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  البيئية للمنظمات ةالمسؤولي دور نظم المعلومات المحاسبية تجاه

  •التهامي عثمان الكشر

 ملخص
حجم الضغوط بشأنها؛ أصبح لزاماا  لىاا المناماان أك ت اوك أ اال ةالىياة  يمع ازدياد االهتمام العالمي بالقضايا البيئية، وتنام

هذا تطىب مك المنامان أك تتحمل مساوولياتها تجااح حماياة البيئاة، وتضاالد جهودهاا لىحاد  و فاءة لضماك االستدامة والنمو.
ءة وةالىياة أ بال وتحسايك األداء البيئاي. مك اآلاال السىبية لىا البيئية ومعالجة األضلال الناجماة لنهاا، واساتمدام الماوالد ب فاا

. المسوولية البيئياة لىمناماان تجاحالدول الذي يم ك أك تىعبه نام المعىومان المحاسبية هذح الولقة تهدد لتسىيط الضوء لىا 
ح الدلاسااة وقاد تام االلتمااد ةاي هاذةاي نشال الاولي البيئااي وتعزياز ودلام الجهاود المبذولاة لحماياة البيئااة.  المسااهمة اوتساعا للا

 ةلىاا األساىوب االسااتقلائي ةاي جمااع وتحىيال البياناان والمعىومااان ذان الصاىة بالموضااول. وبينان هاذح الولقااة مفهاوم المسااوولي
تااوةلح مااك معىومااان مهمااة يم ااك أك  يم ااك أك ومااا ،وأهميتهااا البيئيااة وتطولهااا وأهاام مجاالتهااا، وأباالزن دول الاانام المحاساابية

. وأوضاحن الدلاساة البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة ئهاتحسيك أداو  البيئية، المنامان بمسوولياتهتساهم ةي بياك مدى التزام ا
أك المنامان يم نها مك مالل تبني واستمدام ممالسان المحاسبة البيئية بالتبالهاا لحادى األدوان والانام المحاسابية الحديااة، 

شطة البيئية والت اليد وااللتزامان البيئية ذان الصىة. وتجني ال ايل ماك أك تحصل لىا المعىومان الالزمة إلدالة ومتابعة األن
 مالياة لوائدتحقيق وتلشيد استمدام الموالد والطاقة، ومفض الت اليد، و  البيئة،لىا السىبية  الفوائد مك بينها الحد مك التأايلان

 ا ، وتحقيق التنمية المستدامة.لضاةية. مما يساهم ذلك بالتالي ةي تحسيك األداء البيئي واالقتصادي مع

 .مجاالن المحاسبة البيئية، البيئية المحاسبة ،البيئة لىا المحاةاة لجلاءان ،البيئية المسوولية الكلمات الدالة:

 قدمةم -1

ةااي الساانوان األمياالة أصاابحن القضااايا والمشااا ل البيئيااة محاال 
أناال واهتمام العديد مك الادول والمناماان والهيئاان ةاي أنحااء 

ماااا  ةاااي البحاااوا والدلاساااان مهلديااادة ماااك العاااالم، واحتىااان حيااازا  
العىمية، ولقدن العديد مك الموتملان والمعاهدان الدولية بشاأك 

عاااام اآلاااال السااىبية الناجمااة حمايااة البيئااة والحااد مااك اهااول وت
لااك النمااو االقتصااادي ةااي الاادول الصاانالية المتقدمااة ولمىيااان 

. ونتيجااااة لىضااااغوط (Li, 2004) التنميااااة ةااااي الاااادول الناميااااة
المتزاياادة ةااي العديااد مااك المجتمعااان اهتماان منامااان األلمااال 
ماصاااة ةاااي الااادول المتقدماااة بمعالجاااة المشاااا ل البيئياااة، وأصااابح 

 بحجم األمطاال واألضالال الناجماة لنهاا والتاي لديها ولي متنام  
قاد تهاادد اسااتملالها وبقاءهااا ةااي مزاولااة أنشااطتها االقتصااادية ةااي 
صالح ماا قاد  يجاد الطلق المناسبة لحماية البيئة، وا  المستقبل؛ وا 
ت وك أةسدته ماك ماوالد وماا أحداتاه ماك أضالال نتيجاة لممالساة 
أنشااطتها الممتىفااة، وذلااك ضاامك لطااال جديااد لاالد بالمسااوولية 

الحاجااة للااا وجااود لدالة بيئيااة البيئيااة لىمنامااان. ممااا أدى للااا 
سىيمة تضمك حماية البيئة مك ممااطل التىاوا والادمال، وتعمال 
لىااااا لدمااااال المتغياااالان والعواماااال البيئيااااة ضاااامك لمىيااااة اتماااااذ 
يجاااد موشاالان  القاالال، وتحوياال هااذح المتغياالان للااا قاايم ماليااة، وا 
وطلق محاسبية لتحديد قيمة اآلاال البيئية، وبالتالي أصبح لزاما  
لىااااا المنامااااان تطااااويل أنامتهااااا الدامىيااااة ومااااك بينهااااا الناااااام 

 Lin, 2001)المحاساابي لتأمااذ ةااي التبالهااا العواماال البيئيااة 

UNDSD, 2000; ) (Li, 2004 Scavone, 2006) . 

قبال المنامااان ةااي ولىاا الاالمم ماك هااذا االهتمااام المتناامي مااك 
الدول المتقدمة بتحمل مسوولياتها ةي معالجة القضايا والمشا ل 
البيئيااة؛ لال أنااه ال ياازال دوك المسااتوى المطىااوب ةااي ال اياال مااك 
الاادول الناميااة ومااك بينهااا ليبيااا. وذلااك لعاادم وجااود ضااغوط  اةيااة 

ناادلة  الىاا المنامااان، وقىااة المبااادلان الح ومياة، باإلضاااةة للاا
الدلاسان األ اديمية، والمعىومان التي مك شأنها دلم األبحاا و 

وذلك حسب ما أشال  ،وتعزيز اهتمام المنامان بالقضايا البيئية

 يميل:ل، ليبيا زليتك، ،اإلسالمية سمليةالاجامعة ال ،والتجالة  ىية االقتصاد ،المحاسبةقسم alkishre@yahoo.com 
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 ,Burritt؛ 2013قطاااطي، زوبيااك، المشاااط، )لليااه  اال مااك 

أاهال البناك الادول لانشااء والتعميال  ةي هاذا الصاددو  ،(2004
( أك ال ىفااااة الساااانوية لىتاااادهول البيئااااي ةااااي دول الشاااالق 2010)

 (%7.4) اللااا (%2.1)األوساااط وشااامال أةليقياااا تتااالاوح ماااا بااايك 
مااك الناااتم المحىااي اإلجمااالي.  مااا أشااال المنتاادى العلبااي لىبيئااة 

لي أك الت اااليد البيئيااة ةااي ليبيااا تبىاا  حااوا ا( للاا2011والتنميااة )
 بىيوك دوالل.  (1.7)

تحاااديان بيئياااة لىاااا ذلاااك يم اااك القاااول باااأك ليبياااا تواجاااه  وبنااااء  
بادل ال ايال ماك العمال والجهاود  اةهي تحتاج للا ؛ بالتاليمطيلة

جااااالاء  لحماياااااة البيئاااااة ونشااااال الاااااولي البيئاااااي ةاااااي المناماااااان، وا 
الدلاساااان واألبحااااا وتقاااديم المباااادلان لمساااالدتها لىاااا تحمااال 

 ,EGA, 2006; Otman & Karlberg)البيئياة امساوولياته

. وهااااااذا يسااااااتىزم تااااااوةيل المعىومااااااان والمعلةااااااة المتعىقااااااة (2007
البيئياااة لىمناماااان، واإلدالة  ةبالمفااااهيم البيئياااة  مفهاااوم المساااوولي

المهتمة بحماياة البيئاة.  األطلادالبيئية، والمحاسبة البيئية ل اةة 
التعاالد لىااا هااذح لااذلك ةااذك هااذح الدلاسااة تحاااول المساااهمة ةااي 

المفاااااهيم البيئيااااة ةااااي االاااااة أجاااازاء، األول يسااااىط الضااااوء لىااااا 
البيئيااة لىمنامااان ومجاالتهااا وملاحاال تطولهااا،  ةمفهاوم المسااوولي

والاااااااني يبااااايك الااااادول الاااااذي يم اااااك أك تىعباااااه ناااااام المعىوماااااان 
المحاساااااابية ةااااااي تعزيااااااز ودلاااااام قاااااادلة المنامااااااان لىااااااا الوةاااااااء 

هااااا البيئااااي، وتحقيااااق التنميااااة ئأدابمسااااوولياتها البيئيااااة، وتحساااايك 
المسااااتدامة. أمااااا األمياااال ةقااااد مصااااص لعاااالض النتااااائم وتقااااديم 

 التوصيان

 :أهداف البحث  -2

يسااعا هااذا البحاااا بشاا ل أساسااي لتقاااديم معىومااان لااك مفهاااوم 
المساائولية البيئيااة لىمنامااان وأهاام مجاالتهااا، والاادول الااذي يم ااك 

المساااهمة و ااذلك  أك تىعبااه نااام المعىومااان المحاساابية تجاههااا.
ودلاام الجهااود المبذولااة لحمايااة ، ةااي نشاال وتعزيااز الااولي البيئااي

 .البيئة

 :أهمية البحث  -3

يساااتمد هاااذا البحاااا أهميتاااه ماااك أهمياااة الموضاااول الاااذي يتناولاااه 
بالتباااالح ماااك الموضاااولان الحديااااة والمهماااة، والحاجاااة الماسااااة 

ي هاذا الدلاساان واألبحااا ةا ةلنادل ناالا   ؛إلالاء الم تباان الىيبياة

المجاااال، وتوسااايع المىفياااة المعلةياااة لااادى العدياااد ماااك المهتمااايك 
والباااااحايك والمحاساااابيك ومتمااااذي القاااالال ةيمااااا يتعىااااق بالمفاااااهيم 

البيئياااة لىمناماااان، واإلدالة  ةالممتىفاااة لىبيئاااة،  مفهاااوم المساااوولي
البيئيااة، والمحاساابة البيئيااة. واالسااتفادة مااك ذلااك ةااي نشاال الااولي 
البيئااااااااااي، وتحساااااااااايك األداء االقتصااااااااااادي والبيئااااااااااي لىمنامااااااااااان 

 والشل ان، وتحقيق التنمية المستدامة ةي ليبيا.

 :منهجية البحث  -4

تم ةي هذا البحا االلتماد لىا األسىوب االستقلائي لىعديد مك 
ملاجاااع والمصاااادل والدلاساااان الساااابقة المتاااوةلة ةاااي األدب ةاااي ال

 جمع وتحىيل البيانان والمعىومان ذان الصىة بموضول البحا.

  :حدود البحث  -5

يل ااز هااذا البحااا بشاا ل أساسااي لىااا دالسااة وملاجعااة وتحىياال 
ولااالض المعىوماااان ذان الصاااىة بالمساااوولية البيئياااة لىمناماااان 

العالقاااااة بينهماااااا ماااااك الناحياااااة وناااااام المحاسااااابة البيئياااااة، وبيااااااك 
النالياااة. وذلااااك مااااك حيااااا المفهاااوم والنشااااأة والتطااااول واألهميااااة 

 وأسباب االهتمام بها.

 :نشأة المسئولية البيئية للمنظمات وتطورها  -6

ماااع التقااادم الت نولاااوجي الهائااال الاااذي لحاااق بممتىاااد المجااااالن 
االقتصااادية واالجتماليااة ةااي الساانوان األمياالة، ومااا تلتااب لىااا 

ماااااك تفااااااقم لىمشاااااا ل البيئياااااة، زاد االهتماااااام والاااااولي ةاااااي ذلاااااك 
المجتماااااع بضااااالولة المحاةااااااة لىاااااا البيئاااااة وتاااااوةيل األسااااااليب 
واإلجاالاءان الالزمااة لحمايتهااا ةااي  اةااة دول العااالم لىااا التبااال 
أك المحاةاة لىا البيئة مالية مك المىواان الممتىفاة يعناي ةاي 

جاودح ةاي الحاضال حقيقة األمل المحاةاة لىا حياة اإلنساك وو 
 (. 1998والمستقبل )صيام، نول، 

وال ين اال أحااد وجااود لالقااة متبادلااة باايك المنامااان االقتصااادية 
والبيئة التي تعمل ةي لطالها، حيا تستمد هاذح المناماان  اةاة 
الموالد الضلولية الالزمة الستملالها ونموها مك البيئة المحيطاة 

بالساىع والمادمان التاي  بها، وةي مقابل ذلك، ةذنها تمد المجتمع
(. لال أنااه يتلتااب لىااا هااذح العالقااة 1997يحتاااج لليهااا )البهااي، 

ااااالا  ساااىبية لىاااا آالمتبادلاااة بااايك المناماااة والبيئاااة المحيطاااة بهاااا 
المجتمااااع والبيئااااة  ااااالتىوا البيئااااي واسااااتنزاد المااااوالد الطبيعيااااة 
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والحااوادا الصاانالية، ولهااذا يتوقااع المجتمااع مااك هااذح المنامااان 
هم ةي تحقيق لةاهية أةالاد المجتماع وتىباي حاجااتهم دوك أك تسا

تجاهل المساهمة ةي تحسيك الالود البيئياة، والحاد ماك اآلااال 
السىبية، وتحقيق التنمية االقتصادية، ةمنذ الممسينان مك القلك 
الماضااااي لاااام يعااااد المجتمااااع قانعااااا  بالاااادول االقتصااااادي التقىياااادي 

فاااالال  أ باال ماااع اااالود لىمنامااة، وصاااال يتوقاااع منهااا تفهماااا  وت
 (. 1996بيئتها المحيطة بها )لىي، 

وماااع نهاياااة الامانيناااان أصااابحن معالجاااة القضاااايا البيئياااة أ اااال 
لحاحا  ألةلاد المجتمع مك ذي قبل وتحاول التل ياز لىاا  أهمية وا 
القضايا االجتمالية مك مجلد اإلةصااح لاك معىوماان العاامىيك 

ك المعىومااان البيئيااة والقيمااة المضاااةة للااا ضاالولة اإلةصاااح لاا
سااواء مااك مااالل التقاااليل الماليااة الساانوية أو مااك مااالل وسااائل 
لةصاح أملى؛ ولهذا اتسعن مسووليان المناماة لتشامل بجاناب 
مسااوولياتها االقتصااادية مسااوولية جدياادة للةاان باساام المسااوولية 
البيئيااة نشااأن بفعاال التغيااالان السااليعة والمتالحقااة ةااي المجتماااع 

البيئة والمحاةاة لىيها مك األمطال واألضلال تتمال ةي حماية 
أك  ا(؛ وقاد أشاال للا1996السىبية وذلك وةقا  لما ذ الح جاليس )

المسااااااااوولية البيئيااااااااة  ذحاااااااادى الجوانااااااااب األساسااااااااية لىمسااااااااوولية 
االجتمالية لىمنامان ملن بعدة ملاحل لتطولهاا ياتم بيانهاا  ماا 

 يىي: 

  المش ىة البيئية مك الملحىة ميل الواقعية، وماللها يتم تجاهل
قباال  اال مااك الوحاادة االقتصااادية والمجتمااع معااا ؛ حيااا تعتباال 
هذح المش ىة أمالا  طبيعياا  وامناا  لىتطاول االقتصاادي وال يشا و 

 منها سوى المتضلليك مباشلة.

  ملحىااااة الاااالةض لىت ىفااااة االقتصااااادية لىمشاااا ىة البيئيااااة، حيااااا
تااااااازداد حااااااادة المشااااااا ىة ةاااااااي هاااااااذح الملحىاااااااة بسااااااابب التطاااااااول 

القتصاااادي ويتزاياااد لااادد المتضااالليك ةاااي المجتماااع، وي اااوك ا
هناااك تعاااالض باايك موضاااول االلتااالاد بالمشاا ىة البيئياااة ماااك 

لذا تاااام  ساااات بدهاقباااال الوحاااادة االقتصااااادية مااااع الت ىفااااة التااااي 
االلتلاد بها،  ما أك الوسائل المتاحة لىتغىاب لىاا المشا ىة 

 محدودة وميل مناسبة.

  داد ةاااااي هاااااذح الملحىاااااة ملحىاااااة النضااااام أو اللشاااااد، حياااااا ياااااز
االهتمااااام بالمشاااا ىة البيئيااااة ممااااا يااااودي للااااا جعاااال الوحاااادان 

االقتصاااااادية لىاااااا اساااااتعداد ألك تجناااااب جااااازءا  ماااااك موالدهاااااا 
 المالية والبشلية لحل ومعالجة المش ىة البيئية.

  ملحىاااااة القباااااول العاااااام، وةاااااي هاااااذح الملحىاااااة تصااااابح الوحاااااادة
شاا ىة البيئيااة، وال االقتصااادية مىزمااة قانونيااا  أو للةيااا  بحاال الم

تساااتطيع هاااذح الوحااادان التنصااال ماااك مسااائولياتها تجااااح ذلاااك، 
وبهااذا يصاابح لزامااا  لىيهااا تحماال ت اااليد حاال هااذح المشاا ىة، 
وةاااي هااااذح الملحىااااة أيضاااا  تماااالج المشاااا ىة ماااك نطاااااق  ونهااااا 
مشاا ىة بيئيااة للااا أك تصاابح قياادا  اقتصاااديا  لىااا المنامااة ال 

 مناص وال مالص منه.

؛ 2000)لطياة،  :ماال ،بالذ ل أك لاددا  ماك الدلاساانوالجديل 
( أشالن للا أك هناك مجمولة 1997؛ الغبالي، 2001لاضي،

مااااااك العواماااااال ساااااااهمن ةااااااي نمااااااو وتطااااااول المساااااائولية البيئيااااااة 
لىمنامااان منهااا مااا يىااي: )تغياال النااالة للااا المنامااة ةااي اآلونااة 
األميااااااالة، بعاااااااد أك  انااااااان المناماااااااة يجاااااااب أك ت اااااااوك مقبولاااااااة 

ديا ، أصااابحن يجاااب أك ت اااوك مقبولاااة بيئياااا   اااذلك؛ ولهاااذا اقتصاااا
اهااالن ناااالة جديااادة تجااااح اساااتملالية المناماااة، حياااا أصااابحن 
تىااااك االسااااتملالية ملتبطااااة بتىبيااااة احتياجااااان المجتمااااع المحاااايط 
بالمنامة، وقد واجهن المنامان ضاغوطا  مباشالة وميال مباشالة 

 -وانيك البيئيااااة تبااااال السياسااااان البيئيااااة وااللتاااازام بااااالىوائح والقااااال
محاولاااة المناماااان تجناااب التااادمل الح اااومي ةاااي شااائونها ساااواء 
لاااك طلياااق لصااادال القاااوانيك التاااي تىااازم المناماااان أو تعلضاااها 
لىغلامان لند الممالفة، األمل الذي دلاهاا للاا أك تادلك أهمياة 
القياااام بمسااائولياتها تجااااح البيئاااة حتاااا تضااامك لااادم التااادمل ةاااي 

وم التنمية وتحوله ماك  وناه ملتبطاا  تغيل أو تطول مفه - شئونها
بزيادة وتحسيك مستويان المعيشة ةقط للا التل يز لىا الحفااا 
لىااا البيئااة وصاايانة موالدهااا ضاامك لمىيااة التنميااة االقتصااادية 
واالجتماليااااة مااااع ضااااماك حقااااوق األجيااااال القادمااااة ةااااي المااااوالد 

ياد الطبيعية والبيئية، بما يضمك استملال التنمية لىا المدى البع
دمااول أو اهااول  - وهااو مااا يعاالد اآلك باساام التنميااة المسااتدامة

البيئااة  عنصاال مااك لناصاال اإلنتاااج بالتبالهااا مصاادل ماادمان 
لنتاجيااااة لمعااااام األنشااااطة االقتصااااادية، وتتفالاااال مااااع العواماااال 

أصابحن  بقياة االقتصادية األملى، توال ةيهاا وتتاأال بهاا حتاا 
انياااااان اإلنتاجياااااة ال يتجااااازأ ماااااك اإلم  ءا  لناصااااال اإلنتااااااج وجاااااز 

المتاحااة لىاادول، وقياادا  لىااا اإلنتاااج، باال وسااببا  جدياادا  المااتالد 
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زياادة معادالن تىاوا البيئاة  - ت اليد اإلنتااج النسابية بايك الادول
ماصة بعد التطول ال بيال الاذي حادا ةاي ت نولوجياا الصانالة، 
وما سببته المشلولان ماك تىاوا لىبيئاة نتيجاة ممالساة أنشاطتها 
االقتصادية وقيامها بالتمىص مك ممىفاان التشاغيل األمال الاذي 
أدى للا محاولة للزام المشلولان بمسوولياتها ةي الحفااا لىاا 

تعاالض المنامااان للااا ضااغوط  - والحااد مااك هااذا التىااواالبيئااة 
 ايلة ومتزايدة مك قبل أطالاد لديادة ةاي المجتماع  المساتامليك 
والمسااااتهى يك والعااااامىيك واتحااااادان العمااااال والمصااااالد وجهااااان 
االئتماااك وجمالاااان حمايااة البيئاااة ومياالهم، ةضاااال  لااك القاااوانيك 

ياام بواجباتهاا والتشليعان البيئية التاي تفالض لىاا المناماان الق
 ومسوولياتها لىحفاا لىا البيئة(.

 :مفهوم المسؤولية البيئية (1

حااادى الم وناااان األساساااية لىمساااوولية لتعتبااال المساااوولية البيئياااة 
 االجتمالية لىمنامان وهي األساس لىتنمية المساتدامة )لاضاي،

(، ةقاااد تضااامك تعلياااد المساااوولية االجتمالياااة بمفهومهاااا 2001
تعاااااددة تتعىاااااق بالمحاةااااااة لىاااااا البيئاااااة الواساااااع جواناااااب بيئياااااة م

ومحالباااة التىاااوا باإلضااااةة للاااا الجواناااب االجتمالياااة األمااالى، 
ولهذا ةقد جاء تعليد المسائولية البيئياة ةاي البداياة ضامك لطاال 
المسوولية االجتمالية. حيا تعلد المساوولية االجتمالياة بأنهاا 

بملالاااة  مساوولية المنشاأة لزاء المجتمااع والبيئاة الطبيعيااة، وذلاك)
المصىحة العامة والماصة ةال تىحاق أضالالا  بالبيئاة التاي تعاي  
ةيهااااا، باااال تساااااهم ةااااي المحاةاااااة لىااااا نوليااااة حياااااة المجتمااااع 
وتحسااينها وةاااي حاال بعاااض المشاااا ل االجتماليااة دامااال وماااالج 

التاازام لىااا )(.  مااا تعاالد أيضااا  بأنهااا 1997)البهااي،  (المنشااأة
بالعماال لىااا المساااهمة ةااي المنامااة تجاااح المجتمااع المحاايط بهااا 

محالباااة الفقااال وتحسااايك المااادمان الصاااحية، ومحالباااة التىاااوا، 
والمحاةاااة لىاااا البيئاااة، ومىاااق ةاالص لمااال مت اةئاااة، وااللتقااااء 
بمستوى المدمان التعىيمية والمساهمة ةي حال مشاا ل اإلسا اك 

 (. 1999)المقىة،  (والموصالن

ل ان وياالى باحااا آماال مااك مناااول محاساابي أك مسااوولية الشاا
لاااك حماياااة البيئاااة وم اةحاااة التىاااوا تعتبااال جااازءا  ال يتجااازأ ماااك 

 اال التاازام لىااا الشاال ة )مسااووليتها االجتماليااة، ويعلةهااا بأنهااا 
بقلال ماك لدالتهاا، أو ماك  ونهاا لضاوا  ةاي جمالاة، أو  نتيجاة 
لقياااود وتشاااليعان وتلتيباااان ح ومياااة يتلتاااب لىيهاااا لنفااااق معااايك 

وال يم اااااك تمصيصاااااه بشااااا ل مباشااااال أو ميااااال  ،وقابااااال لىقيااااااس
مباشااال لىاااا األنشااااطة اإلنتاجياااة والتساااويقية، سااااواء تعىاااق هااااذا 
االلتاااازام بالعااااامىيك أو بالبيئااااة التااااي تاااالتبط بهااااا الشاااال ة وتىتاااازم 

(.  مااا تعاالد المسااوولية البيئيااة لىوحاادة 1996)لىااي،  (بماادمتها
لمباشاالة بأنهااا مسااووليتها نحااو اآلاااال السااىبية مياال ا)االقتصااادية 

المتولاادة لااك مزاولااة نشاااطها لىااا البيئااة  تىااوا الهااواء والمياااح 
)باادوي،  (والتلبااة الناااتم لااك دماااك المصااانع واألتلبااة والنفايااان

(. ومااااوملا  تاااام تعليااااد المسااااوولية البيئيااااة بأنهااااا 2000لاماااااك، 
مساائولية المنامااة بمااا تتضاامنه مااك لدالة ولااامىيك ونااام ةلليااة )

ة موالدهااااا لىااااا نحااااو مسااااتمل، وهااااذح لااااك حمايااااة البيئااااة وتنمياااا
المسااااوولية البيئيااااة يم ااااك أك ت ااااوك للزاميااااة بموجااااب القااااانوك أو 

(. ومااك 2003)لبااد العزيااز، (امتياليااة مااك قباال المنامااة نفسااها
ماااالل اسااااتعلاض التعليفااااان الساااابقة يم ااااك اسااااتمالص النقاااااط 

 التالية:

  تمااااال المسااااوولية البيئيااااة أحااااد الجوانااااب األساسااااية لىمسااااوولية
 جتمالية وجزءا  منها.اال

  يم ك أك تتضامك المساوولية البيئياة لىمناماة أنشاطة امتيالياة
 مك قبل المنامة أو للزامية بنص القانوك.

  جاااءن المسااوولية البيئيااة لىمنامااة اسااتجابة لىتغياالان الدائمااة
 والمستملة ةي البيئة المحيطة لها.

 ول: ؛ األيم ك تصنيد المسوولية البيئياة لىمناماة للاا ناوليك
مساااااوولية المناماااااة لاااااك المحاةااااااة لىاااااا الماااااوالد الطبيعياااااة 

مساااوولية المناماااة لاااك تجناااب والاااااني:  وتلشااايد اساااتهال ها.
يتلتاب لىاا  مسببان التىوا وتشويه البيئة، وتقىيل الممىفان.

الوةااااء بهااااذح المساااوولية مااااك قبااال المنامااااة التزاماااان وتحماااال 
ها والتقليال ت اليد وألباء مالية مما يتطىاب العمال لىاا قياسا

 لنها.

 :مجاالت المسؤولية البيئية (2

تعااااددن اآللاء حااااول تحديااااد مجاااااالن المسااااوولية البيئيااااة، ةعىااااا 
( للا أناه ل اي 1992سبيل الماال أشال  ل مك بدوي، لاماك )

تااتم ك المنامااان مااك تمفيااد أو منااع التاادهول البيئااي يجااب أك 
 تقوم باألنشطة التالية:

الطبيعية: وتشمل االقتصاد ةاي اساتمدام أنشطة ماصة بالموالد 
 المواد المام وتلشيد استمدام الطاقة.
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أنشاااطة ماصاااة بالمسااااهمان البيئياااة: وتشااامل مناااع أو الحاااد ماااك 
مسااببان التىااوا لىبيئااة المحيطااة، وتصااميم المنتجااان والعمىيااان 
اإلنتاجيااة بطليقااة تااودي للااا تقىياال الممىفااان أو الااتمىص منهااا 

 بطليقة آمنة.

(، أناه لىمحاةااة لىاا البيئاة البااد 1996ذ ال جاليس )ةاي حايك 
المناماااان أك تلالاااي ال ايااال ماااك األماااول ةاااي مجااااالن متعاااددة 

 يم ك لجمالها ةي ألبعة محاول أساسية هي  التالي:

يتعىااااق بالمساااااهمة ةااااي القضاااااء لىااااا التىااااوا  المحووووور األول:
البيئي النااتم ماك اساتمدام اآلالن ماع اساتمدام آالن أقال تىويااا  

 لىبيئة.

يتعىق بالعمل لىا حماية الموالد الطبيعياة لاك  المحور الثاني:
طليااق محاولااة التقىياال مااك اسااتنفاذ المااوالد الطبيعيااة واالقتصاااد 

 ةي استمدام الطاقة.

يتمااال ةااي العماال لىااا حمايااة البيئااة اإلنتاجيااة  المحووور الثالووث:
 باستمدام بلامم الحماية والمشال ة ةي تجميل وتشجيل المنااطق
المحيطة بالمنشآن الصنالية وتجنب لقاماة المنشاآن الصانالية 

 وسط المناطق الس انية.

ويتماال ةاي العمال لىاا الاتمىص ماك الممىفاان  المحور الرابع:
الصنالية الضاالة بالبيئاة وامتياال لاذلك الطليقاة المناسابة بحياا 
ال تتسااابب ةاااي لياااذاء البيئاااة لىاااا الااالمم ماااك التفاااال الت ىفاااة أو 

 تحمل الوحدة االقتصادية لىمسالة.

( قساامن النشاااط البيئااي الااذي يم ااك أك 2001مياال أك لاضااي )
 ك هما:يلا مجاليك لئيسيتقوم به المنامان ل

مجاال التفالال ماع البيئاة ويتضامك مجمولاة ماك  المجال األول:
األنشطة ذان األصل االجتمالي والتي تهدد للا تحقياق ةائادة 

 لىجمهول العام.

مجااال اللقابااة لىااا التىااوا ويتضاامك األنشااطة  المجووال الثوواني:
التاااي تقاااوم بهاااا الشااال ة لتمفياااد أو مناااع التىاااوا بجمياااع صاااولح 

 اء تىوا الهواء أو المياح أو األلض.سو 

ومك مالل ما سبق يم ك القول أك لىمسوولية البيئياة لىمناماان 
، القضاااااء لىااااا التىااااوا البيئااااي مجاااااالن أساسااااية هااااي: ةألبعاااا

التمىص مك وحماية الموالد الطبيعية، وحماية البيئة اإلنتاجية، و 
 النفايان والممىفان الصنالية.

 :لمسؤولياتها البيئيةمدى استجابة المنظمات  (3

لقااد أصاابحن حمايااة البيئااة والمحاةاااة لىيهااا ةااي الوقاان الحااالي 
ماااك األهاااداد األساساااية التاااي تساااعا المناماااان للاااا تحقيقهاااا، 
وضلولة مىحة يجب الوةاء بها، حتا تستطيع البقاء واالساتملال 
ةااي مزاولااة أنشااطتها، والساابب ةااي ذلااك يلجااع للااا مجمولااة مااك 

لتاي لمىان لىاا تعمياق لدلاك المسااوولية الضاغوط االجتمالياة ا
تىااك المنامااان، ومااك هااذح  يليهاااك العديااد مااك ماادذالبيئيااة ةااي أ

 ( ما يىي:2003الضغوط حسب ما ذ ل لبد العزيز )

  القاااوانيك الصاااادلة ةاااي شاااأك البيئاااة بماااا تتضااامنه ماااك لقوباااان
تبااال المنامااة لسياسااة لاادم اوذلااك حسااب  ،وحااواةز وضاالائب

بألماااال أو مشااالولان ماااك شاااأنها حماياااة االلتااازام أو االلتااازام 
 البيئة.

  المسااتهى وك، حيااا تغياالن أنماااط الشاالاء لااديهم، ةاازاد لقبااالهم
لىا شلاء المنتجان التي ال تسبب أضلالا  لىبيئة وأنهم بشا ل 

 لام مستعدوك لدةع سعل ألىا مقابل منتجان سىيمة بيئيا .

 ىهم العامىوك واتحادان العمال، حيا  االن المطالباان ماك قاب
ةي السنوان األميلة بمواقاع لمال أ اال نااةاة وأمناا  وبضاماك 

 لدم تعلضهم لىمماطل البيئية.

  المسااتاملوك، حيااا ياالى المسااتاملوك أك توجيااه االسااتامالان
نحاااااو المناماااااان التاااااي تضاااااطىع بمساااااوولياتها البيئياااااة يشااااا ل 
اتجاهاااااااا  تجالياااااااا  جيااااااادا  ماصاااااااة لنااااااادما أدل اااااااوا أك توجيااااااااه 

يأمااااذ ةااااي االلتبااااال الت اااااليد البيئيااااة اسااااتامالاتهم يجااااب أك 
لضاةة للا الت االيد األمالى وأال يقتصال لىاا العائاد الماالي 
ةقاااط. وأصااابح لاااديهم اقتناااال باااأك الممالساااة البيئياااة السااايئة قاااد 
تودي للا زيادة االلتزامان وبالتالي المماطل، مما ياودي للاا 

 تمفيض األلباح.

 لاض المقلضااااوك، لقااااد أصاااابحن المصااااالد وموسسااااان اإلقاااا
تمااال لحاادى الضااغوط التااي تواجااه المنامااان مااك أجاال القيااام 
بمسااوولياتها البيئيااة، حيااا أدى تزايااد احتماااالن تعاالض هااذح 
المصالد والموسسان لمماطل بيئية نتيجاة لمزاولاة مناماان 
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األلماااااال ألنشاااااطتها، للاااااا أك تطىاااااب ماااااك طاااااالبي االئتمااااااك 
ان معىومااااان تتعىااااق بمطااااط المصاااالوةان اللأساااامالية والتااااأايل 

البيئية لىا ألباحها وااللتزامان البيئية المحتمىة، والقدلة لىا 
 التعامل مع المش الن البيئية الحالية والمستقبىية.

  جمالان الضغط البيئي: حيا تمالس جمالان حماية البيئة
ةااااااي العديااااااد مااااااك الاااااادول ضااااااغوطا  متزاياااااادة لىااااااا الوحاااااادان 

مااال الهيئااة االقتصااادية لالضااطالل بمسااوولياتها تجاااح البيئااة، 
العامة لحماية البيئة، وجمعية أصدقاء البيئة ةي ليبيا، وو الاة 

باإلضااااةة للاااا العدياااد ماااك  (EPA) حماياااة البيئاااة األملي ياااة
المناماااان والهيئاااان األمااالى التاااي يمتاااد نشااااطها للاااا ال ايااال 

 ،(Green peace) ماااك الااادول ومنهاااا، خالساااالم األمضااال 
ولاذلك ةاذك ( Friends of The Earth) خأصادقاء األلض 

ال اياال مااك الممالسااان البيئيااة التااي  اناان تتبااع ةااي الماضااي 
 لك يسمح بذتبالها ةي المستقبل.

ولىاا الالمم ماك الضاغوط السااابقة التاي تواجاه المناماان لقبااول 
مساااوولياتها البيئياااة لال أك دلجاااة اساااتجابتها لتىاااك المساااوولية قاااد 

الناميااة، حيااا أك امتىفاان ةااي الاادول المتقدمااة لنهااا ةااي الاادول 
ال ايل مك المنامان ةي الدول المتقدماة قاد وصاىن للاا ملحىاة 
النضااام واللشاااد ةاااي اساااتجابتها لىمساااوولية البيئياااة بااال وأك قساااما  

(. 1996منهااااا تجاوزهااااا للااااا ملحىااااة القبااااول العااااام لهااااا)جليس، 
ولىاااا الع ااااس مااااك ذلااااك ال تاااازال جهااااود المنامااااان ةااااي الاااادول 

حمايااة البيئااة حيااا يتل ااز اهتمااام الناميااة مياال  اةيااة ةااي مجااال 
تىاااك المناماااان بصااافة أساساااية لىاااا النشااااط االقتصاااادي للاااا 
جانااااب ذلااااك ةهااااي تعتباااال أك حمايااااة البيئااااة هااااي مااااك مسااااوولية 

  (.1999الح ومان )المقىة، 

وبشاا ل لااام يم ااك تصاانيد الشاال ان بناااء  لىااا مسااتوى األداء 
سااووليتها البيئااي لهااا للااا االاااة أقسااام تع ااس مسااتوى التزامهااا بم

البيئيااة، حيااا يتساام األداء البيئااي لهااذح الشاال ان بأبعاااد وساامان 
(، يم ااك بيانهااا لىااا 1998) ممتىفااة وذلااك وةقااا  لمااا ذ االح السااقا

 النحو التالي:

ويتضامك الشال ان ذان الىاوك األحمال لشاالة للاا  القسم األول:
ضااااااعد وقصااااااول األداء البيئااااااي لااااااديها،  مااااااا أك تعامىهااااااا مااااااع 

ة يتم بطليقة لطفاء النيلاك، ولادة ما ي وك األةاق المشا ل البيئي

الزمنااي لىتمطاايط البيئااي ةااي هااذح الشاال ان هااو اآلجاال القصاايل 
ويااتم تحقيااق االلتاازام البيئااي لمااا مااك مااالل معالجااة النفايااان أو 
لحلاقهاااا، ومالباااا  ماااا يتااالأس اإلدالان البيئياااة، ةاااي هاااذح الشااال ان 

هذح الشل ان ممالسة  أةلاد ذوي موهالن قانونية، وأيضا  تحاول
الضاااااغوط أو التاااااأايل لىاااااا المشااااالليك لىتمفياااااد ماااااك القاااااوانيك 
البيئية، باإلضاةة للاا ماا سابق تتباع هاذح الشال ان اساتلاتيجيان 
لدود األةعاااال،  ماااا أك جمياااع قااالالان الشااال ة تاااأتي ةقاااط لىاااا 

 التبالان الت ىفة.

ويتضاامك الشاال ان ذان الىااوك األصاافل، حيااا  القسووم الثوواني:
الشاال ان ةااي هااذح الملحىااة للااا مااا هااو أبعااد مااك طليقااة تااذهب 

لطفاااء النياالاك، وي ااوك هاادد هااذح الشاال ان أك ت ااوك الممىفااان 
البيئيااة صاافلا ، وي ااوك هاادد اإلدالة هااو الوقايااة مااك المشااا الن 
البيئية بتحديد األةعال التي تمنع وقول األحداا البيئية الموسفة، 

لبيئي ةاي هاذح الشال ان ولادة ما ي وك األةق الزمني لىتمطيط ا
ساانة، ومالبااا  مااا تسااتمدم هااذح الشاال ان أساااليب تمفاايض نسااب 
التىااوا، وبشاا ل لاااام ةااذك هاااذح الشاال ان تحااااول منااع المشاااا ل 

 البيئية لك طليق االمتصاص والعمل باألنشطة الوقائية.

ويتضاامك الشاال ان ذان الىااوك األمضاال لشااالة  القسووم الثالووث:
للااا الملحىااة األمياالة ةااي المسااوولية البيئيااة، وت تسااب الشاال ان 
هذح الصفة ليس ةقط بسبب أنهاا تلياد أك تىتازم باالقوانيك، أو أك 

ألنهاااا  -أيضاااا   -ل اااك  ؛تحساااك صاااولتها، أو أك تقىااال الت ااااليد
حياا  تومك بأك ذلك هو الشيء الصحيح الذي يجب أك تفعىاه،

تضاااااع لدالة الشااااال ة تفصااااايال  وبوضاااااوح سياسااااااتها البيئياااااة ماااااع 
التزامهااا ال اماال ودلمهااا لىباالامم البيئيااة، مااع تمصاايص المااوالد 
المالئمااااة لاااااادالة البيئيااااة، وأيضاااااا  وجاااااود باااالامم تدليبياااااة ةعالاااااة 
لىمسااتويان الوايفياااة الممتىفااة، ويتسااام التمطاايط البيئاااي بالمااادى 

ي أو البحااااا لااااك مجاااااالن الطوياااال،  مااااا أنااااه يسااااتهدد السااااع
وةلص تمفيض الت ىفة وتحسيك اللبحية، ومحاولة التعلد لىا 
المتغيااااالان البيئياااااة المساااااتقبىية وتمفااااايض ت ىفتهاااااا،  ماااااا تناااااال 
 ؛الشاال ان للااا القااوانيك والتعىيمااان البيئيااة لاايس بالتبالهااا قيااودا  
 بل بالتبالها مقياسا  لألداء لتمفيض الت ىفة وتحسيك اللبحية.

القااااول بااااأك األقسااااام الاالاااااة السااااابقة لماااام أنهااااا تع ااااس ويم ااااك 
لال أنهاا تع اس  اذلك  ؛مستويان ممتىفة لاألداء البيئاي لىشال ان

 مدى تزايد لحساس اإلدالة ةي المنامان بمسوولياتها البيئية.
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 :تطور إجراءات المحافظة على البيئة (4

( يم ااااك لىمنامااااان اتماااااذ لاااادة 1999وةقااااا  لمااااا ذ اااالح حسااااك )
الحماية البيئة والحفاا لىا م وناتهاا ماك بينهاا ماا  لجلاءان مك

 يىي:
  اسااااتمدام الت نولوجيااااا المتقدمااااة ةااااي اإلنتاااااج، حيااااا اهاااالن

ت نولوجيااااا البيئااااة، وأصاااابحن مطىبااااا  لامااااا  لىمنامااااان التااااي 
تلمااب ةااي تحقيااق مسااتويان ملتفعااة مااك جااودة األداء البيئااي 

 وتمفيض تيال الممىفان الصنالية السامة.

  ونسااااب االنبعااااااان الهوائيااااة والحلاليااااة وةاقااااد ضااابط التىااااوا
 المياح ومعالجتها.

  للادة تدويل أ بل قدل ماك النفاياان الضاالة واساتمدامها مالة
 أملى مما يقىل مك استنزاد الموالد الطبيعية.

  تلشاااايد اسااااتمدام الطاقااااة وةقااااا  لىنسااااب والمعاااادالن المحااااددة
 والملموبة بيئيا .

  اإلدالة البيئياااااة وناااااام التواةاااااق ال امااااال ماااااع متطىباااااان ناااااام
 العالمان البيئية.

  ضااابط لمىياااة للاااادة تااادويل الممىفاااان والاااتمىص منهاااا دوك
 للحاق أية أضلال اقتصادية أو صحية بالمجتمع.

( أك وسائل المحاةااة لىاا البيئاة قاد 2001وقد ذ لن لاضي )
تطااولن مااك جانااب المنامااان التااي تعماال ةااي الصاانالان التااي 

 البيئة، وأمذ هذا التطول لدة ملاحل: تمال تهديدا  ومطلا  لىا

 لدالة البيئاااااة لىحاااااد ماااااك الفاقاااااد والتىاااااوا المرحلوووووة األولوووووى:

Pollution Preventio وتسااااااااااااتطيع المنامااااااااااااان تطبيقهااااااااااااا ،
بت اليد قىيىة وهاي باذلك تتوجاه للاا تحقياق الحاد ماك الفاقاد ةاي 
استهالك المدمالن والنفايان للا أقصا حد مم ك أو تمفايض 

            هالك الطاقة.والحد مك است

 Environmentalاإلدالة البيئياااة الشاااامىة المرحلوووة الثانيوووة:

Management  وهي مزيم ماك لدالة الحاد ماك التىاوا واإلدالة
دالة الجااودة الشااامىة  الت نولوجيااة لالبت ااال والتحساايك المسااتمل وا 
وتهاادد للااا تحقياااق الجااودة البيئياااة مااك ماااالل تطبيااق المعااااييل 
الدوليااة واإلقىيميااة والعالميااة، وتعماال اإلدالة الشااامىة لىبيئااة لىااا 

 حل العديد مك القضايا البيئية مال:

 فاايض األااال السااىبي لىااا البيئااة والعماال لىااا لةااع ال فاااءة تم
 التشغيىية.

  تمفاااااايض ت اااااااليد اإلنتاااااااج  بذدمااااااال  نااااااام للااااااادة  تاااااادويل
 الممىفان وتلشيد استمدام الطاقة.

  التواةااق ماااع الشااالوط البيئياااة الماصاااة بالماماااان والمعالجاااان
 ال يميائية والتعبئة والتغىيد وممىفاتها.

 اصاة بالعالماان البيئياة لىاا مساتوى التواةق مع األناماة الم
 المنتجان والعبوان والممىفان.

: نااااام اإلدالة البيئياااة طبقاااا  لىمواصااافة العالمياااة المرحلوووة الثالثوووة
وهااو ناااام متطااول يهاادد لىوصااول للااا  ISO 14001 األياازو

أحسك أداء بيئاي مم اك وياودي تطبياق هاذا النااام للاا حصاول 
 ( لىااا المزايااا التاليااة:1998المنامااان وةقااا  لمااا ذ االح لباااس )

زيااااادة قاااادلة المنامااااان لىااااا تحقيااااق متطىبااااان التصااااديل للاااااا 
تقىيال الفاقاد  -ستهالك الطاقة والموالد الطبيعياة تلشيد ا - المالج

التواةااااق مااااع القااااوانيك والتشااااليعان البيئيااااة  - والحااااد مااااك التىااااوا
تحسااااايك قناااااوان االتصاااااال بااااايك  -التحسااااايك المساااااتمل - الساااااالية

ا تساااااب تقااااديل  - المنامااااان والجهااااان الح وميااااة المتمصصااااة
لةااااع  -والتاااالاد الجهااااان العالميااااة ممااااا يفااااتح أسااااواق التصااااديل

 .وزيادة الولي البيئي لدي  اةة العامىيك بالمنامان(

(، يعلض النماوذج الساابق أهام متطىباان 1998ووةقا  لا لباس )
ماااالل القياااام بمماااس مطاااوان لتحقياااق اإلدالة البيئياااة وذلاااك ماااك 
 األداء البيئي هي  التالي:

  وضاااع السياساااية البيئياااة المناسااابة لىمناماااة والتأ اااد ماااك أنهاااا
تاااااتالءم ماااااع طبيعاااااة اآلااااااال البيئياااااة الناجماااااة لاااااك أنشاااااطتها 

 ومنتجاتها ومدماتها.

  التمطاايط البيئااي ويشاامل التعاالد لىااا األبعاااد واآلاااال البيئيااة
ك األنشطة والمنتجان والمدمان المتعىقة والقانونية الناجمة ل

بالمناماااااااة وتحدياااااااد األهاااااااداد المالئماااااااة والبااااااالامم الالزماااااااة 
 لتحقيقها.

  تنفياااذ العمىياااان وياااتم بتحدياااد الساااىطان والمسااائوليان وتاااوةيل
 الموالد الضلولية لتطبيق ناام اإلدالة البيئية.
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 (ISO 14001) ( نموذج لنظام اإلدارة البيئية طبقًا للمواصفة العالمية األيزو1شكل )

   (148، ص 1998المصدل: )لباس،                                  
 

 

  الفحااااص واإلجاااالاءان التصااااحيحية لىمشااااا ل واألمطاااااء التااااي
يجاد الحىول المناسبة لها.  يتعلض لها ناام اإلدالة البيئية وا 

  ملاجعااااااة اإلدالة العىيااااااا لىتأ ااااااد مااااااك أك ناااااااام اإلدالة البيئيااااااة
لىمنامااة يتطااابق مااع معيااال ملاجعااة نااام اإلدالة البيئيااة التااي 

بالغ اإلدالة العىيا بنتائم هذح العمىية.وضعته المنا  مة وا 

دور نظم المعلومات المحاسبية تجاه المسؤولية البيئية   -7
 :للمنظمات

لك المحاسبة  مهناة مناماة، يقاع لىيهاا لابء تقاديم المعىوماان 
التي يتم لىا أساسها اتماذ قالالان تاودي للاا تبعاان اقتصاادية 

مجاالتهااااا لتشااااتمل واجتماليااااة وبيئيااااة، ويجااااب لىيهااااا أك توسااااع 
 لىا اآلاال المتلتبة لىا ممالسة المنامة لنشااطها االقتصاادي
بمااا يجعاال المسااوولية البيئيااة لىمنامااة، ضاامك مساائوليان ومهااام 
مهنااة المحاساابة، حيااا تهااتم المحاساابة بقياااس المااوالد واألنشااطة 
االقتصااااادية لىااااا مسااااتوى المنامااااة  مااااا تسااااتجيب لىتغياااال ةااااي 

تطولة بالتباال أك المحاسابة هاي محصاىة االحتياجان البيئية الم
لىبيئة التي تعمل ةي نطاقها. وتبعا  لذلك تحول اهتمام المحاسبة 
ماااك التل ياااز لىاااا قيااااس الااالبح للاااا تحقياااق الااادول االجتماااالي 
لمناماااان األلماااال الاااذي يتضااامك جمياااع التاااأايلان االجتمالياااة 

ئتاه. لىا أةلاد المجتمع وموالدح وبي نواالقتصادية لهذح المناما

زاء هذا الدول ةذك مفهوم المحاسبة  اك يجب أك يتسع ليشمل  وا 
 اآلاال البيئية المتلتبة لىا ممالسة المنامة لنشاطها )منصاول،

(. وبالتالي  اك يجاب لىاا مهناة المحاسابة أك تغيال ماك 1996
أسااااااااليبها التقىيدياااااااة ةاااااااي القيااااااااس والتقليااااااال لاااااااك نتاااااااائم األداء 

لتقلياااااال لااااااك نتااااااائم األداء االقتصااااااادي ةقااااااط، للااااااا القياااااااس وا
االقتصااادي والبيئااي معااا  لىمنامااان؛ ةهااذا التغياال لاام يعااد ميااالا  
نمااا  مطلوحااا  لىااا المحاساابيك يمى ااوك حااق قبولااه أو لةضااه، وا 
أصاابح لزامااا  لىاايهم بح اام واجباااتهم المهنيااة وامتصاصااا  أصاايال  

(. وهاااذا ماااا أ اااد لىياااه تقليااال لجناااة اآلااااال 1998 لهااام )شاااهيل،
وك المناماااان التابعاااة لجمعياااة المحاسااابة األملي ياااة البيئياااة لساااى
(A.A.A) 1973 حيا جاء ةاي هاذا التقليال أك قيااس اآلااال ،

البيئياة هاو ماك امتصااص المحاسابيك وذلاك وةقاا  لماا أشاال للياه 
 (، وذلك لألسباب التالية:1996منصول )

  لك  ايلا  مك المعىومان الماصة باألنشاطة البيئياة ذان طاابع
وتاااوال جوهلياااا  لىاااا أصاااول المناماااة ونفقاتهاااا  ماااي وماااالي 

 والتزاماتها، ومك ام ةهي تندلج ضمك لمل المحاسب.

  لك االتجاااح السااائد ةاااي الوقاان الحااالي هاااو تحمياال المناماااان
بنفقاااان المحاةااااة لىاااا البيئاااة بااادال  ماااك تحميااال لبئهاااا لىاااا 
المجتمااااع، وهااااو األماااال الااااذي يتلتااااب لىيااااه معالجااااة البيانااااان 
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شااااطة البيئيااااة مااااك مااااالل الوايفااااة المحاساااابية الملتبطااااة باألن
 لىمشلول.

  لك اسااتملال وتطااول مهنااة المحاساابة ماالتبط بتىبيااة احتياجااان
المجتمع مك المعىومان البيئية والتي أصبحن مطىبا  ضلوليا  

 مىحا  للا جانب المعىومان المالية.

  لك لااادم قياااام المحاسااابيك بتقاااديم معىوماااان لاااك آااااال أنشاااطة
بيئااااة والمجتمااااع لنمااااا يعنااااي ضاااامنيا  تأييااااد المنامااااان لىااااا ال

وتشااجيع تىااك المنامااان التااي تقااوم بأنشااطتها الضااالة بالبيئااة 
ولقابااا  لىمنامااان األماالى التااي تمصااص جاازءا  مااك موالدهااا 

 لىحد مك آاال تىك األنشطة.

وبالتاالي اتساع نطااق لمال المحاسابيك ليشامل األنشاطة المتعىقااة 
دياد لىمحاسابة لالد باسام بحماياة البيئياة ضامك لطاال أو ةالل ج

المحاسااااابة البيئياااااة. الجااااازء التاااااالي يساااااتعلض نشاااااأتها وتطولهاااااا 
 ومفهومها وأهم ممالساتها.

 :نشأة وتطور المحاسبة البيئية (1

اهاااال االهتمااااام بالمحاساااابة البيئيااااة مااااع اهااااول المحاساااابة لااااك 
المسااوولية االجتماليااة، حيااا  اناان األنشااطة البيئيااة سااواء مااك 

ت اليفها ومناةعهاا، أو ماك ناحياة اإلةصااح ناحية قياس ومعالجة 
لنهاا تماال مجااال  ماك مجااالن محاسابة المساوولية االجتماليااة، 
للا أك زاد االهتمام بقضايا البيئاة ماك قبال العدياد ماك األطالاد 
ةي المجتمع، وأصبح مك الضالولي لىاا المناماان أك تتحمال 

لمحاساابي مسااوولياتها البيئيااة  امىااة، ومااك ااام زاد اهتمااام الف اال ا
باااألداء البيئااي، وذلاااك بهاادد تااوةيل معىوماااان واضااحة لىتعااالد 
لىاا ماادى التاازام المناماان بتىااك المسااووليان. وبنااء  لىااا ذلااك 
اهااااالن المحاسااااابة البيئياااااة، وأصاااااابحن ةللاااااا  ماااااك ةااااالول لىاااااام 
المحاساابة انباااق مااك التطااولان الحدياااة ةااي المفاااهيم المحاساابية 

ط بيك المحاسابة والبيئاة التاي والبيئية، ونتم لنه مزيد مك االلتبا
تعماال ةيهااا، وذلااك ةااي ااال متغياالان بيئيااة لهااا أااال  بياال لىااا 
النشاااااط االقتصااااادي. ووةقااااا  لمااااا أوضااااحته لاااادد مااااك الدلاسااااان 

( ةااااذك االهتمااااام 1999( وليسااااا )1997السااااابقة مااااال البهااااي )
 بالمحاسبة البيئية يلجع للا لدة أسباب منها:

قصول المحاسبة التقىيدية لك تىبية المطالب االجتمالية، حياا 
تفتقاااااد األسااااااليب التقىيدياااااة لىمحاسااااابة الفالىياااااة الالزماااااة لتاااااوةيل 

المعىومان الماصة بالت اليد البيئية لىقلالان اإلدالية الممتىفاة؛ 
مماااااا أدى للاااااا التف يااااال ةاااااي تصاااااميم أو للاااااادة تصاااااميم الااااانام 

 العوامل البيئية.المحاسبية لتأمذ ةي التبالها 

  ضااااااااغوط الفئااااااااان االجتماليااااااااة المسااااااااتفيدة، والتااااااااي تمااااااااالس
ضااغوطها مااك أجاال قيااام المنامااة بمساائولياتها البيئيااة الواجبااة 
لىيها، وبالتالي  اك هناك داةاع لادى المناماة وماك اام لمهناة 
المحاساابة لىتعبياال لااك الاادول البيئااي وماصااة االهتمااام بقياااس 

واإلةصاح لاك ذلاك أماام ممتىاد الت اليد وااللتزامان البيئية 
 ةئان المجتمع المستفيدة.

  تبنااي معيااال العائااد االقتصااادي واالجتمااالي ةااي الح اام لىااا
 فاااااءة المنامااااان واالهتمااااام بتحقيااااق اللةاهيااااة لىمجتمااااع ةااااي 
المقااام األول، ة اااك ذلااك داةعااا  لمهنااة المحاساابة لىقيااام بالاادول 

البيئيااااة  البيئااااي مااااك مااااالل قيامهااااا بالمحاساااابة لااااك األنشااااطة
لىمناماااة واإلةصااااح لنهاااا؛  اااي تحصااال لىاااا اقاااة المجتماااع، 

 وتتسم تقاليلها بالمصداقية. 

  اهول قوانيك حماية البيئة التي تمالس بادولها ضاغوطا   ايالة
لىا المنامان لحماية البيئاة ماك التىاوا والادمال، وذلاك ماك 
مالل للزامها لىمنامان بدةع ملامان  بيلة ةي حالاة تنصاىها 

ياااام بااادولها ةاااي حماياااة البيئاااة، أو زياااادة نساااب التىاااوا ماااك الق
 الصادلة لنها لك الحد األقصا المسموح به قانونا .

  االلتفااااال المتزايااااد لحجاااام الت اااااليد وااللتزامااااان البيئيااااة حيااااا
يعتبل ذلك أحد الدواةع لالهتمام بالمحاسبة البيئية، ةالشال ان 

متوساااط تنفاااق ةاااي اللىاااا سااابيل المااااال الصااانالية األملي ياااة 
مك المبيعان ةي مجااالن حماياة البيئاة ماك التىاوا  (0.9%)

ممااا أدى للااا تزايااد لاادد الموسسااان والهيئااان الح وميااة التااي 
تطالااااب بتحساااايك وتطااااويل أساااااليب المحاساااابة البيئيااااة بصاااافة 
لامة وأساليب المحاسبة لك الت االيد والمنااةع البيئياة بصافة 

 ماصة.

ةقااد تطااولن المحاساابة  (2000وبناااء  لىااا مااا ذ االح لسااماليل )
البيئية وةقا  الحتياجان المستفيديك مك المعىوماان المساتمدة ماك 
نام المعىوماان البيئياة، ويم اك تقسايم التطاول الف الي لىمحاسابة 
البيئياااااة للاااااا ااااااالا ملاحااااال وةقاااااا  لزواياااااا االهتماااااام التاااااي أولتهاااااا 
الدلاساااان الساااابقة لألماااول والقضاااايا البيئياااة، وةيماااا يىاااي لااالض 

 لهذح الملاحل الاالا: ممتصل
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المرحلة األولى: مرحلة اندماج المحاسبة البيئية في المحاسبة 
  االجتماعية

وماااالل  (1980)حتاااا  (1971)وتمتاااد هاااذح الملحىاااة ماااك لاااام 
هذح الفتلة لم تحا القضايا البيئياة أو المحاسابة البيئياة باالهتماام 
ال اااااةي لىااااا المسااااتوييك األ اااااديمي والعمىااااي، وتل ااااز االهتمااااام 
لىا البعد االجتمالي بصفة لاماة، ذلاك ةيماا يتعىاق باإلةصااح 
لاك المااوالد البشاالية بالمنامااة أو تااأايلان المنتجااان لىااا البيئااة 

ياسااااان الوصاااافية. حيااااا أك الااااولي بالقضااااايا اسااااتنادا  لىااااا الق
البيئيااة لااام ي اااك بالقااادل الاااذي يشاااجع لىاااا مزياااد ماااك التطاااولان، 
ويم ااك القااول ةااي هااذح الملحىااة أنااه ال توجااد حاادود ةاصااىة باايك 
األمول البيئية والمحاسبة االجتمالية، وأك حجم المعىومان التي 
يااتم اإلةصاااح لنهااا تتوقااد لىااا لاادة مصااائص لىشاال ة محاال 

حجام الشال ة، وناول النشااط، ومساتوى األلبااح،  :مال ،ةصاحاإل
وساااوق لأس الماااال،  ماااا أك اإلةصااااح لاااك األبعااااد االجتمالياااة 

 والبيئية لىمحاسبة ةي هذح الملحىة يعد مك األمول االمتيالية.

المرحلووة الثانيووة: مرحلووة النظوور للمحاسووبة البيئيووة كفوور  موون 
 المحاسبة االجتماعية

حتاااا لاااام  (1981)ةاااي الفتااالة ماااك لاااام  وامتااادن هاااذح الملحىاااة
، وقد تميازن هاذح الملحىاة بذصادال العدياد ماك القاوانيك (1990)

والتشاليعان التااي تعمال لىااا الحاد مااك آااال التىااوا البيئاي، بمااا 
يىااازم الشااال ان بضااالولة اإلةصااااح لاااك التاااأايلان الساااىبية التاااي 
تحااداها لىااا البيئااة والمجتمااع.  مااا التماادن األبحاااا ةااي هااذح 

ملحىااااة لىااااا الجانااااب التحىيىااااي لمااااا هااااو متواجااااد مااااك الناحيااااة ال
العمىيااااة، واتجهاااان المناقشااااان للااااا تحديااااد دول المحاساااابة ةااااي 
اإلةصاااااااح لااااااك المعىومااااااان الملتبطااااااة باألنشااااااطة االجتماليااااااة 

 والبيئية.

المرحلووووة الثالثووووة: مرحلووووة انفصووووال المحاسووووبة البيئيووووة عوووون 
 المحاسبة االجتماعية

والزالاااان  (1991)دأن منااااذ لااااام شااااهدن هااااذح الملحىااااة التااااي باااا
مسااتملة حتااا الوقاان الحاضاال تطااولا  وتقاادما  ةااي تناااول القضااايا 
البيئيااة ةااي قالااب أو لطااال محاساابي،  مااا ازداد اهتمااام  اال مااك 
المااااااديليك والمحاساااااابييك باااااااألمول البيئيااااااة دوك أك ي ااااااوك لااااااذلك 
التباطاااااا  بالمحاسااااابة االجتمالياااااة، وبحياااااا ياااااتم اإلةصااااااح لاااااك 

متعىقاااااااة باااااااالموافيك والمنتجاااااااان وتأايلهاااااااا لىاااااااا المعىوماااااااان ال
المجتماع والبيئاة ضامك التقااليل الماليااة،  ماا نشاطن ماالل هااذح 
الملحىة مك التطول جهود الباحايك والهيئان والمنامان المهنية 
تجاح للشاد الشل ان نحو التغىب لىا مشا ل تطبياق المحاسابة 

لتطااول الف االي البيئيااة. واسااتنادا  للااا مااا ساابق يم ااك القااول بااأك ا
لىمحاسااااابة البيئياااااة التااااابط باااااالتغيلان المتالحقاااااة والمساااااتملة ةاااااي 

 حاجان المجتمع وتغيل نالته لىمنامة.

 :مفهوم المحاسبة البيئية (2

تعااددن المفاااهيم الملتبطااة بالمحاساابة البيئيااة حيااا يجمااع بعااض 
ال تاااااب المحاساااابة البيئيااااة والمحاساااابة االجتماليااااة ةااااي تعليااااد 

لمىيااة توصاايل اآلااال االجتماليااة والبيئيااة )واحاد، ويعلةهااا بأنهاا 
الناتجااة لااك ممالسااة المنشااأة لنشاااطها االقتصااادي للااا الفئااان 

)لسااااماليل،  (تمااااع   اااالالمهتمااااة داماااال المجتمااااع أو للااااا المج
(. بينماااا يفااالق الااابعض اآلمااال بااايك مضاااموك  ااال منهماااا 2000

حياااااا يناااااال للااااااا المحاسااااابة البيئياااااة بأنهااااااا امتاااااداد لاةصاااااااح 
المحاساااابي ول ااااك ةااااي مجااااال مياااال تقىياااادي أو متعااااالد لىيااااه، 
بحيا يتم توةيل المعىومان لاك العماال، والمنتجاان، والمادمان 

جااالاءان التاااي تتماااذ لحماياااة التاااي تقااادمها الشااال ة لىمجتماااع، واإل
 (.2000البيئة مك التىوا )لسماليل، 

 ما يم ك النال لىمحاسبة البيئية مك مناول لدالي دامىاي لاك 
 هاوقياسااااااا طلياااااااق لبطهاااااااا مباشااااااالة بتعلياااااااد الت ااااااااليد البيئياااااااة

، ودمجها باالقلالان التجالياة، وذلاك لادلم اإلةصااح هاوتمصيص
أك تااتم لمىيااة اتماااذ لحااامىي األسااهم، وبالتااالي ةااذك الهاادد هااو 

القااااااالال اإلدالي ماااااااك ماااااااالل أناماااااااة محاسااااااابية بيئياااااااة مالئماااااااة 
(. مااك ناحيااة أماالى ةااذك المحاساابة البيئيااة تعااد 2000)الغبااالي، 

جزءا  مك المحاسبة التقىيدية تهتم بقياس التأايلان المالية الناتجة 
لااك لواماال بيئيااة، ولااذلك يم ااك تقساايم المحاساابة التقىيديااة للااا 

المحاساابة اإلداليااة  :محاساابية تمااتص بالبيئااة، ماااللاادة أنامااة 
(.  ااذلك تاام 1997والمحاساابة الماليااة البيئيااة )الغبااالي،  ،البيئيااة

مجاااال محاسااابي جدياااد يماااتص )تعلياااد المحاسااابة البيئياااة بأنهاااا 
بتحديااد وقياااس لالقااة المنشااأة بااالمجتمع والبيئااة المحيطااة وآاااال 

(. 1998)شاهيل،  (تىك العالقة، والتقليل لنها لماك يهماه األمال
( تعلد المحاسبة البيئية  ذلك بأنها "نااام 1996ووةقا  لا لىي )

إلنتااااااج معىوماااااان لاااااك األداء البيئاااااي لىمناماااااة تفياااااد أصاااااحاب 
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المصااىحة ةيهااا ةااي اتماااذ القاالالان، وأنهااا تعااد اسااتجابة ملضااية 
لحاجة أصحاب المصاىحة ةاي المناماة للاا معىوماان ذان بعاد 

مااااع آاااااال التشااااليعان لىااااا نشاااااط  بيئااااي مااااك ناحيااااة، وتجاوبااااا  
المنامااااة مااااك ناحيااااة أماااالى". بينمااااا يعاااالد مجمااااع المحاساااابيك 

تحدياااااااد وقيااااااااس )اإلداليااااااايك ال نااااااادي المحاسااااااابة البيئياااااااة بأنهاااااااا 
وتمصااايص الت ااااليد البيئياااة ألماااذها ةاااي االلتباااال لناااد اتمااااذ 

.  ماا (القلالان اإلدالية ام توصيل المعىوماان لألطالاد المعنياة
المحاساااابة التااااي تتضاااامك دماااام الت اااااليد )أنهااااا تعاااالد أيضااااا  ب

)لباااد العزياااز،  (والمنااااةع البيئياااة ةاااي لااادد ماااك ةااالول المحاسااابة
 (. ومك مالل ما سبق يم اك القاول باأك المحاسابة البيئياة2003

هااي لبااالة لااك ناااام يهااتم بتااوةيل معىومااان لااك األداء البيئااي 
، لىمناماااة ماااك ماااالل تحدياااد وقيااااس الت ااااليد والمنااااةع البيئياااة

وذلااااااك باسااااااتمدام الطاااااالق  ؛والتقلياااااال لنهااااااا لألطاااااالاد المعنيااااااة
واألساليب والممالسان المحاسبية ةي لادد ماك الفالول واألناماة 
المحاسااااابية  المحاسااااابة اإلدالياااااة والمحاسااااابة المالياااااة ومحاسااااابة 

 الت اليد والمحاسبة الضليبية.

 :مجاالت المحاسبة البيئية (3

  االتحاااد الاادولي لىمحاساابيك( اسااتنادا  للااا 2000باايك لسااماليل )
.  

(IFAC, 1998)  أك المحاساابة البيئيااة تغطااي لاادة ممالسااان
 ةي المجاالن التالية:

: ويتضاااامك مجووووال المحاسووووبة الماليووووة والمراجعووووة البيئيووووة - 
ممالساااان تتعىاااق بتحىيااال والتقليااال لاااك م وناااان الت ااااليد التاااي 

ماال: تقااديل االلتزامااان  ،تتحمىهاا المنامااة دامىياا  لألمااول البيئيااة
البيئيااااااة، ولساااااامىة المصاااااالوةان البيئيااااااة، ومعالجااااااة االلتزامااااااان 
المتلتبااة لىااا األضاالال البيئيااة التااي تتساابب ةيهااا المنامااة، مااع 

 اإلةصاح لك ذلك لألطلاد المالجية بصفة أساسية.

: ويتضامك ممالساان تتعىاق مجال المحاسبة اإلدارية البيئيوة -
 نمااة لتلشاايد اتماااذ القاالالان اإلداليااة ذابتااوةيل المعىومااان الالز 

الصاااااىة باساااااتمدام الماااااواد والطاقاااااة والميااااااح، ومفاااااض الت ااااااليد 
 البيئية.

ويتضامك ممالساان تتعىاق  مجال المحاسبة القومية البيئيوة: -
لىمااوالد  بتااوةيل المعىومااان ذان الصااىة بالماادمالن والمملجااان

 الطبيعية.

يااااا  لىمجاااااالن التااااي ( تصااااولا  أول2ويمااااال الشاااا ل السااااابق لقاااام )
 تغطيهاااا المحاسااابة البيئياااة واألدوان واألسااااليب التاااي تتضااامنها،
ويم ااك التبااال المجاااالن السااابقة ةلولااا  لىمحاساابة البيئيااة.  مااا 

  (.1هو مبيك بالجدول لقم )
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 (11، ص 2000إسماعيل،  :المصدر .( مجاالت المحاسبة البيئية2شكل ) 
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 ( فرو  المحاسبة البيئية1جدول )

 األطراف التركيز فرو  المحاسبة البيئية

 مالج المنامة الدولة المحاسبة القومية البيئية

 مالج المنامة المنامة المحاسبة المالية البيئية

 المنامةدامل  المنامة والقسم ومط اإلنتاج المحاسبة اإلدالية البيئية

 .(33، ص 2003المصدل: )لبد العزيز،                           
 

حيااا يالحااا مااك مااالل الجاادول السااابق أك هناااك االاااة ةاالول 
 لىمحاسبة البيئية يم ك بيانها  ما يىي:

   :المحاسبة والمقصود بها ممالسة المحواسبة القومية البيئية
البيئيااااة لىااااا مسااااتوى االقتصاااااد القااااومي، وتشاااايل المحاساااابة 
البيئية ةي هذا المصوص للا تحديد وقياس استهالك الموالد 
الطبيعيااااة )المتجااااددة ومياااال المتجااااددة( لىدولااااة، و ااااذلك تقياااايم 
مماازوك المااوالد الطبيعيااة لىدولااة ةااي نهايااة  اال ةتاالة، بغاالض 

 لمستوى القومي.التمطيط واللقابة وصنع القلالان لىا ا

 :والمقصاود بهاا ممالساة المحاسابة  المحواسبة المووالية البيئيوة
البيئياااة لىاااا مساااتوى المناماااة، وتشااايل المحاسااابة البيئياااة ةاااي 
لاااداد التقااااليل المالجياااة لاااك  هاااذا المصاااوص للاااا التقليااال وا 
الت اااليد وااللتزامااان البيئيااة لىمنامااة بغاالض تلشاايد القاالالان 

الجيااة وتقياايم األداء البيئااي لىمنامااة االقتصااادية لألطاالاد الم
   ل.

  :والمقصود بهاا ممالساة المحاسابة المحواسبة اإلداريوة البيئية
البيئيااة لىااا مسااتوى المنامااة   اال أو لىااا مسااتوى القساام أو 
النشااااااااط أو العمىياااااااة أو ماااااااط اإلنتااااااااج أو المناااااااتم، وتشاااااااايل 
المحاسااابة البيئياااة ةاااي هاااذا المصاااوص للاااا اساااتمدام بياناااان 

د البيئية واألداء البيئي ةي تلشيد قلالان اإلدالة البيئية الت الي
و ذلك ةي تقييم األداء البيئي الادامىي ل ال قسام أو  ،لىمنامة

 نشاط أو لمىية دامل المنامة.

 ومك مالل ما سبق يم ك القول:

أك مفهااااوم المحاساااابة البيئيااااة يجمااااع باااايك مفهااااومي المحاساااابة  -
 والبيئة.

م إلنتاااااج وتوصاااايل معىومااااان أك المحاساااابة البيئيااااة هااااي ناااااا -
معىوماااان محاسااابية تع اااس  بعباااالة أمااالىأو  ،محاسااابية بيئياااة

األبعاد واآلاال البيئية سواء المباشلة أو ميل المباشلة والناةعاة 
 أو الضالة، والحالية أو المستقبىية.

أك المحاساااااابة البيئيااااااة تعنااااااي لمضااااااال معىومااااااان الت اااااااليد  -
 محاسبي.والمناةع البيئية لىقياس والتوصيل ال

 :هماااا ،أك المحاسااابة البيئياااة يم اااك ممالساااتها لىاااا مساااتوييك -
أو لىااا مسااتوى المنامااة بغاالض  ،مسااتوى االقتصاااد القااومي

 تلشيد القلالان لممتىد األطلاد دامل ومالج المنامة.

ولىا اللمم ماك المشاا ل والصاعوبان التاي تعتالض المحاسابيك 
جااال القياااس مةاي قيااامهم بمهمااة المحاساابة البيئيااة، وماصااة ةااي 

 واإلةصااااح، لال أك الضاااغوط التاااي واجهتهاااا المناماااان وبالتاااالي
مهنة المحاسبة ةي سبيل قبولهاا القياام بادولها ةاي حماياة البيئاة، 
 اك لها بال  األال ةي اهول العديد مك المقتلحان واإلسهامان 
الجااادة ةاااي مجااال تطاااويل وتطبيااق وساااائل أةضاال لقيااااس األداء 

 البيئي لىمنامان واإلةصاح لنه.

 :أهمية المحاسبة البيئية (4

وجاود لطاال لىمحاسابة البيئياة ( ةاذك 1995وةقا  لما ذ لح محماد )
ةي المشلولان االقتصادية يحقق لها العدياد ماك المزاياا والفوائاد 

 ومنها ما يىي:

 .تحقيق قياس أدق ألداء المشلولان سواء لىدمل أو الالوة 

  تقىياال المماااطل البيئيااة لىااا المشاالولان االقتصااادية بساابب
اتجاهاااان تمفااايض  :لدود األةعاااال اللسااامية والشاااعبية، ماااال
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اساااتهالك ساااىع معيناااة، تشاااجيع أنشاااطة معيناااة أقااال أضااالالا ، 
 وآاال قوانيك حماية البيئة.

 .توةيل المعىومان بش ل أةضل لك المش الن البيئية 

  تاااوةيل واقتااالاح البااادائل المم ناااة لحااال المشااا الن والمفاضاااىة
 بينها.

  يم اااك لىمشااالولان االقتصاااادية لاااك طلياااق تطبياااق أسااااليب
المحاسبة البيئية أك تزيد مك ألباحها وتقوم باستمدام الموالد 

 بأسىوب أ ال  فاءة و ذلك حماية البيئة. 

  توةيل المعىومان المطىوبة لىتقليل لك الت االيد وااللتزاماان
ة؛ البيئياااة وتضااامينها ةاااي الحساااابان والتقااااليل والقاااوائم الماليااا
 مما يزيد مك الاقة بالسجالن المحاسبية والقوائم المالية.

  لااالض اآلااااال البيئياااة ألنشاااطة المناماااة ةاااي صاااولة تقااااليل
بيئيااة تماادم أماالاض تقياايم األداء، وأيضااا  يم ااك الملاجااع مااك 

 تحقيق األداء البيئي وملاجعته.

  تاااوةيل البياناااان المحاسااابية المالياااة والبيئياااة المتعىقاااة بااااألداء
يم اااااك ماااااك تحدياااااد الماااااوالد الالزماااااة لتحقياااااق اإلدالة  البيئاااااي

 الماىا لىبيئة.

  معاوناااااة األجهااااازة الممتصاااااة ةاااااي للاااااداد المطاااااط والبااااالامم
 البيئية.

  تاااوةيل موشااالان بيئياااة يم اااك أك تساااالد ةاااي تحقياااق اللقاباااة
 لىا األداء البيئي واتماذ القلالان المالئمة.

 أسااليب تطبياق ماالل ماك لىمناماان يم اك ذلاك، للي باإلضاةة
 ودمام األلبااح زياادة ةالص ماك المزياد ا تشاد البيئية المحاسبة

 العمىيااان وتنفيااذ التمطاايط مناومااة لطااال ةااي البيئيااة االلتبااالان
 الطىاااب وزياااادة الت ااااليد، مفاااض لاااك ةضاااال  . القااالالان واتمااااذ
 وتحسااااايك العماااااالء، لضاااااا وزياااااادة المضااااالاء، المنتجاااااان لىاااااا

 ;Christ and Burritt, 2013) البيئااي واألداء الساامعة

Ferreira et al., 2010 .)مااك  اال أشااال الصاادد هااذا وةااي 
(1996 )Baily and Soyfa ةاي الشال ان ماك العديد أك للا 

 ماااالل ماااك األلبااااح زياااادة ا تشااافن األملي ياااة المتحااادة الوالياااان
 ةوائااااد لىااااا وتحصااااىن البيئيااااة، واالشااااتلاطان بااااالقوانيك االلتاااازام
 المحاسابة وممالساان ناام اساتمدامو  دمام ماالل مك جيدة مالية
  ماا(. USEPA, 2000) واإلدالياة المالياة أنامتهاا ةاي البيئياة

 ,Ditz؛  1995) ماااال الساااابقة الدلاساااان ماااك لااادد أاهااالن

Ranganathan, Banks & Beloff; 2000, 

.Bartolomeo et al)، ةاااااي الشاااال ان تجاااااالب و ااااذلك 
 أك يم ااااك البيئيااااة الت اااااليد أك الممتىفااااة الصاااانالية القطالااااان

 ويم اك الت االيد، لجماالي مك (%20) تتجاوز وقد ، بيلة ت وك
 اتماااذ مااالل مااك ملبحااة ت ااوك أك الت اااليد هااذح مفااض لعمىيااة

 حصااىن المااال ساابيل ةعىاا. مناساابة ومحاسابية لداليااة لجالاءان
 مااالل مااك دوالل مىيااوك 12 لىااا General Motors شاال ة
. منهاا الاتمىص ت االيد ومفاض الحاويان استمدام للادة لمىية
 ماالل ماك Commonwealth Edison شال ة ا تسابن  ذلك

  ألباااااح دوالل مىيااااوك 25 لىااااا ةعاليااااة بااااأ ال المااااوالد اسااااتمدام
 تفااوق دامىيااة لوائااد الىاا Andersen شاال ة وتحصااىن ماليااة،

 ماك النفاياان لتمفيض البلامم مك لدد تنفيذ مالل مك (50%)
 (.Beer & Friend, 2006) مصادلها

 النتائج:  -8

تناولاان هااذح الولقااة مفهااوم المسااوولية البيئيااة لىمنامااان، والاادول 
يم ك أك تىعبه نام المعىومان المحاسبية تجاهها، وقاد سااهمن 
ةاي تقاديم وبيااك معىوماان مهماة ةاي هاذا المجاال يم اك لجمالهاا 

 ةي النقاط التالية:

أك لىبيئاااااااة انع ااااااااس لىاااااااا المناماااااااان ماااااااك ناحياااااااة اتساااااااال  .1
مساااوولياتها لتشااامل مساااوولية جديااادة هاااي المساااوولية البيئياااة، 
بحياااا ياااتم تحقياااق التاااوازك والتواةاااق بااايك أهاااداةها االقتصاااادية 

ألك نجااااااح  ؛التاااااي أنشااااائن أساساااااا  لتحقيقهاااااا، وحماياااااة البيئاااااة
المنامااان اقتصاااديا  دوك تحقيااق النجاااح البيئااي سااي وك امنااه 

بهااااا؛ ممااااا  باهاااااا ، وساااايودي للااااا اإلضاااالال بالبيئااااة المحيطااااة
 سيوال سىبا  لىا سمعتها وبقائها ةي المجتمع.

أك المسااوولية البيئيااة لىمنامااة تعتباال أحااد الجوانااب األساسااية  .2
لىمسااااوولية االجتمالياااااة وجااااازءا  منهاااااا، وقاااااد جااااااءن اساااااتجابة 
لىتغياااالان والضااااغوط الدائمااااة والمسااااتملة ةااااي البيئااااة المحيطااااة 

قبااااال بالمناماااااة، ويم اااااك أك تتضااااامك أنشاااااطة امتيالياااااة ماااااك 
المنامااة نفسااها أو أنشااطة للزاميااة وةقااا  لىقااوانيك، وهااي تشاامل 
لاااادة جوانااااب تتمااااال ةااااي المحاةاااااة لىااااا المااااوالد الطبيعيااااة 
وتلشاااايد اسااااتمدام الطاقااااة، وتجنااااب مسااااببان التىااااوا وتشااااويه 

 البيئة، وتقىيل الممىفان، وحماية البيئة اإلنتاجية.
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وان الساان أك لجاالاءان المحاةاااة لاال البيئااة قااد تطااولن لباال .3
مك لدالة البيئة لىحد مك الفاقد والتىاوا، اام  اإلدالة  الماضية،

البيئيااااااة الشااااااامىة،  وصااااااوال  للااااااا ناااااااام اإلدالة البيئيااااااة طبقااااااا  
 .   14001لىمواصفة العالمية األيزو

أك األداء البيئااي لىمنامااة ماالتبط باااألداء االجتمااالي وامتااداد  .4
ب لىياه له، وأناه أصابح جازءا  ماك مساووليان المحاساب وواجا

تاااوةيل معىوماااان لناااه ل اةاااة األطااالاد المهتماااة بهاااذا األداء، 
وبالتاااااااالي نشاااااااأن المحاسااااااابة البيئياااااااة بمجاالتهاااااااا وممالساااااااتها 
الممتىفاااااة لمساااااالدة المنامااااااان لىقياااااام بمساااااوولياتها البيئيااااااة، 
وتااااوةيل المعىومااااان الالزمااااة لىتعاماااال مااااع األنشااااطة البيئيااااة، 

يجااااد الطااالق واألسااااليب المناسااابة لتحدياااد وقيااااس الت ااااليد  وا 
 وااللتزامان البيئية واإلةصاح لنها.

أك مسااتوى اسااتجابة المنامااان ةااي الاادول الناميااة بشاا ل لااام  .5
وةاي ليبيااا بشا ل ماااص لمساوولياتها البيئيااة ال يازال متاادنيا  أو 
ي اااااد ي ااااوك معاااادوما  مقالنااااة بنالياتهااااا ةااااي الاااادول المتقدمااااة، 

وانمفااااض ويلجاااع ذلاااك لقىاااة الضاااغوط بشاااأك حماياااة البيئاااة، 
مسااتوى الااولي البيئااي لاادى المجتمعااان ةااي ال اياال مااك الاادول 
النامياااااة. وهاااااذا يااااااودي للاااااا ضااااااعد وقصاااااول األداء البيئااااااي 

 لىمنامان.

أك تبنااااي واسااااتمدام المنامااااان لممالسااااان المحاساااابة البيئيااااة  .6
يم ك أك يحقق لها العدياد ماك الفوائاد ماك أهمهاا مااال  مفاض 

وتحقيااااق وةاااالان ماليااااة،  حجاااام الت اااااليد وااللتزامااااان البيئيااااة،
ةضال  لاك تلشايد لمىياة اتمااذ القالالان، بماا يسااهم ذلاك ةاي 
تحساايك أداءهااا البيئااي، والمحاةاااة لىااا شاالليتها وبقائهااا ةااي 

 المجتمع.

ساااهمن هااذح الولقااة ةااي لااالاء الم تبااان الىيبيااة ونشاال الااولي  .7
لاادى المهتماايك والباااحايك وصاانال القاالال ةيمااا يتعىااق بالقضااايا 
والمفااااهيم البيئياااة مماااا يساااالد ةاااي توسااايع المىفياااة المعلةياااة، 
جااالاء المزياااد ماااك األبحااااا والدلاساااان المساااتقبىية ةاااي هاااذا  وا 

 المجال.

 

 

 التوصيات:  -9

لىا ما تم التوصل لليه مك نتائم؛ توصي هذح الدلاسة بما  بناء  
 يىي:

الىيبيااااة بتحماااال مسااااوولياتها البيئيااااة، قيااااام المنامااااان ضاااالولة  .1
باااذل المزياااد ماااك الجهاااود واتمااااذ  اةاااة اإلجااالاءان والتااادابيل و 

لتنفياااااااذ ناااااااام اإلدالة البيئياااااااة، وتبناااااااي واساااااااتمدام ممالساااااااان 
 الىا د ماك اآلااال الساىبيةساهم ةي الحي مماالمحاسبة البيئية 

  البيئة، وتحسيك األداء البيئي، وتحقيق التنمية المستدامة.

بممالسااة المزيااد  ضاالولة قيااام  اةااة أطاالاد المجتمااع ةااي ليبيااا .2
مك الضغوط لىا المنامان مك أجال أك تتحمال مساوولياتها 
بشاااأك حماياااة البيئاااة، وباااذل المزياااد ماااك الجهاااود واتمااااذ  اةاااة 
اإلجلاءان والتدابيل التي مك شأنها المحاةاة لىيها، وتحقياق 

 التنمية المستدامة.

ضلولة قيام الجهان والموسسان الح ومياة بتقاديم المباادلان،  .3
ةز، وسااك التشااليعان التااي مااك شااأنها أك تاادلم وتحااا والحااوا

المنامان لىا القيام بدولها وتحمل مساوولياتها بشااك حماياة 
البيئيااة، ومسااالدة المنامااان لىااا تنفيااذ نااام اإلدالة البيئيااة، 

 وتبني واستمدام ممالسان المحاسبة البيئية.

الجامعاان والملا از البحاياة و الهيئاة العاماة لىبيئاة ضلولة قيام  .4
باادولها ةااي نشاال الااولي البيئاااي ةااي المجتمااع، والتواصاال ماااع 
المنضمان والهيئاان اإلقىيمياة والدولياة المهتماة بحماياة البيئاة 

مااااااال التطاااااااولان ةيماااااااا يتعىاااااااق بالقضاااااااايا البيئياااااااة، آوموا باااااااة 
واالسااتفادة مااك المباالان والتجااالب السااابقة، ولقااد الماااوتملان 

جاااالاء المزيااااد مااااك الدلاسااااان واألبحاااااا ةااااي هااااذا  والناااادوان وا 
 .المجال

 المراجعقائمة 

(، تحىياااال وتحمياااال 2000لسااااماليل، طااااالق محمااااد حساااانيك ) .1
ت اليد األنشطة البيئية ةي ضوء مدمل محاسبة الت ىفة لىا 
أساااس النشااااط، مجىاااة الت اااليد، الجمعياااة العلبياااة لىت ااااليد، 

 لا.السنة التاسعة والعشلوك، العدديك الااني والاا

(، قياااااس ولقابااااة ت اااااليد منااااع 1997البهااااي، لةعاااان أحمااااد ) .2
التىااوا النااااتم لاااك صااانالة الطبالااة، لساااالة ماجساااتيل ميااال 
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