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ملخ�ص
يه ��دف هذا البحث �إلى التعرف عل ��ى �أبرز طرق تقدير الأ�ضرار الناجمة عن التلوث البيئي وانعكا�ساته على
التكلفة االقت�صادية للموارد املتاحة ثم ا�ستعرا�ض تلك التكلفة من خالل التقارير املالية وفق ما هو متعارف
علي ��ه حما�سبي ��ا .وت�أت ��ى �أهمية البحث مع تزاي ��د حاالت التلوث البيئ ��ي وحتقق الأ�ضرار �س ��واء على احلياة
البحرية �أو الربية �أو حتى على الب�شرية جممال .وتتعاظم تلك الأهمية بالن�سبة لدول اخلليج العربي وغريها
م ��ن ال ��دول التى تعتمد على املياه املحاله م ��ن البحر كمورد رئي�س لتوفري مياه ال�ش ��رب خا�صة يف ظل تزايد
ح ��االت التل ��وث من بقع نفطية وتل ��وث بحري ونفوق احلياة البحرية .وقد خل� ��ص البحث �إلى �ضرورة العمل
عل ��ى ا�ست�صدار معاي�ي�ر حما�سبية �أو م�سودات عمل ملزمة تخت�ص بوج ��وب الإف�صاح عن مثل تلك الأ�ضرار
بالقوائم املالية املن�شورة.

الكلمات املفتاحية :التلوث البيئي ،التقارير املالية ،القوائم املالية.
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Abstract
The objective of this study is to identify some quantitative measurements estimating
environmental damages and consequently disclosing it through financial reports. This issue
has escalating magnitude over the past years as accidents and damages to the environment
has amplified and caused great irreplaceable cost to the environment and the limited natural
resources. Eventually, this matter is even of paramount importance for countries depending
heavily on desalinated water from the sea such as the Arabian Gulf countries.
The paper is divided into four sections. Beginning with an introductory part followed by a
literature section, while the third section relates to some suggested measures estimating
environmental damages and the cost to natural resources. The fourth and last section is
devoted to alternatives financial disclosure of environmental damages that are in compliance
with accepted and recognized accounting principles.
Finally, the study concludes with specific conclusion calling for more accounting bodies’
consideration of this issue leading to professional enforcement and preferably regulations or
standards pertinent to the disclosure of environmental damages within financial reports.
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مقدمة
�شاع ا�ستخدام م�صطلح ( املحا�سبة البيئية ) يف الفكر املحا�سبي املعا�صر وخرج يف العقد الأخري من جمال
امل�ؤمت ��رات املتخ�ص�صة يف البيئة للهيئات الدولية ليدخل اهتمامات الكتاب من منطلق املحافظة على البيئة
والتحذي ��ر م ��ن تدمريها خلطرها على ا�ستمرارية احلياة الب�شرية .وق ��د تعددت معاين ذلك امل�صطلح لكنه
اخت�ص ��ارا يدل علي ح�ساب التكلفة البيئية لأي من الأعمال االقت�صادية علي م�ساحة البلد الواحد �أو الإقليم
�أو الع ��امل ب�أ�س ��ره .واملق�صود بالتكلفة البيئية درج ��ة ا�ستخدام املوارد الطبيعية مياه عذب ��ه والبيئة البحرية
و�أرا�ض ��ي خ�صب ��ة وغاب ��ات وحيوانات �أو تلويثه ��ا �أو الو�صول بها �إيل ح ��د ال�ضياع والإ�س ��راف �أو حتى الفناء
نتيج ��ة للقيام بامل�شروعات الزراعية وال�صناعي ��ة واخلدمية املختلفة (ال�صعيدى .)1993 ،وتعترب املحا�سبة
البيئية �أداة متد امل�ستفيدين باملعلومات املحا�سبية ومتخذي القرارات مبعلومات التكاليف املتعلقة بالنواحي
البيئي ��ة لإعط ��اء �صورة كاملة عن �أداء املن�ش�أة ،بحيث ي�ضم بيانات تتعل ��ق بالأداء البيئي �إلى جانب البيانات
واملعلومات املتعلقة بالنواحي املالية (الباز.)2008 ،
وق ��د ن�ش� ��أ هذا امل�صطلح �أو املفهوم يف خ�ضم االهتمام والقلق على البيئة على امل�ستوى العاملي وتعر�ض البيئة
للتل ��ف الذي ال ميكن تعوي�ضه نتيجة للآثار املرتتبة علي الن�شاط بل احلياة الإن�سانية نف�سها .وامل�صطلح يعد
ترجمة لهذا االهتمام ونقله من لغة اال�صطالح الأخالقي �أو ال�سيا�سي �إيل لغة االقت�صاد حيث ت�سود الأرقام
بدل املفاهيم العامة املو�صوفة باملجردة .وهذا النقل يعك�س يف الواقع تركيز االهتمام يف الغرب بالذات علي
اجلانب االقت�صادي املادي وابتعاده عن اجلانب الأخالقي الإن�ساين التوجه الذي كانت بواعث القلق فيه من
جانب جماعات معينة وحمدودة يف الغرب� .إن ظهور هذا املفهوم يدل يف الواقع على نوع من الت�ضحية قامت
به ��ا اجلماع ��ات البيئية لكي ت�ؤمن نقل االهتمام بالبيئة من املج ��ال ال�ضيق العلمي والنخبوي والأخالقي �إيل
املجال الوا�سع يف الغرب وهو املجال امل�صبوغ باالهتمام املادي االقت�صادي الرقمي الكمي.
عل ��ى �أن ذل ��ك القلق واالهتمام العاملي ملثل ه ��ذا ال�ضرر مل يتح له التطور ليغدو متغ�ي�را �أو عامال اقت�صاديا
يدخ ��ل ف ��ى املعادالت الريا�ضية التى متكن م ��ن احت�سابه وبالتايل التعامل معه تقدي ��را وتعوي�ضا ناهيك عن
الإف�صاح عنه بالتقارير املالية.

�أهداف البحث
يه ��دف البح ��ث �إلى �إلقاء ال�ضوء على دور علم املحا�سبة فى حماية البيئة من خالل حتديد �إطار كمي لتكلفة
التعامل مع تلك البيئة وا�ستخدام مواردها الطبيعية مبا يكفل توفري التنمية امل�ستدامة لها .كما يقدم مقيا�سا
يعد مدخال لدرا�سات م�ستقبلية تعنى مبعرفة الطرق العلمية والتطبيقية التي ميكن االعتماد عليها يف تطبيق
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نظ ��م املحا�سبة البيئية واملوارد الطبيعية فى اال�ستعرا�ض املايل من خ�ل�ال الإلزام بالإف�صاح املحا�سبي عن
ال�ض ��رر الواقع على البيئ ��ة على اختالفها .ولعل فى هذا دافعا ال�ستنها�ض هم ��م الباحثني املخت�صني و�صوال
لعم ��ل جماعي خالق ه ��ادف ي�سطر يف التاريخ الب�ش ��رى .ونتناول يف اجلزء الثاين الدرا�س ��ات ال�سابقة يليه
قيا�س تلكفة ال�ضرر البيئي ،ثم االف�صاح املحا�سبي عنه ،و�أخري ًا اال�ستنتاجات والتو�صيات.

�أهمية البحث
�إن الأهمي ��ة املتعاظمة لقيا�س ال�ضرر البيئ ��ي والإف�صاح عنه وترتيب التعوي�ض ��ات املنا�سبة ي�ستلزم الإجماع
عل ��ى ماهية املحا�سبة البيئية ومفهومها والعالقة بني االقت�ص ��اد والبيئة واملناهج امل�ستخدمة يف درا�سة هذه
العالق ��ة للو�صول �إلى �إطار منا�سب للتعامل م ��ع الأحداث والأ�ضرار البيئية املختلفة .ومتى ما مت تقدير ذلك
ال�ض ��رر ،ي�صبح بالإمك ��ان ترتيب الإجراءات االحرتازي ��ة كبوال�ص الت�أمني املنا�سبة لتل ��ك الأ�ضرار ،عالوة
عل ��ى و�ض ��ع �صيغ قانونية كفيلة باحرتام تل ��ك البيئة وح�سن التعامل معها خا�ص ��ة بالن�سبة للدول التى تعتمد
ب�ش ��كل رئي�س عليها .ولعلن ��ا جميعا ندرك �أهمية وخطورة املو�ضوع بالنظر �إلى تداعياته على احلياة الب�شرية
وا�ستمراريته ��ا وال �أدل عل ��ى هذا مما ي�سمى بظاهرة االحتبا�س احلراري وارتفاع درجة حرارة الكون والآثار
املفجعة املت�صورة وغري املت�صورة الناجمة عنها.

منهج البحث
تع ُّد هذه الدرا�سة ا�ستك�شافية� ،إذ �سنقوم مب�سح نظري لأهم الكتابات التي تناولت حتديد عنا�صر وحمددات
التكلف ��ة املحا�سبي ��ة البيئية ،به ��دف التعرف على طبيعة ه ��ذه التكاليف وطرق معاجلته ��ا حما�سبي ًا .وترجع
�أهميتها يف ترجمة الواقع واحلقائق البيئية �إلى �أرقام وتقارير ت�ساعد يف اتخاذ قرارات متكن من املحافظة
عل ��ى البيئ ��ة ،ثم القيام بدرا�س ��ة مكتبية ملتغريات وحمددات التكلف ��ة البيئية بهدف الو�ص ��ول �إلى واقع هذه
التكاليف ،وترتيب منوذج كمي ميكن من خالله معاجلتها حما�سبيا من خالل التقارير املالية.
كما ت�سرت�شد هذه الدرا�سة بنتائج البحوث ال�سابقة وما انتهت �إليه الدرا�سات املماثلة فى بيئات �أو حتى علوم
�أخرى كنوع من التحقيق لنتائج هذه الدرا�سة.

الدرا�سات ال�سابقة
�أجريت درا�سات عدة ا�ستدل بها على تزايد الأهمية ملو�ضوع الإف�صاح عن الأ�ضرار البيئية فى الدول املتقدمة
والنامي ��ة على ال�سواء ،منها ما تناولت الإف�صاح البيئي مبعنى املحا�سبة عن امل�سئولية االجتماعية املتعاظمة
مب ��رور ال�سن�ي�ن ( .)Kelly, 1981ومنها ما كان على نحو الدرا�سات املقارن ��ة للإف�صاح االجتماعي والبيئي
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ب�ي�ن الواليات املتحدة الأمريكية واململك ��ة املتحدة وا�سرتالي ��ا (� .)Guthrie & Parker, 1990أما ما يت�صل
ب�إلزامي ��ة الإف�صاح البيئي ،فمن واقع املمار�سات امليدانية تبني �أن عدد ًا حمدود ًا من ال�شركات ال يتجاوز 40
 %من اجمالى ال�شركات ال�صناعية تقوم بذلك على �سبيل االختيار ( )Deegan & Gordon, 1996بل �إن
بع�ضها ( )% 14يقدم بيانات �سلبية عن ذلك بالتقارير املالية.
ولع ��ل م ��ن بني الأ�سباب الت ��ى تدفع بال�شرك ��ات �إلى االهتم ��ام والإف�صاح ع ��ن الأ�ضرار البيئي ��ة من منطلق
املحا�سبة وامل�سئولية االجتماعية هى نوع العالقة بني امل�سئولية االجتماعية لل�شركات واخل�صائ�ص التنظيمية
له ��ذه ال�شركات  ،حيث تبني �أن ال�شركات الأقل حجما تبدوا �أكرث اهتماما وم�ساهمة يف الق�ضايا االجتماعية
م ��ن غريه ��ا ( .Frost & Trevor D. Wilmshurst (2000عالوة على ذلك ،للقوانني املنظمة للإف�صاح دور
ف ��ى ات�ساع االلتزام بالإف�صاح البيئي وامل�سئولية االجتماعي ��ة املرتتبة عليه (.)Deegan & Rankin, 1996
ومم ��ا يدلل على ه ��ذا ما تقوم به ال�شركات التى تتعر�ض للمقا�ضاة من قب ��ل جهات حماية البيئة �أو الهيئات
العاملي ��ة التى تنربى للدفاع عن م�صالح الأر�ض والطبيعة ،فبع ��د �إمتام �إجراءات التقا�ضي �أو رمبا الت�صالح
ت�سعى تلك ال�شركات �إلى حت�سني �صورتها �أمام الر�أي العام من خالل برامج داعمة للبيئة �أو حتى �إظهار نوع
من االلتزام االجتماعي بالإف�صاح عن برامج جديدة لها ت�أثري على البيئة.
وميكن القول ب�أن االهتمام بالبيئة على امل�ستوى الدويل كان نتاجا طبيعيا لقيام الثورة ال�صناعية بعد احلرب
العاملي ��ة الثاني ��ة وما ترتب على ذلك من �أحداث تلوث بيئي كبري لف ��ت انتباه كثري من املهتمني بهذا املو�ضوع
ح ��ول الع ��امل .فقد طالب م�ؤمتر الأم ��م املتحدة الذي عقد عام  1972واملتعلق بامل�ش ��اكل البيئية الناجتة عن
التطور ال�سريع لل�صناعة ،بزيادة االهتمام مبعاجلة �أ�سباب هذا التلوث الكبري الذي �سي�ؤثر حتم ًا على نوعية
احلياة يف العامل مما �أدى بربنامج الأمم املتحدة البيئي (� )UNEPإلى لعب دور وا�ضح لبناء التوعية البيئية
لدى املجتمعات ولدى ال�صناعيني ب�شكل خا�ص (ال�سعد.)2006 ،
و�أ�صدرت هيئة املوا�صفات الربيطانية عام � 1992أول �إ�صدار ملوا�صفة دولية لنظام �إدارة البيئة عرفت با�سم
املوا�صف ��ة ( ،)BS7750وب ��د�أ تطبيقها فع ًال يف � 200شركة �صناعية يف اململك ��ة املتحدة .وقد مت تعديل هذه
املوا�صف ��ة و�أعي ��د �إ�صدارها يف فرباي ��ر  1994لتتوافق مع النظ ��ام اخلا�ص ب�إدارة البيئ ��ة باالحتاد الأوربي.
وللأهمي ��ة الت ��ي تتمتع بها �أنظمة �إدارة اجلودة عاملي ًا و�ضرورة �إيج ��اد موا�صفات �إدارة دولية موحدة بغر�ض
من ��ح �شهادات املطابق ��ة� ،شكلت املنظمة الدولية للج ��ودة (االيزو) يف عام  1993جلن ��ة فنية جديدة حتمل
الرق ��م  ،207للعم ��ل على �إ�ص ��دار �أول موا�صفات لإدارة �أنظم ��ة البيئة من قبل االيزو .وك ��ان �أول �إنتاج لهذه
اللجن ��ة الفنية يف �سبتمرب عام  1996عندما ظهرت املوا�صفة  ISO14001:1996ومت اعتماد هذه املوا�صفة
والتي بنا ًء عليها متنح �شهادة الـ  .ISO14000وتعد املوا�صفة العاملية ( )ISO 14001من �أجنح املوا�صفات
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العاملي ��ة لنظ ��م �إدارة البيئة و�أكرثه ��ا تطبيق ًا عل ��ى امل�ستوى العاملي ل�سهول ��ة التعامل معه ��ا و�إمكانية تطبيق
املتطلب ��ات اخلا�ص ��ة بها يف كافة دول العامل مب ��ا يتنا�سب وطبيعة الت�أثريات البيئي ��ة الناجتة عن امل�ؤ�س�سة �أو
ال�شرك ��ة بالإ�ضاف ��ة لإمكانية احل�صول على �شهادة معرتف بها للمطابقة مل ��ا ت�شمله من �إجراءات ومتطلبات
�إف�صاح (يو�سف.)2008 ،
جتدر الإ�شارة �إلى �أن املنظمات املهنية املحا�سبية الدولية �أولت من جانبها اهتمام ًا كبري ًا مبو�ضوع الإف�صاح
املحا�سب ��ي عن الأمور املتعلقة بالبيئة واملحافظة عليها .وفى الواليات املتحدة الأمريكية �صدرت عدة قوانني
تتعل ��ق بحماية البيئة منه ��ا على �سبيل املثال ال احل�صر قانون حت�سني جودة املاء لعام  ،1970وقانون مراقبة
ال�ضو�ض ��اء ع ��ام  ،1972وقانون اله ��واء النظيف يف ع ��ام 1994م ال�صادر عن معه ��د املحا�سبني القانونيني
الأمريك ��ي  AICPAاملعي ��ار رق ��م 1-SOP- 96اخلا� ��ص مبعاجل ��ة االلتزام ��ات البيئي ��ة ،حي ��ث ت�ضمن هذا
املعي ��ار �إر�شادات تخت� ��ص باملحا�سبة البيئية مل تكن متاحة للمحا�سبني من قب ��ل .ويف بريطانيا �أ�صدر معهد
املحا�سب�ي�ن القانوني�ي�ن عدد من الإر�شادات تناول ��ت تكاليف الأداء البيئي وااللتزام ��ات البيئية (& Shane
 .)Spicer, 1983ويف ع ��ام � 1996ص ��در عن اللجنة التنفيذية املعيار رق ��م  6-SOB 94ب�ش�أن الإف�صاح عن
املخاطر وعدم الت�أكد ب�ش�أن �أثر تلك املخاطر �إن ح�صلت على البيانات املالية .ويف فرن�سا طالبت اجلمعيات
املحا�سبية املهنية ب�ضرورة �إلزام املنظمات بالإف�صاح عن �أدائها االجتماعي ملعرفة مدى وفائها بالتزاماتها
االجتماعية مبا يف ذلك م�سئوليتها جتاه املحافظة على البيئة .ويف هذا اخل�صو�ص قامت احلكومة الفرن�سية
ب�إ�ص ��دار العديد من القوانني التي تلزم ال�شركات خا�صة الكبرية منها بالإف�صاح عن م�سئوليتها االجتماعية
(ال�سعد.)2006 ،
ويف ا�سرتالي ��ا ،تقوم ال�شركات بتقدمي معلومات عن �أدائها فيما يتعلق ب�أنظمة البيئة التي تنطبق عليها حتت
متطلب ��ات قانون ال�شرك ��ات (� .)Gray & Bebbington 2000أما يف كندا ف�إن هيئة �سوق الأ�سهم تطلب من
ال�شرك ��ات العامة تق ��دمي تقرير عن الآثار احلالي ��ة وامل�ستقبلية على متطلبات حماي ��ة البيئة يف �شكل تقرير
معلومات ��ي �سن ��وي .ويف االحتاد الأوربي  ،بناء على املادة رقم  15م ��ن قانون احلماية من التلوث املوحد ف�إنه
يطل ��ب من الدول الأع�ضاء ت�سجيل البيان ��ات الناجتة عن ال�شركات الكربى والتقري ��ر عنها للوكالة الأوربية
للبيئة يف كوبن هاغن (.)KPMG, 1999
ويبق ��ى الذكر انه على النطاق الدويل ،مل ي�صدر معيار ملزم للإف�صاح املحا�سبى عن الأ�ضرار البيئية و�إمنا
�ص ��درت �أدل ��ة م�ساعدة للمراجعة الدولية بهذا ال�ش�أن عالوة على معيار عن املراجعة البيئية .كما �أن الرقابة
املالي ��ة احلكومي ��ة �أ�صدرت معي ��ارا عن املراجعة البيئي ��ة ،ويف الدول العربية مل ي�ص ��در �أي معيار للإف�صاح
البيئي ،ولكن �صدرت قوانني وتعاميم ومرا�سيم تلزم ال�شركات بالإف�صاح عن الأ�ضرار البيئية.
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�أهمية الإف�صاح عن الأ�ضرار البيئية
تزاي ��د االهتمام مبو�ض ��وع الإف�صاح عن الأمور املتعلقة بالبيئة خا�صة بعد م�ؤمت ��ر قمة الأر�ض امل�شهور الذي
عقد يف الربازيل عام  1992م حتت عنوان “ م�ؤمتر الأمم املتحدة حول البيئة والتنمية “ والذي �ضم ر�ؤ�ساء
ومل ��وك معظم دول الع ��امل بالإ�ضافة �إلى املنظمات احلكومية والدولية واملدني ��ة .وقد ا�ستفا�ضت الدرا�سات
ف ��ى حتليل �أبعاد ذلك احلدث وم ��ا بعده من انعكا�سات و�أثرت على امل�ؤ�س�س ��ات اخلا�صة والعامة وعلي الدور
املطلوب من املهنيني واملحا�سبني جتاهها (ن�صر و�آخرون.)1995 ،
فبع�ض هذه الدرا�سات ركزت على ا�ستك�شاف ممار�سة ال�شركات يف الإف�صاح عن املعلومات البيئيةgray(:
et al., Deegan & Gordon, 1996; KPMG, 1999 ; Jones, 2008; O’Donovan and Gibson,

 ، )2003بينما البع�ض الآخر حاول الربط بني الإف�صاح البيئي وبع�ض املتغريات الأخرى مثل حجم ال�شركات
�أو �أدائه ��ا امل ��ايل� ،أو حتفيز الإدارة ،وحتى العوامل ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية ال�سائدة بالدولة (;Choi 1998
Bartolomeo et al., 2000; Teoh et al., 1998; Benson et al, 1991; Judge et al., 1998; and

. )Frost & Wilmshurst , 2000
كم ��ا تناول ��ت الدرا�سات ال�سابقة العديد من املحاوالت واالختبارات الرامي ��ة �إلى ا�ستك�شاف الإف�صاح املايل
ع ��ن الأ�ض ��رار البيئية وما ماثله ��ا �ضمن التقارير ال�سنوي ��ة لل�شركات على اختالفها وب ��دول متعددة متباينة
الأطر والأنظمة .فابتداء من درا�سة (  ) Niskala and pretes, 1995التى حوت �إختبارات ميدانية تهدف
التعرف على م�ستوى الإف�صاح عن اجلوانب البيئية يف التقارير املالية لل�شركات الفنلندية من خالل حتديد
متغ�ي�رات �إعداد التقارير البيئية لها على مدى خم�س �سنوات من العام  .1992–1987وقد خل�ص الباحثان
�إل ��ى ما ن�سبته  % 25تقريبا من اجمالى ال�شرك ��ات مو�ضع الدرا�سة قد قامت فعال بالإف�صاح عن املعلومات
املتعلقة بالبيئة يف تقاريرها املالية فى العام  ،1987بينما ازدادت تلك الن�سبة �إلى الن�صف فى العام .1992
وف ��ى ت�أكيد له ��ذه النتائج ،جاءت نتائ ��ج درا�س ��ة ( )Deegan & Gordon, 1996للتحقق من مدى طواعية
ال�شركات اال�سرتالية فى الإف�صاح املايل عن الأ�ضرار البيئية .وقد تبني لهما حقيقة تزايد اف�صاح ال�شركات
ع ��ن ذل ��ك بدواعي �إعالمية مع التن ��وع باملعلومات فى التقارير املالية .كما �أك ��دت الدرا�سة على العالقة بني
حجم املن�ش�أة ومقدار �إف�صاحها البيئي.
م ��ن جانب �آخ ��ر ،تناول عدد من الباحثني عدة عوامل يعتقد �أنها ت�ساهم فى احلد من ال�ضرر البيئي وت�سهل
م ��ن عملية قيا�س ��ه� ،أال وهى احلوافز اال�ستثماري ��ة �أو اجلزاءات ال�ضريبي ��ة (;Cho, 2000; Hines, 1996
 .)Andrew, 1995وت�أت ��ى هذه الدرا�سات ا�ستكماال لفر�ضية العامل االقت�صادي االجنليزي ( )Pigouالذى
ين ��ادى بفر�ض �ضريبة على ال�ض ��رر البيئي تعرف ب�ضريب ��ة ( )Polluter Pays Principle- PPPويتحملها
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ف ��ى واقع الأم ��ر املنتج بالذات بالدول ال�صناعية وفق منظومة ح�سابية ح�سب نوع ال�صناعة والتلوث احلادث
(دوي ��دار .)2002 ،فى حني اعترب البع�ض الآخر �أن الت�شريعات والأنظمة امللزمة هى الو�سيلة الناجعة للحد
م ��ن ال�ضرر البيئي والذى يت�ضمن �إ�صدار كم كبري من املوا�صف ��ات واملقايي�س الكمية التى ت�سهل بدورها من
عمليات قيا�س ال�ضرر حال وقوعه (.)Roussey, 1992
وف ��ى معر�ض احلديث عن العوام ��ل املحفزة على الإف�صاح البيئي التطوعي ،قام (Williams Pramanik et

 )al., 2007بدرا�سة ا�ستك�شافية للتعرف على طبيعة وت�أثري تلك العوامل لعدد � 356شركة مدرجة يف كل من
ا�سرتاليا و�سنغافورة وهوجن كوجن والفلبني وتايالند واندوني�سيا وماليزيا با�ستخدام عدد من اجلمل املرتبطة
باملعلومات البيئية الواردة فى تقاريرها ال�سنوية .وقد تو�صلت الدرا�سة �إلى �أن النظم ال�سيا�سية واملدنية لها
ت�أث�ي�ر ق ��وي على كمية املعلومات املف�صح عنه ��ا� ،أما الأنظمة الق�ضائية و�أنظمة �س ��وق املال فلم يت�ضح وجود
ت�أثري لها على كمية الإف�صاح.
ه ��ذا ويوجد متغريات �أخرى تدفع ال�شركات �إلى الإف�ص ��اح االختياري عن الأ�ضرار البيئية بخالف الر�ضوخ
للنظم والقوانني امللزمة ،كم�س�ألة التحول يف �أخالقيات املجتمع ،وتلبية الطلب على املعلومات البيئية ،والربط
ب�ي�ن املزي ��ج الت�سويقي واالهتم ��ام البيئ ��ي ( .)Solomon & Lewies, 2002وبهذا ال�سي ��اق ،جاءت درا�سة
( .Cormier et al )5200بافرتا�ضي ��ة مفاده ��ا �أن دواف ��ع الإدارة فى الإف�صاح عن املعلوم ��ات البيئية تنبع
�أ�ص�ل�ا من طبيعة العالقات بني الأط ��راف املهتمة بهذه املو�ضوعات والإدارة ذاتها ومدى �إدراكها لت�أثري تلك
املعلوم ��ات عل ��ى متخذ القرار من خالل التطبيق على عينة خمتارة متث ��ل �شركات بعدد من الدول املتقدمة.
وانته ��ت الدرا�س ��ة �إلى نتائج ايجابية تثبت ذلك الإدراك و�أهميته ،ع�ل�اوة على وجود عالقة قوية بني �إدراك
الإدارة لقيم ��ة خمتلف املجموعات املهتمة وكيفية جت ��اوب الإدارة لتوقعاتها والإف�صاح الفعلي عن املعلومات
البيئية يف التقارير املالية.
وم ��ن الدرا�سات العربية به ��ذا ال�ش�أن ،قام احل�سينى ( )1993ب�إثبات حقيق ��ة مثل هذا الإف�صاح من خالل
االط�ل�اع على التقاري ��ر املالية ملجموعة من ال�شرك ��ات ال�سعودية بالقطاع الزراع ��ي وال�صناعات التحويلية،
بخ�ل�اف ال�شرك ��ات امل�ساهمة يف قطاع البنوك والنقل واخلدمات .وفى معر�ض اختبار تلك النتائج على عدد
من ال�شركات ال�صناعية ال�سعودية  ،تو�صل الرتك�ستانى (� )1997إلى وجود مثل هذا الإف�صاح وب�شكل ن�سبى
بح�سب �أهمية القطاع والرقابة عليه� .إال انه �أقر بغياب مفهوم املحافظة على البيئة لدى الكثري من ال�شركات
ال�سعودي ��ة حيث �أن ح ��وايل  % 60من هذه ال�شركات ال متار�س ن�شاط املحافظة على البيئة اعتقاد ًا منها �أن
ذلك يعد من م�سئوليات اجلهات الر�سمية بالدولة التى تفتقر �إلى القوانني ال�صارمة حلماية البيئة.
وعلى نف�س املنوال ،تو�صل اخلويطر ( )2003بدرا�سته اال�ستك�شافية على ال�شركات ال�سعودية �إيل االنخفا�ض
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يف م�ست ��وى مزاولة املحا�سب ��ة البيئية والإف�صاح عن املعوم ��ات البيئية من قبل ال�شرك ��ات العاملة يف اململكة
مقارنة بال�شركات العاملة يف الدول املتقدمة وذلك للعديد من الأ�سباب كانخفا�ض م�ستوى الوعي االجتماعي
بالأم ��ور البيئية ،وعدم وج ��ود االهتمام الكايف من اجلهات م ��ن قبل �إدارات ال�شرك ��ات و�أخذ زمام املبادرة
بتبن ��ي �سيا�سات و�إجراءات بيئية ت�ؤدي �إلى قيا�س وحتلي ��ل وعر�ض �آثار مزاولة تلك ال�شركات لأن�شطتها على
البيئ ��ة .وهكذا كان احل ��ال فى درا�سة اخليال ومفتى ( )2003بالتطبيق على عين ��ة متباينة بال�سعودية التى
طالب ��ت ب�ض ��رورة الإف�صاح عن املعلومات البيئي ��ة فى التقرير املايل ال�سنوي ملجل� ��س الإدارة .وميكننا �أي�ضا
اال�ست ��دالل بدرا�سة مقاربة حديثة نوعا ما قام به ��ا ابوالفتوح ( )2006لتقدير التكاليف االجتماعية لل�ضرر
البيئ ��ي والتلوث مبدينة الريا�ض .وقد تو�صل الباحث �إلى رق ��م  340مليون ريال �سنويا تقريبا ك�إجمالى تلك
التكاليف منها حوايل  300مليون ريال ب�سبب التلوث الهوائي.
بينما ا�ستخدم �آخرون �أ�سلوبا حتليليا ملحتوى املعلومات الواردة بالتقارير املالية  content analysisللتو�صل
�إيل وج ��ود جتاوب من قب ��ل �إدارة ال�شركة حيال الإف�صاح عن املعلومات املتعلق ��ة بالبيئة يف تقاريرها املالية
ال�سنوي ��ة .جاء ذلك من خ�ل�ال وجود �سيا�سة وا�ضحة وبرامج و�أنظمة و�أن�شط ��ة توعية معتمدة وموثقة تتعلق
باملحافظ ��ة عل ��ى البيئة ،وكذلك ح�ص ��ول ال�شركة على جوائ ��ز يف جمال املحافظة على البيئ ��ة على امل�ستوى
املحل ��ي والإقليم ��ي ،بالإ�ضافة �إل ��ى �سعي ال�شركة للح�صول عل ��ى �شهادة االيزو  .14001ع�ل�اوة على اقرتاح
تو�صي ��ات م ��ن �ش�أنها امل�ساهمة يف تعزي ��ز الإف�صاح البيئ ��ي يف التقارير املالية لل�شرك ��ات امل�ساهمة الكويتية
(يو�سف.)2008 ،
وعل ��ى الرغم م ��ن املالحظات ورمبا التحفظ ��ات على بع�ض تل ��ك الدرا�سات من حيث تركيزه ��ا على بيئات
حم ��ددة ك�شرك ��ات �صناعية فى دول متقدمة ،عالوة على اعتماد البع�ض الآخ ��ر منها على �أ�ساليب بت�صوري
غ�ي�ر منا�سب ��ة ك�أال�سلوب االح�صائى التحليلي ال�ستبان ��ات بع�ضها يحوى �أ�سئلة افرتا�ضي ��ة� ،إال �أنها مبجملها
تثبت م�س�ألة هامة وهى حتمية القيا�س والإف�صاح املحا�سبي عن الأ�ضرار البيئية من خالل التقارير املالية.

الإف�صاح املحا�سبي عن املعلومات البيئية
تع ��ددت الآراء حول مفه ��وم الإف�صاح �إجماال ،من بينه ��ا من يرى �أن الإف�صاح املحا�سب ��ي عبارة عن عر�ض
املعلوم ��ات الهامة للم�ستثمرين والدائنني وغريه ��م من امل�ستثمرين بطريقة ت�سم ��ح بالتنب�ؤ مبقدرة امل�شروع
عل ��ى حتقي ��ق الأرباح يف امل�ستقبل ومقدرته على �سداد التزاماته ( .)Hendrickson, 1992ومنها من يحمل
املعن ��ى على انه �إجراء يتم من خالله ات�صال الوح ��دة االقت�صادية بالعامل اخلارجي ،و�أن املح�صلة النهائية
لإج ��راءات الإف�صاح يف املحا�سبة تظهر يف �شكل قوائم مالي ��ة ( .)Bedford,1973وقد جاء جمل�س املبادئ
املحا�سبي ��ة الأمريك ��ى بتعريف �أقرب م ��ا يكون �شرح ًا مل�ضم ��ون التقارير املالية التى يج ��ب �أن حتوى بعدالة
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وو�ض ��وح معلوم ��ات موثوق بها عن م�ص ��ادر الأموال وا�ستخداماتها مبا يفيد يف احلك ��م عليها من وجهة نظر
كافة م�ستخدمي تلك التقارير املالية من �أجل اتخاذ القرارات ( .) APB, 1970
وغن ��ى ع ��ن القول ب�أن العناية باملعلومات الواردة فى التقارير املالي ��ة قد نالت من االهتمام والت�أكيد من قبل
الهيئ ��ات واملحاف ��ل املهنية الدولي ��ة ملا لها من ت�أثري مبا�ش ��ر وكبري فى توجيه ق ��رارات م�ستخدمي املعلومات
املالية التى ينتجها النظام املحا�سبي والقواعد التى يجب �أن تتبع فى ذلك ()FASB, 1978) (AAA, 1966
بغ�ض النظر عن مدى �إلزامية ذلك الإف�صاح مهنيا �أو بحكم القوانني احلاكمة ملمار�سة املهنة.
وفيم ��ا يتعلق بالإف�ص ��اح اخلا�ص باملعلومات البيئي ��ة �أو التى لها ت�أثري مبا�شر على البيئ ��ة ،فالواقع الذى يندى
ل ��ه انه ال يوجد اتف ��اق مطلق على نوع وكيفية وحجم املعلومات املتعلقة به ��ذا الإف�صاح .وهذا مما دفع البع�ض
�إل ��ى اق�ت�راح م�ضمون ملثل هذا الإف�ص ��اح ب�شكل �إلزامي لي�شتم ��ل على جمموعة وا�سعة م ��ن القوانني والأنظمة
الت ��ى تتناول الأحداث البيئية والأ�ضرار الناجمة عن ا�ستخدام البيئة فى احلا�ضر وامل�ستقبل ،عالوة على كافة
الكلف املالية الفعلية �أو املحتملة املرتبطة بتلك الأ�ضرار �أو التعوي�ضات املرتتبة عليها (Kreuze and Newell,
 .)1996ويك ��ون عر� ��ض تلك املعلومات عن الأ�ضرار البيئية على غ ��رار ا�ستعرا�ض قائمة املركز املايل فى حال
االلتزامات املدينة �أو الت�أمينات املرتتبة على تعوي�ضات لأطراف مت التعامل معها (.)Hethcox, et al,1998

م�صادر ال�ضرر البيئي
هن ��اك عدة م�ص ��ادر لتلوث احلي ��اة الربية والبحرية لع ��ل �أكرثها حدوث� � ًا البقع النفطي ��ة وخملفات النفط
وم�شتقاته واملواد املتخل�ص منها بعد مراحل الت�صنيع الكيميائي فى �أرجاء املعمورة .فمحليا ،تعر�ضت منطقة
اخللي ��ج العربي يف فرتات ما�ضيه �إلى ح ��وادث م�ؤ�سفة كم�شكلة حقل احل�صب ��ة يف اململكة العربية ال�سعودية
ع ��ام  ،1980وت�س ��رب بع�ض البقع النفطية عام  1983من حقل نوروز الإي ��راين ،وتداعيات �أزمة اخلليج فى
الثمانينات �إبان احلرب العراقية الإيرانية ،انتهاء بالدمار البيئي الفادح الناجم عن الغزو العراقي الغا�شم
لدولة الكويت و�أ�ضراره املتعاظمة على البيئة الربية والبحرية على ال�سواء (ابوخطوة.)1987 ،
هذا عالوة على الأ�ضرار الناجمة عن خملفات م�صايف النفط التي غالب ًا ما تقوم ب�إلقاء خمرجات ال�صناعات
الكيميائية وما حتويه من مئات املركبات الغازية وال�سائلة وال�صلبة التي يتم التخل�ص منها يف البحر م�سببة
تلوث� � ًا كبري ًا ،ناهيك ع ��ن خملفات امل�صانع والقطاع التجاري وخملفات حرك ��ة املالحة البحرية التي �أخذت
باالنت�ش ��ار يف العقدي ��ن املا�ضيني .كذلك هناك بع�ض الظواهر اخلا�ص ��ة بطبيعة تكوين اخلليج العربي حيث
�أن ��ه يعترب �أكرث الأماكن البحرية ح�سا�سية للت�أث ��ر بامللوثات وخا�صة ب�سبب قلة العمق وتالقي التيارات وعدم
وج ��ود م�ساف ��ات كبرية بني خلجانه و�سواحل ��ه وقلة كمية املياه ال�سطحية التي ت�صب في ��ه وارتفاع كمية املياه
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املتبخ ��رة ب�سبب درجة حرارة �سطح ��ه املرتفعة خا�صة يف ف�صل ال�صيف التي تزيد يف بع�ض الأحيان عن 33

درج ��ة مئوية (الدب ��اغ .)1995 ،عامليا ،تداعت الدول لهذا الغر�ض فى م�ؤمت ��رات دولية منذ امل�ؤمتر العاملي
الأول للبيئ ��ة فى �ستوكهومل بال�سويد عام  1972وانتهاء مب�ؤمتر بوداب�ست بهنغاريا عام  2004وحيث مت تبنى
العديد من التو�صيات الهادفة للحد من ال�ضرر البيئي والدعوة �إلى �إنعا�ش البيئة عرب برامج �إمنائية وا�سعة.
وفى هذا ال�سياق ،ا�ستحدثت مقايي�س عاملية خا�صة باجلودة والتو�صيف (االيزو) حتمل رقم  14000خا�صة
بدعم منهجية م�شرتكة للإدارة البيئية وحت�سني قدرات امل�ؤ�س�سات بالتعامل معها (ال�سعد.)2006 ،

�أنواع ال�ضرر والقيا�س املحا�سبي
ف ��ى حقيقة الأمر� ،ص ��درت ت�شريعات حما�سبي ��ة متعددة متعلق ��ة بالبيئة من قبل جمل�س املعاي�ي�ر املحا�سبية
املالية واالحتاد الدويل للمحا�سبني .كما �صدرت معايري دولية بهذا اخل�صو�ص كاملعايري ،310 ،250 ،37 ،10
( 620 ،400االنتو�س ��اى .)2004 ،عل ��ى اننا نلحظ �شحة فى حماوالت املحا�سبني اجلادة لقيا�س التكلفة التي
يتكبدها املجتمع جراء الأ�ضرار البيئية و�أثرها على اجلوانب ال�صحية واالجتماعية للإن�سان .وحتتل درا�سات
تكلف ��ة التل ��وث يف حد ذاتها �أهمية خا�صة دون غريها الرتباطها مبحا�سبة امل ��وارد الب�شرية التي تهتم بتقدمي
معلوم ��ات مفيدة ع ��ن تكلفة وقيمة املوارد الب�شرية اخلا�صة مب�شروع م ��ا� .إال �أنه يالحظ �أن معظم الدرا�سات
املحا�سبية التي تناولت تكلفة التلوث قد ح�صرت قيا�س تلك التكلفة مبا يلي (ن�صر و�آخرون:)1995 ،
 ) 1حتديد تكلفة التدريب والتعليم التي يفرت�ض �إنفاقها على تلك املوارد الب�شرية باعتبارها تكلفة ر�أ�سمالية
ب�شرية يتم ا�ستهالكها لفرتات حما�سبية.
 ) 2قيا�س القيمة االقت�صادية املتوقعة للطاقة الب�شرية با�ستخدام مفاهيم تقليدية �سائدة كالقيمة املتوقعة
والقيمة اال�ستبدالية وغريها.
 ) 3تكلف ��ة الأ�ضرار التي ت�صيب ال�شركات والعقارات بالتلوث وه ��ذه غالب ًا ما تكون مبا�شرة وقابلة للقيا�س
ب�شكل �أ�سهل من غريها من الأ�ضرار غري املبا�شرة كتكاليف التعطيل و�ضياع الفر�ص البديلة وانخفا�ض
العوائ ��د اخلا�صة باملرافق البحرية و�أي�ض ًا زيادة تكاليف الت�شغي ��ل الثابتة اخلا�صة مبرافق الدولة التي
تعنى مب�شاكل التلوث.
وغالب� � ًا ما يتم �إتب ��اع قواعد اال�ستهالك املتعارف عليه ��ا يف تقدير قيمة التعوي�ض ��ات امل�ستحقة عن ال�ضرر.
وتتفاوت طبيعة اال�ستهالك بح�سب الأ�صل املرتبط بالتعوي�ض ،فعلى �سبيل املثال ت�ستخدم التكلفة الر�أ�سمالية
للمب ��اين الحت�س ��اب ال�ض ��رر املبا�شر للأ�صول الثابت ��ة �أو ذات القيم الكب�ي�رة ،وتوزيع تكلفته ��ا على الفرتات
املحا�سبي ��ة ك ��الآالت �أو املعدات �أو ب ��راءات االخرتاع .بينما تعال ��ج التكلفة املتغرية لأغرا� ��ض تقدير ال�ضرر
كاملواد والطاقات واجلهود والعمالة التي تتعلق مبكافحة م�شاكل التلوث كتعوي�ض مبا�شر.
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كم ��ا يوجد تكالي ��ف �أخرى يجب �أخذها يف االعتب ��ار عند احت�ساب ال�ضرر البيئ ��ي ،خا�صة البحري ،حيث ال
تقت�صر على الأ�ضرار املبا�شرة وغري املبا�شرة بل تكون مرتبطة بعمليات الت�شغيل مثل الت�أخر بورود الواردات
�أو ت�صدي ��ر ال�صادرات �أو الت�شغي ��ل الكامل للطاقات وتراجع العملية الإنتاجي ��ة يف الدولة ب�شكل عام .ومنها
تكلف ��ة تعط ��ل الأجه ��زة والآالت امل�ستوردة بحر ًا مم ��ا قد ي�ؤثر يف كفاءته ��ا �أو عدم فعاليته ��ا ،و�أي�ض ًا التكلفة
املرتتب ��ة على تراجع جتارة الرتانزيت ناهيك عن ال�ضرر املبا�شر على الرثوة ال�سمكية التي ت�شري الدرا�سات
املبدئية �إلى �أنها �أ�ص ًال ت�ساوي � 80أو  % 83من �إجمايل االحتياجات الفعلية لدول اخلليج العربي (ب�سي�سو،
 .)1995وال �ش ��ك �أن ذل ��ك ي�ؤثر على منوه ��ا وتوزيعها وخا�صة يف ظل كرثة ح ��وادث التلوث البيئي مما ي�ؤثر
ب�ش ��كل �أو ب�آخ ��ر على املخزون اخلا�ص مب ��وارد الغذاء الأ�سا�سية لتلك الرثوة ال�سمكي ��ة .ي�ضاف �إلى ما تقدم
اال�ستغ�ل�ال التجاري ال�سيئ لل�ث�روة ال�سمكية وعمليات ال�صيد غري الر�شيدة وم ��ا ت�سببه من �ضرر بيولوجي
للبيئة البحرية وال�ضرر على الرتبة واملواد العالقة كالروا�سب الطينية واملركبات ذات اخلوا�ص امل�شرتكة.
وي�ؤديالتلوثالبيئيالناجتعنعواملالتلوثال�سابقةبكافة�أ�شكالها�إلى�إ�صابةالكائناتالبحريةمنثروة�سمكية
وخالفها ب�أ�ضرار قد ت�صل �إلى �أكرث من  % 60من كمية تلك الكائنات .فقد ا�ضطرت اململكة العربية ال�سعودية
يف املنطقة ال�شرقية �إلى �إيقاف عمليات ال�صيد بعد اقرتاب بقعة زيت طافية �إلى حدود م�سافة � 10أميال من
�شواطئ املنطقة ال�شرقية مما �أثر يف كمية اال�ستهالك املحلي لل�سمك ون�سبة م�ساهمة الرثوة ال�سمكية يف الناجت
املحل ��ي (�سامل .)1993 ،وعليه يج ��ب قيا�س التكلفة االقت�صادية من جراء ه ��ذه الأ�ضرار �سواء كانت تكلفة
مبا�ش ��رة �أو غري مبا�شرة ،ثم قيا�س التكلف ��ة االجتماعية املتمثلة يف البطالة �أو تعطل قطاع ال�صيادين عالوة
على ال�ضرر ال�صحي الذي ال �شك له �أ�ضرار �أكرب بكثري من الأ�ضرار االجتماعية �أو ال�ضرر االقت�صادي.

قيا�س تكلفة ال�ضرر البيئي وبناء منوذج حتليلى للتكلفة
تتع ��دد النماذج الكمية واملعادالت الريا�ضي ��ة املقرتحة لقيا�س ذلك ال�ضرر وان كانت فى معظمها افرتا�ضية
وتق ��وم عل ��ى حتديد �أه ��م العوامل والنتائج املرتتب ��ة على ال�ضرر .فم ��ن ذلك على �سبيل املث ��ال ،ما نادى به
البع� ��ض لقيا� ��س الأ�ضرار التي ت�صيب الرثوة ال�سمكية من جراء التلـ ��وث (  ) rوذلك مبقارنة الكميـات التي
يت ��م �صيده ��ا يف منطق ��ة ما على ف�ت�رات حم ��ددة  Pn ... P2 ، P1بحيث يتم ح�ساب مع ��دل انخفا�ض منو
ال�ث�روة ال�سمكية املحتمل يف خ�ل�ال الفرتة املحددة لغاية عدد من ال�سن ��وات ( )nبا�ستخدام املعادلة التالية
(:)Aldahom et al,1991
) ....... ( 1

-1

p2
p1

n=I

= r
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ومن معرفة انخفا�ض معدل  rباملعادلة ميكن التنب�ؤ بالكميات املنتجة يف �سنوات مقبلة  Fnكما يلي-:
) ....... ( 2

r) r

+

Fn = F1 ( 1

على �أنه ي�ؤخذ على هذا الأ�سلوب �أنه يقوم على التنب�ؤ بالنمو ال�سكاين ومل يتم تطبيقه �أو اختبار نتائجه على
معدالت منو الرثوة ال�سمكية من قبل ،كما �أنه ال ي�أخذ باالعتبار كمية الأ�سماك التي �أ�صيبت ب�أ�ضرار التلوث
ومل متت بعد .عالوة على �أن تطبيق هذا الأ�سلوب الكمي يتجاهل احتماالت تزايد ا�ستهالك الرثوة ال�سمكية
ع�ب�ر ال�سنوات القادمة ،ويفرت�ض ثبات مع ��دالت اال�ستغالل احلايل .وميكن ا�ستخدام هذا الأ�سلوب برت�شيد
ريا�ضي معني بحيث ميكن التغلب على تلك االعتبارات (املرجع ال�سابق).
فمث�ل�ا لتطبيق تلك املعادل ��ة مبنطقة اخلليج العربي ،يجب الأخذ باالعتبار معام ��ل �آخر مل تت�ضمنه املعادلة
الريا�ضي ��ة� ،أال وه ��و كلفة التلوث على مياه التحلية ذات الأهمي ��ة خا�صة لدول اخلليج التي تعتمد ب�شكل كبري
عل ��ى حمط ��ات حتليه املياه فى توفري مياه ال�شرب وتعتربه موردا ا�سرتاتيجي ��ا� .أما ال�ضرر الأكرب فهو املتعلق
بال�ض ��رر ال�صحي الذي غالب ًا ما يتخذ كم�ؤ�ش ��ر لذلك التلوث كما هو احلال عند حدوث تلوث كيميائي ناجم
ع ��ن خملفات القطاع النفطي .وقد تناول بع�ض املحا�سبني ت�أثري ال�صناعة النفطية على العاملني بها لقيا�س
تكلفة الأ�ضرار الب�شرية التي قد تلحق بهم باعتبارهم من �أهم �أنواع الأ�صول حيث مت ا�ستخدام نف�س �أ�سلوب
قيا�س ال�ضرر البيئي على �صحة الإن�سان ،على الرغم من ال�صعوبة التي تكتنفه (.)Goldsmith, 1997
هذا وميكن ح�صر ت�أثري �أ�ضرار التلوث على ال�صحة فى تلوث املياه اخلا�صة بال�شرب ،والتلوث الذي ي�صيب
ال�ث�روة ال�سمكية ،والتلوث اخلا�ص بالبيئ ��ة وانتقالها �إلى الإن�سان .ويتم قيا�س تلك الأ�ضرار بال�صورة التالية
(:)Mardenbergh et al, 1998
�أ ـ تكلفة الإ�صابة ب�أمرا�ض التلوث وانعكا�ساته.
ب ـ تكلفة العالج.
ج ـ تكلفة الفر�صة ال�ضائعة.
د ـ تكلفة الإزعاج.
والآلي ��ة املحا�سبي ��ة التي قدمتها املعاي�ي�ر املحا�سبية ال تزال تتناول املو�ضوع م ��ن الناحية النظرية من خالل
معادلة تقدير تكلفة العالج فقط على نحو:
) ....... ( 3

dn * cn * yn * pn
d = 2

n

= ) ( T cn
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حيث �أن
 = dnنوعية الأمرا�ض الناجمة عن ال�ضرر البيئي �أو التلوث.
 = cnمعدل تكلفة عالج املر�ض.
 = ynعدد �أيام العالج.
 = pnاحلاالت اخلا�صة ب�أمرا�ض التلوث ومدتها.
مع احتماالت اختالف قيم كل متغري من املتغريات ال�سابقة تبع ًا لنوعية الأمرا�ض الناجتة عن عنا�صر التلوث
ومعدالت تركيزه.
�أما ما يت�صل بتكلفة الفر�صة ال�ضائعة فهي تكلفة ناجمة عن حتمل مركز العمل لأعباء ب�سبب نق�ص �إنتاجية
الأفراد لدواعي املر�ض �أو الت�سمم وي�ستخدم يف ح�سابه املعادلة التالية:
) ....... ( 4

vyp
Tw* ND

= Pe

حيث �أن :ـ
 = peاملكا�سب ال�ضائعة.
 = vypقيمة الإنتاج ال�سنوي.
 = Twعدد العمال الكلي.
 = NDعدد �أيام العمل يف ال�سنة.
�أم ��ا تكلف ��ة الإزع ��اج فه ��ي تكلف ��ة معق ��دة وي�صع ��ب ا�ستخراجه ��ا لكونه ��ا ذات �أث ��ر غ�ي�ر مبا�ش ��ر وخا�صة
�إذا تزام ��ن معه ��ا �أمرا� ��ض خط�ي�رة .وهن ��ا ميك ��ن اال�ستئنا� ��س ببع� ��ض الدرا�س ��ات الت ��ي �أجري ��ت يف
ه ��ذا اجلان ��ب وخا�ص ��ة النف�سي ��ة منه ��ا والت ��ي ت�سع ��ى �إل ��ى قيا� ��س التكلف ��ة بالعالق ��ة االرتباطي ��ة ب�ي�ن
تكلف ��ة الإزع ��اج وتكلف ��ة معاجل ��ة املري� ��ض ب�إح ��دى امل�ست�شفي ��ات النف�سي ��ة وذل ��ك كم ��ا ه ��و احل ��ال
يف املعادلة التالية (-:)Nalson, 1996
) ....... ( 5

VD = m * C a

املجلة العربية للمحا�سبة ،يونيو

24

2013

حيث �أن :ـ
 = VDتكلفة العالج ( من االنزعاج ).
 = Caالتكلفة اليومية للمري�ض يف امل�ست�شفى.
 = mعدد �أيام اال�ست�شفاء.
ويج ��ب �أن نتذك ��ر دائما حتقق كلف �أخ ��رى متعلقة بالوفيات وه ��ي بطبيعتها عالية ج ��د ًا وباهظة الرتباطها
بالعن�صر الب�شري .كما يوجد تكلفة �أخرى متعلقة بعدم اال�ستمتاع باحلياة كما هو مبني يف املعادالت ( ،) 6
( � ) 8 ( ، ) 7أدناه:
ـيمكن حتديد معادلة لتكلفة الوفاة املبكرة للفرد با�ستخدام:
) ....... ( 6

Mc = ST - Ci Pn

حيث �أن :ـ
 = Mcتكلفة الوفاة املبكرة.
 = Ciالقيمة االجتماعية التي ال يتم حتقيقها ب�سبب الوفاة املبكرة.
 = Stالقيمة االجتماعية الإجمالية للفرد.
ـوميكن ا�ستخراج قيمة  C Pمن املعادلة التالية:
) ....... ( 7

Ci Pn = Ti - Cn

حيث :ـ
� = Tiإجمايل الدخل الذي يح�صل عليه الفرد من ال�سنوات املفقودة نتيجة للوفاة املبكرة.
 = Cnا�ستهالك الفرد من ال�سلع واخلدمات.
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كم ��ا ميك ��ن معرفة تكلفة ال�ض ��رر باحلرمان عن طري ��ق ح�ساب معام ��ل ال�ض ��رر (� ، )DFإذا �أمكن حتديد
الزي ��ادة يف مع ��دل الوفاة  Drومتو�سط قيمة احلياة  ، Ag Lوعدد ال�سكان يف منطقة ال�ضرر البيئي
 pباملعادلة التالية:
) ....... ( 8

Dr * Ag .L

= DF

p

وغالب� � ًا م ��ا يت ��م حتدي ��د الزي ��ادة يف مع ��دل الوف ��اة بدرا�س ��ة �أث ��ر زي ��ادة وح ��دة واح ��دة م ��ن املل ��وث
(ال�ض ��رر البيئ ��ي) مبقارنة عدد حاالت الوفاة قب ��ل وبعد هذه الزيادة .وتعترب �أ�سالي ��ب امل�سح والقيا�س غري
املبا�شر واال�ستبانات من �أهم و�سائل اال�ستدالل على هذه الزيادة (.)Neuman, 1997

قيا�س تكلفة الرقابة على ال�ضرر يف البيئة البحرية
�إن قيا� ��س �أ�ض ��رار التلوث على البيئة البحرية هو يف حقيقته يعادل جمم ��وع تكلفة �أ�ضرار التلوث التي ت�شمل
تكلف ��ة ال�ض ��رر املبا�شر وغ�ي�ر املبا�شر وتكلفة الرقاب ��ة البيئية .ولعل ه ��ذا ما دفع  Wilsonوغ�ي�ره من دعاة
احت�ساب كلفة التلوث على التمتع بالرفاه العام� ،إلى تقدير تكلفة التلوث على الرفاهية العامة ـ �أحد العنا�صر
البيئية ـ والذى ا�ستدل عليه بالرمز  wلي�شري �إلى جمموع الناجت اخلفيف لل�سلع واخلدمات ويرمز له بالرمز
 nكما ا�ستدل على التوزيع احلقيقي للخدمات البيئية ويرمز له بالرمز  eبحيث ي�صل �إلى معادلة الرقابة
البيئية على نحو (:)Nevril et al, 1994
n

)(e * e - I

=

Wi

وميكن احل�صول على  Nمن خالل :
) ....... ( 9

N = Ni + T

حيث �أن:
 = Niقيمة ال�سلع واخلدمات يف حالة عدم وجود رقابة على ال�ضرر البيئي.
 = Tتكلفة الرقابة على ال�ضرر �أو التلوث يف ال�سلع �أو اخلدمات اخلا�صة.
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وهكذا ميكن احل�صول على  Eمن املعادلة التالية :
E = Ei - D
حيث �أن:
 = Eiقيمة البيئة يف حالة عدم وجود رقابة على التلوث.
 = Dالتكلفة البيئية �أو ال�ضياع يف جودة اخلدمات البيئية.
فمجموع  D + Tميثل التكلفة الكلية للتلوث �أو ال�ضرر يف البيئة البحرية.
وتعت�ب�ر معادلة تخفي�ض التكلفة �إلى �أدنى حد ممكن هدف� � ًا يرفع من جودة البيئة وذلك مبقارنة االنخفا�ض
يف �أ�ضرار التلوث بالزيادة يف تكلفة التحكم با�ستخدام العالقة التالية:
T

D-

=w

حيث �أن:
D
T

= االنخفا�ض يف �أ�ضرار التلوث.
= الزيادة يف تكلفة التحكم.

 ، Dفيكون القرار نحو اال�ستمرار يف الرقابة البيئية لزيادة
هذا وطاملا كانت النتيجة T
املنافع عن التكلفة والعك�س �صحيح .ويعرب عن ذلك باملعادلة التالية:
T

B-

=w

حيث �أنه عالوة على ما تقدم �أعاله ،ف�إن:
B

= الفوائد الناجتة عن م�شروعات التحكم.

وته ��دف �أي�ض ًا عملي ��ة قيا�س التلوث والرقابة عليه �إلى التعوي�ض عن ذلك ال�ضرر وحتميل الأطراف املت�سببة
فيه �أعباء املعاجلة .وهذا يتطلب �أي�ضا حتديد معامل لقيا�س التعوي�ض على غرار املعايري اخلا�صة باحت�ساب
التعوي�ض يف حاالت الت�أمني التجاري حيث ميكن ا�ستخدام معيار التلوث وتكلفة املكافحة على م�ستوى الدولة
كم�ؤ�شرات م�ساعدة يف حتديد قيم التعوي�ض (.)Oppenheimer, 1993
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قيا�س التكلفة الإجمالية لل�ضرر البيئي
مم ��ا تق ��دم ميك ��ن �إجم ��ال الق ��ول ب� ��أن حم�صل ��ة تقدي ��ر تكالي ��ف ال�ض ��رر يف البيئ ��ة البحري ��ة
ه ��ي عب ��ارة ع ��ن ع ��دة �أن ��واع م ��ن الكل ��ف كم ��ا ه ��و مب�ي�ن ف ��ى املع ��ادالت العالقي ��ة ال ��واردة �أع�ل�اه
( � 1إلى  ) 9لتحديد �أبرز ال�ضرر الناجم .وبالرغم من كون تلك التقديرات غري حكيمة يف بع�ضها � ،إال �أنها
تعطي م�ؤ�شرات لتقدير ال�ضرر وبالتايل التعوي�ض املرتتب عليه .هذا وميكن �إجمال تلك املعادالت يف معادلة
تقدير التكلفة الإجمالية لل�ضرر يف املعادلة التالية:
n=i

+ Df

+ Mc
n+i

(r + Tn + Pe + VD
)( N * Ei

= Tc

حيث �أن:
 ( = Tcالتكلفة الإجمالية لل�ضرر البيئي ).
واملتغريات الأخرى كما �سبق بيانها يف املعادالت ( � 1إلى � ) 9أعاله.
وذلك خالل فرتة القيا�س ( .) n

الإف�صاح املحا�سبي عن ال�ضرر البيئي
املتطلبات الت�شريعية للإف�صاح عن ال�ضرر االقت�صادي البيئي
تع ��ددت الدرا�س ��ات االقت�صادية عام ��ة واملالية على وجه اخل�صو� ��ص الهادفة �إلى بيان �سب ��ل �إظهار ال�ضرر
البيئ ��ي املرتت ��ب على التلوث فى البيئة البحري ��ة �أو الربية وترتيب امل�ساءلة القانوني ��ة �ضمانا حلماية البيئة.
فمنه ��ا ما كان من�صبا عل ��ى الربط بني �ضعف الأداء املايل لل�شركات وت�أثري ذل ��ك على البيئة التى تعمل بها
تل ��ك ال�شرك ��ات ب�ش ��كل مبا�شر �أو غ�ي�ر مبا�ش ��ر ( .)Cho & Patten, 2007ومنها ما جنح �إل ��ى بناء عالقة
�أو�س ��ع ب�إثب ��ات �أن مق ��دار الإف�صاح عن ال�ض ��رر الناجم عن التل ��وث البيئي مرجعه �إل ��ى الو�ضع االقت�صادي
الع ��ام بالدول ��ة ( .)Hughes & Anderson, 2001وق ��د م ��ال �إلى مثل هذا اال�ستنت ��اج باحثون �آخرون وفى
بيئات مت�شابهة تعر�ضت لأنواع متفاوتة من امللوثات تطبيقا على دول اخلليج العربي و�أثر التلوث الناجم عن
ا�ستخ ��راج وتكرير النف ��ط ( .)Altuwaijri et al, 2004كما تو�سع �آخرون ف ��ى بيان طبيعة الإف�صاح املن�شود
م ��ن خ�ل�ال ا�ستخدام طرق �إح�صائية وريا�ضي ��ة معتمدة على تف�صيالت دقيقة لنظري ��ات احتمالية و�إدخال
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متغريات درا�سية وا�سعة و�صوال �إلى حجم ومقدار ال�ضرر البيئي و�أثره على احلياة العامة ،وبناء عليه الإلزام
مب�ست ��وى معني من ال�شفافية فى الإف�صاح من قبل ال�شركات العاملة فى هذا املجال (Hughes & Sander,
 .)2010وق ��د نحا بع�ض الباحثني �إلى ا�ستنتاج �أن عدم التعام ��ل املالئم لتلك الأ�ضرار فى البيئة والإف�صاح
عنه ��ا ماليا وقانونيا رمبا يكون �سببا مبا�شرا ف ��ى الت�أثري على التنمية امل�ستدامة للدولة عرب درا�سات امتدت
لأك�ث�ر م ��ن ربع ق ��رن م�ض ��ى (Jean-Francois & Journeault, 2010; Clarkson et al, 2008; Patten,
.)2002, Wiseman, 1982
�إن مث ��ل ه ��ذه الدرا�سات لت�ساه ��م فى و�ضع الأ�س�س القانوني ��ة والت�شريعية الواجبة الإتب ��اع لإجبار ال�شركات
العامل ��ة فى القطاعات ال�صناعي ��ة والتحويلية وغريها من الأن�شطة التى حتدث �أ�ض ��رارا بيئية يلزم ن�شرها
للعام ��ة م ��ن خالل التقاري ��ر املالية .ول�سنا ف ��ى معر�ض التو�سع فى اجلوان ��ب االقت�صادية الكلي ��ة �أو امل�سائل
القانونية وال�ضوابط املطلوبة ملثل هذه الت�شريعات ،و�إمنا �أوردناها فى معر�ض بيان �أهمية الإف�صاح عن تلك
الأ�ضرار على م�ستوى الدول.

الإف�صاح املحا�سبي عن ال�ضرر البيئي بالقوائم املالية
ت�أ�سي�س ��ا عل ��ى حتمية الإف�صاح املايل عن ال�ض ��رر البيئي من خالل الت�شريعات املنا�سب ��ة ،ت�أتى مرحلة تالية
تعن ��ى بو�ض ��ع الإطار املحا�سبي ال�ستيعاب ذلك الإف�صاح امللزم فيما ي�سم ��ى مبرحلة الإف�صاح املحا�سبي عن
التلوث البيئي .وقد تناول املحا�سبون على مر ن�صف العقد املا�ضي �سبال و�أمناطا خمتلفة مقرتحة ل�شكل ذلك
الإف�ص ��اح واملعاجل ��ات املحا�سبية املرتتبة عليه ف ��ى الدفاتر املحا�سبية والقوائم املالي ��ة املن�شورة وفى بيئات
عم ��ل ودول خمتلف ��ة (Russel and Jostelio, 1998; Royston, 1996, Xianbing et al, 2010; Cho
& Roberts, 2010; Freedman & Patten, 2004; Hughe et al, 2001; Cho et al, 2010; Patten
& Freedman, 2008; Walter & Cormier, 2009; Campbell et al, 2007; Deegan, 2004; Lee
& Hutchison, 2005; Walters et al, 2008; Staden & Hooks, 2007, Xianbing & Anbumozhi,

.) 2009; Hui & Fatt, 2007; Dixson et al, 2005; Fleischman & Schuele, 2006
وعل ��ى تعددها ،ميكن �إجمال تل ��ك املعاجلات والأمناط املحا�سبية للإف�صاح ع ��ن ال�ضرر البيئي يف التقارير
املالي ��ة م ��ن خالل قائمتي الدخ ��ل �أو املركز املايل �أو فى حاالت حمدودة من خ�ل�ال البيانات املالية الالحقة
والتف�س�ي�رات عل ��ى تلك القوائ ��م املالية .كما انه وباعتب ��ار �أن غالبية تل ��ك الأ�ضرار تقديري ��ة �إلى حد كبري
فاملق�ت�رح �أن يت ��م �إطفا�ؤه ��ا يف قائم ��ة الدخل الفرتي ��ة �أو عل ��ى ف�ت�رات (Yue et al, 2010; Larrinaga et
 . )al, 2002; Nongnooch & Sherer, 2004; Toms, 2010وان ج ��از لن ��ا التحدي ��د ،فيمكن ح�صر تلك
املعاجلات ب�إحدى طريقة من الطرق التالية للإف�صاح عن بيانات ال�ضرر البيئي يف القوائم املالية ال�سنوية:
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الطريقة الأولى

عادة ما يت�ضمن خطاب رئي�س جمل�س الإدارة �إلى اجلمعية العمومية بيانات عن حجم ال�ضرر التقديري و�سبل
معاجلت ��ه مع بيان �أ�سباب املعاجلة خا�صة يف ال�شركات اخلدمي ��ة .كما يت�ضمن اخلطاب مقرتح الإدارة نحو
�إطف ��اء ال�ضرر على فرتات بتكوين خم�ص�صات منا�سب ��ة يف قائمة الت�شغيل وذلك كتمهيد �إلى حني ا�سرتداد
التعوي� ��ض املنا�سب ع ��ن ال�ضرر .عندها ي�ستخ ��دم قيد نظامي لإع ��ادة املبالغ املخ�صوم ��ة �إلى خم�ص�صات
م�س�ت�ردة �أو �أرباح غري اعتيادية ،كما هو احلال يف الأ�صول غ�ي�ر امللمو�سة مو�ضع النزاع القانوين (Bewley
 .)& Yue, 2000مبعن ��ى �أن يظه ��ر ال�ضرر البيئي املتوقع كنوع م ��ن املخ�ص�صات لاللتزامات حمتملة حالها
كحال املخ�ص�صات الأخرى مثل خم�ص�ص املدينني .ويتم تكوينه ب�شكل دوري �أو وفق احلاجة بقيد على نحو:
من ح /م .خم�ص�ص التزامات مقابل ال�ضرر البيئي
.......
�إلى  /خم�ص�ص التزامات ال�ضرر البيئي
.......

الطريقة الثانية

وتق ��وم على �أ�سا�س عر� ��ض املعلومات املالية عن ال�ضرر �ضمن قائمة التدفقات غ�ي�ر املالية كما هو يف قائمة
اال�ستثم ��ارات املعنوي ��ة  Intangibleعند تقدير حجم اال�ستثم ��ارات يف املوارد الب�شري ��ة ،وهذه الطريقة قد
�أو�ص ��ى به ��ا مكتب املحا�سبة واملراجعة ال�سابق” �أرثر �أندر�س ��ون و�شركاه ـ حما�سبون ومراجعون “ منذ العام
 ،1986وال ت ��زال التج ��ارب التطبيقية لها حم ��دودة ( .)Gray et al, 2003; Baginski et al, 2002وتعترب
ه ��ذه املعاجل ��ة خروجا على م ��ا �سلف من الدرا�سات واملقرتح ��ات املهنية حيث �أن املعاجل ��ة كانت �سالفا تتم
م ��ن خ�ل�ال �إما قائمة الدخل �أو املركز املايل ومل يتم التو�صي ��ة ب�إدراج هذا الإف�صاح فى قائمة التدفقات فى
درا�سات �سابقة.

الطريقة الثالثة

وتت�ضم ��ن عر�ض للبيانات املالية التقديرية عن ال�ضرر يف �شكل قوائم مالية مبدئية غري مراجعة من املراجع
اخلارج ��ي لل�شرك ��ة ،بحيث تق ��وم ال�شركة ب�إعداد جمموعة م ��ن القوائم املالية مطبقة مب ��ادئ املحا�سبة عن
التعوي�ضات حمل النزاع وتكون هذه القوائم �ضمن ملحقات القوائم املالية املراجعة بوا�سطة املراجع اخلارجي
لل�شرك ��ة ،ويج ��ب ـ يف هذه احلال ��ة ـ �أن ين�ص التقرير على �أن هذه القوائم لي�س ��ت معدة وفق مبادئ املحا�سبة
التقليدي ��ة ،كما �أن هذه القوائم مل تراج ��ع من قبل مكتب مراجعة خارجية (.)Frederickson et al, 2006
ويف كافة الأحوال ال ي�شار �إلى قيمة تلك التعوي�ضات ال من قريب �أو بعيد يف القوائم املالية احلالية وال ين�سب
�أثره ��ا امل ��ايل و�إن كان ممتد ًا �إلى نتائج ال�سنة املالية احلالية .وحتمل هذه الطريقة فى طياتها نهجا حتفظيا
نابعا من جتنب احتماالت الدعاوى الق�ضائية املرتتبة على ال�ضرر البيئي فى حال �إثبات امل�سئولية جتاهه.
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الطريقة الرابعة

ه ��ي �إدم ��اج اخل�سائر املرتتبة ع ��ن ال�ضرر يف قائم ��ة الدخل للمن�ش� ��أة باعتبارها م�صروفات غ�ي�ر اعتيادية
�ضم ��ن القوائ ��م املالية املن�شورة والتي تراجع بوا�سطة املراجع اخلارجي ووفق� � ًا للمبادئ املحا�سبية املتعارف
عليها .وت�شتمل هذه الطريقة على ر�سملة تلك امل�صروفات غري االعتيادية ،ويتم ا�ستهالكها على مدى العمر
االفرتا�ض ��ي املنا�س ��ب لهذه امل�صروفات حت ��ى حت�صيل التعوي�ض .وق ��د اتبعت هذه الطريق ��ة من قبل بع�ض
ال�شرك ��ات الكربى منها �شركات الط�ي�ران ،والإلكرتونيات ،والنوادي الريا�ضية للمحرتفني (Wouter et al,
� .)2009أي �أن تعامل هذه امل�صروفات ر�أ�سماليا على منوال اال�ستهالكات وفق الأعراف املهنية املتبعة ووفق
الن�س ��ب املقارب ��ة لهذه امل�صروفات بحيث حتمل ه ��ذه االلتزامات على �أكرث من ف�ت�رة مالية وهو ما يقلل من
االعرتا�ضات ب�ش�أنها .وبهذه احلال تظهر احل�سابات املعنية فى الدفاتر املالية على �شكل الإثبات التايل:
		
........
		
( ) ...
		
.......

م .االلتزامات البيئية ()....
 %من تلك اخل�سائر – يتم حتميلها على ح�ساب قائمة الدخل الفرتية
الباقي من حجم االلتزام البيئي – يرحل على ال�سنوات القادمة.

�أم ��ا عن املوق ��ف املهني من هذه الطرق ،فال ي ��زال الو�ضع غري حمدد ب�شكل نهائي م ��ن قبل املجامع املهنية
خا�صة لكون معظم هذه الأ�ضرار ممتدة لفرتات طويلة وتت�ضمن نزاع ًا قانوني ًا يتطلب العديد من التف�سريات
الت�شريعي ��ة ،عالوة على �أن ما اتبع من طرق يف املعاجلة املحا�سبية يعترب يف جممله مقبول عرف ًا بني جمهرة
املحا�سبني طاملا كانت القاعدة الأ�سا�سية بهذا ال�صدد املحافظة على الإف�صاح و�إظهار املركز املايل ب�صورة
عادلة.
وحقيق ��ة القول� ،إن م�شكل ��ة قيا�س الأ�ضرار بالبيئ ��ة و�أثرها على التكلفة االقت�صادي ��ة واالجتماعية وقيا�سها
م ��ن الناحية الريا�ضية ثم بيان املعاجلة املحا�سبية مو�ضوع بالغ الأهمية ي�ستحق من املجامع املهنية مراجعة
خا�ص ��ة بع ��د زيادة ح ��االت ال�ضرر البيئي يف �أنحاء الع ��امل .ولنا فى �أحداث الت�سرب ��ات النفطية ،على �سبيل
املث ��ال ،ف ��ى البيئات البحرية والربية وحت ��ى التلوثات اجلوية مثال متكرر فى العالـ ��م� ،أخرها ما و�صف ب�أنه
�أ�سوا تلوث بيئي بحري تتعر�ض له الواليات املتحدة جراء الت�سرب النفطي فى خليج املك�سيك ،والذى قدرت
�شرك ��ة  – BPوه ��ى ال�شرك ��ة املنقبة وامل�سئولة ع ��ن ذلك الت�سرب -تكلف ��ة التعامل معه حت ��ى تاريخه ب�أكرث
م ��ن ملي ��ار ون�صف جنيه ا�سرتلينى حتى تاريخه .ومما ال �شك فيه �أن مث ��ل هذه الأ�ضرار والتكاليف املرتتبة
عليه ��ا لت�شكل ت�أث�ي�را مبا�شرا وجوهريا على البيان ��ات املالية لل�شركة ذات العالقة الأم ��ر الذى ي�ستلزم معه
اتخاذ الت�شريع ��ات املنا�سبة للإف�صاح عنها فى التقارير املالية املن�شورة حماية وم�ساعدة ملتخذي القرارات
اال�ستثمارية.
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وق ��د تناول ��ت الورقة منوذجا ح�سابي ��ا ل�سبل تقدير تلك الأ�ض ��رار �أخذا باالعتبار العوام ��ل الرئي�سة املحتمل
م�ساهمتها فى ت�شكيل ذلك النموذج .كما ميكن بناء م�صفوفة متكاملة من العالقات املبا�شرة وغري املبا�شرة
بني عنا�صر منوذج القيا�س املذكور �أعاله وفق اختبارات قيا�س معلميه �أو ال معلميه ،يكون موقعها فى درا�سات
م�ستقبلية م�ستفي�ضة.
وال نظ ��ن �أن املهن ��ة تقف عاجزة عن تن ��اول املو�ضوع فى حني تتداعى مهن �أخرى نح ��و �سن ت�شريعات حتمل
ف ��ى طيه ��ا معاجلة وحتى فكرا حما�سبيا ملزما فى بع�ضه جتاه ال�ض ��رر البيئي .فما قدم بهذه الورقة ال يعدو
�أن يك ��ون ا�ستنها�ضا للهمم و�شحذ الفك ��ر املحا�سبي نحو طرح منظور مهنة املحا�سبة جتاه املو�ضوع احليوي.
ن�أمل من املجامع والهيئات املحا�سبية الدولية �أن تعطى هذا املو�ضوع الأهمية والعناية الكافية الكفيلة بتبنى
معاجلة حما�سبية معتمدة للتعوي�ض عن ال�ضرر البيئى مبا يتفق مع الأعراف املحا�سبية.

تو�صيات وجماالت بحث م�ستقبلية
تزايد االهتمام بالبيئة يف ال�سنوات الأخرية وتزايد معه االهتمام مبطالبة ال�شركات بالإف�صاح عن املعلومات
املتعلق ��ة بها الأمر الذى ي�ستوجب من جمامع املحا�سبة ومنت�سبيها ايالءها الأهمية الق�صوى من خالل عدد
من التو�صيات التى منها:
 - 1الت�أكيد على �أهمية تغيري النظرة التقليدية لأهداف املن�ش�آت االقت�صادية من جمرد كونها ت�ستخدم كافة
�إمكانياتها ومواردها لتعظيم �أرباحها �إلى النظرة االجتماعية التي تتمثل يف مدى م�ساهمة هذه املن�ش�آت
يف حماية البيئة واملحافظة عليها.
 - 2تبن ��ى اجلمعية الكويتية للمحا�سبني واملراجعني القانونيني بالتن�سيق مع اجلهات الر�سمية بالبلد �إ�صدار
معايري حما�سبية �أو �إر�شادات تلزم ال�شركات العاملة يف الكويت بالإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بالبيئة
ودورها فى املحافظة عليها.
 - 3بحث ودرا�سة �إمكانية و�ضع حوافز مادية ومعنوية بهدف ت�شجيع ال�شركات على ن�شر املزيد من املعلومات
املتعلقة باملحافظة على البيئة ب�شكل طوعي.
 - 4عقد املزيد من امل�ؤمترات والندوات للتعريف باملحا�سبة البيئية واملحاور املتعلقة بها وذلك بهدف زيادة
الوعي لدى فئات املجتمع املختلفة ب�أهمية هذا املو�ضوع.
 - 5ح ��ث ال�شركات خا�صة تلك التي تعمل يف قطاع ال�صناعة عل ��ى �أهمية احل�صول على �شهادة االيزو ISO
 14001املت�صلة باملحافظة على البيئة و�ضمان دميومتها.
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 - 6العم ��ل على ت�شكي ��ل وحدات ا�ست�شارية خمت�ص ��ة بتقنية املعلومات البيئية-املحا�سبي ��ة على م�ستوى عال
داخ ��ل الوط ��ن العربي تقوم بالتخطي ��ط والتن�سيق العاجل للإ�س ��راع فى تطبيق وا�س ��ع للإف�صاح املايل
البيئي.
� - 7إيالء �أوجه االختالف بني املعاجلات املحا�سبية املختلفة للبيانات البيئية بني دول املنطقة من حيث النوع
والكفاءة ومتطلبات الت�شغيل مزيد ًا من االهتمام عند التفكري باتخاذ قرار �إلزامي بهذا ال�ش�أن.
 - 8االهتم ��ام بتحليل البيانات والقوائم املن�شورة عن �صناعة معينة يف خمتلف دول العامل من منظور الآثار
املرتتب ��ة عل ��ى البيئة جراء تلك ال�صناعة ولو على �سبيل الإعالم ف ��ى بداية الأمر ثم التو�سع �شيئا ف�شيئا
و�صوال ملرحلة تطبيق �إجراءات احرتازية – ورمبا رادعة -لكل من ال يلتزم مبعايري املحافظة على البيئة
والإف�صاح املايل عن ذلك.
�أم ��ا عن الدرا�سات امل�ستقبلة فيمك ��ن اقرتاح جوانب معينة ومو�ضوعات قابلة للدرا�سة ومزيد الإمعان لإثراء
املعارف بهذا املو�ضوع الهام منها:
� - 1إج ��راء مزيد من البحوث والدرا�س ��ات الإقليمية عن هذا املو�ضوع وحماولة الربط بني م�ستوى الإف�صاح
البيئ ��ي التطوعي وب�ي�ن املتغريات الأخ ��رى (كحجم احلركة االقت�صادي ��ة بالبل ��د ،الأداء املايل لل�شركة
املعنية  ،وحمفزات الإدارة وغريها).
 - 2البح ��ث فى �سب ��ل تكوين قاعدة بيان ��ات بيئية لها �أبعاد وت�أث�ي�رات مالية واقت�صادي ��ة ت�ساهم فى القيام
بدرا�س ��ات مو�سعة لفه ��م الأمناط االقت�صادية وط ��رق الإف�صاح املايل املرتبطة به ��ا وعلى م�ستوى كافة
القطاعات والأن�شطة دون االقت�صار على ال�صناعية منها.
 - 3القي ��ام بدرا�س ��ات �أكادميي ��ة تعليمية ته ��دف �إلى �إدراج ه ��ذا املو�ضوع ف ��ى املحتوى املنهج ��ي الدرا�سي
للمقررات املحا�سبية فى امل�ؤ�س�سات التعليمية فى دول املنطقة.
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