد
األكلية كالطاقةد كالمخرجات مف المكاد كالطاقة كالمخم ات.
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المتكسط
الحسابي

قيمة

القيمة

النسبي

االختبار

()Sig

.6
.7
.8
.9
.41
.44
.42
.41
.41
.45
.46

تتسـ عممية اتخاذ القرار في المل أة بمكافقتاا لقكاليف حماية
البيمة.
تأخذ المل أة بعيف اًلعتبار أثر الل قات البيمية عمى معادلة الربح
كتكزيع الدخل ال امض فياا.
يتـ مراجعة الق اررات المقترحة لمتأكد مف مدػ مكليتاا لمتكاليف

البيمية.

تقكـ المل أة بحصر الل قات البيمية لت مل كافة أل طة المل أة
كعممياتاا.
تقكـ المل أة ب دراج ل قات الرقابة عمى التمكث في عممية تسعير
الملتجات.
يكجد دليل لكي ية قياس كتحميل التكاليف البيمية عمى تكاليف

اإللتاج.

يعتبر اللظاـ المحاسبي اإلدارؼ البيمي جزء مف لظاـ اإلدارة
المحاسبية.
يظار اللظاـ المحاسبي الحالي التقارير المالية المتعمقة
بالمعمكمات البيمية لمستخدميف القكامـ المالية.
تقكـ المل أة باستخداـ أساليا متطكرة مثل )  )ABCلتحكيل
الل قات البيمية كقياساا.
يكجد في المل أة لظاـ محاسبي بيمي إلصدار التقارير المتعمقة
بالل قات البيمية.

يعتبر اللظاـ المحاسبي البيمي جزء مف لظـ اإلدارة المحاسبية
في المل أة.
جميع فقرات المجاؿ معاً

3.50

70.07%

4.55

*0.000

1

3.06

61.18%

0.62

0.539

3

3.03

60.52%

0.30

0.763

4

2.87

57.39%

-1.41

0.160

10

2.95

58.95%

-0.60

0.550

8

3.02

60.39%

0.21

0.835

5

3.07

61.31%

0.88

0.382

6

2.78

55.69%

-2.41

**0.017

15

2.93

58.69%

-0.72

0.470

10

2.86

57.12%

-1.48

0.140

11

2.83

56.60%

-1.71

0.089

13

2.97

59.40%

-0.43

0.667

* المتكسط الحسابي داؿ إحصامي ا ب كل ايجابي علد مستكػ دًللة .α ≥ 0.05
** المتكسط الحسابي داؿ إحصاميا ب كل سمبي علد مستكػ دًللة .α ≥ 0.05

ب كل عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكؼ 2.97د كأف المتكسط الحسابي اللسبي

يساكؼ %59.40د قيمة اًلختبار -043د كأف القيمة اًلحتمالية ( )Sig.تساكؼ  0.667لذلؾ
يعتبر مجاؿ ن تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية ن غير داؿ إحصاميا علد مستكػ

دًللة  α ≥ 0.05د مما يدؿ عمى أف متكسط درجة اًلستجابة لاذا المجاؿ ًل يختمف جكهريا
عف درجة المكافقة المتكسطة كهي  3د كهذا يعلي أف هلاؾ رأؼ محايد مف قبل أفراد مجتمع

الدراسة عمى فقرات هذا المجاؿد كبالتالي لقبل ال رضية التي تلص عمى ألً ،ل تقكـ المل آت

الصلاعية باًللتزاـ بمبادغ المحاسبة البيمية.
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مما يدؿ عمى ألً ،ل يكجد تطبيا فعمي لممحاسبة البيمية كأف اللظاـ الحالي في المل آت يكت ي

فقط بحصر كحساا علاصر التكاليف المرتبطة بل اط المل أة دكف األخذ باًلعتبار التكاليف
البيمية لمل اطد باإلضافة إلى أف هلاؾ إدراؾ متلامي لدػ مكظ ي كادارة المل آت الصلاعية
بضركرة كجكد لظاـ فعمي لتطبيا المحاسبة البيمية ألل طة المل آتد كبالتالي يتـ قبكؿ ال رضية

القاممة بألً ،ل تقكـ المل آت الصلاعية في قطاع غزة باًللتزاـ بمبادغ المحاسبة البيمية كتلسجـ
تمؾ اللتامج مع دراسة (القطاطيد )2007التي تكصمت إلى عدـ كجكد مقكمات حقيقية لتطبيا

المحاسبة البيمية كاإلفصاح علاا في المل آت الصلاعية في قطاع غزةد كأيضا ات قت مع
دراسة(السيدد )2003التي تكصمت إلى ألً ،ل يكجد مقكمات لتطبيا فعمي لممحاسبة البيمية أك
قياس التكاليف البيمية في المل آت الصلاعية في جدة.
كبالتعميا عمى لتامج الجدكؿ ( )5:2يتضح األتي:
.1أف عبارة (تتسـ عممية اتخاذ القرار في المل أة بمكافقتاا لقكاليف حماية البيمة) احتمت الترتيا
األكؿد حيث بموت قيمة المتكسط الحسابي 3.50د بكزف لسبي %70.07د قيمة اًلختبار بموت

4.55د كهي اكبر مف القيمة الحرجة ()1.96د كأف القيمة اًلحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.000د
لذلؾ تعتبر هذه ال قرة دال ،إحصامي ا علد مستكػ دًللة  α ≥ 0.05د كهذا يعلي أف هلاؾ مكافقة
بدرجة متكسطة مف قبل أفراد مجتمع الدراسة عمى هذه ال قرةد كيستدؿ مف اللتيجة بأف كجكد لظاـ
لممحاسبة البيمية يساعد عمى تزكيد اإلدارة كالجاات المعلية في المل أة بتقارير كمعمكمات تبيف

حجـ األضرار كالمساهمات البيمية لم ركة كتحديد لقاط الضعف عف األداء البيمي األمر الذؼ
يؤدؼ إلى تحسيف الق اررات المتخذة مف قبل اإلدارة.

.2أف عبارة (يقكـ اللظاـ المحاسبي الحالي بتصليف الل قات البيمية مف حيث ككلاا إيرادي ،أك

رأسمالية) احتمت الترتيا الثاليد حيث بموت قيمة المتكسط الحسابي 3.11د بكزف
لسبي %62.22د قيمة اًلختبار بموت 1.23د كهي اقل مف القيمة الحرجة()1.96د كأف القيمة

اًلحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.22د لذلؾ تعتبر هذه ال قرة غير دال ،إحصاميا علد مستكػ دًللة
 α ≥0.05د كهذا يعلي ال ،لـ يتككف رأؼ (محايد) مف قبل أفراد مجتمع الدراسة عمى هذه ال قرةد
كهذا يدؿ عمى قمة اهتماـ المل آت بالمحاسبة البيميةد

حيث يتـ تبكيا كمف البيمة ضمف

حسابات الكمف غير المبا رة حيث ال ،هلالؾ أمثم ،عديدة لكمف متعمقة بالبيمة ذات أهمي ،إًل

ألاا تخت ي بصكره أك أخرػ في السجمت المحاسبية ضمف المصركفات غير المبا رة د كعلد

ظاكر الحاجة الماسة لمثل هذه المعمكمات فمف يككف مف السال إيجادها .اذ ي ترض تبكيا هذه
التكاليف حسا العمميات كالملتجات التي تتسبا في تحققاا كتصلي اا إلى إيرادي ،كرأسمالية.

68

.3أف عبارة (يظار اللظاـ المحاسبي الحالي التقارير المالية المتعمقة بالمعمكمات البيمية

لمستخدميف القكامـ المالية) احتمت الترتيا قبل األخير د حيث بموت قيمة المتكسط الحسابي

 2.78د بكزف لسبي %55.69د قيمة اًلختبار بموت ( -2.4قيمة سالبة)د كأف القيمة اًلحتمالية

( )Sig.تساكؼ 0.017د لذلؾ تعتبر هذه ال قرة دال ،إحصاميا علد مستكػ دًللة  α ≥ 0.05د
كهذا يعلي أف هلاؾ رفض مف قبل أفراد مجتمع الدراسة عمى هذه ال قرةد لظ ار ًلفتقاد األلظمة

المحاسبية في المل آت الصلاعية إلى مقكمات كأساليا المحاسبة البيميةد كلظرة اإلدارة العميا إلى
م اكـ الح اظ عمى البيمة مف مسمكليات الحككمة كملظمات المجتمع المدليد لذلؾ يجا تضميف

التقارير كالقكامـ المالية الخاصة باألل طة البيمية في القكامـ المالية مما يؤدؼ إلى إض اء الثقة في
البيالات المحاسبية إضافة إلى تمبية حاجات المجتمع مف المعمكمات الخاصة باألل طة البيمية.

.4أما أدلى فقرة فكالت ال قرة (يقكـ اللظاـ المحاسبي الحالي بتحديد جكالا اإلفصاح المطمكبة
عف اًللتزامات البيمية المتحققة) جاءت في المرتبة األخيرة حيث بموت قيمة المتكسط الحسابي
2.75د بكزف لسبي %55.03د قيمة اًلختبار(سالبة) بموت 2.67-د كهي اقل مف القيمة

الحرجة()1.96د كأف القيمة اًلحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.001د لذلؾ تعتبر هذه ال قرة دال،
إحصاميا علد مستكػ دًللة  α ≥ 0.05د كهذا يعلي أف هلاؾ عدـ مكافقة مف قبل أفراد مجتمع

الدراسة عمى هذه ال قرةد كقد يرجع ذلؾ إلى قصكر اللظاـ المحاسبي في الكحدات الصلاعية في

قطاع غزة كاًلهتماـ فقط بمداخل المحاسبة التقميديةد حيث أف اللظـ المحاسبية ًل تحتكؼ ب كل

عاـ معمكمات تخص الكمف البيمية المستقبمية رغـ ألاا قد تككف ذات أهمي ،لسبي ،عمى ل اط

المل أةد بسبا أف اللظـ المحاسبية غالبا تككف ذات طبيعة تاريخي . ،أضاف ،إلى ألاا ت تقر إلى
كمف البيمة غير المممكسة .عمى سبيل المثاؿ الكمف المترتبة عف األداء البيمي الضعيفد قد
تؤدؼ إلى خسارة بعض المبيعات بسبا اهتمامات الزبامفد كذلؾ الخسامر اللاجمة عف عدـ

القابمية لمدخكؿ إلى السكؽ المالي كالتأميلي بسبا الحساسية لمقضايا البيمية.
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السؤاؿ الثالث :ما ىي معكقات تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية؟
كلإلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ سػػػيتـ اختبػػػار الفرضػػػية الثالثػػػة :ال تكاجػػػو المنشػػػآت الصػػػناعية
صعكبات أك معكقات في تطبيق المحاسبة البيئية
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كالت متكسط درجة اًلستجابة قد كصمت إلى درجة المكافقة

المتكسطة كهي 1ك .كاللتامج مكضحة في جدكؿ (.)511

جدكؿ ( )514المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لكل فقرة مف فقرات مجاؿ " الصعكبات
كالتحديات التي تكاجو تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية "

ـ

.4
.2
.1

الفقرة
ليس لدػ اإلدارة العميا المعرفة الكافية لملافع
تطبيا محاسبة البيمة.
اللظاـ المالي في المل أة ًل يساعد في تطبيا
المحاسبة البيمية.
عممية التخطيط ًل تأخذ باًلعتبار المحاسبة عف
التكاليف البيمية.

المتكسط

المتكسط

االحتمالية

الترتيب

3.03

60.65%

0.30

0.768

8

2.75

55.03%

-2.47

**0.014

14

2.89

57.78%

-1.11

0.269

12

الحسابي

الحسابي

قيمة

القيمة

النسبي

االختبار

()Sig

حجـ العمل ًل يستمزـ تحكيل اللظاـ المحاسبي
.1

ًلعتبارات المحاسبة البيميةد حيث أف ملافع
تطبيا لظاـ المحاسبة البيمية أقل مف الل قات

2.90

58.04%

-0.96

0.338

11

المصركفة عمي.،
.5

اًلهتماـ بالل قات البيمية كتسجيماا يؤثر عمى

السياسة التسعيرية لمملتجات كعمى السياسات

3.09

61.83%

0.88

0.380

6

التلافسية لم ركة.

.6
.7
.8
.9

هلاؾ اهتماـ باللتامج المالية اإلجمالية دكف
اًلهتماـ باآلثار البيمية.
كجكد قصكر في الرقابة الداخمية عمى تطبيا
كاإلفصاح عف تكاليف البيمة.
عدـ اطمع المحاسبيف في المل أة عمى
المستجدات في مجاؿ المحاسبة البيمية كتطبيقاا.

لقص المعرفة لدػ العامميف في األقساـ المالية
بمتطمبات تطبيا المحاسبة البيمية.

 .41تكم ة استقطاا خبراء في المحاسبة البيمية مف

3.21

64.18%

2.17

*0.031

4

2.86

57.25%

-1.60

0.113

13

2.95

59.08%

-0.49

0.623

10

3.00

60.00%

0.00

1.000

9

3.12

62.48%

1.25

0.214

5
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خارج المل أة مرت عة جدا.
.44
.42
.41

صعكبة تحديد التكاليف البيمية كفصماا عف

تكاليف اإللتاج.
عدـ كجكد قكاعد ممزمة تحدد إجراءات العمل
لم ركات كالزاماا بتطبيا أسس المحاسبة البيمية.
لدرة الدكرات التدريبية ككرش العمل التي تاتـ
بتطبيا المحاسبة البيمية.

3.08

61.57%

0.80

0.424

7

3.54

70.72%

5.11

*0.000

2

3.48

69.54%

4.73

*0.000

3

ليس هلاؾ دكر إر ادؼ مف قبل مدققي الحسابات

 .41في تكعية اإلدارة العميا لم ركات بأهمية تطبيا

3.78

75.69%

6.93

*0.000

1

المحاسبة البيمية.
جميع فقرات المجاؿ مع ا

62.42% 3.12

1.62

0.108

* المتكسط الحسابي داؿ إحصاميا ب كل ايجابي علد مستكػ دًللة .α ≥ 0.05
** المتكسط الحسابي داؿ إحصامي ا ب كل سمبي علد مستكػ دًللة α ≥ 0.05

ب ػػكل عػػاـ يمكػػف القػػكؿ بػػأف المتكسػػط الحسػػابي يسػػاكؼ 3.12د كأف المتكسػػط الحسػػابي اللسػػبي

يسػػاكؼ %62.42د قيمػػة اًلختبػػار 1.62د كأف القيمػػة اًلحتماليػػة ( )Sig.تسػػاكؼ  0.108لػػذلؾ

يعتبر مجاؿ ن الصعكبات كالتحديات التي تكاج ،تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية ن

غيػر داؿ إحصػامي ا علػد مسػتكػ دًللػة  α ≥ 0.05د ممػا يػدؿ عمػى أف متكسػط درجػة اًلسػتجابة
لاذا المجاؿ ًل يختمف جكهري ا عف درجة المكافقة المتكسطة كهي  3كهذا يعلي أل ،لـ يتكػكف رأؼ
بالقبكؿ أك بالرفض مف قبل أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات هػذا المجػاؿد كبالتػالي لقبػل ال رضػية

القاممة بأل ،المل آت الصلاعية تكاج ،صعكبات أك معكقات في تطبيا المحاسبة البيمية
كيرجع ذلؾ إلى عدـ كجكد إلزاـ لم ركات باإلفصاح البيمي مف قبل الايمة العامة لمسكؽ

المالي.كلعدـ كجكد معايير محاسبية لقياس كعرض اآلثار البيمية كلقص الكعي العاـ بالقضايا
البيميةد كتت ا هذا اللتيجة مع دراسة (أبك العزـد )1998التي أكدت عمى صعكبة قياس م كمت
تكاليف الرقابة عمى أضرار التمكث الاكامي.

كبالتعميا عمى لتامج الجدكؿ( )5:4يتضح األتي:
 .1أف عبارة (ليس هلاؾ دكر إر ادؼ مف قبل مدققي الحسابات في تكعية اإلدارة العميا لم ركات
بأهمية تطبيا المحاسبة البيمية) احتمت الترتيا األكؿ حيث بموت قيمة المتكسط الحسابي

 3.78د بكزف لسبي %75.69د قيمة اًلختبار بموت 6.93د كهي اكبر مف القيمة
الحرجة()1.96د كأف القيمة اًلحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.000د لذلؾ تعتبر هذه ال قرة دال،
إحصاميا علد مستكػ دًللة  α ≥ 0.05د كهذا يعلي أف هلاؾ مكافقة بدرجة كبيرة مف قبل
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أفراد مجتمع الدراسة عمى هذه ال قرةد كيعزػ ذلؾ إلى ضعف لدػ مدققي الحسابات في

أساليا المحاسبة البيمية كال والاـ بالمعايير المالية كالمحاسبية التقميدية كلعدـ كجكد قكاليف

كاضحة في مجاؿ المحاسبة البيمية.
 .2إف عبػػارة (عػػدـ كجػػكد قكاعػػد ممزمػػة تحػػدد إج ػراءات العمػػل لم ػػركات كالزاماػػا بتطبيػػا أسػػس
المحاسػبة البيميػػة) احتمػػت الترتيػػا الثػػاليد حيػػث بموػػت قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي 3.54د بػػكزف
لسبي %70.72د قيمة اًلختبار بموػت 5.11د كهػي اكبػر مػف القيمػة الحرجػة ()1.96د كأف

القيمة اًلحتمالية ( )Sig.تساكؼ 0.013د لذلؾ تعتبػر هػذه ال قػرة دالػ ،إحصػامي ا علػد مسػتكػ

دًللػة  α ≥ 0.05د كهػذا يعلػي أف هلػاؾ مكافقػة بدرجػة جيػدة مػف قبػل أفػراد مجتمػع الد ارسػة
عمى هذه ال قرة.
 .3أف عبارة ( لدرة الدكرات التدريبية ككرش العمل التي تاتـ بتطبيا المحاسبة البيمية) احتمت
الترتيا الثالثد حيث بموت قيمة المتكسط الحسابي 3.48د بكزف لسبي %69.54د قيمة

اًلختبار بموت 4.37د كهي اكبر مف القيمة الحرجة()1.96د كأف القيمة اًلحتمالية ()Sig.
تساكؼ 0.025د لذلؾ تعتبر هذه ال قرة دال ،إحصامي ا علد مستكػ دًللة  α ≥ 0.05د كهذا

يعلي أف هلاؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل أفراد مجتمع الدراسة عمى هذه ال قرة .كيرجع

ذلؾ الى أف بعض المل آت تعتقد أف تكم ة الدكرات ككرش العمل في مجاؿ المحاسبة

البيميةد كالمساهمة في تدريا العامميف عمى هذا اللكع مف الدكراتد تكم ة زامدة ًل تعكد بالل ع
عمى المل أة كعمي ،يمكف تكفيرها.

 .4أما أدلى فقرة فكالت ال قرة (اللظاـ المالي في المل أة ًل يساعد في تطبيا المحاسبة البيمية)
جاءت في المرتبة األخيرة حيث بموت قيمة المتكسط الحسابي 2.75د بكزف

لسبي%55.03د قيمة اًلختبار بموت (-2.47سالبة)د كهي اقل مف القيمة الحرجة()1.96د

كأف القيمة اًلحتمالية ( )Sig.تساكؼ0.013د لذلؾ تعتبر هذه ال قرة دال ،إحصاميا علد
مستكػ دًللة  α ≥ 0.05د كهذا يعلي أف هلاؾ عدـ مكافقة مف قبل أفراد مجتمع الدراسة
عمى هذه ال قرةد كتعزػ اللتيجة إلى الصراؼ األلظمة المالية بحسابات اإللتاج كتكم ة المكاد

كادراج التكم ية البيمية ضمف التكاليف الوير مبا رة األمر الذؼ يصعا تتبعاا كتبكبيااد

األمر الذؼ يتطما إجراء تعديل جكهرؼ في اللظاـ المحاسبي التقميدؼ باعتبار أف األل طة

البي مية لمكحدة تؤثر عمى األل طة اًلقتصادية كبالتالي يجا أف يلعكس ذلؾ عمى القكامـ
المالية.
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تحميل جميع مجاالت " مدى تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في قطاع
غزة "
تـ استخداـ اختبار  Tلمعرفة ما إذا كالت متكسط درجة اًلسػتجابة قػد كصػمت إلػي درجػة المكافقػة

المتكسطة كهي  1أـ ًل .اللتامج مكضحة في جدكؿ (.)5:5

جدكؿ (:)5:5المتكسط الحسابي كقيمة االحتماؿ ) (Sig.لجميع مجاالت مدى تطبيق المحاسبة
البيئية في المنشآت الصناعية في قطاع غزة

المجاؿ

إدراؾ المل آت الصلاعية لتطبيا المحاسبة
البيمية كأهميتاا.

تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت

الصلاعية.

الصعكبات كالتحديات التي تكاج ،تطبيا

المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية.

المتكسط

المتكسط

الحسابي

الحسابي

3.12

النسبي

قيمة
االختبار

1.79 62.47%
-

2.97

59.40%

3.12

1.62 62.42%

مدى تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت 3.07
الصناعية في قطاع غزة

0.43

القيمة
االحتمالية الترتيب
()Sig

0.075

1

0.667

3

0.108

2

0.024* 2.28 61.43%

* المتكسط الحسابي داؿ إحصامي ا علد مستكػ دًللة .α ≥ 0.05

مػػف جػػدكؿ ( )5:5تبػػيف أف المتكسػػط الحسػػابي لجميػػع فق ػرات مػػدػ تطبيػػا المحاسػػبة البيميػػة فػػي

المل آت الصلاعية في قطاع غزة يساكؼ ( 3.07الدرجة الكمية مف  )5أؼ أف المتكسط الحسػابي
اللس ػػبي%61.43د قيم ػػة اًلختب ػػار2.28د كأف القيم ػػة اًلحتمالي ػػة ( )Sig.تس ػػاكؼ  0.024ل ػػذلؾ
تعتبػػر ال ق ػرات دالػػة إحصػػاميا علػػد مسػػتكػ دًللػػة α ≥ 0.05د ممػػا يػػدؿ عمػػى أف متكسػػط درجػػة
اًلستجابة قد زاد عف درجة المكافقة المتكسطة كهػي  3كهػذا يعلػي أف هلػاؾ مكافقػة بدرجػة مقبكلػة

مف قبل أفراد مجتمع الدراسة عمى فقرات مدػ تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية في

قطاع غزة ب كل عاـ .األمر الذؼ يكضػح بػأف هلػاؾ اتجػاه لػدػ المل ػآت بالسػعي لتلبػي كتطبيػا
المحاسػػبة البيميػػة كأف كالػػت ليسػػت عمػػى القػػدر المػػأمكؿد األمػػر الػػذؼ يمكػػف أف يتحقػػا مػػف خػػمؿ
التركيػػز البيمػػي مػػف قبػػل اإلدارة العميػػا كرغبػػات الجاػػات الخارجيػػة كالػػذؼ سػػيلتج علػػ ،عمميػػة إلتػػاج

لظي ػة كادارة سمسػمة التجايػزد كتصػميـ ملتجػات كخػػدمات خضػراء كم ػتريات بيميػ ،م ضػم ،كلظػػـ
اداريػ ،بيميػ .،خاصػة كاف اًلهتمػػاـ يت ازيػد إلػى تػكفير معمكمػػات المحاسػبة البيميػة لإلي ػاء بمتطمبػػات
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التقريػػر الخػػارجي .كبػػذلؾ فاػػي ليسػػت أداة إلدارة البيمػػة كالمػػا تمثػػل مجمكعػػ ،مػػف المبػػادغ كالطػػرؽ
تػػكفر البيال ػػات األساس ػػية الت ػػي ت ػػؤدؼ إل ػػى لجػػاح ل ػػاط إدارة البيم ػػة .كم ػػع اًلزدي ػػاد ف ػػي مجمكع ػػة

الق ػ اررات المتػػأثرة بػػاألمكر البيميػػةد فقػػد أص ػبحت المحاسػػبة البيميػػة أكثػػر أهميػػة لػػيس لق ػ اررات البيمػػة

فحسا كالما لكافة ألكاع أل طة اإلدارة.

السؤاؿ الرابع :ىل يكجد فركؽ بيف تقديرات متكسط أفراد مجتمع الدراسة حكؿ مدى تطبيق

المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية العاممة في قطاع غزة تعزى لممتغيرات الديمغرافية

(الشكل القانكني لمشركة ،مكاف عمل المنشأة ،المؤىل العممي ،سنكات الخبرة ،المسمى
الكظيفي) كلإلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ صياغة الفرضية الرئيسية التالية

تكجد فركؽ ذات دًللة إحصامية علد مستكػ دًللة

α ≥ 0.05

بيف متكسطات استجابات

الم حكصيف حكؿ مدػ تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية في قطاع غزة يعزػ
لمبيالات الديمكغرافية ( ال كل القالكلي لم ركة د المؤهل العممي د مكاف عمل المل أةد الخبرةد

المسمى الكظي ي).

تـ استخداـ اختبار ن التبايف األحادؼن لمعرفة ما إذا كاف هلاؾ فركؽ ذات دًللة إحصامية كهذا
اًلختبار معممي يصمح لمقارلة  1متكسطات أك أكثر.
كيشتق منيا الفرضيات الفرعية التالية:
 .0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكى داللة

α ≥ 0.05

بيف متكسطات استجابات

المفحكصيف حكؿ مدى تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في قطاع غزة
تعزى إلى الشكل القانكني لمشركة.

مف اللتامج المكضحة في جدكؿ ( )5:6يمكف استلتاج ما يمي:
تبيف أف القيمة اًلحتمالية ) (Sig.أكبر مف مسػتكػ الدًللػة  α ≥ 0.05كبػذلؾ يمكػف اسػتلتاج ألػ،

ًل تكجػػد فػػركؽ ذات دًللػػة إحصػػامية بػػيف متكسػػطات تقػػديرات عيلػػة الد ارسػػة حػػكؿ هػػذه المجػػاًلت

تعزػ إلى ال كل القالكلي لم ركة.

أم ػػا باللس ػػبة لمس ػػتبياف كك ػػلد فق ػػد تب ػػيف أف القيم ػػة اًلحتمالي ػػة ) (Sig.أكب ػػر م ػػف مس ػػتكػ الدًلل ػػة
 α ≥ 0.05كبذلؾ يمكف استلتاج ألً ،ل تكجد فركؽ ذات دًللة إحصامية بيف متكسطات تقديرات
عيلة الدراسة حكؿ مدى تطبيق المحاسبة البيئيػة فػي المنشػآت الصػناعية فػي قطػاع غػزة تعػزى

إلػى الشػكل القػانكني لمشػركةد كتعػزػ اللتيجػة إلػى أف اللظػرة الكاحػدة لكافػة العػامميف فػي المل ػآت
سػ ػكاء كالػػػت مس ػػاهمة خاصػػػة أك مس ػػاهمة عامػ ػػة أك أؼ ػػكل قػػػالكلي أخ ػػر تج ػػاه تبل ػػي تطبيػ ػػا
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المحاسبة البيمية كاإلجماع عمى ألً ،ل يكجد ادارؾ لدػ المل آت بم اكـ المحاسبة البيميةد كأيضا
إلى قصكر اللظاـ المحاسبي الحالي عمى قيػاس التكم ػة البيميػة كعػدـ اإللمػاـ الكػافي ب كامػد كملػافع
تطبيػ ػػا المحاسػػػبة البيميػػػة كتتكحػػػد أيضػػػا المل ػ ػػآت بمختمػػػف أ ػػكالاا القالكليػػػة تجػ ػػاه الصػ ػػعكبات
كالمعيقات التي تكاج ،تطبيا المحاسبة البيمية.

جدكؿ ( :)5:6نتائج اختبار"  – " Fالشكل القانكني لمشركة
المتكسطات
المجاؿ

مساىمة

مساىمة

خاصة

عامة

قيمة

االختبار

أخرى

القيمة
االحتمالية
()Sig

إدراؾ المل آت الصلاعية لتطبيا

3.09

3.37

3.44

1.06

.348

تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت

2.94

3.36

0.999 3.02

.371

الصعكبات كالتحديات التي تكاج ،تطبيا

3.12

2.94

0.363 3.32

.696

3.05

3.22

1.871 3.26

.158

المحاسبة البيمية كأهميتاا.

الصلاعية.

المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية.
مدى تطبيق المحاسبة البيئية في

المنشآت الصناعية في قطاع غزة.

* ال رؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصامي ا علد مستكػ دًللة .α ≥ 0.05

 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكى داللة

α ≥ 0.05

بيف متكسطات استجابات

المفحكصيف حكؿ مدى تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في قطاع غزة
تعزى إلى المؤىل العممي.
مف اللتامج المكضحة في جدكؿ ( )517تبيف أف القيمة اًلحتمالية ) (Sig.المقابمة ًلختبارن
التبايف األحادؼ ن أكبر مف مستكػ الدًللة

α ≥ 0.05

لجميع المجاًلت كالمجاًلت مجتمعة معا

كبذلؾ يمكف استلتاج ألً ،ل تكجد فركؽ ذات دًللة إحصامية بيف متكسطات تقديرات عيلة الدراسة

حكؿ هذه المجاًلت كالمجاًلت مجتمعة معا تعزػ إلى المؤهل العمميد كيمكف إرجاع ذلؾ إلى أف

معظـ أفراد مجتمع الدراسة مف أصحاا اًلختصاصات الجامعية األكلى كالمتكسطة.
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جدكؿ ( :)5:7نتائج اختبار" التبايف األحادي " – المؤىل العممي
المتكسطات
المجاؿ

ثانكية عامة

دبمكـ

فأقل

متكسط

بكالكريكس

دراسات

قيمة

االختبار

عميا

القيمة

االحتمالية
()Sig

إدراؾ المل آت الصلاعية لتطبيا

3.11

3.09

3.14

.033 3.07

.992

تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت

2.88

2.96

2.98

.074 3.01

.974

الصعكبات كالتحديات التي تكاج ،تطبيا

3.11

3.07

3.11

.346 3.41

.792

3.03

3.04

3.08

.294 3.16

.830

المحاسبة البيمية كأهميتاا.

الصلاعية.

المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية.
مدى تطبيق المحاسبة البيئية في

المنشآت الصناعية في قطاع غزة.

 .3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكى داللة

α ≥ 0.05

بيف متكسطات استجابات

المفحكصيف حكؿ مدى تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في قطاع غزة
تعزى إلى مكاف عمل المنشأة.

مف اللتامج المكضحة في جدكؿ ( )5:8يمكف استلتاج ما يمي:
تبػػيف أف القيمػػة اًلحتماليػػة ) (Sig.المقابمػػة ًلختبػػارن التبػػايف األحػػادؼ ن أكبػػر مػػف مسػػتكػ الدًللػػة
α ≥ 0.05

لممجػػاًلت ن إدراؾ المل ػػآت الصػػلاعية لتطبيػػا المحاسػػبة البيميػػة كأهميتاػػاد الصػػعكبات

كالتحػديات التػي تكاجػ ،تطبيػا المحاسػبة البيميػة فػي المل ػآت الصػلاعيةد تطبيػا المحاسػبة البيميػة

ف ػػي المل ػػآت الص ػػلاعية ن كب ػػذلؾ يمك ػػف اس ػػتلتاج أل ػػً ،ل تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دًلل ػػة إحص ػػامية ب ػػيف
متكسطات تقديرات عيلة الد ارسػة حػكؿ هػذه المجػاًلت كالمجػاًلت مجتمعػ ،تعػزػ إلػى مكػاف عمػل

المل ػػأة .كيمكػػف ت سػػير ذلػػؾ لصػػور مسػػاحة قطػػاع غ ػزة كالق ػكاليف كالثقافػػة الكاحػػدة لمعػػامميف فػػي

المل ػآت الصػػلاعية فػي كافػػة محافظػػات غػزة سػكاء كالػػت جلكبػا أك ػػماًلا لػػذلؾ لػـ تظاػػر ال ػػركؽ
عمى محاكر الدراسة تعزػ لمكاف عمل المل أة.
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جدكؿ ( :)5:8نتائج اختبار" التبايف األحادي " – مكاف عمل المنشأة
المتكسطات
المجاؿ

إدراؾ المل آت الصلاعية
لتطبيا المحاسبة البيمية

الشماؿ

غزة

3.08 3.09

الكسطى

خاف

قيمة

يكنس

رفح

االختبار

1.11 2.76 2.84 3.40

القيمة
االحتمالية
().Sig

.353

كأهميتاا.
تطبيا المحاسبة البيمية في

المل آت الصلاعية.

الصعكبات كالتحديات التي

تكاج ،تطبيا المحاسبة البيمية

2.93 3.06

3.10 3.25

1.16 2.13 2.89 3.16
2.64 3.52 3.09 3.08

.333

.901

في المل آت الصلاعية.

مدى تطبيق المحاسبة البيئية

في المنشآت الصناعية في

1.85 2.80 2.94 3.21 3.03 3.13

.123

قطاع غزة.
* ال رؽ بيف المتكسطات داؿ إحصامي ا علد مستكػ دًللة .α ≥ 0.05
 .4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكى داللة

α ≥ 0.05

بيف متكسطات استجابات

المفحكصيف حكؿ مدى تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في قطاع غزة
تعزى إلى الخبرة.
مف اللتامج المكضحة في جدكؿ ( )5:9يمكف استلتاج ما يمي:
تبيف أف القيمة اًلحتمالية ) (Sig.المقابمة ًلختبارن التبايف األحادؼ ن أكبر مف مستكػ الدًللة
α ≥ 0.05

لممجاًلت ن إدراؾ المل آت الصلاعية لتطبيا المحاسبة البيمية كأهميتااد

الصعكبات كالتحديات التي تكاج ،تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعيةد تطبيا

المحاسبة البيمية ن كأيضا لمستبياف ككل كبذلؾ يمكف استلتاج ألً ،ل تكجد فركؽ ذات دًللة
إحصامية بيف متكسطات تقديرات عيلة الدراسة حكؿ هذا المجاًلت تعزػ إلى الخبرة كذلؾ ًلف

لظرة أفراد مجتمع الدراسة ثابتة ًل تختمف بزيادة أك لقصاف عدد سلكات الخبرةد حيث ألاـ
يلظركف إلى ضركرة تطبيا المحاسبة البيمية كتأثيرها الكاضح عمى أداماـ مما يلعكس عمى أداء
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المل أةػد كذلؾ أف متوير الخبرة ًل يقاس بالسلكات فقط كالما بمدػ تمكف ال رد مف اكتساا
الخبرة بما تتضمل ،مف ماارات كمعارؼ كمعمكمات حكؿ مكضكع المحاسبة البيمية الحديث لسبيا.
جدكؿ ( :)5:9نتائج اختبار" التبايف األحادي " – الخبرة
المتكسطات
المجاؿ

أقل مف 5
سنكات

إدراؾ المل آت الصلاعية لتطبيا

3.14

-5أقل

- 11أقل

مف11

مف 16

3.12

3.31

سنكات

سنة

 16سنة
فما فكؽ

2.85

المحاسبة البيمية كأهميتاا.
تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت

3.03

3.01

2.94

2.65

الصلاعية.

الصعكبات كالتحديات التي تكاج ،تطبيا

3.19

3.01

3.18

3.38

المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية.

مدى تطبيق المحاسبة البيئية في

3.12

3.05

3.15

2.96

المنشآت الصناعية في قطاع غزة.

قيمة

االختبار

القيمة
االحتمالية
().Sig

.840

.474

.862

.462

.868

.459

1.01

.390

* ال رؽ بيف المتكسطات داؿ إحصاميا علد مستكػ دًللة .α ≥ 0.05

 .5تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكى داللة

α ≥ 0.05

بيف متكسطات استجابات

المفحكصيف حكؿ مدى تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية في قطاع غزة
تعزى إلى المسمى الكظيفي.

مف اللتامج المكضحة في جدكؿ (:)5:41
يمكف استلتاج ما يمي :تبيف أف القيمة اًلحتمالية ) (Sig.أكبر مف مستكػ الدًللة α ≥ 0.05

كبذلؾ يمكف استلتاج ألً ،ل تكجد فركؽ ذات دًللة إحصامية بيف متكسطات تقديرات عيلة الدراسة

حكؿ هذه المجاًلت معا تعزػ إلى المسمى الكظي ي .كيعزػ ذلؾ إلى اللظرة المكحدة لكل
العامميف في المل آت الصلاعية في كافة المستكيات اإلدارية باختمؼ مسمياتاـ اإلدارية عمى
فكامد كملافع تطبيا المحاسبة البيمية عمياـ كعمى المل أة كعمى المجتمع ككلد كيلظر الجميع

عمى أف المحاسبة البيمية أسمكا م يد كيمكف تطبيق ،حتى يسال مف أداء العمل المحاسبي الذؼ
بدكره يلعكس عمى م اركة اجتماعية أكسع لم ركات لحك المجتمع.
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جدكؿ ( :)5:01نتائج اختبار" التبايف األحادي " – المسمى الكظيفي
المتكسطات
المجاؿ

مدير

مدير

المنشأة

إدراؾ المل آت الصلاعية لتطبيا
المحاسبة البيمية كأهميتاا.
تطبيا

المحاسبة

المل آت الصلاعية.

البيمية

في

تطبيا

المحاسبة

المل آت الصلاعية.

().Sig

2.66

3.04

3.15

.888 3.23

2.53

2.89

2.98

.770 3.08

.513

في 3.09

مدى تطبيق المحاسبة البيئية

أخرى

االختبار

االحتمالية

.449

الصعكبات كالتحديات التي تكاج،
البيمية

مالي

محاسب

قيمة

القيمة

في المنشآت الصناعية في قطاع 2.76

3.15

3.03

غزة.

* ال رؽ بيف المتكسطات داؿ إحصاميا علد مستكػ دًللة .α ≥ 0.05
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3.06

3.06

.100 3.15

1.92 3.15

.960

.129

انفصم انضبدس
اننتبئج وانتىصيبث
 6.1اننتبئج
 6.2انتىصيبث
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 6.4النتائج
مف خمؿ تحميل كملاق ة الجكالا اللظرية كالعممية لمدراسة تـ التكصل إلى اللتامج التالية:
اضحا لم اكـ المحاسبة البيمية بمعلاها الكاسع.
 .4المل آت الصلاعية ليس لدياـ إدر ا
اكا ا
كتأيدا ك ا
كهذا يعكس المدخل الحديث لاذا الم اكـد كأف م اكـ المحاسبة البيمية لدػ المل آت
الصلاعية في قطاع غزة م اكـ غامض كغير كاضح.

 .5قمة الدكرات التدريبية في مجاؿ المحاسبة البيمية حيث تعتقد المل آت بأف تكم ة الدكرات
ككرش العمل في مجاؿ المحاسبة البيميةد كالمساهمة في تدريا العامميف عمى هذا اللكع مف

الدكراتد تكم ة زامدة ًل تعكد بالل ع عمى المل أة كعمي ،يمكف تكفيرها.

ً .6ل يكجد تطبيا فعمي لممحاسبة البيمية كأف اللظاـ الحالي في المل آت يكت ي فقط بحصر

كحساا علاصر التكاليف المرتبطة بل اط المل أة دكف األخذ باًلعتبار التكاليف البيمية

لمل اطد باإلضافة إلى أف هلاؾ إدراؾ متلامي لدػ مكظ ي كادارة المل آت الصلاعية
بضركرة كجكد لظاـ فعمي لتطبيا المحاسبة البيمية ألل طة المل آت

 .7قمة اهتماـ المل آت بالمحاسبة البيميةد حيث يتـ تبكيا كمف البيمة ضمف حسابات الكمف
غير المبا رة حيث ال ،هلالؾ أمثم ،عديدة لكمف متعمقة بالبيمة ذات أهمية إًل ألاا تخت ي

بصكره أك أخرػ في السجمت المحاسبية ضمف المصركفات غير المبا رةد كعلد ظاكر

الحاجة الماسة لمثل هذه المعمكمات فمف يككف مف السال إيجادها .اذ ي ترض تبكيا هذه
التكاليف حسا العمميات كالملتجات التي تتسبا في تحققاا كتصلي اا إلى إيرادي ،كرأسمالية.

 .8ت تقد األلظمة المحاسبية في المل آت الصلاعية إلى مقكمات كأساليا المحاسبة البيميةد
كتعتبر اإلدارة العميا أف م اكـ الح اظ عمى البيمة مف مسمكليات الحككمة كملظمات المجتمع

المدليد حيث أف اللظـ المحاسبية ًل تحتكؼ ب كل عاـ معمكمات تخص الكمف البيمية
المستقبمية

 .9كمف أهـ المعكقات األساسية لتطبيا المحاسبة البيمية أكًل :عدـ كجكد إلزاـ لم ركات
باإلفصاح البيمي مف قبل الايمة العامة لمسكؽ المالي.ثاليا :عدـ كجكد معايير محاسبية

لقياس كعرض اآلثار البيمية كلقص الكعي العاـ بالقضايا البيمية ثالثا :ضعف لدػ مدققي

الحسابات في أساليا المحاسبة البيمية كال والاـ بالمعايير المالية كالمحاسبية التقميدية كلعدـ

كجكد قكاليف كاضحة في مجاؿ المحاسبة البيمية.
.10

ًل تكجد فركؽ ذات دًللة إحصامية علد مستكػ دًللة  α ≥ 0.05بيف متكسطات

استجابات الم حكصيف حكؿ مدػ تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية في قطاع
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غزة تعزػ لبيالات ال ركات الم اركة في الدراسة(ال كل القالكلي لم ركةد مكاف عمل

المل أة)
.11

ًل تكجد فركؽ ذات دًللة إحصامية علد مستكػ دًللة  α ≥ 0.05بيف متكسطات

استجابات الم حكصيف حكؿ مدػ تطبيا المحاسبة البيمية في المل آت الصلاعية في قطاع

غزة تعزػ لمبيالات الكظي ية لمم اركيف في الدراسة(المؤهل العمميد سلكات الخبرةد المسمى

الكظي ي)
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 6.2التوصيات

 .1إف تطبيا محاسبة البيمة لم ركات الصلاعية في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية مازاؿ
دكف المستكػ المطمكاد حيث تتبمكر ككلاا ممارسة جزمية فردية تتطما مز ايدا مف
الجاكد مف كافة األطراؼ ذات العمقة مف المل آت ل ساا كالحككمة كالجاات الت ريعية
كالمل آت األهمية كالماليةد كلزياد اًلهتماـ بتطبيا المحاسبة لم ركات الصلاعية يجا

أف يتـ:

 تكعية المل آت عف طريا عقد محاضرات كلدكات ككرش عمل كاصدار الل رات كاعداد
أجازة اإلعمـ لبرامج خاصة تتعما بحماية البيمة كأهمية المحافظة عمياا دكف ربطاا
بالتكاليف.

 ضركرة قياـ هيمة سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية بتحديث بلكد لظاـ اإلفصاح ال امل
المطبا بااد بحيث ير د صراحة كبكضكح عمى كجكا ا تماؿ التقارير الصادرة عف

المل آت المدرجة في سكؽ فمسطيف لألكراؽ المالية اإلفصاح عف األداء البيمي بصكرة
أرقاـ كفا لماذج تقارير حماية البيمةد كًل يكت ي باإلفصاح الكص ي بالرغـ مف أهميت.،

 .2تل يط دكر الجاات الرقابية كاإل رافية الرسمية مثل سمطة الطاقة كالمكارد الطبيعية
كمصمحة المياه كالك ازرات ذات العمقة مثل ك ازرة البيمة كاًلقتصاد لمتابعة أداء المل آت

الصلاعيةد كذلؾ مف خمؿ مراقبة األداء البيمي لم ركات الصلاعيةد كالعمل عمى سف
قكاليف مف ألاا أف تجعل ال ركات الصلاعية تكلي اهتمام ا بمكضكع المحاسبة البيمية.

 .3لظ ار ألف معظـ الم اركيف في الدراسة لدياـ معرفة ملخ ضة بأساليا المحاسبة البيمية

الحديثة كلقص التدريا في هذا المجاؿً -ل بد مف تكفير التسايمت الضركرية كالتي
مف ألاا أف تساهـ في تلمية كصقل المعرفة باذه األساليا كمجاًلت تطبيقااد كيمكف

أف تتـ عممية التدريا عف طريا الجاات المعلية د مثل الجامعات كالجمعيات المالية
المعلية بذلؾ.

 .4أظارت الدراسة بأف ال ركات الصلاعية تقكـ بتبكيا تكاليف البيمة ضمف حسابات
التكاليف غير المبا رةد لذلؾ يجا تطكير أسمكا عرض القكامـ المالية لكي ت تمل عمى
بيالات ت صيمية كأساسية عف األداء اًلجتماعي كالبيمي لم ركات الصلاعيةد مما يساعد

في قياس األداء اًلجتماعي كالبيمي لم ركات كاظاار أثره عمى البيالات المالية.

 .5أظارت الدراسة بأف األلظمة المحاسبية في المل آت الصلاعية ت تقد إلى مقكمات
كأساليا المحاسبة البيميةد لذلؾ يجا أف يتـ تطكير امل لأللظمة المحاسبية مف خمؿ
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تبلي ال ركات الصلاعية في قطاع غزة ًلستراتجيات التلمية الصلاعية المستديمة التي

تأخذ بعيف اًلعتبار البعد البيمي علد إقامة أؼ م ركع صلاعي.

 .6كلمتوما عمى م كمة عدـ كجكد إلزاـ لم ركات باإلفصاح البيمي يجا أف تاتـ الايمة

العامة لسكؽ الماؿ ال مسطيلي باإلفصاح البيمي لم ركات كب كل خاص ال ركات
الصلاعية كالتي تسبا األضرار بالبيمة ككضع القكاعد الممزمة كالملظمة لذلؾ أسكة بما

هك معمكؿ ب ،في أسكاؽ الماؿ في العديد مف الدكؿ المتقدمة.

 .7كلمعالجة لقص الكعي العاـ بالقضايا البيمية يلبوي العمل عمى زيادة دكر جمعيات
حماية المستامؾ كالمجتمع المدلي في زيادة الكعي البيمي كحث المستامكيف عمى ت ضيل

ملتج ال ركات الصديقة لمبيمة.

 .8يجا عمى المدققيف مراعاة تأثير التأثيرات البيمية ألل طة ال ركات الصلاعية علد
مراجعة القكامـ الماليةد كالتي تتعما بتخطيط عممية التدقيا.
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لبئًت املزاجغ
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 .1إبراهيـ حماد حماد

قائمة المراجع

( )1995نتأثير العكامل البيئية في المشركعات (محاسبيا/ضريبيا)"

المجمة العممية لمقتصاد كالتجارةد جامعة عيف مسد القاهرةد العدد. 2

 .2أبك كرشد بساـ ( )2006نرؤية حكؿ المشركعات الصناعية في قطاع غزةند مقاؿ مل كر.

 .3أحمد أبك العزـ )" (1998مشاكل قياس تكاليف كرقابة أضرار التمكث اليكائي الناتج عف
الصناعة ،نمكذج كمي مقترح لتقييـ بدائل تخفيض معدؿ االنبعاث عمى مستكى المنشأة "،
مجمة الدراسات المالية كالتجارية ( العمكـ اإلدارية )د العدد األكؿد السلة الثاملة.

 .4أحمد اير ( )1998نإمكانية التعبير عف األداء البيئي كاالجتماعي لممنشآت االقتصادية
مف خالؿ اإلطار الفكري لمنظرية المحاسبيةد المجمة العممية لكمية التجارةد جامعة أسيكطد

مصرد العدد. 25

 .5إرشادات فريق د ) (UNكاألمـ المتحدة  (ASCA) 12 .المجمع العربي لممحاسبيف

القالكلييف الخبراء الحككمي الدكلي العامل المعني بالمعايير المحاسبية الدكلية لإلبالغ د

كرقة عمل حكؿ المعالجة المحاسبية كاإلبمغ المالي ؿ تكاليف البيمة (محاسبة البيمة)د مف
مل كرات المجمع العربي لممحاسبيف القالكلييف كاألمـ المتحدةد  1999ـ.

 .6األمـ المتحدةد المحاسبة البيئية كاالقتصادية المتكاممةد  1994ـ.

 .7أميف السيد لط ي (" )2005مراجعات مختمفة ألغراض مختمفةند الدار الجامعيةد القاهرة.

 .8أيمف فتحي الوبارؼ ( )1997نإطار مقترح لمراجعة قضايا البيئة في ظل اال تجاه المتنامي

لدعـ قضايا التنمية المستدامة"د المجمة العممية لمقتصاد كالتجارةد مجمة ربع سلكيةد جامعة
عيف مسد القاهرةد العدد2

 .9بف عمارة د مصط ي جمعة محمكد ( )2011نتطكير االفصاح المحاسبي عف االنشطة
البيئية كاالجتماعية لمنشآت الصناعات الكيماكية في محافظة الزرقاءند بحث غير

مل كرد كمية اًلقتصاد كاًلدارة قسـ المحاسبة د جامعة القصيـ

.10

بكح ص ركالي (" )2005المراجعة البيئية في المؤسسة االقتصادية الجزائرية -حالة

مؤسسة الجزائرية لصناعة األنابيب"د رسالة ماجستير في العمكـ اًلقتصاديةد كمية الحقكؽ

كالعمكـ اًلقتصاديةد جامعة قاصدؼ مرباحد كرقمة.

.11

الجرجاكؼد زياد ( )2010نالقكاعد المنيجية لبناء االستبياف"د الطبعة الثاليةد مطبعة

أبلاء الجراحد فمسطيف.

.12

جميمة الجكزؼ (" )2012أىمية المحاسبة البيئية في استدامة التنمية" ،المؤتمر

العممي الدكلي حكؿ سمكؾ المؤسسة في ظل رىانات التنمية المستدامة كالعدالة
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االجتماعيةند كمية العمكـ اًلقتصادية كالتجارية كعمكـ التسييرد جامعة قاصدؼ مرباحد كرقمةد
العدد .10

.13

جكرج دالياؿ غالي (" )2001تطكير مينة المراجعة لمكاجية المشكالت المعاصرة

.14

الحبالىد كليد لاجي (" )2004اجراءات القياس المحاسبي لتمكث البيئية  ،مجمة

كتحديات األلفية الثالثةند الدار الجامعية لمل رد اإلسكلدرية.

التعاكف الصناعي في الخميج العربي"د ملظمة الخميج لمست ارات الصلاعية دالعدد 71د

قطر.

.15

حسيف .احمد فرغمي (" )1997دراسة مستقبمية في المحاسبة البيئية كالمكارد

.16

الحمداليد مكفا ( )2006نمناىج البحث العممي"د األردفد عمافد مؤسسة الكراؽ

الطبيعية ،المكتبة األكاديمية د القاهرة .
لمل ر.

.17

حل يد عبد

( )2013نمحاسبة االنجاز في الشركات الصناعية الفمسطينيةند رسالة

ماجستير غير مل كرةد الجامعة اإلسمميةد غزة.

.18

رالي ،عمر

الباز السيد (" )2007أىمية المحاسبة عف التكاليف البيئية لتحسيف

جكدة المعمكمات المحاسبية دراسة ميدانية عمى المنشآت الصناعية بمدينة جدة"د رسالة
ماجستير غير مل كرةد جامعة الممؾ عبد العزيزد المممكة العربية السعكدية.

.19

رضكاف حمكة حلاف ( )2003نبدائل القياس المحاسبي المعاصر (مشكالت محاسبية

.20

سعيدؼ حلاف ( )2014نالقياس المحاسبي لمتأثيرات البيئية كاالفصاح عنيا في

معاصرة) ،دار كامل لمل ر كالتكزيعد عمافد األردف.

المؤسسات الصناعية -دراسة حالة مؤسسة االسمنت حامة بكزياف" ،مجمة جامعة
قسلطيلةد الجزامر د العدد . 10

.21

سممى عام ة كيحميد سميمة غدير أحمدد يكسف قري ي (" )2002التكاليف االقتصادية

لممشكالت البيئية كأىـ طرؽ التقييـ المستخدمة"د الممتقى العممي الدكلي حكؿ سمكؾ
المؤسسات اًلقتصادية في ظل رهالات التلمية المستدامة كالعدالة اًلجتماعيةد جامعة

قاصدؼ مرباحد كرقمةد العدد .10

.22

ساير حسيف حسف داكد ( )2002نالحسابات االجتماعية لقياس مدى مساىمة الكحدة

االقتصادية في تحقيق الرفاىية االجتماعية  :دراسة في المنشأة العامة لتصفية نفط

الكسط في الدكرةد رسالة دكتكراة غير مل كرةد بودادد جامعة بوداد.
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.23

سكيمـ دحسف عمى

(" )2001المتطمبات النظرية كالعممية لمتقرير عف التكاليف

البيئية  ،دراسة ميدانية" ،مجمة البحكث التجارية د كمية التجارة د جامعة الزقازيا د المجمد
 23د العدد الثاليد ص . 168-195

.24
.25

الصكراليد غازؼ ( )2006نالقطاع الصناعي الفمسطينيند مقاؿ مل كر.

طمعت عبد العظيـ متكلي (" )2001البعد الضريبي لممحاسبة عف المكارد الطبيعية

كالبيئة :فعالية الحكافز الضريبية في مكافحة تمكث البيئة"د المجمة العمميةد كمية التجارةد
جامعة طلطاد العدد األكؿ.

.26

ط ،عميكؼ لاصرد هيثـ ها ـ الخ اؼ (" )2012أىمية القياس المحاسبي لمتكاليف

البيئية كدكرىا في تفعيل جكدة المعمكمات المحاسبية التخاذ الق اررات -دراسة استطالعية

آلراء عينة مف المنشآت الصناعية بمدينة المكصل"د مجمة اإلدارة كاًلقتصادد العدد . 2

.27

عبد اإلل ،جع ر ( )1993نأثر المحاسبة عمى التكاليف االجتماعية لتمكث البيئة عمى

.28

عبد اللاصر لكر (" )1990محاسبة البيئة كأثرىا عمى اإلنتاجية"د مجمة المحاسا

اقتصاديات المشركع الصناعي"د مجمة البحكث الصلاعيةد المجمد األكؿ.

العربي القالكليد العدد. 1

.29

عبدالحسيفد أمل ( " )2014كاقع استخداـ المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية

دراسة تطبيقية عمى عدد مف المنشآت الصناعية في العراؽند مجمة الورؼ لمعمكـ

اًلقتصادية كاًلدارية د العدد . 10

( )2010نالمحاسبة البيئية ،المفاىيـ كالمناىج كاالساليب" ،مكسكعة

.30

عبكد دسالـ

.31

عبيداتد ذكقاف كعدسد عبد الرحمفد كعبد الحاد كايد ( )2001نالبحث العممي-

.32

عمء الديف محمكد زهرافد خالد عبد العزيز عطيةد صالح عبد الرحمف المحمكدد

المحاسبة البيميةد مركز بحكث السكؽ كحماية المستامؾ د جامعة بوداد.
مفيكمو كأدكاتو كأساليبو"د دار ال كر لمل ر كالتكزيعد عماف.

(" )2005منيج مقترح لقياس التكاليف كالمنافع الناجمة عف األثار البيئية لممشركعات

الصناعية"د المجمة العممية لجامعة الممؾ فيصلد العمكـ اإللسالية كاإلداريةد المجمد السادسد
العدد الثالي.

.33

عمي لاجي سعيد الذهبيد مكفا عبد الحسيف

(" )2005القياس المحاسبي لمتأثيرات

البيئية كاصف اح عنيا-بح تطبيقي في إحدى الشركات الصناعية العراقية"د مجمة
الدراسات المحاسبية كالماليةد جامعة بودادد المجمد5د العدد .2
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.34

عمر حسيف عبد البر ( )2001نالمعايير المحاسبية في اإلفصاح البيئي بيف النظرية

كالتطبيق في المنشآت الصناعية المصرية"د المجمة العربية لممحاسبةد مجمس التعاكف

الخميجيد البحريفد المجمد الرابعد العدد األكؿد مايك  2001ـ.

.35

عمر حسيف عبد البر (" )1991المعايير المحاسبية في اإلفصاح البيئي بيف النظرية

كالتطبيق في الشركات الصناعية المصرية"د المجمة العربية لممحاسبةد مجمس التعاكف

الخميجي  -البحريفد المجمد الرابعد العدد األكؿد مايك  1991ـ.

.36

عكدةد عبد ال تاح ( )2006نكاقع االقتصاد الفمسطيني" ،رسالة ماجستيرد جامعة اللجاح

الكطليةد لابمس.

.37

غاليد جكرج دلياؿ (" )2001أثر التأثيرات البيئة ألنشطة الكحدات االقتصادية عمي

ممارسة مينة المراجعة"،المجمة العممية لمقتصاد كالتجارةد كمية التجارةد جامعة عيف مسد

العدد الثالي.

.38

فارس جميل حسيف الصكفيد حسف فميح م مح القطيش (" )2012أىمية التكاليف

كاإلفصاح البيئي في ترشيد الق اررات اإلدارية في الشركات الصناعية المساىمة في بكرصة

عماف "د مجمة كمية بوداد لمعمكـ اًلقتصاديةد العدد . 29

.39

فامز

يخ بامزاحـ (" )2003أثر اإلفصاح المحاسبي البيئي عمى ق اررات االستثمار

في المنشآت المساىمة العامة في األردف"د رسالة ماجستير غير مل كرةد جامعة آؿ البيتد
األردف.

.40

لعبيدؼد مااكت (" )2014القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية كاإلفصاح عنيا في

القكائـ المالية لتحسيف األداء البيئي ،دراسة حالة عمى مجمكعة مف المنشآت الصناعية

في الجزائرند رسالة دكتكراه غير مل كرة د جامعة بسكرة .

.41

ماضيد عبد الصمد ( )2015ناقتصاديات المياه في قطاع الصناعة بغزة بيف الكاقع

كالمستقبل"د رسالة ماجستير غير مل كرةد جامعة األزهرد غزة.

.42

عباس بدكؼ (" )2000المحاسبة عف التأثيرات البيئية كالمسؤكلية االجتماعية

لممشركع بيف النظرية كالتطبيق ،دار الجامعييفد جامعة اإلسكلدرية.

.43

المرزكقيد ماا عباس (" )2004دراسة كتحميل التكاليف البيئية كأىميتيا في ترشيد

.44

ملير جمعة القطاطي (" )2007منافع االفصاح عف التكاليف البيئية -دراسة تطبيقية

الق اررات اإلدارية"د رسالة ماجستير غير مل كرة د جامعة الممؾ عبد العزيزد جدةد السعكدية.

عمى الشركات الصناعية المساىمة المدرجة في سكؽ الماؿ الفمسطيني-ند رسالة ماجستير

في المحاسبة كالتمكيلد كمية التجارةد الجامعة اإلسممية.
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) "معكقات تطبيق المحاسبة البيئية في المنشآت2007( صالح

عبد

مكسى

.45

الصناعية المساىمة العامة األردنية مف كجية نظر اإلدارة كالمحاسب القانكني"د رسالة

) "المشاكل المحاسبية المعاصرة"د دار المسيرة لمل ر2002( مؤيد ال ضل كآخركف

.46

.كالتكزيعد عمافد األردف

 بيف النظرية: ) نتكاليف التدىكر البيئي كشحو المكارد الطبيعية1999( لجاة الليش

.47

) "دكر التكاليف البيئة في تقكيـ األداء البيئي2005( يحيى عمر إبراهيـ األهدؿ

.48

) "مدى تأثير األداء البيئي عمى2006( حمس

.49

.كقابمية التطبيق في الدكؿ العربية"د المعاد العربي لمتخطيطد الككيت

.لممنشآت الصناعية رسالة ماجستير غير مل كرة
يكسف محمكد جربكعد سالـ عبد

ممارسة المحاسبة ك مراجعة الحسابات في المنشآت االقتصادية"د تلمية الرافديفد كمية
. 28  د العدد83 اإلدارة ك اًلقتصادد جامعة المكصل دالمجمد
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لبئًت املالحك
) االستبانة1(  ممحق رقـ
) قائمة المحكميف2(  ممحق رقـ
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ممحق رقـ ()1
جامػعػػػػػػػػػػػػػػػػةاألزىػػػػػػػػػػػر– غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزة
عمػػػػػػػػػػػػادة الػػػػدراسػػػػػػػػػػػات العػػػمػػػيػػػػػا

كميػػػػػػػػػػػػػػػة االقتصاد كالعمكـ اإلدارية
قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المحاسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

استبانة
السيد/ة  / ........................................... ...:المحترـ
تحية طيبة كبعدددد

تادؼ هذه الدراسة إلى استطمع كجاة لظركـ" ،حكؿ مدى تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات

الصناعية العاممة في قطاع غزة" ؛ لذا لرجك ملكـ الت ضل بتعبمة اًلستبالةد مع العمـ بأف

المعمكمات التي سلحصل عمياا لورض البحث العممي فقطد كسكؼ تحظى بسرية تامةد كسيتـ
مكافاتكـ بلتامج الدراسة بعد اًللتااء مف تحميل اًلستبالة كاعداد الدراسة اللاامية إف اء

.

واقبلوا فائق االحترام
الباحث
فضل ياسين داود الجماصي
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القسـ األكؿ :المعمكمات الشخصية

اسـ الشركة ...............................................................................:

يرجى كضع إشارة (×) في مربع اإلجابة التي تراىا مناسبة :
 .1المسمى الكظيفي:
مدير الشركة
المحاسب

المدير المالي
غير ذلك ) أذكرها لطفا ) .................

 .2المؤىل العممي :
دراسات عليا
دبلوم متوسط

بكالوريوس
ثانوية عامة فأقل

 .3سنكات الخبرة في الشركة:
أقل من  5سنوات
15 -11سنة

 11 -6سنوات
أكثر من  16سنة

 .4التخصص:
(محاسبة (
(علوم مالية ومصرفية )

( ادارة أعمال)
اخري)).............
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القسـ الثاني  :معمكمات عف الشركة

 .1الشكل القانكني لمشركة؟(االطار القانكني) :
مساىمة خاصة(تضامف)

مساىمة عامة

أخرى) أذكرىا (……...

 .2مكاف عمل الشركة (بالمحافظات الجنوبية ):
محافظة الشمال
محافظة خان يونس

محافظة الوسطي

محافظة غزة
محافظة رفح

 .3حجـ رأسماؿ الشركة (بالدكالر ):
511111 - 111111

511111

1111111 -

أكثر من 1111111

 .4قطاع الصناعة التي تنتمي إليو شركتكـ (طبيعة نشاط الشركة ) :
صناعات كيماوية

مواد غذائية

معدات (أدوات )

نسيج

أثاث

غير ذلك (اذكره )
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الجزء الثاني المحاسبة البيئة:

القسـ األكؿ :إدراؾ إدارات الشركات الصناعية لتطبيق المحاسبة البيئية ،كأىميتيا:
الفرضية االكلى  ( :ال يكجد ادارؾ لدى الشركات الصناعية ألىمية تطبيق المحاسبة البيئية )
كفيما يمي مجمكعة مف ال قرات التي تقيس إدراؾ إدارات ال ركات الصلاعية لتطبيا المحاسبة البيمية د

أرجك كضع إ ارة) (Xتحت الحالة التي تت ا مع رأيؾ في تطبيقاا في ال ركة التي تعمل باا.
ـ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

كبيره جدا

الفقرة

تقكـ ال ركة بعقد دكرات تدريبية ككرش عمل في مجاؿ
المحاسبة البيمية
يتكافا اللظاـ المحاسبي في ال ركة مع

متطمبات

تطبيا المحاسبة البيمية
تاتـ اإلدارة بتطكير معرفة كماارات العامميف في مجاؿ
تطبيا المحاسبة البيمية
يكجد فاـ كافي لدػ اإلدارة العميا في ال ركة ألهمية
تطبيا المحاسبة البيمية
ت جع اإلدارة العميا البرامج التدريبية في مجاؿ

المحاسبة البيمية

يكجد كعي لدػ كافة المستكيات اإلدارية في ال ركة

ألهمية تطبيا المحاسبة البيمية

ت ارعي اإلدارة العميا في عممية التخطيط األمكر المتعمقة
بالبيمة

يتكفر لدؼ ال ركة كافة المعمكمات اًلزمة لتطبيا

المحاسبة البيمية

يتـ اًلستعالة بخبراء خارجيف لتطبيا المحاسبة البيمية
تدعـ اإلدارة العميا كافة الجاكد لتطبيا المحاسبة

البيمية

يتـ كضع أسس دقيقة لقياس الملافع البيمية المتحققة
لم ركة مف خمؿ تطبيا المحاسبة البيمية
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كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمة جدا

القسـ الثاني :تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات الصناعية:
الفرضية الثانية (:ال تقكـ الشركات بااللتزاـ بمبادئ المحاسبة البيئية )

فيما يمي مجمكعة مف ال قرات التي تقيس تطبيا المحاسبة البيميةد إلى أؼ مدػ يتـ قياـ ال ركة التي تعمل باا بما يمي:
ـ

1
2

3

4

5

كبيره جدا

الفقرة

يقكـ اللظاـ المحاسبي الحالي بتصليف الل قات البيمية

مف حيث ككلاا إيرادي ،أك رأسمالية

يقكـ اللظاـ المحاسبي الحالي بتحديد جكالا اإلفصاح

المطمكبة عف اًللتزامات البيمية المتحققة.

يتـ فحص كمراجعة اًللتزاـ بمتطمبات البيمة مف خمؿ

اظاار الل قات التي تكبدتاا ال ركة مف أجل الح اظ
عمى البيمة

يظار األثر البيمي المتحقا مف خمؿ تكضيح

السياسات المحاسبية في رسممة الل قات البيمة

تقكـ ال ركة بتتبع كحصر البيالات غير المالية عف

المكاد األكلية كالطاقةد كالمخرجات مف المكاد كالطاقة
كالمخم ات.

6
7
8
9
10

تتسـ عممية اتخاذ القرار في ال ركة بمكافقتاا لقكاليف
حماية البيمة
تأخذ ال ركة بعيف اًلعتبار اثر الل قات البيمية عمى
معادلة الربح كتكزيع الدخل ال امض فياا.
يتـ مراجعة الق اررات المقترحة لتأكد مف مدػ مكليتاا
لمتكاليف البيمية.
تقكـ ال ركة بحصر الل قات البيمية لت مل كافة أل طة
ال ركة ك عممياتاا.
تقكـ ال ركة ب دراج ل قات الرقابة عمى التمكث في عممية
تسعير الملتجات
يكجد دليل لكي ية قياس كتحميل التكاليف البيمية عمى

 11تكاليف اإللتاج
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كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمة جدا

ـ

12
13
14
15
16

الفقرة

يعتبر اللظاـ المحاسبي اإلدارؼ البيمي جزء مف لظاـ

كبيره جدا

كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمة جدا

اإلدارة المحاسبية
يظار اللظاـ المحاسبي الحالي التقارير المالية المتعمقة
بالمعمكمات البيمية لمستخدميف القكامـ المالية
تقكـ ال ركة باستخداـ اساليا متطكرة مثل ()ABC
لتحكيل الل قات البيمية كقياساا
يكجد في ال ركة لظاـ محاسبي بيمي إلصدار التقارير
المتعمقة بالل قات البيمية
يعتبر اللظاـ المحاسبي البيمي جزء مف لظـ اًلدارة
المحاسبية في ال ركة

القسـ الثالث :الصعكبات كالتحديات التي تكاجو تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات الصناعية :
الفرضية الثالثة (:ال تكاجو الشركات الصناعية صعكبات اك تحديات في تطبيق المحاسبة البيئية (
فيما يمي مجمكعة مف الصعكبات ك المعكقات التي تكاج ،تطبيا المحاسبة البيميةد أرجك كضع إ ارة(  (Xتحت

الحالة التي تت ا مع رأيؾ في ال ركة التي تعمل ب. ،
ـ

1
2
3

كبيرة جدا

الفقرة

ليس لدػ اإلدارة العميا المعرفة الكافية لملافع تطبيا

المحاسبة البيمية

اللظاـ المالي في ال ركة ًل يساعد في تطبيا
المحاسبة البيمية

عممية التخطيط ًل تأخذ باًلعتبار المحاسبة عف

التكاليف البيمية.

حجـ العمل ًل يستمزـ تحكيل اللظاـ المحاسبي

4

ًلعتبا ارت المحاسبة البيمية حيث اف ملافع تطبيا

لظاـ المحاسبة البيمية أقل مف الل قات المصركفة عمي،
اًلهتماـ بالل قات البيمية كتسجيماا يؤثر عمى السياسة

5

التسعيرية لمملتجات كعمى السياسات التلافسية لم ركة

97

كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمة جدا

ـ

كبيره جدا

الفقرة

كبيرة

متكسطة

قميمة

قميمة جدا

هلاؾ اهتماـ باللتامج المالية اإلجمالية ألل طة ال ركة

6

دكف اًلهتماـ باآلثار البيمية.

كجكد قصكر في الرقابة الداخمية عمى تطبيا

7

كاإلفصاح عف التكاليف البيمية.
عدـ اطمع المحاسبيف في ال ركة عمى المستجدات

8

في مجاؿ المحاسبة البيمية كتطبيقاا.
لقص المعرفة لدػ العامميف في األقساـ المالية

9

بمتطمبات تطبيا المحاسبة البيمية.
تكم ة استقطاا خبراء في المحاسبة البيمية مف خارج

10

ال ركة مرت عة جدا
صعكبة تحديد التكاليف البيمية كفصماا عف تكاليف

11

اإللتاج
عدـ كجكد قكاعد ممزمة تحدد اج ارءات العمل لم ركات

12

كالزاماا بتطبيا اسس المحاسبة البيمية
لدرة الدكرات التدريبية ككرش العمل التي تاتـ بتطبيا

13

المحاسا البيمية
ليس هلاؾ دكر ار ادؼ مف قبل مدققي الحسابات في

 14تكعية اإلدارة العميا لم ركات بأهمية تطبيا المحاسبة
البيمية

إذا كاف ىناؾ أي صعكبات أك تحديات تعرقل عممية تطبيق المحاسبة البيئية حسب كجية نظرؾ ،يرجى اإلدالء بيا
:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

………..

كاقبمكا شكري كاحتراـ
الباحث
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ممحق رقـ ()2
قائمة بأسماء المحكميف
ر.ؽ

اسـ المحكـ

التخصص

مكاف عممو

1

أ .د  .عمي عبد هللا شاىيف

المحاسبة كالتمكيل

الجامعة اإلسالمية – غزة

2

د  .اسكندر نشكاف

المحاسبة كالتمكيل

جامعة األقصى  -غزة

3

د .بياء العريني

المحاسبة كالتمكيل

الجامعة اإلسالمية – غزة

4

د .ماىر درغاـ

المحاسبة كالتمكيل

الجامعة اإلسالمية – غزة

5

د .ناىض الخالدي

المحاسبة كالتمكيل

الجامعة اإلسالمية – غزة

االقتصاد كالعمكـ االدارية

جامعة اليرمكؾ – دمشق

المحاسبة كالتمكيل

جامعة زيتكنة  -األردف

6
7

د .أحمد العمري

د .عبد الرزاؽ شحادة
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