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 ممخص البحث : 

يستهدؼ البحث التعرؼ عمى  طبيعة  القياس واإلفصاح المحاسبي عف األنشطة البيئية والمجتمعية والتكاليؼ 
، والكشؼ عف أهـ المعوقات التي تحد مف القياس واإلفصاح  المصرية واألعباء المرتبطة بها التي تتحممها الشركات

جتمعية بها ، وتحديد أهـ متطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في عف األنشطة البيئية والم
تحسيف وتطوير القياس واإلفصاح  عمى IFRS-IASااللتزاـ بمعايير تأثير ، وأخيرًا بياف  IFRS-IASضوء معايير 

ميدانية عمى الوضع الحالي عف المسئولية البيئية والمجتمعية بالنسبة لمشركات . وذلؾ مف خبلؿ إجراء دراسة 
لمشركات محؿ الدراسة بشأف  القياس واإلفصاح المحاسبي عف األنشطة البيئية والمجتمعية عمى عينتيف وتشمؿ  

بمتطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية  تفيإحداهما الذيف أجابوا بأف نظـ المحاسبة المطبقة حاليًا 
بمتطمبات القياس  ال تفيى بالذيف أجابوا بأف نظـ المحاسبة المطبقة حاليًا والمجتمعية ، في حيف تتمثؿ األخر 

 واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية .

وخمصت نتائج البحث إلى وجود اختبلفات ذات داللة إحصائية بيف اراء المستقصي منهـ بشأف طبيعة القياس واإلفصاح   
فى تحسيف وتطوير القياس واإلفصاح عف المسئولية البيئية  IFRS-IASدور معايير عف األنشطة البيئية والمجتمعية ، وكذلؾ 

والمجتمعية بالنسبة لمشركات. في حيف لـ توجد اختبلفات ذات داللة إحصائية بشأف أهـ المعوقات التي تحد مف القياس واإلفصاح 
عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء معايير  عف األنشطة البيئية والمجتمعية بها وكذلؾ أهـ متطمبات القياس واإلفصاح

IFRS-IAS .وأخيرًا وجود عبلقة ارتباط طردية بيف مقومات اإلطار المقترح . 

 Abstract: 

The objective of the research is to identify the nature of accounting 
measurement and disclosure of environmental and social activities and the 
associated costs incurred by Egyptian companies, and to disclose the most important 
constraints that limit the measurement and disclosure of environmental and social 
activities, and identify the most important requirements for measurement and 
disclosure of these activities, And finally the studying the effect of compliance with 
the IFRS-IAS standards on improving and developing the measurement and 
disclosure of environmental and social responsibility for companies. Through a field 
study of the current situation of the companies’ accounting measurement and 
disclosure of environmental and social activities using two samples, including those 
who replied that the accounting systems currently applied meet the requirements for 
measurement and disclosure of environmental and social activities, while others are 
those who have replied that the accounting systems Currently applied does not meet 
the requirements for measurement and disclosure of environmental and social 
activities.  

The results of the study found that there are significant differences between the 
opinion of the surveyors regarding the nature of measurement and disclosure of 
environmental and social activities, as well as the role of IFRS-IAS standards in 
improving and developing measurement and disclosure of environmental and social 
responsibility for companies. While there were no statistically significant differences 
about the most important constraints that limit the measurement and disclosure of 
environmental and social activities, as well as the most important requirements for 
measurement and disclosure of these activities in the light of IFRS-IAS standards. 
Finally, the study found that there is a direct correlation between the elements of the 
proposed framework. 
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 إلطار العاـ لمبحث ا

 قدمة : م -1

اىتماـ الدوؿ  وتعاظـ الية ,مكوارث البيئية المتو ل نتيجةحماية البيئة الدولى بتماـ ھإلتزايد ا
، فضبًل عف االتحادات والجمعيػات والمنظمػات الميتمة باألنشطة البيئيػة  البيئية القضاياو  بالمشكبلت

ومف ثـ  واجيت , د الطبيعية  موار الواستنزاؼ  البيئةوالمجتمعية , نتيجة لمتخوؼ مف مخاطر تدىور 
منظمات األعماؿ مسئوليات أخري بجانب المسئوليات االقتصادية تفرض عمييا المحافظة عمى تنمية 
البيئة والحد مف االستنزاؼ الكثيؼ لمواردىا المحدودة ، وتجنب أو الحد مف التموث الناجـ عف أداء 

ضغوط مف قبؿ الحكومات ومنظمات حماية وتزايدت ال ,وتحسيف مسئوليتيا المجتمعية  ,أنشطتيا 
البيئة عمى الشركات ، لتحميميا بتكاليؼ المحافظة عمى البيئة ومواردىا الطبيعية واإلفصاح عف أثرىا 

  . التموث عوامؿ مف وغيرىا التشغيمية عممياتيا عف الناجـ التموث والحد مف بإزالة والتزامياالبيئي 

فى بداية  ةيواالجتماع البيئيةت ياممسئوللت المنشآمف  لكثير االختيارىالتبني ونتيجة لذلؾ تـ 
دارة التكاليؼ البيئية التسعينات مف القرف الماضى والعمؿ عمى والمجتمعية , وقامت معظـ  قياس وا 

, وتـ القياـ بالعديد مف اإلصدارات الدولية لمساعدة ىذه المنشآت عمى القوانيف البيئية  الدوؿ بإصدار
 .14000, 2004 (ISO))( ومف أىـ ىذه اإلصدارات 5102, احمد ,  2012,  فاؼناصروالخذلؾ )

 ( :.2012 ,(IFC) ؛ .2004 (UNGC) ؛ .26000, 2010 (ISO)  ؛
 00111يزو ) اال وىى عائمةور مواصفات جديدة لمجودة ھظ ISO (  والتي تتطمب أف

تـ إصدار و التسويقية نتاجية و إلتمارس المنشآت أنشطة صديقة لمبيئة في مختمؼ المراحؿ ا
 :5110بدءًا مف عاـ  لمساعدة المنشآت عمى تطبيؽ ذلؾ وأىميامعايير ااإليزو 

  ( ويوضح ضرورة00110المعيار رقـ )  دارة البيئيةلئلوضع نظاـ .  
  ( و 00110المعيار رقـ ) رشادات لمبادئ نظـ   . دارة البيئيةاإليتنأوؿ مواصفات وا 
 ( و 00151المعيار رقـ ) مة البيئية بلالعكيفية الحصوؿ ووضع يتنأوؿ.  
  ( و 00101المعيار رقـ ) يتنأوؿ تقدير دورة حياة المنتج البيئية مف حيث المبادئ

طار العمؿ والتقييـ والشكؿ    . لمستندي لبيانات تقدير دورة الحياة لممنتجاوا 
 ( 00141المعيار رقـ) تج المن تضميف الجوانب البيئية في مواصفاتكيفية  ويتنأوؿ

 .نفسو
 ٤٠٠٢العالمي لؤلمـ المتحدة الصادر عاـ  الميثاؽ. 

  ٤٠٠٠التي صدرت عاـ  ٤٠٠٠٠ االيزو الدولية القياسيةالمواصفة. 

 ٤٠٠٤المستدامة الصادرة عاـ  االجتماعية البيئيةاألداء  معايير. 
 يولي المحاسبي جعؿ الفكر مما وااللتزامات التكاليؼ مف جديدة عناصر نشأة ذلؾ عمى ترتب وقد

 نظاـ إلى لمتوصؿ منو محاولة في والمجتمعيةالبيئية بالمسؤولية  المالية المتعمقة لممعمومات خاصا اىتماما
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 البيئية بالمسؤولية التزاـ الشركات عمى يترتب عما المحاسبي واإلفصاح القياس خبللو مف يتـ,  محاسبي

أو  داخؿ الشركة سواء المعنية األطراؼ إلىتخاذ القرارات إلمناسبة المعمومات التقديـ , و  والمجتمعية
مواردىا  باستخداـ يتعمؽ فيما الشركة كفاءة تقييـل وتحديد وقياس آثارىا الموجبة والسالبة,  خارجيا

  األداء البيئي تحسيف قرارات واتخاذ التموث مف البيئة حماية تجاه بمسؤوليتيا التزاميا ومدى االقتصادية
(Goyal , 2013 ؛   . (Feleaga L, et al., 2014           

 والتشريعات البيئية تطبيؽ القوانيف عف الناتجة وااللتزامات لتكاليؼا قياـ المحاسبة عفوفي إطار 

 والتي (Lusher. A.,  2012) البيئية أو ما يطمؽ عميو المحاسبة الخضراء  المحاسبة ظيرت فقد

 لمبيئة تسببو عما الشركة مسؤولية في ظؿ لبيئيةا وااللتزامات التكاليؼ عف واإلفصاح بالقياس تختص
 .ممموسة غير أو ممموسة األضرار تمؾ كانت سواء االقتصادي، ممارستيا لنشاطيا بسبب أضرار مف

وما يرتبط بيا مػف تقػدير مف قبؿ األمـ المتحدة ة يوبدأ االىتماـ بموضوع الحسابات القومية البيئ
  - GDP)يصػطمح عميػو بالنػاتج المحمػي اإلجمػالي األخضػرلمنػاتج المحمػي اإلجمػالي أو مػا 

Product Domestic Gross Green)   أو المعػّدؿ بيئيػًا (EDP - Product Domestic 

Adjusted – Environmental)  يستمد أساسػًا مػف مفيػـو التنميػة المسػتدامة أو القابمة والذى
 Commissionمشار إليو أوؿ مرة في تقرير ال (Development Sustainable لبلستمرار

Braundtland  1987عاـ. 
أصػدرت المجنػة اإلنمائيػة لؤلمػـ المتحػدة صػياغة أوليػة لػدليؿ المحاسػبة البيئيػة ونتيجة لذلؾ  

 Accounting Environmental and Economic Integrated واالقتصػادية المتكاممػة

ويػة طليقػـو بميمػة تقيػيـ األركػاف االقتصػادية والبيئيػة المن(SEEA) بػػػيشػار لػو عػادة و  1993عػاـ 
وقػد تـ تحػديث ىػذه  ( ,تحػت مفيػـو التنميػة المستدامة )مع إعطاء وزف أقؿ لمػركف االجتمػاعي

 Manual Operational تحػت نفػس المسمى وبإضافة دليؿ عممي 5111الصػياغة لتصػدر عػاـ 

) الػدليؿ البيئػي فيمػا بعػد(، وبالتعاوف 5112ث إصدار موسػع ليػذه الصػياغة ظيػر عػاـ إاّل أف أحد ,
مػع البنػؾ الػدولي، وصػندوؽ النقػد الػدولي، ومنظمػة التعاوف االقتصػادي والتنميػة، بحيػث ركػز ىػذا 

لحسابات مف خبلؿ مصفوفة ا  Accounting Physical اإلصػدار عمػى جانب المحاسػبة العينية
 National Accounting Matrix Including  المجتمعية المتضمنة لبلعتبارات البيئية

Environmental Accounts (NAMIEA).  
دليؿ الحسابات القومية محتويًا عمى األنشطة البيئية  5112كما أصدرت األمـ المتحدة فى عاـ  

بالمحاسبة الخضراء ألنو تبيف أف التفاعؿ  لضماف التنمية المستدامة حيث خمصت إلى ضرورة اإلىتماـ
بيف البيئة واالقتصاد ىو السػػػػبب فى عدـ استدامة النمو والتنمية , وليذا فإف قياس استدامة األداء 
اإلقتصادى ىو اليدؼ الرئيسي لممحاسػػػػبة البيئية واالقتصادية المتكاممة , ولتحقيؽ ىػػػػذا اليدؼ جرى 

امة كصيانة لرأس الماؿ المنتج ورأس المػػػػاؿ الطبيعػػػػي مف أجؿ مواصمة اإلنتػػػػاج تطبيؽ مفيـو االسػػػػتد
وتوليد الدخؿ , وىذا يتيح مف حيث المبدأ قياس األداء والنمو المستداميف سواء  كمخرجات صافيػػػػة 

 (.5112غير متناقصة , أو كمدخػػػػبلت رأسمالية غير مخفضة فى اإلنتاج ) األمـ المتحدة , 
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( ٤٠٠٢مارس  ,األمـ المتحدة  )وقامت المجنة اإلحصائية لممجمس االقتصػػادي واالجتمػػاعي 
االقتصادية وطمبت منيا وضػػع الصيغة  –بمناقشة  تقرير لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية 

االقتصادية لمزراعة عمى  -يػة االقتصادية لمطاقة ونظاـ المحاسػبة البيئ - النيائيػػة لنظاـ المحاسػبة البيئيػػة
وجو االسػػتعجاؿ نظرا لما يتسماف مف بو أىمية لتنفيذ حسابات الطاقة وحسابات الزراعة دعمًا لتنفيػذ 

 ، ٤٠٠٠االقتصادية ألغراض خطة التنمية المستدامة لعاـ  -اإلطار المركزي لنظاـ المحاسبة البيئية 
 .لمختمفة وشددت عمى اإلسراع في تنفيذىما في الدوؿ ا

 

وفي إطار مواكبة تمؾ التطورات لـ تكف مصر بمعزؿ عف االىتماـ باألنشطة البيئية والمجتمعية 
( لعاـ  0لمشركات ، حيث صدرت عدة قوانيف وتشريعات منيا قانوف حماية البيئة المصري رقـ  ) 

ى االلتزاـ بقوانيف ـ وتعديبلتو . الذي يجبر منظمات األعماؿ عم0992ـ والئحتو التنفيذية عاـ 0990
المحافظة عمي البيئة وعدـ استنزاؼ مواردىا الطبيعية ، حتى ال تتعرض تمؾ المنشآت إلي تحمؿ 

 غرامات وتوقيع عقوبات عمييا قد تصؿ في بعض األحياف في مصر إلى إغبلؽ المصانع المخالفة.
توى الدولى أو القومى ومما سبؽ نرى أف اإلىتماـ بالمحاسبة عف األنشطة البيئية سواء عمى المس

أو مستوى المنشأة أصبح حقيقة واقعة لتحقيؽ التنمية المستدامة , مما يتطمب ضرورة تواجد معايير 
 وقواعد محاسبية محددة لمقياس واإلفصاح عف ىذه األنشطة . 

 مشكمة البحث:-2

منذ  لمجتمعيةالبيئية وا بأىمية حصر وقياس التكاليؼ واألعباء المحاسبيف اىتماـ عمى الرغـ مف
؛  Charles. H , et.al, 1975؛    (Steven. C, et.al, 1973السبعينات مف القرف الماضى

(  Braundtland Commission,1987؛  0991؛ غالى , 0990؛  سبلمو , 0992حسف , 
 يةالبيئ األنشطةلمقياس واإلقصاح المحاسبى عف  موحدة وممزمة وقواعد أسستوجد إلى األف  الو أن إال ,

 مما ترتب عميو : ،لمشركات  والمجتمعية

محددة ومعمف عنيا منفصمة و تغطية األنشطة البيئية بصورة فى حتى األف  قصور المحاسبة -0
 بما يتفؽ مع اإلصدارات الدولية فى مجاالت المسئولية البيئية والمجتمعية.بالقوائـ المالية 

 .، وتحميؿ نتائجيا والمجتمعيةالبيئية التكاليؼ واألعباء  عفتقرير التحديد وقياس و  القصورفى -5
خارجية  –األنشطة لمجيات المستفيدة ) داخمية ىذه تقديـ معمومات مبلئمة تغطي  القصور فى -2

 .لتدعيـ التنمية المستدامة( إلتخاذ القرارات المناسبة 
 ةالمالي القوائـ أف ) 5100؛ تيامي ، 5119وفي ىذا السياؽ أكدت العديد مف الدراسات )حنا ،

 في قوائميا ومسئولياتيا المجتمعيةواألعباء البيئية  التكاليؼ عف ال تفصح مازالت المصرية لمشركات

, لعدـ وجود قياس واضح ومنفصؿ  المالية بصورة واضحة ومنفصمة عف النشاط اإلقتصادى لمشركة
لمصرية فيما يتعمؽ الدولية و/أو ا المحاسبية تطبيؽ المعايير ليذه المنافع والتكاليؼ , فضبًل عف عدـ

بالقوائـ المالية لعدـ  واألعباء البيئية التكاليؼ عف واإلفصاح في مجاؿ القياس بمعالجة األنشطة البيئية
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وجود معيار محاسبى محدد لعرض األنشطة البيئية أو عدـ وضوح كيفية القياس المحاسبى واإلفصاح 
 أصبحت البيئية الحاجة لممعمومات أف صةعف النشاط البيئى المتواجدة بالمعايير المحاسبية , وخا

 خارجيا . أو الشركة داخؿ المعنية لؤلطراؼ سواء ضرورية
  :ألسباب التاليةإلى ا يرجع ىذا القصور  ى الباحث أفوير 

  ديةحسابات التكاليؼ العاضمف  التكاليؼ البيئية الكثير مفإدراج   . 
 مسػػتمزمات  –االستشػػارات البيئيػػة  -يئػػي عػػدـ إدراج بعػػض التكػػاليؼ البيئيػػة )التػػدريب والػػوعي الب

   .بالبيئة ةالصحة العامة واألماف.. الخ ( ضمف السجبلت المحاسبية كأنشطة مرتبط
  . التركيز عمى معمومات المحاسبة المالية فقط دوف العينية 
 . عدـ القدرة عمى تحديد المسئولية البيئية لممنظمة تجاه الفئات المستفيدة والمجتمع ككؿ 
وفػػي ظػػؿ قيػػاـ العديػػد مػػف أجيػػزة الدولػػة المعنيػػة باألنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة ، وتوجػػو منظمػػات          

حمايػػة البيئػػة نحػػو حػػث الشػػركات الصػػناعية بوجػػو عػػاـ والمموثػػة لمبيئػػة بوجػػو خػػاص عمػػى ضػػرورة الحفػػاظ 
اسػبية المختصػة ببػذؿ عمى البيئة وعدـ استنزاؼ مواردىا الطبيعية ، وقياـ المجاف المينيػة والمنظمػات المح

صػػػدار معػػػايير  القيػػػاس فػػػى داخميػػػا التػػػي تتنػػػاوؿ  IFRS-IASالمزيػػػد مػػػف الجيػػػد فػػػي وضػػػع القواعػػػد وا 
تسػاىـ فػي دقػة القيػاس وسػبلمة وكفايػة اإلفصػاح عػف  والتػىواإلفصاح عف األنشطة البيئيػة والمجتمعيػة ، 

البيئػػػي واالجتمػػػاعي لتمػػػؾ الشػػػركات األنشػػػطة البيئيػػػة والمجتمعيػػػة وتػػػوفير معمومػػػات مبلئمػػػة لتقيػػػيـ األثػػػر 
, يعتقد الباحث أف الشركات المصرية فى معظميا ال تمتـز بعمميػة القيػاس  واتخاذ القرارات المناسبة بشأنيا

المعوقات التػي تحػد فى الكشؼ عف  البحث تتجسدىذا مشكمة  واإلفصاح طبقًا ليذه المعايير ومف ثـ فإف
 والمتطمبػػات  والمجتمعيػػةإلفصػػاح المحاسػػبى لؤلنشػػطة البيئيةبالقيػػاس واة المصػػريالشػػركات  قيػػاـمػػف 

 . IFRS-IASمعايير ل طبقاً بذلؾ  لقيامها البلزمة
 مشكمة البحث في ضوء التساؤالت التالية :وتحديد يمكف صياغة و 

وماىى طبيعة التكاليؼ واألعباء البيئية بالشركات المصرية ، ىؿ يتـ القياس واإلفصاح عف  -0
 ؟ بيا والمجتمعيةالبيئية اء واألعبالتكاليؼ 

ما ىي أىـ المعوقات التي تحد مف تبني الشركات الصناعية أساليب موضوعية لمقياس  -5
 عف األنشطة البيئية والمجتمعية ؟المحاسبى واإلفصاح 

عف األنشطة البيئية والمجتمعية في إطار المحاسبى ما ىي أىـ متطمبات القياس واإلفصاح  -2
 ؟ IFRS-IASتطبيؽ معايير 

في ظؿ االلتزاـ بمعايير  عف األنشطة البيئية والمجتمعيةالمحاسبى القياس واإلفصاح ىؿ يساىـ  -0
IFRS-IAS المصرية ؟تحسيف وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات  إلى 

 أهداؼ البحث : -3
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ة المصريات المعوقات التي تحد مف تبني الشركفى الكشؼ عف يتمثؿ اليدؼ الرئيسي لمبحث في      
بالقياس قياميا  , ومتطمبات  ساليب موضوعية لمقياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعيةإل

 .IFRS-IASمعايير ل طبقاً واإلفصاح المحاسبى لؤلنشطة البيئية  

 :هذا الهدؼ إجراء دراسة تحميمية وميدانية لتحديد تحقيؽ  ويتطمب  
 . IFRS-IASمعايير فى إطار  لبيئية والمجتمعيةعف األنشطة اماىية القياس واإلقصاح  -0

وكيفية اإلفصاح عنيا وطبيعة  القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية أغراض -5
 لشركات المصرية.فى ا والمجتمعيةالبيئية واألعباء التكاليؼ 

بيئية لقياس واإلفصاح عف األنشطة البا المصريةالشركات  قياـأىـ المعوقات التي تحد مف  -2
 والمجتمعية .

متطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في إطار تطبيؽ معايير  أىـ -0
IFRS-IAS. 

-IFRSفي ظؿ االلتزاـ بمعايير  القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعيةبياف أثر  -2

IAS  المصريةفي تحسيف وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات. 

 فروض البحث : -4

 تتمثؿ فروض البحث فيما يمي :       

القياس واإلفصاح عف ال توجد اختبلفات ذات داللة إحصائية بيف آراء المستقصي منيـ بشأف  -0
لشركات فى ا والمجتمعيةالبيئية واألعباء التكاليؼ وطبيعة  األنشطة البيئية والمجتمعية

 المصرية.

ئية بيف آراء المستقصي منيـ بشأف أىـ المعوقات التي تحد ال توجد اختبلفات ذات داللة إحصا -5
أساليب موضوعية لمقياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية  المصرية مف تبني الشركات

 والمجتمعية . 

ال توجد اختبلفات ذات داللة إحصائية بيف آراء المستقصى منيـ بشأف متطمبات القياس  -2
 .IFRS-IASية في إطار تطبيؽ معايير واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمع

تحسيف وتطوير ال توجد اختبلفات ذات داللة إحصائية بيف آراء المستقصى منيـ بشأف  -0
 .IFRS-IASفي ظؿ االلتزاـ بمعايير  المصريةالمسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات 

 حدود البحث : -2

  : األوراؽ الماليػة المصػريةالمدرجػة بسػوؽ سػوؼ يقتصػر البحػث عمػى الشػركات حدود مكانيػة  ،
الشػػػركات الممزمػػػة بتطبيػػػؽ معػػػايير المحاسػػػبة المصػػػرية المحتويػػػة عمػػػى معػػػايير التقػػػارير لكونيػػػا 

 . والتى تمثؿ فى الكثير منيا ترجمة حرفية لممعايير الدولية  (5102المالية الدولية )إصدار 
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  : التقػػػارير الماليػػػة ليػػػة و المحاسػػػبة الدو يقتصػػػر البحػػػث عمػػػى تنػػػأوؿ دور معػػػايير حػػػدود منهجيػػػة
 والتي تيتـ بمعالجة األنشطة البيئية مف حيث متطمبات القياس واإلفصاح .  IFRSالدولية 

 أهمية البحث : -4

وجمعيات وأجيزة والدولية يستمد البحث أىميتو مف تزايد االىتماـ مف قبؿ الجيات الحكومية          
،  مف خبلؿ مايسمى بالتنمية المستدامة عية وعدـ استنزافياحماية البيئة الدولية لمحفاظ عمى الموارد الطبي

مجمس معايير المنظمات المينية المعنية بالقياس واإلقصاح المحاسبى ومف أىميا وكذلؾ اىتماـ 
المجمس الدولي و  IASB)(International Accounting Standard Boardالمحاسبة الدولية 

بضرورة  al Integrated Reporting Council (IIRC)Internationإلعداد التقارير المتكاممة
 تمخيصبقياس األنشطة البيئية والمجتمعية واإلفصاح عنيا ضمف التقارير المالية ، ويمكف  قياـ الشركات
 فى :أىمية البحث 

 األهمية العممية: -6/1

  قميميػػػػًا تزايػػػػد االىتمػػػػاـ باحثػػػػار المحاسػػػػبية لؤلنشػػػػطة البيئيػػػػة والمجتمعيػػػػة لممنظمػػػػات محميػػػػًا و ا 
 وعالميًا.

   تخاذ القرارات المناسبة .إلتقديـ معمومات كافية ومبلئمة عف األنشطة البيئية والمجتمعية 
  لتغطية األنشطة البيئية . الماليةالمساىمة في تطوير أدوات وأساليب المحاسبة 
 ) ير التػػي تناولػػت دور معػػاي فػػى ضػػوء عمػػـ الباحػػث نػػدرة الكتابػػات البحثيػػة ) خاصػػة العربيػػة

 الدولية في القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية .  IFRSالتقارير المالية 

 األهمية العممية: -6/2 

 توسيع نطاؽ المحاسبة تطبيقيًا لتحوي النشاطيف االقتصادي والبيئي. 
 عمػ ياانسجام حاجة الشركات إلى أدوات دقيقة لقياس األنشطة البيئية والمجتمعية ، وتقييـ مدى 
 تعمؿ في إطاره . التي معالمجت 

 
 

 منهج البحث :  -1

 :عتمد البحث عمى المناىج التاليةافي سبيؿ التعرؼ عمى مشكمة البحث وسعيًا نحو تحقيؽ أىدافو      
  المنهج االستقرائي :

وفقا ليذا المنيج تـ التعرؼ عمى أساليب القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية ،      
ضوء دراسة وتحميؿ ما ورد بالفكر المحاسبي وكذلؾ الكشؼ عف دور تطبيؽ معايير التقارير في 

 في تحسيف القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية.  IFRSالمالية الدولية 
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 : المنهج االستنباطي 

األنشطة اعتمد الباحث عمى ىذا المنيج بيدؼ استخبلص إطار مقترح لمقياس واإلفصاح عف       
وذلؾ مف خبلؿ تحميؿ وتفسير نتائج  IFRSالبيئية في ظؿ تطبيؽ معايير التقارير المالية الدولية 

 قوائـ االستقصاء لمسئولي الشركات الصناعية محؿ الدراسة. 

 خطة البحث :  -9

اإلطار  عرضوبعد سعيا نحو تحقيؽ أىداؼ البحث ، واختبار الفروض واستخبلص النتائج والتوصيات 
 سوؼ يتـ تقسيـ البحث عمى النحو التالي : ,لمبحث ـ العا
  : عرض وتحميؿ الدراسات السابقة  أوال

 ثانيػًا : القياس المحاسبى لؤلنشطة البيئية والمجتمعية 
 : اإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية ثالثًا 

 رابعًا : الدراسة الميدانية 
 عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ظؿ تبني الشركات قياس واإلفصاح المقترح لمطار اإلخامسًا : 
 IFRS-IAS المصرية معايير التقارير المالية الدولية           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سادسا : النتائج والتوصيات

 الدراسات السابقة عرض وتحميؿ  أواًل  : 

استخداـ تحميؿ وتفسير الجوانب البيئية لمشركات بعمى  (Wahyuni., 2009دراسة ) قامت
أساليب المحاسبة اإلدارية في تحميؿ التكمفة وتقييـ االستثمار وقياس األداء وقد تـ استخداـ بعض 
األدوات لقياس النفقات البيئية لمشركات بغرض إحكاـ التكمفة واتباع أسموب القياس المرجعي ، وقد 

نيا المحاسبة التي تيتـ بتوفير توصمت الدراسة إلى وضع إطار مفاىيمي لممحاسبة اإلدارية البيئية عمى أ
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المعمومات المحاسبية لممديريف فيما يتعمؽ بأنشطة الشركات التي تؤثر عمى البيئة ، وكذلؾ احثار البيئية 
التي قد تؤثر عمى مستوى أو أداء الشركة وقد قدمت أساليب المحاسبة اإلدارية البيئية الكثير مف الفوائد 

عمى التكاليؼ واحتساب التكاليؼ بدقة واإلبتكار واإلنتاج النظيؼ وزيادة لمستخدمييا مثؿ إحكاـ الرقابة 
قيمة حقوؽ المساىميف وتحسيف سمعة الشركة ، كما توصمت الدراسة إلى أف المحاسبة التقميدية غالبا ما 
تيمؿ تحديد ، تصنيؼ ، قياس ، والتقرير عف التكاليؼ البيئية ولذلؾ فإف معظـ الشركات ال تضمف 

 يؼ البيئية في عممية صنع القرار .التكال

مفيـو المحاسبة البيئية والتصنيفات المحاسبية ذات العبلقة  (2010تناولت دراسة )عبد السيد ، و 
بالمحاسبة البيئية فضبل عف مفاىيـ األصوؿ واإللتزامات البيئية ، كما استعرضت الدراسة أىداؼ 

مـ ألمحاسبي عف المعمومات البيئية والمعدة مف قبؿ ااإلفصاح البيئي والنماذج المعتمدة في اإلفصاح ال
موذج نمريكية وقطاع صناعات النفط المصري ، فضبل عف بناء ألالمتحدة وبعض الشركات الصناعية ا

مقترح لئلفصاح المحاسبي عف األنشطة البيئية لتمؾ الشركات محؿ الدراسة ، وقد توصمت الدراسة إلى 
بة البيئية في الشركات )محؿ الدراسة( اإلىتماـ الكافي وذلؾ بسبب أنو لـ يمقى تطبيؽ نظاـ المحاس

إدارؾ ووعي إدارة تمؾ الشركات بإسيامات تقرير المسئولية المجتمعية ، كما أنو ال يزاؿ ضعؼ 
اإلفصاح المحاسبي عف األنشطة البيئية تحاط بكـ مف المشاكؿ تأتي في مقدمتيا عدـ توافر البيانات 

لخاصة باألبعاد البيئية فضبل عف نقص الخبرات التي يمكنيا العمؿ في ىذا المجاؿ ، المالية والفنية ا
كما أف عدـ اإلفصاح عف التكاليؼ واإللتزامات البيئية يؤثر سمبا عمى تحديد مراكز التكمفة بشكؿ دقيؽ 

 وعدـ تحميؿ تكمفة اإلنتاج بالتكاليؼ الفعمية .

عية أو جودة التقريرالبيئى فى كؿ مف الواليات بنو  (Eakpisankit.A., 2012هتمت دراسة )وأ
واإلفصاح عنو مع  corporate environmental reporting (CER)المتحدة والمممكة المتحدة 

 :  وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا  التقرير المالى,
  وجود بعض الشركات التي تفصح محاسبيا بمستوى محدود عف األداء البيئي. 
 ف اإلفصاح عف األداء البيئي محاسبيا مف أجؿ ملحاجة المتزايدة لدى معظـ المستفيديف ا

لتزام الشركات في مجاؿ تخفيؼ أثر التموث الصناعي عمى  اتاإلببلغ النظامي عف تعيدات وا 
 .التغير المناخي 

المالية  يرالتقار وقد أشارت الدراسة إلى ضرورة إدارج السياسات الداخمية لمشركات المساىمة في  
لتوضيح أفكار ىذه الشركات ولمرؤية والمنيجية المتبعة تجاة أثر التموث عمى التغير المناخي ومدى 

 اإللتزاـ باالىداؼ لفيـ موقؼ الشركات مف ىذه القضايا وتطوير سياستيا طبقا لذلؾ .

لمسئولية تحميؿ األثر التفاعمي لممحتوى المعموماتي لتقرير ا (2013استهدفت دراسة )خميؿ ،و 
المجتمعية عمى جودة األرباح المحاسبية مف خبلؿ دراسة تطبيقية لخمسة عشر شركة مساىمة مصرية 
مدرجة ضمف المؤشر المصري لمسئولية الشركات ، وقد اعتمدت الدراسة عمى تقسيـ المحتوى 
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عمومات وىي بند مقسمًا إلى ثبلثة أنواع مف الم 00المعموماتي لتقرير المسئولية االجتماعيىة إلى 
معمومات بعد العامميف ، معمومات بعد العمبلء /المنتج وأخيرا معمومات بعد المجتمع ، كما قامت 
 الدراسة باختبار العبلقة بيف جودة األرباح المحاسبية وكؿ مف األبعاد الثبلثة ، وتوصمت الدراسة إلى أف: 

   مف خبلؿ عممياتيا أو منتجاتيا أو المسئولية المجتمعية لمشركات ىي التأثير اإليجابي لمشركة
 خدماتيا أو تفاعميا مع أصحاب المصالح .

  اليدؼ األساسي لتقرير المسئولية المجتمعية لمشركات ىو تصوير العبلقة بيف المنظمة
 والمجتمع ، والسعي لتحسيف اإلتصاؿ بيف المنظمة ومجموعات أصحاب المصالح المختمفة .

  الشركات عمى تحفيز تمؾ الشركات لمقياـ بممارسات يساعد المؤشر المصري لمسئولية
المسئولية المجتمعية والتقرير عنيا ، واحتراـ حقوؽ االنساف ، وتوافر اخبلقيات العمؿ ، 
باالضافة إلى الحد مف احثار السيئة تجاة المجتمع والبيئة مما يؤدي إلى تحسيف سمعة الشركة 

 يجابي عمى أسعار األسيـ .، وجذب االستثمارات االجنبية والتأثير اإل

اختبار العبلقة بيف أداء المسئولية المجتمعية  (Jiang., et. al., 2013تناولت دراسة )و 
 Stateلمشركات وجودة التقارير المالية بالتطبيؽ عمى مجموعة مف الشركات الصينية الممموكة لمدولة )

owned( وغير الممموكة لمدولة )non-State owned)  الدراسة إلى أف الشركات  وقد توصمت
الصينية غير الممموكة لمدولة تمارس مستوى مرتفع مف المسئولية المجتمعية لمشركات مف خبلؿ 

ف تمؾ الشركات تشجع ممارسة إاإلفصاح والتقرير عف أنشطتيا البيئية والمجتمعية بشكؿ دوري حيث 
دارة األرباح ، كما أوضحت الدراسة أف المسئولية المجتمعية القائمة عمى الحوافز االنتيازية كأداة إل

شركات المراجعة تتقاضى مقاببل أعمى لمراجعة الشركات الصينية غير الممموكة لمدولة والتي ترتفع فييا 
أنشطة المسئولية المجتمعية لتمؾ الشركات ، حيث تقـو شركات المراجعة بمجيود إضافي لتقييـ مخاطر 

 المسئولية المجتمعية . إدارة األرباح المرتبطة بالتقرير عف

عمى تحميؿ العبلقة بيف مستوى اإلفصاح اإللزامي عف ( Cormier., 2014ركزت دراسة )و 
المخاطر وااللتزامات البيئية وتعزيز بيئة المعمومات الواردة أماـ المحمميف المالييف وكيؼ يمكف لحوكمة 

ت والضوابط الحكومية ممزمة الشركات أف تؤثر عمى ىذه العبلقة ، وىؿ يمكف أف تكوف السياسا
لمشركات لئلفصاح عف ممارساتيا البيئية والمجتمعية ، وقد أوضحت الدراسة أف اإلفصاح اإللزامي عف 
األنشطة البيئية والمجتمعية لمشركة ىو البديؿ عف ضعؼ حوكمة الشركات في تحسيف بيئة المعمومات 

 دعـ حوكمة الشركات مف خبلؿ منظور بيئي .نو بمثابة آلية فعالة تإأماـ المحمميف المالييف حيث 

إلى تحديد العبلقة بيف المحتوى المعموماتي لتقرير  (Cheng, et.. al., 2014هدفت دراسة )و 
المسئولية المجتمعية لمشركات واألداء المالي لمشركة ، وتحميؿ العبلقة بيف ممارسات المسئولية 

ة البيئية والمجتمعية واالمتثاؿ لموائح والقوانيف التي المجتمعية لمشركة مف خبلؿ اإلفصاحات عف األنشط
تنظـ األبعاد البيئية ، وقد خمصت الدراسة إلى أف التقرير عف أنشطة المسئولية المجتمعية لمشركات 
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أصبح عامبل ىاما ، حيث أف المزيد مف اإلفصاح عف األنشطة البيئية يؤدي إلى تحسيف أداء الشركة 
ذا كاف  ذلؾ التقرير غير كافي فسوؼ تواجو الشركات بعض المشاكؿ مع أصحاب بشكؿ مباشر ، وا 

ف المستثمريف والعمبلء يولوف إىتماما متزايدا لمشركات التي ترتفع فييا مستويات إالمصالح ، حيث 
المشاركة في أنشطة المسئولية المجتمعية ، كما يمثؿ تقرير المسئولية المجتمعية حمقة تغذية عكسية 

 بلؿ الزيادة في الشفافية حوؿ األثر المجتمعي والبيئي لتمؾ الشركات .إيجابية مف خ

تقييـ واقع اإلفصاح عف األداء البيئي بالتقارير المحاسبية عمى  (2014راسة )محمد ، وعممت د
عماؿ بشركات قطاع البتروكيمأويات ألفضبل عف تقييـ أثر اإلفصاح عف األداء البيئي عمى مخاطر ا

المقيدة في البورصة المصرية ، وخمصت الدراسة إلى أف اإلفصاح المحاسبي عف العاممة في مصر و 
المعمومات البيئية والمجتمعية تضفي المزيد مف الثقة عمى المعمومات التي تقدـ لممستخدميف لدعـ 
وترشيد قراراتيـ اإلدارية ، كما رجحت الدراسة التبايف في آراء واتجاىات المستقصى منيـ حوؿ أىمية 

المعمومات البيئية خاصة ذات احثار اإليجابية أو السمبية عمى حد سواء إلى غياب وجود معايير  عرض
أو إرشادات محاسبية قادرة عمى تنظيـ عممية اإلفصاح المحاسبي عف األداء البيئي بغرض إضفاء صفة 

مف أىـ  وأنإلى ة القبوؿ العاـ بيف معدي ومستخدمي معمومات التقارير المالية ، وأخيرا أشارت الدراس
 :النتائج المترتبة عمى اإلفصاح المحاسبي عف األداء البيئي 

   تحسيف صورة الشركة طالما أنيا تفصح عف أداءىا البيئي محاسبيا. 

   تعزيز الربحية والعائد عمى اإلستثمار. 

 . تعزيز القيمة السوقية ألسيـ الشركة 

ـ اإلدارة العميا لمشركات المقيدة بالبورصة محددات وحوافز قيا (2014دراسة )إبراهيـ ، وبينت
المصرية بالتقرير عف المسئولية المجتمعية ليا ، ومف ثـ إدراجيا بالمؤشر المصري لممسئولية المجتمعية 
. وتوصمت الدراسة إلى وجود أربعة أبعاد كمحددات لمتقرير عف المسئولية المجتمعية لمشركات وىي 

 .لتنظيمية والمحددات التشريعية والمحددات المحاسبية المحددات الييكمية والمحددات ا
كما خمصت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج تتمثؿ في أف تبني اإلدارة العميا لمشركات مفيـو  

المسئولية المجتمعية والبيئية كأحد محأور التخطيط االستراتيجي ليا والتقرير عنيا ، يمثؿ أحد آليات 
األطراؼ الميتمة بالشركات مما ينعكس بأثره اإليجابي عمى األداء المالي  تعظيـ وتحقيؽ التوازف بيف

قصير وطويؿ األجؿ لمشركات وتحقيؽ السيولة باألسواؽ المالية ، كما أشارت الدراسة إلى أف زيادة كؿ 
مف كفاءة وفعالية مجالس إدارات الشركات ، وقيمة األمواؿ المستثمرة بيا ، ونسبة مساىمة المؤسسات 

مالية في الييكؿ التمويمي لمشركات ونسبة التدأوؿ الحر ألسيميا مف شأنو دفع اإلدارة العميا لمشركات ال
لمتقرير عف المسئولية المجتمعية ليا ، ومف ثـ إدراج تمؾ الشركات دوف غيرىا مف  –إختياريا  –

ود أثر جوىري لمبيئة وجو الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالمؤشر المصري لممسئولية المجتمعية ، 
القانونية التي تأسست في ضوءىا الشركات في بيئة االعماؿ المصرية عمى قياـ اإلدارة العميا بالتقرير 

 عف المسئولية المجتمعية ليا .
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عمي  ةالدولي ةالمالي التقاريرأثر تطبيؽ معايير  Feleaga., et.al .,2014)ناقشت دراسة )و 
ف دولة ، وما إذا كاف االنسجاـ أو االختبلؼ في الممارسات المحاسبية مستوى اإلفصاح البيئي ألكثر م

وتنوع األطر  – Reporting habits -  Financialالتقرير المالي  إعدادبسبب اختبلؼ عادات 
المؤسسية يؤثر عمي شكؿ ومكونات اإلفصاح البيئي ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الدراسة بفحص ما إذا 

يرتبط بحجـ الشركة ، وقوة القيود القانونية  IFRSالبيئي في ظؿ معايير كاف مستوي اإلفصاح 
ف اإلفصاحات البيئية ألي إنتائج الدراسة  وخمصت ,والتنظيمية في الدولة التي تعمؿ فييا تمؾ الشركات

زداد مع زيادة حجـ الشركة ، واف الشركات العاممة في دوؿ ذات إطار ت IFRSالتي تفرضيا معايير 
فصاحات البيئية ) مثؿ فرنسا والمممكة المتحدة ( تقـو بالتقرير بشكؿ كبير عف القضايا البيئية صاـر لئل

 : التايةالتساؤالت  عمىاإلجابة , مف خبلؿ اكثر مف الشركات التي تعمؿ في اطار تنظيمي ضعيؼ 
 ؼ مع مجموعة المعايير المحاسبية ييالتك ىؿIFRS  يضمف التجانس بيف الممارسات

 ية عبر الدولة الواحدة أو الدوؿ المختمفة .المحاسب

  ىؿ توجد فروؽ أو اختبلفات في ممارسات التقرير البيئي بسبب اختبلؼ األوضاع
 التنظيمية وعدـ تشابو بيئة التقرير المالي لمدوؿ محؿ الدراسة .

 . ىؿ مستوى اإلفصاح البيئي طبقا لمعايير التقارير الدولية لو عبلقة بحجـ الشركة 

 أثر التحوؿ مف اإلفصاح التطوعي إلى اإلفصاح اإللزامي طبقا لمعايير التقارير  ما ىو
 الدولية .

وقد خمصت الدراسة إلى أف التكيؼ مع معايير التقارير الدولية تدعـ عممية القابمية لممقارنة بيف 
المجتمعية مف  الشركات المختمفة عبر الدوؿ المختمفة ، إال أنو مازاؿ البعد البيئي وتقرير المسئولية

التحديات الواضحة أماـ العمؿ المحاسبي ، وال يوجد معيار تقرير مالي دولي مخصص لئلفصاحات عف 
مف المعايير تخصص أجزاء معينة تناقش بشكؿ صريح أو بشكؿ ضمني  اً النواحي البيئية إال أف كثير 

 بعض البنود المرتبطة باألبعاد البيئية لمشركات .

لي فحص مدي امكانية استخداـ معايير التقارير المالية إ Alasrag.,2014)تعرضت دراسة )و 
كدت أالدولية لرصد ظاىرة التدىور البيئي ، ومف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة في ىذا الشأف ، 

تقدـ إطار مفاىيمي وعممي لتوجيو الشركات التي تعمؿ في صناعات  IFRSف معايير أالدراسة عمي 
وقد استخدـ الباحث في ىذه الدراسة البيانات الوصفية ودراسة الحالة باالعتماد  ذات حساسية بيئية ،

عمي معمومات القوائـ المالية لثبلث شركات تعمؿ في الصناعات ذات الحساسية البيئية ، حيث 
استخدمت الدراسة المؤشرات المالية وغير المالية لئلفصاح عف التدىور البيئي وما ليا مف تداعيات 

، حيث اف القوائـ المالية لمشركات عادة ما  IFRSعمي المجتمع بشكؿ عاـ قبؿ تطبيؽ معايير  سمبية 
يضا معمومات عمي سبيؿ الدعاية والترويج بخصوص القضايا البيئية أتحتوى عمي معمومات فعمية و 

ـ بيا والمجتمعية التي تواجييا ، كما انو ال يتـ اإلفصاح عف حجـ ومدى كفاية المساىمات التي تقو 
الشركات في سبيؿ اعادة تأىيؿ وترميـ البيئة ومدي تحمؿ تمؾ الشركات ليذه التكاليؼ بشكؿ يتناسب مع 
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عمي مستويات اإلفصاح والشفافية عف مشكمة أحجـ األضرار الناجمة عنيا ، وفي سبيؿ الوصوؿ الي 
دة في معايير التقارير التدىور البيئي اقترحت الدراسة قائمة جديدة تحتوى عمي كؿ اإلفصاحات الوار 

 المالية الدولية بشاف البعد البيئي .

إلى تحميؿ اإلفصاح المحاسبي البيئي واالجتماعي المقدـ مف  (2015دفت دراسة ) أحمد , ھو
، وذلؾ مف أجؿ وضع إطار مقترح لئلفصاح المحاسبي في التقارير المصرية  مةھقبؿ الشركات المسا

نية في مصر، مف ھالبيئي واالجتماعي يتناسب مع بيئة الممارسة الـالمتكاممة لؤلعماؿ عف البعديف 
 وغيرأجؿ الوفاء بإحتياجات أصحاب المصالح، والذيف يرغبوف في الحصوؿ عمى المعمومات المالية 

اإلفصاح  والمحاسبيفعمى اإلدارة  يتعيفـ، والتي ھنظر وجيةالمبلئمة مف  واالجتماعية البيئية المالية
وتـ  , المتكاممة لؤلعماؿ" التقارير" عميولئلفصاح اطمؽ  جديدمف خبلؿ أسموب  عنياالمحاسبي 
ـ ھالموضوع، و بيذاتماما ھأكثر المجموعات ا بانيـالباحث  يرىراء ثبلث مجموعات، أاستطبلع 

ف، المجموعة ييمية وتشمؿ االكاديكالتالي: )المجموعة األولى وتضـ أصحاب المصالح، المجموعة الثان
 ة(.يمة المصر ھف في الشركات المسايف والمحاسبير يوتحتوي المد الثالثة

و ئي واالجتماعي، أنيالب البعديفب اإلفصاح المحاسبي عف يتعمؽ بأساليما  فیوخمصت الدراسة 
عدد مف  بياصاحيب يذه األسالھذا الشأف، وأف ھوجد أكثر مف أسموب لئلفصاح المحاسبي في ي

 مي: يما  مياھوب، أيالع
  لممقارنة والقابميةالتكامؿ  صيةخاتفتقد. 
 و .في المحتوى المعموماتي المفصح عن التبايف 
  االستراتيجى والتوج خاصيةافتقاد . 
 واالجتماعية البيئية بالمسئولياتالمتعمقة  المالية غيرمف المعمومات  الكثيرماؿ اإلفصاح عف ھإ 

.  

 ا لمتواصؿ والتفاعؿ مع أصحاب المصالح. ھافتقاد 
 البيئى البعديفاإلفصاح المحاسبي عف  دراسة إلى أف أفضؿ أساليب اإلفصاح ىووتوصمت ال

 احتي:  اىميا المزايامف  العديد يصاحبو حيث،  االستدامة تقاريرواالجتماعي مف خبلؿ 
 وبتكمفة أقؿ بسيولو البعديف ليذيفالمحتوى المعموماتي  تحديث. 
 الدوليةكانت الشركة مف الشركات  إذاصة بأكثر مف لغة خا البعديف ھذيناإلفصاح عف  سيولة 

 . الجنسياتأو الشركات متعددة 
  الكبر عدد مف أصحاب  واالجتماعية البيئيةالمعمومات  توصيؿفي  والوقتيةالسرعة

 .المصالح

، التي تنظـ اإلفصاح المحاسبي الدوليةالمحاسبة  لمعاييربالنسبة  وكذلؾ خمصت الدراسة إلى أنو
مة باإلفصاح عف ھالشركات المسا يمـزمحاسبي دولي  معيارحتى األف  يوجدال واالجتماعي  البيئى
 .والمحتوى المعموماتي الييكؿ حيثذا اإلفصاح مف ھ وينظـ البعديف ھذين
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( بمراجعة الدراسات السابقة في قضية (Huang, & Waston., 2015تميزت دراسة و 
 االخيرة( ،ثة عشر مجمة محاسبية في الحقبة كبر ثبلأوالتي نشرت في )المسئولية المجتمعية لمشركات 

وقد بدأت الدراسة بمناقشة مختصرة لمبيانات التي استخدميا الباحثيف لقياس المسئولية المجتمعية 
 أبعاد ىى :ربع أفي  اتيامراجعبقامت الدراسة و  ,لمشركات 

  محددات المسئولية المجتمعية لمشركات. 
 مشركات واألداء المالي العبلقة بيف المسئولية المجتمعية ل. 
  نتائج المسئولية المجتمعية لمشركات. 
  دور اإلفصاح المحاسبي والمراجعة لممسئولية المجتمعية لمشركات. 
تمخيص االدبيات المحاسبية في ىذه المجاالت والتعميؽ عمي كيفية استخداـ عمى الدراسة  وعممت 

يا المحددة ، وقد قدمت الدراسة في كؿ مجاؿ مف الباحثيف في مجاؿ المحاسبة لمياراتيـ في بعض القضا
االربع بعض مقترحات البحث في المستقبؿ لممسؤولية المجتمعية لمشركات، وكانت مف أىميا المجاالت 

توصيات بتبني الشركات سواء في الدوؿ المتقدمة أو النامية معايير التقارير المالية الدولية والتي تنتج 
 جودة بما يضمف دقة وموضوعية اإلفصاحات البيئية .معمومات محاسبية عالية ال

براز األىمية االقتصادية لمتحوؿ الي إعمي  (Guggiola., 2015ركزت دراسة )و 
ومدي تغطية تطبيؽ تمؾ المعايير العالمية لكؿ القضايا البيئية والمجتمعية التي تواجو  ، IFRSمعايير

شركات لمزيد مف مستويات اإلفصاح )االختياري / الشركات أو المؤسسات ، وبياف تكمفة تحمؿ تمؾ ال
 ( عف األنشطة البيئية والمجتمعية. االجباري
وقد اشارت نتائج الدراسة إلي اف تكمفة اإلفصاح عف االنبعاثات البيئية في ظؿ تطبيؽ معايير  
IFRS  دوالر امريكي لمدولة التي تممؾ ناتج محمي اجمالي  012,91الي  01,19كانت بيف

نو مع تذليؿ كافة المعوقات التنظيمية والتشريعية مف قبؿ أال إدوالر امريكي لكؿ نسمة ،  0402,19
الحكومات وبذؿ المزيد مف الجيود مف قبؿ المؤسسات لدراسة وتحميؿ المشكبلت المتعمقة بعممية 

يجاد حموؿ مناسبة ليا ، سوؼ تنخفض تكمفة البيئية و اإلفصاح عف المسئولية  فصاح عف اإلالمجتمعية وا 
دوالر أمريكي لمدولة التي تممؾ ناتج محمي اجمالي  00,929تمؾ االنبعاثات البيئية في نطاؽ 

 دوالر أمريكي لكؿ نسمة . 0090,212

 IFRSلي محاولة الربط بيف معايير التقارير المالية الدولية إ (Efobi.,2016هدفت دراسة )و 
ارة افريقيا ، واستبياف مدي الزامية المؤسسات ومشكمة اإلفصاح عف األداء البيئي والمجتمعي في ق

لمواجية التأثيرات البيئية والمجتمعية المحتمؿ حدوثيا خاصة في  IFRSوالمنظمات عمي تبنى معايير
طر البيئية لمقارة السوداء ، حيث اعتمدت الدراسة عمي بيانات فعمية تـ جمعيا اخمظؿ زيادة معدالت ال

وقد تـ استخداـ اسموب  , 5102وحتى  5110ترة الممتدة مف دولة في افريقيا في الف 01مف 
SGMM  وقد اكدت نتائج الدراسة عمي وجود عبلقة ورابط ايجابي بيف تبني  ,في عممية التقرير المالي

المعايير الدولية لمتقرير المالي والحد مف مشكبلت التموث البيئي ، كما اكدت النتائج ايضا عمي اف أثر 
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حكاـ الرقابة عمي ا  البعد البيئي سينخفض عند التركيز عمي الجودة في المؤسسات و  عمي IFRSمعايير 
نشطة الشركات أطرؽ الفساد البيروقراطي ، وفي ىذه الحالة فإف السياسات البيئية سوؼ يتـ تطبيقيا و 

 ة . لمبيئمتعددة الجنسيات سوؼ تكوف محؿ مراجعة وفحص بما يضمف حمايتيا 

أثر التغيير في سياسات التقرير قياس  (Bernardi, & Stark., 2016استهدفت دراسة )و 
كأسموب  5105الي  5119المالي في جنوب افريقيا عمي دقة وتنبؤات المحمميف الماليف في الفترة مف 

وذلؾ في  Integrated Reportsلتقييـ إدراكات المستخدميف لمدي فائدة ومنفعة التقارير المتكاممة 
دولي لمتقارير المتكاممة عمي ضرورة االعتماد عمي تمؾ التقارير بشكؿ اعتيادي سياؽ تأكيد المجمس ال

والتي تيدؼ الي اظيار المخاطر البيئية التي تواجو الشركة سواء في الوقت الحالي أو المستقبمي مف 
تقارير خبلؿ التقارير السردية التي تشمؿ تقارير االستدامة ، تقارير اإلدارة ،التقارير االستراتيجية ، 

اف  وترى الدراسةالحوكمة ، التقارير البيئية ، تقارير عف المسئولية المجتمعية ، وتقارير عف المخاطر، 
كبر في تحسيف مستوى اإلفصاح والشفافية عف األداء البيئي ألثر األا االتقارير المتكاممة سوؼ يكوف لي

 والمجتمعي لتمؾ الشركات.

يـ درجة المسؤولية االجتماعية الناشئة مف بياف الدخؿ تقيب (Stefano., 2016) دراسة قامتو 
ثبات ما إذا كانت القيـ  المالية,الشامؿ المعد وفقا لمعايير المحاسبة الدولية / المعايير الدولية لمتقارير  وا 

التي تـ الحصوؿ عمييا مف القوائـ المالية والمؤشرات كافية لتحميؿ أداء الشركة مف منظور المسؤولية 
وخمصت الدراسة إلى  أف العبلقة بيف معايير المحاسبة الدولية / ال,  يمة المستدامة أـتناعية والاالجتم

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمسؤولية االجتماعية ضعيفة. 

 الخاصةتحميؿ الكشؼ الطوعي عف المعمومات ل Haro, et.al., 2-17)هدفت دراسة )و 
شركات النفط والغاز العاممة في أمريكا البلتينية، ودراسة العوامؿ التي قد تؤثر ل المسؤولية االجتماعيةب

وتبيف النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا أنو عمى الرغـ مف أف الشركات في  المعمومات,عمى توفير ىذه 
فصاح اإليجب بذؿ المزيد مف الجيود فيما يتعمؽ بفأنو ىذا القطاع أصبحت أكثر وعيا لتأثير نشاطيا، 

تميؿ إلى ىى التى أكبر شركات النفط والغاز وأكثرىا ربحا  ت, وكانالمسؤولية االجتماعية لمشركاتعف 
 نشر تقارير المسؤولية االجتماعية لمشركات األكثر اكتماال.

عمى بياف المسؤولية االجتماعية لمشركات في السياقيف  (Rejeb., 2017عممت دراسة )و 
مة الشركات  وتأثير تكويف مجمس اإلدارة والقيادة عمى اإلفصاح عف التونسي والمصري فى ظؿ حوك

شركة  011شركة تونسية مدرجة و  49المسؤولية االجتماعية لمشركات , وبينت الدراسة التجريبية ؿ 
دارة اإلناث، وقانوف  مدرجة في البورصة المصرية أف استقبللية مجمس اإلدارة، واإلدارة األجنبية، وا 

تأثيرا إيجابيا في الكشؼ عف المسؤولية االجتماعية لمشركات , وعموما أتسقت النتائج مع  الدولة، تؤثر
نظرية الوكالة ونظرية أصحاب المصمحة، وتشير إلى أف الكشؼ عف المسؤولية االجتماعية لمشركات 
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يبدو أنو ناجـ عف الرغبة في تمبية توقعات المساىميف مف حيث الشفافية واإلفصاح الطوعي عف 
 لمعمومات غير المالية.ا

التنمية المستدامة فى أداء بالتركيز عمى واقع اإلفصاح عف بعد  (2017وقامت دراسة )الجرؼ , 
لتقارير المالية الدولية والسعودية لـ تتضمف مبادئ امعايير خمصت الدراسة إلى أف و ,   السعودية البنوؾ 

تفاوت واضح بيف البنوؾ فى التقرير ذلؾ وجود , وكالتنمية المستدامة مما يعد فجوة فى ىذه المعايير
 . نيا تعتبر بيانات إختياريةألجتماعية والبيئية إلواإلفصاح عف بيانات المسئولية ا

التنمية المستدامة إلى تمؾ المعايير لدعميا بعد يتضمف إضافة اإلفصاح عف  اً أقترح الباحث إطار و 
لمحاسبة عف المسئولية االجتماعية والبيئية ضمف إضافة مبدأ ا, وكذلؾ  وحتى تكوف متكاممة وشاممة

 وتكوفمسؤليات اإلدارة العميا فى البنوؾ حتى تصبح بيانات الزامية يجب أف تقرر وتفصح عنيا البنوؾ 
ف قيمة البنوؾ وزيادة جودة التقارير المالية ليذه يحسلت وجودة لممستفيديف التقارير المالية أكثر شموالً 

 . جتماعية عمى المستوى القومىإلقتصادية وااإلس الماؿ وتحقيؽ التنمية رأشيط سوؽ البنوؾ، وبالتالى تن

 ما يمي :لمباحث ومف استقراء وتحميؿ أهداؼ ونتائج الدراسات السابقة يتضح 

والجمعيات  اتتناولت معظـ الدراسات أىمية البعد البيئي والمجتمعي في ضوء توجو الحكوم -0
ار البيئية السمبية واألضرار التي تمحؽ بالمجتمع مف حيث واألجيزة المعنية بتخفيض احث

استنزاؼ الموارد الطبيعية التي تؤثر عمى حقوؽ األجياؿ القادمة في ضوء ما يعرؼ بالتنمية 
 المستدامة .

خمصت كافة الدراسات إلى أىمية وضرورة القياس واإلفصاح المحاسبى عف األنشطة البيئية  -5
 التقارير المالية أو فى إطار مايسمى بالتقارير المتكاممة . والمجتمعية سواء كاف ذلؾ فى

المعايير إختبلؼ إلتزاـ الشركات بإختبلؼ الدوؿ العاممة بيا بركزت بعض الدراسات عمى  -2
 . ومعايير التقارير المالية الدولية عف القضايا البيئية والمجتمعية لممحاسبة الدولية 

التوفر  IFRS-IASمعايير ل طبقاً مالية المعدة خمصت بعض الدراسات إلى أف القوائـ ال -0
يمة تنوالمؤشرات لتحميؿ أداء الشركة مف منظور المسؤولية االجتماعية والالمعمومات الكافية 

 . المستدامة

ركزت بعض الدراسات عمى كيفية اإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية الناتجة عف  -2
خبلؿ إعداد التقارير المتكاممة )وليس التقارير مف ممارسة الشركات ألنشطتيا االقتصادية 

  القضايا البيئية والمجتمعية.ييتـ ب التقارير المالية( وأحد ىذه

أسػػاليب موضػػوعية لمقيػػاس  منشػػآت األعمػػاؿالدراسػػات المعوقػػات التػػي تحػػد مػػف تبنػػي  تحػػددلػػـ  -4
اح المحاسػػػبى بالقيػػػاس واإلفصػػػقياميػػػا  ومتطمبػػػات  واإلفصػػػاح عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػة والمجتمعيػػػة

 . IFRS-IASمعايير ل طبقاً لؤلنشطة البيئية  
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 المنشػتت ببيئػة األعمػاؿ قيػاـالمعوقػات التػي تحػد مػف الكشؼ عف ومف ثـ يسعى هذا البحث إلى      
بالقيػػاس واإلفصػػاح المحاسػػبى لؤلنشػػطة البيئيػػة  لقيػػاـ هػػذم المنشػػتت  البلزمػػة والمتطمبػػات ة المصػػري

 . IFRS-IASمعايير ل طبقاً 

 ؤلنشطة البيئية والمجتمعية ل ىلمحاسبالقياس اثانيػًا : 

 عنيا ينتج وماوالمجتمعية  البيئيةوالمسئولية باألبعاد  العناية ةقضي تعددت الدراسات التي تناولت

 الوثيقة العبلقة وكذلؾ بالتنمية رتباطيا الوثيؽإل األىمية بالغة مكانة وذلؾ لما ليا مف ومنافع تكاليؼ مف

لمشركات وتتحدد مجاالت المسئولية البيئية والمجتمعية  وتقدمو، معيشتو وبمستوى اإلنساف برفاىية
 :فى احتى  (0991,)الشيرازي 

 المحافظة عمى جودة البيئة. -
 .قبؿ وعند وبعد اإلستخداـ  ماف المنتجاتأتحقيؽ  -
 مف التموث.ة يالحفاظ عمى الموارد الطبيع -

 . بطريقة مثمىإستخداـ الموارد  -

التي تقع عمى  لممسؤولية البيئية  الشركات تفيـ ضرورة ىذا الصدد اتجيت األنظار نحووفي  
 البيانات توفير إلى الحاجة أىمية وفي إطار تحقيؽ ذلؾ برزت واألعباء المترتبة عمييا والتكاليؼ عاتقيا

أساليب جديدة  خبلؿ استخداـ مف واألعباء، التكاليؼ ىذه عف العبلقة ذات لؤلطراؼ البلزمة والمعمومات
 ( .5100البيئة )لعبيدي ،  عمى المحافظةو البيئية  بيدؼ معالجة المشكبلت

 التزاـ مدى بفحص اىتماًما أكثر المستيمكيف وجماعات المينية المنظمات وبناء عمى ذلؾ أصبحت

لكامؿ تحقؽ الشركات اإللتزاـ ا وحتى البيئي ، األداء تحسيف بيدؼالبيئية  والقوانيف بالنظـ الشركات
 ظيور إلى أدى ما بفروعيا، المحاسبة فى البيئية القضايا دمج مف بالقوانيف والموائح البيئية كاف البد

 .البيئة  عف المحاسبة

 المحاسبة البيئية والمجتمعية : ماهية -1

( تحديد مفيـو لممحاسبة المجتمعية بأنيا "منيج لقياس وتوصيؿ  5110الساقي ، تناولت دراسة )
ت المترتبة عمى قياـ المنظمة بمسئولياتيا المجتمعية لمختمؼ الطوائؼ المستفيدة داخؿ المجتمع المعموما

 ." ، بشكؿ يمكف مف تقييـ األداء االجتماعي لممنظمة 

( أف أىداؼ المحاسبة عف األنشطة البيئية والمجتمعية 5111وأشارت دراسة )القطاطي ،         
 تتمثؿ في احتي :

تسػػػـ بالموضػػػوعية والمصػػػداقية عػػػف األداء البيئػػػي والتكػػػاليؼ واألعبػػػاء تقػػػديـ معمومػػػات ت -0
 البيئية والمسئولية المجتمعية إلى اإلدارة ومراكز صنع القرار .
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إعػػػداد قػػػوائـ ماليػػػة تحتػػػوي عمػػػى المعمومػػػات التػػػي تخػػػص األنشػػػطة البيئيػػػة والمسػػػئولية  -5
 اري .المجتمعية لؤلطراؼ الخارجية لممساعدة في اتخاذ القرار االستثم

( المحاسبة البيئية بأنيا "جزء ال يتجزأ مف المحاسبة 5119)الجوزي ،  يعرؼ أخرفي حيف 
المستفيديف بالمعمومات المحاسبية ومتخذي القرارات  إلمدادالمجتمعية ، وتعتبر المحاسبة البيئية وسيمة 

شركة، بحيث تضـ بيانات بمعمومات التكاليؼ المتعمقة بالنواحي البيئية إلعطاء صورة كاممة عف أداء ال
 تتعمؽ باألداء البيئي إلى جانب البيانات والمعمومات المتعمقة بالنواحي المالية " .

تمثؿ "فى ضوء المفيـو العاـ لممحاسبة بإنيا المحاسبة البيئية ( أف Bortz., 2007ويرى أخر )
 لممشروع, ت البيئية نظاـ لممعمومات ييدؼ إلى جمع وتشغيؿ البيانات الخاصة باألحداث والتصرفا

 المصمحة".بغرض إنتاج وتوصيؿ معمومات محاسبية ألصحاب 
مفيـو ومنيج يحكمو البعد البيئي واحثار " بإنياالمحاسبة البيئية  إلى( 5119)شعيب ،  وينظر أخر

البيئية المتوقعة لخطط التنمية عمى المدى المنظور وغير المنظور، وييتـ باف ال تتعدى مشروعات 
ية وطموحاتيا الحد البيئي الحرج، وىو الحد الذي يجب أف نتوقؼ عنده وال نتعداه حتى ال تحدث التنم

 نتائج عكسية قد تعصؼ بكؿ ثمار مشروعات خطط التنمية " .
 إطاراتقدـ "بأنيا  البيئية المحاسبة WGEA., 2010) وعرفت مجموعة العمؿ لمراجعة البيئة )

 في بما األصوؿو  األسماؾ مصائدو  ةيوالبيئ الطبيعيةالموارد  وقيمة ـواستخدا حالة عف المعمومات لتنظيـ
دارة البيئة حماية عمى النفقات وكذلؾ -أخرى أمور بيف مف -الغابات حسابات ذلؾ  الموارد". وا 

، عمى  المبررات التي ساهمت في ظهور المحاسبة البيئية( 5100وقد تناولت دراسة )تيامي ، 
 النحو التالي :
 عمى  المصمحة أصحاب األطراؼ يمارسيا التي الضغوط وىي فصاح :اإل ضغوط

 أو السنوية، المالية التقارير في البيئي األداء لتقديـ المعمومات عفوالشركات المؤسسات 

 اإلفصاح بمبادرات لما يعرؼ وفقا لمشركة البيئي األداء تقارير في االختياري اإلفصاح

 العالمية .

  المجتمعية بالمسؤولية العالمي الوعي الناتجة عف نمو ضغوطال تمؾ وىي مالية : ضغوط 

ويتـ تصنيؼ الشركات في ىذا المجاؿ عمى أساس مستوى النشاط البيئي ليا  لمشركات ،
 المستداـ .( Dow Jones)و جونزاويسمى مؤشر د

 بالدوؿ والقانونية الرقابية الجيات تمارسيا التي الضغوط تمؾ وىي قانونية : ضغوط 

 وكذلؾ لمبيئة، المموثة أو والسامة الخطرة لممواد ستخداـ الشركاتامعدالت  لتقميؿ فةالمختم

 .السامة الغازات انبعاث معدالت تقميؿ

 المواد استخداـ عمى الحكومات تفرضيا التي الضرائب قيمة وىيالضريبية  :  الضغوط 

 مف الحد إلى تيدؼ التي المماثمة الضرائب مف وغيرىا ضريبة الكربوف مثؿ بالبيئة الضارة

 .بالبيئة األضرار
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نظاـ لممعمومات يقوـ بإنتاج  البيئية هي المحاسبةأف  ومف التحميؿ السابؽ يرى الباحث
 ستفيديف )داخمية/خارجية( ,ملم والمجتمعية عف األنشطة البيئيةالمعمومات المحاسبية وتوفيرها 

سواًء تحممتها عمى البيئة وحمايتها فظة التكاليؼ واألعباء لممحامسئولية الشركة بشأف  لبياف مدى
لتحسيف البيئة التى ، باإلضافة إلى تكاليؼ المشاركة في األنشطة المجتمعية الشركة أو المجتمع 

  .تعمؿ فيها الشركة بمفهومها الشامؿ
 : والمجتمعية لممحاسب والمنشأة فيما يمى( 5100أىمية المحاسبة البيئية )لعبيدي ،  وتكمف

 وتطور مينة المحاسبة مرتبط بتمبية احتياجات المجتمع مف المعمومات  أف استمرار
 المجتمعية والتي أصبحت مطمبًا ضروريًا وممحًا بجانب المعمومات المالية.البيئية و 

  أف االتجاه السائد في الوقت الحالي ىو تحميؿ المؤسسات بنفقات المحافظة عمي
ألمر الذي يترتب عميو معالجة البيانات البيئة بداًل مف تحميؿ عبئيا عمي المجتمع، ا

 ..المرتبطة باألنشطة البيئية مف خبلؿ الوظيفة المحاسبية لممشروع
  أف كثيرًا مف المعمومات الخاصة باألنشطة البيئية ذات طابع كمي ومالي وتؤثر

جوىريًا عمي أصوؿ الشركة ونفقاتيا والتزاماتيا ومف ثـ فيي تندرج ضمف عمؿ 
 المحاسبة.

 ـ قياـ المحاسبيف بتقديـ معمومات عف آثار أنشطة المؤسسات عمى البيئة إف عد
والمجتمع إنما يعني ضمنيًا تأييد وتشجيع المؤسسات التي تقـو بتمويث البيئة ومعاقبة 

 المؤسسات بتخصص جزء مف مواردىا لمحد مف التموث.
 لجيات تخفيض المخاطر البيئية عمى المؤسسات بسبب ردود أفعاؿ المستيمكيف وا

الرقابية مثؿ تخفيض استيبلؾ سمع معينة وحظر أنشطة معينة مع تشجيع أنشطة 
 .أخرى أقؿ ضرراً 

جمع البيانات يعمؿ عمى معمومات لمعمؿ المحاسبة البيئية كنظاـ ماسبؽ فإف باإلضافة إلى و       
 اإلدارة عمى : يساعدوالمعمومات وتحميؿ التكاليؼ واألعباء البيئية 

  ات التي تسيـ في تخفيض التكاليؼ واألعباء البيئية والمجتمعية اتخاذ القرار 

  توسيع نطاؽ عممية التقييـ وتحميؿ االستثمار لكي يشمؿ األعباء البيئية والمجتمعية
 الحالية والمحتممة .

  التوصؿ إلى فيـ أفضؿ لمتكاليؼ البيئية وألداء العمميات والمنتجات وتسعيرىا بشكؿ
 دقيؽ .

 لبدائؿ اإلدارية مف حيث االلتزاـ وعدـ االلتزاـ بالبرامج البيئية. المفاضمة بيف ا 

معوقات )عمارة, الصعوبات و وعمى الرغـ مف أىمية المحاسبة البيئية فإف ىناؾ العديد مف ال
 أىميا: المحاسبة عف األداء البيئيالتى تواجو ( 5100

 الطبيعة المختمفة لمنشاط البيئي عف النشاط االقتصادي . 

 وافؽ بعض المبادئ المحاسبية التقميدية مع بعض جوانب األداء البيئيعدـ ت . 
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 .صعوبة حصر األضرار التي تمحؽ بالبيئة 
   التنوع في أشكاؿ الفساد البيئي. 

  عف تكاليؼ النشاط العادية .صعوبة فصؿ التكاليؼ البيئية 
  المستيدؼاإلفصاح المحاسبي البيئي ومستوى مضموف وىيئة طبيعة . 
  التموث  المسئولية المباشرة أونصيب المنشأة مف غير المباشرة عفتحديد صعوبة

 . بشكؿ نيائيالبيئى 

 : والمجتمعية طبيعة التكاليؼ البيئيةمفهـو و  -5

ترتبط التكاليؼ البيئية بالتكاليؼ المجتمعية بإعتبار التكاليؼ البيئية جزء مف تكاليؼ األنشطة 
نو أعمى الرغـ مف و ،  حية ولصعوبة الفصؿ بينيما مف ناحية أخرىمف نا المجتمعية التي تؤدييا الشركة

وجيات النظرالمختمفة ليا مف قبؿ  بسببوالمجتمعية ة يمتكاليؼ البيئلناؾ تعريؼ محدد ھليس 
المحاسبة المالية  دراساتـو في ھذا المؼھستخداـ المستثمريف واإلدارة والمجتمع والدولة, وكذلؾ إ

, إال أنو يمكف القوؿ أف التكاليؼ البيئية والمجتمعية ىى التى تنشأ دارية إلحاسبة اوالمحاسبة القومية والم
  نتيجة لقياـ المنشأة باألنشطة التالية : 

  المحافظة عمى البيئة مف خبلؿ إستخداـ تكنولوجيا وخامات أقؿ أضرارًا حتى ولو أعمى تكمفة 

 ىا وتمويثيالتقميؿ مف استنفاذالعمؿ عمى حماية الموارد  الطبيعية عف طريؽ محاولة ا .  

  لتفادى األضرار بالعامميف والبيئة المحيطة نتاجية بالمنشأة اإلالبيئة  تحسيفالعمؿ عمى    . 
 المساىمة فى تحسيف المجتمع ذو العبلقة بالمنشأة مثؿ تقديـ الخدمات المجتمعية)صحة- 

 توظيؼ( وتجميؿ البيئة .-تدريب-تعميـ
 ومجتمعية ةيتسبب بأضرار بيئتال  بطريقة أمنةصناعية الضارة بالبيئة التخمص مف النفايات ال . 

( إلى أف التكاليؼ البيئية ىي " كؿ عناصر التكاليؼ المرتبطة بالموارد 5110)سويمـ ،  ويرى
االقتصادية المتاحة فضبًل عف تكمفة إعادة تدوير المخمفات بكافة أنواعيا إلى جانب تكمفة إيجاد منتجات 

 مبيئة " .صديقة ل
ما تتحممو الشركة يالتكاليؼ البيئية إلى تكاليؼ داخمية تتمثؿ ف"( 0991قسمت دراسة )حسف , و 

مف أعباء مقابؿ أضرار المجتمع مف أعباء مالية لمتصنيع  وتكاليؼ خارجية تتمثؿ فيما يتحممو 
 .  "التموث البيئى

ويب التكاليؼ البيئية طبقا لسيولة بتب (USEPA., 2000)  وكالة حماية البيئة األمريكية  وقامت
 أو صعوبة قياسيا ، كما يمي :

 : تكاليؼ تقميدية Conventional Costs     وىي تمؾ التكاليؼ االقتصادية  التي
 تتمثؿ في تكاليؼ المواد الخاـ واألجور والمعدات التي تتحمميا منظمات األعماؿ .            
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 : تكاليؼ مستترةPotentially Hidden Costs   وىي تمؾ التكاليؼ التي تنجـ  عف
 التزاـ منظمات األعماؿ بالتشريعات والقوانيف البيئية الصادرة مف قبؿ السمطات المختصة .

 : تكاليؼ محتممة Contingent Costs  وىي تمؾ التكاليؼ التي تتمثؿ في المسئولية
عف التموث البيئي المحتممة عمى منظمات األعماؿ، مثؿ تكاليؼ المعالجة أو التعويض 

 واحثار السمبية المحتممة .

  : تكاليؼ عبلقات عامةImage / Relationship  costs   وىى تمؾ التكاليؼ
 المرتبطة بتحسيف صورة منظمات األعماؿ أماـ المجتمع .

 : تكاليؼ خارجيػػةExternal costs   وىي التكاليؼ الناجمة عف احثار الضارة غير  ،
 جتمع والبيئة المحيطة  .المباشرة عمي الم

 ( :5111المحاسبية إلى)حسف ,  بالفترةوفقًا الرتباطيا  يابيتبو كما يتـ 
 مقابؿ تنفيذ برامج حماية البيئة لفترة المستنفذة : وىي التكاليؼ  التكاليؼ البيئية الجارية

 محاسبية واحدة وتكوف ليا صمة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافع التي تتحقؽ خبلؿ ىذه
تكاليؼ التخمص مف النفايات أو ,  تكاليؼ معالجة مخمفات اإلنتاجمثؿ )الفترة المحاسبية 

   تكاليؼ المراجعة الداخمية لمبيئة , .تكاليؼ اإلدارة البيئية,  المخمفات الناتجة عف النشاط
 تكاليؼ عبلج العامميف بالمؤسسات,
 ر احالت والمعدات والتجييزات التي التكاليؼ البيئية الرأسمالية: وىي التكاليؼ مقابؿ توفي

تكاليؼ تركيب ألكثر مف فترة مالية واحدة مثؿ )تساىـ في الحد مف التموث ومعالجة آثاره 
تكاليؼ األجزاء المضافة المخمفات , تكاليؼ إنشاء محطات لمعالجة ,  التجييزات والمداخف

لتقميؿ احثار البيئية الناتجة  نشاط أوالإلى األصوؿ لحمايتيا مف احثار البيئية الناتجة عف 
 .(عف استخداـ األصؿ في النشاط

 ( التكاليؼ البيئية والمجتمعية كما يمي :5112دراسة )عبد البر ،  وبوبت
  التكاليؼ العادية وتكاليؼ التشغيؿ : وتشمؿ تكاليؼ المنتجات والمواد الخاـ وتكاليؼ

 والطاقة والتدريب . ستخداـ المعدات والمباني وتكاليؼ التشغيؿ والعمالةا

  التكاليؼ القانونية والتشريعية : وتشمؿ التكاليؼ التي تتكبدىا الشركة في سبيؿ االلتزاـ
بالتشريعات الحكومية مثؿ نفقات التقارير واالعبلـ والتصاريح والمراقبة واالختبارات 

 والتدريب والفحص .

 لتسويات المالية الناتجة عف التكاليؼ المحتممة : وتشمؿ تكاليؼ العقوبات والغرامات وا
 البيئية واإلصابات الشخصية وتدمير الممتمكات . الحوادث

 ( أف تكاليؼ األنشطة البيئية تنقسـ إلى قسميف أساسييف : 5111وقد أشارت دراسة )القطاطي ، 
  تكاليؼ تتحمميا الشركة نتيجة قياميا بتنفيذ البرامج واألنشطة الممزمة لمشركة بموجب قواعد

نيف بيئية أو تمؾ التي تتحمميا لغرض حماية البيئة مف احثار السمبية ألنشطتيا تكاليؼ وقوا
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إجتماعية غير مباشرة : وتتمثؿ في التضحيات االقتصادية التي تقع عمى المجتمع نتيجة 
   األضرار الناشئة عف ممارسة الشركة ألنشطتيا الضارة بكافة أنواعيا .

بتبويب التكاليؼ البيئية (  2012,  ناصروالخفاؼ , 5119في حيف قامت دراسة )الجوزي ، 
 والمجتمعية عمى النحو التالي:

  تكاليؼ أنشطة المنع: وتمثؿ التكاليؼ البلزمة لمنع حدوث احثار الناتجة عف عمميات
التصنيع التي تسبب التموث كإعادة تصميـ العمميات اإلنتاجية بحيث ال يتـ إستخداـ مواد 

يئة وتكمفة إستبداؿ مصادر الطاقة بأنواع أخرى أقؿ تموثا ومراجعة مموثة وضارة لمب
 وتصميمات المنتجات الجديدة لمتأكد مف توافر متطمبات األماف عند اإلستخداـ .

  تكاليؼ أنشطة الحصر والقياس: وتتضمف تكاليؼ األنشطة التي تزأوليا الشركة بغرض
أنشطة متابعة مستويات التموث  وتتضمفقياس ومتابعة المصادر المحتممة لؤلضرار البيئية 

في المواد المستخدمة داخؿ الشركة  ، وأنشطة متابعة مستويات التموث في المخمفات 
الناتجة عف التشغيؿ ، وأنشطة متابعة عمميات المراجعة البيئية ، وأنشطة متابعة العبلقة  

 بيف الشركة واألجيزة البيئية المختمفة.

  : وىي تكاليؼ األنشطة التي تزأوليا الشركة بغرض الرقابة والتحكـ تكاليؼ أنشطة الرقابة
في مصادر التموث بالشركة وتتضمف أنشطة إستخداـ مواد صديقة لمبيئة ، وأنشطة 

 . إستخداـ طرؽ إنتاجية صديقة لمبيئة ، وأنشطة خفض مصادر التموث

 لشركة بغرض إزالة تكاليؼ أنشطة الفشؿ البيئي: وتتضمف تكاليؼ األنشطة التي تزأوليا ا
األضرار البيئية التي حدثت بالفعؿ نتيجة فشؿ الشركة في منعيا وحصرىا ورقابتيا في 
 –الماضي وتتضمف تكاليؼ معالجة المخمفات اإلنتاجية الضارة بالبيئة سواء كانت )سائمة 

صمبة ( باإلضافة إلى التكاليؼ المترتبة عمى مخالفة الشركة لتنظيمات البيئة  –غازية 
 كالغرامات .

كافة التضحيات ىي والمجتمعية أف التكاليؼ البيئية  ومف التحميؿ السابؽ يرى الباحث  
وتكاليؼ عمى البيئة وحمايتها ة فظاحمفي سبيؿ ال لمنشتتتتحممها ايجب أف التي  اإلقتصادية

لى تكاليؼ ، باإلضافة إسواًء تحممتها المنشأة أو المجتمع  أنشطتهاأي أضرار قد تنتج عف  معالجة
 . لتحسيف البيئة التى تعمؿ فيها بمفهومها الشامؿالمشاركة في األنشطة المجتمعية 

 قياس التكاليؼ البيئية والمجتمعية : -3

بوضع  ةرغـ األىمية التي استحوذت عمييا التكاليؼ البيئية لمشركات واىتماـ المحاسبيف واإلدار 
لبيئية لـ تمؽ االىتماـ الكافي إلرساء أسس وقواعد ضوابط ومعايير ليذه األنشطة إال أف األنشطة ا

مسئولة عف البيئة الخارجية ، ويظير ذلؾ واضحًا في عرض  غيرواضحة لقياسيا  باعتبار الشركات 
، والسبب  نتائج العمميات المالية مع إغفاؿ البيانات والمعمومات التي تبيف دور الشركة في حماية البيئة

، ولكف ىذه الصعوبات لـ تمنع المؤسسات والجيات  ياس التكاليؼ البيئيةفي ذلؾ يرجع إلى صعوبة ق
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التنظيمية مف البحث والتقصي عف أساليب جديدة لقياس وعرض التكاليؼ البيئية ضمف التقارير المالية 
 الدورية ليا . 

( المراحؿ التي تمر بيا عممية قياس التكاليؼ البيئية ، حيث 5111وتناولت دراسة )حسف ، 
 :شارت الدراسة أنيا تمر بمرحمتيف أساسيتيف وىما أ

 الرأسمالية والجارية حصر عناصر التكاليؼ البيئية . 
 تكاليؼ برامج حماية البيئة وسياسات المشاركة المجتمعية إلى تكاليؼ ثابتة  تصنيؼ

 .البيئى وتكاليؼ متغيرة وفقا لنوع النشاط 

لتداخميا فى كافة أنشطة يؼ األنشطة البيئية رغـ الصعوبات التي تواجو عممية القياس لتكالو 
فإف ىناؾ العديد مف الجيود المبذولة والمحأوالت وموارد المنشأة سواًء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة , 

الطرؽ المبلئمة لمقياس مجموعة مف ألىميتو مف خبلؿ إتباع ًا المحاسبية بيدؼ تحقيؽ ذلؾ القياس نظر 
اإلفتراضية( التى تتناسب مع -الضمنية-تعتمد عمى طبيعة األسواؽ)التقميدية المحاسبي لمتكاليؼ البيئية

ناصر و ,  5100فارس وضويفى , ,  5101)قريفة ،  الضرر البيئى والمجتمعى المراد قياس تكمفتو
بإعتبارىا األكثر إستخدامًا فى الحياة  طرؽ ومناىج األسواؽ التقميدية وتتمثؿ أىـ   (2012, الخفاؼ
 فيما يمى : العممية

 :وفييا يتـ اإلعتماد عمى تقدير العبلقات بيف التعرض  أسموب االستجابة أو التأثير
لؤلضرار البيئية وأثرىا عمى األصوؿ البشرية أو المادية كالمباني واحالت والمعدات، 
ويرتكز ىذا النوع مف الطرؽ عمى وجود عبلقة سببية بيف األضرار البيئية واحثار التي 

سواًء كانت مباشرة مثؿ تكاليؼ عبلج عمى الثروة البشرية والمادية والطبيعية تحدثيا 
المرضى الناتج عف التموث البيئى أو غير مباشرة مثؿ اإلنخفاض فى اإلنتاجية نتيجة 

 .لعجز الشخص المصاب عف العمؿ بالكفاءة ذاتيا قبؿ إصابتو بالتموث 

 ى أساس مبلحظة التغير المادي في تقـو ىذه الطريقة عمو  : طريقة تغيير اإلنتاجية
اإلنتاج المرتبط بتغيرات معينة بالبيئة، فمثبل يمكف أف يؤدي تموث اليواء إلى التأثير 
بالسمب عمى اإلنتاجية الزراعية، أي انخفاض اإلنتاج كما ونوعا، وقد يؤدي التموث 

يمة المالية ليذا أيضا إلى تآكؿ التربة الزراعية وبالتالي انخفاض إنتاجيتيا، ولحساب الق
التغير أو االنخفاض في اإلنتاجية يتـ ضرب كمية االنخفاض في اإلنتاجية في سعر 

 .الطف المباع مف منتج معيف

 قد يؤدي تدىور البيئة األضرار باألصوؿ والموارد  : طريقة تغير تكاليؼ اإلحبلؿ
طريؽ حساب  المختمفة كاألراضي وفي ىذه الحالة يمكف حساب تمؾ التأثيرات ماليا عف

تكاليؼ إحبلؿ األصؿ المتأثر بأصؿ جديد أو تكاليؼ إرجاعو إلى حالتو األصمية التي 
كاف عمييا، ومف أمثمة ىذا النوع مف التكاليؼ تكاليؼ إحبلؿ أو ترميـ مبنى متأثر 
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وتجدر اإلشارة إلى صعوبة تطبيؽ ىذا المنيج إذا كانت األصوؿ المتأثرة . بتموث اليواء 
 قيمة تاريخية أو ثقافية. ىي أصوؿ ذات

 وىي التكاليؼ التي يتـ إنفاقيا عمى الوسائؿ الوقائية مف  : طريقة التكاليؼ الوقائية
األضرار البيئية ، وفي ىذه الحالة يتـ إحتساب إجمالي تكاليؼ األصوؿ المستخدمة في 

 سبيؿ الحماية البيئية .

 أهداؼ ومزايا قياس التكاليؼ البيئية والمجتمعية : -4

يرى الباحث أنو رغـ ما قد يؤدى إليو قياس وتصنيؼ ودمج التكاليؼ البيئية والمجتمعية فى نظاـ 
التكاليؼ بمنشآت األعماؿ مف زيادة فى الجيد والتكمفة عمى المنشأة إلنتاج المعمومات , إال أف ىذا 

لعبيدي ،  , 5119 )عمى ، القياس يؤدى إلى تحقيؽ األىداؼ والمزايا التالية لممجتمع والمنشأة  
 (:Guggiola., 2015,  5100, حناف , 5100

  توفير معمومات لممؤسسات الصناعية لممساعدة في تصميـ برامج لترشيد التكاليؼ بيدؼ
المشاركة في تحسيف األداء البيئي، والتقرير عنيا لتوضيح مدى اإلستجابة واإللتزاـ 

 .ة الشركةبالقوانيف البيئية بالشكؿ الذي يؤدي إلى تحسيف صور 

  إختيار المنتجات احمنة بيئيا واختيار المواد الخاـ المستخدمة، وتصميـ المنتج وطريقة
لغاء األنشطة التي ال تضيؼ مالتصنيع، واختيار أفضؿ األساليب لمتخ ص مف المخمفات، وا 

 قيمة لؤلنشطة البيئية، ودراسة بدائؿ اإلستثمار في التكنولوجيا النظيفة واحمنة بيئيًا.

 ساعدة الشركة في إعداد مؤشرات بيئية ألنشطتيا المختمفة، والبلزمة لتحقيؽ الرقابة عمى م
المختمفة، واتخاذ القرارات المبلءمة لخفض معدالت ىذا التموث أو الحد  عناصر التموث 

 منيا.

  التحديد الدقيؽ لتكمفة المنتجات، وبالتالي تحقيؽ مبدأ مقابمة اإليرادات والتكاليؼ ليذه
تجات، وأيضًا المساىمة في ترشيد قرارات التسعير، والقياس الدقيؽ لتكمفة كؿ منتج المن

عمى مستوى األقساـ المختمفة، مما يؤدي إلى تحسيف ربحية الشركة وتحسيف سمعتيا في 
 سوؽ الماؿ.

  ،دارة المشتريات تحميؿ أداء بعض إدارات الشركة مثؿ إدارة تصميـ وتطوير المنتػج، وا 
دارة رقػاب دارة تدوير المخمفات، وذلؾ بيدؼ تخفيض التكاليؼ البيئية الخاصة وا  ة الجودة، وا 

بيذه اإلدارات، واتخاذ القرارات البيئية الرشيدة التي تدعـ موقفيا التنافسي، وتعمؿ عمى 
 زيادة الربحية في األجؿ القصير والطويؿ.

 ؿ برامجيا وأنشطتيا تحديد وقياس المنافع البيئية التي يمكف أف تحققيا الشركة مف خبل
المختمفة لحماية البيئة مف أضرار نشاطيا الصناعي، وما تتحممو مف تكاليؼ في سبيؿ 

 إنجاز ىذه البرامج واألنشطة .
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  ،استفادة المجتمع والجيات الحكومية مف قياـ المؤسسات بتحديد وقياس التكاليؼ البيئية
ناعي مثؿ تكاليؼ الفحص بيدؼ تخفيض التكاليؼ المجتمعية الخارجية لمتموث الص

 والرقابة والمعالجة البيئية، وتقييـ التشريعات والموائح الموضوعة.

  تقييـ األثر البيئي لممشروعات الجديدة المقترحة، حيث يتيح تحميؿ التكاليؼ البيئية مثؿ
تكمفة نظـ التحكـ البيئي وتكمفة إعادة تدوير المخمفات الصمبة وتحويميا إلى منتجات تامة 

نع، إلى تخفيؼ األثر البيئي المتوقع لمثؿ ىذه المشروعات، وبالتالي تحديد القيمة الص
 االقتصادية لممشروع المقترح بعد أخذ البعد البيئي في االعتبار.

 ة والمجتمعيةالبيئي األنشطةإلفصاح عف ا ثالثًا :

األطراؼ ييدؼ اإلفصاح المحاسبى بصفة عامة إلى توصيؿ المعمومات المحاسبية إلى كافة 
خارجية(مف خبلؿ التقارير المالية , ويعد اإلفصاح عف األنشطة -المستفيدة الحالييف والمتوقعيف)داخمية

البيئية والمجتمعية جزءًا مف ىذا اإلفصاح , ويستعرض الباحث فى النقاط التالية ماىية ومستويات 
فى تحسيف مستويات   IFRS-IASومحددات اإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية ودور معايير 

 اإلفصاح عف تمؾ األنشطة :

 والمسئولية المجتمعية : ةاإلفصاح عف األنشطة البيئيماهية  -1

( اإلفصاح البيئي والمجتمعي أنو " نشر المعمومات التي تتعمؽ 5111عرفت دراسة )القطاطي ، 
ترتبة عمييا في الماضي والحاضر بأداء وأنشطة اإلدارة البيئية والمجتمعية لمشركة واحثار المالية الم

والمستقبؿ " ، وقد أشارت الدراسة أف المعمومات الواردة في التقارير المنشورة عف األداء البيئي يجب أف 
تتضمف مصروفات وتكاليؼ التشغيؿ في الماضي والحاضر الخاصة بمعدات الحد مف التموث ، 

شغيؿ لؤلنشطة البيئية والسياسات واحليات التي والتقديرات المستقبمية الخاصة بمصروفات وتكاليؼ الت
 تنتيجيا الشركة في تحسيف األداء البيئي والمجتمعي .

ت المتعمقة باألنشطة ا"عرض لممعموم بأنواإلفصاح البيئي ( 5100كما عرفت دراسة )حناف , 
عند تقييـ األداء  القوائـ و التقارير الدورية، ّمما يسيؿ ميمة مستخدمي المعمومات المالية فىالبيئية 

 "البيئي، ويرشد قراراتيـ

عمى مستوى المنتجة مف النظاـ المحاسبى ممعمومات المالية وتقميديًا كاف اإلفصاح المحاسبى ل 
فى و  عالي مف األىمية بالنسبة لممساىميف وأصحاب المصالح وكذلؾ الجيات الرقابية والتشريعية ،

فى بنفس مستوى أىمية المعمومات المالية تكاد تحظى ية المعمومات غير المال الوقت الحالى أصبحت 
  International Integrated المجمس الدولي إلعداد التقارير المتكاممةظؿ ما يقـو بو 

Reporting Council (IIRC,2013)  مف إصدارات إلعداد مجموعة مف التقارير المتكاممة
تقارير االستدامة ، : التي تشمؿ و  (5102؛ بدر,  5102؛ شرؼ,  5102؛ أحمد 5101,  يوسؼ)
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تقارير اإلدارة ،التقارير االستراتيجية ، تقارير الحوكمة ، التقارير البيئية ، تقارير عف المسئولية 
األنشطة مالية وغير مالية عف  معمومات مف تمؾ التقارير ما تعكسوو المجتمعية ، وتقارير عف المخاطر 

البيئي والمجتمعي لمشركة كمكمؿ لؤلبعاد االقتصادية وذلؾ  األداء لبعد ينظرحيث والمجتمعية , البيئية 
الذي يركز عمى الممارسات واحثار البيئية التي تقـو بيا الشركة سواء  فى ضوء مفيـو التنمية المستدامة

  .كانت ىذه احثار بفعؿ األنشطة التشغيمية وغير التشغيمية 
 تالمعموماوتوصيؿ  عرضبأنو  والمجتمعى  ياإلفصاح المحاسبي البيئ يمكف تعريؼومف ثـ 

المالية الدورية, والمعمومات القوائـ و التقارير  فى والمجتمعية المتعمقة باألنشطة البيئية المالية
فى إتخاذ  لمتقارير فمستخدميال، ّمما يسهؿ مهمة الكمية والوصفية فى اإليضاحات المتممة لها 

 لممنشأة . معىوالمجت قييـ األداء البيئيقرارتهـ وت

 :المحاسبى عف األنشطة البيئية والمجتمعية اإلفصاح مستويات  -2

واإلفصاح العادؿ و اإلفصاح  )الشامؿ( اإلفصاح الكامؿبيف اإلفصاح المحاسبى أنواع رغـ تعدد 
؛  0991)الشيرازى , الكافي واإلفصاح المبلئـ و اإلفصاح التثقيفي ) اإلعبلمي( و اإلفصاح الوقائي

يعكس كؿ مستوى بحيث ثبلثة مستويات لئلفصاح المحاسبي  , فإنو يمكف تحديد ( 5100لمطيؼ ,عبد ا
)  التقارير ، وتتمثؿ ىذه المستوياتىذه معينا مف المعمومات يجب أف تتضمنيا  اً مف تمؾ المستويات قدر 

IFAC.,2007 يمي:(  فيما 
 : نو يجب اإلفصاح عف إ، ف وبمقتضى ىذا المستوى مف اإلفصاح اإلفصاح المحاسبي الشامؿ

كافة المعمومات المحاسبية المبلئمة لخدمو متخذي القرارات والذيف ىـ في حالة مفاضمة بيف 
عدة بدائؿ أو خيارات ويحتاجوف حتما إلى كـ مف المعمومات المحاسبية المبلئمة لتقييـ تمؾ 

دت الحاجة لكمية المعمومات البدائؿ واتخاذ القرارات وكمما زادت البدائؿ المتاحة لمقرار كمما زا
المحاسبية البلزمة لذلؾ القرار ، وذلؾ يستمـز اإلفصاح الشامؿ عف األداء البيئي في التقارير 

 والقوائـ المالية . 

  : ىو اإلفصاح عف المعمومات الواجب إظيارىا بالقوائـ المالية و اإلفصاح المحاسبي العادؿ
عمى حساب األخرى أو جماعة مف المستفيديف  ةوالتي تخدـ جميع األطرؼ دوف تحيز لطائف

ييدؼ إلى تحقيؽ معاممة المستفيديف المحتمميف لمقوائـ  مدلوال أخبلقيا نو يحمؿإ، حيث 
 المالية معاممة متكافئة ومتوازية .

  : ) الحد األدنى الواجب توفيره مف المعمومات المحاسبية فى ويمثؿ اإلفصاح الكافي ) المناسب
مفيـو الحد األدنى غير محدد بشكؿ  و، بحيث يجعميا غير مضممة لممستفيديف  القوائـ المالية

يعتبر اإلفصاح الكافي و ،  والبيئة المحاسبية واإلقتصاديةدقيؽ إذ يختمؼ حسب االحتياجػات 
أكثر مستويات اإلفصاح تطبيقا في الواقع العممي لعدة اعتبارات أىميا الصعوبات المرتبطة 

العادؿ " مف مستويات اإلفصاح ، وفحوى ىذا المستوى ىو  -الشامؿ بتطبيؽ المستوييف " 
أف يتـ اإلفصاح عف المعمومات اليامة فقط وتفادى نزعة اإلفراط في المعمومات المحاسبية 
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المقدمة ، حيث تتجو الشركات باإلفصاح نحو االىتماـ فقط بتمؾ المعمومات الميمة 
ومعنى ذلؾ أف اإلفصاح ، ر بمصالح المنشاة والجوىرية التي ال يؤدى نشرىا إلى األضرا

 Charles. Hالكافي يعترؼ بوجود قيود عمى عممية اإلفصاح يجب أخذىا في الحسباف )

& Dennis. M., 2006). 

 وفى مجاؿ اإلفصاح المحاسبى عف األنشطة البيئية والمجتمعية يمكف القوؿ أنو يوجد كؿ مف :
 اإللزامي  اإلفصاح المحاسبي: 

استنادًا إلى القوانيف والموائح والقرارات العامة  نشأةلمموالمجتمعية مسئولية البيئية تتحدد ال
 Legitimacy، وطبقًا لنظرية المشروعية )  نشأةالسارية ذات العبلقة بنشاط الم

theoryعمؿ تالبيئي حيث  نشأة( تفرض تمؾ التشريعات والموائح قيود وحدود ألداء الم
ما يترتب عمى ذلؾ مف لنتيكيا توزىا أو يجب أف تتجاوال ضمف إطار تمؾ التشريعات 

، حيث ينشأ اإلفصاح اإللزامي لتبلفى اتجاه المستخدميف  نشأةإجراءات عقابية عمى الم
 لمحصوؿ عمى المعمومات المحاسبية مف مصادر أخرى غير القوائـ المالية . 

 
 

 اإلفصاح المحاسبي االختياري: 

تجاه البيئة  منشآتاالختياري يحدث كنتيجة لموقؼ الإف اإلفصاح المحاسبي البيئي 
إحدى صور  عف األداء البيئىورؤيتيـ اإلستراتيجية لمتعامؿ معيا ، حيث يعتبر اإلفصاح 

نحو التعامؿ مع  منشأةاإلفصاح المحاسبي االختياري باعتباره نابعًا مف إستراتيجية ال
)عبد السيد المحاسبي البيئي االختياري األبعاد البيئية والمجتمعية ويشتمؿ محتوى اإلفصاح 

عمى الكثير مف العناصر التي يجب عرضيا بالقوائـ المالية (5102, صالح ,  5101, 
 واإليضاحات المتممة ليا ومف أىميا :

 . مدى اإللتزاـ بالقوانيف والتشريعات البيئية 

 ألغراض بقة اإلفصاح عف النفقات الرأسمالية عف السنة الجارية أو عف السنوات السا
 البيئي أو الحد منو .  الضررمنع 

  البيئي أو الحد منو الضررض منع اغر ألاإلفصاح عف النفقات الرأسمالية المتوقعة.   

 الضرر منع  ألغراض ةاإلفصاح عف التكاليؼ التشغيمية لمسنة الجارية أو لسنوات سابق
 أو الحد منو . البيئى

 والمجتمعيةبعاد البيئية ألاسياسات ولوائح الشركة المتعمقة ب إيضاح. 

 البيئي . الضررالمعالجات والتسييبلت المتخذة لغرض منع  إيضاح 

 االشتراطات والترتيبات البيئية تجاه النفايات الخطرة إيضاح. 

 والمجتمعيةالترتيبات والخطوات الفعمية لبلمتثاؿ تجاه المتطمبات البيئية  إيضاح . 
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 :ية والمجتمع يةئالبي األنشطةاإلفصاح عف محددات  -3

تغييػر الثقافػة ،  فػى الػدوؿ الناميػة تحػديات أىميػا IFRS-IAS  عند تطبيؽ معػاييرالشركات تواجو 
وتطوير النظـ االقتصادية واإلدارية والمحاسبية ، فتطبيػؽ معػايير التقػارير الماليػة الدوليػة أو التوافػؽ معيػا 

يئيػػة والمجتمعيػػة لػػبعض الشػػركات فػػي بعػػض لػػيس كافيػػًا لمتغمػػب عمػػى مشػػاكؿ اإلفصػػاح عػػف األنشػػطة الب
( ، وليػػذا مػػا زاؿ 5101الػػدوؿ الناميػػة ، بػػؿ يتطمػػب األمػػر تطػػوير القػػوانيف والتشػػريعات البيئيػػة ) يوسػػؼ،

معيػػار دولػػي  ورغػػـ عػػدـ وجػػودالبعػػد البيئػػي والمجتمعػػي مػػف التحػػديات الواضػػحة أمػػاـ العمػػؿ المحاسػػبي ، 
أجػػزاء معينػػة تضػػمنت  IFRS-IASبعػػض معػػايير  إال أفكات ، ينػػاقش األبعػػاد البيئيػػة والمجتمعيػػة لمشػػر 

تناقش بشكؿ صريح أو بشكؿ ضمني بعض اإلفصػاحات المرتبطػة بػاعتراؼ وقيػاس األصػوؿ وااللتزامػات 
وفقػػػا لمعػػػايير التقػػػارير الماليػػػة والمجتمعػػػى البيئػػػي عػػػف األداء اإلفصػػػاح درجػػػة ومسػػػتوى تتوقػػػؼ  والبيئيػػػة 
 أىميا :ات محدد عمى عدة   IFRSالدولية 

 : حيػث ارتبطػت قػوة الييكػؿ القػانوني والتشػريعات البيئيػة المنظمػة  داخػؿ  قوة التشريعات البيئيػة
،  ففػػػي ألمانيػػػا جػػػاءت IFRSكػػػؿ دولػػػة  بشػػػكؿ مباشػػػر مػػػع متطمبػػػات اإلفصػػػاح البيئػػػي وفقػػػا لػػػػ 

التشػػػػريعات القانونيػػػػػة ضػػػػػعيفة ، حيػػػػػث ال توجػػػػػد التزامػػػػات واضػػػػػحة بخصػػػػػوص األبعػػػػػاد البيئيػػػػػة 
لمجتمعيػػػة ،و فػػػي  فرنسػػػا توسػػػعت التشػػػريعات البيئيػػػة لتمػػػـز الشػػػركات المدرجػػػة فػػػي البورصػػػة وا

، بينمػػا فػػي دولػػة انجمتػػرا شػػممت تمػػؾ التشػػريعات   IFRSباإلفصػػاح عػػف أنشػػطتيا البيئيػػة وفػػؽ 
البيئية كؿ الشركات المدرجة في البورصة وغير المدرجة بتقديـ تقرير سنوي عف أنشػطتيا البيئيػة 

 .( Barbu., et. al ., 2012ية )والمجتمع
  توجػد عبلقػة بػيف نزعػة الشػركات أو ميميػا لئلفصػاح عػف معموماتيػا  حساسية الشركات لمبيئة :

 – environmentalمػف خػبلؿ حساسػية تمػؾ الشػركات لمبيئػة  "   IFRSالبيئيػة ومتطمبػات 

sensitive firms   ات األقػؿ ارتباطػا " ، حيث تكوف أكثر إدراكا باإلفصاح البيئي عف الشػرك
حيػث يػزداد الطمػب عمػى المعمومػات   environmental non sensitive firmsبالبيئػة " 

 ىالبيئػ منشػأةالمحاسبية البيئية مف قبؿ فئػات المسػتخدميف المختمفػة تبعػا لدرجػة حساسػية نشػاط ال
 (.Liu, & Anbumozhi., 2009)وما يترتب عنو مف مخاطر 

  : األكبػر حجمػًا عػف معموماتيػا البيئيػة بشػكؿ أكبػر مػف الشػركات  تفصح الشػركات حجـ الشركة
 (.& ,Halioui., 2012.) Ben األقؿ حجما

 : البػد أف تكػوف بيئػة المعمومػات بيئػة خصػبة لمتطمبػات معػايير  بيئة المعمومات والتقرير المػالي
لممزمػة لمشػركات التقارير المالية الدولية ، بحيث يجب توافر الحػد األدنػى مػف التشػريعات البيئيػة ا

، ووضػػػع االشػػػتراطات البيئيػػػة الواجبػػػة االلتػػػزاـ مػػػف قبػػػؿ الشػػػركات سػػػواء قبػػػؿ إنشػػػائيا أو أثنػػػاء 
تشػػغيميا وذلػػؾ لتسػػييؿ عمميػػة قيػػاس األداء البيئػػي بجانػػب األداء المػػالي واإلفصػػاح عنػػو محاسػػبيا 

 . (Al- Aroud., 2014كمما أمكف ذلؾ   )
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 أحػد شػكميف وىمػا األداء البيئػي اإليجػابي  نشػأةألداء البيئي لمميأخذ ا : نشأةنوع األداء البيئي لمم
 منشػػآتواألداء البيئػػي السػػمبي ويػػرتبط اإلفصػػاح المحاسػػبي البيئػػي بنػػوع األداء البيئػػي ، فتتجػػو ال
أمػػاـ تيا نحػػو اإلفصػػاح االختيػػاري عػػف األداء البيئػػي اإليجػػابي باعتبػػاره يسػػاىـ فػػي تحسػػيف صػػور 

ف اإلفصػػاح عػػف األداء البيئػػي السػػمبي لمػػا قػػد يػػنجـ عنػػو مػػف أثػػار المجتمػػع ، بينمػػا قػػد تحجػػـ عػػ
 . اوصورتي نشأةتضر بسمعو الم

 ة منشػػأ: فػػإف كػػاف سياسػػة الاإلسػػتراتيجية لموضػػوع اإلبعػػاد البيئيػػة والمجتمعيػػة  نشػػأةرؤيػػة الم
لحالػة البيئية ىػي فقػط االلتػزاـ بػالقوانيف البيئيػة السػارية فػإف اإلفصػاح المحاسػبي البيئػي فػي تمػؾ ا

ال يعػػػدو كونػػػو إفصػػػاحا إلزاميػػػا فػػػي ضػػػوء متطمبػػػات تمػػػؾ القػػػوانيف فقػػػط ، بينمػػػا إذا كانػػػت النظػػػرة 
بعػاد أاشػمؿ وأف اسػتراتيجيات المشػروع نحػو البيئػة تسػعى إلػى تحقيػؽ تطبيقػات الفعاليػة البيئيػة و 

رد ف اإلفصػػػاح المحاسػػػبي البيئػػػي فػػػي تمػػػؾ الحالػػػة سػػػيكوف أكثػػػر مػػػف مجػػػإالتنميػػػة المسػػػتدامة ، فػػػ
مػع  اوتفاعميػ نشػأةاإلفصاح اإللزامي ليتعػداه إلػى اإلفصػاح اإلختيػارى النػابع مػف اسػتراتيجيات الم

 ( .  5100البيئة )محمد ، 

 

 
 

 : IFRS-IASفي ضوء معايير ية والمجتمع يةالبيئ األنشطةعف المحاسبى اإلفصاح  -0

المعايير باالخيرة إلي االلتزاـ  تجيت العديد مف الدوؿ المتقدمة والنامية عمي حد سواء في السنواتإ
اقتناعا منيا بأف ما ينتج عنيا مف تقارير مالية وما تحتويو مف معمومات محاسبية  IFRS-IAS الدولية

تساىـ في توفير معمومات محاسبية تتميز بالجودة ، وتساىـ في توفير معمومات محاسبية اكثر مبلئمة 
 (. Rutledge, et. al., 2014وشفافية ، وتقارير مالية قابمة لممقارنة )

لمشركات  المجتمعىبأف ممارسات اإلفصاح المحاسبي البيئي و ( 5102)احمد , وخمصت دراسة 
، مع األخذ  ا إختيارية غير منظمةھغمبأمية ممارسات امة في أكثر الدوؿ سواء المتقدمة أو النھالمسا

،  ميةاا مقارنة بالدوؿ النھة فيما بيففي االعتبار تدرج مستويات اإلفصاح عمى مستوى الدوؿ المتقدم
 مستويات المتقدمة تختمؼ مستوى الدوؿ( أنو حتى عمى Barbu, et.al., 2012كما خمصت دراسة )

   مة.ھالمسالمشركات  المجتمعىاإلفصاح المحاسبي البيئي و 

ية إلى إنتاج معمومات محاسػبية ذات شػفافيؤدى   IFRS-IASتطبيؽ معايير   وغنى عف البياف أف
أكػػدت العديػػد مػػف , وقػػد  عاليػػة ، وقابمػػة لممقارنػػة ، ممػػا يعنػػى اتخػػاذ قػػرارات اسػػتثمارية رشػػيدة وآمنػػة بيئيػػًا 

اإللتػػزاـ ( عمػػي اف التحػػوؿ إلػػي IASB,2017 & Hillier,& Musluv., 2015الدراسػػات أىميػػا )
ر عػػػف األنشػػػطة سػػػواء كػػػاف كميػػػّا أو جزئيػػػّا يحسػػػف مػػػف مسػػػتويات الشػػػفافية والتقريػػػ IFRS-IASمعػػػايير ب

حػدي طػريقتيف إمػا عػف طريػؽ التحػوؿ الكامػؿ أي إ IFRSويأخذ التحػوؿ إلػي معػايير  والمجتمعية,البيئية 
التبني الكامؿ لمعايير التقػارير الماليػة الدوليػة مػف دوف اي تعػديؿ مثػؿ االتحػاد األوروبػي ، أو عػف طريػؽ 
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ليػة مػع مراعػاة ظػروؼ الدولػة المحميػة السػائدة التحػوؿ الجزئػي أي التكيػؼ مػع معػايير التقػارير الماليػة الدو 
 مصر. و مثؿ الصيف 

عمى الضغوط و وظيور مفيـو التنمية المستدامة  المسئولية البيئية والمجتمعيةتنامي  ويؤكد الباحث عمى أف
المجيودات الفاعمة في تبني سياسات واضحة لئلفصاح زيادة  الشركات لتحمؿ ىذه المسئولية قد أدى إلى

 . IFRS – IASوالمجتمعى وىو ما أنعكس فى ماتحتوية معايير عف األداء البيئي  المحاسبى
 Negash., 2012)؛ Goyal., 2013 ؛ Barbu, et.al. 2012 )  (0) رقـ ويوضح الجدوؿ

 فيما يتعمؽ  IFRSومعايير التقارير المالية الدولية  IASالمعايير المحاسبية الدولية  حتوياتتوصيؼ لم
األنشطة البيئية والمجتمعية واإلفصاح عنيا بشكؿ يفي بمتطمبات الفئات الداخمية تحديد وقياس ب

 والخارجية المعنية بالقضايا البيئية والمجتمعية التي ترتبط بممارسة الشركات ألنشطتيا االقتصادية .
 
 
 
 
 

 (1جدوؿ )
  ية بشأف القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمع IFRS-IASمعايير  محتويات

 ـ المعيار متطمبات المعيار بشأف األنشطة البيئية والمجتمعية

حيث يصؼ هذا المعيار بشكؿ عاـ تمثيؿ وعرض القوائـ المالية لمكياف وأدائه المالي وتدفقاته المالية والتي لها بالغ 
بشأف األنشطة البيئية األهمية لمعديد مف المستخدميف في بناء قراراتهـ االقتصادية وبشكؿ خاص أكد هذا المعيار 

 : بما يمىوالمجتمعية عمى ضرورة التزاـ الشركات 
  . يجب االعتراؼ بأي تكاليؼ أو نفقات بيئية تحممتها الشركة 

 (  اإلفصاح عف أي معمومات تتعمؽ باألصوؿ أو االلتزامات البيئية ،كما يوصىIAS 1 الشركات باإلفصاح )
ئي لمشركات لتعطى صورة واضحة ألصحاب المصالح تجام عف أي معمومات أضافية تتعمؽ بالبعد البي

 القضايا البيئية والمجتمعية  . 

  . تشجع الشركات إنتاج مثؿ هذم التقارير البيئية ألنها مفيدة في تشكيؿ وعى وأراء المستخدميف الخارجييف 

IAS(1) 

 عرض القوائـ المالية
 

1 

عترؼ بأف نفايتها تعامؿ كأصؿ مف األصوؿ ويكوف لها تنأوؿ هذا المعيار الصناعات شديدة التموث والتي ت
، كما يسمح هذا المعيار باالعتراؼ بتمؾ النفايات كمخزوف إذا تحممت الشركة تكاليؼ  ةقيمة تخريدي

  .إضافية لتحويؿ هذم النفايات إلى منتجات نهائية ومف ثـ تؤثر عمى الحسابات الختامية لمشركة

IAS(2) 

 المخزوف 
 

2 

اتجاهات مباشرة بخصوص القضايا البيئية ، ولكف يوجد بعض التوصيات الضمنية  هذا المعيار ال يتضمف
التي يجب اإلفصاح  عنها في التقارير المالية عندما تغير الشركة تقديرات المخصصات البيئية ، أو عندما 

 تقـو الشركة بتصحيح أخطاء جوهرية في احتساب التكاليؼ أو االلتزامات البيئية. 

IAS (8) 

السياسات المحاسبية والتغييرات 
في التقديرات المحاسبية 

  واألخطاء

3 

يصؼ هذا المعيار بشكؿ عاـ الخطوات الواجب إتباعها مف قبؿ الشركة عندما تقع أحداث جوهرية بعد 
يخ لمشركة  ، وتعرؼ األحداث التالية بأنها أحداث تقع في الفترة ما بيف تار  إنتهاء السنة الماليةتاريخ 

انتهاء السنة المالية وتاريخ التصريح بإصدار القوائـ المالية ، وهذم األحداث قد تتطمب إجراء تسويات عمى 
أرقاـ القوائـ المالية  في نهاية السنة المالية أو تقديـ إفصاحات معينة ، ويجب إجراء التسويات أو 

، وبشكؿ خاص قد يكوف هذا الحدث اإلفصاحات المطموبة سواء كانت تمؾ األحداث ايجابية أو سمبية  

IAS(10) 

األحداث التالية لتاريخ  
 الميزانية 

 

4 
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البلحؽ متعمؽ ببعض القضايا البيئية المرتبطة بطبيعة نشاط الشركة ، ويوصى المعيار الشركات باإلفصاح 
 .  فى قوائمها الماليةعف األسباب التي جعمت الشركة ال تفصح عنها 

عاـ المعالجة المحاسبية لضرائب الدخؿ ، وكمبدأ عاـ لهذا المعيار فيتـ االعتراؼ باألصوؿ الضريبية يصؼ هذا المعيار بشكؿ 
المؤجمة وااللتزامات الضريبية المؤجمة مع بعض االستثناءات لمفروؽ المؤقتة الواجب خصمها مف الوعاء الضريبي وعمى سبيؿ المثاؿ 

أكبر مف األساس الضريبي لها ، تنشأ فروؽ ضريبية مؤقتة ويتـ االعتراؼ بااللتزامات : عندما تكوف القيمة الدفترية لؤلصوؿ البيئية 
 الضريبية المؤجمة .

 

IAS (12) 

 ضرائب الدخؿ

5 

يشير هذا المعيار إلى االستحواذ عمى بعض األصوؿ الثابتة لؤلغراض البيئية مف اجؿ سبلمة الشركة ، واالستحواذ  
ف ضروريا ، فهو استخداـ كامؿ غير منقوص عف غيرم مف األصوؿ التشغيمية عمى هذا النوع مف األصوؿ قد يكو

الثابتة ، حتى في حالة عدـ وجود منافع اقتصادية مستقبمية وفى هذم الحالة ، فاالستحواذ عمى هذا النوع مف األصوؿ 
لمنافع االقتصادية البيئية قد يكوف خارج عف نطاؽ التعريؼ العاـ لؤلصؿ ، ويستند هذا الخروج عمى حقيقة أف ا

المستقبمية قد تتعرض لمخطر في ظؿ غياب تمؾ األصوؿ البيئية ، ومثاؿ عمى ذلؾ ، يقدـ المعيار حالة عممية لمصنع 
كيمأويات والذي يرغـ عمى إدخاؿ مادم جديدة في العممية اإلنتاجية لصناعة الكيمأويات لتتماشي مع االلتزامات 

 القانونية الحالية .
عيار برسممة تمؾ التحسينات التشغيمية كأصوؿ بيئية ،الف  الشركة سوؼ تكوف غير قادرة عمى إنتاج أو حيث أتاح الم

 بيع المنتجات الكيمأوية مف غير إدراج تمؾ التحسينات التشغيمية .

IAS (16) 

 األصوؿ الثابتة

6 

 IAS (20) ؼ بها في البيانات المالية.توزيع حقوؽ االنبعاثات واالعتراليحتوي عمى إشارة ضمنية عمى التقارير األولية 

المحاسبة عف المنح 
 الحكومية

7 

المشتقات البيئية،  يرتبط بالمخاطر الحالية والمستقبمية الناشئة في مثؿ هذم الحاالت كمحاسبة التحوط ، وقياس
 .ومعاممة العناصر المالية األخرى التي تحدث نتيجة لآلثار البيئية

IAS 32, IAS 39, 
IFRS 7, IFRS 9 

 األدوات المالية

8 

يمكف تطبيقها كمما عانت األصوؿ البيئية لمشركة مف انخفاض القيمة، إما نتيجة لمتموث أو الحوادث المادية، أو فقداف 
 .الحقوؽ التعاقدية أو استنزاؼ الموارد المعدنية

IAS(36) 

 اضمحبلؿ قيمة األصوؿ
9 

وعمى  ت وااللتزامات المحتممة واألصوؿ المحتممة قدـ عدة تفاصيؿ عف االعتراؼ والقياس بالمخصصاي
 :سبيؿ المثاؿ 

تجري شركة عممياتها االستخراجية في بمد مع عدـ وجود التشريعات البيئية. ومع ذلؾ، فقد نشرت  -1
الشركة السياسة البيئية الخاصة بها ، والتي تنص عمى أف أي نفقات معالجة ناتجة مف األنشطة المموثة 

ف قبؿ الشركة. في حالة وقوع مثؿ هذم الحوادث،  يكوف لدى الشركة التزاـ ومخصص بناء سيتـ دعمها م
هذم النفقات المستقبمية. ومع ذلؾ، فإف المعيار لـ يقدـ أي تفاصيؿ عف نوع وحجـ هذا ل عمى أفضؿ تقدير

 الحدث الذي يمكف أف يؤدي إلى التزاـ . 
لوسائؿ القانونية ضد الشركة، فإف مسؤولية تنظيؼ عندما يتـ إثارة دعوى قضائية أو غيرها مف ا -2

لموائح أو العقوبات الجديدة عمى الشركة غير  طبقاً تأثير الوحماية البيئة  توجب التزاـ محتمؿ إذا كاف 
مؤكدة، ولهذا ال ينبغي أف تعترؼ الشركة بااللتزامات المحتممة في القوائـ المالية ولكف يجب أف تفصح 

 .تماؿ تدفؽ الموارد االقتصادية غير بعيدعنها، ما لـ يكف اح

IAS (37) 

 االلتزاماتالمخصصات، 
المحتممة واألصوؿ 

 .المحتممة

10 

يرتبط هذا المعيار بالقياس واالعتراؼ باألصوؿ البيئية مثؿ نفقات التطوير أو حقوؽ االنبعاثات، التي يتـ 
 .الحصوؿ عميها في صورة دعـ أو الحصوؿ عميها مف السوؽ

IAS (38) 

 األصوؿ غير الممموسة
11 

هو معيار متخصص مف دوف ذكر لمعناصر البيئية ، ولكف يستهدؼ هذا القطاع بعد بيئي حساس لمغاية.  
ويعرض هذا المعيار محاسبة القيمة العادلة لجميع األصوؿ البيولوجية. قياسات القيمة العادلة قد تعني 

ى سبيؿ المثاؿ، فإف تطوير األسواؽ في اعتمادات كربوف ترجيح المساهمة البيئية لؤلصوؿ البيولوجية. عم
 الغابات تؤثرفى تقييـ هذم األصوؿ وبالتالي اإلببلغ المالي.

IAS (41) 

 الزراعة

12 

ينص عمى أف األصوؿ وااللتزامات القابمة لمتحديد والمكتسبة في دمج األعماؿ ينبغي أف يتـ تقييمها   
جميع االلتزامات البيئية في دمج األعماؿ )مثؿ االلتزامات البيئية ونتيجة لذلؾ، فإف .بالقيمة العادلة

IFRS (3) 

 دمج
 األعماؿ

13 
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 المرتبطة بالتخمص مف األصوؿ الممموسة المعمرة( يجب أف تقاس بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء.

مى أنها حساسة االعتراؼ بها عمى نطاؽ واسع ع يرتبط هذا المعيار باألنشطة االستخراجية، والتي يتـ
بيئيا. حيث  يمثؿ المعيار خطوط إرشادية لبلعتراؼ بنفقات االستكشاؼ، بما في ذلؾ االعتراؼ بالموارد 

 كما ينص عمى االعتراؼ بالتزامات التفكيؾ والنقؿ نتيجة الستكشاؼ الموارد المعدنية.,  التعدينية كأصوؿ

IFRS (6) 

استكشاؼ وتقييـ الموارد 
 المعدنية

14 

ذا المعيار عناصر اإلفصاح عف بعض المعمومات التي تقدـ في التقارير السنوية لمشركات الكبيرة، يحدد ه
فالعديد مف الشركات في بعض األحياف تممؾ قسما لمتشغيؿ له صمة واضحة مع الخدمات البيئية وحماية 

عادة التدوير،التكنولوجيا   . الخضراء، الخالبيئة ، مثؿ الطاقة النظيفة وخدمات إزالة التموث، وا 
IFRS (8) 

 قطاعات التشغيؿ

15 

 
المجمس الدولي إلعداد التقارير و  ((IASBبيف مجمس معايير المحاسبة الدولية كما أدى التعاوف 

أحمد , ) لمجتمعية إلى اإلىتماـ بالقياس واإلفصاح المحاسبى لؤلنشطة البيئية وا(IIRC) المتكاممة
 (5)رفـ و الجدوؿ  Tondkar.R.,et.al,2014 )؛ Efobi.,2016  ؛  Buckler., 2017؛2015
 :  نتيجة لذلؾ التعاوفالتقارير المالية الدولية  فىاإلفصاح البيئي  األثر المتوقع عمىيوضح 
 
 

 (2وؿ )جد
  IFRSفى ضوء (IIRC) و ) IASB )االتفاؽ بيف اإلفصاح البيئي قبؿ وبعد 

 قبؿ  بعد 

  في ضوء االتفاؽ بيف مجمس معايير المحاسبة
عداد التقارير المجمس الدولي إلو  IASBالدولية 
، يبدو أهمية التعرؼ عمي ما  (IIRC) المتكاممة
التقارير المتكاممة كأحد أهـ االدوات  هليإتصبو 

والتي  IFRSالفاعمة لمعايير التقارير المالية الدولية 
يجب أف تشتمؿ عمي تقارير مالية وغير مالية ، حتي 

يكوف هناؾ قابمية  هيكوف هناؾ تماثؿ لمبيانات ، وعمي
كف مستخدمي القوائـ والتقارير المالية مممقارنة ، وتل

مف االعتماد عمي أسموب تحميؿ المحتوى 
Disclosure analysis   لممفاضمة بيف

الشركات المختمفة وتشمؿ: تقارير اإلدارة ، تقارير 
تقارير عف المسئولية , االستدامة ، التقارير البيئية 
االستراتيجية  التقارير, المجتمعية ، تقارير الحوكمة 

 تقارير عف المخاطر .و ، 
  اإلفصاح عف المعمومات الماليػة والمعمومػات المرتبطػة

األنشػػػطة البيئيػػػة فػػػي تقريػػػر واحػػػد  ، بحيػػػث تصػػػبح ب
المعمومػػػات ذات التػػػأثير البيئػػػي جػػػزء مػػػف المعمومػػػات 

 .المالية 

عمي الرغـ مف أف التقرير عف اإلفصاح البيئػي مػازاؿ اختياريػا 
حػػواؿ إال اف العديػػد مػػف الشػػركات الكبيػػرة بػػادرت أل غمػػب اأفػػي 

طوعػػػا بتطبيػػػؽ القػػػوانيف والمعػػػايير المحاسػػػبية وطػػػورت نظمػػػا 
لػػئلدارة البيئيػػة ووضػػعها ضػػمف التقػػارير السػػنوية وذلػػؾ عمػػي 

 النحو التالي : 
      : : الفصؿ بيف التقارير المالية والبيئية االتجام األوؿ

  التقػػارير الوصػػفية : ويعتبػػر هػػذا النػػوع مػػف التقػػارير
تضػػػمف هػػػذم التقػػػارير تعػػػدادا ، و إبسػػػطها وأسػػػهمها أ

وصػػػػفا لؤلنشػػػػطة التػػػػي قامػػػػت بهػػػػا الشػػػػركة  تجػػػػام 
تضمف هذم  التقارير تحميبلت تالتزاماتها البيئية ، وال 
 التكاليؼ الخاصة بها .

 قارير التػي تفصػح عػف األنشػطة ذات التػأثير عمػي الت
يتـ مقابمػة المنػافع والتكػاليؼ  اومف خبلله :المجتمع 

لػي صػافي الفػائض أو العجػز إالبيئية بهدؼ التوصػؿ 
 االجتماعي الذي تحقؽ لممجتمع وليس لممنظمة .  

   التقارير التي تفصح عف التكاليؼ البيئية فقط: 
ح عػػف جانػػب التكمفػػة وتسػػتخدـ هػػذم التقػػارير لئلفصػػا

فقػػط لتػػأثيرات المسػػئولية البيئيػػة دوف التعػػرض لقػػيـ 

http://www.theiirc.org/
http://www.theiirc.org/
https://www.researchgate.net/profile/Rasoul_Tondkar
http://www.theiirc.org/
http://www.theiirc.org/
http://www.theiirc.org/
http://www.theiirc.org/
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  تهدؼ معػاييرIFRS  لئلفصػاح عػف المخػاطر البيئيػة
وصػػفي وكمػػي  مػػف  التػػي تتعػػرض لهػػا الشػػركة بشػػكؿ

ومراقبة   Risk Profileخبلؿ تحديد حجـ المخاطر 
وتقيػػػيـ ممارسػػػات إدارة المخػػػاطر المتعمقػػػة بسياسػػػات 

 المسؤولية المجتمعية .

  شكاؿ أتوفير معمومات تتعمؽ باإلفصاح عف التنوع في
الفسػػػػػػاد البيئػػػػػػي والمجتمعػػػػػػي ومناقشػػػػػػة السياسػػػػػػات 

 ة .يلبيئت والحوافز اتوالمتطمبات البيئية والمكاف

المنافع وتتميز هذم المجموعة بانهػا اكثػر تحمػيبلن مػف 
 سابقتها .

 : االتجام الثاني : اإلفصاح عف المعمومات البيئية فقط
ضػمف قػوائـ  البيئيػة ضرورة اإلفصاح عف معمومات المسػئولية

ف أل جهات التي تطمبها فقػط ، خاصة توجه بشكؿ أفضؿ إلي ال
اإلفصاح مػف خػبلؿ القػوائـ الماليػة قػد يولػد ضػغطا كبيػرا عمػي 

 المنظمات .

   :في تحسيف مستوى اإلفصاح البيئي والمجتمعي IFRS-IASمعايير دور  -5

التقػػارير الماليػػة القػػوائـ و ممػػا سػػبؽ يمكػػف القػػوؿ أف إلتػػزاـ الشػػركات ومنظمػػات األعمػػاؿ بإعػػداد           
 يؤدى إلى :يمكف أف  IFRS-IASقًا لمعايير طب

البيئيػة والمجتمعيػة  تتضمف اإلفصاح عػف المعمومػات إنتاج معمومات محاسبية ذات جودة عالية  -0
(Kaeokla. P, & Janikengkift. A.,2013)  : وذلؾ مف خبلؿ 

  القابمية لممقارنػةcomparability  :  تقػديـ معمومػات بطريقػة تمكػف أصػحاب المصػالح
ميػػػؿ التغيػػػرات فػػػي أداء المنظمػػػة عمػػػى فتػػػرات زمنيػػػة ، باإلضػػػافة إلػػػى إمكانيػػػة التحميػػػؿ بتح

 النسبي لؤلصوؿ وااللتزامات البيئية  لمنظمات أخرى .  

  الدقػػةAccuracy   : تسػػيـ فػػي تقػػديـ معمومػػات دقيقػػة وتفصػػيمية بشػػكؿ كػػاؼ عػػف كافػػة
 .لمصالح  لتقييـ أداء المنظمةالمخاطر البيئية والمجتمعية الحالية والمستقبمية  ألصحاب ا

  التوقيػػػتTimeliness  تسػػػيـ فػػػي تقػػػديـ كافػػػة المعمومػػػات المحاسػػػبية المتعمقػػػة بػػػالبنود :
البيئيػػػة والمجتمعيػػػة فػػػي الوقػػػت المناسػػػب مػػػف خػػػبلؿ تقريػػػر المسػػػئولية المجتمعيػػػة ألصػػػحاب 

  Make Informed Decisionsالمصالح ، مما يساعدىـ في اتخاذ قرارات مستنيرة 
 وضػػوح الclarity   :أكثػػر فيمػػا ألصػػحاب المصػػالح ، حيػػث  تسػػاعد فػػي تقػػديـ معمومػػات

   تكوف تمؾ المعمومات متاحة في صورة أشكاؿ وجدأوؿ ورسومات .

  الموثوقيػػػػةReliability :  ، تقػػػػديـ معمومػػػػات ذات موثوقيػػػػة عاليػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ جمعيػػػػا
مػػػػف خبللػػػػو أف تخضػػػػع وتسػػػػجيميا ، وتبويبيػػػػا ، وتحميميػػػػا ، واإلفصػػػػاح عنيػػػػا بشػػػػكؿ يمكػػػػف 

 لمفحص  وذلؾ لتحديد جودة وأىمية المعمومات .

زيػادة مسػػتوى اإلفصػاح اإللزامػػي بحيػػث يشػتمؿ عمػػى ثبلثػػة أنػواع مػػف اإلفصػػاح والتػي اتفقػػت مػػع  -5
، والتػي تتمثػؿ  Global Reporting Initiative  (GRI)توصػيات مبػادرة التقػارير العالميػة

 :( 5102في ) خميؿ ، 
  المبلمػػح اإلسػػتراتيجية وStrategy and profile  : وىػػى اإلفصػػاحات التػػي تحػػدد

السػػياؽ العػػاـ لفيػػـ األداء التنظيمػػي لممنشػػأة ، مثػػؿ إسػػتراتيجيتيا والمبلمػػح األساسػػية لممنشػػاة 
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لمنشاة وتحديػد أوجػو المخػاطر البيئيػة  وجوانػب المسػئولية المجتمعيػة اوىيكؿ الحوكمة داخؿ 
   التي قد تتعرض ليا تمؾ الشركات .

  منهجية اإلدارةManagement Approach  :ةوىػى اإلفصػاحات التػي تغطػى كيفيػ 
ة والمجتمعيػػػة ليػػا ، حيػػػث تسػػػعى معػػػايير يػػػة لمختمػػػؼ جوانػػب المسػػػئولية البيئأمعالجػػة المنشػػػ

ومعاممػػة العناصػػر الماليػة األخػػرى التػػي إلػى قيػػاس المخػػاطر البيئيػة  IFRSالتقػارير الماليػػة 
 واحتسابيا بشكؿ دقيؽ .   تحدث نتيجة لآلثار البيئية

 اءمؤشػػػرات اإلد performance indicators  :  وىػػػى اإلفصػػػاحات التػػػي تػػػوفر
ألصػحاب المصػػالح  معمومػػات مقارنػػة عػػف أداء المسػػئولية المجتمعيػػة لمشػػركات الفعميػػة مثػػؿ 

   .مؤشرات الممارسات العمالية والعمؿ البلئؽ ، ومؤشرات األداء االجتماعي 

ة التقػػارير الماليػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ دمػػج جميػػع التكػػاليؼ وااللتزامػػات البيئيػػة ارتفػػاع مسػػتوى شػػفافي -2
ممػا يسػاىـ بشػكؿ مباشػر فػي زيػادة   IFRSلمشركات التي تتبنى معايير التقارير المالية الدوليػة 

درجة قابمية المعمومات الػواردة بتمػؾ التقػارير لممقارنػة ، األمػر الػذي يسػاىـ فػي زيػادة القػدرة عمػى 
 (.Negash. M.,2012داء الشركات  )تقييـ أ

  IFRSعممػت  األداء البيئػى والمجتمعػى , حيػثالتقػديرات التػي تجرييػا اإلدارة عػف  دقػة وثبػات -0
بمعالجػػة فػػى معظػػـ الحػػاالت عمػػي تدنيػػة المعالجػػات والطػػرؽ المحاسػػبية المنػػوط تطبيقيػػا واكتفػػت 

   .محاسبية واحدة

التػي  البيئيػة والمجتمعيػةمة ودقػة البيانػات في التأكد مػف مػدي صػحة وسػبل IFRSتسيـ معايير  -2
 تعكس كافة األنشطة داخؿ مجاالت المسئولية المجتمعية لمنشآت األعماؿ .

لتفعيػػؿ البعػػد البيئػػي والمجتمعػػي فػػي بػػرامج المنظمػػات ، ودعػػـ خططيػػا  IFRSتسػػعي معػػايير  -4
لمنشػأة ودعػـ موقفيػا المستقبمية ، بمػا يسػاعدىا فػي تحقيػؽ كفػاءة اسػتخداـ المػوارد وتعظػيـ قيمػة ا

التنافسػػػػي بمػػػػا يمكنيػػػػا مػػػػف جػػػػذب مصػػػػادر تمويػػػػؿ محميػػػػة وعالميػػػػة قػػػػادرة عمػػػػي تحقيػػػػؽ التنميػػػػة 
 .المستدامة

المجتمعيػػة ، وفحصػػيا بصػػفة البيئيػػة و نظػػـ الرقابػػة الداخميػػة بالمنشػػأة المتعمقػػة بالمسػػؤولية  فعاليػػة -1
حيػث مػف المعمػـو أنػو مػااليمكف طالما تػـ القيػاس المحاسػبى لؤلنشػطة البيئيػة والمجتمعيػة  دورية 

 .قياسو ال يمكف مراقبتو

 رابعًا : الدراسة الميدانية 

   مجتمع وعينة البحث : -1

التػػػي قػػػد وفقػػػت و ،  يتمثػػػؿ مجتمػػػع البحػػػث فػػػي الشػػػركات المصػػػرية المقيػػػدة فػػػي سػػػوؽ األوراؽ الماليػػػة     
ط القيػػد واسػػتمرار القيػػد أوضػػاع قيػػد أسػػيميا داخػػؿ سػػوؽ األوراؽ الماليػػة المصػػرية وتتفػػؽ مػػع جميػػع شػػرو 

داخػػؿ السػػوؽ . وتتمثػػؿ عينػػة البحػػث فػػي مسػػئولي ) اإلدارة العميػػا ، اإلدارة الماليػػة ، إدارة التكػػاليؼ ، إدارة 
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 -IASشػػػػركة مختمفػػػػة األنشػػػػطة وتتبنػػػى تطبيػػػػؽ المعػػػػايير الدوليػػػػة  01البحػػػوث والتطػػػػوير ( داخػػػػؿ عػػػدد 
IFRS  :كما يمي 

 (3جدوؿ رقـ )
 توزيع مفردات العينة

عدد الشركات  القطػػػػػػػػػاع ـ
 بالقطاع

عدد 
االستمارات 
 الموزعة

عدد 
االستمارات 
 المستممة 

 عدد االستمارات
 الصحيحة

نسبة 
االستمارات 
 الصحيحة %

 % 87 85 97 117 19 صناعية ال الشركات 1
 % 91 54 59 70 9 الخدمات شركات  2
 التشػػػػػػػييد ومػػػػػػػواد البنػػػػػػػاء 3

 12 والعقارات
63 

45 42 93 % 

 %90 181 201 250 40 اإلجمالػػػػػػػػػي

قائمػػػة  510قائمػػػة إستقصػػػاء تػػػـ الػػػرد منيػػػا عمػػػى  521تػػػـ توزيػػػع  وابؽ يتضػػػح أنػػػومػػػف الجػػػدوؿ السػػػ
قائمػػة وذلػػؾ  090عػدد القػػوائـ الصػػالحة لمتسػػجيؿ واالختبػارات االحصػػائية بمػػ  و % , 91استقصػاء بنسػػبة 

 .لصادؽ لمبيانات واختبارات التحميؿ االحصائيمتمثيؿ ال تصمحوىي نسبة مرتفعة  % ،91 بنسبة

الوضػع الحػالى لمشػركة بشػأف  تحميػؿ تػـ تقسػيـ عينػة البحػث إلػى مجمػوعتيف أساسػيتيف بنػاءًا عمػى قد و 
 القياس واإلفصاح المحاسبى عف األنشطة البيئية والمجتمعية  :

 : بمتطمبػػػات  تفػػػىًا وتشػػػمؿ الػػػذيف أجػػػابوا بػػػأف نظػػػـ المحاسػػػبة المطبقػػػة حاليػػػ المجموعػػػة األولػػػى
 .    مفردة 002القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية وعددىـ 

 : بمتطمبػػات  ال تفػػىوتشػػمؿ الػػذيف أجػػابوا بػػأف نظػػـ المحاسػػبة المطبقػػة حاليػػًا  المجموعػػة الثانيػػة
 مفردة . 24القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية وعددىـ 

 نات :مصادر وأساليب جمع البيا -2

اعتمد الباحث عمى المصادر االولية لتجميع بيانات الدراسة الميدانية مف خبلؿ أعػداد وتوزيػع قائمػة 
ؼ عمػى مسػئولي اإلدارات ) اإلدارة العميػا ، اإلدارة الماليػة ، إدارة التكػالي استقصاء تعكػس متغيػرات البحػث

 .الشركات محؿ الدراسة، إدارة البحوث والتطوير ( ب

 حصائية المستخدمة :األساليب اإل -3

في ضوء طبيعة مشكمة البحث، وأىدافػو وفروضػو، تػـ اختيػار مجموعػة مػف أسػاليب تحميػؿ البيانػات 
الفػػروض باسػػتخداـ حزمػػة أسػػاليب التحميػػؿ اإلحصػػائية الخاصػػة بػػالعمـو االجتماعيػػة والمعروفػػة  اتواختبػػار 
 األساليب التالية : اإلعتماد عمى، وتـ SPSSباسـ 
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  ألفا كرونباخ لمتحقؽ مف درجة االعتمادية والثبات في المقاييس متعددة المحتوى معامؿ ارتباط
 المستخدمة في البحث .

  اختبارOne sample t-test  وسط الحسابيمتأساليب التحميؿ اإلحصائي الوصفي مثؿ الو 
لموقوؼ عمى مدى األىمية النسبية إلجابات المستقصى منيـ بشأف المحاور الرئيسية لمبحث ، 

االنحراؼ المعياري لقياس درجة التشتت في أراء المستقصى منيـ لكؿ عبارة مف العبارات و 
 الواردة بقائمة االستقصاء.

  اختبارIndependent samples t-test   لتحديد االختبلفات و/أو التقارب بيف اتجاىات
 فئتي الدراسة نحو مقومات اإلطار المقترح مف خبلؿ المحاور الخمسة الرئيسية. 

  أسموب االرتباط الرتبى البسيط لسبيرماف ، لتحديد طبيعة العبلقة بيف متغيرات البحث ، ومدى
 قوة ىذه العبلقة .

 

 في المقاييس المستخدمة في البحث :  Reliabilityتقييـ الثقة / الثبات   -4

مف أكثر الطرؽ المستخدمة في تقييـ  Coffecient Alphaيعتبر اسموب معامؿ االرتباط  
تسـ بدرجة عالية مف الدقة مف حيث قدرتيا عمى قياس درجة ات أو االعتمادية في القياس ، ويبالث

استخدـ الباحث أسموب معامؿ االتساؽ أو التوافؽ فيما بيف المحتويات المتعددة لمقياس المستخدـ ، حيث 
مي عمى وذلؾ لمتحقؽ مف درجة االتساؽ الداخ  Chronbach's Alphaاالرتباط " ألفا كرونباخ" 

. وقبؿ إجراء ىذا التحميؿ ،  عبارة ( 91المستوى اإلجمالي لمحاور البحث ) خمسة محاور رئيسية بواقع 
بينو وبيف باقي المتغيرات  1.4فقد تقرر استبعاد أي متغير يحصؿ عمى معامؿ ارتباط إجمالي أقؿ مف 

ا ىو موضح بالجدوؿ ( ، كم5105) إدريس  %92في المقياس نفسو وذلؾ عند درجة ثقة مقدارىا 
 : التالي

 (4) جدوؿ رقـ
 تقييـ درجة االتساؽ الداخمي بيف متغيرات البحث باستخداـ معامؿ االرتباط

 " Cronbach's Alpha" ألفا كرونباخ

 متغيرات البحث
عدد 
 العبارات

 معامؿ ألفا كرونباخ
Cronbach's 

Alpha 

 الصدؽ
 الجذر التربيعى

اإلفصاح عف االنشطة البيئيػة والمجتمعيػة المحور األوؿ : طبيعة القياس و 
 836. 699. 13 في الشركات المصرية.

المحور الثاني : طبيعة التكاليؼ واألعباء البيئية والمجتمعية فػي الشػركات 
 924. 854. 34 المصرية.

المحور الثالث : المعوقات التي تحد مػف تبنػي الشػركات الصػناعية عمميػة 
 820. 674. 10 البيئية والمجتمعية. القياس واإلفصاح عف االنشطة

المحػػػػور الرابػػػػع : متطمبػػػػات القيػػػػاس واإلفصػػػػاح عػػػػف األنشػػػػطة البيئيػػػػة 
 .IAS- IFRS والمجتمعية في ضوء تبني الشركات المصرية معايير

11 .633 .795 
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إلػى أي مػػدى يسػاهـ القيػػاس واإلفصػاح عػػف األنشػػطة المحػور الخػػامس : 
فػي تحسػيف وتطػوير  IAS- IFRSر البيئية والمجتمعيػة فػي ضػوء معػايي

 المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات المصرية.

12 .724 .850 

 8466. 7168. 80 إجمالي متغيرات البحث

 ( أف نتائج تحميؿ االعتمادية لمعامؿ ألفا كرونباخ لممتغيرات ككؿ تمثؿ0يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
ويعكس معامؿ ألفا كرونباخ الذي تـ التوصؿ  ،ية وىو مؤشر لدرجة مرتفعة  مف االعتماد( 7168.)

إليو درجة عالية مف الثقة / الثبات في المقاييس المستخدمة في البحوث االجتماعية، ويتمتع بدرجة 
وكذلؾ درجة مصداقية مرتفعة لمتغيرات البحث ككؿ حيث  ,عالية مف االتساؽ الداخمي بيف محتوياتو 

 .تماد عميو في المراحؿ البلحقة في التحميؿ اإلحصائي ليذا البحث، ومف ثـ يمكف االع (8466.) تبم 
 Independentواختبار  األساليب اإلحصائية الوصفيةنتائج اختبارات الفروض باستخداـ  -5

samples t-test : المستخدمة في تحميؿ البيانات 

 الوسطفضبل عف استخداـ One sample t-test اختبار  قاـ الباحث باستخداـ كؿ مف
الحسابي ) كمقياس لمنزعة المركزية( واالنحراؼ المعياري )كمقياس لمتشتت( بيدؼ التعرؼ عمى األىمية 
النسبية لمتغيرات البحث ، ومدى وجود / عدـ وجود تشتت في أراء عينات البحث لجميع المتغيرات التي 

-Independent samples tاستخداـ اختبار  باإلضافة إلى تجسدىا المحاور الخمسة الرئيسية.

test :بيدؼ اختبار مدى صحة فروض البحث وذلؾ عمى النحو التالي 

تائج اختبار الفرض األوؿ بشأف القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية وطبيعة ن -5/1
 : ة والمجتمعية فى الشركات المصريةالتكاليؼ واألعباء البيئي

اختبلفات ذات داللة إحصائية بيف آراء المستقصي  "ال توجدينص الفرض األوؿ لمبحث عمى أنو  
منهـ بشأف القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية وطبيعة التكاليؼ واألعباء البيئية 

 . والمجتمعية فى الشركات المصرية"

ؼ بشأف القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية وطبيعة التكالي النسبية األهمية -5/1/1
 واألعباء البيئية والمجتمعية فى الشركات المصرية:

مقياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية وطبيعة لسعيا نحو تحديد األىمية النسبية 
بتحميؿ آراء  أوالً  التكاليؼ واألعباء البيئية والمجتمعية فى الشركات المصرية سوؼ يقـو الباحث

لموقوؼ عمى الوضع الحالي لعممية  One Sample T-Testالمستقصي منيـ باستخداـ اختبار 
القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية التي تقـو بيا الشركات وذلؾ كما ىو موضح بالجدوؿ 

لموقوؼ  One Sample T-Testبتحميؿ آراء المستقصي منيـ باستخداـ اختبار  وثانياً ,  (2رقـ )
وذلؾ كما ىو الشركات المصرية  تيتـ بقياسيايئية والمجتمعية التي الب طبيعة التكاليؼ واألعباءعمى 

 (.4موضح بالجدوؿ رقـ )
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الذيف أجابوا بأف نظـ المحاسبة المطبقة حاليًا أف آراء فئتي الدراسة ) (2رقـ )يتضح مف الجدوؿ 
ـ المحاسبة الذيف أجابوا بأف نظ( ، )بمتطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية تفى

(  تتجو بشكؿ عاـ بمتطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية ال تفىالمطبقة حاليًا 
نحو االختبلؼ عمى طبيعة عممية القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية وذلؾ بمتوسط 

  .عمى التوالي  (0.28( ، )0.33)عمى التوالي ، وانحراؼ معياري  (3.70( ، )3.96)حسابي 
 :حيث اولت آراء الفئة االولى اىتماما كبيرا لعدد مف البنود وفقا لمترتيب التالي 

تفي نظـ المحاسبة المطبقة حاليًا بمتطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية  -0
 والمجتمعية .

 مع .اإللتزاـ بالقوانيف والتشريعات الصادرة عف وكاالت حماية البيئة وتنمية المجت -5

 .  IFRS-IASاإللتزاـ بمعايير المحاسبة  -2

 اإلفصاح في تقرير وصفى فقط . -0

 إلى مدى أىمية بعض البنود وفقا لمترتيب التالي: الثانية فيما أشارت آراء الفئة 

 .  IFRS-IASاإللتزاـ بمعايير المحاسبة  -0

 اإلفصاح في تقرير وصفى فقط . -5

   اد البيئية والمجتمعية .الخاصة باألبع 00111الحصوؿ عمى شيادة األيزو  -2

 اإللتزاـ بالقوانيف والتشريعات الصادرة عف وكاالت حماية البيئة وتنمية المجتمع . -0

ترتيػػػب األىميػػػة النسػػػبية لبنػػػود القيػػػاس واإلفصػػػاح عػػػف تبػػػيف اخػػػتبلؼ  ومػػػف خػػػبلؿ العػػػرض السػػػابؽ
 تفػػيالفئػػة االولػػى البنػػد ) حيػػث اعتبػػرت، الدراسػػة  تػػيلمشػػركات وفقػػا حراء عينوالمجتمعيػػة االنشػػطة البيئيػػة 

نظػـ المحاسػبة المطبقػة حاليػػًا بمتطمبػات القيػاس واإلفصػػاح عػف األنشػطة البيئيػػة والمجتمعيػة ( ىػو األكثػػر 
مػف حيػث األىميػة بينمػا اعتبرتػو الفئػة الثانيػة األقػؿ مػف حيػث االىميػة النسػبية وىػو مػا يعكػس التبػايف فػي 

عمػى  والقيػاس عػف االنشػطة البيئيػة والمجتمعيػة. إلفصػاحامستوى تطبيؽ الشػركات محػؿ الدراسػة لمعػايير 
-IFRSالجانب احخر يوجد شبو اتفاؽ بيف عينتي الدراسة عمى أىميػة البنػد " اإللتػزاـ بمعػايير المحاسػبة 

IAS  ( عمػى التػوالي ، 1.17( ،)0.70( وانحػراؼ معيػاري )4.58( ،)4.36" وذلػؾ بمتوسػط حسػابي )
( 0.94)وانحػراؼ معيػاري  (4.50( ،)4.26)ى فقػط " بمتوسػط حسػابي وبند " اإلفصاح فػي تقريػر وصػف

كأحػد أىػـ  IFRS-IAS  مما يعكس إدراؾ فئتي الدراسػة ألىميػة تطبيػؽ معػايير عمى التوالي. (0.58) ،
   األدوات الحديثة التي تسيـ بشأف القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية.



 

 (5) جدوؿ رقـ
 إلجابات أفراد العينة  One Sample T-Test نسبية وفقا الختبارترتيب األهمية ال

 .فى الشركات المصريةطبيعة القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية بشأف 
 

كود 
 المتغير

المحور األوؿ : طبيعة القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية فى 
 الشركات المصرية

 ثانيةالفئة ال الفئة األولى
Test value = 4 Test value = 4 

Mean SD T Sig Rank Mean SD t Sig Rank 

A1 
تفي نظػـ المحاسػبة المطبقػة حاليػًا بمتطمبػات القيػاس واإلفصػاح عػف األنشػطة   

 البيئية والمجتمعية .
4.62 0.49 15.881 0.000 1 2.85 0.37 -15.990 0.000 13 

A2 
بتطوير أنظمة المحاسبة المطبقة لمقياس واإلفصاح عف  تقـو إدارة الشركة حالياً  

 األنشطة البيئية والمجتمعية ، بجانب األنشطة االقتصادية .
4.08 0.69 1.380 0.169 6 3.12 0.77 -5.892 0.000 11 

A3 
اإللتزاـ بالقوانيف والتشريعات الصادرة عف وكاالت حماية البيئة وتنميػة المجتمػع  
. 

4.59 0.67 11.087 0.000 2 4.35 0.98 1.806 0.083 4 

A4  3 0.006 3.035- 0.90 3.46 9 0.512 0.657- 0.85 3.96 .الخاصة باألبعاد البيئية والمجتمعية 14000الحصوؿ عمى شهادة األيزو 

A5 . 9 0.083 1.806- 0.98 3.65 8 1.000 0.000 0.89 4.00 تحقيؽ ميزة تنافسية عمى أساس التفوؽ اقتصاديًا وبيئيًا ومجتمعيًا 

A6   اإللتزاـ بمعايير المحاسبةIFRS-IAS  . 4.36 0.70 6.402 0.000 3 4.58 1.17 2.510 0.019 1 

A7  6 0.640 0.473- 1.24 3.88 7 0.621 0.495 0.97 4.04 إلفصاح في صمب القوائـ المالية.ا 

A8  5 0.478 0.721 0.82 4.12 5 0.066 1.850 0.99 4.15 إلفصاح في تقرير منفصؿ عف التقارير المالية .ا 

A9  8 0.129 1.570- 0.87 3.73 10 0.329 0.980- 0.98 3.92 إلفصاح ضمف اإليضاحات المتممة لمميزانية .ا 

A10 10 0.036 2.214- 0.80 3.65 11 0.009 2.633- 1.09 3.77 إلفصاح ضمف تقرير مجمس اإلدارة .ا 

A11  7 0.478 0.721- 0.82 3.88 12 0.000 3.919- 0.96 3.70 المتكاممة  لمشركة . اإلفصاح في تقرير ضمف التقارير 

A12 . 2 0.000 4.372 0.58 4.50 4 0.001 3.475 0.94 4.26 اإلفصاح في تقرير وصفى فقط 

A13 . 12 0.000 10.945- 0.79 2.31 13 0.000 30.099- 0.81 2.06 اإلفصاح في تقرير وصفى /كمى فقط 

A1_13 0.000 5.558- 0.28 3.70 - 0.144 1.467- 0.33 3.96 لي المحور األوؿإجما - 
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 (6جدوؿ رقـ )
 إلجابات أفراد العينة  One Sample T-Testنتائج اختبار 

 بشأف طبيعة التكاليؼ واألعباء البيئية والمجتمعية فى الشركات المصرية.

كود 
 المتغير

يئية والمجتمعية فى الشركات : طبيعة التكاليؼ واألعباء الب ثانيالمحور ال
 المصرية

 الفئة الثانية الفئة األولى
Test value = 4 Test value = 4 

Mean SD T Sig Rank Mean SD t Sig Rank 
B14 . 32 0.002 3.563- 0.94 3.35 25 0.097 1.669- 1.20 3.84 تكمفة معالجة الميام الصناعية بواسطة الجهات الخارجية 

B15 30 0.013 2.669- 1.03 3.46 33 0.000 3.927- 1.14 3.64 ة تخزيف الخامات الخطرة .تكمف 

B16 .29 0.004 3.138- 0.81 3.50 34 0.000 5.551- 1.14 3.50 تكمفة إعادة تمهيد األراضى الزراعية المصابة بأضرار التموث الناتج مف المصنع 

B17 33 0.007 2.952- 1.13 3.35 32 0.000 3.892- 0.96 3.70 لبيئة .تكمفة عبلج العامميف المصابيف بأضرار تموث ا 

B18 . 31 0.001 3.610- 0.76 3.46 31 0.004 2.917- 1.12 3.74 تكاليؼ معالجة ميام الصرؼ الصحي 

B19 . 22 0.009 2.813- 0.70 3.62 26 0.042 2.051- 1.01 3.83 تكاليؼ التخمص مف المخمفات والنفايات 

B20 25 0.025 2.391- 0.90 3.58 22 0.400 0.844- 1.14 3.92 تجميؿ وتشجير وأرصفة مناطؽ المجتمع . تكاليؼ 

B21 . 34 0.000 4.797- 0.74 3.31 29 0.012 2.552- 1.13 3.77 تكاليؼ التبرع لصالح البحث العممي والجامعات 

B22 26 0.011 2.739- 0.86 3.54 23 0.202 1.280- 1.06 3.89 ية.تكاليؼ تبرعات لممؤسسات الخيرية والرياضية والتعميمية االجتماع 

B23 .13 0.376 0.901- 0.65 3.88 10 0.055 1.931 0.91 4.14 تكاليؼ إزالة مسببات شكأوي العمبلء 

B24 .14 0.449 0.768- 0.77 3.88 13 0.089 1.710 0.89 4.12 تكاليؼ المساهمة بالضماف االجتماعي 

B25 11 0.627 0.493- 0.80 3.92 11 0.048 1.994 0.84 4.13 واألدوية )التاميف الصحي (. تكاليؼ العبلج 

B26 .8 0.256 1.162 0.67 4.15 9 0.003 3.049 0.84 4.20 تكاليؼ تدريب العامميف 

B27  . 17 0.232 1.224- 0.80 3.81 17 0.935 0.082- 0.97 3.99 تكاليؼ األنشطة لمنع انتاج المموثات 

B28 15 0.449 0.768- 0.77 3.88 18 0.812 0.239- 1.00 3.98 كاليؼ الدراسات البيئة .ت 

B29  . 21 0.059 1.979- 0.89 3.65 24 0.152 1.441- 1.05 3.88 أعباء تقييـ واختيار المورديف عمى أساس األماف البيئى 

B30 .23 0.057 1.995- 0.98 3.62 28 0.039 2.086- 1.07 3.82 تكمفة االت منع حدوث التموث أو اعادة استخداـ و ادارة النفايات 

B31 . 27 0.043 2.132- 1.10 3.54 30 0.004 2.913- 0.99 3.77 تكاليؼ فحص المنتجات وتكاليؼ المراجعة البيئية 
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B32 . 19 0.207 1.296- 0.91 3.77 21 0.410 0.827- 0.97 3.94 تكاليؼ الرقابة عمى معدالت التموث 

B33 24 0.039 2.184- 0.90 3.62 27 0.039 2.077- 1.00 3.83 يؼ تطوير مقاييس األداء البيئي. تكال 

B34  . 12 0.603 0.527- 0.74 3.92 20 0.428 0.795- 1.00 3.94 الغرامات و الجزاءات نتيجة عدـ االلتزاـ بالتشريعات البيئية و الضرر البيئي 

B35 .16 0.478 0.721- 0.82 3.88 19 0.500 0.675- 1.06 3.94 تكاليؼ تنظيؼ التربة المموثة 

B36 . 20 0.129 1.570- 0.87 3.73 15 0.342 0.954 0.92 4.07 اقساط اإلهبلؾ السنوية  لمعدات الحد  مف التموث والمحافظة عمى البيئة 

B37 . 18 0.284 1.095- 0.90 3.81 16 1.000 0.000 0.89 4.00 تكمفة انخفاض الطاقة االنتاجية و البشرية نتيجة التموث فى بيئة العمؿ 

B38 .10 0.574 0.570 0.69 4.08 14 0.112 1.599 0.90 4.11 تكاليؼ معالجة التموث لمميام أو التربة نتيجة العمميات التشغيمية العادية 

B39 
تكاليؼ معالجة التموث بسبب صدور تشريع جديد أو الضغط العاـ أو وقوع 

 حادث.
4.13 1.00 1.589 0.114 12 4.12 0.71 0.827 0.416 9 

B40 . 3 0.000 5.302 0.63 4.65 3 0.000 9.305 0.70 4.52 أعباء أنشطة البحث والتطوير، عمميات فحص وتقييـ المواقع، اإلدارة البيئية 

B41 . 1 0.000 6.171 0.60 4.73 4 0.000 8.431 0.75 4.50 أعباء تحسيف أساليب التعبئة والتغميؼ 

B42 

تكمفة المعدات المستخدمة لحماية البيئة )مثؿ أجهزة تنقية الغازات المنبعثة في 
الهواء، تكمفة التصاريح البيئية البلزمة إلنشاء المصانع والتكاليؼ اإلخرى 

 إلعتبارات بيئية( .

4.47 0.74 7.995 0.000 6 4.58 0.64 4.573 0.000 4 

B43  28 0.056 2.004- 1.17 3.54 8 0.003 2.969 1.02 4.24 ال يضر باألفراد .تكاليؼ إنشاء خط إنتاج جديد في موقع 

B44 . 7 0.129 1.570 0.87 4.27 5 0.000 9.261 0.65 4.48 تكاليؼ التخمص مف المنتجات الضارة والنفايات الصمبة 

B45 6 0.001 3.638 0.65 4.46 7 0.000 7.448 0.72 4.43 تكاليؼ تدعيـ المركز السوقي لممؤسسة بإنتاج منتجات غير ضارة بالبيئة 

B46 .5 0.000 5.839 0.50 4.58 1 0.000 10.482 0.65 4.55 األعباء الناتجة عف التغيرات في صورة المؤسسة نتيجة األداء البيئي 

B47 . 2 0.000 7.500 0.47 4.69 2 0.000 10.850 0.63 4.54 التعويضات البلزمة إلصبلح الضرر البيئي 

 - 0.087 1.779- 0.34 3.88 - 0.140 1.483 0.39 4.05 ي المحور الثانيإجمال 

 

 



 

بنود التكاليؼ واالعباء البيئية والمجتمعية مف ل االىمية النسبية ترتيب (4رقـ )الجدوؿ  يوضحو 
وجية نظر فئتي الدراسة ، حيث اعتبرت الفئة االولى أف البنود االكثر أىمية مف بيف التكاليؼ واألعباء 

"األعباء الناتجة عف التغيرات في صورة المؤسسة نتيجة األداء البيئي" وذلؾ بمتوسط حسابي  بيئية ىيال
( ، تمييا عبارة "التعويضات البلزمة إلصبلح الضرر البيئي" بمتوسط 0.65( وانحراؼ معياري )4.55)

أنشطة البحث ( فيما كاف في الترتيب الثالث بند "أعباء 0.63( وانحراؼ معياري )4.54حسابي )
( وانحراؼ 4.52والتطوير، عمميات فحص وتقييـ المواقع، اإلدارة البيئية" وذلؾ بمتوسط حسابي )

( وانحراؼ 4.50( ، يميو "أعباء تحسيف أساليب التعبئة والتغميؼ" بمتوسط حسابي )0.70معياري )
حيث كاف المتوسط  "تكاليؼ التخمص مف المنتجات الضارة والنفايات الصمبة" ثـ( ، 0.75معياري )
فيما أشارت نفس الفئة إلى أف أقؿ البنود اىتماما ىي ,  (0.65( واالنحراؼ المعياري )4.48الحسابي )

" بمتوسط حسابي " تكمفة إعادة تمييد األراضى الزراعية المصابة بأضرار التموث الناتج مف المصنع
نحراؼ معياري )  .ظاىر بالجدوؿ وىكذا كما ىو  ( عمى التوالي1.14( ، )3.50وا 

مف وجية نظر الفئة الثانية وفقا والمجتمعية أىـ البنود الخاصة بالتكاليؼ واألعباء البيئية أما 
( ، 4.73لمجدوؿ السابؽ ىي " أعباء تحسيف أساليب التعبئة والتغميؼ" بمتوسط وانحراؼ معياري )

( 4.69يئي " بمتوسط حسابي )( عمى التوالي ، يمييا " التعويضات البلزمة إلصبلح الضرر الب0.60)
( ، ثـ يأتي في المرتبة الثالثة " أعباء أنشطة البحث والتطوير، عمميات فحص 0.47وانحراؼ معياري )

( عمى التوالي ، 0.63( ، )4.65وتقييـ المواقع، اإلدارة البيئية " بمتوسط حسابي وانحراؼ معياري )
)مثؿ أجيزة تنقية الغازات المنبعثة في اليواء، تكمفة يمييا " تكمفة المعدات المستخدمة لحماية البيئة 

( 4.58التصاريح البيئية البلزمة إلنشاء المصانع والتكاليؼ اإلخرى إلعتبارات بيئية(" بمتوسط حسابي )
نحراؼ معياري ) " األعباء الناتجة عف التغيرات في صورة المؤسسة نتيجة األداء ثـ ( ، 0.64، وا 

نحراؼ معياري )البيئي" بمتوسط حسابي و  ( عمى التوالي ، فيما كانت أقؿ البنود مف 0.50، ) (4.58ا 
حيث األىمية النسبية مف وجية نظر الفئة الثانية ىي "تكاليؼ التبرع لصالح البحث العممي والجامعات " 

 . وىكذا كما ىو ظاىر بالجدوؿ (0.74( وانحراؼ معياري )3.31وذلؾ بمتوسط حسابي )
التكاليؼ أىمية بنود  ترتيب فى فئات الدراسة ىناؾ إختبلؼ بيف يتضح أف  السابؽ ومف التحميؿ

لنظرة كؿ منيما إلى عممية القياس واإلفصاح واألعباء البيئية ، ويرى الباحث أف ىذا االختبلؼ يرجع 
ىمية ودقة القياس التي تنعكس بدورىا عمى طبيعة وأو فى شركتو  فى ظؿ النظاـ المحاسبى الحالى

 في تمؾ الشركات. لمتكاليؼ 
 
 
 
 

اختبار الفرض األوؿ بشأف القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية وطبيعة التكاليؼ  -5/1/2
 واألعباء البيئية والمجتمعية فى الشركات المصرية:
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 (7جدوؿ رقـ )

لدراسة لقياس االختبلفات الجوهرية بيف آراء فئتي ا Independent samples t-testنتائج اختبار 
 .فى الشركات المصريةبشأف طبيعة القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية 

 كود
المحور األوؿ : طبيعة القياس واإلفصاح عف األنشطة 

 البيئية والمجتمعية فى الشركات المصرية

 الفئة الثانية الفئة االولى

t sig  متوسط
 حسابي

انحراؼ 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراؼ 
 عياريم

  الوضع الحالى لمشركة بشأف  القياس واإلفصاح المحاسبى عف األنشطة البيئية والمجتمعية: 

A1    تفػػي نظػػـ المحاسػػبة المطبقػػة حاليػػًا بمتطمبػػات القيػػاس
 واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية .

4.62 0.49 2.85 0.37 17.699 .000 

A2 

تقػػػػـو إدارة الشػػػػركة حاليػػػػًا بتطػػػػوير أنظمػػػػة المحاسػػػػبة  
المطبقػػػػػة لمقيػػػػػاس واإلفصػػػػػاح عػػػػػف األنشػػػػػطة البيئيػػػػػة 

 والمجتمعية ، بجانب األنشطة االقتصادية .

4.08 0.69 3.12 0.77 6.446 .000 

 :أغراض الشركة مف القياس واإلفصاح المحاسبى عف األنشطة البيئية والمجتمعية 

A3 
يف والتشػػػػريعات الصػػػػادرة عػػػػف وكػػػػاالت اإللتػػػػزاـ بػػػػالقوان 

 حماية البيئة وتنمية المجتمع .
4.59 0.67 4.35 0.98 1.615 .108 

A4 
الخاصػة باألبعػػاد  14000الحصػوؿ عمػػى شػهادة األيػػزو 

 البيئية والمجتمعية .
3.96 0.85 3.46 0.90 2.709 .007 

A5 
تحقيؽ ميزة تنافسية عمى أساس التفوؽ اقتصاديًا وبيئيػًا 

 معيًا .ومجت
4.00 0.89 3.65 0.98 1.803 .073 

A6   اإللتزاـ بمعايير المحاسبةIFRS-IAS  . 4.36 0.70 4.58 1.17 -1.332 .185 

  كيفية اإلفصاح المحاسبى لمشركة عف األنشطة البيئية والمجتمعية: 

A7  473. 719. 1.24 3.88 0.97 4.04 إلفصاح في صمب القوائـ المالية.ا 

A8  880. 151. 0.82 4.12 0.99 4.15 في تقرير منفصؿ عف التقارير المالية . إلفصاحا 

A9 346. 945. 0.87 3.73 0.98 3.92 إلفصاح ضمف اإليضاحات المتممة لمميزانية .ا 

A10 602. 523. 0.80 3.65 1.09 3.77 إلفصاح ضمف تقرير مجمس اإلدارة .ا 

A11  356. 925.- 0.82 3.88 0.96 3.70 مة  لمشركة باإلفصاح في تقرير ضمف التقارير المتكام 

A12 . 212. 1.253- 0.58 4.50 0.94 4.26 اإلفصاح في تقرير وصفى فقط 

A13 . 153. 1.434- 0.79 2.31 0.81 2.06 اإلفصاح في تقرير وصفى /كمى فقط 

A1_13 0.00 3.85 0.28 3.10 0.33 3.96 إجمالي المحور األوؿ 

 
 (8جدوؿ رقـ )
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سة لقياس االختبلفات الجوهرية بيف آراء فئتي الدرا Independent samples t-testاختبار نتائج 
 بشأف طبيعة التكاليؼ واألعباء البيئية والمجتمعية فى الشركات المصرية.

 كود
: طبيعة التكاليؼ واألعباء البيئية والمجتمعية فى  ثانيالمحور ال

 الشركات المصرية

 يةالفئة الثان الفئة االولى

t sig  متوسط
 حسابي

انحراؼ 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراؼ 
 معياري

B14 . 046. 2.008 0.94 3.35 1.20 3.84 تكمفة معالجة الميام الصناعية بواسطة الجهات الخارجية 

B15 . 446. 764. 1.03 3.46 1.14 3.64 تكمفة تخزيف الخامات الخطرة 

B16 
عية المصابة بأضرار التموث الناتج تكمفة إعادة تمهيد األراضى الزرا

 مف المصنع .
3.50 1.14 3.50 0.81 -.014 .989 

B17 . 092. 1.694 1.13 3.35 0.96 3.70 تكمفة عبلج العامميف المصابيف بأضرار تموث البيئة 

B18 . 226. 1.214 0.76 3.46 1.12 3.74 تكاليؼ معالجة ميام الصرؼ الصحي 

B19 290. 1.062 0.70 3.62 1.01 3.83 خمفات والنفايات .تكاليؼ التخمص مف الم 

B20 . 141. 1.480 0.90 3.58 1.14 3.92 تكاليؼ تجميؿ وتشجير وأرصفة مناطؽ المجتمع 

B21 . 044. 2.024 0.74 3.31 1.13 3.77 تكاليؼ التبرع لصالح البحث العممي والجامعات 

B22 
التعميمية تكاليؼ تبرعات لممؤسسات الخيرية والرياضية و 

 االجتماعية.
3.89 1.06 3.54 0.86 1.613 .108 

B23 .171. 1.374 0.65 3.88 0.91 4.14 تكاليؼ إزالة مسببات شكأوي العمبلء 

B24 .202. 1.282 0.77 3.88 0.89 4.12 تكاليؼ المساهمة بالضماف االجتماعي 

B25 .) 235. 1.192 0.80 3.92 0.84 4.13 تكاليؼ العبلج واألدوية )التاميف الصحي 

B26 .773. 289. 0.67 4.15 0.84 4.20 تكاليؼ تدريب العامميف 

B27  . 356. 925. 0.80 3.81 0.97 3.99 تكاليؼ األنشطة لمنع انتاج المموثات 

B28 . 641. 467. 0.77 3.88 1.00 3.98 تكاليؼ الدراسات البيئة 

B29 304. 1.031 0.89 3.65 1.05 3.88 البيئى .  أعباء تقييـ واختيار المورديف عمى أساس األماف 

B30 .359. 920. 0.98 3.62 1.07 3.82 تكمفة االت منع حدوث التموث أو اعادة استخداـ و ادارة النفايات 

B31 . 276. 1.093 1.10 3.54 0.99 3.77 تكاليؼ فحص المنتجات وتكاليؼ المراجعة البيئية 

B32 411. 824. 0.91 3.77 0.97 3.94 موث .تكاليؼ الرقابة عمى معدالت الت 

B33  .295. 1.049 0.90 3.62 1.00 3.83 تكاليؼ تطوير مقاييس األداء البيئي 

B34 
الغرامات و الجزاءات نتيجة عدـ االلتزاـ بالتشريعات البيئية و الضرر 

 البيئي . 
3.94 1.00 3.92 0.74 .064 .949 

B35 .791. 265. 0.82 3.88 1.06 3.94 تكاليؼ تنظيؼ التربة المموثة 

B36 
اقساط اإلهبلؾ السنوية  لمعدات الحد  مف التموث والمحافظة عمى 

 البيئة .
4.07 0.92 3.73 0.87 1.752 .081 

B37 
تكمفة انخفاض الطاقة االنتاجية و البشرية نتيجة التموث فى بيئة 

 العمؿ .
4.00 0.89 3.81 0.90 1.018 .310 

B38  838. 204. 0.69 4.08 0.90 4.11 التموث لمميام أو التربة نتيجة العمميات التشغيمية العادية.تكاليؼ معالجة 

B39  953. 058. 0.71 4.12 1.00 4.13تكاليؼ معالجة التموث بسبب صدور تشريع جديد أو الضغط العاـ 
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 أو وقوع حادث.

B40 
أعباء أنشطة البحث والتطوير، عمميات فحص وتقييـ المواقع، 

 دارة البيئية .اإل
4.52 0.70 4.65 0.63 -.896 .372 

B41 . 142. 1.473- 0.60 4.73 0.75 4.50 أعباء تحسيف أساليب التعبئة والتغميؼ 

B42 

تكمفة المعدات المستخدمة لحماية البيئة )مثؿ أجهزة تنقية الغازات 
المنبعثة في الهواء، تكمفة التصاريح البيئية البلزمة إلنشاء المصانع 

 والتكاليؼ اإلخرى إلعتبارات بيئية( .

4.47 0.74 4.58 0.64 -.687 .493 

B43 . 002. 3.183 1.17 3.54 1.02 4.24 تكاليؼ إنشاء خط إنتاج جديد في موقع ال يضر باألفراد 

B44 . 151. 1.443 0.87 4.27 0.65 4.48 تكاليؼ التخمص مف المنتجات الضارة والنفايات الصمبة 

B45  817. 232.- 0.65 4.46 0.72 4.43 تدعيـ المركز السوقي لممؤسسة بإنتاج منتجات غير ضارة بالبيئةتكاليؼ 

B46 .829. 216.- 0.50 4.58 0.65 4.55 األعباء الناتجة عف التغيرات في صورة المؤسسة نتيجة األداء البيئي 

B47 . 241. 1.176- 0.47 4.69 0.63 4.54 التعويضات البلزمة إلصبلح الضرر البيئي 

B14_47 0.043 2.035 0.34 3.88 0.39 4.05 إجمالي المحور الثاني 

 

 ويتضح مف الجدوليف السابقيف ما يمي:
 تبػيف مػف اسػتخداـ اختبػار Independent samples t-test  حيػث بمغػت رفػض الفػرض األوؿ

sig.(0.043 )لػػة لمسػػتوى الدال قيمػػة البمغػػت ( لممحػػور األوؿ و 0.00).sigلمسػػتوى الداللػػة قيمػػة ال
توجػد اختبلفػات ذات داللػة  ومػف ثػـ (0.05) مستوى المعنوية وهي أقؿ مفلممحور الثانى عمى التوالى 

احصائية بيف آراء المستقصى مػنهـ بشػأف طبيعػة القيػاس واإلفصػاح عػف االنشػطة البيئيػة والمجتمعيػة  
فئتػػي الدراسػػة كانػػت الفئػػة األولػػى ،  وبتحميػػؿ االختبلفػػات بػػيف آراء  فػػي الشػػركات المصػػرية محػػؿ الدراسػػة

بمتطمبػػات القيػػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة البيئيػػة  تفػػىالػػذيف أجػػابوا بػػأف نظػػـ المحاسػػبة المطبقػػة حاليػػًا )
( ىػػي األكثػػر إدراكػػا ألىميػػة القيػػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة فػػي الشػػركات والمجتمعيػػة

( عمػػػي التػػػوالي بالنسػػػبة لممحػػػور 3.10( ، )3.96قػػػدره )المصػػػرية محػػػؿ الدراسػػػة وذلػػػؾ بمتوسػػػط حسػػػابي 
عمػي التػوالي 3.88) ، )  4.05)، وبمغػت )  Test Value = 4وتقػؿ  فػى كػؿ مػف الفئتػيف عػف االوؿ 

المسػػػتخدمة فػػػى التحميػػػؿ  Test Value = 4وىػػػى متوسػػػطات تقتػػػرب مػػػف  بالنسػػػبة لممحػػػور الثػػػاني
 .   اإلحصائى

 

 الػػػذيف أجػػػابوا بػػػأف نظػػػـ بات عينتػػػي الدراسػػػة بالنسػػػبة لممحػػػور األوؿ )تػػػـ تحميػػػؿ االختبلفػػػات وفقػػػا السػػػتجا
والػػػذيف ( ، )بمتطمبػػات القيػػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة تفػػىالمحاسػػبة المطبقػػة حاليػػًا 

بمتطمبػػػػات القيػػػػاس واإلفصػػػػاح عػػػػف األنشػػػػطة البيئيػػػػة  ال تفػػػػىأجػػػػابوا بػػػػأف نظػػػػـ المحاسػػػػبة المطبقػػػػة حاليػػػػًا 
البحثيػػة ، حيػػث جػػاءت فػػي المرتبػػة األولػػى عبػػارة  المعنويػػة لمعبػػاراتوذلػػؾ فػػي ضػػوء مسػػتوى  (والمجتمعيػػة

)تقػػػػـو إدارة الشػػػػركة حاليػػػػًا بتطػػػػوير أنظمػػػػة المحاسػػػػبة المطبقػػػػة لمقيػػػػاس واإلفصػػػػاح عػػػػف األنشػػػػطة البيئيػػػػة 
والي ( عمػي التػ3.12( ،)4.08وذلػؾ بمتوسػط حسػابي قػدره ) والمجتمعية ، بجانػب األنشػطة االقتصػادية (
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، ويرجػػع الباحػػث ذلػػؾ الػػي تفيػػـ الفئػػة االولػػي بضػػروة تطػػور التقريػػر المحاسػػبي التقميػػدى لمشػػركات محػػؿ 
 الدراسة ليتضمف معمومات اجتماعية وبيئية  بجانب المعمومات المالية . 

 عبػػارة جػاءت  غػراض الشػػركة مػف القيػػاس واإلفصػاح المحاسػػبى عػف األنشػػطة البيئيػة والمجتمعيػػةبالنسػبة أل
وذلػؾ فى المرتبػة األولػى لتزاـ بالقوانيف والتشريعات الصادرة عف وكاالت حماية البيئة وتنمية المجتمع( )اإل

-IFRS))اإللتػزاـ بمعػػايير المحاسػػبة عمػػي التػػوالي ، يمييػا عبػػارة 4.35)(، )4.59) بمتوسػط حسػػابي قػدره

IAS  عمػػػػى أسػػػػاس التفػػػػوؽ )تحقيػػػػؽ ميػػػػزة تنافسػػػػية واخيػػػػرا  , (4.58، ) 4.36)قػػػػدره )بمتوسػػػػط حسػػػػابي
، ويفسػػر الباحػػػث ذلػػؾ الػػػي رغبػػػة  3.65)(، )(4.00اقتصػػاديًا وبيئيػػػًا ومجتمعيػػًا بمتوسػػػط حسػػابي مقػػػدراه 

الشػػركات محػػؿ الدراسػػة فػػي الوفػػاء بالمتطمبػػات التشػػريعية والقانونيػػة المتعمقػػة باالنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة 
او المعػػايير المحاسػػبية الصػػادرة عػػف الييئػػات  سػػواء الصػػادرة عػػف وكػػاالت حمايػػة البيئػػة وتنميػػة المجتمػػع

والتػػي تحػػتـ عمػػي الشػػركات التػػي تقػػـو بعمميػػات ذات اثػػار  IFRSوالمتمثمػػة فػػي معػػايير IASB)الدوليػػة )
 بيئية ضارة باالفصاح عف ذلؾ في تقارير محاسبية بشكؿ كمي 

 اإلفصػػػاح فػػػي تقريػػػر اء جػػػكيفيػػػة اإلفصػػػاح المحاسػػػبى لمشػػػركة عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػة والمجتمعيػػػة بالنسػػػبة ل
إلفصػػاح فػػي ( عمػػى التػػوالى , تمييػػا عبػػارة ا0.05( , )0.54فػػى المرتبػػة األولػػى بمتوسػػط )وصػػفى فقػػط 

إلفصػػاح فػػي ( عمػػى التػػوالى , ثػػـ عبػػارة ا0.21( , )0.02بمتوسػػط )تقريػػر منفصػػؿ عػػف التقػػارير الماليػػة 
 .( عمى التوالى2.99( , )0.10بمتوسط ) صمب القوائـ المالية

 حميػػػؿ االختبلفػػػات وفقػػػا السػػػتجابات عينتػػػي الدراسػػػة بالنسػػػبة لممحورالثػػػاني وذلػػػؾ فػػػي ضػػػوء مسػػػتوى تػػػـ ت
المعنوية لمعبارات البحثية ، حيث جاءت في المرتبة األولى عبارة )تكمفة معالجة المياه الصػناعية بواسػطة 

يػا عبػارة )تكػاليؼ عمػي التػوالي ، وتمي (3.35( ، )3.84قػدره )الجيات الخارجية( وذلػؾ بمتوسػط حسػابي 
( عمػي التػوالي 3.31( ،)3.77بمتوسػط حسػابي قػدره )التبرع لصالح البحث العممي والجامعات . ( وذلػؾ 

، واخيػػرا عبػػارة )تكػػاليؼ إنشػػاء خػػط إنتػػاج جديػػد فػػي موقػػع ال يضػػر بػػاألفراد( وذلػػؾ بمتوسػػط حسػػابي قػػدره 
ريع يمػػػػـز الشػػػركات المسػػػػجمة (عمػػػي التػػػوالي .ويعػػػػزي الباحػػػث ذلػػػػؾ الػػػي عػػػدـ وجػػػػود تشػػػ3.54(،)4.24)

بالبورصػة المصػػرية باإلفصػػاح عػػف كافػػة التكػػاليؼ البيئيػة والمجتمعيػػة ، باالضػػافة الػػي انخفػػاض المسػػتوى 
المعرفػػي لػػدي شػػركات العينػػة عػػف أىميػػة التقريػػر عػػف االداء البيئػػى والمجتمعػػي واالثػػار االيجابيػػة الناتجػػة 

 عف ذلؾ . 

أهـ المعوقات التي تحد مف تبني الشركات الصناعية أساليب ف بشأ نتائج اختبار الفرض الثاني -5/2
 :موضوعية لمقياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية 

 

ينص الفرض الثاني لمبحث عمى أنه " ال توجد اختبلفات ذات داللة إحصائية بيف آراء المستقصي منهـ بشأف 
أساليب موضوعية لمقياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية أهـ المعوقات التي تحد مف تبني الشركات الصناعية 

 والمجتمعية " .
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المعوقات التي تحد مف تبني الشركات المصرية عممية القياس واإلفصاح عف النسبية بشأف  األهمية -5/2/1
 :األنشطة البيئية والمجتمعية

لتي تحد مف تبني الشركات المعوقات ايستعرض الباحث في ىذا الجزء تحميؿ آراء المستقصي منيـ بشأف 
 oneاستخداـ اختبار وذلؾ مف خبلؿ  المصرية عممية القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية.

sample t-test ( 9لتمؾ البنود كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ.) 
 ئة االولى والثانيةلمف بمتوسط حسابي فئتي الدراسة حوؿ األىمية النسبية لتمؾ المعوقات متقاربحيث جاءت آراء 

 .( عمى التوالي0.45، ) (0.50وانحراؼ معياري ) (4.06، ) (4.11)
 يخص الفئة االولى مف العينة محؿ الدراسة فكانت أىـ المعوقات لقياس التكاليؼ واالعباء البيئية ىي  فيما

وذلؾ بمتوسط  "صعوبة فصؿ بعض تكاليؼ األنشطة البيئية والمجتمعية عف األنشطة االقتصادية لمشركة "
نحراؼ معياري ) ( عمى التوالي ، وقد اتفقت معيا الفئة الثانية مف عينة الدراسة 0.55( ، )4.78حسابي وا 

عمى نفس مستوى االىمية ليذا البند وذلؾ في إشارة إلى تعقد العمميات المحاسبية إلحصاء التكاليؼ البيئية 
مييا في االىمية "عدـ التوسع في مفيـو مقابمة وتمييزىا عف تكاليؼ االنشطة االخرى بالشركة ، ثـ ي

اإليرادات بالتكاليؼ البيئية والمجتمعية عند قياس تكاليؼ األنشطة البيئية والمجتمعية لمشركة " بمتوسط 
نحراؼ معياري )4.55حسابي ) ( ، فيما كانت أقؿ المعوقات مف حيث أىميتيا النسبية ىي 0.69( ، وا 

ت التي تعكس التكاليؼ واإليرادات الناجمة عف األنشطة البيئية والمجتمعية "صعوبة الحصوؿ عمى المعموما
نحراؼ معياري )3.85" بمتوسط حسابي )، نظرًا لعدـ انتظاـ السجبلت المحاسبية واإلحصائية ، ( 1.03( وا 

 فى حد ذاتيا أولىومف ثـ ال تكوف المعمومات توافر المعمومات المتعمقة بذلؾ إلى السبب حيث يرجع 
صعوبة فصؿ بعض تكاليؼ األنشطة البيئية والمجتمعية ولكف  عوقات القياس واإلفصاح عف تمؾ التكاليؼم

 .ىو أىـ المعوقات كما جاء أعبله  عف األنشطة االقتصادية لمشركة

   فيما رجحت آراء الفئة الثانية مف عينة الدراسة بعض البنود عمى رأس تمؾ المعوقات مثؿ " صعوبة فصؿ
نحراؼ معياري  بعض تكاليؼ األنشطة البيئية والمجتمعية عف األنشطة االقتصادية لمشركة " بمتوسط وا 

( ، يمييا في االىمية "عدـ وجود معايير وقواعد إرشادية محددة تحكـ عممية التسجيؿ 0.53( ، )4.73)
جية نظر الفئة والقياس لؤلنشطة البيئية والمجتمعية بالشركات الصناعية " ، وقد كانت أقؿ المعوقات مف و 

الثانية ىي " عدـ وجود أساليب قياس موضوعية ومحددة لقياس األنشطة البيئية والمجتمعية المتعمقة بأداء 
نحراؼ معياري )  ( عمى التوالي.0.72( ، )3.73الشركة" بمتوسط حسابي وا 

 
 



 

 (9جدوؿ رقـ )
 إلجابات أفراد العينة  One Sample T-Testنتائج اختبار 

 .ات التي تحد مف تبني الشركات المصرية عممية القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعيةالمعوقبشأف 

 كود المتغير
ور الثالث : المعوقات التي تحد مف تبني الشركات المصرية عممية القياس واإلفصاح عف المح

 األنشطة البيئية والمجتمعية.
 الفئة الثانية الفئة األولى

Test value = 4 Test value = 4 

Mean SD T Sig Rank Mean SD t Sig Rank 

C48 1 0.000 6.985 0.53 4.73 1 0.000 17.954 0.55 4.78  .صعوبة فصؿ بعض تكاليؼ األنشطة البيئية والمجتمعية عف األنشطة االقتصادية لمشركة 

C49 
مجتمعية المتعمقة بأداء عدـ وجود أساليب قياس موضوعية ومحددة لقياس األنشطة البيئية وال

 الشركة .
4.04 0.73 0.767 0.444 6 3.73 0.72 -1.895 0.070 10 

C50 
عدـ التوسع في مفهوـ مقابمة اإليرادات بالتكاليؼ البيئية والمجتمعية عند قياس تكاليؼ األنشطة 

 البيئية والمجتمعية لمشركة .
4.55 0.69 9.906 0.000 2 4.50 0.51 5.000 0.000 4 

C51 
عدـ وجود حسابات منفصمة لتسجيؿ وقياس األنشطة البيئية والمجتمعية التي تتعمؽ بأداء الشركة 

 . 
3.89 0.92 -1.469 0.144 9 3.65 1.23 -1.434 0.164 8 

C52 
عدـ وجود معايير وقواعد إرشادية محددة تحكـ عممية التسجيؿ والقياس لؤلنشطة البيئية 

 . والمجتمعية بالشركات الصناعية 
4.53 0.84 7.920 0.000 3 4.73 0.45 8.238 0.000 2 

C53 
صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات التي تعكس التكاليؼ واإليرادات الناجمة عف األنشطة البيئية 

 والمجتمعية ، نظرًا لعدـ انتظاـ السجبلت المحاسبية واإلحصائية .
3.85 1.03 -1.866 0.064 10 3.65 1.13 -1.563 0.131 9 

C54 
يتطمب اإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية ضرورة اإلفصاح عف المبادئ والسياسات 

 المحاسبية المرتبطة بمعالجة التكاليؼ وااللتزامات البيئية .
4.05 1.01 0.635 0.526 5 3.81 0.98 -1.000 0.327 7 

C55 
نشطة البيئية والمجتمعية تخوؼ إدارة الشركة مف مخاطر اإلساءة لسمعتها نتيجة اإلفصاح عف األ 

. 
4.16 1.04 1.917 0.057 4 4.65 0.56 5.937 0.000 3 

C56 
تخوؼ إدارة الشركة مف تزايد الضغوط الحكومية واإلعبلمية نتيجة اإلفصاح عف األنشطة البيئية 

 والمجتمعية .
3.97 1.12 -0.285 0.776 7 3.88 0.77 -0.768 0.449 6 

C57 5 0.542 0.618- 0.95 3.88 8 0.761 0.304- 1.05 3.97 البيئية والمجتمعية نتيجة حدوثها خارج الشركة . عدـ إدراج بعض التكاليؼ 

 - 0.533 0.632 0.45 4.06 - 0.005 2.815 0.50 4.11 إجمالي المحور الثالث 

 



 

س واإلفصاح اختبار الفرض الثاني بشأف المعوقات التي تحد مف تبني الشركات المصرية عممية القيا -5/2/2
 عف األنشطة البيئية والمجتمعية:

 (10جدوؿ رقـ )

لقياس االختبلفات الجوهرية بيف آراء فئتي الدراسة  Independent samples t-testنتائج اختبار 
بشأف المعوقات التي تحد مف تبني الشركات المصرية عممية القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية 

 والمجتمعية.

 كود
لثالث : المعوقات التي تحد مف تبني الشركات المصرية ور االمح

 عممية القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية.

 الفئة الثانية الفئة االولى

t sig  متوسط
 حسابي

انحراؼ 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراؼ 
 معياري

C48 
صعوبة فصؿ بعض تكاليؼ األنشطة البيئية والمجتمعية عف 

 االقتصادية لمشركة . األنشطة
4.78 0.55 4.73 0.53 .456 .649 

C49 
عدـ وجود أساليب قياس موضوعية ومحددة لقياس األنشطة البيئية 

 والمجتمعية المتعمقة بأداء الشركة .
4.04 0.73 3.73 0.72 2.037 .043 

C50 
عدـ التوسع في مفهـو مقابمة اإليرادات بالتكاليؼ البيئية والمجتمعية 

 ياس تكاليؼ األنشطة البيئية والمجتمعية لمشركة .عند ق
4.55 0.69 4.50 0.51 .336 .737 

C51 
عدـ وجود حسابات منفصمة لتسجيؿ وقياس األنشطة البيئية 

 والمجتمعية التي تتعمؽ بأداء الشركة . 
3.89 0.92 3.65 1.23 1.156 .249 

C52 
التسجيؿ عدـ وجود معايير وقواعد إرشادية محددة تحكـ عممية 
 والقياس لؤلنشطة البيئية والمجتمعية بالشركات الصناعية . 

4.53 0.84 4.73 0.45 -1.202 .231 

C53 

صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات التي تعكس التكاليؼ واإليرادات 
الناجمة عف األنشطة البيئية والمجتمعية ، نظرًا لعدـ انتظاـ 

 السجبلت المحاسبية واإلحصائية .

3.85 1.03 3.65 1.13 .877 .382 

C54 
يتطمب اإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية ضرورة اإلفصاح عف المبادئ 

 والسياسات المحاسبية المرتبطة بمعالجة التكاليؼ وااللتزامات البيئية .
4.05 1.01 3.81 0.98 1.147 .253 

C55 
تخوؼ إدارة الشركة مف مخاطر اإلساءة لسمعتها نتيجة اإلفصاح 

 عف األنشطة البيئية والمجتمعية .
4.16 1.04 4.65 0.56 -2.363 .019 

C56 
تخوؼ إدارة الشركة مف تزايد الضغوط الحكومية واإلعبلمية نتيجة 

 اإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية .
3.97 1.12 3.88 0.77 .394 .694 

C57 
ها خارج عدـ إدراج بعض التكاليؼ البيئية والمجتمعية نتيجة حدوث

 الشركة .
3.97 1.05 3.88 0.95 .410 .683 

C48_57 0.584 0.549 0.45 4.06 0.50 4.11 إجمالي المحور الثالث 

 
 

 ويتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
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 تبػيف مػف اسػتخداـ اختبػار Independent samples t-test حيػث بمغػت  قبػوؿ الفػرض الثػاني

توجػػد ال  ومػػف ثػػـ (0.05) مسػػتوى المعنويػػة مػػف أكبػػرهػػي و  sig. (0.584)لمسػػتوى الداللػػة قيمػػة ال
اختبلفات ذات داللة احصائية بيف آراء المستقصى منهـ بشأف المعوقػات التػي تحػد مػف تبنػي الشػركات 

، وتجػدر اإلشػارة الػي وجػود فػروؽ  المصرية عممية القيػاس واإلفصػاح عػف األنشػطة البيئيػة والمجتمعيػة
ى الدراسػػة بشػأف المعوقػػات التػي تحػد مػػف تبنػي الشػػركات المصػرية عمميػػة معنويػة بػيف اراء واتجاىػػات عينتػ

القيػػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة متمثمػػة فػػي تخػػوؼ إدارة الشػػركة مػػف مخػػاطر اإلسػػاءة 
 (،)4.16لسػػػمعتيا نتيجػػػة اإلفصػػػاح عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػة والمجتمعيػػػة ،حيػػػث بمػػػ  المتوسػػػط الحسػػػابي )

، حيث يعزى الباحث ذلػؾ العتقػاد اإلدارة العميػا لػبعض شػركات عينػة الدراسػة الػي اف  عمي التوالي4.65)
نشػػر المعمومػػات البيئيػػة والمجتمعيػػة قػػد يضػػر بػػالمركز التنافسػػي ليػػذه الشػػركات ، وال تتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع 

 ,.javakhadze, & Bhandari)،  (liu, et.al., 2017)دراسػة  العديػد مػف  الدراسػات أىميػا 

والتػػى أكػػدت عمػػي تنػػامى االىتمػػاـ باالفصػػاح المعمومػػاتي عػػف المسػػئولية البيئيػػة والمجتمعيػػة مػػف  (2017
 Stand Aloneخبلؿ توفير معمومػات وصػفية و/أو كميػة ضػمف التقػارير السػنوية او فػي تقػاير منفػردة 

Report و تحقيػػؽ ، والتػػي تسػػاعد اصػػحاب المصػػالح فػػي اتخػػاذ قػػرارات اسػػتثمارية رشػػيدة ، ممػػا ينػػتج عنػػ
يػػة ، وتػػؤدى الػػي تحسػػيف سػػمعة المنشػػأة وضػػماف ميػػزة تنافسػػية عمػػي أسػػاس التفػػوؽ بيئيػػا ومجتمعيػػا مػػف ناح

, , ويػػرى الباحػػث أف ذلػػؾ يرجػػع إلخػػتبلؼ البيئػػة والثقافػػة التػػى تعمػػؿ البقػػاء واالسػػتمرارية مػػف ناحيػػة اخػػرى 
يئػػي والمجتمعػػي لػػدى المسػػئوليف الػػوعي واإلدراؾ البمػف حيػػث  فييػا كػػؿ مػػف الشػركات المصػػرية واإلجنبيػػة

 .وىو ما أكدتو الدراسة الحالية عند إختبارىا لمفرض الرابع  بالشركة

 ( الػػػذيف أجػػػابوا بػػػأف نظػػػـ تػػػـ تحميػػػؿ االختبلفػػػات وفقػػػا السػػػتجابات عينتػػػي الدراسػػػة بالنسػػػبة لممحػػػور الثالػػػث
والػػػذيف ( ، )ة والمجتمعيػػػةالمحاسػػػبة المطبقػػػة حاليػػػًا تفػػػى بمتطمبػػػات القيػػػاس واإلفصػػػاح عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػ

تفػػػػى بمتطمبػػػػات القيػػػػاس واإلفصػػػػاح عػػػػف األنشػػػػطة البيئيػػػػة  الأجػػػػابوا بػػػػأف نظػػػػـ المحاسػػػػبة المطبقػػػػة حاليػػػػًا 
المعنويػػػػة لمعبػػػػارات البحثيػػػػة ، عبػػػػارة )عػػػػدـ وجػػػػود أسػػػػاليب قيػػػػاس ( وذلػػػػؾ فػػػػي ضػػػػوء مسػػػػتوى والمجتمعيػػػػة

قػدره بػأداء الشػركة( وذلػؾ بمتوسػط حسػابي  موضوعية ومحددة لقياس األنشػطة البيئيػة والمجتمعيػة المتعمقػة
ويرجػػػع الباحػػػث ذلػػػؾ الػػػي عػػػدـ وجػػػود معيػػػار محاسػػػبي محػػػدد يتبنػػػي عمػػػي التػػػوالي ،  (3.73( ، )4.04)

قضػػايا اإلفصػػاح عػػف  المعمومػػات غيػػر الماليػػة المرتبطػػة بالتكػػاليؼ والمنػػافع البئيػػة والمجتمعيػػة كمحػػددات 
 دعـ التقرير المالي.  تنظـ عرض المعمومات لمحكـ عمي مساىمتيا في

  بمتوسػط حسػابى اظيرت اراء فئتى الدراسة اتجاىا عاما نحو الموافقة عمي المحور الثالث لمعظػـ العبػارات
 Test Value = 4ف فػػى كػػؿ مػػف الفئتػػيف عػػوىػػى متوسػػطات متقاربػػو وتزيػػد   4.06)(، )4.11)قػدره

ميػا عبػارة )تخػوؼ إدارة الشػركة مػف أىوعمػى مسػتوى العبػارات جػاءت   المستخدمة فى التحميؿ اإلحصػائى
تزايػػد الضػػغوط الحكوميػػة واإلعبلميػػة نتيجػػة اإلفصػػاح عػػف األنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة .( وذلػػؾ بمتوسػػط 

حيػػػث اف الجيػػػات المنػػػوط بيػػػا تقيػػػيـ المسػػػئولية المجتمعيػػػة عمػػػي التػػػوالي، 3.88)(، )3.97) حسػػػابي قػػػدره
السػػنوية والمنفػػردة ، واخػػرى غيػػر رسػػمية مثػػؿ وسػػائؿ لمشػػركات تعتمػػد عمػػي مصػػادر رسػػمية مثػػؿ التقػػارير 
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االعػػبلـ والمػػؤتمرات التػػى تعقػػدىا الشػػركات وىػػو مػػا يػػؤرؽ تمػػؾ الشػػركات ،يمييػػا عبػػارة )عػػدـ التوسػػع فػػي 
مفيـو مقابمة اإليرادات بالتكاليؼ البيئية والمجتمعية عند قياس تكاليؼ األنشطة البيئية والمجتمعيػة لمشػركة 

والتػػي  (2016)سػػعيد ، ، وىػػو مػػا يتفػػؽ مػػع دراسػػة  4.50)(، )(4.55بي مقػػدراه ( وذلػػؾ بمتوسػػط حسػػا
اكػػدت عمػػي ضػػرورة التوسػػع فػػي مسػػتويات اإلفصػػاح  المحاسػػبي وجػػودة العػػرض الجمػػالي تكػػاليؼ النشػػاط 
االجتمػػػاعي والبيئػػػي وكػػػذلؾ ايراداتػػػو اف وجػػػدت فػػػي قائمػػػة االربػػػاح أو الخسػػػائر الرئيسػػػية لممنشػػػاة ، ويػػػتـ 

أصوؿ النشاط البيئى والمجتمعي وكذلؾ اية التزامات مرتبطػة بػو فػي قائمػة المركػز المػالي ،  اإلفصاح عف
واإلفصاح عػف تفاصػيؿ بنػود تكػاليؼ وايػرادات وأصػوؿ والتزامػات االنشػطة البيئيػة والمجتمعيػة فػي مرفقػات 

 القوائـ المالية.

 
ف األنشطة البيئية والمجتمعية في إطار بشأف متطمبات القياس واإلفصاح ع نتائج اختبار الفرض الثالث -5/3

 :IFRS-IASتطبيؽ معايير 

ال توجد اختبلفات ذات داللة إحصائية بيف آراء المستقصى منهـ " ينص الفرض الثالث لمبحث عمى أنو
 ."IFRS-IASبشأف متطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في إطار تطبيؽ معايير 

 

النسبية بشأف متطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في إطار تطبيؽ  األهمية -5/3/1
 :IFRS-IASمعايير 

متطمبات  بشأفلترتيب االىمية النسبية  One sample t-testنتائج اختبار  (00رقـ )الجدوؿ  يوضح 
بم  المتوسط الحسابي حراء وقد ،  IFRS-IASالقياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية في ظؿ تطبيؽ معايير

بشكؿ ( وىو ما يعكس موافقة مفردات العينة 0.39( واإلنحراؼ المعياري )4.27الفئة األولى مف عينة الدراسة )
فصاح عف التكاليؼ واالعباء البيئية في ظؿ تطبيؽ المعايير ، وقد اتفقت مفردات عاـ عمى متطمبات القياس واإل
 لمتطمبات يمكف ترتيبيا كما يمي:الفئة االولى عمى عدد مف أىـ ا

 زيادة الوعي واإلدراؾ البيئي والمجتمعي لدى المسئوليف بالشركة . -0

 –العمبلء  –زيادة الوعي واإلدراؾ البيئي والمجتمعي لدى األطراؼ ذات العبلقة بالشركة ) المورديف  -5
 الجيات الحكومية ... (. –المساىميف  –البنوؾ 

 ية ومجتمعية جيدة.تطبيؽ الشركة نظـ إدارة بيئ -2

شموؿ تقرير مراقب الحسابات الخارجى عمى مدى إلتزاـ الشركات  بالقياس واإلفصاح عف األنشطة  -0
 البيئية والمجتمعية ولو فى جزء منفصؿ عف تقريره .

فيما حازت بعض البنود عمى أىمية منخفضة نسبيا وفقا حراء الفئة االولى وىي " وجود فريؽ متكامؿ مف 
نحراؼ  (3.80)والميندسيف والمحمميف ومسئولي الجودة والتطوير  بالشركة" ، بمتوسط حسابي المحاسبيف  ، وا 

، تمييا عبارة " تبني الشركة سياسات اإلنتاج النظيؼ في كافة مراحؿ العممية اإلنتاجية ." ،  (0.84)معياري 
نحراؼ معياري  (3.95) بمتوسط حسابي  .(0.97)، وا 
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آراء الفئة الثانية مف عينة الدراسة مع الفئة األولى حوؿ أىـ متطمبات القياس  عبلوة عمى ما سبؽ اتفقت 
واإلفصاح عف التكاليؼ واالعباء البيئية وىي "زيادة الوعي واإلدراؾ البيئي والمجتمعي لدى المسئوليف بالشركة" ، 

 –البنوؾ  –العمبلء  –مورديف زيادة الوعي واإلدراؾ البيئي والمجتمعي لدى األطراؼ ذات العبلقة بالشركة ) ال"
نحرافات معيارية  (4.65)،  (4.77)، بمتوسطات حسابية  "الجيات الحكومية ... ( –المساىميف   (0.43)، وا 

عمى التوالي ، األمر الذي يعكس أىمية الوعي واإلدراؾ البيئي والمجتمعي لدى المسئوليف بالشركات  (0.49)، 
قياس واإلفصاح عف التكاليؼ البيئية والمجتمعية لمشركات. فيما كانت اقؿ واالطراؼ ذات العبلقة في عممية ال

البنود أىمية مف وجية نظر الفئة الثانية ىي " وجود فريؽ مراجعة داخمية مف تخصصات فنية وقانونية ومحاسبية  
نحراؼ معياري  (3.65)لمراجعة األنشطة البيئية والمجتمعية" بمتوسط حسابي  ود جيات ، " وج (0.85)، وا 

،  (3.62) تشريعية ورقابية مستقمة تمـز الشركة باإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية " بمتوسط حسابي
نحراؼ معياري   .(1.02)وا 

 



 

 (11جدوؿ رقـ )
 إلجابات أفراد العينة  One Sample T-Testنتائج اختبار 

   IFRS- IAS.معاييرفي ضوء تبني الشركات المصرية  بشأف متطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية

كود 
 المتغير

ور الرابع : متطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء تبني المح
   IFRS- IAS.الشركات المصرية معايير

 الفئة الثانية الفئة األولى

Test value = 4 Test value = 4 

Mean SD T Sig Rank Mean SD t Sig Rank 

D58 . 1 0.000 9.129 0.43 4.77 1 0.000 32.793 0.34 4.90 زيادة الوعي واإلدراؾ البيئي والمجتمعي لدى المسئوليف بالشركة 

D59 
 –العمبلء  –زيادة الوعي واإلدراؾ البيئي والمجتمعي لدى األطراؼ ذات العبلقة بالشركة ) المورديف 

 الجهات الحكومية ... (.  –المساهميف  –البنوؾ 
4.48 0.62 9.719 0.000 2 4.65 0.49 6.872 0.000 

2 

D60   .4 0.000 6.325 0.50 4.62 3 0.000 8.622 0.70 4.48 تطبيؽ الشركة نظـ إدارة بيئية ومجتمعية جيدة 

D61 9 0.376 0.901- 0.65 3.88 11 0.004 2.961- 0.84 3.80 شركة.وجود فريؽ متكامؿ مف المحاسبيف والمهندسيف والمحمميف ومسئولي الجودة والتطوير  بال 

D62 . 8 0.478 0.721- 0.82 3.88 10 0.513 0.656- 0.97 3.95 تبني الشركة سياسات اإلنتاج النظيؼ في كافة مراحؿ العممية اإلنتاجية 

D63  6 0.000 4.719 0.58 4.54 7 0.003 2.988 0.91 4.22 يئية والمجتمعية .ضرورة تطوير النظاـ المحاسبي المالي ليشمؿ كافة األنشطة االقتصادية والب 

D64 
كوادر فنية ومحاسبية وخبراء في مختمػؼ المجػاالت مؤهمػة عمميػًا وعمميػًا تػؤدي إلػى تحمػؿ الشػركة 

 تكاليؼ عالية  .
4.29 0.89 4.143 0.000 5 4.65 0.49 6.872 0.000 

3 

D65 10 0.067 1.917- 1.02 3.62 9 0.800 0.254 0.94 4.02 قمة تمـز الشركة باإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية .وجود جهات تشريعية ورقابية مست 

D66 
إعداد التقارير الدورية التي تعكس التكاليؼ واألعباء عػف األنشػطة البيئيػة والمجتمعيػة التػي تػرتبط 

 خارجية ( –داخمية بأداء الشركة بصفة دورية وتقديمها لمجهات المستفيدة ) 
4.29 0.89 4.027 0.000 6 4.38 0.70 2.813 0.009 

7 

D67 
وجود فريؽ مراجعة داخمية مف تخصصات فنية وقانونية ومحاسبية  لمراجعة األنشطة البيئية 

 والمجتمعية. 
4.11 0.93 1.539 0.126 8 3.65 0.85 -2.087 0.047 

11 

D68 
مى مدى إلتزاـ الشركات  بالقياس واإلفصاح عف األنشطة شموؿ تقرير مراقب الحسابات الخارجى ع

 البيئية والمجتمعية ولو فى جزء منفصؿ عف تقريرم .
4.43 0.83 6.506 0.000 4 4.62 0.64 4.924 0.000 

5 

 - 0.000 6.299 0.24 4.30 - 0.000 8.627 0.39 4.27 إجمالي المحور الرابع 



 

بات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء اختبار الفرض الثالث بشأف متطم -5/3/2
 : IFRS- IASتبني الشركات المصرية معايير

 
 (12جدوؿ رقـ )

لقياس االختبلفات الجوهرية بيف آراء فئتي الدراسة بشأف متطمبات  Independent t-testنتائج اختبار 
   IFRS- IAS.تبني الشركات المصرية معايير القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء

 كود
ور الرابع : متطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية المح

   IFRS- IAS.والمجتمعية في ضوء تبني الشركات المصرية معايير

 الفئة الثانية الفئة االولى

T sig  متوسط
 حسابي

انحراؼ 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراؼ 
 معياري

D58 . 089. 1.708 0.43 4.77 0.34 4.90 زيادة الوعي واإلدراؾ البيئي والمجتمعي لدى المسئوليف بالشركة 

D59 

زيػػادة الػػوعي واإلدراؾ البيئػػي والمجتمعػػي لػػدى األطػػراؼ ذات العبلقػػة 
الجهػػات  –المسػػاهميف  –البنػػوؾ  –العمػػبلء  –بالشػػركة ) المػػورديف 

 الحكومية ... (. 

4.48 0.62 4.65 0.49 -1.388 .167 

D60   .362. 914.- 0.50 4.62 0.70 4.48 تطبيؽ الشركة نظـ إدارة بيئية ومجتمعية جيدة 

D61 
وجود فريؽ متكامؿ مف المحاسبيف والمهندسيف والمحمميف ومسػئولي 

 الجودة والتطوير  بالشركة .
3.80 0.84 3.88 0.65 -.477 .634 

D62 
فػػػي كافػػػة مراحػػػؿ العمميػػػة تبنػػػي الشػػػركة سياسػػػات اإلنتػػػاج النظيػػػؼ 

 اإلنتاجية .
3.95 0.97 3.88 0.82 .319 .750 

D63 
ضػػػرورة تطػػػوير النظػػػاـ المحاسػػػبي المػػػالي ليشػػػمؿ كافػػػة األنشػػػطة  

 االقتصادية والبيئية والمجتمعية .
4.22 0.91 4.54 0.58 -1.747 .082 

D64 
كػػوادر فنيػػة ومحاسػػبية وخبػػراء فػػي مختمػػؼ المجػػاالت مؤهمػػة عمميػػًا 

 يًا تؤدي إلى تحمؿ الشركة تكاليؼ عالية  .وعمم
4.29 0.89 4.65 0.49 -2.023 .045 

D65 
وجػػود جهػػات تشػػريعية ورقابيػػة مسػػتقمة تمػػـز الشػػركة باإلفصػػاح عػػف 

 األنشطة البيئية والمجتمعية .
4.02 0.94 3.62 1.02 1.996 .047 

D66 

نشػطة إعداد التقارير الدورية التي تعكػس التكػاليؼ واألعبػاء عػف األ 
البيئية والمجتمعية التي ترتبط بػأداء الشػركة بصػفة دوريػة وتقػديمها 

 خارجية ( . –لمجهات المستفيدة ) داخمية 

4.29 0.89 4.38 0.70 -.533 .594 

D67 
وجود فريؽ مراجعة داخمية مف تخصصات فنية وقانونية ومحاسبية  

 لمراجعة األنشطة البيئية والمجتمعية. 
4.11 0.93 3.65 0.85 2.361 .019 

D68 

شموؿ تقرير مراقب الحسابات الخارجى عمى مدى إلتزاـ الشركات  
بالقياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية ولو فى جزء 

 منفصؿ عف تقريرم .

4.43 0.83 4.62 0.64 -1.063 .289 

D58_68 0.736 0.337- 0.24 4.20 0.39 4.27 إجمالي المحور الرابع 
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 ف الجدوؿ السابؽ ما يمي:ويتضح م
 تبػيف مػف اسػتخداـ اختبػار Independent samples t-test حيػث بمغػت  لػثقبػوؿ الفػرض الثا

ال توجػػد  ومػػف ثػػـ (0.05) مسػػتوى المعنويػػة مػػف أكبػػروهػػي  sig. (0.736)لمسػػتوى الداللػػة قيمػػة ال
اإلفصػػػاح عػػػف اختبلفػػػات ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف آراء المستقصػػػى مػػػنهـ بشػػػأف متطمبػػػات القيػػػاس و 

، وتجػدر اإلشػارة   IFRS- IASاألنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء تبنػي الشػركات المصػرية معػايير
الي وجود فروؽ معنوية بيف اراء واتجاىات عينتى الدراسة بشأف متطمبات القياس واإلفصاح عػف األنشػطة 

، حيػث تػـ تحميػؿ االختبلفػات   IFRS- IASالبيئية والمجتمعية في ضوء تبني الشركات المصرية معايير
الذيف أجػابوا بػأف نظػـ المحاسػبة المطبقػة حاليػًا تفػى وفقا الستجابات عينتي الدراسة بالنسبة لممحور الرابع )

والذيف أجابوا بأف نظػـ المحاسػبة المطبقػة ( ، )بمتطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية
( وذلػػػؾ فػػػي ضػػػوء مسػػػتوى اإلفصػػػاح عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػة والمجتمعيػػػةتفػػػى بمتطمبػػػات القيػػػاس و  الحاليػػػًا 

 العبارات االتية : فى متمثمة  المعنوية لمعبارات البحثية

   وجػػود فريػػؽ مراجعػػة داخميػػة مػػف تخصصػػات فنيػػة وقانونيػػة ومحاسػػبية  لمراجعػػة األنشػػطة البيئيػػة
ي التػػوالي ، حيػػث يجػػب عمػػ3.65) (،)4.11،وقػػد بمػػ  المتوسػػط الحسػػابي مقػػداره )  والمجتمعيػػة.

رشػػادات إعػػداد تقػػارير المراجعػػة المبلئمػػة لتمػػؾ األغػػراض  عمػػي الشػػركات وضػػع معػػايير وأسػػس وا 
والمثبتػػة فػػي والتاكػد مػػف صػحة ودقػػة البيانػػات المتعمقػة  بػػاإلداء البيئػى والمجتمعػػي لتمػػؾ الشػركات 

تقػاير خاصػة بػاالداء البيئػى الدفاتر والسجبلت المحاسبية وغيػر المحاسػبية والقػوائـ الماليػة أو ايػة 
 والمجتمعي والتحقؽ مف سبلمو العرض واإلفصاح. 

  . وجػود جيػػات تشػػريعية ورقابيػػة مسػتقمة تمػػـز الشػػركة باإلفصػػاح عػف األنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة
 ,Howesعمػي التػوالي ، وىػي تتفػؽ مػع دراسػة 3.62) (،)4.02حيث بم  المتوسط الحسابي )

et. al., 2017)) كػدت عمػي اف ضػعؼ البيئػة القانونيػة والمؤسسػية يمكػف اف تػؤدى الػى والتي ا
ومف ثػـ يحػد مػف فاعميتيػا ، بينمػا وجػود جيػات رقابيػة مسػتقمة تمػـز  IFRSالتزاـ محدود بمعايير 

الشػػركات باالفصػػاح الكامػػؿ عػػف كافػػة انشػػطتيا البيئيػػة والمجتمعيػػة ، تعمػػؿ عمػػي تضػػييؽ فجػػوة 
التقػارير الماليػة ، ممػا يػنعكس ايجابيػا عمػي تقػدير المسػتثمريف  المعمومات بػيف اإلدارة ومسػتخدمي

 لمقيمة السوقية لمشركات.

 

  بمتوسط حسابى لمعظـ العبارات اظيرت اراء فئتى الدراسة اتجاىا عاما نحو الموافقة عمي المحور الرابع
 Test Value = 4وتزيد  فى كؿ مف الفئتيف عف وىى متوسطات متقاربو  4.20)(، )4.27)قدره

عبارة )زيادة الوعي واإلدراؾ أىميا وعمى مستوى العبارات جاءت ,   المستخدمة فى التحميؿ اإلحصائى
عمي التوالي ، 4.77)(، )4.90) البيئي والمجتمعي لدى المسئوليف بالشركة( وذلؾ بمتوسط حسابي قدره

 –عبلقة بالشركة ) المورديف يمييا عبارة )زيادة الوعي واإلدراؾ البيئي والمجتمعي لدى األطراؼ ذات ال
 4.65)(، )4.48) وذلؾ بمتوسط حسابي قدره.الجيات الحكومية ...( –المساىميف  –البنوؾ  –العمبلء 

كوادر فنية ومحاسبية وخبراء في مختمؼ المجاالت مؤىمة عمميًا وعمميًا  ثـ عبارة توافر عمي التوالي،
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 عمي التوالي4.65) (،)4.29المتوسط الحسابي )حيث بم  , تؤدي إلى تحمؿ الشركة تكاليؼ عالية  
 IFRS-IASويرجع الباحث ذلؾ الي ادراؾ كافة أصحاب المصالح الي أىمية التزاـ شركاتيا بمعايير 

والتي أكدت عمي اف تمؾ  (Wang David Han, et.al., 2015وىي بذؾ تتفؽ مع دراسة )
تقرير المالي ، وتعمؿ عمي توفير معمومات المعايير العالمية احدثت تغييرات جذرية في محتويات ال

الثبلثة ، االقتصادي واالجتماعي والبيئي ، بما يساىـ في  وشاممة عف االداء البيئى والمجتمعي بجوانب
, وىو ما يتطمب ضرورة  تقديـ نظرة متكاممة عف قدرة الشركة عمي خمؽ قيمة حقيقة الصحاب المصالح

 .في مختمؼ المجاالت مؤىمة عمميًا وعممياً كوادر فنية ومحاسبية وخبراء  توافر

تحسيف وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات المصرية في بشأف  رابعنتائج اختبار الفرض ال -5/4
 :IFRS-IASظؿ االلتزاـ بمعايير 

ـ بشأف تحسيف لمبحث عمى أنه " ال توجد اختبلفات ذات داللة إحصائية بيف آراء المستقصى منه رابعينص الفرض ال
 " IFRS-IASوتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات المصرية في ظؿ االلتزاـ بمعايير 

 

بشأف تحسيف وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات المصرية في ظؿ النسبية بشأف  األهمية -5/4/1
 :IFRS-IASااللتزاـ بمعايير 

اء فئتي الدراسة فيما يخص إمكانية مساىمة معايير التقارير المالية تحميؿ آر  ( تـ02في ضوء جدوؿ رقـ )
حيث   ألداء البيئي والمجتمعي لمشركاتفي تحسيف وتطوير ا IFRS-IASالدولية ومعايير المحاسبة الدولية 

نحراؼ معياري ) (4.25حيث بم  المتوسط الحسابي )جاءت آراء الفئتيف بالموافقة بدرجة مرتفعة  ئة لمف (0.44وا 
نحراؼ معياري ) (4.10بم  المتوسط الحسابي ) و، األولى  الثانية ويوجد إختبلؼ بينيما فى لمفئة  (0.35وا 

في  IFRS-IASمساىمة معايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية  مجاالتاألىمية النسبية ل
     . تحسيف وتطوير األداء البيئي والمجتمعي لمشركات

 ود كأىـ المساىمات التي يمكف أف تقدميا المعايير في ولى إلى ترتيب عدد مف البنآراء الفئة األ اتجيت
سبيؿ تحسيف االداء البيئي لتمؾ الشركات وىي "تحديد احثار المالية الناجمة عف االلتزاـ بالتشريعات 

نحراؼ معياري )البيئية والمجتمعية الحالية والمتوقع صدورىا مستقببًل" ، وذلؾ بمتوسط حساب ( 4.74ي وا 
( ، يمييا في المرتبة الثانية "أف عدـ القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في 0.62، )

نخفاض جودة  IFRS-IASضوء معايير  يؤدى إلى عدـ دقة العديد مف مؤشرات قياس األداء وا 
نحراؼ معياري )4.38المعمومات المحاسبية" ، بمتوسط حسابي ) ( ، كما أشارت احراء إلى 0.80( وا 

اىمية المعمومات التي توفرىا المعايير مف خبلؿ "توفير معمومات مبلئمة لممفاضمة بيف البدائؿ 
( 4.38االستثمارية التي تدعـ اإلنتاج النظيؼ وتوفير منتجات أمنة بيئيًا ومجتمعيًا" بمتوسط حسابي )

نحراؼ معياري )  (.0.84وا 
  إلى ترتيب عدد مف البنود كأىـ المساىمات التي يمكف أف تقدميا المعايير في  ةالثانياتجيت آراء الفئة

"تحديد احثار المالية الناجمة عف االلتزاـ بالتشريعات سبيؿ تحسيف االداء البيئي لتمؾ الشركات وىي 
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نحراؼ مع4.81البيئية والمجتمعية الحالية والمتوقع صدورىا مستقببًل" وذلؾ بمتوسط حسابي ) ياري ( وا 
"تدعيـ المركز السوقي لمشركة بإنتاج منتجات غير ضارة بالبيئة"  يمييا في المرتبة الثانية , (0.49)

نحراؼ معياري )4.31بمتوسط حسابي )  لثة يمييا في المرتبة الثا,  (0.74( وا 

  منتجات "توفير معمومات مبلئمة لممفاضمة بيف البدائؿ االستثمارية التي تدعـ اإلنتاج النظيؼ وتوفير
نحراؼ معياري )4.31أمنة بيئيًا ومجتمعيًا" وذلؾ بمتوسط حسابي )  (..0.74( وا 

  أف عدـ القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء معايير"IFRS-IAS  يؤدى إلى
نخفاض جودة المعمومات المحاسبية" ، بمتوسط حسابي  عدـ دقة العديد مف مؤشرات قياس األداء وا 

نحراؼ معياري )4.35)  (.0.85( وا 

فيما كانت أقؿ البنود مف حيث الموافقة وفقا حراء الفئة األولى ىي "زيادة معدؿ العائد عمى االستثمارات 
نحراؼ معياري )4.04البيئية والمجتمعية " بمتوسط حسابي ) ( ، ومف وجية نظر الفئة الثانية مف عينة 0.97( وا 
ألىمية النسبية ىي "التغيراإليجابى في صورة الشركة نتيجة األداء البيئي مما الدراسة كانت أقؿ البنود مف حيث ا

نحراؼ معياري )  ( عمى التوالي.1.04( ، )3.73ينعكس عمى إستمراريتيا " بمتوسط حسابي وا 



 

 (13جدوؿ رقـ )
 إلجابات أفراد العينة  One Sample T-Testنتائج اختبار 

 ،IFRS-IAS     عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء معايير مجاالت مساهمة القياس واإلفصاحبشأف 
 في تحسيف وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات المصرية 

 كود المتغير

المحور الخامس : إلى أي مدى يساهـ القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في 
المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات ، في تحسيف وتطوير IFRS-IAS     ضوء معايير

 المصرية

 الفئة الثانية الفئة األولى

Test value = 4 Test value = 4 

Mean SD T Sig Rank Mean SD t Sig Rank 

E69 
تحديد اآلثار المالية الناجمة عف االلتزاـ بالتشريعات البيئيػة والمجتمعيػة الحاليػة والمتوقػع صػدورها 

 مستقببًل .
4.74 0.62 14.891 0.000 1 4.81 0.49 8.380 0.000 1 

E70 . 9 0.627 0.493- 0.80 3.92 10 0.118 1.572 0.66 4.08 تحسيف تقييـ األداء المالي والبيئي والمجتمعي معًا 

E71  . 10 0.490 0.700- 1.12 3.85 7 0.042 2.051 0.82 4.13 ترشيد التكاليؼ البيئية والمجتمعية التي تتحممها الشركة 

E72 
توفير معمومات مبلئمة لمجهػات الداخميػة والخارجيػة المهتمػة بػاألداء البيئػي والمسػئولية المجتمعيػة 

 لمشركة . 
4.12 0.86 1.753 0.082 8 4.00 0.85 0.000 1.000 6 

E73 . 8 0.802 0.254- 0.77 3.96 6 0.007 2.741 0.96 4.21 تخفيض تكمفة المنتجات والخدمات وتعظيـ قدرتها عمى المنافسة 

E74  . 11 0.294 1.072- 0.73 3.85 12 0.565 0.576 0.97 4.04 زيادة معدؿ العائد عمى االستثمارات البيئية والمجتمعية 

E75 .2 0.043 2.132 0.74 4.31 5 0.000 4.854 0.97 4.38 تدعيـ المركز السوقي لمشركة بإنتاج منتجات غير ضارة بالبيئة 

E76 12 0.199 1.318- 1.04 3.73 11 0.521 0.643 0.99 4.05 يراإليجابى في صورة الشركة نتيجة األداء البيئي مما ينعكس عمى إستمراريتها .التغ 

E77 
تػػوفير معمومػػات مبلئمػػة لممفاضػػمة بػػيف البػػدائؿ االسػػتثمارية التػػي تػػدعـ اإلنتػػاج النظيػػؼ وتػػوفير 

 منتجات أمنة بيئيًا ومجتمعيًا .
4.38 0.84 5.638 0.000 3 4.31 0.74 2.132 0.043 3 

E78 .5 0.212 1.280 0.61 4.15 4 0.000 5.362 0.85 4.36 فهـ أفضؿ لمتكاليؼ البيئية وألداء العمميات والمنتجات وتسعيرها بدقة 

E79 .7 1.000 0.000 1.10 4.00 9 0.087 1.724 0.88 4.12 المساعدة في تطوير وتشغيؿ نظاـ إداري بيئي لموحدة ككؿ 

E80 
يؤدى  IFRS-IASأف عدـ القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء معايير 

نخفاض جودة المعمومات المحاسبية .  إلى عدـ دقة العديد مف مؤشرات قياس األداء وا 
4.38 0.80 5.857 0.000 2 4.35 0.85 2.087 0.047 4 

 - 0.148 1.491 0.35 4.10 - 0.000 7.184 0.44 4.25 إجمالي المحور الخامس 



 

مجاالت مساهمة القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في بشأف  اختبار الفرض الرابع -5/4/2
 :، في تحسيف وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات المصريةIFRS-IAS     ضوء معايير

 
 (14جدوؿ رقـ )

لقياس االختبلفات الجوهرية بيف آراء فئتي الدراسة  Independent samples t-testنتائج اختبار 
، IFRS-IAS     مجاالت مساهمة القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء معاييربشأف 

 في تحسيف وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات المصرية

 كود

القياس واإلفصاح عف المحور الخامس : إلى أي مدى يساهـ 
-IFRS     األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء معايير

IAS في تحسيف وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية ،
 .لمشركات المصرية

 الفئة الثانية الفئة االولى

T sig  متوسط
 حسابي

انحراؼ 
 معياري

متوسط 
 حسابي

انحراؼ 
 معياري

E69 
جمػػة عػػف االلتػػزاـ بالتشػػريعات البيئيػػة تحديػػد اآلثػػار الماليػػة النا

 والمجتمعية الحالية والمتوقع صدورها مستقببًل .
4.74 0.62 4.81 0.49 -.537 .592 

E70 . 269. 1.109 0.80 3.92 0.66 4.08 تحسيف تقييـ األداء المالي والبيئي والمجتمعي معًا 

E71 118. 1.569 1.12 3.85 0.82 4.13 ة . ترشيد التكاليؼ البيئية والمجتمعية التي تتحممها الشرك 

E72 
تػػوفير معمومػػات مبلئمػػة لمجهػػات الداخميػػة والخارجيػػة المهتمػػة 

 باألداء البيئي والمسئولية المجتمعية لمشركة . 
4.12 0.86 4.00 0.85 .663 .508 

E73 
تخفػػػػيض تكمفػػػػة المنتجػػػػات والخػػػػدمات وتعظػػػػيـ قػػػػدرتها عمػػػػى 

 المنافسة .
4.21 0.96 3.96 0.77 1.253 .212 

E74  . 320. 997. 0.73 3.85 0.97 4.04 زيادة معدؿ العائد عمى االستثمارات البيئية والمجتمعية 

E75 
تدعيـ المركز السوقي لمشركة بإنتاج منتجات غير ضارة 

 بالبيئة.
4.38 0.97 4.31 0.74 .342 .733 

E76 
التغيراإليجابى في صورة الشركة نتيجة األداء البيئي مما 

 نعكس عمى إستمراريتها .ي
4.05 0.99 3.73 1.04 1.513 .132 

E78 
توفير معمومات مبلئمة لممفاضمة بيف البدائؿ االسػتثمارية التػي 

 تدعـ اإلنتاج النظيؼ وتوفير منتجات أمنة بيئيًا ومجتمعيًا .
4.38 0.84 4.31 0.74 .391 .696 

E79 
منتجات فهـ أفضؿ لمتكاليؼ البيئية وألداء العمميات وال

 وتسعيرها بدقة.
4.36 0.85 4.15 0.61 1.205 .230 

E80 .532. 626. 1.10 4.00 0.88 4.12 المساعدة في تطوير وتشغيؿ نظاـ إداري بيئي لموحدة ككؿ 

E69_8
0 

 0.043 2.037 0.35 4.00 0.44 4.25 إجمالي المحور الخامس
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 ويتضح مف الجدوؿ السابؽ 
 تبػيف مػف اسػتخداـ اختبػار Independent samples t-test حيػث بمغػت  الرابػعالفػرض  رفػض

توجػػػد  ومػػػف ثػػػـ (0.05) مسػػػتوى المعنويػػػة مػػػفأقػػػؿ وهػػػي  sig. (0.043)لمسػػػتوى الداللػػػة قيمػػػة ال
مجاالت مساهمة القياس واإلفصاح عػف اختبلفات ذات داللة احصائية بيف آراء المستقصى منهـ بشأف 

، فػي تحسػػيف وتطػوير المسػئولية البيئيػػة  IFRS-IASر األنشػطة البيئيػة والمجتمعيػة فػػي ضػوء معػايي
وتجػػدر اإلشػػارة الػػي وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف اراء واتجاىػػات عينتػػى   ،والمجتمعيػػة لمشػػركات المصػػرية 

مجػػػاالت مسػػػاىمة القيػػػاس واإلفصػػػاح عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػة والمجتمعيػػػة فػػػي ضػػػوء معػػػايير الدراسػػػة بشػػػأف 
IFRS-IAS  وفقػػػا السػػػتجابات  لية البيئيػػػة والمجتمعيػػػة لمشػػػركات المصػػػرية، فػػػي تحسػػػيف وتطػػػوير المسػػػئو

الػػذيف أجػػابوا بػػأف نظػػـ المحاسػػبة المطبقػػة حاليػػًا تفػػى بمتطمبػػات ) خػػامسعينتػػي الدراسػػة بالنسػػبة لممحػػور ال
 الوالػذيف أجػابوا بػأف نظػـ المحاسػبة المطبقػة حاليػًا ( ، )القياس واإلفصاح عػف األنشػطة البيئيػة والمجتمعيػة

 المعنويػػػة( وذلػػػؾ فػػػي ضػػػوء مسػػػتوى مبػػػات القيػػػاس واإلفصػػػاح عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػة والمجتمعيػػػةتفػػػى بمتط
 :   فيما يمىمتمثمة  لمعبارات البحثية واألىمية النسبية

  ( بمتطمبػات القيػاس واإلفصػاح عػف  تفػىالذيف أجابوا بأف نظػـ المحاسػبة المطبقػة حاليػًا كانت الفئة األولى
إدراكػا لمجػاالت مسػاىمة القيػاس واإلفصػاح عػف األنشػطة البيئيػة ىػي األكثػر  (األنشطة البيئيػة والمجتمعيػة

، فػي تحسػيف وتطػوير المسػئولية البيئيػة والمجتمعيػة لمشػركات IFRS-IAS  والمجتمعية فػي ضػوء معػايير
المسػػتخدمة فػػى  Test Value = 4وىػػو يزيػػد  عػػف ( 4.25حسػػابي )المتوسػػط حيػػث بمػػ  الالمصػػرية 

 .  التحميؿ اإلحصائى

  بمتطمبػات القيػاس واإلفصػاح عػف  تفىال الذيف أجابوا بأف نظـ المحاسبة المطبقة حاليػًا ) الثانيةكانت الفئة
إدراكػػػػا لمجػػػػاالت مسػػػػاىمة القيػػػػاس واإلفصػػػػاح عػػػػف األنشػػػػطة البيئيػػػػة أقػػػػؿ (  األنشػػػػطة البيئيػػػػة والمجتمعيػػػػة
ئيػة والمجتمعيػة لمشػركات ، فػي تحسػيف وتطػوير المسػئولية البيIFRS-IAS والمجتمعيػة فػي ضػوء معػايير

المسػتخدمة فػى التحميػؿ  Test Value = 4وىػو يسػاوى ( 4.00)حسػابي المتوسط حيث بم  الالمصرية 
 . اإلحصائى

  لمجػػاالت مسػػاىمة القيػػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة البيئيػػة رغػػـ تقػػارب الفئتػػيف فػػى ترتيػػب األىميػػة النسػػبية
وتطػوير المسػئولية البيئيػة والمجتمعيػة لمشػركات ، فػي تحسػيف IFRS-IAS والمجتمعيػة فػي ضػوء معػايير

إال أنػػو تػػـ عػػدـ قبػػوؿ الفػػرض ووجػػود إختبلفػػات بيػػنيـ نتيجػػة لتباعػػد المتوسػػط الحسػػابى اإلجمػػالى  المصػػرية
 عمى التوالى . (4.00) , (4.25)إلجابتيـ الخاصة بالمحور الخامس حيث بمغت 

  أف رفػػض الفػػرض جػػاء بمسػػتوى داللػػة sig. (0.043) (0.05)قتػػرب كثيػػرًا مػػف مسػػتوى المعنويػػةوىػػى ت  
أقػػػؿ مػػػايمكف ولكنيػػػا ذات داللػػػة وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أف اإلختبلفػػػات بػػػيف الفئتػػػيف وىػػػو مػػػا كػػػاف أقػػػرب لمقبػػػوؿ 

 إحصائية وىو ماأدى لعدـ قبوؿ الفرض الرابع .

 :  Correlation Matrixنتائج تحميؿ مصفوفة االرتباط  -5/5
بػػيف  Spearman's rhoوتحميػػؿ نتػػائج  معامػػؿ ارتبػػاط  سػػبيرماف يتنػػاوؿ الباحػػث فػػي ىػػذا الجػػزء عػػرض 

محددات البحث ، وذلؾ لمتعرؼ عمى قوة واتجاه ومعنوية العبلقػة بػيف محػددات البحػث. فكممػا اقتربػت قيمػة معامػؿ 



 

 

- 222 - 

جبػة االرتباط مف الواحد الصحيح كمما دؿ ذلؾ عمى قوة االرتباط بيف المحاور الرئيسػية لمبحػث ، وتػدؿ اإلشػارة المو 
عمػػػي أف العبلقػػػة طرديػػػة ، وتشػػػير أىػػػـ النتػػػائج المستخمصػػػة مػػػف التحميػػػؿ اإلحصػػػائي السػػػتخداـ أسػػػموب مصػػػفوفة 

 ( إلى ما يمي:  02كما يوضحيا الجدوؿ رقـ )  Correlation Matrixاالرتباط 

  توجػػد عبلقػػة ارتبػػاط عكسػػية ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المعوقػػات التػػي تحػػد مػػف تبنػػي الشػػركات المصػػرية
مميػػػة القيػػػاس واإلفصػػػاح عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػة والمجتمعيػػػة وكػػػؿ مػػػف متطمبػػػات القيػػػاس واإلفصػػػاح عػػػف ع

مػػػف ناحيػػػة ,  IFRS- IASاألنشػػػطة البيئيػػػة والمجتمعيػػػة فػػػي ضػػػوء تبنػػػي الشػػػركات المصػػػرية معػػػايير
 معػايير فػي تحسػيفىػذه الومجاالت مساىمة القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية فػي ضػوء 

، حيػػث أف قػػيـ مػػف ناحيػػة أخػػرى وتطػػوير المسػػئولية البيئيػػة والمجتمعيػػة لمشػػركات المصػػرية محػػؿ الدراسػػة 
/  1.10( وذلػؾ عنػد مسػتوى معنويػة أقػؿ مػف 0.665- ،  - 0.640معامػؿ االرتبػاط  تتػراوح مػا بػيف )

حيػث البحػث  عبلقة االرتباط العكسية عمى صدؽ العبارات المستخدمة في قيػاس متغيػرات, وتشير   1.12
ومجػػػاالت مسػػػاىمة القيػػػاس واإلفصػػػاح عػػػف أنػػػو كممػػػا إنخفضػػػت المعوقػػػات كممػػػا زادت تمبيػػػة المتطمبػػػات 

معػػايير فػػي تحسػػيف وتطػػوير المسػػئولية البيئيػػة والمجتمعيػػة ىػػذه الاألنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة فػػي ضػػوء 
 .لمشركات المصرية

 متطمبػػات القيػػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة  توجػػد عبلقػػة ارتبػػاط طرديػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف كػػؿ مػػف
مجػاالت مسػاىمة القيػاس  و IFRS- IASالبيئيػة والمجتمعيػة فػي ضػوء تبنػي الشػركات المصػرية معػايير

فػي تحسػيف وتطػوير المسػئولية البيئيػة  معػايير ىػذه الواإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء 
قيػػػاس واإلفصػػػاح عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػة والمجتمعيػػػة فػػػى والمجتمعيػػػة لمشػػػركات المصػػػرية وبػػػيف طبيعػػػة ال

( 1.290 – 1.599الشركات المصػرية محػؿ الدراسػة ، حيػث أف قػيـ معامػؿ االرتبػاط  تتػراوح مػا بػيف ) 
عمػػػى صػػػدؽ الطرديػػػة عبلقػػػة االرتبػػػاط  , وتشػػػير  1.12/  1.10وذلػػػؾ عنػػػد مسػػػتوى معنويػػػة أقػػػؿ مػػػف 

، ومساىمتيا في بنػاء مقومػات اإلطػار المقتػرح التػي تػدعـ  العبارات المستخدمة في قياس متغيرات البحث
بالشػركات المصػرية  IFRS-IAS القياس واإلفصاح عػف األنشػطة البيئيػة والمجتمعيػة فػي ضػوء معػايير 

عػف فػى تحقيػؽ الكثيػر مػف متطمبػات القيػاس واإلفصػاح معػايير ىػذه الحيث يسػاىـ تطبيػؽ  ,محؿ الدراسة 
المجتمعػػػي ( مػػػف خػػػبلؿ تفعيػػػؿ أطػػػر القيػػػاس الكمػػػي والنػػػوعي وأسػػػاليب  –جوانػػػب أداء الشػػػركة )البيئػػػى 

اإلفصػػػاح الكػػػاؼ والمبلئػػػـ عػػػف المعمومػػػات الماليػػػة وغيػػػر الماليػػػة فػػػي سػػػياؽ متجػػػانس ، وتتضػػػمف ىػػػذه 
المعمومػػات اإلفصػػاح عػػف المخػػاطر واليػػات مواجيتيػػا مػػف جانػػب اإلدارة ، ومػػدي االلتػػزاـ بالقضػػايا البيئيػػة 

 .واالجتماعية 

 متطمبػػات القيػػاس واإلفصػػاح عػػف معوقػػات و عبلقػػة ارتبػػاط طرديػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف كػػؿ مػػف  توجػػد
ومجػاالت مسػاىمة  IFRS- IASاألنشطة البيئيػة والمجتمعيػة فػي ضػوء تبنػي الشػركات المصػرية معػايير

ولية معػايير فػي تحسػيف وتطػوير المسػئىػذه الالقياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية فػي ضػوء 
البيئيػػة والمجتمعيػػة فػػى الشػػركات عبػػاء ألوا التكػػاليؼ البيئيػػة والمجتمعيػػة لمشػػركات المصػػرية وبػػيف طبيعػػة 

 , 1.040  ، 1.221المصػػػػػرية محػػػػػؿ الدراسػػػػػة ، حيػػػػػث أف قػػػػػيـ معامػػػػػؿ االرتبػػػػػاط  تتػػػػػراوح مػػػػػا بػػػػػيف ) 
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عمػػػى رديػػػة الطعبلقػػػة االرتبػػػاط  , وتشػػػير 1.12/  1.10( وذلػػػؾ عنػػػد مسػػػتوى معنويػػػة أقػػػؿ مػػػف 1.220
صدؽ العبارات المستخدمة في قياس متغيرات البحث ، ومساىمتيا في بناء مقومات اإلطار المقتػرح التػي 

بالشػػركات  IFRS-IAS تػػدعـ القيػػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة فػػي ضػػوء معػػايير 
بػاء البيئيػة والمجتمعيػة فػى عألوا , حيث أنو كممػا أمكػف التحديػد والقيػاس لمتكػاليؼ  المصرية محؿ الدراسة

متطمبػػػات المعوقػػػات وكػػػذلؾ تحقيػػػؽ  تمكنػػػت الشػػػركات مػػػف القضػػػاء عمػػػى الكثيػػػر مػػػف الشػػػركات المصػػػرية
 -IFRSالقيػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة فػػي ضػػوء تبنػػي الشػػركات المصػػرية معػػايير

IAS  معػػايير فػػي تحسػػيف ىػػذه الضػػوء مسػػاىمة القيػػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة فػػي و
 .وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات 

  توجػػد عبلقػػة ارتبػػاط طرديػػة ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف كػػؿ مػػف متطمبػػات القيػػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة
ومجػػاالت مسػػاىمة القيػػاس  IFRS- IASالبيئيػػة والمجتمعيػػة فػػي ضػػوء تبنػػي الشػػركات المصػػرية معػػايير

معػايير فػي تحسػيف وتطػوير المسػئولية البيئيػة ىػذه الاألنشطة البيئيػة والمجتمعيػة فػي ضػوء واإلفصاح عف 
( وذلػػؾ عنػػد 1.442) بينيمػػا والمجتمعيػػة لمشػػركات المصػػرية محػػؿ الدراسػػة ، حيػػث أف معامػػؿ االرتبػػاط  

 عمػى صػدؽ العبػارات المسػتخدمة فػيالطرديػة عبلقة االرتباط  وتشير 1.12/  1.10مستوى معنوية مف 
قيػاس متغيػرات البحػث ، ومسػاىمتيا فػي بنػاء مقومػات اإلطػار المقتػرح التػي تػدعـ القيػاس واإلفصػاح عػف 

حيػث  ,  بالشػركات المصػرية محػؿ الدراسػة IFRS-IAS األنشطة البيئية والمجتمعيػة فػي ضػوء معػايير 
وء تبنػػػي متطمبػػػات القيػػػاس واإلفصػػػاح عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػة والمجتمعيػػػة فػػػي ضػػػأنػػػو كممػػػا أمكػػػف تحقيػػػؽ 

مسػػػاىمة القيػػػاس واإلفصػػػاح عػػػف كممػػػا أدى ذلػػػؾ إلػػػى زيػػػادة  IFRS- IASالشػػػركات المصػػػرية معػػػايير
معػػايير فػػي تحسػػيف وتطػػوير المسػػئولية البيئيػػة والمجتمعيػػة ىػػذه الاألنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة فػػي ضػػوء 

 .لمشركات
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 ( 15جدوؿ رقـ )  
 عبلقة االرتباط  بشأف Spearman's rhoاختبار معامؿ ارتباط  سبيرماف   نتائج

 بيف مقومات االطار المقترح لمقياس واإلفصاح المحاسبى لؤلنشطة البيئية والمجتمعية 
 فى الشركات المصرية  IFRS-IASفى ظؿ معايير 

 متغيرات البحث

طبيعػػػػػػػػة القيػػػػػػػػاس  -1
واإلفصاح عػف األنشػطة 
البيئيػػة والمجتمعيػػة فػػى 

 الشركات المصرية
 

تكػاليؼ طبيعة ال-2
واالعبػػػػػػاء البيئيػػػػػػة 
والمجتمعيػػػػػػػة فػػػػػػػي 
 الشركات المصرية 

 

المعوقات التي تحد مف -3
تبنػػػػي الشػػػػركات المصػػػػرية 
عمميػػػة القيػػػاس واإلفصػػػاح 
عػػػػػػػف األنشػػػػػػػطة البيئيػػػػػػػة 

 والمجتمعية

متطمبػػات القيػػػاس واإلفصػػػاح -4
عف األنشطة البيئية والمجتمعيػة 
فػػػػػػػي ضػػػػػػػوء تبنػػػػػػػي الشػػػػػػػركات 

 IFRS- IAS.المصرية معايير

جػػػاالت مسػػػاهمة القيػػػاس واإلفصػػػاح م-5
عف األنشطػة البيئية والمجتمعية في ضوء 

، في تحسيف وتطوير IFRS-IASمعايير 
المسػػػئولية البيئيػػػة والمجتمعيػػػة لمشػػػركات 

 .المصرية

طبيعة القيػاس واإلفصػاح عػف -1
األنشػػػطة البيئيػػػة والمجتمعيػػػة 

 فى الشركات المصرية .
1.000 

.328** 
 
 

0.000 

.153* 
 
 

0.039 

.381** 
 
 

0.000 

.289** 
 
 

0.000 

طبيعػػػػػػة التكػػػػػػاليؼ واالعبػػػػػػاء -2
البيئيػػػػػػػػة والمجتمعيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي 

 الشركات المصرية .
 1.000 

.550** 
 

0.000 

.464** 
 

0.000 

.531** 
 

0.000 

المعوقات التػي تحػد مػف تبنػي -3
الشػػػػػػركات المصػػػػػػرية عمميػػػػػػة 
القيػػػػػػػػػاس واإلفصػػػػػػػػػاح عػػػػػػػػػف 
 األنشطة البيئية والمجتمعية.

  
1.000 

 

- .640** 
 

0.000 

- .665** 
 

0.000 

متطمبػػػػات القيػػػػاس واإلفصػػػػاح -4
عػػػػػػػػػػف األنشػػػػػػػػػػطة البيئيػػػػػػػػػػة 
والمجتمعيػػػة فػػػي ضػػػوء تبنػػػي 
الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػركات المصػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية 

 IFRS- IAS.معايير

   1.000 
.665** 

 
0.000           

مجػػػػػػاالت مسػػػػػاهمة القيػػػػػاس -5
واإلفصػػػػػػاح عػػػػػػف األنشطػػػػػػػػػػػة 
البيئيػػة والمجتمعيػػة فػػي ضػػوء 

، فػػػػػػػي IFRS-IASمعػػػػػػػايير 
تحسػػػػيف وتطػػػػوير المسػػػػئولية 
البيئيػػػة والمجتمعيػػػة لمشػػػركات 

 المصرية

    1.000 

 0001معامؿ االرتباط ذو داللة إحصائية عالية المعنوية عند   **
 0005 معامؿ االرتباط ذو داللة إحصائية عالية المعنوية عند  *

 

المصرية  مجتمعية في ظؿ تبني الشركاتقياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والالمقترح لمطار اإلخامسًا : 
 IFRS-IAS معايير التقارير المالية الدولية 
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ختبارات فروض البحث أف القياس واإلفصاح عف نتائج الباحث في ضوء  يقترح الدراسة الميدانية وا 
 األنشطة البيئية والمجتمعية يمكف أف يكوف طبقًا لئلطار التالى :

 

 
 
 

 
 يمارسوف                                    يمارسوف         

 
 
 
 
 

      
          

 
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويرى الباحث أف اإلطار المقترح لمقياس واإلفصاح لؤلنشطة البيئية والمجتمعية يمكف إيضاحو مف خبلؿ 
 :  المستويات التالية

 من إعداد الباحث در :المص

 يتطهببث انتطبيك يعىلبث انتطبيك

تذعيى االعتراف وانميبش 

نألنشطت انبيئيت 

 وانًدتًعيت

عن  إلفصبذتذعيى ا

األنشطـــت انبيئيــــــــــــت 

 وانًدتًعيــــت

 انًدتًع بصىرة عبيت

بحبر ينبزل  –أنهبر  –حيىانبث  –ببتبث ن –"بشر 

 خبيعبث...." –يذارش  –

 تكبنيف إزانت تهىث انهىاء  -

 تكبنيف إزانت تهىث انًيبه  -

 تكبنيف يعبندت انًخهفبث -

 تكبنيف اننضىة -

 تكبنيف انعالج واإلصالذ -

 ....... أخري  -

اندهبث انحكىييت انًختصت وانتشريعيت نسن انمىانين 

 ث انبيئيت وينظًبث انًدتًع انًذنًوانتشريعب

 

 تكبنيف تشريعيت  -

 تكبنيف االنتساو ببنمىانين وانتشريعبث    -

 ضغوط كبيرة
 تكاليف إستثمارية -
 تكاليف جارية -
 –) مواد  صريحةتكاليف  -

 خدمات (0 –أجور 
 تكاليف مستترة 0 -
 تكاليف بيئية محتملة0 -
 تكلفة الفرصة البديلة0 -
 أخرى00000000 -
 

انشركبث وينظًبث األعًبل 

 وانحكىيت واألنشطت األخري 

 

 تكبنيف تشريعيت  -

تكبنيف االنتساو ببنمىانين  -

 وانتشريعبث   

 لمجتمعيةواقاائمة التكاليف البيئية 
 غير يببشرة( –تكبنيف )يببشرة  -

 ثببتت( –تكبنيف )يتغيرة  -

 يرتبطت(–تكبنيف)يشتركت -

 ثتكبنيف خبصت ببنخبيب -

 تكبنيف خبصت ببنعًبنت -

 تكبنيف خبصت ببنخذيبث -

تكبنيف إزانت تهىث انهىاء  -

 وانًيبه 

 تكبنيف يعبندت انًخهفبث -

 تكبنيف انعالج واإلصالذ -

 ....... أخري  -

 

 لبئًت انذخم

 يضبف :

 انبيئيت وانًدتًعيت اإليراداث 

 يطرذ :

 انًصروفبث انبيئيت وانًدتًعيت

 

 نًلبئًت انًركس انًب

 يضبف :

 األصىل انبيئيت وانًدتًعيت 

 طىيهت األخم -

 انًتذاونت  -

 أخري -

 اإلنتسايبث انبيئيت وانًدتًعيت

 طىيهت األخم  -

 انًتذاونت -

 أخري -

 اإليضبحبث انًتًًت نهمىائى انًبنيت

 األصىل انبيئيت  انثببتت وإهالكتهب  -

 انمروض نشراء األصىل انبيئيت  -

 وانًدتًعيت     

 انت انتهىث ببنكًيتانًعبندت وإز -

 ..... أنخ-انعذد –انًسبحت  –   

 انتشدير ويعبندت انتصحر -

 إعبدة انتذوير نهًيبه وانًخهفبث  -

 انًسبهًبث انًدتًعيت انًختهفت -

 فروق تكبنيف انخبيبث  -

 وانًستهسيبث انصذيمت نهبيئت   

 انعًبنت وروي اإلحتيبخبث انخبصت -

 انبرايح انتذريبيت وانعالخيت  -

 .........أخري   -

 

 

 انتطبيك نتبئح

  IFRS-IASانميبش واإلفصبذ انًحبسبً نألنشطت انبيئيت فً انشركبث انًصريت طبمبً نًعبيير 
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 دوافع ومبررات القياس واإلفصاح :  المستوى األوؿ :

ف قبؿ الحكومات والمنظمات المينية ووكاالت حماية البيئة والمحافظة عمى تزايد الضغوط م فى ظؿ
المجتمع عمى الشركات بشكؿ عاـ والمموثة لمبيئة عمى وجو التحديد ، بضرورة تخفيض آثارىا السمبية والمحافظة 

كاليؼ واألعباء األمر الذي فرض عمى تمؾ الشركات تحمؿ المزيد مف الت, عمى الموارد الطبيعية وعدـ استنزافيا 
تكاليؼ االلتزاـ .... ( ، لذا كاف لزامًا عمى نظـ المحاسبة أف  –تكاليؼ بيئية محتممة  –المستترة  –)التقميدية 

تطور مف أدواتيا وأساليبيا لمقياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية المترتبة عمى ممارسة الشركات 
توفير المعمومات المبلئمة بشأنيا ل IFRS-IASبالمعايير المحاسبية  يانوالعمؿ عمى تضميألنشطتيا االقتصادية 

 فيما يمى : ويمكف بياف ذلؾ باإلطارالمقترح  لمفئات المستفيدة سواء فئات داخمية أو خارجية

تطالب فئات المجتمع بصفة عامة " األجيزة القومية ، والجيات الحكومية ، وجمعيات حماية البيئة ....  -0
 سف القوانيف والتشريعات الحازمة لممحافظة عمى البيئة ، وعدـ استنزاؼ مواردىا الطبيعية. " ، بضرورة

االستثمار  لتعظيـ األرباح مف خبلؿ القوانيف والتشريعات البيئية إلى الحد مف منظمات األعماؿ  تدفع -5
 مبية .مموثو لمبيئة، وتحميؿ فئات المجتمع المختمفة  بكافة احثار البيئية الس أنشطةفي 

نتيجة ليذا التدافع بيف المجتمع ومنظمات األعماؿ تصدر الحكومة والسمطة التشريعية القوانيف والقرارات  -2
 .IFRS-IASالبلزمة لممحافظة عمى البيئة بما فييا اإللتزاـ بتطبيؽ 

اليؼ والتي تتضح في صورة تكاليؼ مختمفة ) تكالبيئية والمجتمعية تتحمؿ الشركات الصناعية التكاليؼ   -0
تكاليؼ بيئية  تقميدية تظير في عناصر التكاليؼ المواد واألجور والمصروفات ، تكاليؼ مستترة ، 

 محتممة ........( نتيجة المحافظة عمى البيئة وعدـ استنزاؼ مواردىا الطبيعية .

 -واءيطالب المجتمع بضرورة اإلفصاح عما يتحممو نتيجة أنشطة منظمات األعماؿ المؤثرة عمى البيئة)ى -2
...ألخ( فى صورة تموث البيئة واسستنزاؼ الموارد الطبيعية إلعادة تحميميا عمى ىذه -تربة -مياه

 المنظمات مرة أخرى فى صورة رسـو أو ضرائب إضافية )ضريبة الكربوف مثبًل(.

نتيجة لما سبؽ يصبح مف الضرورى اإلعتراؼ والقياس المحاسبى لؤلنشطة البيئية والمجتمعية مف قبؿ  -4
 شركات ومنظمات األعماؿ ضروريًا وممزما ليا .ال

يصبح اإلفصاح المحاسبى عف األنشطة البيئية والمجتمعية مف قبؿ الشركات ومنظمات األعماؿ ضرورة  -1
الزمة إلعبلـ المجتمع بما تتحممو مف أعباء فى سبيؿ المحافظة عمى البيئة وبما تمثمو مف أىداؼ 

ؿ المجتمع والعمؿ فى مناخ إيجابى وليس سمبيًا تجاىيا بما يعزز التنمية المستدامة لتحسيف صورتيا داخ
 اإلستدامة واإلستمرارية لمشركة وتحقيؽ أىدافيا فى األجؿ الطويؿ . 

 المستوى الثانى : المعوقات والمتطمبات لمقياس واإلفصاح :  

وؿ التغمب عمى والمجتمعية وتحافيما يتعمؽ باألنشطة البيئية  IAS- IFRSتبني الشركات المصرية ت -0
 معوقات التطبيؽ ومف أىـ ىذه المعوقات طبقًا لترتيبيا كما جاءت بالدراسة الميدانية : 
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 . صعوبة فصؿ بعض تكاليؼ األنشطة البيئية والمجتمعية عف األنشطة االقتصادية لمشركة 

  المجتمعيػػة عػػدـ وجػػود معػػايير وقواعػػد إرشػػادية محػػددة تحكػػـ عمميػػة التسػػجيؿ والقيػػاس لؤلنشػػطة البيئيػػة و
 بالشركات.

  عػػدـ وجػػود معػػايير وقواعػػد إرشػػادية محػػددة تحكػػـ عمميػػة التسػػجيؿ والقيػػاس لؤلنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة
 بالشركات الصناعية .

  تخوؼ إدارة الشركة مف مخاطر اإلساءة لسمعتيا نتيجة اإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية. 

 مجتمعية ضػرورة اإلفصػاح عػف المبػادئ والسياسػات المحاسػبية يتطمب اإلفصاح عف األنشطة البيئية وال
 المرتبطة بمعالجة التكاليؼ وااللتزامات البيئية .

 . عدـ وجود أساليب قياس موضوعية ومحددة لقياس األنشطة البيئية والمجتمعية المتعمقة بأداء الشركة 

 فصػػػاح عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػة تخػػػوؼ إدارة الشػػػركة مػػػف تزايػػػد الضػػػغوط الحكوميػػػة واإلعبلميػػػة نتيجػػػة اإل
 والمجتمعية .

 . عدـ إدراج بعض التكاليؼ البيئية والمجتمعية نتيجة حدوثيا خارج الشركة 

 . عدـ وجود حسابات منفصمة لتسجيؿ وقياس األنشطة البيئية والمجتمعية التي تتعمؽ بأداء الشركة 

 اجمػػػة عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػة صػػػعوبة الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات التػػػي تعكػػػس التكػػػاليؼ واإليػػػرادات الن
 والمجتمعية نظرًا لعدـ انتظاـ السجبلت المحاسبية واإلحصائية .

تفعيؿ السابقة و  المعوقاتعمى لمتغمب   اإلستراتيجيات والسياسات المناسبةالشركات المصرية تضع  -5
لترتيبيا كما  مف خبلؿ توفير المتطمبات التالية طبقاً  القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية

 جاءت بالدراسة الميدانية : 

 . زيادة الوعي واإلدراؾ البيئي والمجتمعي لدى المسئوليف بالشركة 
  العمبلء  –زيادة الوعي واإلدراؾ البيئي والمجتمعي لدى األطراؼ ذات العبلقة بالشركة ) المورديف– 

 الجيات الحكومية ... (. –المساىميف  –البنوؾ 
 إدارة بيئية ومجتمعية جيدة. تطبيؽ الشركة نظـ 

  القيػػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة ب شػػموؿ تقريػػر مراقػػب الحسػػابات الخػػارجى عمػػى مػػدى إلتػػزاـ الشػػركات
 ولو فى جزء منفصؿ عف تقريره . IFRS-IASالبيئية والمجتمعية في ضوء معايير 

  لمقيػاس المحاسػبى وعمميػًا  مؤىمة عمميػاً البيئية توافر كوادر فنية ومحاسبية وخبراء في مختمؼ المجاالت
 لممنافع والتكاليؼ البيئية والمجتمعية .

  إعداد التقارير الدورية التي تعكس التكاليؼ واألعباء عف األنشػطة البيئيػة والمجتمعيػة التػي تػرتبط بػأداء
ئلفصػػاح عػػف األنشػػطة البيئيػػة لخارجيػػة ( –الشػػركة بصػػفة دوريػػة وتقػػديميا لمجيػػات المسػػتفيدة ) داخميػػة 

 .IAS IFRS-جتمعية في ضوء معايير والم

 . ضرورة تطوير النظاـ المحاسبي المالي ليشمؿ كافة األنشطة االقتصادية والبيئية والمجتمعية 

  وجػػود فريػػؽ مػػف المراجعػػة الداخميػػة بالشػػركات مخػػتص بمراجعػػة األنشػػطة البيئيػػة والمجتمعيػػة بتعقيػػداتيا
 .   الفنية والقانونية والصحية والمالية والمحاسبية 
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 وجود جيات تشريعية ورقابية مستقمة تمـز الشركة باإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية. 

 . تبني الشركة سياسات اإلنتاج النظيؼ في كافة مراحؿ العممية اإلنتاجية 
 . وجود فريؽ متكامؿ مف المحاسبيف والميندسيف والمحمميف ومسئولي الجودة والتطوير بالشركة 

في  IFRS-IASفي ظؿ االلتزاـ بمعايير  إلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعيةالقياس وايؤدى  -2
طبقًا التالية النتائج مف خبلؿ تحقيؽ  المصريةتحسيف وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات 

 :  لترتيبيا كما جاءت بالدراسة الميدانية

 ت البيئية والمجتمعية الحالية والمتوقع صدورىا تحديد احثار المالية الناجمة عف االلتزاـ بالتشريعا
 مستقببًل .

 . نخفاض جودة المعمومات المحاسبية  دقة العديد مف مؤشرات قياس األداء وا 

  توفير معمومات مبلئمة لممفاضمة بيف البدائؿ االستثمارية التي تدعـ اإلنتاج النظيؼ وتوفير منتجات
 أمنة بيئيًا ومجتمعيًا .

 يؼ البيئية وألداء العمميات والمنتجات وتسعيرىا بدقة.فيـ أفضؿ لمتكال 

 .تدعيـ المركز السوقي لمشركة بإنتاج منتجات غير ضارة بالبيئة 

 . تخفيض تكمفة المنتجات والخدمات وتعظيـ قدرتيا عمى المنافسة 

 . ترشيد التكاليؼ البيئية والمجتمعية التي تتحمميا الشركة 

 داخمية والخارجية الميتمة باألداء البيئي والمسئولية المجتمعية توفير معمومات مبلئمة لمجيات ال
 لمشركة .

 .المساعدة في تطوير وتشغيؿ نظاـ إداري بيئي لموحدة ككؿ 

 . تحسيف تقييـ األداء المالي والبيئي والمجتمعي معًا 

 . التغيراإليجابى في صورة الشركة نتيجة األداء البيئي مما ينعكس عمى إستمراريتيا 

 ة معدؿ العائد عمى االستثمارات البيئية والمجتمعية .زياد 

 
 
 
 
 

 المستوى الثالث : أدوات القياس واإلفصاح :  

مف خبلؿ القوائـ والتقارير التكاليفية والمالية  عف األنشطة البيئية والمجتمعيةالمحاسبى القياس واإلفصاح يتـ 
عمومات عف ىذه األنشطة لممستخدميف مف البيئة المحاسب المالى لتوفير المو التى يعدىا محاسب التكاليؼ 

 الداخمية والخارجية وتتمثؿ أىـ ىذه القوائـ التى يجب إعدادىا فيما يمى :
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وتشمؿ ىذه القائمة كافة عناصر التكاليؼ التى تحممتيا المنشأة  قائمة التكاليؼ البيئية والمجتمعية : -0
ء التحميؿ والتبويب المناسب ليذه التكمفة إلى مباشرة لممحافظة عمى البيئة والتنمية المجتمعية , مع إجرا

وغير مباشرة أو متغيرة وثابتة أو خاضعة لمرقابة وغير خاضعة لمرقابة أو جارية ورأسمالية أو تكمفة فترة 
مف التبويبات المتعددة لمتكاليؼ طبقًا لمغرض مف  غيرىاوتكمفة منتج أو فعمية ومعيارية وفرصة بديمة أو 

 .)تكاليؼ مختمفة ألغراض مختمفة(اإلستخداـ 

التى تيتـ بقياسيا الشركات محؿ الدراسة مرتبة عمى التكاليؼ واألعباء البيئية والمجتمعية وتشمؿ  
 مايمى : طبقًا لترتيبيا كما جاءت بالدراسة الميدانيةأساس أىميتيا النسبية 

 ئي.األعباء الناتجة عف التغيرات في صورة المؤسسة نتيجة األداء البي 

 . التعويضات البلزمة إلصبلح الضرر البيئي 
 . أعباء أنشطة البحث والتطوير، عمميات فحص وتقييـ المواقع، اإلدارة البيئية 
 . أعباء تحسيف أساليب التعبئة والتغميؼ 
 . تكاليؼ التخمص مف المنتجات الضارة والنفايات الصمبة 

  كمفة , ت تنقية الغازات المنبعثة في اليواءتكمفة المعدات المستخدمة لحماية البيئة )مثؿ أجيزة
 التصاريح البيئية البلزمة إلنشاء المصانع والتكاليؼ اإلخرى إلعتبارات بيئية( .

 تكاليؼ تدعيـ المركز السوقي لممؤسسة بإنتاج منتجات غير ضارة بالبيئة 

 . تكاليؼ إنشاء خط إنتاج جديد في موقع ال يضر باألفراد 

 ف.تكاليؼ تدريب العاممي 

 .تكاليؼ إزالة مسببات شكأوي العمبلء 

 .) تكاليؼ العبلج واألدوية )التاميف الصحي 

 .تكاليؼ معالجة التموث بسبب صدور تشريع جديد أو الضغط العاـ أو وقوع حادث 

 .تكاليؼ المساىمة بالضماف االجتماعي 

 .تكاليؼ معالجة التموث لممياه أو التربة نتيجة العمميات التشغيمية العادية 

 . اقساط اإلىبلؾ السنوية  لمعدات الحد  مف التموث والمحافظة عمى البيئة 

 . تكمفة انخفاض الطاقة االنتاجية و البشرية نتيجة التموث فى بيئة العمؿ 

 . تكاليؼ األنشطة لمنع انتاج المموثات 

 . تكاليؼ الدراسات البيئة 

 .تكاليؼ تنظيؼ التربة المموثة 

  عدـ االلتزاـ بالتشريعات البيئية و الضرر البيئي .الغرامات و الجزاءات نتيجة 

 . تكاليؼ الرقابة عمى معدالت التموث 

 . تكاليؼ تجميؿ وتشجير وأرصفة مناطؽ المجتمع 

 .تكاليؼ تبرعات لممؤسسات الخيرية والرياضية والتعميمية االجتماعية 

 . أعباء تقييـ واختيار المورديف عمى أساس األماف البيئى 



 

 

- 228 - 

 ة المياه الصناعية بواسطة الجيات الخارجية .تكمفة معالج 

 .تكاليؼ تطوير مقاييس األداء البيئي 

 . تكاليؼ التبرع لصالح البحث العممي والجامعات 

 . تكاليؼ فحص المنتجات وتكاليؼ المراجعة البيئية 

 . تكاليؼ معالجة مياه الصرؼ الصحي 

 . تكمفة عبلج العامميف المصابيف بأضرار تموث البيئة 

 فة تخزيف الخامات الخطرة .تكم 

 .تكمفة إعادة تمييد األراضى الزراعية المصابة بأضرار التموث الناتج مف المصنع 

وتشمؿ قائمة الدخؿ بعد القياس المحاسبى لصافى الدخؿ مف النشاط العادى لممنشأة كؿ مف  قائمة الدخؿ : -5
معية إذا لـ يسبؽ إضافتيا عمى تكمفة المنتج أو لمصروفات الخاصة باألنشطة البيئية والمجتواالمنافع)اإليرادات( 

 الخدمة كأحد عناصر التكمفة مثؿ فوائد القروض لشراء األصوؿ والمستمزمات البيئية والمجتمعية .

وتشمؿ كافة األصوؿ واإللتزامات المترتبة عمى قياـ المنشأة باألنشطة البيئية والمجتمعية  قائمة المركز المالى : -2
 يا طبقًا لطبيعتيا والغرض منيا إلى طويمة األجؿ ومتداولة وأخرى .عمى أف يتـ تصنيف

وتشمؿ كافة المعمومات اليامة والضروية الخاصة باألنشطة البيئية  اإليضاحات المتممة لمقوائـ المالية : -0
 والمجتمعية سواًء كانت فى صورة  :

  : ىبلك مالية  . إللتزامات الخاصة بياواألصوؿ واتيا اوتحتاج إلى إيضاح كاألصوؿ الثابتة وا 

  : وتقاس بالمترالمربع كالمساحات الخضراء التى أضافتيا أو تتوالىا المنشأة بالرعاية والصيانة ,  كمية
أوبالعدد كأعداد المستخدميف لنوادى ومطاعـ ومكتبات المنشأة , أوبالمتر المكعب كمعالجة مياه الصرؼ 

 دوير القمامة القابمة لمتدوير .الصحى والصناعى , أوبالكيمو أوالطف كإعادة ت

 : مثؿ وصؼ طرؽ التخمص مف المخمفات الصمبة , المحافظة عمى عدـ تموث اليواء والتربة ,  وصفية
 التوعية الصحية والمجتمعية مف المخاطر المختمفة كاإلدماف والتسرب مف التعميـ ومحو األمية .

 : ثار المترتبة عمى إستخداـ المنشأة لمخامات مثؿ األ تكمفة الفرصة البديمة والتكاليؼ التفاضمية
والمستمزمات الصديقة لمبيئة بداًل مف المموثة ليا وما يترتب عمى ذلؾ مف زيادة التكمفة لممنتج أو الخدمة , 
أو فصؿ العمالة غير المدربة بداًل مف تدريبيا , أو عدـ اإللتزاـ باإلشتراطات البيئية وسداد الغرامات إذا 

 تكمفة تنفيذ ىذه اإلشتراطات .  كانت أقؿ مف 

 
   

 النتائج والتوصياتالخبلصة و سادسا : 

وعػػدد , النتػائج المرتبطػػة باإلطػار النظػػري والدراسػة الميدانيػػة اإلسػػتنتاجات و توصػمت الدراسػػة إلػي العديػػد مػف 
 ما يمي:فييجاز إتناوليا ب يتـمف التوصيات 

 :لمبحثالمرتبطة باإلطار النظري الخبلصة  -6/1
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والتطبيؽ غير محدد المبلمح في البحث  المحاسبي البيئي والمجتمعىاإلفصاح  مفيـو بر يعت -1
استخداـ  مف، حيث يعتمد عمي طبيعة األىداؼ المرجو تحقيقيا فى منظمات األعماؿ المحاسبي 

عرض وتوصيؿ المعمومات المالية المتعمقة باألنشطة البيئية  ويمكف تعريفو بأنوالتقارير المالية ، 
الدورية, والمعمومات الكمية والوصفية فى السنوية و لمجتمعية فى القوائـ و التقارير المالية وا

اإليضاحات المتممة ليا ، ّمما يسيؿ ميمة المستخدميف لمتقارير فى إتخاذ قرارتيـ وتقييـ األداء 
 . البيئي والمجتمعى لممنشأة

في  لمنشآتتتحمميا ايجب أف التي  ديةكافة التضحيات اإلقتصاالتكاليؼ البيئية والمجتمعية ىي  -9
سواًء  أنشطتياأي أضرار قد تنتج عف  وتكاليؼ معالجةعمى البيئة وحمايتيا ة فظاحمسبيؿ ال

لتحسيف ، باإلضافة إلى تكاليؼ المشاركة في األنشطة المجتمعية تحممتيا المنشأة أو المجتمع 
 .البيئة التى تعمؿ فييا بمفيوميا الشامؿ

عف األنشطة نظاـ لممعمومات يقـو بإنتاج المعمومات المحاسبية وتوفيرىا  ئية ىيالبي المحاسبة -2
التكاليؼ مسئولية الشركة بشأف  لبياف مدى والمجتمعية لمستفيديف )داخمية/خارجية( , البيئية

، باإلضافة إلى تكاليؼ سواًء تحممتيا الشركة أو المجتمع عمى البيئة وحمايتيا واألعباء لممحافظة 
 . لتحسيف البيئة التى تعمؿ فييا الشركة بمفيوميا الشامؿاركة في األنشطة المجتمعية المش

عمى الشركات الضغوط و وظيور مفيـو التنمية المستدامة  المسئولية البيئية والمجتمعيةتنامي  -4
المجيودات الفاعمة في تبني سياسات واضحة لئلفصاح زيادة  لتحمؿ ىذه المسئولية قد أدى إلى

 – IFRSوالمجتمعى وىو ما أنعكس فى بعض ماتحتويو معايير عف األداء البيئي ى المحاسب

IAS . 

ما زاؿ البعد البيئي والمجتمعي مف التحديات الواضحة أماـ العمؿ المحاسبي ، ورغـ عدـ وجود  -5
 IFRS-IASمعيار دولي يناقش األبعاد البيئية والمجتمعية لمشركات ، إال أف بعض معايير 

معينة تناقش بشكؿ صريح أو بشكؿ ضمني بعض اإلفصاحات المرتبطة باعتراؼ  تضمنت أجزاء
وقياس األصوؿ وااللتزامات البيئية و تتوقؼ درجة ومستوى اإلفصاح عف األداء البيئي والمجتمعى 

 عمى عدة  محددات أىميا قوة التشريعات البيئية  IFRSوفقا لمعايير التقارير المالية الدولية 
رؤية المنشأة اإلستراتيجية لموضوع و  بيئة المعمومات والتقرير الماليات لمبيئة و وحساسية الشرك

 وحجـ الشركة . نوع األداء البيئي لممنشأة اإلبعاد البيئية والمجتمعية

توفير معمومات تتعمؽ باإلفصاح عف التنوع في أشكاؿ في  IFRS-IASمعايير يسيـ تطبيؽ  -6
, ياسات والمتطمبات البيئية والمكافآت والحوافز البيئية الفساد البيئي والمجتمعي ومناقشة الس

إلفصاح عف المخاطر البيئية التي تتعرض ليا الشركة بشكؿ وصفي وكمي  مف خبلؿ تحديد وا
المتعمقة بسياسات ومراقبة وتقييـ ممارسات إدارة المخاطر   Risk Profileحجـ المخاطر 

 المسؤولية المجتمعية .
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 IFRS-IAS)معايير إستخداـ) IASBمجمس معايير المحاسبة الدولية  بيفالتكامؿ بيف يؤدى  -7

اكثر  مالية وغير ماليةتوفير معمومات مف  (IIRC) المجمس الدولي إلعداد التقارير المتكاممةو 
عمومات شاممة عف االداء البيئى توفير م و،  مبلئمة وشفافية ، وتقارير مالية قابمة لممقارنة

الثبلثة ، االقتصادي واالجتماعي والبيئي ، بما يساىـ في تقديـ نظرة متكاممة  ووالمجتمعي بجوانب
لى , و  عف قدرة الشركة عمي خمؽ قيمة حقيقة الصحاب المصالح ف مستخدمي القوائـ يتمكا 

لممفاضمة   Disclosure analysisوالتقارير المالية مف االعتماد عمي أسموب تحميؿ المحتوى 
بيف الشركات المختمفة وتشمؿ: تقارير اإلدارة ، تقارير االستدامة ، التقارير البيئية , تقارير عف 

بجانب  المسئولية المجتمعية ، تقارير الحوكمة , التقارير االستراتيجية ، وتقارير عف المخاطر
 التقارير المالية .

 : سة الميدانية واختبار فروض البحثالنتائج المرتبطة بالدرا : 6/2

دراؾ فئتى الدراسة ) -2 الذيف أجابوا بأف نظـ المحاسبة كشفت نتائج الدراسة الميدانية عف وعي وا 
والذيف أجابوا ( ، )بمتطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية تفىالمطبقة حاليًا 

مبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية بمتط ال تفىبأف نظـ المحاسبة المطبقة حاليًا 
وكذلؾ طبيعة واإلفصاح عف االنشطة البيئية والمجتمعية  طبيعة القياس( ألىمية والمجتمعية

محؿ الدراسة ، حيث تطالب فئات المجتمع بصفة  الشركات المصرية في التكاليؼ واألعباء البيئية 
جمعيات حماية البيئة .... " ، بضرورة سف عامة " األجيزة القومية ، والجيات الحكومية ، و 

القوانيف والتشريعات الحازمة لممحافظة عمى البيئة ، وعدـ استنزاؼ مواردىا الطبيعية ، باالضافة 
الي اف اإلفصاح المحاسبى عف األنشطة البيئية والمجتمعية مف قبؿ الشركات ومنظمات األعماؿ 

و مف أعباء فى سبيؿ المحافظة عمى البيئة وبما اصبح ضرورة الزمة إلعبلـ المجتمع بما تتحمم
تمثمو مف أىداؼ التنمية المستدامة لتحسيف صورتيا داخؿ المجتمع والعمؿ فى مناخ إيجابى وليس 

 سمبيًا تجاىيا بما يعزز اإلستدامة واإلستمرارية لمشركة وتحقيؽ أىدافيا فى األجؿ الطويؿ . 

دراؾ فئتى الدراسة لطبيعة المعوقات التى تحد مف تبنى كشفت نتائج الدراسة الميدانية عف وعي وا   -9
عممية القياس واإلفصاح المحاسبي عف االنشطة البيئية لالشركات المصرية محؿ الدراسة 

والمجتمعية ، ومف أىـ ىذه المعوقات طبقًا لمدراسة الميدانية ، صعوبة فصؿ بعض تكاليؼ 
دية لمشركة ، تمييا عبارة عدـ وجود أساليب قياس األنشطة البيئية والمجتمعية عف األنشطة االقتصا

موضوعية ومحددة لقياس األنشطة البيئية والمجتمعية المتعمقة بأداء الشركة واخيرا صعوبة مقابمة 
اإليرادات بالتكاليؼ البيئية والمجتمعية عند القياس واإلقصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية 

د إرشادية محددة تحكـ عممية التسجيؿ والقياس لؤلنشطة البيئية لمشركة . وعدـ وجود معايير وقواع
 والمجتمعية بالشركات.

كشفت نتائج الدراسة الميدانية عف وجود فروؽ معنوية بيف فئتى الدراسة بشأف المعوقات التى تحد  -2
مف تبنى الشركات المصرية محؿ الدراسة عممية القياس واإلفصاح المحاسبي عف االنشطة البيئية 

http://www.theiirc.org/
http://www.theiirc.org/
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المجتمعية  تمثمت أىميا في عبارة تخوؼ إدارة الشركة مف مخاطر اإلساءة لسمعتيا نتيجة و 
، وذلؾ العتقاد اإلدارة العميا لبعض شركات عينة اإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية 

 .الدراسة الي اف نشر المعمومات البيئية والمجتمعية قد يضر بالمركز التنافسي ليذه الشركات

 عمى المعوقات  التى تحد مف فاعمية عممية  أف التغمبلشركات المصرية محؿ الدراسة اترى  -4
مف  يمكف أف يتـ  IFRS-IASالقياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية وفقا لمعايير 

 خبلؿ المتطمبات التالية وجاءت أىميا طبقًا لمدراسة الميدانية كالتالي :

 ي والمجتمعي لدى المسئوليف بالشركة .زيادة الوعي واإلدراؾ البيئ 

  زيػادة الػػوعي واإلدراؾ البيئػػي والمجتمعػػي لػدى األطػػراؼ ذات العبلقػػة بالشػػركة ) المػػورديف– 
 الجيات الحكومية ... (. –المساىميف  –البنوؾ  –العمبلء 

 .تطبيؽ الشركة نظـ إدارة بيئية ومجتمعية جيدة 
 دى إلتػزاـ الشػركات  بالقيػاس واإلفصػاح عػف شموؿ تقرير مراقب الحسابات الخارجى عمى مػ

ولو فى جزء منفصؿ عػف تقريػره  IFRS-IASاألنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء معايير 
. 

كشفت نتائج الدراسة الميدانية عف وجود فروؽ معنوية بيف فئتى الدراسة بشأف متطمبات القياس  -5
 -IFRS.لشركات المصرية معاييرواإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء تبني ا

IAS  تمثمت أىميا في عبارة وجود فريؽ مراجعة داخمية مف تخصصات فنية وقانونية
حيث يجب عمي الشركات وضع معايير  , ومحاسبية  لمراجعة األنشطة البيئية والمجتمعية

رشادات إعداد تقارير المراجعة المبلئمة لتمؾ األغراض والتاكد مف صحة ودقة  وأسس وا 
البيانات المتعمقة  باإلداء البيئى والمجتمعي لتمؾ الشركات والمثبتة في الدفاتر والسجبلت 
المحاسبية وغير المحاسبية والقوائـ المالية أو اية تقاير خاصة باالداء البيئى والمجتمعي 

 والتحقؽ مف سبلمو العرض واإلفصاح. 

يف أجابوا بأف نظـ المحاسبة المطبقة حاليًا الفئة األولى )الذ اف كشفت نتائج الدراسة الميدانية  -6
بمتطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية( ىي األكثر إدراكا لمجاالت  تفى

، في IFRS-IAS  مساىمة القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء معايير
وقد اتجيت آراء الفئة األولى  ت المصريةتحسيف وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركا

إلى ترتيب عدد مف البنود كأىـ المساىمات التي يمكف أف تقدميا المعايير في سبيؿ تحسيف 
 االداء البيئي لتمؾ الشركات وىي كالتالي: 

  تحديػػد احثػػار الماليػػة الناجمػػة عػػف االلتػػزاـ بالتشػػريعات البيئيػػة والمجتمعيػػة الحاليػػة والمتوقػػع
 مستقببًل".صدورىا 

 تخفيض تكمفة مف خبلؿ  تدعيـ المركز السوقي لمشركة بإنتاج منتجات غير ضارة بالبيئة
 المنتجات والخدمات وتعظيـ قدرتيا عمى المنافسة .
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  توفير معمومات مبلئمة لمجيات الداخمية والخارجية الميتمة باألداء البيئي والمسئولية
 المالي والبيئي والمجتمعي معًا .تحسيف تقييـ األداء و  المجتمعية لمشركة 

  مما ينعكس عمى إستمراريتيا والمجتمعى التغيراإليجابى في صورة الشركة نتيجة األداء البيئي
. 

 :البحث توصيات – 6/3

فػػي ظػػؿ تزايػػد اإلىتمػػاـ مػػف قبػػؿ الػػدوؿ والمنظمػػات والشػػركات بالمسػػئولية البيئيػػة والمجتمعيػػة لتحقيػػؽ التنميػػة 
تطبيػػػؽ معػػػايير ضػػػرورة القيػػػاس واإلفصػػػاح المحاسػػػبى مػػػف خػػػبلؿ بطمبػػػو ذلػػػؾ مػػػف المحاسػػػبة تيالمسػػػتدامة , ومػػػا 

IFRS-IAS  تتمثػػػؿ أىػػػـ وفػػػى ضػػػوء نتػػػائج البحػػػث  ,تحسػػػيف وتطػػػوير المسػػػئولية البيئيػػػة والمجتمعيػػػة لمشػػػركاتل
 : فىتوصيات ال

ئيػػػة يالب متكػػػاليؼ والمنػػػافعالمحاسػػػبى لاإلفصػػػاح  لمقيػػػاس ومصػػػري محاسػػػبي  دليػػػؿ إصػػػدارالعمػػػؿ عمػػػى  -2
فػػػي ضػػػوء  تػػػنظـ عػػػرض المعمومػػػات لمحكػػػـ عمػػػي مسػػػاىمتيا فػػػي دعػػػـ التقريػػػر المػػػالي كأليػػػةوالمجتمعيػػػة 

رشادات المنظمات المينية واألكاديمية المحمية والدولية لحيف إصدار معيػار محاسػبى خػاص  توصيات وا 
 .باألنشطة البيئية والمجتمعية

بسػػػوؽ االوراؽ الماليػػػة بإعػػػداد ونشػػػر تقػػػارير األعمػػػاؿ ضػػػرورة التػػػزاـ إدارات الشػػػركات المصػػػرية المقيػػػدة  -9
والمجمػػػس الػػػدولي إلعػػػداد  IASBالمتكاممػػة طبقػػػا لمتوافػػػؽ المبػػػـر بػػػيف مجمػػػس معػػػايير المحاسػػػبة الماليػػػة 

 .IIRCالتقارير المتكاممة 

تبنى الييئة العامة لمرقابة المالية والبورصة المصرية آليات مف شأنيا اف تمـز الشركات المصرية  -2
إلفصاح المحاسبي الكامؿ عف المعمومات المالية وغير المالية المرتبطة باالنشطة البيئية واالجتماعية با

 . IFRS-IAS معاييررد في و والتقيد بما 

نشر الوعي البيئي والمجتمعي لدي كافة االطراؼ ذات العبلقة بالشركات المصرية بدور وأىمية  -4
, ووضع حوافز لتشجيع الشركات عمى عمي المجتمع ككؿ  المسئولية االجتماعية لمشركات وتأثيراتيا

 القياس واالفصاح عف االنشطة البيئية والمجتمعية .

كميات التجارة بالجامعات المصرية بأجزاء تفصيمية تتضمف طبيعة المحاسبة بضرورة تضميف مناىج  -5
 القياس واإلفصاح المحاسبي عف االنشطة البيئية والمجتمعية .

البحوث المحاسيبية التي تقدـ تفسيرا إضافيا عف أثر اإلفصاح المحاسبي عف االنشطة  اجراء المزيد مف -6
 البيئية والمجتمعية عمي أداء وقيمة الشركات المقيدة بسوؽ األوراؽ المالية المصرية.

 البحثمراجع 

 المراجع العربية :  -1
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دراسة تطبيقية  - المجتمعيةإبراىيـ ، عبلء الديف توفيؽ ، " محددات وحوافز التقرير عف المسئولية   -2
، كمية التجارة ، جامعة  المجمة العممية لمتجارة والتمويؿعمى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية " ، 

 . 9224ؿ ، المجمد الثاني ، و طنطا ، العدد األ

إطار مقترح لئلفصاح المحاسبي في التقارير المتكاممة لؤلعماؿ عف , " أحمد , سعد محمد بيومي    -9
كمية التجارة ,  , غير منشورة , , رسالة دكتوراه   "لبعديف البيئي واالجتماعي مع دراسة تطبيقيةا

 . 9225, جامعة األسكندرية 

عمى  Sustainabilityأثر اإلفصاح عف أنشطة التنمية المستدامة , " ياسر احمد السيد, الجرؼ  -2
المؤتمر العممى األوؿ لقسـ  " ميدانية – دراسة نظرية –جودة التقارير المالية في البنوؾ السعودية 

,  " جتماعية في مصرإلدور المحاسبة والمراجعة في دعـ التنمية اإلقتصادية وا"المحاسبة والمراجعة 
 .5011مايو ,  جامعة األسكندرية –كمية التجارة 

ولي حوؿ سموؾ أىمية المحاسبة البيئية في استدامة التنمية ، الممتقى العممي الد"الجوزى , جميمة ,  -4
جامعة قاصدي  ، "المؤسسات االقتصادية في ظؿ رىانات التنمية المستدامة والعدالة االجتماعية

 . 9228, نوفمبر  مرباح, الجزائر 
"  ،  لمنظمات األعماؿ  المجتمعيةالساقي ،سعدوف ميدي ؛ نور ، عبد الناصر "  محاسبة المسئولية  -5

 .  9222،  جامعة اإلسراء  ، عماف ، األردف

 . 2992الشيرازي, عباس ميدي , نظرية المحاسبية , دار السبلسؿ ,  الكويت ,  -6
دراسة تطبيقية عمى الشركات  -عف التكاليؼ البيئية  اإلفصاحجمعة ، " منافع  رالقطاطى ، مني  -7

كمية ،  غير منشورة, رسالة ماجستيرالصناعية المساىمة المدرجة في سوؽ الماؿ الفمسطيني" ، 
 . 9227، ، الجامعة اإلسبلمية ، غزم  التجارة

نموذج مقترح لئلفصاح المحاسبى عف التنمية المستدامة لمنشآت األعماؿ "بدر , عصاـ عمى فرج ,  -8
دارة األعماؿ  المجمة العممية لمبحوث والدراسات التجارية, "-دراسة ميدانية–المصرية  , كمية التجارة وا 

 .9222الثامف والعشروف , , جامعة حمواف , العدد الرابع ,المجمد

المجمة العممية لقطاع كميات   ،" تيامي ،عز الديف فكري ،" اإلطار العممي لنظـ محاسبة اإلدارة البيئية  -9
 .2011 ، جامعة األزىر، القاىرة ، العدد الثامف ، ينايرالتجارة 

عربية السعودية قياس تكمفة تموث البيئة لصناعة تكرير الزيت بالمممكة ال"حسف ,أحمد فرغمى ,   -22
،  كمية العموـ االدارية ، جامعة الممؾ سعود ، الرياض، " بالتطبيؽ عمى مصفاة الرياض لمبتروؿ

2982 . 

مجمة ،  حسف , أحمد فرغمي ، "منيجية مقترحة لمتقييـ المحاسبي لبرامج رقابة عناصر تموث البيئة" -22
لمجمد ، ا ؿو جامعة القاىرة، العدد األ ، ، مركز البحوث والدراسات البيئية القاهرة لمعمـو البيئية

 .9222ؿ، يناير و األ
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مركز تطوير ، " حسف ، أحمد فرغمى ، "البيئة والتنمية المستدامة اإلطار المعرفي والتقييـ المحاسبي  -29
، مشروع الطرؽ المؤدية إلى التعميػـ العػالي، ، جامعة الدراسات العميا والبحوث في العمـو الهندسية

 .9227لى، مارسو بعة األالقاىرة، الط

مجمة البحوث حنا , نعيـ فييـ ،"التكاليؼ البيئية االستثمارية وآثرىا عمى معمومات القوائـ المالية"،  -22
 .9228ؿ، المجمد الثبلثيف، يناير و , كمية التجارة، جامعة الزقازيؽ، العدد األ التجارية

" عنيا في المؤسسات الصناعية فصاحاإلو القياس المحاسبي لمتأثيرات البيئية "حناف , سعيدى سياؼ ,  -24
, جامعة قسطنطينة , كمية العمـو اإلقتصادية وعمـو التسيير , غير منشورة, رسالة ماجستير  ,

 .9224,  الجزائر
عمى  المجتمعيةخميؿ ، عمى مصطفى " قياس األثر التفاعمي لممحتوى المعموماتى لتقرير المسئولية  -25

مجمة دراسة تطبيقية " ،  -المؤشر المصري لمسئولية الشركات  جودة األرباح المحاسبية في ضوء
 . 9222،كمية التجارة ، جامعة القاىرة ،  المحاسبة المصرية

سعيد ، ناصر خميفة ، "إطار مقترح لئلفصاح عف المسئولية االجتماعية لمشركات المساىمة  -26
 .9226، العدد الثاني ، ، جامعة عيف شمس ، كمية التجارة مجمة الفكر المحاسبيالسعودية" ، 

االجتماعى  األداءاالطار العممى لممراجعة االجتماعية بيدؼ قياس وتقييـ "سبلمو , نبيؿ فيمى ,  -27
 .2984،  كمية التجارة ، جامعة قناة السويس،  غير منشورة,  رسالة دكتوراة،  "لممنظمات

دراسة ميدانية " ،  -اليؼ البيئية سويمـ ، حسف عمى ، " المتطمبات النظرية والعممية لمتقرير عف التك -28
 .9222العدد الثاني ، ، كمية التجارة ، الزقازيؽ ،  مجمة البحوث التجارية

غير المالى عبر تقرير األعماؿ المتكاممة عمى  اإلفصاحأثر "شرؼ , ابراىيـ احمد ابراىيـ ,  -29
ة كمية التجارة لمبحوث مجم , "دراسة تجريبية –تقييـ المستثمريف لمقدرة الشركة عمى خمؽ القيمة 

 . 9225, كمية التجارة , جامعة األسكندرية , العدد الثانى , المجمد الثانى والخمسوف ,  العممية

 وزارة الدولة لشئوف البيئة ، لبنافشعيب،ماجدة ، " المحاسبة البيئية " ، ورقة عمؿ مقدمة :   -92
 .9229، بيروت ، 

المحاسبي البيئي  اإلفصاحبيئي ودوره في تطبيؽ الوعي ال"صالح , موسى محمد عبدااهلل  ,   -92
,  "مة العامة وأثره عمى قرارات المستثمر في سوؽ عماف الماليھفي الشركات الصناعية األردنية المسا

 .9225, كمية إدارة األعماؿ جامعة الجناف , لبناف , غير منشورة, رسالة دكتوراه 
يؼ البيئية : إطار مقترح لحصر التكاليؼ البيئية دراسة تحميمية لمتكال",  حسيف عبد البر, عمرو -99

, كمية التجارة,جامعة عيف  المجمة العممية لئلقتصاد والتجارة,  "فى القطاع الصناعى المصرى
 .9222ؿ ,و شمس,العدد األ

عبد السيد ، ناظـ حسف ، " اإلطار المقترح لئلفصاح عف المعمومات البيئية في النظاـ  -92
،  مجمة كمية اإلدارة واالقتصاد سة تطبيقية في شركة مصافي الجنوب " ،درا  -المحاسبي الموحد 
 .9222جامعة البصرة ، 
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القياس واإلفصاح المحاسبي في القوائـ المالية وفؽ المعايير المحاسبية  عبد المطيؼ , شادو , " -42
غير  ماجستير ,  ,"دراسة ميدانية لعينة مف البنوؾ التجارية الجزائرية لمدينة ورقمة  IFRS/IAS الدولية

 جامػػعة قاصدي مربػاح ػػ ورقمػة,, كمية العموـ اإلقتصادية والتجارية و عمـو التسببر  منشورة ,
 . 4112 الجزائر ,

عمي ، أيمف صابر سيد ، " مدخؿ محاسبي مقترح لقياس وتقييـ أداء البعد البيئي في مصر   -95
رة ، جامعة  عيف شمس، العدد الثاني، ديسمبر ، كمية التجا مجمة الفكر المحاسبيدراسة ميدانية " ، 

9228. 

الممتقى الدولي الثاني , نمو  ," الػبيئي احفاؽ و المعوقات األداءالمحػاسبة عف " , نواؿ , عمارة -46
 جامعة ورقمة , الجزائر ," البيئي األداءالمالي و تحديات  األداءالمؤسسات و االقتصاديات بيف تحقيؽ 

 .9222, نوفمبر 

،  "ترشيد القياس المحاسبي لؤلداء االجتماعى فى الوحدات االقتصادية" ,, جورج دانياؿ غالى  -97
 .2987،  كمية التجارة ، جامعة عيف شمسرسالة دكتوره غير منشورة ، 

البيئي في ظؿ  األداءالمحاسبة البيئية كآلية لدعـ وتحسيف "ضويفى, حمزة ,  ;فارس , فضيؿ  -98
, الممتقى الدولي الثاني , نمو المؤسسات و االقتصاديات بيف تحقيؽ  "المسؤولية االجتماعية لممؤسسة

 .9222, نوفمبر  جامعة ورقمة , الجزائرالبيئي،  األداءالمالي و تحديات  األداء
قريفة ، مسعود عمي عمر ، " القياس المحاسبي لتكاليؼ التموث باستخداـ أسموب قيمة   -99

 .9222ؿ، و ، كػمية  التجارة، جامعة طنطا، العدد األالتمويؿالمجمة الػعممية لمتجارة و العقارات " ، 

عنيا في القوائـ المالية لتحسيف  اإلفصاحات ، "  القياس المحاسبي لمتكاليؼ البيئية و و العبيدي ، مي -22
غير ,  رسالة دكتورام دراسة حالة مجموعة مف المؤسسات الصناعية في الجزائر " ، -البيئي  األداء

 .9224،  عمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير ، جامعة محمد خيضركمية ال،  منشورة

البيئي عمى مخاطر األعماؿ  األداءالمحاسبي عف  اإلفصاحمحمد ، طارؽ مختار " تقييـ أثر   -22
، كمية  المجمة العممية لمتجارة والتمويؿ، المصرية "   ياتأو البتر وكيمبالتطبيؽ عمى شركات صناعة 

 .9224ؿ ، المجمد الثاني ، و ة طنطا ، العدد األالتجارة ، جامع

ا ھمية القياس المحاسبي لمتكاليؼ البيئية ودورھأ" ,الخفاؼ , ىيثـ ىاشـ  ;, طو عميوي   ناصر -34
 , مجمة اإلدارة واإلقتصاد,   "في تفعيؿ جودة المعمومات المحاسبية التخاذ القرارات دراسة استطبلعية

 .9229,  99الخامسة والثبلثوف , العدد  السنةجامعة الموصؿ , العراؽ , 
التقارير المتكاممة كمدخؿ لمتغيير الداخمى فى الشركات المساىمة "يوسؼ ، جماؿ عمى محمد ،  -22

, كمية التجارة , جامعة عيف شمس , العدد الثانى  مجمة الفكر المحاسبى , "دراسة إستكشافية-المصرية
 . 9225, السنة التاسعة عشر , يوليو 

، جماؿ عمى محمد ، " متطمبات التوافؽ مع معايير التقارير المالية الدولية في المممكة يوسؼ  -24
، كمية التجارة ، المعيد العالي لمحاسبات  مجمة الشروؽ لمعمـو التجاريةالعربية السعودية " ، 

 . 9222وتكنولوجيا المعمومات ، العدد الرابع ، 
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 ,  األمـ المتحدة منشورات,   Braundtland Commission   تقرير لجنة برانػت الند -25
2987. 

 . 9225,  2992,  إصدارات األمـ التحدةدليؿ الحسابات القومية , -26

 . 9222,  إصدارات األمـ التحدةالدليؿ البيئى ,  -27

االقتصػػادي واالجتمػػاعي , المجنة اإلحصائية  , تقرير لجنة الخبراء  , المجمس األمـ المتحدة  -28
 .   ٤٠٠٢االقتصادية , الدورة الثامنة واألربعوف مارس  –البيئية المعنية بالمحاسبة 
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المحاسػػبى عػػف  اإلفصػػاحالبحػػث ، ييػػدؼ إلػػى التعػػرؼ عمػػى  طبيعػػة  القيػػاس و  ويمثػػؿ ىػػذا االستقصػػاء جػػزءًا مػػف 
البيئية والمجتمعيػة والتكػاليؼ واألعبػاء المرتبطػة بيػا التػى تتحمميػا الشػركات، والكشػؼ عػف أىػـ المعوقػات  األنشطة

عػف  اإلفصػاحاس و البيئية والمجتمعية بيا ، وتحديد أىـ متطمبات القيػ األنشطةعف  اإلفصاحالتي تحد مف القياس و 
فػػػى  IFRS-IAS، وأخيػػػرًا بيػػػاف اإللتػػػزاـ بمعػػػايير  IFRS-IASالبيئيػػػة والمجتمعيػػػة فػػػي ضػػػوء معػػػايير  األنشػػػطة

 عف المسئولية البيئية والمجتمعية بالنسبة لمشركات .  اإلفصاحتحسيف وتطوير القياس و 
 لذا

قائمػػة االستقصػػاء  , ونؤكػػد لسػػيادتكـ بػػأف أكػػوف شػػاكرًا لسػػيادتكـ التكػػـر باإلجابػػة عمػػى األسػػئمة الػػواردة ب     
 إجاباتكـ ستكوف موضع تقدير وسرية تامة ، ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط .

 مع خالص احترامي وتقديري  ،،،
                                                        الباحػػػػػػػػث                                                                                               

 د/ رمضاف عبد الحميد الميهي                                                                      
جامعة  -كمية التجارة                                                                                

 نة الساداتمدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : بيانات عامة لمستوفي القائمة 
 أسـ الشػػػػػػػػركة :.......................................    نشاط الشركة :......................

 المؤهؿ العممي : .......................  ...................................... اإلدارة التابع لها : 
 ........................سنوات الخبرة :.....................................    وظيفة الحالية  : ال

( أماـ الدرجة التي تعبر عف وجهة نظرؾ عند إلجابة عمى األسئمة√برجاء وضع عبلمة )  

 فى الشركات المصرية :أواًل : طبيعة القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية 
غير قميؿ متوسط  هاـهاـ  الوضع الحالى لمشركة بشأف  القياس واإلفصاح المحاسبى عف األنشطة البيئية والمجتمعية   -أ
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 جداً 
(5) 

األهمية  (4)
(3) 

األهمية 
(2) 

هاـ 
(1) 

تفي نظـ المحاسبة المطبقة حاليًا بمتطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية  -1
. 

     

تقػػـو إدارة الشػػركة حاليػػًا بتطػػوير أنظمػػة المحاسػػبة المطبقػػة لمقيػػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة  -2
 البيئية والمجتمعية ، بجانب األنشطة االقتصادية .

     

      أغراض الشركة مف القياس واإلفصاح المحاسبى عف األنشطة البيئية والمجتمعية   –ب 

      ادرة عف وكاالت حماية البيئة وتنمية المجتمع . اإللتزاـ بالقوانيف والتشريعات الص -3

      الخاصة باألبعاد البيئية والمجتمعية . 14000الحصوؿ عمى شهادة األيزو  -4

      تحقيؽ ميزة تنافسية عمى أساس التفوؽ اقتصاديًا وبيئيًا ومجتمعيًا . -5

      .  IFRS-IASاإللتزاـ بمعايير المحاسبة  -6

      ية اإلفصاح المحاسبى لمشركة عف األنشطة البيئية والمجتمعية  كيف –ج 

      إلفصاح في صمب القوائـ المالية. -7

      إلفصاح في تقرير منفصؿ عف التقارير المالية . -8

      إلفصاح ضمف اإليضاحات المتممة لمميزانية . -9

      إلفصاح ضمف تقرير مجمس اإلدارة . -10

      إلفصاح في تقرير ضمف التقارير المتكاممة  لمشركة .با -11

      اإلفصاح في تقرير وصفى فقط . -12

      اإلفصاح في تقرير وصفى /كمى فقط . -13

توجد وسائؿ أخرى لئلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية. اذكرها وحدد درجة أهميتها مف وجهة 
 نظرؾ ؟

............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 

 

     

 
 ثانيًا : طبيعة التكاليؼ واألعباء البيئية والمجتمعية فى الشركات المصرية :

 التكاليؼ واألعباء البيئية والمجتمعية المقاسة فى شركتؾ -14
 دقة فى قياسها ودرجة ال      

 عالية جداً 
(5) 

 عالية
(4) 

متوسطة 
(3) 

قميمة 
(2) 

منعدمة 
(1) 

 . تكمفة معالجة الميام الصناعية بواسطة الجهات الخارجية      

 . تكمفة تخزيف الخامات الخطرة      

 . تكمفة إعادة تمهيد األراضى الزراعية المصابة بأضرار التموث الناتج مف المصنع      

  عبلج العامميف المصابيف بأضرار تموث البيئة .تكمفة      

 . تكاليؼ معالجة ميام الصرؼ الصحي      

 . تكاليؼ التخمص مف المخمفات والنفايات      

 . تكاليؼ تجميؿ وتشجير وأرصفة مناطؽ المجتمع      

 . تكاليؼ التبرع لصالح البحث العممي والجامعات      

  الخيرية والرياضية والتعميمية االجتماعية.تكاليؼ تبرعات لممؤسسات      



 

 

- 222 - 

 .تكاليؼ إزالة مسببات شكأوي العمبلء      

 .تكاليؼ المساهمة بالضماف االجتماعي      

 .) تكاليؼ العبلج واألدوية )التاميف الصحي      

 .تكاليؼ تدريب العامميف      

  . تكاليؼ األنشطة لمنع انتاج المموثات      

  الدراسات البيئة .تكاليؼ      

  . أعباء تقييـ واختيار المورديف عمى أساس األماف البيئى      

 .تكمفة االت منع حدوث التموث أو اعادة استخداـ و ادارة النفايات      

 . تكاليؼ فحص المنتجات وتكاليؼ المراجعة البيئية      

 . تكاليؼ الرقابة عمى معدالت التموث      

 وير مقاييس األداء البيئي. تكاليؼ تط      

  . الغرامات و الجزاءات نتيجة عدـ االلتزاـ بالتشريعات البيئية و الضرر البيئي      

 .تكاليؼ تنظيؼ التربة المموثة      

 . اقساط اإلهبلؾ السنوية  لمعدات الحد  مف التموث والمحافظة عمى البيئة      

 البشرية نتيجة التموث فى بيئة العمؿ . تكمفة انخفاض الطاقة االنتاجية و      

 .تكاليؼ معالجة التموث لمميام أو التربة نتيجة العمميات التشغيمية العادية      

 .تكاليؼ معالجة التموث بسبب صدور تشريع جديد أو الضغط العاـ أو وقوع حادث      

 دارة البيئية .أعباء أنشطة البحث والتطوير، عمميات فحص وتقييـ المواقع، اإل      

 . أعباء تحسيف أساليب التعبئة والتغميؼ      

  ،تكمفة المعدات المستخدمة لحماية البيئة )مثؿ أجهزة تنقية الغازات المنبعثة في الهواء
 تكمفة التصاريح البيئية البلزمة إلنشاء المصانع والتكاليؼ اإلخرى إلعتبارات بيئية( .

     

 اج جديد في موقع ال يضر باألفراد .تكاليؼ إنشاء خط إنت      

 . تكاليؼ التخمص مف المنتجات الضارة والنفايات الصمبة      

 تكاليؼ تدعيـ المركز السوقي لممؤسسة بإنتاج منتجات غير ضارة بالبيئة      

 .األعباء الناتجة عف التغيرات في صورة المؤسسة نتيجة األداء البيئي      

  مة إلصبلح الضرر البيئي .التعويضات البلز      

 توجد تكاليؼ أخرى لؤلنشطة البيئية والمجتمعية. اذكرها وحدد درجة أهميتها مف وجهة نظرؾ ؟
............................................................................................... 

............................................................................................... 
............................................................................................... 

     

ثالثًا : المعوقات التي تحد مف تبني الشركات المصرية عممية القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية 
 . والمجتمعية

أهـ المعوقات التي تحد مف تبني الشركات الصناعية عممية القياس واإلفصاح عف األنشطة 
 البيئية والمجتمعية.

هاـ 
 (5جدًا)

 هاـ
(4) 

متوسط 
األهمية 

(3) 

قميؿ 
األهمية 

(2) 

غير 
هاـ 

(1) 

      صعوبة فصؿ بعض تكاليؼ األنشطة البيئية والمجتمعية عف األنشطة االقتصادية لمشركة  -15

  عدـ وجود أساليب قياس موضػوعية ومحػددة لقيػاس األنشػطة البيئيػة والمجتمعيػة المتعمقػة -16
 بأداء الشركة .

     

 عدـ التوسع في مفهـو مقابمة اإليرادات بالتكاليؼ البيئية والمجتمعية عند قياس -17
 تكاليؼ األنشطة البيئية والمجتمعية لمشركة . 

     

 منفصمة لتسجيؿ وقياس األنشطة البيئية والمجتمعية التي عدـ وجود حسابات  -18
 تتعمؽ بأداء الشركة . 

     

      عدـ وجود معايير وقواعد إرشادية محددة تحكـ عممية التسجيؿ والقياس ؿ -19
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 ألنشطة البيئية والمجتمعية بالشركات الصناعية . 

 إليرادات الناجمة صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات التي تعكس التكاليؼ وا -20
 عف األنشطة البيئية والمجتمعية ، نظرًا لعدـ انتظاـ السجبلت المحاسبية واإلحصائية .

     

 يتطمب اإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية ضرورة اإلفصاح -21
 عف المبادئ والسياسات المحاسبية المرتبطة بمعالجة التكاليؼ وااللتزامات البيئية .

     

تخػػوؼ إدارة الشػػركة مػػف مخػػاطر اإلسػػاءة لسػػمعتها نتيجػػة اإلفصػػاح عػػف األنشػػطة البيئيػػة  -22
 والمجتمعية .

     

تخوؼ إدارة الشركة مف تزايػد الضػغوط الحكوميػة واإلعبلميػة نتيجػة اإلفصػاح عػف األنشػطة  -23
 البيئية والمجتمعية .

     

      حدوثها خارج الشركة . عدـ إدراج بعض التكاليؼ البيئية والمجتمعية نتيجة -24

توجػػػد صػػػعوبات ومعوقػػػات أخػػػرى تحػػػد مػػػػف عمميػػػة القيػػػاس واإلفصػػػاح عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػػة 
 والمجتمعية . اذكرها وحدد درجة أهميتها مف وجهة نظرؾ ؟

............................................................................................... 
............................................................................................... 

............................................................................................... 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مجتمعية في ضوء تبني الشركات المصرية رابعًا : متطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية وال   
 .IFRS- IAS  معايير    

متطمبات القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء 
 . IFRS-IASمعايير 

هاـ 
 (5جدًا)

 هاـ
(4) 

متوسط 
األهمية 

(3) 

قميؿ 
األهمية 

(2) 

غير هاـ 
(1) 

      مسئوليف بالشركة .زيادة الوعي واإلدراؾ البيئي والمجتمعي لدى ال  -25

زيػادة الػوعي واإلدراؾ البيئػي والمجتمعػي لػدى األطػراؼ ذات العبلقػة  -26
الجهػػػػات  –المسػػػػاهميف  –البنػػػػوؾ  –العمػػػػبلء  –بالشػػػػركة ) المػػػػورديف 

 الحكومية ... (. 

     

      تطبيؽ الشركة نظـ إدارة بيئية ومجتمعية جيدة.  -27

سػػػػبيف والمهندسػػػػيف والمحممػػػػيف وجػػػػود فريػػػػؽ متكامػػػػؿ مػػػػف المحا -28
 ومسئولي الجودة والتطوير ... بالشركة .

     

     تبنػػي الشػػركة سياسػػات اإلنتػػاج النظيػػؼ فػػي كافػػة مراحػػؿ العمميػػة  -29
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 اإلنتاجية .

ضػػػرورة تطػػػوير النظػػػاـ المحاسػػػبي المػػػالي ليشػػػمؿ كافػػػة األنشػػػطة   -30
 االقتصادية والبيئية والمجتمعية .

     

فنية ومحاسػبية وخبػراء فػي مختمػؼ المجػاالت مؤهمػة عمميػًا  كوادر  -31
 وعمميًا تؤدي إلى تحمؿ الشركة تكاليؼ عالية  .

     

وجود جهات تشػريعية ورقابيػة مسػتقمة تمػـز الشػركة باإلفصػاح عػف  -32
 األنشطة البيئية والمجتمعية .

     

ف األنشػطة إعداد التقارير الدورية التي تعكس التكاليؼ واألعباء عػ -33
البيئيػػػة والمجتمعيػػػة التػػػي تػػػرتبط بػػػأداء الشػػػركة بصػػػفة دوريػػػة وتقػػػديمها 

 خارجية ( . –لمجهات المستفيدة ) داخمية 

     

وجود فريؽ مراجعة داخمية مف تخصصات فنية وقانونية  -34
 ومحاسبية  لمراجعة األنشطة البيئية والمجتمعية. 

     

خارجى عمى مدى إلتزاـ الشركات  شموؿ تقرير مراقب الحسابات ال  -35
بالقياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية ولو فى جزء منفصؿ 

 عف تقريرم .

     

توجػػد متطمبػػات أخػػرى  لتحسػػيف عمميػػة القيػػاس واإلفصػػاح عػػف األنشػػطة 
 البيئية والمجتمعية .. اذكرها مف فضمؾ ؟

.......................................................................
.......................................................................

...................................................................... 
.......................................................................

........................ 

     

 
 

-IFRS     خامسًا :  إلى أي مدى يساهـ القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في ضوء معايير

IAS.في تحسيف وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية لمشركات المصرية ،                 
مجاالت مساهمة القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية 

في تحسيف  ، IFRS-IASضوء معايير  والمجتمعية في
 وتطوير المسئولية البيئية والمجتمعية .

 

هاـ 
 جداً 
(5) 

 هاـ
(4) 

متوسط 
األهمية 

(3) 

قميؿ 
األهمية 

(2) 

غير 
هاـ 

(1) 

تحديػػػد اآلثػػػار الماليػػػة الناجمػػػة عػػػف االلتػػػزاـ بالتشػػػريعات  -36
 البيئية والمجتمعية الحالية والمتوقع صدورها مستقببًل .

     

      تحسيف تقييـ األداء المالي والبيئي والمجتمعي معًا . -37

      ترشيد التكاليؼ البيئية والمجتمعية التي تتحممها الشركة  -38

تػػػػوفير معمومػػػػات مبلئمػػػػة لمجهػػػػات الداخميػػػػة والخارجيػػػػة  -39
 المهتمة باألداء البيئي والمسئولية المجتمعية لمشركة . 

     

     نتجػػات والخػػدمات وتعظػػيـ قػػدرتها عمػػى تخفػػيض تكمفػػة الم -40
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 المنافسة .

      زيادة معدؿ العائد عمى االستثمارات البيئية والمجتمعية .  -41

      تدعيـ المركز السوقي لمشركة بإنتاج منتجات غير ضارة بالبيئة. -42

التغيراإليجابى في صورة الشركة نتيجة األداء البيئي مما ينعكس عمى  -43
 مراريتها .إست

     

توفير معمومات مبلئمة لممفاضػمة بػيف البػدائؿ االسػتثمارية  -44
 التي تدعـ اإلنتاج النظيؼ وتوفير منتجات أمنة بيئيًا ومجتمعيًا 

     

فهـ أفضؿ لمتكاليؼ البيئية وألداء العمميات والمنتجات  -45
 وتسعيرها بدقة.

     

      داري بيئي لموحدة ككؿ.المساعدة في تطوير وتشغيؿ نظاـ إ -46 

أف عدـ القياس واإلفصاح عف األنشطة البيئية والمجتمعية في  -47
يؤدى إلى عدـ دقة العديد مف مؤشرات  IFRS-IASضوء معايير 

نخفاض جودة المعمومات المحاسبية .  قياس األداء وا 

     

يوجػػػد أثػػػار ايجابيػػػة أخػػػرى لمقيػػػاس واإلفصػػػاح عػػػف األنشػػػطة البيئيػػػة 
مجتمعيػػة فػػي ضػػوء معػػايير التقػػارير الماليػػة الدوليػػة .. اذكرهػػا مػػف وال

 فضمؾ ؟
...............................................................

.............................................................. 
............................................................... 

 

     

 


