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  التأثیرات البیئیة لنشاط الوحدات األقتصادیة
 وأنعكاساتھا على المحاسبة واألقتصاد
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  المستخلص   
  

       ان نشاط الوحدة االقتصادیة یسبب تأثیرات سلبیة على البیئة كتلوث الھواء والماء 
رات یصعب قیاسھا كونھا نفقات خارجیة  ولكي یتم تجنب تلك النفقات والتربة  وھذه التأثی

یجب تقدیر قیمتھا وادخالھا ضمن تكالیف الوحدة االقتصادیة ،إذ أن النظم المحاسبیة 
المطبقة في العراق التقیس والتفصح عن تلك النفقات مما یؤثر بالتالي على قرارات 

تلك النظم ، بما یضمن القیاس واالفصاح عن االداریین والمستثمرین لذا البد من تعدیل 
المتطلبات والتشریعات البیئیة والمتمثلة  بقیمة االصول والمصاریف التي تنفقھا الوحدة 

 ، والتعویضات عن االضرار التي  لتخفیض مستوى التلوث الى المستوى المقبول عالمیا
ستوى االقتصاد الكلي فأن تلحق المجتمع ،ھذا على مستوى الوحدة االقتصادیة  ،اما على م

المجتمع یتحمل خسائر نتیجة قیام تلك الوحدات بنشاطھا   وتتمثل تلك الخسائر في استنفاذ 
،مما یستوجب تعدیل الناتج )تآكل التربة واستھالك راس المال الطبیعي (الموارد الطبیعیة 

    .المحلي االجمالي بیئیًا لیعكس تلك التأثیرات 

                                                
 المعھد العالي للدراسات المالیة والمحاسبیة ∗
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   -:المقدمة 
  
 ان اختالل  الت وازن ف ي المكون ات البیئی ة ال یك ون فق ط ب سبب الك وارث الطبیعی ة مث ل                 

الزل  زال  والفی  ضانات واالع  صار،  وانم  ا ای  ضا م  ن االن  شطة الت  ي تق  وم بھ  ا الوح  دات           
المی  اه (االقت  صادیة اذ ان  التط  ور التكنول  وجي وم  ا ی  سببھ م  ن تل  وث للمكون  ات البیئی  ة       

و ماتطرح ھ ال صناعات م  ن انبعاث ات و مخلف ات ال  ى     ) ات الحی  ة ،الھ واء ،الترب ة ،والكائن    
تؤدي الى دمار شامل للموارد الطبیعیة البیئة الخارجیة تؤثر على تلك المكونات البیئیة، و 

كما ھو الحال  عندما حدث انفجار كبیر في اح د ال شركات االمریكی ة ف ي الھن د، ال ذي ادى              
بی  ر م ن ال سكان ،ل ذا فق  د اھ تم المجتم ع وم  نھم       ال ى انھی ار بیئ ي كبی  ر، وال ى وف اة ع دد ك      

لیس فقط امام المساھمین المحاسبین بالقضایا البیئیة اذ ان الوحدات االقتصادیة مسؤولة  
بل ایضا امام المجتمع م ن اج ل العنای ة بالبیئ ة الطبیعی ة ، م ن خ الل التزامھ ا بالمتطلب ات            

ي الق وائم المالی ة عل ى م ستوى الوح دة      والقوانین البیئیة ، وان یتم عكس تلك التأثیرات ف 
االقتصادیة ومن ثم تجمیعھا على مستوى الصناعة وصوال الى مستوى األقتصاد من خالل 

  .تعدیل الناتج المحلي االجمالي بیئیا 
  :مشكلة البحث 

  ان ن  شاط الوح  دات األقت  صادیة ت  سبب ف  ي اح  داث ت  أثیرات وأض  رار ف  ي مكون  ات البیئ  ة    
، كم ا  )تربة ،الكائنات الحیة من الم وارد الب شریة والحیوانی ة والنباتی ة         الماء ،الھواء ،ال  (

وان األضرار التي یسببھا نشاط الوحدة قد تمتد الى االمد طویل، وبما ان الھدف من اعداد 
القوائم المالیة ھو ایصال المعلومات الى المستخدمین ومتخذى القرار، لذا اصبحت القوائم 

ة الى التعدیل بما یحقق االف صاح ع ن األث ار البیئی ة  وان ی تم اع داد       المالیة التقلیدیة بحاج 
كشف للقیم ة الم ضافة عل ى م ستوى ك ل وح دة اقن صادیة  تأخ ذ بنظ ر االعتب ار الت أثیرات                 
البیئیة كما ان تلك التأثیرات تمتد الى أقت صاد  الدول ة كك ل إذ أن نظ ام الح سابات القومی ة           

م  م المتح  دة الیف  صح ع  ن تل  ك الت  أثیرات م  ن اس  تفاذ   المع  دل ال  صادر ع  ن اال1968لع  ام  
  . للموارد الطبیعیة،وتآكل الوظائف والخدمات البیئیة 

  - :ھدف البحث
تسلیط الضوء على التأثیرات البیئیة التي تسببھا نشاط الوح دات األقت صادیة الت ي          - أ

م تحتم على الوحدات األقتصادیة ان تقیس وتفصح عن المعلومات البیئیة في القوائ
المالیة  وفقا لمتطلبات التشریعات  البیئیة، وبیان تلك الت أثیرات عل ى األقت صاد اذ        

 تؤدي الى استنفاذ الموارد الطبیعیة 
وضع إنموذج للقیمة المضافة المعدلة بیئیًا لكل وحدة اقتصادیة بع د ان ی تم تع دیل         -  ب

 .بعادقائمة المركز المالي وقائمة نتیجة النشاط  وفقا لنموذج المتعدد اال
  . وضع إنموذج للناتج المحلي االجمالي المعدل بیئیًا-جـ
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  :فرضیة البحث  
      ان الق  وائم المالی  ة التقلیدی  ة التوفرمعلوم  ات ع  ن الت  أثیرات البیئی  ة مم  ا ی  ؤثر عل  ى     
ق  رارات االدارة والم  ستثمریین ،ل  ذا ی  تم تع  دیلھا بم  ا ی  ضمن القی  اس واالف  صاح ع  ن تل  ك     

  ن الحسابات القومیة تحتاج الى بیانات عن الوحدات االنتاجیة وكذلك  وبما االتأثیرات ،
  
  

الوحدات االستھالكیة واالس تثماریة وعل ى الم ستوى الجزئ ي  بغ رض تجمیعھ ا وعرض ھا         
  .لذا یجب اظھار التأثیرات البیئة على الناتج المحلي االجماليعلى المستوى القومي 

  محتویات البحث
  النظري للبیئة وألقتصاد البیئة  االطار -1:المحور االول  

  البیئة واألثار البیئیة:1- 1                       
    أقتصاد البیئة : 1-2                       

  االطار النظري للمحاسبة البیئیةواالقتصادیة -2:المحور الثاني  
   المحاسبة البیئیة -1- 2                      
  الحسابات البیئیة واالقتصادیة   - 2-2                      

  التطبیق العملي     -3:االمحور الثالث 
  التشریعات العراقیة -3-1                      
  انموذج للقوائم المالیة والناتج المحلي االجمالي المعدل بیئیا -3-2                      
  االستنتاجات والتوصیات -4:االمحور الرابع 

  ستنتاجات  اال-4-1
   التوصیات-4-2                     

  
  
  االطار النظري للبیئة  وأقتصاد  البیئة  - 1  

  البیئة واألثار  البیئیة:1-1

   -: مفھوم البیئة 1-1-1
كل شيء یحیط ” بأنھا1972  عرفھا المؤتمر العالمي للبیئة المنعقد باستوكھولم عام      

االرض والھواء والماء ، سخرھا اهللا سبحانھ وتعالى  فھي بھذا التعریف تشمل     “ باإلنسان
واذك روا إذ  (  ق ال تع الى ف ي محك م الق رأن       لالنسان لذا فان من واجبھ ان یحافظ علیھ ا اذ  

جعلكم خلفاء من بعد عاد وبّوأكم في األرض تتخذون من سھولھا قصورا وتنحتون الجبال 
وقال تعالى ال ذي  ) ”)74:األعراف(“ نبیوتا فاذكروا آالء اهللا وال تعثوا في األرض مفسدی 

  ”)22: البقرة(“ جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء
  



                                 خولة حسین حمدان. د.  م-عبالصاحب نجم عبد  .د.م.أ

 - 4 -

  
  

االطار الذي یعیش فیھ االنسان ویح صل من ھ عل ى مقوم ات حیات ھ م ن       ”عرفت على أنھا     
وھ  و “غ  ذاء وك  ساء ودواء وم  أوى، ویم  ارس فی  ھ عالقات  ھ م  ع أقران  ھ م  ن بن  ي اإلن  سان   

 داللة بھ على 1835سنة “ Sant Heliere ”الم الفرنسي المصطلح الذي استخدمھ الع
المح  یط ال  ذي تع  یش فی  ھ الكائن  ات الحی  ة، مبین  ا تل  ك الرابط  ة القوی  ة ب  ین الكائن  ات الحی  ة   

مجم وع الظ روف والم ؤثرات    ” والمحیط ال ذي تع یش فی ھ، لی صبح م صطلح البیئ ة یعن ي           
  )1:2006أبوصبرینال ، (“نسانالخارجیة التي لھا تأثیر  في حیاة الكائنات بما فیھ اإل

    و ان عل  م البیئ  ة ھ  و  العل  م ال  ذي یق  یس بمق  اییس بیئی  ة مختلف  ة الجوان  ب النظری  ة          
عب   د (واالقت   صادیة ویھ   دف ال   ى المحافظ   ة عل   ى توازن   ات بیئی   ة ت   ضمن نم   وا م   ستدیما 

   ).1: 2007الوھاب،
  
  
   المجاالت  والتأثیرات البیئة 1-1-2

ت  ة دون الح  صول عل  ى ت  رخیص م  ن الجھ  ة المعنی  ة بحمای  ة          اي ن  شاط  الیمك  ن اقام
البیئة، إذ ی تم دراس ة الوس ائل الت ي یتبعھ ا الم صنع او الن شاط ف ي ال تخلص م ن النفای ات                
السائلة والغازیة والصلبة فضال عن اختیار موقع المصنع وعدم تج اوز الن سب الم سموح        

البیئی  ة تنح  صر ف  ي تلوثھ   ا    بھ  ا لملوث  ات الھ  واء والم  اء وال  ضوضاء اي ان الت  أثیرات       
، تشمل التأثیرات المباش رة وغی ر    )1 : 2007عبد الوھاب ،(وتدھورھا واختالل توازنھا  

مباشرة والثانویة والتراكمیة وقصیرة االجل وطویل ة االج ل وك ذلك اي ت أثیرات س لبیة او           
عربی ة رق م   إجراءات تقیم الت أثیرات البیئی ة لدول ة االم ارات ال      (موجبة للوحدة االقتصادیة      

  -:وكما یلي ) 5: 53
  :  التلوث البیئي -أ

        انھ عبارة عن وجود مواد او زیادة في تركیزھا في نظام من االنظمة البیئیة مؤثره 
على خواصھ الكمیاویة والفزیاویة والبایولوجیة بحیث تجعل ذلك النظام الیتناسب مع حیاة 

تتمث  ل المج  االت البیئی  ة    ) 2007،5عباني ال  ش(الكائن  ات الحی  ة او االس  تخدامات االخ  رى   
  -:واألثار  السلبیة التي تطرا علیھا باالتي 

  :   الھواء وتلوثھ ویترتب علیھ _  اوال   
  )_ تأثر راس المال البشري _ تكالیف طبیة ( اثار صحیة _ )1    (
لمشعالني ا)(تكلفة االستبدال من اشجار وخالفة (  أضرار تلحق بالبیئة التحتیة -)2    (

،2007 :2   (  
مستوى وتركیز االطالقات الكیمیائیة وتأثیر اتھا على البیئة (وتشمل تلك األثار  

إجراءات تقیم التأثیر ات (،الجسیمات الدقیقة ،الروائح المؤذیة ،ایة تأثیرات مناخیة اخرى
  )5: 53البیئیة لدولة االمارات العربیة رقم 

  : علیھا المیاة وتلوثھا یترتب  _ ثانیا   
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  )احتیاطیة _ سلوكیات _تاثر راس المال البشري _ تكالیف طبیة ( اثار صحیة _ )1    (
المشعالني )( تكلفة االستبدال _ تغیر في االنتاجیة ( خسارة النظم البیئیة _ )2    (

،2007 :2(     
ري في تأثیرات الوحدة األقتصادیة على نمط انسیاب المیاه والمجا(وتشمل تلك األثار  

المنطقة ،تغیرات في الخصائص المائیة مثل منسوب المیاه السطحیة ،مجاري المیاه 
،جریان المیاه تحت السطحیة تأثیرات على ھیدرولوجیة السواحل والمجاري 

إجراءات تقیم التأثیر ات البیئیة (المائیة،تأثیر الملوثات والنفایات على نوعیة المیاه 
  )6: 53لدولة االمارات العربیة رقم 

  :التربة وتدھورھا یترتب علیھ  _ ثالثا 
  )التصرفات االحتیاطیة _ تكلفة استبدال _ نقص االنتاج ( خسائر زراعیة _)1   (
)( التصرفات االحتیاطیة _صحة البشر كراسمال ( ازدیاد التعرض للكوارث_ )2   (

  )   3: 2007المشعالني  ،
  
  

یة للمشروع مثل التغیر في الطبوغرافة المحلیة التأثیرات الفیزیائ(  وتشمل تلك األثار 
،تآكل التربة ،عدم ثبات االرض ،تأثیرات االطالقات الكمیائیة والترسبات على التربة 
الموقع  واالراضي المحیطة ،التأثیرات على استخدام االراضي او الموارد التي تتمثل 

د المعدنیة،التأثیرعلى بـنوعیة وكمیة االراضي الزراعیة المتاثره،وبـ نفاذ الموار
إجراءات تقیم .( استخدامات االراضي المجاورة متضمنة الزراعة والتخلص من النفایات 

  ) 6: 53التأثیر ات البیئیة لدولة االمارات العربیة رقم 
  -:التلوث السمعي ویترتب علیة - رابعا 
  اثار صحیة كما تكون ھناك نفقات یمكن ان تنفق لمنع ھذا التلوث   

  : الموارد الطبیعیة واثارھا : ب 
الغابات والمحمیات واألثار  علیھا ھي خسارة في المساحات الخضراء والنقص _ والا  

  ) تكلفة االستبدال -تغیر في االنتاج ( في مكونات المحمیات
النظم البیئیة الساحلیة واألثار  علیھا تتمثل في خسارة النظم البیئیة مثل تحلل _   ثانیا

  جانیة وتعریة  الشواطى الشعب المر
   التنوع الحیوي واألثار ھي خسارة ھذا التنوع -  ثالثا 
  ) 3: 2007المشعالني ،( الموارد المائیة واألثار  علیھا ھي االستنزاف -  رابعا 

   الوظائف البیئیة 1-1-3
 للتنمیة المستدیمة طویلة األجل لألقتصاد  سواء" وظائف        تتمثل الوظائف البیئیة 

ویمكن أن تقع ھذه . األقتصاد  القومي أو للبشریة جمعاء، ولألحیاء األخرى ضمن
  :أحد الفئات التالیة الوظائف ضمن
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 :الفئة األولى- أ

والتي تتضمن تحویل الموارد الطبیعیة إلى سلع وخدمات لصالح  :وظائف المورد
، وثروة أعماق البحار المخزون من المعادن واألخشاب والغابات الطبیعیة البشریة، مثل

 .األسماك من
 :الفئة الثانیة_   ب

تقوم بالتخلص من المواد غیر المرغوب بھا  :النفایات    وظائف مرتبطة بالتخلص من
الغازات الناتجة عن االحتراق والعملیات : اإلنتاج  واالستھالك مثل  من جّراء عملیة

وعادة . البشر، والمخلفات من الموادوالمیاه المستخدمة لتنظیف المنتجات أو  الكیماویة،
 ویشار إلى طرق. تصریف ھذه المواد إما في الھواء، أو المیاه، أو دفنھا في التربة ما یتم

  .التصریف الثالث ھذه بالتسریبات
 :الفئة الثالثة-  جـ

 تقوم بتوفیر متطلبات الحیاة للكائنات الحیة بما فیھا البشر مثل الھواء :وظائف خدمیة
 ویطلق على بعض. لذا یطلق على ھذه الوظائف بوظائف البقاء.  ، والماء للشربللتنفس

نوعیة الحیاة مثل  ، التي تحسن من مكونات ھذه الفئة من الوظائف وظائف أسباب الراحة
المعھد العربي ( .فقط المناطق الطبیعیة لقضاء أوقات الفراغ، والمرتبطة بالجنس البشري

  )3:2004للتحطیط ، 
  
  
  
   -: نظام االدارة البیئیة 1-1-4

     ھو اطار یساعد الوحدة االقتصادیة للوصول الھدافھا البیئیة من خالل التحكم المنظم 
المستمر في عملیاتھا وال یقوم نظام االدرة البیئیة بفرض مستوى لالداء البیئي للوحدة 

طبقا لالھداف االقتصادیة الن كل شركة تقوم بتفصیل النظام الخاص باالدارة البیئیة 
المحددة العمالھا  ولقد اصبح االلتزام بالقوانین واللوائح البیئیة ھدفا رئیسیا یجب تحقیقة 
باقل تكلفة ،وھذا ھو اقل مستوى من االداء البیئي ینبغي الوصول الیة من خالل نظام 

   -:لالدارة البیئیة  ،ان النظام یتكون من خمسة مراحل
الدارة العلیا بسیاسة بیئیة تشمل كحد أدنى الاللتزام تلتزم ا: السیاسة البیئیة -أ

بالقوانین واللوائح ،والحد من التلوث والتحسین المستمر ،وتكون ھذه السیاسة 
  االساس الذي یبني علیھ نظام االدارة البیئیة 

 تقوم الوحدة بتحدید العناصر البیئیة النشطتھا مثل ملوثات الھواء أاو -:التخطیط -ب
لخطرة التي یمكن ان یكون لھا تأثیرات سلبیة على الناس و البیئة وبعد النفایات ا

تحدید القوانین واللوائح ذات الصلة تقوم الوحدة بوضع مجموعة من االھداف العامة 
 ) ھدف بیئي شامل كتخفیض استخدام مادة كیمیائیة  (والمحددة  االھداف العامة  
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الھدف العام كتخفیض أستخدام مادة ھو متطلب تفصیلي كمي ینبع من (والمحددة 

ثم یتم إعداد خطة عمل لتحقیق . كمیائیة محددة بنسبة معینة في تاریخ محدد 
االھداف المحددة تشمل جدول زمني وخطوات تنفیذیة واضحة محددة للوصول 

 .لالھداف الموضوعة 
لیات لكل تشمل ھذه المرحلة إعداد الھیكل التنظیمي وتحدید المھام والمسؤ: جـ التفیذ

العاملین في النظام ویكون تدریب العاملین وتوعیتھم من المكونات االساسیة للنظام 
وتشمل مرحلة التنفیذ خطوات أخرى منھا التوثیق ،التحكم في الوثائق ،تنفیذ عملیات 
التشغیل ،واعداد خطوط االتصال الداخلیة والخارجیة فضال عن اعداد خطة استعداد 

 . العام للطوارىء ضمن النظام
تقوم الوحدة برصد عملیات التشغیل للتأكد من : المراجعة  واالجراءات التصحیحیة-د

تحقیق اھدافھا المحددة فاذا لم یتحقق ذلك تقوم باتخاذ االجراءات التصحیحیة  
 .وتحتفظ بسجل لالنبعاثات واالداء البیئیي 

قییم االداء لتحدید فاعلیة مراجعة االدارة  تقوم االدارة العلیا بمراجعة النتائج وت-ھـ
وكفاءة نظام االدارة البیئیة ،وتحدد االدارة العلیا مدى مالئمة سیاساتھا البیئیة لنشاط 
الوحدة  والغرض من مراجعة الخطة ھو زیادة كفاءة النظام وتتیح ھذه المرحلة 

الفرصة للقیام بالمقارنة  العكسیة للبیانات بھدف التحسین المستمر لالداء  
)Environment management system ISO 14000 (  

  
   أقتصاد البیئة2- 1

  -: مفھوم أقتصاد البیئة  1-2-1
       األقت  صاد  ھ  و عل  م اجتم  اعي یتعل  ق بدراس  ة انت  اج وتوزی  ع واس  تھالك ال  سلع      

وینط  وي عل  م األقت  صاد  عل  ى تقی  یم س  لوك      ) 1: 2007ن  شرة المعلوم  ات، (والخ  دمات
تخاذ قرارات افضل بما یتعلق بتخصیص الموارد المح دودة  واختیارات االنسان من اجل ا  

التي لھا عدة استخدامات تنافسیة  وبالتالي فان الھدف الكلي ھو تعظ یم الفوائ د بالن سبة     
نتیجة لألضرار الناجم ة ع ن الت صور التقلی دي     )1: 2007نشرة المعلومات ،  (للمجتمع    

لعلم ال ذي یق یس بمق اییس بیئی ة      وھوا“علم أقتصاد البیئة”لعالقة األقتصاد  بالبیئة نشأ   
مختلف الجوانب النظریة والتحلیلیة والمحاسبیة للحیاة األقتصادیة ویھدف إلى المحافظة 

، ان التأثیرات الجانبیة )1: 2006أبوصبرینال(على توازنات بیئیة تضمن نموًا مستدیمًا 
عالق  ة مباش  رة  تن  تج عن  دما ت  وؤل تك  الیف أو من  افع ن  شاط مع  ین ال  ى اف  راد ل  یس لھ  م      

بالنشاط  ویعتبر التأثیر الجانبي سلبیا عندما تنتقل بعض أن واع التكلف ة ال ى ط رف ثال ث       
وایجابیا عندما تنتقل بعض انواع المنافع الى طرف ثالث وفي حاالت التأثیرات الجانبی ة         
السلبیة تكون التكالیف االجتماعیة أكبر من التكالیف الخاصة وینتج عن ذلك بان النشاط 
یتجاوز ماھو مثالي  من وجھة النظر االجتماعیة وذلك  الن غالبیة القرارات االقتصادیة  

 تستند فقط على التكالیف الخاصة ومن ناحیة اخرى فان االنشطة التي ینتج عنھا 
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تاثیرات جانیة ایجابیة تكون منافعھا االجتماعی ة أكب ر م ن منافعھ ا الخاص ة ل ذا تك ون          

 ان ھ  ذه الت  أثیرات الجانی  ة االیجابی  ة وال  سلبیة ت  نج م  ن جان  ب    اق  ل تمث  یال ف  ي االقت  صاد 
االنت اج او االس تھالك ف ي ال سوق ،ف اذا م ا ك  ان می ل المنفع ة الحدی ة س البة ف ان المن  افع            
االضافیة  المستمدة من وحدات متعاقبة  سوف تتناقص  بغض النظر عما اذا كانت حالة  

حدیة موجبا لیبین ان الوحدات المضافة یمكن استھالك او انتاج بینما یكون میل التكلفة ال
توفیرھا فقط عند تكلفة إضافیة اعلى ،اذا كانت المنفع ھ الحدی ة اكب ر م ن التكلف ة الحدی ة        
فمن المرغوب ان نزید  م ستوى الن شاط ام ا اذا المنفع ة الحدی ة اق ل م ن التكلف ة الحدی ة           

عن دما تت ساوى المنفع  ة   ف ان م ستوى الن  شاط یج ب ان یقل ل، ل  ذا ف ان الم ستوى المث  الي       
والكلفة الحدیة من المستوى المرغوب ف اذا كان ت ق رارات الوح دات االقت صادیة تت ضمن           
فقط التكالیف والمنافع الخاصة فان  كمیة االنتاج تكون اكبر م ن مم ا اذا ت م االخ ذ بنظ ر           

مع ، االعتبار  التكالیف االجتماعیة وبالتالي فان ذلك یؤدي الى سوء توزیع موارد المجت
واذا م  اتم اعط  اء الوح  دة االقت  صادیة إعان  ة ع  ن ك  ل وح  دة منتج  ة فانھ  ا س  وف تت  شجع    
وتتوسع في إنتاجھا الى المستوى االجتماعي االمثل ،واذا ما فرضت ضریبة فان الوحدة 
االقت  صادیة س  تنتج كمی  ة اق  ل م  ن الم  ستوى االجتم  اعي االمث  ل واذا م  ا ت  ساوى الت  اثیر     

ثیر السلبي وتتساوى المنافع الحدیة الخاصة مع التكالف الحدیة الجانبي االیجابي مع التا
الخاص  ة ف  سوف نح  صل عل  ى الم  ستوى االمث  ل لالنت  اج الن الكمی  ة المثالی  ة االجتماعی  ة   
تساوي الكمی ة الخاص ة دون اي ض رائب أوإعان ات ،وف ي حال ة س یطرة الت أثیر الج انبي              

میة الخاصة ف إن االعان ة ت ؤدي ال ى     االیجابي بحیث تكون الكمیة االجتماعیة اكبر من الك   
تحقیق الناتج االجتم اعي االمث ل ،  ولتحقی ق الم ستوى االمث ل لنوعی ة البیئ ة یك ون م ن               
خالل الزام الملوثین بتعویض المتضررین عما لح ق بھ م م ن اض رار م ن خ الل ال سماح           

ع ،ویتمكن الملوث من تجنب دف  .للمتضررین باقامة الدعاوي عن الضرر الذي لحق بھم   
اضرار من خالل االنف اق عل ى النوعی ة البیئی ة اي ان الوح دة االقت صادیة س وف تتحم ل                
المخاطرة للدفع عن االضرار المحتملة او عن طریق إعطاء إعانات للوحدات االقتصادیة   
الملوث ة للبیئ  ة بھ  دف تنظی  ف البیئ  ة،او م  ن خ  الل ف  رض ض  رائب عل  ى الوح  دة الملوث  ة   

 ).595- 569: 1981ھولتون ، (للبیئة 
  -:جوانب األقتصاد  البیئي ھي -1-2-2

  التقییم البیئي -     أ
     یشمل تحدید وتقدیر القیمة الحقیقیة للمنافع التي توفرھا البیئة للمجتمع والتكلفة 
الكامل   ة المرتبط   ة بالت   دھور البیئ   ي  وت   ضم المن   افع االس   تخدامات المباش   رة مث   ل     

ت التنظیمی  ة غی  ر المباش  رة مث  ل تنقی  ة می  اه   المنتج  ات الغذائی  ة والترفیھی  ة والخ  دما 
االراض  ي الرطب  ة والمن  افع الثقافی  ة واالجتماعی  ة  حی  ث یك  ون االف  راد عل  ى اس  تعداد    
لتحمل تكلفة حمایة البیئة  دون استخدامھا بالضرورة  وتشمل التكلف ة البیئی ة األث ار        

  المتعلقة بالصحة وفقدان االنتاجیة  األقتصادیة 
  )االصالح المالي (ة على أقتصاد  السوق آلیات قائم-    ب
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 وسیلة لتغییر طریقة عمل السوق مع األخذ في االعتبار القیم والتكالیف البیئیة مثل فرض 

  .ضریبة على التلوث واصدار رخص قابلة للتحویل ورسوم االنتفاع
اس التنمیة المحاسبة الوطنیة الخضراء   التي تحاول تغییر الطریقة المعتادة لقی-    جـ

لتصبح اكثر اخضرارا من خالل األخذ باالعتبار )من ناحیة اجمالي الناتج القومي (
  .)مثل الغابات  ومصاید االسماك(المخزون البیئي 

         استخدامات األقتصاد  البیئي-ـ1-2-3
  -:    یتم استخدام األقتصاد  البیئي في  الحاالت االتیة 

  اریة لمشروعات او برامج بدیلة لدى اجراء تقییمات اختی-أ    
   اذ یتم  تحلیل الجدوى  مقارنة بالتكالیف ، ویحاول ھذا االستخدام تحدید التكالیف  
والمنافع المصاحبة بما في ذلك العوامل البیئیة والمالیة المتعلقة بمشروع ما، وادراجھا 

ج التقییم البیئي في صورة نقدیة  للمساعدة على اختیار مشروع او برنامج  ویمكن ادما
ضمن تحلیل الجدوى مقارنة بالتكالیف للمساعدة في ابالغ القائمین على صنع القرار 

  )1 :2007نشرة المعلومات ،). ( مثال اي بدیل لمعالجة المیاه ھو االمثل (بالحلول المثلى 
   عند اتخاذ قراراستثماري معین في اطار التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة-ب   

 من القیام بدراسة جدوى الوحدة االقتصادیة المراد قیامھا او الوحدة االقتصادیة   البد
القائمة،وتشمل ھذه الدراسات دراسة فنیة  واخرى تسویقیة وثالثة أقتصادیة وتمویلیة  
واخرى قانونیة  ونظرا الرتباط كل مشروع في البیئة وعملیة التنمیة والتي من خاللھا  

دم الصناعي والتقني، فقد برزت اھمیة الجدوى البیئیة الي مشروع یستمد استمراریتھ للتق
وان القوانین تسن لحمایة البیئة حیث ان الموافقة على اي مشروع مرھون بمدى تأثیره 

   .على البیئة ،ویتبع احد المدخلین لدراسة الجدوى البیئیة للمشروعات 
  
  

منظ ور  ( ي اجتم اعي  مدخل دراسات الج دوى للم شروعات م ن منظ ور أقت صاد           -اوال
یتم دراسة التأثیر  السلبي لعملیات تشغیل الوحدة االقتصادیة ومخرجاتھ على ) قومي 

البیئ  ة، وم  ا ی  رتبط ب  ذلك م  ن وض  ع ب  رامج لحمای  ة البیئ  ة  ومیزانی  ة لھ  ذه الب  رامج      
وتأثیرھا على ربحیة الوحدة االقتصادیة ، اذ یتم تقدیر تأثیر الوحدة االقت صادیة عل ى     

الھوائیة والمائیة والصرف الصحي  واسلوب ال تخلص م ن النفای ات باالض افة          البیئة  
  الى التأثیرعلى الصحة العامة للعمال 

  -:مدخل دراسة التخطیط االستراتیجي    - ثانیا
        یتم دراسة تأثیرالمتغیرات البیئیة على الفرص االستثماریة  المتاح ة  وعل ى االداء       

لق ھذا المدخل بدراس ة البیئ ة الخارجی ة الحالی ة  واع داد      األقتصادي للمشروع   ،یتع    
التنب ؤات ب  شأن البیئ ة الم  ستقبلیة م  ن اج ل معرف  ة التھدی  دات والف رص البیئی  ة عل  ى      

  )1،2: 2005احمد ،(الوحدة االقتصادیة المقترح 
  لدى النظر في سیاسة االصالح  - جـ  

 تقی یم االث ر التنظیم ي  وق د ت ساعد            یمكن ان تغذي تحلیالت األقتصاد  البیئي عملی ات     
  في اختیار اكثر البدائل التنظیمیة فاعلیة من حیث الكفاءة و معقولیة التكلفة ، وتتیح 
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تقنیات التقییم الى تفھم اس تعداد الن اس ل دفع تك الیف حمای ة البیئ ة ب شكل اف ضل وبالت الي              
ابل ة للتحوی ل ورس وم    المساعدة في تحدید السعر المناسب ل ضرائب التل وث ،وال رخص الق     

االنتف  اع  واعتب  ار الخی  ارات البدیل  ة ل  دى وض  ع ال  سیاسات ھ  و ام  ر مفی  د عن  د تح  دیث            
  .االستراتیجیات البیئیة الوطنیة

  
  لدى النظر في التمویل المستدام لالصول الطبیعیة  -د

    من الممكن ضمان مصادر دخل طویلة االجل  وذاتیة االستدامة لحمایة االصول البیئیة     
من خالل تطبیق آلیات متنوعة تقوم على سیاسة ال سوق ،مث ل رس وم الزی ارة للمتنزھ ات         

،ورس وم  )ض رائب قط ع االخ شاب    (والشواطيء ،ورسوم استخدام المیاه  وادارة الغاب ات       
  .صید الحیوانات وصید االسماك 

ر   تتزای د دع اوى تقی یم األض  را   ل دى تحدی د م ستوى التع ویض ع ن األض  رار البیئی ة        - ه 
ن شرة المعلوم  ات  ( البیئی ة قانونی ا للمطالب ة بتعوی ضات ع ن األض  رار الت ي تلح ق بالبیئ ة         

،2007 :1(  

   االطار النظري للمحاسبة البیئیة واالقتصادیة- 2

      ب  الرغم م  ن ان م  شكلة البیئ  ة ھ  ي م  شكلة أقت  صادیة الن التل  وث ف  ي ج  وھره نتیج  ة     
لجت   ھ اث  ار مھم   ة عل   ى الن   شاطات  مباش  رة للن   شاط األقت   صادي  ویترت  ب ع   ن ط   رق معا  

الیمك ن ق راءة المتغی رات االقت صادیة بمع زل ع ن        ) 68،67: 2007خ وري، (األقت صادیة  
المؤثرات البیئیة ،اال انھ في الواقع الیمكن التوصل ال ى وص ف ش امل للت رابط ب ین البیئ ة         

 البیئ ة  واألقتصاد  دون استعمال بیانات مادیة والتي تعتبر ضروریة  لوصف الروابط ب ین      
(  واألقت  صاد  ، ولكنھ  ا لی  ست كافی  ة ، حی  ث یج  ب ان تك  ون ھن  اك امكانی  ة لتقییمھ  ا مادی  ا    

  ).1: 2007المشعالني ،
        یعترف االقصادیون بان النظام االنتاجي في اشكالھ المعاصرة یتسبب في اث ار غی ر        

ن ھذه األثار  تمث ل  مرغوبة فیھا بالنسبة للبیئة كتلوث الھواء والماء والقاء المخلفات، وا 
ناتج  ا  ثانوی  ا للعملی  ة االنتاجی  ة متمی  زا ع  ن المن  تج الت  سویقي النھ  ائي ال  ذي ت  ستھدفھ          
الوح   دات االنتاجی   ة ،  والیمك   ن ت   سویقھ ویطل   ق عل   ى ھ   ذه األث   ار  الجانبی   ة ف   ي االدب    
األقتصادي الحدیث النفقات الخارجیة  وبشكل عام فان كل ظاھرة تمس الرف اه  الم واطنین     

یمكن ترجمتھا في شكل تبادل نقدي سوقي یطلق علیھا نفق ات خارجی ة  اواث ر خ ارجي        وال
،وبس  سب خروجھ  ا ع  ن نظ  ام ال  سوق بقی  ت مھمل  ة م  ن جان  ب األقت  صادیین وھ  ذا یوض  ح   
صعوبة القیاس النقدي لالثار السلبیة الناتجة عن التلوث البیئي حی ث الیأخ ذ ف ي االعتب ار       

نشاطھ او انتاجھ وبالتالي یتم نقل عبء التكلفة الخارجیة الخسائر الناتجة عند تحدید حجم 
بالكامل الى الطرف الذي یقع علیھ الضرر ،ان اي محاول ة لتجن ب األث ار  ال سلبیة للتل وث        
تستلزم تسعیر وتقدیر قیمة األثار  الخارجیة وادخال تلك القیم ضمن التك الیف الخاص ة او     

  على المستوى القومي فان التكلفة التاریخیة الداخلیة للوحدة األقتصادیة ولو جزئیا ،و
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الناتجة من التلوث تعبر عن مقدار الخسائر المتضخمة والمتزایدة الت ي یتحملھ ا المجتم ع        
او األقتصاد  القومي نتیجة لتلوث البیئة ، وتتمثل ھذه الخسائر في انخفاض الناتج القومي 

والوقایة م ن بع ض االم راض الناتج ة     وانخفاض انتاجیة قوة العمل وزیادة تكالیف العالج        
ع  ن التل  وث  وب  صفة عام  ة یج  ب ال  تحكم ف  ي م  ستوى التل  وث وتخفی  ضھ ال  ى الم  ستوى       

  .المقبول عالمیا 
         ان الحسابات التقلیدیة لكلف التلوث البیئي وحمای ة البیئ ة جع ل االرب اح المتحقق ة              

  اجة الى تبني المحاسبة عن والمحسوبة تقلیدیا مضخمة واكثر من الحقیقة ،فأصبحت الح
  
  

الكل  ف البیئی  ة والت  ي تع  د اداة جی  دة  وع  امال ض  روریا  لك  ل م  ن االدارة البیئی  ة واالدارة      
الشاملة فضال ع ن تع دیل احت ساب المؤش رات األقت صادیة القومی ة ،فأص بح التفكی ر یتج ھ               

ألقتصادیة أخذت نحو القیاس والتقویم األقتصاد ي للكلف والمنافع البیئیة ، وان الوحدات ا
،وتنفی  ذا للم  سؤلیة  ) م  ن یل  وث ی  دفع  (تتحم  ل الكل  ف الخاص  ة بحمای  ة البیئ  ة عم  ال بمب  دأ   

القانونی ة واالجتماعی  ة واالخالقی ة والبیئی  ة  وبالت الي فق  د انعك ست تل  ك الكل ف عل  ى كلف  ة       
  .)2: 2007الشعباني، (المنتج او الخدمة 

  
   المحاسبة البیئیة -2-1   

  
     -:سبة البیئیة مفھوم المحا -  أ

            ھي تحدید ،وقیاس ،وتخصیص للتكالیف البیئیة ،سواء الداخلیة او الخارجیة او 
 : 2004االنتوس اي  (كلیھما ،بھدف ت وفیر معلوم ات للم ستخدمین ال داخلیین والخ ارجین         

68.(  
 وھ  ي اداة تم  د الم  ستفیدین بالمعلوم  ات المحاس  بیة ومتخ  ذي الق  رارات بمعلوم  ات ع  ن         
التك  الیف المتعلق  ة ب  النواحي البیئی  ة العط  اء ص  ورة كامل  ة ع  ن اداء المن  شاة بحی  ث ت  ضم   
بیان  ات تتعل  ق ب  االداء البیئ  ي ال  ى جان  ب البیان  ات والمعلوم  ات المتعلق  ة ب  النواحي المالی  ة    

، أن مفھ   وم المحاس   بة البیئی   ة عل   ى الم   ستوى العمل   ي والفعل   ي    )1 : 2006رانی   ة  ،(
كلفة الموارد البیئیة المستخدمة أو المستھلكة في النشاط االنساني والتفصیلي الى ادخال ت   

لتضاف الى عناصر التكلفة االخرى التقلیدیة التي یدخلھا االقتصاد في حسابانھ عند وضع  
الموازن  ات للم  شاریع ول  یس بال  ضرورة أن تت  رجم ھ  ذه التكلف  ة ال  ى ارق  ام مالی  ة مباش  رة    

صوري كما انھا توضع في االعتبار عل ى اس اس   ومحدده بل یمكن حسابھا بشكل عام او ت     
مستقبلي الن الكثیر من الم وارد الطبیعی ة ف ي الن شاط االن ساني المتن وع التتج دد الن ھ ذه            

والم وارد ل یس فق ط ذات ط ابع إیج ابي      .الموارد البیئیة تدخل في النشاط  وھو یقوم علی ھ    
ث ل ف ي إھ دار م صادر أوف ي      وكذلك ذات ط ابع س لبي بمعن ى أنھ ا تتم    ..میاه أشجار ،معادن   

  ) .2: 2009محمود ،(تلویث واسع النطاق یحد من النشاط االنساني أو یمنعھ 
  



                                 خولة حسین حمدان. د.  م-عبالصاحب نجم عبد  .د.م.أ

 - 12 -

  
  المعاییر المحاسبیة  والقیاس واالفصاح المحاسبي -ب 

المخصصات التي یتم االعتراف بھا عندما یكون لدى )37(تضمن المعیار الدولي رقم 
واس تنتاجي نتیج ة لح دث س ابق وان االلت زام      الوحدة االقتصادیة التزام حالي قانوني أ 

الق  انوني یعن  ي الت  زام م  أخوذ م  ن خ  الل عق  د أوت  شریع أوتطبی  ق ف  انون ام  ا االلت  زام    
االستنتاجي فھو ینتج عندما تتعھد الوحدة االقت صادیة بانھ ا س تلتزم بتنفی ذ إلتزام ات          

تھ ا بتنظی ف   معینة مثل قیام الوحدة االقتصادیة بالتعھد م ن خ الل الت صریحات ع ن نی       
المنطقة المحیطة بھا خالل السنة الالحق ة دون وج ود ت شریع یجبرھ ا عل ى ذل ك وان         
ھذا التعھد ادى الى وجود توقعات من االطراف االخرى بان الوحدة االقتصادي ستنفذ  

  ).599: 2008 ،37المعیار الدولي (ھذه التعھدات    
  -:التأثیرات البیئیة على القوائم المالیة -    جـ

ادخال التشریعات البیئیة في المحافظة على البیئة یؤدي الى استخدام تكنولوجیا -      اوال 
  .نظیفة وبالتالي زیادة كلفة الموجودات الثابتة 

 ان الف  شل ف  ي التط  ابق م  ع ق  وانین مراقب  ة التل  وث ق  د ی  ؤدي إل  ى غرام  ات          -ثانی  ا
  .وجزاءات 

بیئیة في طبیعتھا مثل تكالیف الطاق ة إذ ان  تعد بعض تكالیف التشعیل السنویة     -     ثالثا  
  .استخدام الوقود المستخرج من األرض یعد مصدرًا لثاني  أكسید الكربون ولتلوث الھواء 

قد تكون بعض الوحدات بحاجة الى االعتراف باأللتزامات البیئیة لخ صوم ف ي           -رابعا
  .نفایات الصلبةالقوائم المالیة ،مثل األلتزامات المرتیطة باإلفصاح عن دفن ال

قد تكون الوحدة بحاجة الى اإلفصاح عن التزام بیئي محتمل عل ى ان ھ خ صوم            -    خامسا
  :طارئةعندما 

  .األلتزام المحتمل قائم على الوقوع المحتمل لحدث مستقبلي -) 1           (
  .مقدار األلتزام الحالي ال یمكن تقدیره بصوره حقیقیة أو معتدلة )2           (

  .التدفقات الخارجیة للموارد الخاصة بتسویة األلتزامات غیر المتوقعة -)3         (  
         لغرض الوفاء بمتطلبات االفصاح المتعلق ة بمع اییر المحاس بة ی تم اع داد مزی د         -    سادسا

   :من اإلفصاحات في المذكرات التوضیحیة بالقوائم المالیة ،مثال على ذلك 

  اط الذي تعمل فیھ الوحدة والقضایا البیئیة المرتبطة بھا النش-)1(          
      المعالجة المحاسبیة المتبناه للتكالیف البیئیة ،اي ما تم تضمینھ عند صرف -)2          (

  .بنود معینة أو رسملتھا   
   الغرامات والجزاءات التي تحملتھا الوحدة االقتصادیة في ظل تشریع بیئي -)3          (

  .ن معی  
          خصوم االسترداد البیئي متضمنة شكوك قیاسات عدم التأكد والطبیعة-)4          (
  )15،14: 2004االنتوساي،(. والزمن 
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   القیاس واالفصاح عن التكالیف والمنافع البیئة - د
  

  المساھمات البیئیة-اوال    
  

یفترض )الھواء والمیاه والتربھ (     یحدد القانون حمایة البیئة مستویات قیاسیة للتلوث 
االلتزام  بھا تحقیق الحد االدنى لسالمة البیئة ،وان عدم االلتزام بھا یؤدي الى أض رار      

ف  ي ھ  ذا   البیئی  ة الت  ي ی  صیبھا التل  وث  وعن  د قی  اس قیم  ة الم  ساھمة والم  واردلالف  راد 
  -:وكاالتي المجال ینبغي التفرقة ما بین المساھمات االیجابیة والمساھمات السلبیة 

  -:المساھمات االیجابیة  -)1   (
       ویقصد بھا العملیات البیئیة التي تؤدي الى تحسین نوعیة الحیاة في المجتم ع       
،وتتمثل في تحقیق منافع او تجنب أضرار ،وھي التي ترتبط بقیام الوحدة االقتصادیة 

ث وف ي ھ ذه الحال ة    بالوفاء بمسؤلیتھ البیئیة  عن تحقیق الم ستویات القیاس یة للتل و      
تعتبر االعب اء الت ي تتحملھ ا الوح دة األقت صادیة م ساھمة بیئی ة واجتماعی ة اجباری ة            
مقابل التزامھا ،او قیامھا بتحقیق افضل من المستویات القیاسیة  فان مایتحملھ م ن      
اعب  اء اض  افیة یعتب  ر م  ساھمة بیئی  ة اختیاری  ة  ،وف  ي كلت  ا الح  التین ی  تم قی  اس ھ  ذه   

ریقة مباشرة عل ى اس اس م ا تحملت ھ الوح دة االقت صادیة م ن تك الیف            المساھمات بط 
  .فعلیة 

     
  

  -:المساھمة السلبیة  -)2   (
   ویقصد بھا التأثیرات الكلیة للعملیات البیئیة التي ت ؤدي ال ى األض راربنوعیة الحی اة        

ؤلیة في المجتمع  والتي تتمثل في فقد منافع او تحقیق أضرار بیئیة عملیات تتعلق بمس
بیئیة واجتماعیة التقوم بھا الوحدة االقتصادیة ویترتب علیھا تأثیرات سالبة تتمثل في      
ال  ضرر ال  ذي ی  صیب االف  راد والم  وارد البیئی  ة ب  سبب ع  دم تحقی  ق الوح  دة األقت  صادیة    
للمستویات القیاسیة لتلوث الھ واء والمی اه والترب ة  ،وی تم قی اس قیم ة ھ ذه الت أثیرات          

: 2004الب دوي ، . (ی ر مباش رة اذ ی تم تق دیر قیم ة ھ ذه األض رار       اعتمادا عل ى ط رق غ    
163،164(    

  التكالیف البیئیة -ثانیا

       ان المنافع الناتجة من مزاولة المنشاة لنشاطھا التمثل منفعة حقیقیة اذا لم یؤخذ 
ف  ي االعتب  ار عناص  ر التك  الیف البیئی  ة عن  د تحدی  د وتق  یم الن  شاط مم  ا ی  ستلزم تحمی  ل      

وتع رف التك الیف   ) 1: 2006رانی ة ،  (التكالیف او االعباء البیئیة على تكلف ة االنت اج          
لتك الیف الت ي تتعل ق بالت دھور الفعل ي او المحتم ل للم وارد الطبیعی ة         البیئیة على انھ ا ا  

  )UN,1993: 91(والبیئیة الناشئة عن االنشطة االقتصادیة 
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   -:التكالیف البیئیة المباشرة -)1  (
v   قی  اس تكلف  ة االص  ول البیئی  ة  وتتمث  ل ف  ي االص  ل الثاب  ت والمعم  ر تكلفت  ھ

الشراء الى ان یصبح جاھز لالستخدام ویتم التأریخیة مضافا الیھا مصاریف  
ان  دثاره س  نویا بأعتب  ار أن عم  ره مح  دد  وأن إن  دثاره تخف  یض لقیمت  ھ خ  الل  

اجھزة الرقاب ة عل ى تل وث الھ واء، مع دات تنقی ة       (عمره االنتاجي مثال ذلك     
  ).المخلفات السائلة

v        المصاریف التي  تنفق من قبل المنشاة والمتعلقة بنشاطھا مث ل م صاریف
  -:الطمر الصحي للنفایات  ویمكن ان تعالج باحدى االسلوبین 

 یحدد نصیب كل فترة  من حیث تعتبر مصاریف ایرادیة تحمل على حساب - 
االرباح والخسائر  ،ونفس الفترة باعتبار انھا انفقت ف ي س بیل تق دیم خدم ة          

یمك  ن للغی ر  وھ م ابن اء المجتم ع  والنھ ا حادث  ة بع د العملی ة االنتاجی ة ل ذا ال         
  اعتبارھا ضمن كلفة االنتاج المباشر 

 تعتبر من المصاریف التشغیل  النھا حتى لوجاءت بع د العملی ة االنتاجی ة           -                 
 .لذا یجب اقفالھا في   حساب التشغیل 

v          قیاس الضرائب التي تدفعھا الوحدة االقتصادیة للجھ ات الحكومی ة نتیج ة 
نا التوجد مشكلة لقیاسھا النھا تمثل مب الغ  االضرار التي تصیب المجتمع  وھ     

  . نقدیة
  -:التكالیف البیئیة غیر المباشرة )2 (

 وتتمث  ل فیم  ا یتحمل  ھ المجتم  ع م  ن أض  رار وت  ضحیات نتیج  ة ممارس  ة المن  شاة لن  شاطھا   
  الخ،ویعد قیاسھا امرا صعبا  لعدم امكانیة ترجمة ..األقتصاد ي مثل التلوث والنفایات  

  
  
  

بیئی ة ال ى ق یم نقدی ة  وم ن ث  م تحویلھ ا م ن كلف ة خارجی ة للمجتم ع ال ى تكلف  ة            التك الیف ال 
  -:داخلیة في المنشاة  ویتم اللجوء الى طریقتین للتعبیر عن األضرار البیئیة نقدیا ھما 

v             قیاس التك الیف من ع ح دوث األض رار البیئی ة او تجن ب او الوقای ة  وتفت رض
قام   ت باالنف   اق لمن   ع او تجن   ب  ھ   ذه الطریق   ة ان الوح   دة االقت   صادیة كلم   ا  

التأثیرات الضارة  من انشطتھا على المجتمع كلما قلت األضرار الت ي ت صیب    
المجتم  ع  وبالت  الي تك  ون تك  الیف المن  ع  اق  رب ال  ى التك  الیف البیئی  ة داخ  ل      
الوح دة االقت  صادیة  ولك  ن الیع  د ذل  ك ص  حیحا  ف  ي جمی  ع الح  االت  فم  ثال ق  د   

ن  ع أض  رار بیئی  ة ذات قیم  ة كبی  رة  وبالت  الي    ی  ؤدي انف  اق مبل  غ قلی  ل ال  ى م  
 التساوي قیمة ھذه األضرار 
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v   وتتمثل ماتتحملھ الوحدة االقتصادیة من مبالغ -:تكالیف االعادة او التصحیح
م  ن اج  ل اع  ادة بع  ض  م  وارد المجتم  ع لحالتھ  ا االص  لیة تقریب  ا  او ان  شاء       

ابو (ناتجة عن المنشاة موارد جدیدة محل الموارد  القدیمة تأثرت باالنشطة ال
  )18-17 : 2008اركان ، ،

وعند تقییم الوظائف البیئیة تقییما مباشرا ت ستعمل التكلف ة كوس یلة للقی اس غی ر             
وفي حالة الخدمات المتصلة ) مقیمة نقدیا ( المباشر كما یجب توافر بیانات قیمیة 

ة االبدیل ة او  بالتخلص من النفایات او المخلفات فانة یمكن اس تخدام تكلف ة الفرص     
ال  ضائعة وھ  ي التك  الیف الت  ي یتع  ین انفاقھ  ا لمن  ع ھ  ذة االنبعاث  ات او المخلف  ات        
كمقی  اس لتقی  یم خ  دمات ال  صرف و التك  الیف الت  ي تنف  ق لمن  ع األض  رار ال  صحیة     
ب  سبب الت  دھور البیئ  ي وذل  ك م  ن خ  الل التنمی  ة الم  ستدامة الت  ي تتمث  ل ف  ي ع  دم     

سمح ف  ي الحف  اظ  عل  ى راس الم  ال ال  ذي  توس  یع االن  شطة اال ف  ي الح  دود الت  ي ت   
 ،الم وارد الطبیعی ة   ال ذي یتك ون م ن    صنعة االن سان وعل ى راس الم ال الطبیع ي     

   ).1: 2007المشعالني ،  (األنظمة الحیویة  ،األرض 

  -:مشاكل المحاسبة واالفصاح عن االداء البیئي  -  ھـ

  -:التلوث ھي    ان اھم المشاكل المحاسبة واالفصاح عن االداء في مجال 
  رسملة او عدم رسملة تكالیف النظافة البیئیة  -    اوال

   قد تتحمل الوحدة االقتصادیة مبالغ كبیرة عند تحلیل المشاكل البیئیة بأستئجار 
الخبراء للمساعدة في ازالة النفایات السامة  وفي القضاء على اثارھا ومنع 

ة المالیة الى انھ ینبغي تحمیل وقد توصل مجلس معاییر المحاسب.التلوث مستقبال
تكالیف المعالجة على النفقات  ولم یوضح ان ھذه التكالیف قد یتم رسملتھا فیما 

  اذا كانت ھذه التكالیف تزید االعمر االنتاجي والطاقة وتحسن من درجة االمان 
   االلتزامات الشرطیة -   ثانیا

یمتھا او تاریخ الوفاء بھا  تتمثل في االلتزامات التي یرتبط وجودھا او تحدید ق
بوقوع او عدم وقوع حدث او احداث معینة مستقبال فعندما تتعلق االمور البیئیة 
بخسائر قد یتعذر عمل تقدیر معقول لھا یصبح من الضروري تطویر معیار 
  محاسبة یوفر معلومات اكثر نفعا تؤدي الى قیاس وتقدیر افضل عن االداء البیئي

   
  

   عن االلتزمات البیئیة االفصاح -  ثالثا 
   ان التقدیرات المطلوبة للخسائر المحتملة صعبة بالنسبة لالدارة ،الن المعاییر 

المراجعة البیئیة .(والمتطلبات الحالیة تحتاج الى وضوح وتحدید اكثر دقة  
،2008 :4 (  
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لمعلومات دول اوربیة التي افصحت عن ا)6(شركة كبرى في )25( یمثل الجدول االتي  لـ
  البیئیة بالقوائم المالیة 

  
  )1(جدول 

  
  االیضاحات 

  ھولندا 
بریط    ان   المانیا   فرنسا   سویسرا   السوید

  یا
  المجموع 

ــشركات  عــدد ال
التي افصحت عن   
  المعاومات البيئية 

16  
64%  

او 22
88%  

او 19
76%  

او 14
56%  

او 25
100%  

او 20
80%  

 او 116
77%  

مالحظات علـى   
ــسابات  الحـــ

  البيئة المتعلقة ب

 او 3
12%  

 او 1  اليوجد
48%  

 او 4  اليوجد  %4او 
16%  

  %6 او9

ــسياسات  الـــ
المحاسبية حـول   
القــوائم الماليــة 

  المتعلقة بالبيئة 

او 13
52%  

 او 12
48%  

 او 9
36%  

او 10
40%  

20 
80او
%  

او 14
56%  

 او 78
52%  

 او 6  التأثيرات البيئية 
24%  

 او 10
40%  

 او 6
  %؟24

او 4
16%  

او 14
56%  

   او7
28%  

او 47
31%  

 او 3  االهداف والمعايير 
12%  

 او 5
20%  

او 3  %8 او 2
12%  

او 9
36%  

   او4
16%  

او 26
17%  

 او 4  انتاج المعلومات 
16%  

 او 11
44%  

 او 8
32%  

او 8
32%  

او 18
72%  

   او6
24%  

او 55
37%  

النفقـات البيئيـة   
  المتوقعة 

 او 8
8%  

 او 3
12%  

 او 4
16%  

   او9  %4او 1
36%   

   او3
12%  

و ا22
15%  

  
source: Environmental Ethical Reporting in Europe , Adams Hill and 
Roberts,1990            

   الحسابات البیئیة األقتصادیة - 2-1
 الصادر عن االمم المتحدة  فصًال مستقًالعن 1993تضمن نظام الحسابات القومیة  

ت  اذ اختص النوع الثاني  من الحسابات التابعة ،وقد تضمن الفصل نوعین من الحسابا
  ) 7: 2005زكي،( ھذه الحسابات بالحسابات البیئیة وتأثیرھا على المصادر الطبیعیة  
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   مكونات الحسابات البیئیة  - أ
  
حسابات مصادر االصول الطبیعیة والتي تركز على المصادر الطبیعیة وعلى اعادة  -   اوال

  .تقییم األصل الرأسمالي
  

والتي تمدنا ببیان ات ع ن   ) الطاقة والمصادر  (  بالتلوث والموارد    حسابات تختص -ثانیا
مستوى الصناعة في استخدام الطاقة كمدخالت الش باع الطل ب النھ ائي وم ا تخلف ة م ن           
 م  واد ص  لبة وملوث  ات وھ  ذه ت  رتبط بح  سابات وج  داول الم  وارد واالس  تخدامات والت  ي    

نظ ام الع المي للح سابات    تستخدم في تركیب جداول المدخالت وھي ج زء اساس ي م ن ال       
  .القومیة 

 ح  سابات تخ  تص بالحمای  ة البیئی  ة وادارة االنف  اق عل  ى ھ  ذه الحمای  ة س  واء م  ن   -ثالث  ا
  .جھات حكومیة او من االفراد او غیرھا 

 حسابات تختص بالمستوى القومي وبالتحدید الناتج المحلي االجمالي -    رابعا
  )5: 2007المشعالني ،(الصافي

  سبة البیئیة مناھج المحا-ب
المنھج االول  وھو منھج محاسبة الموارد الطبیعیة وھو یركز على الحسابات -اوال

بالقیم المادیة ،وجداول المدخالت والمخرجات أنسب أطار أقتصادي لتحلیل العالقات 
بین البیئة واالقتصاد النھ یشمل تدفقات الموارد الطبیعیة من البیئة بوصفھا مدخالت 

قتصادیة وتدفقات المخلفات بوصفھا مخرجات لالنشطة تعاد الى البیئة في االنشطة اال
.  

المنھج الثاني  المرتبط بالحسابات القومیة لالصول الطبیعیة االخرى التي -ثانیا
 .تسببھا أنشطة االنتاج في حساب المنتجات الصافیة 

ئیة التي یتحملھا المنھج الثالث  وھوموجھ نحو الرفاھیة فھو یعالج االثار البی-     ثالثا
أفراد ومنتجون من غیر الذین  یسببونھا وقد تكون االثار اكبر من التكلفة المسسببة 

  )4: 2009محمود،(وھو االكثر تقدما من المناھج السابقة 
  

  فئات الحسابات البیئیة- ـ ج   
على انھ نظام تابع لنظام الحسابات القومیة ویتضمن 2003ویصنف الدلیل البیئي لعام 

  :ربعة فئات من الحساباتأ
   فئة الحسابات األولى حسابات التدفقات العینیة -اوال

ان ھذه الحسابات تاخذ بتدفقات المواد والطاقة تتضمن البیانات العینیة البحتة المرتبطة
  بنظر االعتبار التدفقات االتیة 

  -:التدفقات من البیئة الى األقتصاد والتي تاخذ احد االشكال االتیة -)1(
  

v  -المعادن، وموارد الطاقة، والماء، والتربة، والموارد (الموارد الطبیعیة
 .)البیولوجیة
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v -وتربط ھذه المدخالت بالمواد التي یستوعبھا النظام  مدخالت األنظمة الحیویة
مثل الغاز الالزم لالحتراق وعملیات اإلنتاج  الحیوي بھدف اإلنتاج واالستھالك،

 علمًا بأن مدخالت .والماء والمغذیات لكربون،واألوكسجین، وثاني أوكسید ا
من الصعوبة تشخیصھا ضمن " الموارد الطبیعیة " األنظمة الحیویة، عكس 

لذا فمن المھم أن ال یدخل ضمن مدخالت . ترتبط بھا ھذه المدخالت المنتجات التي
بارھا الخ تصنف باعت..أیة مواد كیمیائیة، أو میاه، أو مواد مغذیة،  األنظمة الحیویة
  .اإلنتاج كمخرجات لعملیة

   :التدفقات من األقتصاد  القومي الى البیئة فیأخذ االشكال االتیة -)2(

v  ال  سلعي  ف  ي ظ  ل ال  دلیل البیئ  ي وفق  ا للت  صنیف    ت  صنف المنتج  ات : المنتج  ات
تصنیفات إضافیة أو ملحق ة لتوص یف الخ صائص     إّال أنھ یمكن استخدام المركزي

  .العینیة لبعض السلع
v المخرجات العرضية وغير المرغوب بها من جراء عملية  وتشير إلى: مخلفاتال

القومي، ويتم التمييز ما بين المخلفات المتسربة فـي   اإلنتاج واالستهالك في األقتصاد 
. كلما دعت الحاجة لذلك ضمن المحاسبة القومية البيئيـة  الهواء، أو المياه، أو التربة،
وعند دفـن  . نوعاً من التكوين الرأسمالي العيني عتبارهابا وتعالج أمكنة دفن المخلفات

ضمن  إلدارة جهة رسمية، تعالج على أنها تدفقات المخلفات بهذه المواقع، التي تخضع
هذا الـشكل يتـضمن التـدفقات    ). األقتصاد  القومي إلى البيئة من(األقتصاد  القومي 

  ).صلبة تدفقات على شكل نفايات . تدفقات سائلة،.تدفقات غازية(
 مكان للتخلص من النفايات  أن يستخدم األقتصاد  القومي البيئة  حيث يترتب على هذه 

بل يتم ذلك من خـالل ثـالث    وعادة ال يتم التخلص من المخلفات مباشرة إلى البيئية،,
   :أشكال
  .مخلفات العملیة اإلنتاجیة إلنتاج منتجات جدیدة  أي إعادة إدخال : إعادة التدویر-     

كمدخالت ) كما ھي(عندما تستخدم المخلفات  وتحدث ھذه اإلعادة : إعادة االستخدام-      
 .في العملیة  اإلنتاجیة أو االستھالكیة

المعالج  ة عن  دما ی  تم التغیی  ر الن  وعي، أو الكم  ي،   وتح  دث ھ  ذه: المخلف  ات معالج  ة-
   .دفن المخلفات للمخلفات قبل التخلص منھا في أماكن

إع  ادة الت  دویر، وإع  ادة االس  تخدام،   : ال  ثالث بأش  كالھا(ت  دفقات المخلف  ات     وتقی  د ق  یم  
المولدین األصلیین لھذه المخلف ات، ف ي ح ین تقی د      من" عرضا "   باعتبارھا ) والمعالجة

من ھذه التدفقات ألغ راض إع ادة الت دویر، وإع ادة      الكمیات المتبقیة في األقتصاد  القومي
   .من قبل الصناعات" استخدامًا  " ارھااالستخدام، والمعالجة، باعتب
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و " اإلجمالی ة  " للمخلف ات، ق ضیة الت دفقات     كم ا یث ار، عن د التحلی ل المحاس بي البیئ ي      

كمی ة المخلف ات   : إل ى  " اإلجم الي  " مفھ وم   حی ث ی شیر  . للمخلفات" الصافیة " التدفقات 
المحاس بیة بم ا ف ي ذل ك     القومي خالل الفت رة   المتولدة من قبل كافة الوحدات في األقتصاد 

 كمی ة : إل ى  " ال صافي  " التسربات من أماكن دفن ھ ذه المخلف ات،في ح ین ی شیر مفھ وم      
إع ادة   بعد إع ادة الت دویر، أو  ) أو في أماكن دفن المخلفات(المخلفات المطروحة في البیئة 

  . )2 :2004المعھد العربي للتخطیط ،( .االستخدام، أو المعالجة
 

الموارد الطبیعیة، ومدخالت األنظمة : التدفقات العینیة األربعة مالشكل مفاھیویمثل 
  .والمخلفات الحیویة، والمنتجات،

  
  )1(شكل

  التدفقات مابین األقتصاد  والبیئة  حسب مفاھیم التدفقات العینیة
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 فئة الحسابات الثانیة حسابات المعامالت التقلیدیة المرتبطة بالبیئة -ثانیا

الحسابات القومیة والتي تتصف بمالءمتھ ا       تؤخذ تلك العناصر الموجودة في نظام     
باإلمك  ان ت  سلیط األض  واء عل  ى تل  ك المع  امالت   ل  إلدارة الجدی  دة للبیئ  ة، وتب  ین كی  ف أن  ھ 

ح  ساب إنف  اق رج  ال األعم  ال، والحكوم  ات،     وم  ن األمثل  ة عل  ى ذل  ك  . المرتبط  ة بالبیئ  ة 
  .لبیئةوالقطاعات العائلیة لحمایة ا

النفقات المرتبطة بالمحافظة على البیئة ض من نظ ام    تھتم ھذه الحسابات بكیفیة تحدید تلك
إذا كانت ھذه النفقات مشتراه أو منتجة لغرض البیع، أو  الحسابات القومیة، مع بیان فیما

حیث أن ھ یمك ن م ن خ الل الت صریح بمث ل ھ ذه النفق ات دراس ة ت أثیر ھ ا             .نتاج نشاط ذاتي
والت شریع الحك ومي أو الجھ ود التطوعی ة الالزم ة لتح سین الحمای ة         لیف التشغیلعلى تكا
  .البیئیة

حمای  ة البیئ  ة واس  تخدام الم  وارد، مث  ل     وت  شرح ف  ي ھ  ذه الح  سابات العدی  د م  ن أن  شطة   
البیئة المالئمة بعد تلوثھا، وإعادة التدویر،  االستثمار في التكنولوجیات النظیفة، واستعادة

   .وإدارة األصول والموارد الطبیعیة ، والمحافظة الخدمات البیئیة،وإنتاج السلع و
الممكن إنتاجھا، مثل مستوى االستثمار  وتناقش ھذه الحسابات، أیضًا، اإلجمآلیات القومیة

مجموع االستثمار في األقت صاد  الق ومي بھ دف بی ان األھمی ة       في حمایة البیئة مقارنة مع
م توض  ح ھ  ذه الح  سابات ج  داول الع  رض واالس  تخدام      ث  . البیئی  ة الن  سبیة لالس  تثمارات 

بین المنتجین والمستھلكین للسلع والخدمات البیئیة، وأنم اط   المبسطة التي تبین الربط ما
العم  ل ورأس الم  ال الم  ستخدمة أثن  اء عملی  ة اإلنت  اج ال  سوقي أو    الم  دخالت البیئی  ة مث  ل

  .ى البیئةتحلیل لكیفیة تمویل اإلنفاق عل یتبع ذلك. للحساب الخاص

الم  ستخدمة، باإلض  افة إل  ى الت  دخل المباش  ر م  ن خ  الل   كم ا تب  ین ھ  ذه الح  سابات األدوات 
البیئة مثل استخدام الضرائب، ونظام الترخیص للتحكم  اإلنفاق، للتأثیر  غیر المباشر على

أن توض  ح ھ  ذه األدوات ض  من م  صفوفة الح  سابات     ویمك  ن. باس  تخدام الم  وارد البیئی  ة 
  .بعد تعدیلھا لتأخذ بنظر االعتبار الحسابات البیئیة،  االجتماعیة

 فئة الحسابات الثالثة حسابات االصول البیئیة النقدیة والعینیة  -ثالثا

تتجسد وظیفة ھذه الحسابات ف ي  ,. عینیًا، ونقدیًا تتضمن حسابات األصول البیئیة المقاسة
وھ و األم ر   .  نق دیًا وعینی اً  أرصدة األصول البیئیة والتغیرات الت ي ط رأت علیھ ا    النظر إلى

. یتیح احتساب ع ددًا م ن المؤش رات الت ي توض ح م دى دیموم ة األص ول م ن ع دمھا           الذي
الموارد الطبیعیة، واألرض، : ذلك توضح ھذه الحسابات ھیكل تصنیف األصول وبناء على
ددة، ویتم التمییز ھنا ما ب ین الم وارد الطبیعی ة المتج ددة، وغی ر المتج       . الحیویة واألنظمة

بین األصول المشمولة بنظام الحسابات القومیة وتلك الخارجة عن حدود النظام، وم ا   وما
   وتلك التي تستخدم) موارد باطن التربة(األصول الممكن استھالكھا من قبل األقتصاد   بین
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 كم ا تتعام ل ھ ذه   ). مث ل األرض، والمی اه ال سطحیة   (إّال أنھا ال تستھلك من قبل األقت صاد   
   .بات مع التغیرات في قیم أرصدة األصول خالل أول وآخر الفترة المحاسبیةالحسا

فئة الحسابات الرابعة موائمة الحسابات القومیة لتأثیرات األقتصاد  القومي على  -رابعا
 البیئة 

القومیة بحیث یؤخ ذ بنظ ر االعتب ار ت أثیر  األقت صاد        وتتضمن كیفیة تعدیل نظام الحسابات
  :التمییز ما بین ثالث أنواع من التعدیالت وھنا یتم. ئةالقومي على البی

نفقات حمایة البیئة، ونفقات األجھ زة  (باستنفاذ الموارد الطبیعیة  التعدیالت المرتبطة-)1(
وإدارة الموارد الطبیعیة، والتك الیف ال صحیة المترتب ة عل ى التخفی ف       الموكل إلیھا حمایة

  )2004:للتخطیط المعھد العربي  .(البیئة من آثار تلوث
 اذ یتم بی ان ت أثیر  النفق ات البیئی ة      ،یسمى بالنفقات الدفاعیة التعدیالت المرتبطة بما-)2(

الت  ي م  ن ش  انھا ان تحف  ظ وت  صون البیئ  ة س  واء اكان  ت ھ  ذه النفق  ات عل  ى ش  كل تك  وین        
راس  مالي او عل  ى ش  كل اھ  الك راس الم  ال  ،وم  ن ش  ان ھ  ذه النفق  ات ان ترف  ع م  ن قیم  ة     

 بقیم  ة تع  ادل نفق  ات حمای  ة البیئ  ة المت  ضمنة االس  تھالك   GDPمحل  ي االجم  الي الن  اتج ال
،ومن شانھا ان تخفض قیمة الناتج المحلي الصافي )في نظام الحسابات القومیة  (الوسیط  

)NDP( المنفق من قبل المنتجین غیر السوقیین  
ال ھ  ذه ،ویت  ضمن مج   بانخف  اض الخ  دمات والوظ  ائف البیئی  ة التع  دیالت المرتبط  ة-) 3(

 الخدمات الخیارات االتیة 
v -     تقی  یم ال  ضرربفعل  المخلف  ات  وط  رح قیم  ة ھ  ذا ال  ضرر م  ن القیم  ة ال  سابقة

  .للدخل وصوال الى الدخل  المعدل بحسب الضرر
v -               منھج تكالیف ال صیانة  وی ؤدي تطبیق ھ للوص ول ال ى اجمآلی ات الن اتج المحل ي

یئی ة اض افیة بھ دف ال تخلص ام ا      المعدلة بیئیا  وتفترض ھذه الطریقة تحق ق نفق ات ب   
من تولید المخلفات ،او من تخفیض مستوى المخلف ات الموج ودة بالفع ل ،اال ان ھ ذه            
الطریق  ة التت  سق م  ع ح  سابات النظ  ام لغی  اب التع  دیالت المف  سرة للنفق  ات ال  ضمنیة         

  االضافیة 
v -           یتم التخلص من انبعاثات المخلفات م ن خ الل اع ادة ھیكل ة االنت اج واالس تھالك

وكذلك االسعار ،ان االجمآلیات االقتصادیة المترتبة على ھذه الطریقة تعتبر ناتج افتراضي 
  )10: 2004ملحق الدلیل، .(.
  طریقة تقییم االستعماالت البیئیة واالصول الطبیعیة الموجودة في البیئة  -د

  الطرق االتیة )SNA (1993لقد حدد نظام الحسابات القومیة 
  ستعماالت البیئیةطریقة تقییم اال-اوال

  یكون على اساس القیم النقدیة 
  التقییم المحتمل للمنافع واألضرار -
  .قیمة الكلفة  وھذه تعتبر وسیلة للقیاس غیر المباشر لقیمة الوظائف البیئیة -
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  تكلفة الفرصة الضائعة  وھي سیتعین انفاقھا لمنع انبعاث المخلفات   -
عب  د ال  رحیم .(لفعلی  ة لحمای  ة البیئ  ة ومن  ع ت  دھورھا التك  الیف الدفاعی  ة  وھ  ي التك  الیف ا-
،2007 :3(  

  تقیم االصول الطبیعیة الموجودة في البیئة -ثانیا
اسعار السوق الفعلیة اي القیمة السوقیة لألصول الطبیعی ة  وینطب ق ب شكل خ اص عل ى       - 

ة معامالت االراضي ،وتقییم أستنزاف وتدھور االصول الطبیعیة الت ي ھ ي أص ول اقت صادی      
باالسعار السوقیة ، وان استعمال االصول االقتصادیة الطبیعیة غیر المنتج ة تعك س تكلف ة           
االس  تنزاف والت  دھور ف  ي ت  راكم راس الم  ال وتقتط  ع عن  د اس  تنباط ص  افي الن  اتج المحل  ي   

  )6: 2009محمود،.(المعدل بیئیًا
  .مااللت البدیلة القیمة الحالیة لصافي االیرادات المتوقعة اخذین في االعتبار االستع - 

ص افي ال  سعر الفعل  ي ف  ي ال  سوق م  ضروبا ف ي كمی  ة المخ  زون م  ن ال  سلع الطبیعی  ة     -     
وتستعمل ھذه الطریقة في حالة االصول القابلة لالستنزاف  وصافي السعر ھو عبارة ع ن     
السعرفي السوق للمادة الخام مخصوما منھ تكالیف االستخراج بمافیھ ا مع دل ع ادي لعائ د      

،ویق  صد ب  المخزون االحتیاطی  ات  )3: 2007عب  د ال  رحیم ، (  راس الم  ال المن  تج اس  تثمار
القابل   ة لالس   تغالل  وت   ستخدم ف   ي حال   ة الكائن   ات البری   ة واالص   ول والمی   اه الجوفی   ة          

  )7: 2009محمود،.(

  الناتج المحلي االجمالي المعدل بیئیا  - ھـ

ل ي بع د اض افة التك الیف البیئ ة        ان الناتج المحلي االجم الي المع دل بیئی ا ھ و الن اتج المح         
،وتتمثل صیغ الناتج المحلي االجمالي المع دل بیئی ا ح سب طریق ة التقی یم المتبع ة لح ساب            

  -:التكالیف البیئة وكاالتي 
الن اتج المحل  ي المع دل بیئی  ا المح  سوب ب القیم ال  سوقیة ،حی  ث ی تم احت  ساب التك  الیف      -أوال

  .البیئیة المحتسبة بالقیمالسوقیة 
الناتج المحلي المعدل بیئیا المحسوب بتكالیف المواصلة ،وھذا یت یح أدراج الظ واھر        -ثانیًا

  .غیر السوقیة في البیئة  
الناتج المحلي المعدل بیئیا المحسوب على اساس قیم التكالیف المحتملة وھذا الن اتج     -ثالثًا

  )7 :2009محمود،.(یتم على اساس تولیفة من التقییم السوقي والتقییم المشروط  
     یتم تقدیرالناتج  المحلي اإلجمالي، بھدف الحصول على الناتج المحلي اإلجمالي األخضر 

 ننننننننننننمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.بیئیًا أو المعّدل
الكلیة المعّدلة  ،ولغرض الوصول إلى ھذا الناتج، وغیره من المتغیرات االقتصادیة القومیة

إدخال االعتبارات  ، ال بد من التعرف على آلیة تعدیل المتطابقات المحاسبیة بعدبیئیًا
  .البیئیة بنظر االعتبار

الرئیسي في المحاسبة القومیة البیئیة یعود إلى إدخال األصول الطبیعیة،   ان مصدر التغیر
  :متطابقاتالقومیة المعّدلة بیئیًا من خالل عدد من ال ویتم الحصول على مجامیع الحسابات
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   :  االستخدام-متطابقة العرض ) أ(

O + M = (IC + EC) + C + (CF - EC) + X 

یساوي االستخدام  (M) ، زائدًا الواردات(O) ومعنى ذلك أن العرض من السلع والخدمات
 زائدًا التكوین رأس المال الثابت (C) االستھالك النھائي زائدًا (IC) أو االستھالك الوسیط

(CF)ئدًا الصادات، زا (X).   

باعتبارھ ا   (IC) أضیفت إلى االستھالك الوسیط قد (EC) ونالحظ ھنا أن التكالیف البیئیة
   .التكوین الرأسمالي المعّدل بیئیًا تكالیف إضافیة، بعد أن تم خصمھا من

   :(i) بیئیًا للصناعة متطابقة القیمة المضافة المعّدلة) ب(
EVAi = Oi - ICi - CCi -ECi = VAi - ECi 

، (Oi) ھ  ي نت  اج الف  ارق م ا ب  ین الن  اتج  (i) باعتب ار أن القیم  ة المتول  دة م ن ال  صناعة  
 الطبیعي (CCi) وتكوین رأس المال الثابت ،(ICi) والتكلفة متضمنة االستھالك الوسیط

   .(ECi) والتآكل البیئي
   :بیئیًا لألقتصاد القومي تج المحلي المعّدلنامتطابقة ال) جـ(

EDP = VAi - ECh = NDP - EC 
         = C + CF + X - M - CC - EC 

ھ و نت اج مجم وع القیم ة الم ضافة       (EDP) بیئی اً  أي أن الن اتج المحل ي ال صافي المع دل    
 منھا التكالیف البیئیة المرتبطة بالقطاعات العائلیة المعّدلة بیئیًا لكافة الصناعات مطروحًا

(ECh).   أی ضًا، باعتب اره مجم وع االس تخدامات      افي،ویمكن احتساب الناتج المحل ي ال ص
-ECF=CF-CC) المع ّدل بیئی اً   ، وتك وین رأس ال صافي  (C) لألغ راض االس تھالكیة  

EC)باإلضافة إلى الصادرات ، (X)ناقصًا الواردات ، (M).   
 الحصول على الناتج المحلي اإلجمالي المعّدل بیئیًا ال بد من أخذ االھتالكات التي    لغرض

 باإلض افة إل ى االھتالك ات التقلیدی ة عل ى     ( الم وارد الطبیعی ة والنظ ام الحی وي     ت ؤثر عل ى  
  ). تكوین رأس المال

  )2004:  المعھد العربي للتخطیط( 
   القیود المحاسبیة الغرض بیئیة -و

تعتبر المدفوعات عن التراخیص المرتبطة باالنشطة الترفیھیة ضرائب على الدخل -  اوال
بھذه ) صید الطیور واالسماك (راد لقاء تمتعھم بھذه االنشطة یتم دفعھا من قبل االف

  .االنشطة وتعالج على انھا مدفوعات ریع 
تقید النفقات المرتبطة بمنع التسرب من مواقع دفن المخلفات بعد ردمھا ،والنفقات -   ثانیا

المرتبطة بإزالة التلوث على انھا اصل رأس مال ثابت  وتعتبر جزء من نفقات تحسین 
  .التربة 
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تعامل حقوق الملكیة ،سواء من خالل الشراء أوبوسائل أخرى للحیازة تمنح حق  -  ثالثا

  استخدام أصل معین لفترة معینة على انھا حیازة ألصل غیر منتج وغیر ملموس 
یتم االشارة الى الموارد في باطن التربة الى احتیاطیات مؤكدة ومحتملة في  -رابعا

  كان ضمن البنود التفسیریة المیزانیة حتى ولو 
ان یتم االشارة الى قیمة حصة البلد من مخزون االسماك في المیاه االقلمیة - خامسا

ملحق .(الخاصة بھ والناتجة عن نظام حصص تعترف بھ اتفاقیات إقلیمیة ودولیة معینة 
  )8-4: 2004الدلیل البیئي ،

  
  
  التطبیق العملي- 3
  
   التشریعات العراقیة البیئیة-3-1
   2008لسنة ) 37(قانون وزارة البیئة رقم - أ

م ن  الق انون اھ داف ال وزارة والت ي م ن بینھ ا حمای ة وتح سین البیئ ة           ) 3(تناولت الم ادة   
للحفاظ على الصحة والموارد الطبیعی ة والتن وع الحی وي والت راث الثق افي والطبیع ي  بم ا         

 م  ن الم  ادة الرابع  ة عل  ى ان  ی  ضمن االس  تدامة ، كم  ا تناول  ت الفق  رة الثانی  ة  و الع  شرون  
تت  ولى المكات  ب والجھ  ات االست  شاریة والمختب  رات اع  داد التق  اریر لتق  دیر االث  ر البیئ  ي          

  ..واجراء الدراسات والتحالیل والقیاسات في مجال حمایة البیئة  
   وتعدیالتھ 1981 لسنة 89 قانون وزارة الصحة العامة رقم -  ب

لقانون وضع الضوابط والمواصفات والشروط الصحیة سادسا  من ا)/1(   تضمنت المادة 
للمعامل والمحالت العامة وم نح االج ازات لممارس ة العم ل  ومراقب ة تطبیقھ ا ،كم ا ن صت            
الفقرة ثامنا من ذات المادة على حمایة وتحسین البیئة وتطویرھا والحفاظ على مقوماتھ ا       

  . ومنع تلوثھا 
  -:النظم المحاسبیة  -3-2

 المحاس  بي الموح  د المطب ق ف  ي الع  راق ال  صادر م ن جمھوری  ة الع  راق ع  ام        ان النظ ام 
 ، ت   ضمن دلی   ل النظ   ام وش   رح لل   دلیل والق   وائم المالی   ة والح   سابات الختامی   ة،       1985

والح   سابات القومی   ة اذ رب   ط ب   ین الح   سابات المالی   ة والح   سابات القومی   ة والم   وازین        
م ن البیان ات لغ رض اس تخراج تل ك      االقتصادیة واالحصائیة إذ ان ھ ت ضمن قاع دة عری ضة       

الم  وازین الت  ي تعتب  ر م  ن الم  ستلزمات االساس  یة للتخط  یط األقت  صاد ي ال  سلیم وترش  ید       
القرارات االقتصادیة ،و ان الھیكل العام للحسابات القومی ة المطب ق حالی ا ف ي الع راق ھ و              

راسات والنظم المعد من قبل االمم المتحدة والد1968نظام الحسابات القومیة المعدل لسنة 
المماثلة المعمول بھا ف ي الع الم  ، حی ث تعتبرالح سابات القومی ة م ن االدوات المھم ة ف ي           
مرحلة التھیئ ة والتح ضیر الع داد اھ داف واس تراتیجیات الخط ة االقت صادیة النھ ا تع رض             
دور ك  ل قط  اع م  ن القطاع  ات االقت  صادیة  وت  ساعد عل  ى بی  ان وتفھ  م التركی  ب الھیكل  ي        

وترابط اجزاءه وتوضح كیفیة س یر العملی ة االنتاجی ة وم دى تأثرھ ا بق رارات         األقتصاد ي   
  الوحدات االنتاجیة واالستھالكیة  وتوضح الحقائق الھیكلیة التي تربط بین قطاعات 
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األقت   صاد الق   ومي كتق   دیر الن   اتج الق   ومي ون   سب توزیع   ھ ب   ین االس   تھالك واالس   تثمار      

مع دالت االدخ ار وانم اط االس تھالك واالس تثمار      ومعامالت راس الم ال ودوال االس تھالك و      
وكیفی  ة تركیھ  ا والعوام  ل الت  ي بھ  ا وك  ذلك التركی  ب النمط  ي للم  وارد المالی  ة والب  شریة        
وتطویرھا ،ان الحسابات القومیة تحتاج الى بیانات عن الوحدات االنتاجیة وكذلك الوحدات 

میعھ  ا وعرض  ھا عل  ى    االس  تھالكیة واالس  تثماریة وعل  ى الم  ستوى الجزئ  ي  بغ  رض تج      
وب  ذلك ف  ان االنظ  ام     ) 11،463: 1985النظ  ام المحاس  بي الموح  د ، (الم  ستوى الق  ومي 

المحاسبي الموحد ونظام الح سابات القومی ة ل م یتن اول الت أثیرات البیئی ة وانعكاس ھا عل ى             
الحسابات سواءعلى مستوى الوحدة االقت صادیة، ث م عل ى م ستوى القط اع وی تم تجمیعھ ا           

  . مستوى القومي وعرضھا على
  
  إنموذج مقترح لتعدیل الحسابات بیئیا  -3-3

    یتضح  مما سبق ان القوائم المالیة والحسابات القومیة لم تأخذ بنظر االعتبارالتأثیرات 
البیئیة لذا فال بد من  القیام  بتعدیل القوائم المالیة على مستوى الوحدة األقت صاد ي وم ن    

الق وائم  -اوال.       لي تعدیل الناتج المحل ي االجم الي بیئی ا      ثم على مستوى القطاع وبالتا    
  المالیة المعدلة بیئیا 

      ان تعدیل الحسابات القومیة یتطلب اوال تعدیل القوائم المالیة لكل وحدة أقتصادیة  لذا 
ف   سوف ی   تم اس   تعراض  قائم   ة المرك   ز الم   الي  وقائم   ة العملی   ات الجاری   ة المت   ضمنة       

یئی  ة  وقائم  ة ع  دم الوف  اء بال  سوؤلیة البیئی  ة الت  ي ی  تم اع  دادھا لك  ل وح  دة  الم  ساھمات الب
، ثم  وضع الباحثان  إنموذج 1)بدوي عباس  (أقتصادیة وفقا لنموذج متعدد االبعاد للباحث     

ألحتساب القیمة المضافة المعدلة بیئیا  على  مستوى الوحدة االقت صادیة لی تم اس تخدامھا        
عل ى م ستوى الن شاط  وم ن ث م عل ى م ستوى القط اع  كم ا ق د            عند اعداد القیمة الم ضافة      

  .أقترح الباحثان أنموذج للناتج المحلي االجمالي المعدل بیئیأ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 نموذج معد من قبل الباحث بدوي عباس ضمن كتاب المحاسبة البیئیة بین النظریة والتطبیق  1
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  )1(كشف 

  -12-31قائمة المركز المالي  كما في 
  

 
  

  الف دینار  الف دینار  البیان

  الموجودات 
  ) بالقیمة الدفتریة(الموجودات الثابتة 

  الموجودات المتداولة 
         )                 بالكلفة (المخزون 

  االعتمادات المستندیة 
  القروض الممنوحة قصیرة االجل 

  المدینون 
  النقود 

                              مجموع الموجودات المتداولة 

  
  

  
  

  ******    الموجوداتصافي مجموع 
      یخصم منھ 

      صافي الموجودات المخصصة للمساھمات البیئیة 
    ***  ة على التلوث   مباني وانشاءات الرقاب-     
    ****   اجھزة الرقابة على تلوث الھواء -      

    ****  معدات تنقیة المخلفات السائلة  -
    ****  نفقات تحسین المظھر الجمالي للبیئة  -
    ****  مخزون مواد تنقیة المخلفات الصناعیة   -
    ****  تدویر المخلفات  -

  ******)(     المساھمات البیئیة موجودات مجموع 
المخصصة للنشاط  الموجودات مجموع 

  االقتصادي
  ******  
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   )1 (شفك تابع

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مصادر التمویل
  حقوق الملكیة  

  راس المال المدفوع 
  االحتیاطیات 

  العجز المتراكم 
  المطلوبات طویلة االجل  

  قروض مستلمة طویلة االجل  
  طویلة االجل مجموع مصادر التمویل 

  مصادر التمویل قصیرة االجل 
  تخصیصات دیون مشكوك في تحصیلھا

   الدائنون

    

      مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة 
  یخصم منھ 

مقابل تمویل الموجودات الخاصة باالنشطة 
  البیئیة 

  
(*****)  

مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة الخاصة 
  ******    بالنشاط االقتصادي
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  )2(كشف 

  31/12/2009للسنة المالیة المنتھیة في )االقتصادیة والبیئیة(كشف العملیات الجاریة 
  
  

  الف دینار  الف دینار  الف دینار  البیان

  االیرادات الجاریة)1(
  المصروفات الجاریة 

  الرواتب واالجور 
  المستلزمات السلعیة 
  المستلزمات الخدمیة 

  االندثار 

  ****  *****  

    (****)    مجموع المصروفات ) 2(
العملیات ) عجز (فائض)3(

-1) (المرحلة االولى (الجاریة 
2(  

      ****  

  ****      االیرادات االخرى ) 4(
  (****)      المصاریف  االخرى ) 5(
العملیات ) عجز (فائض) 6(

المرحلة الثانیة (الجاریة 
)(3+4-5(  

    ****  

        یضاف الیھ

البیئیة ء السوؤلیة اعبا-1
  االجباریة 

      

   تكلفة عملیات الرقابة على 
  تلوث الھواء 

***      
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  )2(تابع كشف 
  

  
  
  
  
  

تكلفة معالجة المخلفات -
  السائلة 

***      

تكلفة تحسین المظھر -
  الجمالي للبیئة 

***      

اجمالي اعباء البیئیة 
  االجباریة

  ****    

البیئیة اعباء السوؤلیة ا-2
  یة االختیار

      

تكلفة عملیات الرقابة -   
  االضافیة لتلوث الھواء 

      

تكلفة المعاجات -   
  االضافیة للمخلفات السائلة 

***      

تكلفة التحسینات -  
االضافیة للمظھر الجمالي 

  للبیئیة 

***      

احمالي اعباء السوؤلیة 
  البیئیة االختیاریة 

  ***    

اجمالي اعباء السوؤلیة 
تیاریة االخ(البیئیة 

  )واالجباریة 

    *****  

عائد (صافي الربح المعدل 
  )النشاط االقتصادي 

    *****  
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 الكشوفات الملحقة 

  )3(كشف  
  \ 12\  31 قائمة المركز المالي ذي المساھمة البیئة كما في

  
 الف دینار/السنة الف دینار/السنة البیان

   مجموع صافي االصول البیئیة  
صافي االصول الخاصة بمجال -1

 -:المساھمات البیئیة 
  

مباني وانشاءات الرقابة        
 على التلوث 

  

       اجھزة الرقابة على تلوث 
 الھواء 

  

   معدات تنقیة المخلفات السائلة 
نفقات تحسین المظھر الجمالي 

 للبیئة 
  

مخزون مواد تنقیة المخلفات 
 الصناعیة  

  

   تدویر المخلفات 
مجموع صافي اصول مجاال 

 المساھمات البیئیة 
  

   
   مجموع المطلوبات 

 مقابل تمویل االصول الخاصة 
 باالنشطة البیئیة 

  

   المطلوبات المحتملة 
       تعویضات عن األضرار التي 

المیاه (بالموارد الطبیعیة قد تلحق 
،الھواء ،التربة ،االنسان ،النباتات 

 )والحیوانات 
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 )4(كشف 

  /31/12قائمة الدخل بالوفاء بالسوؤلیة البیئیة  عن السنة المنتھیة في
 المــــبلغ  البیـــــان 

   
   اعباء السوؤلیة البیئیة  االجباریة -1
   

  ***    تكلفة عملیات الرقابة على تلوث الھواء 
  *** تكلفة معالجة المخلفات السائلة - 
  *** تكلفة تحسین المظھر الجمالي للبیئة -

 ****  اعباء البیئیة االجباریةاجمالي 
 ****     العائد باالعباء االجباریة البیئة 

   
   اعباء السوؤلیة البیئیة االختیاریة -2
   
تكلفة عملیات الرقابة االضافیة لتلوث -   

 الھواء 
  

تكلفة المعاجات االضافیة للمخلفات -   
 السائلة 

***  

تكلفة التحسینات االضافیة للمظھر -  
 الجمالي للبیئیة 

***  

 ***  احمالي اعباء السوؤلیة البیئیة االختیاریة 
االختیاریة (اجمالي اعباء السوؤلیة البیئیة 

 )واالجباریة 
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 )5(كشف 

  ةبیئیلالقائمة المالیة لتأثیرات عدم الوفاء بالسوؤلیة ا
  

 1الـــــــــمبلـــــــغ البیان
قیمة الضرر الذي یصیب االفراد 

 بسبب تلوث الھواء 
  

الضرر الذي یصیب الموارد بسبب 
 تلوث الھواء 

  

نصیب الوحدة االقتصادیة من مبلغ 
 أضرار تركم مسببات تلوث الھواء 

  

   أضرار عدم تنقیة المخلفات السائلة 
مبلغ نصیب الوحدة االقتصادیة من 

أضرار تراكم مسببات تلوث المیاه 
 والتربة 

  

   اجمالي التأثیرات السالبة للمشروع 
   

  
  
 
 
 
 
 

                                                
 )المطلوبات (نتائج الكشف تكون في قلئمة المركز المالي  1
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 )6(كشف 

  \12\31تقریر االداء البیئي متعدد االبعاد عن السنة المنتھیة في 
 

العناصر المؤثرة على نوعیة 
 البیئة الطبیعیة 

وحدة 
 القیاس 

المستویات 
 القیاسیة 

المستویات 
 الفعلیة

 االنحرافات 

عناصر مسببة لتلوث الھواء -1
:- 

    

  اول اكسي الكاربون 
 

    

     تاني اكسید الكاربون 
  عناصر مسببة لتلوث -2

 -:المیاه 
    

     درجة الحرارة 
     االوكسجین الحیوي 

     
      عناصر مسببة لتلوث التربة -3

     امالح ذائبة 
     الكبیتیدات 

     
     الضوضاء -4
     
    الروائح -5

 
   

 )291-288: 2007بدوي ،(المصدر 
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 )7(كشف 
 

 1نتاجاجمالي القیمة المضافة بسعر تكلفة عناصر اال
  

دینار                                                                                   /سنة                                                                البیان        
   

  الموارد -)1 (
     ****                 ایرادات النشاط االنتاج السلعي                          

  ****         ایرادات النشاط التجاري                                                 
  ****    ایرادات النشاط الخدمي                                                  

        ****       ایرادات التشغیل للغیر                                            
     ****    كلفة الموجودات المصنعة داخلیا                                     
    ****    فرق تقویم تغیرمخزون االنتاج التام                                  

  ****    فرق تقویم تغیرمخزون بضائع بغرض البیع                           
  ******موارد                                                                                اجمالي ال

  
                                                 مستلزمات االنتاج -)2(

         ****)                        االقتصادیة (      المستلزمات السلعیة 
   **** )                              االقتصادیة (میة      المستلزمات الخد

               ****     مقاوالت وخدمات                                       
  ****             مشتریات بغرض البیع                                      

                                                                                               ****** 
  
                                        ****)     2-1(اجمالي القیمة المضافة بسعر السوق )3(

                  ****                        )    غیر المباشرة (الضرائب والرسوم –     تنزل 
  ****)                                                             (االعانات            –    تضاف 

  
                            ****                     اجمالي القیمة المضافة بسعرتكلفة عناصر االنتاج             -)4(
  (***)                                                      تنزل التكالیف البیئیة     -)5(
  ***)                                       ( تنزل الضرائب والرسوم البیئیة        -)6(
  ***                                    تضاف االعانات البیئیة                      -)7(
  *       ****اجمالي القیمة المضافة بسعر تكلفة عناصر االنتاج المعدلة بیئیا    -)8(

             
  

                                                
  الكشف من إعداد الباحثان  1
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 1)لمعدل بیئیًاالناتج المحلي االجمالي ا(تعدیل الحسابات القومیة -ثانیًا

   /12 /31 لسنة   الناتج المحلي االجمالي المعدل بیئیًا
  
  ینارد   ملیون      ملیون دینار          ملیون دینار               البیان                      
  
                          ****                                    تعویضات المشتغلین-)1(
      ****                                 فائض العملیات-)2(
  ****تخصیصات استھالك رأس المال الثابت          -)3(
    *****        صافي الضرائب غیر المباشرة)  زائد (-)4(
  
   *****                            الناتج المحلي االجمالي باسعار السوق-)5 (

  (6)- اھالك راس المال                                  * ***                              
                                                    )6-5(صافي الناتج المحلي االجمالي  ) 7( 

                                                           **** 
     

  استنفاذ الموارد الطبیعیة                   -أ ) 8(
  ****      الغاز والفحم وحجر الكلس والرخام الرمل        

                                ****         الغابات               
              ****                                         النفط   

**                       **    المیاة الجوفیة                      
                ****حصى                                        ال

            استنفاذ خامات طبیعیة –ب 
       *****                ھالك االنشطة الحیویة             

****            اھالكات اضافیة في راس المال الحقیقي             
             نفقات لصیانة راس المال الطبیعي           ****

) نفقات دفاعیة                   (   
            )                                             *****       ب+أ(مجموع االستنفاذ    

              
  تآكل البیئة –جـ  ) 9(

              ****                                        الھواء 
     ***                             المیاه      

          ****                             التربة  
 الفاقد (الكائنات الحیة واالسماك  )     ****

                                    *****                          مجموع التآكل
                                                

  النموذج من إعداد الباحثان  1
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 (10 ) مجموع االستنفاذ والتآكل (9+8)                                            *****
 

 (11) الناتج المحلي االجمالي المعدل بیئیًا(10-7)                                  ****
  
  
  االستنتاجات والتوصیات- 4
 
   تاالستنتاجا- 4-1
  

ع  دم كفای  ة الق  وائم المالی  ة التقلیدی  ة ف  ي ت  وفیر المعلوم  ات لم  ستخدیمیھا ولمتخ  ذي   -أ
 .القرارات وذلك  لعدم قیاسھا  وافصاحھا عن التأثیرات البیئیة 

ال  ى القی  اس ل  م ی  شر النظ  ام المحاس  بي الموح  د المطب  ق ف  ي الوح  دات االقت  صادیة     -   ب
  .واالفصاح عن التأثیرات البیئیة عند اعداد القوائم المالیة والحسابات القومیة 

صعوبة القیاس النقدي لألضرار البیئیة  اذ ان اغلبھا تخ ضع ال ى التق دیر كتج اوز         - ـ   ج
الملوثات التي تطرحھا الوحدات األقتصادیة الى البیئة والتي تفوق الحد الم سموح ب ھ        

دویر او اعادة استخدام بعض المخلفات وانخفاض ایج ار الم ساكن ب سبب      وكذلك عند ت  
  .التلوث والضوضاء ،واالضرار في نوعیة المیاه  والثروه السمكیة 

   التوصیات-4-2
 ض  رورة تع  دیل الق  وائم المالی  ة بم  ا یعك  س الت  أثیرات البیئی  ة للوح  دة االقت  صادیة    -       أ

عدل بیئیًا،لیتم تجمیع البیانات على مستوى ومن ثم اعداد كشف القیمة المضافة الم
  .النشاط وعلى مستوى القطاع وصوًال الى الناتج المحلي االجمالي المعدل بیئیًا

 ض   رورة االط   الع عل   ى تج   ارب وخب   رات بع   ض ال   دول  فیم   ا یتعل   ق بالقی   اس       - ب
ن واالفصاح المحاسبي عن التأثیرات البیئة التي تخضع الى التقدیر ،وتدریب الم وظفی      

  على اعداد وتنظیم الحسابات البیئیة  
  وضع ضوابط وتشریعات تتعلق بحمایة البیئة  والمحافظة على البیئة من التلوث    - ـ     ج
 ان ی تم توعی ة الم وظفین ف ي الجھ از المرك زي لالح صاء عل ى االنظم ة الح  سابیة          -      د

ی   ة واالقت   صادیة الحدیث   ة وال   صادرة م   ن االم   م المتح   دة منھ   ا نظ   ام المحاس   بة البیئ   
وك ذلك ماج اء ف  ي   )   SNA(1993و  نظ ام الح سابات القومی  ة   ) SEEN(المتكامل ة 

  . 2003الدلیل البیئي 
 وزارة البیئ  ة ،وزارة ال  صحة ،التخط  یط  (التن  سیق ب  ین الجھ  ات المعنی  ة بالبیئ  ة   -     ھ  ـ
،وزارة الم   وارد المائی   ة ،والھیئ   ة العام   ة لل   ضرائب،     ) الجھ   ازالمركزي لالح   صاء (
  .ألعداد البیانات االقتصادیة البیئیة)الصناعة و
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 المصادر
  عالمراج    
  
   القرآن الكریم-1   
  

  الوثائق الرسمیة     
 الصادرة من بلدیة دبي قسم 53 االمارات العربیة المتحدة ،اجراءات تقییم التأثیرات البیئیة رقم -1     

  حمایة البیئة
  2008لسنة ) 37(المعیار المحاسبي الدولي رقم-2     
   1985 جمھوریة العراق ،دیوان الرقابة المالیة النظام المحاسبي الموحد ، -3     
  2008 لسنة 37جمھوریة العراق ،قانون البیئة رقم -4     
   وتعدیالتھ1981 لسنة 89جمھوریة العراق ،قانون وزارة الصحة العامة رقم -5     

   الكتب       
  

      2005االستثمار،احمد مصطفى ،العالقة بین الجدوى البیئیة و-1
   عمان  2007بدوي عباس ،المحاسبة البیئیة بین النظریة والتطبیق، -2       
المریخ للنشر ھولتن جي ،االقتصاد الجزئي المفاھیم والتطبیقات ،ترجمة كامل سلمان ،دار - 3       

  1981الریاض ،
  الدوریات و البحوث المنشورة على شبكة االنترنت

  net.shatharat.www 2007ابو اركان شذرات، المحاسبة االجتماعیة ،-1
2-ابوصبرینال فارس مسدور ،االقتصاد والبیئة، 

2006www.abouabdelbassetfares.com 
الكلف البیئیة في صنع الشعباني صالح ابراھیم یونس ،الحاجة الى توظیف معلومات -3

االردن –القرارات االستثماریة بحث مقدم الى مؤتمر فیالدلفیا 
2007www.philadelphia-edu.jo/Arabic   

 الالنتوساي،الرقابة البیئة والرقابة النظامیة مجموعة العمل المعنیة بالرقابة البیئیة -4
  org.intosai.www  2004التابعة ،

ة بالرقابة البیئیة ا لالنتوساي،الرقابة البیئة والتنمیة المستدامة، مجموعة العمل المعنی-5
  org.intosai.www  2004التابعة ،

     2004www.api.kwالمعھد العربي للتحطیط الكویت ،-6
سابات القومیة االقتصادیة البیئیة ،جمھوریة مصر المشعالني وفاء ،ورقة عمل الح-7 

العربیة الجھاز المركزي   للتعبئة واالحصاء االدارة المركزیة لشوؤن مكتب رئیس الجھاز 
        2007org.un.escwa.www حزیران 7-5للفترة من 

  
  

http://www.abouabdelbassetfares.com
http://www.philadelphia-edu.jo/Arabic
http://www.api.kw
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  2008www.acc4arab.comالمراجعة البیئیة ،-8
ري عصام،ناعسة عبیر ،النظام الضریبي وأثره في الحد من التلوث البیئي ،مجلة خو -9

جامعة تشرین للدراسات والبحوث العلمیة سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة المجلد 
  2007www.shatharat.net showihread.php) 1(العدد) 29(
 لتحسین جودة المعلومات  رانیة عمر محمد ،اھمیة المحاسبة عن التكالیف البیئیة-10

المحاسبیة دراسة میدانیة على المنشآت الصناعیة بمدینة جدة رسالة 
  2006www.kau.edu.suماجستر،

ومعوقات 1993زكي احمد زكریا ،دراسة تحلیلیة انظام الدولي للحسابات القومیة -11
المحاسبة تطبیقة في مصر ،نشر في المؤتمر العلمي الثاني لكلیة التجارة مستقبل مھنة 

  www.faculty.ksu.edu.sa 2005في ظل عالم متغیر 
عبد الرحیم نظمي احمد ،ورقة عمل مقدم بشان انتاج االحصاء  وزارة التخطیط -12

،2007  www.escwa.un.org عبد الوھاب -13والتعاون الدولي الطبیعیةوالبیئة
 2005اجل التنمیة المستدامة العالم یبحث عن تكنولوجیا ،جریدة الصباح،مھند ،من 

www.alsabaah.com 
  eu.smap.www .نشرة المعلومات ،االقتصاد البیئي للتنمیة  المســــــــتدامة-14
-www.arab،2004ونظام الحسابات القومیة ، مقارنة بین الدلیل البیئي -15

api.org  
 2009محمود حسن ،المحاسبة البیئیة ،منتدیات محاسبة دوت نیت-16

ashrafabduluahed.www  
  المصادر االجنبیة 

1-Environmental Ethical Reporting in Europe, Adams Hill 
and Roberts, 1990  

2-Environment management system ISO 14000  
3-UN.Handbook-of National Accounting –integrated 
Environmental and Economic Accounting –series, f.No.61-

Neyork -1993.  
  

http://www.acc4arab.com
http://www.shatharat.net
http://www.kau.edu.su
http://www.faculty.ksu.edu.sa
http://www.escwa.un.org
http://www.alsabaah.com
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Environment impacts of economic units 

activity and their Reflects on                             
Economic and Accounting  

 
 

 ∗  Ass.Prof . A.N.Abed *         K.H.Hamdan 
 

Abstruct 
 

         The activity of any economic unit has a negative effect 
on environment life a pollution of Air, water &soil .it is 
difficult to measure these effects because they are external 
expenditures .in order to prevent these expenditures they 
should be estimated and added them to economic unit costs. 
The accounting system in Iraq does not measure and 
disclosure these costs this will reflect on investors and 
managers decisions, therefore .it will be necessary to adjust 
this systems and to ensure the measurement and disclosure 
of environmental requirements' and constitution which 
represents unit expenditures to reduce the pollution level to 
the level that could be accepted internationally, and also 
compensations for losses occurred to society. If we consider 
this case on macrocosmic level, the society will face losses 
due to the activities of those economics units which 
represent losses occurred to natural resource which implies 
is estimation of gross domestic product (GDP) by taking into 
account the effects of environment.                                     
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