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دور المحاسبة اإلدارية البيئية في دعم الق اررات االستراتيجية بالمنشآت الصناعية السعودية:
دراسة حالة
ِؾّذ ؽغٓ ػٍِ ٟفزٟ
ِؾّذ ششف أؽّذ اٌضا٠ذٞ
وٍ١خ األػّبي  -عبِؼخ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض

الممخص
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة أثر تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عمِ دعـ الق اررات اٚستراتٓجٓة
بالهىشآت الصىاعٓة السعكدٓة ،كلتحقٓؽ الٍدؼ الرئٓسْ هف الدراسة تـ تقسٓهٍا لقسهٓف رئٓسٓٓف ،تىاكؿ

القسـ اٖكؿ التعرٓؼ الىظرم لهدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة كأسباب ىشأتٍا كتطكرٌا ،باعتبارٌا فرعان

هتطك انر كهتخصصان هف الهحاسبة ا٘دارٓة التقمٓدٓةٍٓ ،دؼ إلِ التخصٓص الدقٓؽ لمتكالٓؼ البٓئٓة ،كها
تىاكؿ التعرٓؼ الىظرم لمقرار اٚستراتٓجْ باعتباري القرار اٌٖـ فْ سمسمة الق اررات ا٘دارٓة باختٛؼ

هستكٓاتٍا ،كبعدٌا تـ تكضٓح العٛقة بٓف تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة كبٓف عهمٓة دعـ الق اررات

اٚستراتٓجٓة بالهىشآت الصىاعٓة عٓىة الدراسة.

كفْ القسـ الثاىْ هف الدراسة تـ تكجًٓ عدد هف اٖسئمة الهفتكحة ( 8أسئمة) هكزعة عمِ هحكرٓف رئٓسٓٓف،

لثٛثة هدٓرٓف هالٓٓف ههثمٓف لثٛث هىشآت صىاعٓة سعكدٓة ،عاهمة فْ كؿ هف قطاعات البترككٓهاكٓات

كا٘سهىت كاٖغذٓة ،كبعد تحمٓؿ ا٘جابات تكصمت الدراسة إلِ عدد هف الىتائج هف أٌهٍا أف جهٓع
الهىشآت هحؿ الدراسة تطبؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة لمتحكـ فْ التكالٓؼ البٓئٓة ،كٚستخداـ

الهعمكهات التْ تكفرٌا -سكاء هالٓة أك غٓر هالٓة -عىد اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة ،كالتْ تتسـ بككىٍا
ق اررات هٍهة طكٓمة الهدل تتعمؽ بهستقبؿ الهىشأة ككؿ ،كها تتصؼ بقدرتٍا عمِ التأثٓر عمِ الق اررات

اٖقؿ أٌهٓة هىٍا ،هثؿ الق اررات التشغٓمٓة ،كا٘دارٓة قصٓرة كهتكسطة الهدل.

كممات دالة :الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة -التكالٓؼ البٓئٓة -الق اررات اٚستراتٓجٓة
مقدمة
بدأ اٌٚتهاـ الهتزآد بشؤكف البٓئة هىذ ىٍآة القرف العشرٓف كبدآة القرف الكاحد كالعشرٓف ،لمحد هف أثار

البٓئٓة الضارة الىاتجة عف اٖىشطة اٚقتصادٓة الهختمفة ،كتمكث التربة كالٍكاء كالهٓاي كاٚحتباس الحرارم،
كقد أصبح التطكر السرٓع كالهستهر فْ القطاع الصىاعْ ٌك اٖكثر تأثٓ انر عمِ البٓئة ،هها دفع الحككهات

لٌٛتهاـ بتىظٓـ ٌذا القطاع كاصدار اٖىظهة كالقكاىٓف الخاصة بحهآة البٓئة ،بٍدؼ الكصكؿ إلِ بٓئة
ىظٓفة خالٓة هف الهمكثات ،كقد زاد فْ أكىة اٖخٓرة طمب الهستثهرٓف عمِ الهعمكهات البٓئٓة؛ لقكة تأثٓرٌا

فْ ق ارراتٍـ اٚستثهارٓة ،كقدرتٍا عمِ هساعدتٍـ عمِ هكاجٍة التكالٓؼ كاٚلتزاهات الهالٓة ،كقد أصبحت
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ٌذي الهعمكهات تؤثر فْ تحقٓؽ اٌٖداؼ اٚستراتٓجٓة لمهىشأة ،كالتْ هف أٌهٍا تكفٓر هىتجات ذات جكدة
عالٓة كصدٓقة لمبٓئة (أبك خشبة 2002 ،ـ ،ص.)3:

كقد كثرت الضغكط عمِ الهىشآت هف قبؿ العدٓد هف أصحاب الهصالح لمحد هف أثار البٓئٓة الضارة،
هها أدل إلِ زٓادة اٌٚتهاـ بتكفٓر الهعمكهات الهحاسبٓة البٓئٓة الٛزهة لكافة اٖطراؼ الهعىٓة ،سكاء هف

داخؿ الهىشأة أك هف خارجٍا ،اٖهر الذم دفع ٌذي الهىشآت لتطكٓر اٖسالٓب الهحاسبٓة التْ تتبعٍا هها
أدل إلِ ظٍكر الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ،باعتبارٌا إحدل اٖدكات الحدٓثة فْ هجاؿ الهحاسبة التْ تسعِ

إلِ هساعدة الهىشآت عمِ تحسٓف أدائٍا اٚقتصادم كالبٓئْ هعان ،كها تسٍـ فْ تحقٓؽ التىهٓة الهستداهة،
كذلؾ هف خٛؿ ها تقدهة هف هعمكهات كهٓة كغٓر كهٓة تسٍـ فْ تحسٓف عهمٓة اتخاذ الق اررات.

عٓا لمهحاسبة ا٘دارٓة كلٓست ىظاهان هكازٓان لًٓ ،تهثؿ هىٍجٍا فْ
كتعد الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة
ىظاها فر ن
ن
تحدٓد الهكاصفات البٓئٓة ثـ قٓاسٍا ،سكاء كاىت تكالٓفان أك هىافعان ،كاعداد تقارٓر عىٍا لتقدٓهٍا لمفئات ذات

الصمة ،داخؿ الهىشأة بصفة أساسٓة ،با٘ضافة أٓضان لتقدٓهٍا لذكم الصمة هف خارج الهىشأة( .هطاكع،
2006ـ ،ص.)53 :

كتعتبر عهمٓة اتخاذ الق اررات هسألة أساسٓة فْ جهٓع الهىشآت الصىاعٓة سكاء كاىت حككهٓة أك خاصة،

كها ٓعد القرار عىص انر حتهٓان فْ كافة صكر كهراحؿ الىشاط ا٘دارم ،كتهر عهمٓة اتخاذ القرار بعدة هراحؿ
تىتٍْ باتخاذ القرار الهىاسب ،أها القرار اٚستراتٓجْ فٓعتبر هف أٌـ الق اررات التْ تتخذٌا الهىشأة لتتهكف

هف إىجاز أٌدافٍا الرئٓسٓة .كٖىظهة التكالٓؼ بشكؿ عاـ ،كلمتكالٓؼ البٓئٓة بشكؿ خاص ،دكر أساسْ فْ
صىع الق اررات ،ىظ انر ٘سٍاهٍا فْ تحدٓد كتحقٓؽ اٌٖداؼ اٚستراتٓجٓة (الهعتز ،2016 ،ص.)227:

كتعتبر الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة أداة لتحقٓؽ تطكر هستداـ فْ الهىشآة عمِ الهستكل البٓئْ لتأثٓرٌا فْ دعـ

عهمٓة اتخاذ الق اررات اٚست ارتٓجٓة؛ كذلؾ ٖىٍا تهد الهىشأة بكافة الهعمكهات الهادٓة الخاصة باستخداـ

كتدفقات الهكاد كالطاقة كالهٓاي كالىفآات؛ فإدارة الهىشأة فْ حاجة هاسة إلِ هعرفة هقدار الطاقة كالهٓاي
كالهكاد التْ أصبحت هىتجات ،كها أىٍا بىفس الحاجة إلِ هعرفة هقدار الطاقة كالهٓاي كالهكاد التْ أصبحت

ىفآات كاىبعاثات ،با٘ضافة إلِ احتٓاجٍا لهعرفة الهعمكهات الىقدٓة التْ تشتهؿ عمِ اٖىشطة التْ تعهؿ

عمِ هراقبة اٖداء البٓئْ ،كالٍادفة لمسٓطرة عمِ الىفآات كاٚىبعاثات التْ ٓهكف أف تمحؽ ضر انر بالبٓئة،
كهف أهثمتٍا تكالٓؼ هعالجة الىفآات عمِ سبٓؿ الهثاؿ ،كها أف الهىشآت بحاجة إلِ هعرفة التكالٓؼ
الٛزهة لهعالجة الهكاقع الهمكثة ،كٌك ها ٓؤثر فْ ىٍآة الهطاؼ عمِ عهمٓة اتخاذ القرار اٚستراتٓجْ

الخاص بالهىشأة( .شعباف كالقصٓر2001 ،ـ ،ص)158 :

كقد ٓىتج عف عدـ استخداـ هعمكهات الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة الهٛئهة أثىاء عهمٓة اتخاذ الق اررات اتخاذ
ق اررات خاطئة كظٍكر ىتائج لـ تكف فْ الحسباف ،هها ٓىتج عىً هخالفة لٗىظهة كالقكاىٓف البٓئٓة ،أك فرض

الهفرطة فْ سٛهة اٖىظهة البٓئٓة.
عقكبات هالٓة عمِ الهىشآت ِّ
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مشكمة البحث
تعد الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة هف أٌـ العكاهؿ التْ تؤثر عمِ عهمٓة اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة لمهىشآت
الصىاعٓة ،لذلؾ فإف اٌٚتهاـ بتطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عىد اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة ٓسٍـ
فْ تكفٓر هعمكهات أكثر أٌهٓة كهٛئهة تدعـ عهمٓة صىع الق اررات اٚستراتٓجٓة بالهىشآت الصىاعٓة؛ حٓث

ٓؤدم ىقص تمؾ الهعمكهات إلِ تبىْ ق اررات غٓر سمٓهة تساٌـ فْ تدٌكر أحكاؿ الهىشأة ،كتؤثر سمبان عمِ

اٖكضاع البٓئٓة.

كعمًٓ ٓهكف القكؿ إف هشكمة البحث تتهحكر فْ التساؤلٓف التالٓٓف:
 .1ها ٌْ العٛقة بٓف الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة كالق اررات اٚستراتٓجٓة؟

 .2ها ٌْ أٌهٓة الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ دعـ الق اررات اٚستراتٓجٓة بالهىشآت الصىاعٓة بالههمكة
العربٓة السعكدٓة؟

أىداف البحث:

فْ ضكء ها تـ التطرؽ إلًٓ فْ هشكمة البحث فإف أٌداؼ ٌذا البحث تتهثؿ فْ أتْ:
 -تكضٓح العٛقة بٓف الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة كالق اررات اٚستراتٓجٓة.

 بٓاف د كر الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ دعـ الق اررات اٚستراتٓجٓة بالهىشآت الصىاعٓة بالههمكة العربٓةالسعكدٓة.

أىمية البحث

تكهف أٌهٓة البحث فْ أتْ:
 oاٌٖهٓة العمهٓة :الحاجة الهاسة لهثؿ ٌذي الدراسات لها ٓشٍدي العالـ هف تطكر فْ العمكـ هف جٍة،
كبسبب القصكر البحثْ بشأف دكر الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ دعـ الق اررات اٚستراتٓجٓة

بالهىشآت الصىاعٓة بالههمكة العربٓة السعكدٓة هف جٍة أخرل.

 oاٌٖهٓة العهمٓة :ىشر الكعْ بأٌهٓة تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ الهىشآت الصىاعٓة
بالههمكة العربٓة السعكدٓة ،كحثٍا عمِ اٌٚتهاـ بالهعمكهات البٓئٓة الهالٓة كغٓر الهالٓة ،كعمِ

إىتاج هىتجات ذات جكدة عالٓة آهىة بٓئٓان ،كذلؾ هف خٛؿ اتخاذ ق اررات استراتٓجٓة سمٓهة.

حدود البحث

 oالحدكد الهكضكعٓة :دكر الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ دعـ الق اررات اٚستراتٓجٓة :دراسة هٓداىٓة
عمِ الهىشآت الصىاعٓة بالههمكة العربٓة السعكدٓة.

 oالحدكد الهكاىٓة :سٓتـ إجراء ٌذي الدراسة عمِ الهىشآت الصىاعٓة العاهمة بالههمكة العربٓة
السعكدٓة.
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منياج البحث
تـ اٚعتهاد فْ الجزء الىظرم هف البحث عمِ هىٍج اٚستقراء الىظرم؛ حٓث تـ استقراء البحكث كالدراسات
الهتعمقة بهكضكع البحث ،أها فْ الجاىب الهٓداىْ فقد تـ تكجًٓ عدد هف اٖسئمة الهفتكحة إلِ ثٛثة هف
الهدٓرٓف الهالٓٓف بثٛث هىشآت هختمفة عاهمة بثٛث قطاعات ٌِ :قطاع البترككٓهاكٓات ،قطاع ا٘سهىت،

قطاع اٖغذٓة ،كقد تـ تقسٓـ اٖسئمة لهحكرٓف رئٓسٓٓف ٓدكر اٖكؿ هىٍها حكؿ هدل تطبٓؽ الهىشآت

الصىاعٓة السعكدٓة لهدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ( 3أسئمة) بٓىها ٓدكر الثاىْ عف كٓفٓة دعـ هدخؿ
الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة لعهمٓة اتخاذ القرارت اٚستراتٓجٓة بالهىشآت الصىاعٓة السعكدٓة ( 5أسئمة).

مجتمع وعينة البحث

تككف هجتهع الدراسة هف العاهمٓف بالشركات الصىاعٓة بالههمكة العربٓة السعكدٓة ،بٓىها تككىت عٓىة البحث

هف ثٛثة هف الهدٓرٓف الهالٓٓف بثٛث هىشآت صىاعٓة سعكدٓة عاهمة فْ كؿ هف قطاع البترككٓهاكٓات،

كا٘سهىت ،كاٖغذٓة.

أداة البحث

اعتهد ٌذا البحث عمِ دراسة الحالة ،هف خٛؿ إجراء هقابٛت لثٛثة هدٓرٓف هالٓٓف ٌـ عٓىة البحث كها
تـ ذكري آىفان ،كتـ تكجًٓ عدد هف اٖسئمة الهفتكحة لٍـ.

تقسيم البحث:

تـ تقسٓـ البحث لثٛثة هباحث كأتْ:

 oالهبحث اٖكؿ :ا٘طار الىظرم لمدراسة.

 oالهبحث الثاىْ :اٖسئمة الهفتكحة (دراسة الحالة)
 oالهبحث الثالث :تحمٓؿ الىتائج كالخٛصة كالتكصٓات.
 oقائهة الهراجع

المبحث األول -اإلطار النظري لمدراسة
فْ ٌذا الهبحث سٓتـ تىاكؿ ثٛثة أقساـ فرعٓة؛ ٓتىاكؿ اٖكؿ عرض ا٘طار العاـ لمهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة

هع تكضٓح هفٍكهٍا ،كتحدٓد لمعكاهؿ الكاهىة كراء اٌٚتهاـ بٍا ،كسٓتطرؽ الثاىْ لشرح هفٍكـ عهمٓة اتخاذ

الق اررات اٚستراتٓجٓة فْ الهىشآت الصىاعٓة هع ذكر ىهاذج ههثمة لٍا ،هع تكضٓح ىظرم لمطرٓقة التْ
ٓدعـ بٍا هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عهمٓة صىع الق اررات اٚستراتٓجٓة بالهىشآت الصىاعٓة ،أها القسـ

اٖخٓر فسٓتىاكؿ عرض ٌٖـ الدراسات السابقة التْ تىاكلت هكضكع البحث.
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أوالً -اإلطار العام لممحاسبة اإلدارية البيئية

أصػػبحت حهآػػة البٓئػػة ٌاجسػان دكلٓػان ،كهػػا أصػػبح ا٘ىفػػاؽ لحهآػػة البٓئػػة فػػْ ت ازٓػػد هسػػتهر ،هػػف ٌػػذا الهىطمػػؽ
ظٍػػر اٌٚتهػػاـ بهػػا ٓسػػهِ بالهحاسػػبة البٓئٓػػة بصػػفة عاهػػة ،كهحاسػػبة التكػػالٓؼ البٓئٓػػة بصػػفة خاصػػة ،كالتػػْ

ٓهكف تعرٓفٍا بأىٍا تٍػدؼ إلػِ الكصػكؿ إلػِ تحدٓػد كتقٓػٓـ كتخصػٓص كػؿ هػف التكػالٓؼ التقمٓدٓػة كالتكػالٓؼ
البٓئٓة عمِ العهمٓػات كالهىتجػات كاٖىشػطة (أبػك العػزـ2008 ،ـ ،ص  ،)45كذلػؾ بٍػدؼ تػكفٓر الهعمكهػات

الهالٓػػة الهتعمقػػة بػػالىكاحْ البٓئٓػػة لٛسػػتفادة هىٍػػا فػػْ اتخػػاذ الق ػ اررات الخاصػػة بالهىشػػأة ،كأٓض ػان لتقػػدٓـ ٌػػذي

ػآعرؼ
الهعمكهات لمجٍات الخارجٓة ذات العٛقة (هثؿ ككاٚت حهآة البٓئة) اٖهر الذل ساٌـ فِ ظٍػكر ه ي
باسػػـ الهحاسػػبة الهالٓػػة البٓئٓػػة ،كالتػػِ تركػػز عمػػِ عهمٓػػة إعػػداد التقػػارٓر الهتعمقػػة باٚلت ازهػػات البٓئٓػػة كطػػرؽ

ا٘فصػاح عىٍػػا فػْ القػكائـ الهالٓػة الهىشػػكرة فػْ ىٍآػة الفتػرة الهالٓػػة ٖصػحاب الهصػػمحة ،كذلػؾ تطبٓقػان لهبػػدأ

ا٘فصاح الذم ىصت عمًٓ ك ٛهف الهبادئ العاهة الهحاسبٓة الهقبكلة قبكٚن عاهان ،كهجمس هعآٓر الهحاسبة
الهالٓة ،كبٍذا ٓهكف تعرٓؼ هحاسبة التكالٓؼ البٓئٓة باعتبارٌا هحاسبة التقدٓر كالتقرٓر العاـ عػف اٚلت ازهػات

البٓئٓة ،كعف التكمفة الهالٓة لمهكارد البٓئٓة (حهد.)2014 ،

كهػػا أسػػٍهت العكاهػػؿ س ػػالفة الػػذكر فػػْ ظٍػػكر الهحاس ػػبة ا٘دارٓػػة البٓئٓػػة ،كالتػػْ تع ػػد جػػزءان هػػف الهحاس ػػبة

ا٘دارٓة ،كتعرؼ عمِ أىٍا ىظاـ هعمكهات هالْ كادارم فْ آف كاحد ،كٌػِ تتىػاكؿ بشػكؿ رئٓسػْ الهعمكهػات
الهتعمقػػة بػػالهكاد كبتػػدفؽ الطاقػػة ،ثػػـ تقػػكـ بتهرٓػػر ٌػػذي الهعمكهػػات لمهعىٓػػٓف فػػْ الهىشػػأة ،بٍػػدؼ ا٘سػػٍاـ فػػْ
عهمٓة اتخاذ القرار ،كهف ٌىا بدأت العدٓد هف الهىشآت الحككهٓة كغٓر الحككهٓة باٌٚتهاـ بتسجٓؿ البٓاىات
البٓئٓة فِ تقارٓرٌا ،كىتٓجة لذلؾ ،صدرت العدٓد هف البٓاىات كالهعآٓر الخاصة بالهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة.

كتعتبػػر الهحاسػػبة ا٘دارٓػػة التكػػالٓؼ البٓئٓػػة جػػزءان هػػف عهمٓػػة تعرٓػػؼ كتجهٓػػع كتحمٓػػؿ الهعمكهػػات اٖساسػػٓة
ٖغػراض داخمٓػػةٖ ،ف الغػػرض هػػف الهحاسػػبة ا٘دارٓػػة ٌػػك دعػػـ ىشػػاط اتخػػاذ الق اررات(.الهرزكقػػْ2004 ،ـ،

ص ،)4كقد تىكعت التعرٓفػات الهتعمقػة بهفٍػكـ الهحاسػبة ا٘دارٓػة البٓئٓػة ،كهػف أٌػـ ٌػذي التعرٓفػات ٌػك أىٍػا
ىظػػاـ ٘ىتػػاج هعمكهػػات عػػف اٖداء البٓئػػْ لمكحػػدة اٚقتصػػادٓة ،تفٓػػد أصػػحاب الهصػػمحة فػػْ اتخػػاذ الق ػ اررات،

كلٍا عدة هككىػات أٌهٍا:الهحاسػبة ا٘دارٓػة البٓئٓػة ،هحاسػبة التكمفػة كاقتصػادٓات الهػكارد البٓئٓػة ،الهحاسػبة
الهالٓة البٓئٓة ،ا٘بٛغ البٓئْ ،التدقٓؽ البٓئْ( .عمِ ،عبد الكٌػاب ىصػر 1999 ،ـ ،ص )28ك( التكرٓتػِ،

إسهاعٓؿ ٓحِٓ2008 ،ـ  ،ص.)45

كهػػا تػػـ تعرٓفٍػػا باعتبارٌػػا جػػزء ٓ ٚتج ػ أز عػػف الهحاسػػبة اٚجتهاعٓػػة ،كبأىٍػػا أداة تهػػد الهسػػتفٓدٓف كهتخػػذم

الق ػ اررات بهعمكهػػات التكػػالٓؼ الهتعمقػػة بػػالىكاحْ البٓئٓػػة٘ ،عطػػاء صػػكرة كاهمػػة عػػف أداء الهىشػػأة(.الجكزل،
جهٓمة2010 ،ـ،ص ،)78كقد اعتبرٌا (التكرٓتْ ،كآخركف ،1998 ،ص  )40عهمٓػة هعىٓػة بتحدٓػد كقٓػاس
تكالٓؼ اٖىشطة البٓئٓة ،كاستخداـ هعمكهاتٍػا فػْ صػىع قػ اررات ا٘دارة البٓئٓػة ،بٍػدؼ تخفػٓض أثػار البٓئٓػة

السمبٓة لٗىشطة كاٖىظهة البٓئٓة كالتخمص هىٍا.

387

المجلة الدولٌة للتراث والسٌاحة والضٌافة( - )IJHTHتصدرها كلٌة السٌاحة والفنادق – جامعة الفٌوم،
المجلد ( ،)13العدد ( )2سبتمبر 2019

كتعتبػػر الهحاسػػبة ا٘دارٓػػة البٓئٓػػة ٌػػِ عهمٓػػة جهػػع كتحمٓػػؿ كتقػػدٓر بٓئػػْ كهػػالْ ٖداء الهىظهػػة ،هػػف خػػٛؿ
الحص ػػكؿ عم ػػِ البٓاى ػػات كالهعمكه ػػات ه ػػف ال ػػىظـ ا٘دارٓ ػػة اٖخ ػػرل الهكج ػػكدة بٍ ػػا (هث ػػؿ إدارة البٓئ ػػة كىظ ػػـ

الهحاسبة الهالٓة) كذلؾ هف أجؿ اتخاذ القرار الهىاسب بغٓة تقمٓؿ أثػار كالتكػالٓؼ البٓئٓػةPearce, H. & ( .

.)Faith, W, 2000

الدوافع وراء االىتمام بالمحاسبة اإلدارية البيئية
تطكرت الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓػة ىتٓجػة ٖكجػً القصػكر فػْ الههارسػات التقمٓدٓػة لىظػاـ الهحاسػبة ا٘دارٓػة،

ػالقررات الخاصػػة بػػاٖهكر البٓئٓػػة ،كالتخصػػٓص غٓػػر الػػدقٓؽ لمتكػػالٓؼ البٓئٓػػة عمػػِ العهمٓػػات
فٓهػػا ٓتعمػػؽ بػ ا
كالهىتجات كاٖىشطة البٓئٓة ،كلعدـ الكفاءة فْ تتبع الفاقد هف الهكاد الخاـ كالطاقة كالقصكر فْ إظٍارٌا فْ

السجٛت الهحاسبٓة (.خاطر 2011،ـ  ،ص ،)9كقد أدل تزآد الضغكط عمِ الهىشآت هف قبؿ العدٓد هف
أصحاب الهصالح لتحسػٓف أدائٍػا البٓئػْ ،كالػِ زٓػادة اٌٚتهػاـ بالػدكر الػذم ٓهكػف أف تمعبػً ىظػـ الهعمكهػات
الهحاسػػبٓة فػػْ تػػكفٓر الهعمكهػػات البٓئٓػػة الٛزهػػة لكافػػة اٖط ػراؼ الهعىٓػػة .كتعتبػػر الهحاسػػبة ا٘دارٓػػة البٓئٓػػة

إحػػدل اٚبتك ػػارات كاٖدكات الحدٓثػػة كالهٍه ػػة فػػْ هج ػػاؿ الهحاسػػبة ،كتع ػػد تطػػك انر هباشػ ػ انر لمهحاسػػبة ا٘دارٓ ػػة

(.)Jasch,2006

كىظ انر لتزآد الكعِ البٓئْ زاد اٌٚتهاـ بالتكالٓؼ البٓئٓة فِ الهىشآت التِ تيسػبب التمػكث ،كقػد أثػرت القػكاىٓف
كالتشػرٓعات البٓئٓػػة هػػف أجػػؿ فػػرض قٓػػكد إضػػافٓة عمػػِ تقىٓػػات التصػػىٓع فػػْ تطػػكر هجػػاؿ الهحاسػػبة ا٘دارٓػػة
البٓئٓػػة ،كفػػْ الكٓٚػػات الهتحػػدة اٖهرٓكٓػػة عمػػِ سػػبٓؿ الهثػػاؿ ٓتطمػػب اٚهتثػػاؿ لمق ػكاىٓف البٓئٓػػة اٚتجػػاي إلػػِ

اسػػتخداـ هػػدخٛت أقػػؿ تمكث ػان ،أك إحػػداث تعػػدٓٛت فػػْ عهمٓػػة ا٘ىتػػاج لمحػػد هػػف اىبعػػاث التمػػكث (الدكسػػرم،

2011ـ ،ص.)33

كٓمخص تقرٓر اٖهـ الهتحدة أسباب التطكر كاٌٚتهاـ بالهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ( )UNDSD, 2003فْ

قدرتٍا عمِ تحقٓؽ البىكد التالٓة:

 تسٍـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ تحقٓؽ الكفاءة التشغٓمٓة فْ استخداـ الهكاد التْ تتطمبٍا أسكاؽ
الهىافسة العالهٓة.

 تسٍـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ اٚلتزاـ القاىكىِ بالهتطمبات البٓئٓة.

 تسٍـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ هكاجٍة الضغكط الهتزآدة عمِ الشركات كالحككهات لتحسٓف
اٖداء البٓئْ.

 تسٍـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ التغمب عمِ هحدكدٓة بعض هداخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة التقمٓدٓة
فْ إدارة الكفاءة كالتكالٓؼ الهرتبطة بالبٓئة.

 تسٍـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ تكفٓر الهعمكهات الٛزهة لمحد هف ازدٓاد أثار البٓئٓة كها
ٓترتب عمٍٓا هف تكالٓؼ.
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ثانياً  -اتخاذ الق اررات االستراتيجية

تعد عهمٓة صىع الق اررات بصفة عاهة هف أٌـ الهكضكعات فْ هجاؿ عمـ ا٘دارة ،ىظ انر ٚرتباط ٌذي

الق اررات بحٓاة اٖفراد كالهىشآت ،لذلؾ فإف ىجاح ا٘دارة ٓتكقؼ عمِ صىع القرار الهىاسب فْ الكقت
الهىاسب ،كٌك ها ٓتطمب تكفر البٓاىات كالهعمكهات الدقٓقة كالهكثكقة لكِ تتـ عهمٓة صىع الق اررات بالدقة

كالهٛءهة الكافٓتٓف ،كتعتبر عهمٓة صىع الق اررات جكٌر عهؿ القٓادة ا٘دارٓة ،كتختمؼ أٌهٓة الق اررات طبقان
لهستكاٌا ا٘دارم ،كهف أٌـ الق اررات ا٘دارٓة الق اررات اٚستراتٓجٓة؛ ٖىٍا هتعمقة با٘دارة العمٓا كتختص

بتحمٓؿ كدراسة البٓئة الخارجٓة (عكابدم.)1999 ،

مفيوم اتخاذ الق اررات االستراتيجية:

القرار بصفة عاهة ٌك عهمٓة الهفاضمة بٓف حمكؿ بدٓمة لهكاجٍة هشكمة هعٓىة ،كاختٓار الحؿ اٖهثؿ هف
بٓىٍا ،أها القرار اٚستراتٓجْ فٍك قرار طكٓؿ اٖجؿٓ ،تسـ بدرجة عالٓة هف اٌٖهٓة ،هف خٛؿ تأثٓري فْ

الهىشأة خٛؿ الهراحؿ الزهىٓة الهقبمة ،كٌك ٓسٍـ فْ تحقٓؽ أٌداؼ الهىشأة( .جكدم2008 ،ـ ،ص.)15

مجاالت الق اررات االست ارتيجية في المنشآت الصناعية:

 / 1الق اررات الهتعمقة باٚستثهارات ،كهف أهثمتٍا شراء أصكؿ ثابتة ،أك التكسع فْ ا٘ىتاج كإضافة طاقة
إىتاجٓة جدٓدة لخطكط ا٘ىتاج الحالٓة ،أك إضافة خطكط إىتاجٓة جدٓدة.

 /2ق اررات التسعٓر :كالتْ تعتبر هف أٌـ الهشاكؿ التْ تكاجً ا٘دارة ،كٓتعٓف أف تبىِ عمِ هعمكهات
كاضحة عف التكالٓؼ البٓئٓة ،كلذلؾ فإف ىظاـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٓقع عمًٓ عبء تكفٓر الهعمكهات

البٓئٓة التْ تساعد فْ تحدٓد اٖسعار ،كفصؿ التكالٓؼ البٓئٓة عف التكالٓؼ اٖخرل (الهعتز كآخركف،
.)2016

عالقة الق اررات االستراتيجية بالتكاليف البيئية:
بحكـ أف التكالٓؼ البٓئٓة ٌْ التضحٓات اٚقتصادٓة ا٘جبارٓة كاٚختٓارٓة التْ تتحهمٍا الهىشأة ىتٓجة
قٓاهٍا بتىفٓذ براهج لحهآة البٓئة هف أثار الىاجهة عف أىشطتٍا ،كبحكـ أىً هف الههكف أف تؤثر اٚستجابة

لمقكاىٓف البٓئٓة بقكة عمِ تكالٓؼ الهىتج فْ صىاعات هثؿ الكٓهاكٓات كالكرؽ كالصمب كالهرافؽ ،كىظ انر
لتأثٓر المكائح كالتشرٓعات البٓئٓة عمِ التكالٓؼ التْ تتكبدٌا الهىشآت بطرؽ هتعددة ،لذلؾ ٓهكف تكضٓح

تكسعا -عمِ الىحك التالْ (داكدم،
العٛقة بٓف الق اررات اٚستراتٓجٓة كبٓف التكالٓؼ البٓئٓة -بشكؿ أكثر
ن
:)2009
أكن :ٚتحمٓؿ هراحؿ عهمٓة صىاعة القرار اٚستراتٓجْ البٓئْ:

تتطمب صىاعة القرار اٚستراتٓجْ البٓئْ تكافر عدد هف العىاصر عمِ الىحك التالْ:
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 تحدٓد السٓاسات الهٍهة لمهحاسبة البٓئٓة ،كٌك ها ٓتطمب تحدٓد أٌداؼ أىشطة الهحاسبة البٓئٓة
بشكؿ كاضح ،كذلؾ لضهاف تكافؽ أٌداؼ الهحاسبة البٓئٓة هع السٓاسات كاٌٖداؼ العاهة لمهىشأة،
بقدر تعمؽ اٖهر بارتباطٍا با٘دارة البٓئٓة.

 كجكد ىظاـ هحاسبْ هىفصؿ عف ىظاـ الهحاسبة الهالٓة ،لتكضٓح اٖىشطة ذات الهضهكف البٓئْ،
كلقٓاس اٖبعاد الهختمفة لمهساٌهات البٓئٓة كاٚجتهاعٓة الهكجبة كالسالبة ،كلمتقرٓر عف ىتائج
القٓاس فْ صكرة هٛئهة تفٓد فْ تقٓٓـ اٖداء البٓئْ كاٚجتهاعْ كدعـ صىاعة كاتخاذ القرار البٓئْ

اٚستراتٓجْ( .عبد الهحسف2014 ،ـ ،ص.)307 :

توليد واختيار البدائل االستراتيجية لنظم التكاليف البيئية:

كتتهثؿ عهمٓة تكلٓد كاختٓار البدائؿ اٚستراتٓجٓة لىظـ التكالٓؼ البٓئٓة فْ الخطكات التالٓة ( UNDSD,
:i)2002: EMARIC

 .1اٌٚتهاـ بشكؿ كاؼ بالبٓاىات كالهعمكهات الهتعمقة ببتدفقات الهكاد كالطاقة ،كالبٓاىات الخاصة

باستخداـ هكارد الهىشأة ،ككهٓة كىكع اٚىبعاثات الهمكثة لمٍكاء كالهٓاي؛ إذ أف بٓاىات التدفؽ العٓىْ

تبٓف هدل كفاءة استخداـ الهكارد ،كتكضح أثار كالىتائج الهترتبة عمِ ذلؾ.

 .2عقد هقارىة بٓف التكالٓؼ التْ تتكبدٌا الهىشأة كبٓف الهىافع البٓئٓة الهترتبة عمِ تكبد تمؾ التكالٓؼ،
كالعهؿ عمِ استٓضاح أثر ذلؾ عمِ هصمحة الهىشأة ،كذلؾ حتِ ٓتسىِ الحكـ عمِ هدل كفاءة

الهسؤكلٓة البٓئٓة بالىظر لمفئات الهستفٓدة؛ إذ قد تتكبد الهىشأة تكالٓفان بٓئٓة خارجٓة بجاىب الداخمٓة،
تعكد آثارٌا عمِ فئات أخرل فْ شكؿ هكجب أك سالب ،هها ٓتطمب ضركرة قٓاسٍا كالتقرٓر عىٍا.

 .3اٌٚتهاـ بإدراج بعض التكالٓؼ البٓئٓة ضهف سجٛت الهحاسبة التقمٓدٓة ،كالتكالٓؼ اٖقؿ هادٓة،
كالتْ ٓصعب التىبؤ بٍا كتقدٓرٌا ،غٓر أىً ٓجب أف تؤخذ فْ اٚعتبار ،كالهقارىة بٓف خٓارات تكبد

الهزٓد هف التكالٓؼ فْ هجاؿ اٚستثهار كبٓف تكبدٌا لتحسٓف اٖداء البٓئْ ،أك كبعض التكالٓؼ
الهستقبمٓة الهتكقعة كالتْ ٓحب أف تدرج ضهف دكرة الهكازىة الجارٓة ،كتكالٓؼ هعالجة التمكث

الهستقبمٓة إثر صدكر تشرٓع بٓئْ جدٓد همزـ بذلؾ ،أك كتكالٓؼ تبىْ ىظـ بٓئٓة جدٓدة ،سكؼ تقكـ

الهىشأة بتبىٍٓا هف أجؿ تحسٓف ىكعٓة الهىتجات ،أك كتكالٓؼ عاهة هرتبطة باٚلتزاـ البٓئْ
الهستقبمْ.

ثالثاً -الدراسات السابقة

 .1دراسة لبٓب (:)2002

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ إرساء إطار هتكاهؿ لىظاـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عمِ هستكل هىشأة اٖعهاؿ،
كقد تككف هجتهع الدراسة هف الهىشآت الصىاعٓة الهصرٓة ،كاستخدهت الدراسة الهىٍاج اٚستقرائْ،
EMARIC (2002). Overview of Environmental management Accounting, Emawebsite.org
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كاستعاىت باختبار تحمٓؿ التبآف كأداة لمدراسة ،كقسهت الدراسة إلِ هحكرٓفٍٓ :دؼ اٖكؿ هىٍها إلِ إرساء
إطار هتكاهؿ لىظاـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ،بٓىها ٍٓدؼ الهحكر الثاىْ إلِ اختبار هجهكعة هف الفركض

التْ تكصمت إلٍٓا الدراسة التحمٓمٓة ،كقد تكصمت الدراسة لمعدٓد هف الىتائج هف أٌهٍا أف اٚىتشار الهتزآد

لمهحاسبة البٓئٓة ساٌـ فْ تكجًٓ اٖدب الهحاسبْ ىحك تطكٓر إطار شاهؿ لمهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عمِ
الهستكل القكهْ ،كها أف تزآد ضغكط اٖطراؼ ذكم الهصالح عمِ إدارات هىشآت اٖعهاؿ لتطبٓؽ التىهٓة

الهستداهة ،أدل إلِ تكجًٓ اٖىظار ىحك ضركرة بىاء إطار شاهؿ لىظاـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عمِ
هستكل هىشآت اٖعهاؿ.

 .2دراسة أبو خشبة (2002م):

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ صٓاغة إطار عمهْ لدكر الهحاسب ا٘دارم فْ قٓاس كتحمٓؿ التكالٓؼ ،كها ٌدفت
إلِ التعرؼ عمِ أٌهٓة التكالٓؼ البٓئٓة فْ هجاؿ اتخاذ الق اررات ،كلكف دكف التعرض ٖسس قٓاس
التكالٓؼ البٓئٓة فْ الههمكة العربٓة السعكدٓة .تككف هجتهع الدراسة هف الهىشآت الصىاعٓة السعكدٓة
الٍادفة لمربح ،كاستخدهت اٚستباىة كأداة لٍا ،كقد تكصمت الدراسة إلِ العدٓد هف الىتائج هف أٌهٍا :أف

ٌىاؾ اٌتهاهان هتزآدان فْ أكىة اٖخٓرة بالتكالٓؼ البٓئٓة كبكٓفٓة قٓاسٍا ،كبإدخالٍا ضهف أحد عىاصر

عهمٓة اتخاذ الق اررات كتقٓٓـ اٖداء ،كها تكصمت إلِ أف عهمٓة قٓاس التكالٓؼ البٓئٓة تعد أه انر ضركرٓان فْ

اجً بالعدٓد هف الصعكبات ،كها
هجاؿ اتخاذ الق اررات التشغٓمٓة ،كأف عهمٓة قٓاس أضرار التمكث البٓئْ تيك ى
تكصمت الدراسة إلِ أف التكالٓؼ البٓئٓة ترتكز عمِ ثٛثة ق اررات أساسٓة ٌْ :الق اررات الهتعمقة بعهمٓة
تصهٓـ الهىتجات كادارة عهمٓات ا٘ىتاج ،كالق اررات الهتعمقة باقتىاء أٚت كالهعدات ،كأخٓ انر الق اررات

الهرتبطة بتحدٓد هكقع إىشاء الهصىع.
 .3دراسة األىدل (2005م):

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أسباب عدـ اٌٚتهاـ باٖداء البٓئْ فْ الهىشآت الصىاعٓة فْ

الجهٍكرٓة الٓهىٓة ،كالِ إبراز أٌهٓة دكر التكالٓؼ البٓئٓة فْ تقكٓـ أداء الهىشآت الصىاعٓة الٓهىٓة .كقد
تككف هجتهع الدراسة هف الهىشآت الصىاعٓة الٓهىٓة ،كاستخدهت الدراسة الهىٍاج الكصفْ التحمٓمْ فْ

جهع كتحمٓؿ البٓاىات ،كقد تكصمت الدراسة إلِ العدٓد هف الىتائج هف أٌهٍا :أف الهىشآت الصىاعٓة
الٓهىٓة  ٚتطبؽ ىظاـ الهحاسبة البٓئٓة ،كٓ ٚكجد لدٍٓا أم هعآٓر تسٍـ فْ الحد هف التمكث البٓئْ ،كها

تكصمت إلِ أف الهدٓرٓف فْ الشركات عٓىة الدراسة غٓر هقتىعٓف بقدرة ىظاـ تقكٓـ اٖداء البٓئْ الحالْ

عمِ تكفٓر الهعمكهات الهىاسبة لترشٓد اتخاذ الق اررات.

 .4دراسة صالح (2009م):

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ بٓاف أثر ا٘فصاح الهحاسبْ عف اٖداء البٓئْ عمِ ترشٓد الق اررات كتحسٓف جكدة

التقارٓر الهالٓة فْ الهىشآت الصىاعٓة الهصرٓة ،كقد تككف هجتهع البحث هف الشركات الصىاعٓة
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الهصرٓة ،كتـ استخداـ اٚستباىة كأداة لمدراسة .تكصمت الدراسة لمعدٓد هف الىتائج هف أٌهٍا :أف ٌىاؾ
ارتباطان هتزآدان بٓف ا٘فصاح عف الهعمكهات البٓئٓة فْ التقارٓر الهالٓة الهىشكرة ،بالتحكؿ التارٓخْ هف
هجرد التركٓز عمِ إهساؾ الدفاتر كحهآة هصالح الهٛؾ ،إلِ التركٓز عمِ تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة البٓئٓة
باعتبارٌا ىظاـ هعمكهات ٓركز عمِ تكفٓر الهعمكهات الهىاسبة لدعـ عهمٓة صىع الق اررات.

كها تكصمت الدراسة إلِ أف عدـ ا٘فصاح الهحاسبْ عف اٖداء البٓئْ لمهىشأة ،كعدـ اٌٚتهاـ بإعداد

براهج لمتحسٓف كالتطكٓر الهستهر ٓؤدم إلِ ىتائج سمبٓة تىعكس عمِ الق اررات الهتخذة ،كتكصمت إلِ كجكد
عٛقة ارتباط طردٓة ذات دٚلة إحصائٓة بٓف ا٘فصاح الهحاسبْ عف اٖداء البٓئْ فْ التقارٓر الهالٓة

لمهىشآت الصىاعٓة الهصرٓة ،كبٓف كؿ هف ترشٓد ق اررات اٚستثهار كالتهكٓؿ ،كتعظٓـ القدرة التىافسٓة
لمهىشأة ذاتٍا.

 .5دراسة السبوع (2009م):

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ هدل تبىْ الهىشآت الصىاعٓة اٖردىٓة لهدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة

البٓئٓة ،كالِ هعرفة فٓها إذا كاىت ٌذي الهىشآت تطبؽ الهحاسبة عف التكالٓؼ البٓئٓة فْ هىشآتٍا أـ  ،ٚكقد
تككف هجتهع الدراسة هف هجهكعة هف الهىشآت الصىاعٓة اٖردىٓة ،كاستخدهت الدراسة الهىٍج الكصفْ
التحمٓمْ ،كاستعاىت باٚستباىة كػأداة لٍا ،كقد تكصمت الدراسة إلِ العدٓد هف الىتائج هف أٌهٍا :أف

الهىشآت الصىاعٓة اٖردىٓة تتبىْ تقىٓة الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ،كأىٍا تطبؽ هدخؿ الهحاسبة عف ثٛثة

هف تصىٓفات ا لتكالٓؼ البٓئٓة كٌْ :تكالٓؼ هعالجة الىفآات كا٘شعاعات ،كتكالٓؼ الكقآة كا٘دارة البٓئٓة،
كالهحاسبة عف قٓهة الهكاد الهشتراة ،غٓر أىً تبٓف أف تمؾ الشركات  ٚتقكـ بالهحاسبة عف تكالٓؼ التشغٓؿ

الهتىكعة ٖغراض اٚستخداـ الداخمْ.
 .6دراسة الخفاف (2012م):

ٌدفت الدراسة إلِ بٓاف هدل أٌهٓة قٓاس كتحمٓؿ التكالٓؼ البٓئٓة كآصاؿ الىتائج لمجٍات الهعىٓة ،كها
ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ تأثٓرٌها (قٓاس كتحمٓؿ التكالٓؼ البٓئٓة) عمِ ق اررات هستخدهْ الهعمكهات

الهحاسبٓة ،كقد ٌدفت إلِ تحدٓد الصعكبات التْ تكاجً الهىشآت الصىاعٓة عىد قٓاس كتحمٓؿ التكالٓؼ

البٓئٓة ،كتككف هجتهع الدراسة هف الهىشآت الصىاعٓة بهدٓىة الهكصؿ ،كاستخدهت الدراسة الهىٍاج

الكصفْ ،كاستعاىت باٚستباىة كأداة لٍا ،كقد تكصمت الدراسة لمعدٓد هف الىتائج هف أٌهٍا أف الصعكبات

التْ تكاجً الهىشآت عىد قٓاس كتحمٓؿ التكالٓؼ البٓئٓة تتهثؿ فْ أف الهحاسبة البٓئٓة عهمٓة هعقدة كعالٓة
التكمفة ،كتتطمب تطبٓؽ أسالٓب كطرؽ غٓر تقمٓدٓة ،كها تكصمت الدراسة إلِ كجكد آثار اجتهاعٓة

كاقتصادٓة سمبٓة لمتمكث البٓئْ ،هها ٓؤدم إلِ تدٌكر الهكارد الهادٓة كالبشرٓة.
 .7دراسة عبدالحسين (2014م):
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ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ كٓفٓة استخداـ أسالٓب الهحاسبة البٓئٓة فْ الهىشآت الصىاعٓة ،كهدل
اٌتهاـ تمؾ الهىشآت بإظٍار هعمكهات الهحاسبة البٓئٓة ،كقد تككف هجتهع الدراسة هف الهىشآت الصىاعٓة

العاهة بالعراؽ ،كاستخدهت الباحثة الهىٍج الكصفْ كالهىٍاج التحمٓمْ فْ تحمٓؿ الهعمكهات ،كاستعاىت
باٚستباىة كأداة لمدراسة ،كقد تكصمت الدراسة لمعدٓد هف الىتائج هف أٌهٍا :أىً ٓ ٚكجد تطبٓؽ فعمْ

لمهحاسبة البٓئٓة فْ الهىشآت الصىاعٓة بالعراؽ ،كأف  %88هف الهىشآت الصىاعٓة (عٓىة الدراسة) ٚ
تتضهف قسـ هستقؿ لٙدارة البٓئٓة ،كأف %77هف الهسؤكلٓف فْ تمؾ الهىشآت لٓس لدٍٓـ أم هعرفة

بالحسابات البٓئٓة.

كها تكصمت إلِ أف أٌـ أسباب عدـ اٌٚتهاـ بالهحاسبة البٓئٓة ٓتمخص فْ ىقص هعرفة ا٘دارة بأسالٓب

الهحاسبة البٓئٓة ،كالِ عدـ كجكد قكاىٓف كتشرٓعات تمزـ الهىشآت الصىاعٓة بالقٓاـ بإجراءات الهحاسبة

البٓئٓة ،كالِ عدـ تكافر الهعمكهات التفصٓمٓة الٛزهة لكٓفٓة تطبٓؽ أسالٓب الهحاسبة البٓئٓة.
 .8دراسة 2014( Sadik & Al-Maryaniم):

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ أثر تطبٓؽ تقىٓات الهحاسبة ا٘دارٓة اٚستراتٓجٓة لتحقٓؽ أٌداؼ
ا٘دارة اٚستراتٓجٓة الهعاصرة ٘دارة الهىشآت الركهاىٓة ،كقد تككىت هجتهع الدراسة هف  4هىشآت هختمفة
فْ هدٓىة بكخارست ،كاستخدهت الدراسة الهىٍاج الكصفْ التحمٓمْ كهىٍج لٍا كاستعاىت باٚستباىة كأداة

لمدراسة ،كقد تكصمت الدراسة لمعدٓد هف الىتائج هف أٌهٍا :أف العاهمٓف فْ الهىشآت اٖربعة ٓعتقدكف أف

الهحاسبة ا٘دارٓة اٚستراتٓجٓة لٍا أٌهٓة كبٓرة فْ تحقٓؽ أٌداؼ ا٘دارة اٚستراتٓجٓة الهعاصرة لمهىشآت
الركهاىٓة ،كأف ٌىاؾ ارتباطات قكٓة بٓف تطبٓؽ ٌذي التقىٓات -هثؿ التحسٓف الهستهر -كبٓف بطاقة اٖداء

الهتكازف ،كها تكصمت الدراسة إلِ أىً ٓهكف تحقٓؽ التكاهؿ هف خٛؿ تطبٓؽ اثىٓف هف التقىٓات هعان ،كأف
الفكائد الهتكقعة هف استخداـ كاحدة هف التقىٓات قد تعتهد عمِ استخداـ تقىٓة أخرل.

.9

دراسة الكشر (2015م):

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ إعطاء فكرة عاهة عف طبٓعة كفكائد تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ،كها

ٌدفت إلِ دراسة التطكر التارٓخْ لٍا ،كاستخدهت الدراسة الهىٍاج الكصفْ التحمٓمْ ،كاستعاىت باٚستباىة
كأداة لٍا ،كقد تكصمت الدراسة لمعدٓد هف الىتائج هف أٌهٍا :أف ىشأة كتطكر هدخؿ الهحاسبة اٚدارٓة
البٓئٓة ٓعكد لهجهكعة هف العكاهؿ هف أبرزٌا :زٓادة حجـ كقكة التشرٓعات كالقكاىٓف البٓئٓة فْ العدٓد هف

البمداف ،كالِ تطكر الهبادرات كالهشركعات الخاصة بدعـ كتشجٓع الهىظهات كالشركات عمِ تبىْ
الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ،كها تعكد إلِ زٓادة حجـ كأٌهٓة التكالٓؼ البٓئٓة فْ الكثٓر هف الشركات،

كخاصة الصىاعٓة هىٍا.

 .10دراسة إبراىيم والغزالي (2016م):
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ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تحدٓد ها إذا كاىت أىظهة التكالٓؼ البٓئٓة تؤثر عمِ اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة فْ
الهىشآت الصىاعٓة ،كتحدٓد ها إذا كاىت تسٍـ فْ إٓصاؿ الىتائج لمجٍات ذات الصمة ،هع اٖخذ فْ
اٚعتبار اٚلتزاهات البٓئٓة كالتكالٓؼ الهترتبة عمٍٓا ،كقد تككف هجتهع الدراسة هف الشركات الصىاعٓة

العراقٓ ة ،كتـ استخداـ الهىٍاج الكصفْ التحمٓمْ ،كها تهت اٚستعاىة باٚستباىة كأداة لجهع البٓاىات ،كالتْ
تـ تحمٓمٍا كفؽ برىاهج ( )SPSSلمتحمٓؿ ا٘حصائْ ،كقد تكصمت الدراسة إلِ العدٓد هف الىتائج هف

أٌهٍا :أف هكظفْ الهىشآت عٓىة الدراسة ٓتفقكف عمِ فعالٓة أىظهة التكالٓؼ البٓئٓة فْ ترشٓد الق اررات

اٚستراتٓجٓة ،كعمِ أٌهٓتٍا فْ استهرار عهؿ الهىشآت الصىاعٓة.
 .11دراسة عمي (2016م):

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تكضٓح أٌهٓة التكالٓؼ البٓئٓة فْ تكفٓر الهعمكهات الهٛئهة لترشٓد عهمٓة اتخاذ
الق اررات ،كقد تككف هجتهع الدراسة هف بعض الشركات الصىاعٓة فْ هحافظة اٖىبار ،كاستخدهت الدراسة
الهىٍاج الكصفْ التحمٓمْ كاستعاىت باٚستباىة لجهع البٓاىات ،كتكصمت الدراسة إلِ العدٓد هف الىتائج

هف أٌهٍا :أف الهعمكهات الهحاسبٓة البٓئٓة تمعب دك انر هٍهان فْ عهمٓة اتخاذ الق اررات ،كتؤثر فْ تحدٓد
الطرؽ التْ تؤدم لتخفٓض التكالٓؼ البٓئٓة ،بعد التحدٓد الدقٓؽ لتكالٓؼ الهىتجات ،هها ٓىعكس عمِ

ق اررات التسعٓر.

 .12دراسة الحاج (2017م):

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تكضٓح دكر التقٓٓـ البٓئْ لدكرة حٓاة الهىتج فْ ترشٓد الق اررات اٚستراتٓجٓة ،كالِ
التعرؼ عمِ إهكاىٓة تطبٓؽ الهحاسبة البٓئٓة فْ الهىشآت الصىاعٓة .تككف هجتهع الدراسة هف هصىع
استٓـ فْ الخرطكـ كهصىع التكفٓؽ لمصابكف فْ أـ درهاف ،كاستخدهت الدراسة الهىٍاج اٚستىباطْ

لمتعرؼ عمِ طبٓعة الهشكمة ،كالهىٍاج اٚستقرائْ ٚختٓار فرضٓات البحث ،كالهىٍاج الكصفْ التحمٓمْ

لكصؼ كتحمٓؿ بٓاىات الدراسة.

تكص مت الدراسة إلِ العدٓد هف الىتائج هف أٌهٍا :أف تطبٓؽ هدخؿ هحاسبة التكالٓؼ البٓئٓة ٓسٍـ فْ
ترشٓد الق اررات اٚستراتٓجٓة ،هف خٛؿ تكفٓري هعمكهات خاصة بتكالٓؼ قٓاس الهصادر الهحتهمة لٗضرار

البٓئٓة ،كها تكصمت إلِ أف أسالٓب هحاسبة التكالٓؼ البٓئٓة تسٍـ فْ تكفٓر الهعمكهات التْ تعبر عف

اٖداء البٓئْ لهستخدهْ الق اررات الداخمٓٓف كالخارجٓٓف ،كالِ أىً ٓتـ استخداـ أسمكب دكرة حٓاة الهىتج
باعتباري أحد اٖدكات التْ تساعد فْ تكفٓر هعمكهات دقٓقة كهحددة عف تكمفة الهىتج أك الىشاط.
 .13دراسة :)2017( Ajibolade & Oboh

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ هعرفة هدل تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة اٚستراتٓجٓة فْ الهصارؼ فْ
ىٓجٓرٓا ،كالِ التعرؼ عمِ أثر تطبٓؽ الهحاسبة ا٘دارٓة اٚستراتٓجٓة فْ اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة ،كقد
تككف هجتهع البحث هف ( )20بىكان هسجٛن فْ ىٓجٓرٓا ،كاستخدهت الدراسة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ،
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كاستعاىت بتقىٓة تقدٓر اٚىحدار البسٓط كاختبار هربع بٓرسكف لتحمٓؿ البٓاىات كأدكات لمدراسة ،كالتْ
تكصمت إلِ العدٓد هف الىتائج هف أٌهٍا :أف الهحاسبة ا٘دارٓة اٚستراتٓجٓة تٍتـ بجهع الهعمكهات

الخارجٓة الهتعمقة بالعهٛء كالهىافسٓف كالسكؽ ،كبالتالْ فإف السهة الههٓزة اٖساسٓة لهدخؿ الهحاسبة
ا٘دارٓة اٚستراتٓجٓة ٌْ أىٍا هكجٍة ىحك الخارج ،كٌِ تركز عمِ عهمٓة اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة،

بعكس الههارسات الداخمٓة التقمٓدٓة لمهحاسبة ا٘دارٓة.

تكصمت الدراسة أٓضان إلِ أف البىكؾ فْ ىٓجٓرٓا تطبؽ الهحاسبة ا٘دارٓة اٚستراتٓجٓة؛ لٓس كهفٍكـ ،كلكف

كهبدأ تشغٓؿ ،كأف الهحاسبة ا٘دارٓة اٚستراتٓجٓة تسٍـ بشكؿ كبٓر فْ اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة ،كٚسٓها

فٓها ٓتعمؽ بتفعٓؿ هٓزاتٍا التىافسٓة كطرؽ زٓادة حصتٍا فْ السكؽ.

مقارنة نتائج الدراسة بنتائج الدراسات السابقة مع توضيح أوجو االتفاق واالختالف:
ٌ -1دفت ٌذي الدراسة بصكرة رئٓسٓة ٚكتشاؼ كٓؼ ٓدعـ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عىد تطبٓقً
فْ الهىشآت الصىاعٓة عهمٓة اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة ،كٌك ها ٓتشابً هع ٌدؼ دراسة (أبك

خشبة )2002 ،كالتْ ٌدفت إلِ التعرؼ عمِ أٌهٓة دراسة التكالٓؼ البٓئٓة كدكرٌا فْ هجاؿ اتخاذ
الق اررات فْ الهىشآت الصىاعٓة السعكدٓة الٍادفة لمربح ،كها تشابٍت هع دراسة (إبرآٌـ كالغزالْ،

 )2016كالتْ ٌدفت إلِ تحدٓد كٓفٓة تأثٓر أىظهة التكالٓؼ البٓئٓة عمِ عهمٓة اتخاذ الق اررات
اٚستراتٓجٓة فْ الهىشآت الصىاعٓة العراقٓة ،كتشابٍت بصكرة كبٓرة هع دراسة (عمْ ()2016
التْ ٌدفت إلِ تكضٓح أٌهٓة استخداـ التكالٓؼ البٓئٓة فْ ترشٓد عهمٓة اتخاذ الق اررات فْ

الهىشآت الصىاعٓة العراقٓة ،أها دراسة (الحاج )2017 ،فمـ تتطرؽ لتأثٓر تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة
ا٘دارٓة البٓئٓة ككؿ عمِ عهمٓة دعـ الق اررات اٚستراتٓجٓة ،بؿ تطرقت لدراسة تأثٓر التقٓٓـ البٓئْ
لدكرة حٓاة الهىتج عمِ ترشٓد الق اررات اٚستراتٓجٓة فْ الهىشآت الصىاعٓة السكداىٓة.

 -2هف الدراسات التْ تكصمت لىتائج هشابٍة كثٓ انر لٍذي الدراسة ،دراسة (صالح )2009 ،كالتْ
تكصمت إلِ كجكد عٛقة ارتباط طردٓة ذات دٚلة إحصائٓة بٓف ا٘فصاح الهحاسبْ عف اٖداء

البٓئْ كبٓف ترشٓد الق اررات اٚستراتٓجٓة الهتهثمة فْ التهكٓؿ كاٚستثهار.

 -3هثمها تكصمت ٌذي الدراسة إلِ أف ٌىاؾ عددان هف العكاهؿ الداخمٓة كالخارجٓة التْ تؤثر عمِ
تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة بالهىشآت الصىاعٓة ،تكصمت دراسة (لبٓب )2002 ،إلِ
أف تزآد ضغكط اٖطراؼ هف ذكم الهصالح لتطبٓؽ التىهٓة الهستداهة ٓعد هف أٌـ العكاهؿ

الخارجٓة الهؤثرة عمِ تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة بالهىشآت الصىاعٓة ،كها تكصمت

دراسة ) (Sadik & Al-Maryani, 2014إلِ أف اعتقاد العاهمٓف فْ الهىشآت الصىاعٓة بإسٍاـ
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الهحاسبة ا٘دارٓة اٚستراتٓجٓة (كالتْ تكفر هعمكهات عف التكالٓؼ البٓئٓة) فْ تحقٓؽ أٌداؼ
ا٘دارة اٚستراتٓجٓة (كالتْ تتضهف الق اررات اٚستراتٓجٓة) ٓعتبر هف أٌـ العكاهؿ الداخمٓة الهؤثرة

فْ تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ،كٌِ الىتائج التْ تشابٍت هع الىتائج التْ تكصمت
إلٍٓا دراسة (الكشر )2015 ،كالتْ قسهت تمؾ العكاهؿ إلِ داخمٓة كخارجٓة أٓضان ،هف أهثمة
اٖكلِ قكة التشرٓعات البٓئٓة كتطكر الهبادرات الخاصة بتشجٓع الهىشآت عمِ تطبٓؽ الهحاسبة

ا٘دارٓة البٓئٓة ،أها زٓادة كحجـ التكالٓؼ البٓئٓة بالهىشآت الصىاعٓة فاعتبرتٍا هف أٌـ العكاهؿ
الداخمٓة.

 -4تشابٍت ٌذي الدراسة هع دراسة (اٌٖدؿ )2005 ،فْ أف ٌىاؾ العدٓد هف العكاهؿ التْ تحكؿ دكف
تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ،كهف أٌهٍا عدـ اقتىاع الهدٓرٓف بقدرة تقكٓـ ىظاـ اٖداء
البٓئْ عمِ تكفٓر الهعمكهات الهىاسبة لعهمٓة ترشٓد الق اررات ،كها تشابٍت ىتائجٍا هع الىتائج التْ
تكصمت إلٍٓا دراسة (الخفاؼ )2012 ،هف أف الهحاسبة البٓئٓة ٌِ عهمٓة هعقدة ىسبٓان ،كعالٓة
التكمفة ،كأف تطبٓقٍا ٓتطمب استخداـ طرؽ غٓر تقمٓدٓة ،كٌِ ىفس الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا
دراسة (عبد الحسٓف ) 2014 ،هف أف أٌـ أسباب عدـ تطبٓؽ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٌك عدـ
كجكد قكاىٓف كتشرٓعات همزهة با٘فصاح البٓئْ ،كالِ عدـ تكفر الهعمكهات التفصٓمٓة بكٓفٓة تطبٓؽ
أسالٓب الهحاسبة البٓئٓة.
 -5اختمفت ٌذي الدراسة هع الدراسات السابقة فْ أىٍا اختصت بدراسة تأثٓر تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة
ا٘دارٓة البٓئٓة عمِ دعـ عهمٓة اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة ،فْ الكقت الذم اٌتهت فًٓ دراسة (أبك

خشبة )2002 ،بدراسة تأثٓر تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عمِ عهمٓة دعـ الق اررات
التشغٓمٓة ،كالهتهثمة فْ عهمٓات تصهٓـ الهىتجات كادارة عهمٓات ا٘ىتاج ،كشراء الهعدات كأٚت،
ككذلؾ الق اررات الهتعمقة بتحدٓد هكاقع إىشاء الهىشأة ،كالتْ تعتبر ق اررات تشغٓمٓة ذات بعد

استراتٓجْ ،كذلؾ فْ الكقت الذم اتفقت فًٓ ٌذي الدراسة هع دراسة (عمْ )2016 ،عمِ أف

الهعمكهات الهحاسبٓة البٓئٓة تؤثر فْ طرؽ تخفٓض التكالٓؼ البٓئٓة ،هها ٓىعكس عمِ عهمٓة
تسعٓر الهىتجات ،كٌِ أٓضان ق اررات استراتٓجٓة تتعمؽ بهستقبؿ الهىشأة فْ السكؽ التىافسْ.

 -6حددت بعض الدراسات السابقة اٖسالٓب الهحاسبٓة الهستخدهة فْ الهىشآت الصىاعٓة ،هثؿ دراسة

) (Sadik & Al-Maryani, 2014كالتْ ذكرت أىً ٓتـ استخداـ أسمكب التحسٓف الهستهر
كبطاقة اٖداء الهتكازف بٍدؼ تحقٓؽ أٌداؼ ا٘دارة اٚستراتٓجٓة ،كدراسة (الحاج )2017 ،كالتْ
ذكرت أىً ٓتـ استخداـ أسمكب دكرة حٓاة الهىتج ،بٓىها أكضحت ٌذي الدراسة أىً ٓتـ استخداـ

أسمكب الجكدة الشاهمة كهحاسبة التكالٓؼ عمِ أساس اٖىشطة لحساب التكمفة البٓئٓة.
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 -7فْ الكقت الذم اتفقت فًٓ ٌذي الدراسة هع دراسة (الحاج )2017 ،فْ أف تطبٓؽ هدخؿ التكمفة
ا٘دارٓة البٓئٓة ٓحقؽ العدٓد هف الهزآا لمهىشأة ،كهف أٌهٍا تكفٓر التكالٓؼ البٓئٓة الهتعمقة

باٖضرار البٓئٓة ،كتكفٓر الهعمكهات الخاصة باٖداء كتقدٓهٍا لهستخدهْ الق اررات الداخمٓة

كالخارجٓة ،فإىٍا اىفردت عف بقٓة الدراسات الدراسات السابقة اٖخرل فْ طرٓقة إجرائٍا ،كالتْ تـ

خٛلٍا استخداـ طرٓقة دراسة الحالة ثـ تحمٓؿ ا٘جابات كصكٚن لمىتائج

المبحث الثاني – األسئمة المفتوحة (دراسة الحالة)

ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ تحدٓد هدل إسٍاـ تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ دعـ عهمٓة صىاعة
الق اررات اٚستراتٓجٓة ،كذلؾ بالهىشآت الصىاعٓة السعكدٓة العاهمة بالههمكة العربٓة السعكدٓة ،كلتحقٓؽ
ٌدؼ الدراسة تـ تكجًٓ عدد هف اٖسئمة الهفتكحة إلِ ثٛثة هف الهدٓرٓف الهالٓٓف بثٛث هىشآت هختمفة

عاهمة بثٛثة قطاعات ٌِ :قطاع البترككٓهاكٓات ،قطاع ا٘سهىت ،قطاع اٖغذٓة.
كٌٖداؼ بحثٓة تـ تقسٓـ اٖسئمة لهحكرٓف أساسٓٓف عمِ الىحك التالْ:
()1

ها هدل تطبٓؽ الهىشآت الصىاعٓة السعكدٓة لهدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ( 3أسئمة).

()2

كٓؼ ٓدعـ تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عهمٓة اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة بالهىشآت

الصىاعٓة السعكدٓة ( 5أسئمة).

كقد ترهٓز كؿ حالة هف الحاٚت الهشاركة فْ الدراسة برهز هىاسب عمِ الىحك التالْ :الهىشأة اٖكلِ

(أ) -الهىشأة الثاىٓة (ب) -الهىشأة الثالثة (ج) ،كقد تـ تكجًٓ اٖسئمة كتمقْ ا٘جابات هىٍـ عمِ الىحك
التالْ:

المحور األول :مدى تطبيق المنشآت الصناعية السعودية لمدخل المحاسبة اإلدارية البيئية:

سؤاؿ ( )1أصبح تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ الهىشآت الصىاعٓة همحان ،فها هدل تطبٓؽ
هىشأتكـ لً؟
حالة (أ) تطبؽ الهىشأة هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة اعترافان هىٍا بهسكؤلٓتٍا تجاي البٓئة ،كىتٓجة
لكعٍٓا الهتزآد بأٌهٓة حهآتٍا كالحفاظ عمٍٓا هف التمكث ،كها أف تطبٓؽ أسمكب الهحاسبة ا٘دارٓة
البٓئٓة ٓكفر لمهىشأة العدٓد هف الهزآا ،فٍك ٓكفر لٍا الكثٓر هف الهعمكهات الهالٓة كغٓر الهالٓة التْ

تحتاجٍا ،كهف الهعركؼ أف اٚتجاي الحدٓث فْ إدارة الهىشآت كالرقابة عمٍٓا بات هىصبان عمِ
الهعمكهات غٓر الهالٓة كعدـ اٚكتفاء بالهعمكهات الهالٓة فحسب ،كٌك ها تكفري الهحاسبة ا٘دارٓة
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البٓئٓة ،كها أف تطبٓؽ ٌذا الهدخؿ ٓسٍـ فْ التقمٓؿ هف حدة الهخاطر الىاجهة عف تمكٓث البٓئة ،كذلؾ
بالىسبة لجهٓع أفراد الهجتهع ،كٚسٓها لمعاهمٓف فٍٓا.
حالة (ب) تطبؽ الهىشأة هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة حرصان هىٍا عمِ الهحافظة عمِ البٓئة،
كلخفض التأثٓرات البٓئٓة الضارة ،كلتحسٓف أداء الهىشأة اٚقتصادم كالبٓئْ ،كذلؾ هف خٛؿ ها تقدهً
) (EMAهف هعمكهات هالٓة كغٓر هالٓة تساعد فْ دعـ كتحسٓف عهمٓة اتخاذ الق اررات ،كخاصة

الق اررات ذات اٌٖهٓة البالغة الهؤثرة عمِ هستقبؿ الهىشأة ،كالهؤثرة أٓضان عمِ كضعٍا الحالْ فْ

السكؽ التىافسٓة.

حالة (ج) تطبؽ الهىشأة هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة لتحسٓف كتكسٓع كتحمٓؿ العهمٓات اٚستثهارٓة
التْ تتخذٌا ،كلتقٓٓـ العهمٓات الهتعمقة بالبٓئة كالتْ تتـ بالهىشأة عمِ اختٛفٍا ،كٌذي العهمٓات تشهؿ

دراسة كتحمٓؿ كتقٓٓـ أثار البٓئٓة ،كها أىٍا تطبؽ بٍدؼ تحدٓد كقٓاس العهمٓات البٓئٓة طكٓمة اٖجؿ.

سؤاؿ ( )2تتعدد الهداخؿ التْ ٓهكف هف خٛلٍا تطبٓؽ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ،فها ٌِ أٌـ تمؾ
الهداخؿ التْ تعتهدكىٍا عىد تطبٓقٍا؟

حالة (أ) أٌـ الهداخؿ الهستخدهة هدخؿ هحاسبة التكالٓؼ عمِ أساس اٖىشطة ) (ABCكالجكدة الشاهمة.
حالة (ب) أٌـ الهداخؿ الهستخدهة هدخؿ الجكدة الشاهمة ،كهف أٌـ ها ٓستفاد هف تطبٓؽ هدخؿ الجكدة
الشاهمة تحقٓؽ الكثٓر هف أٌداؼ الهىشأة كهف أٌهٍا زٓادة ا٘ىتاجٓة ،كتخفٓض التكمفة ،كالتركٓز عمِ

العهٓؿ كعمِ إرضائً.

حالة (ج) أٌـ الهداخؿ الهستخدهة هدخؿ هحاسبة التكالٓؼ عمِ أساس اٖىشطة ).(ABC

سؤاؿ ( )3قد ٓعٓؽ تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة بعض الهعكقات ،فٍؿ تكاجٍكف بعضٍا؟
برجاء ذكر بعض اٖهثمة
حالة (أ) تكاجٍىا بعض الهعكقات عىد تطبٓؽ ٌذا الهدخؿ الهحاسبْ ،فقد ٓقؼ عائؽ ىقص الخبرة فْ

هقدهة تمؾ الهعكقات؛ حٓث ٓتطمب اٖهر كجكد هحاسبٓف عمِ درجة كبٓرة هف الكعْ كالخبرة فْ

استخٛص الهعمكهات البٓئٓة هف تقارٓر الشركة ،كها أف إدارة الشركة قد  ٚتبدم اٌٚتهاـ الكافْ
بتطبٓؽ ٌذا الهدخؿ الهحاسبْ الحدٓث ىسبٓان ،كٌك ها ٓىتج عىً فْ الىٍآة عدـ التكسع فْ تطبٓؽ

الهدخؿ.
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حالة (ب) هف الهعكقات التْ تكجٍىا عىد تطبٓؽ ٌذا الهدخؿ عدـ اٌتهاـ ا٘دارة العمٓا بتطبٓقً ،كعدـ
اٌٚت هاـ بتدرٓب الهحاسبٓف عمِ تطبٓؽ ٌذا الهدخؿ؛ حٓث ٓكجد لدٓىا ىقص فْ خبرات تطبٓؽ الهدخؿ
هف بعض الهحاسبٓف.

حالة (ج) هف أٌـ الهعكقات التْ تكاجً الهىشأة عىد تطبٓؽ هداخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ىقص

الخبرة لدل العاهمٓف؛ حٓث إف اٌٚتهاـ فْ الههمكة العربٓة السعكدٓة بالهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة سابقان

ٓعتبر ضعٓؼ أك شبً هعدكـ.

المحور الثاني :العالقة بين المحاسبة اإلدارية وبين الق اررات االستراتيجية:

سؤاؿ (ٌ )1ؿ تركف كجكد عٛقة بٓف تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة كبٓف دعـ الق اررات
اٚستراتٓجٓة بالهىشأة؟ برجاء تكضٓح ا٘جابة هع ذكر بعض اٖهثمة
حالة (أ) تتسـ الق اررات اٚستراتٓجٓة بأىٍا ق اررات بعٓدة الهدل تؤثر عمِ هستقبؿ الهىشأة ككؿ ،كلٍذا

فإف تطبٓؽ ٌذا الهدخؿ ٓؤثر بقكة عمِ الق اررات الهتعمقة بعهمٓات اٚستثهار كالتهكٓؿ ،كأف ٓتـ إضافة
أك تعدٓؿ أك إلغاء خط إىتاجْ ،كىفس اٖهر ٓتعمؽ بالهىتجات الجدٓدة ،كها اف الهحاسبة ا٘دارٓة

البٓئٓة هٍهة عىد اتخاذ القرارت الهتعمقة بالهفاضمة بٓف البدائؿ الهتاحة ،هثٛن اختٓار هكقع جدٓد لبىاء
هرافؽ تابعة لمهىشأة أك عىد التكسع فْ أبىٓتٍا أفقٓان أك رأسٓان ،كبالتالْ فعىد اتخاذ أم قرار ٓؤثر عمِ

هست قبؿ الهىشأة كعمِ فرص تكاجدٌا بالسكؽ تتـ اٚستعاىة بالتقارٓر الهحاسبٓة البٓئٓة ،كالتْ تفٓد فْ
حساب التكالٓؼ البٓئٓة ،كبالتالْ تحدد ها إذا كاف سٓتـ اتخاذ القرار أـ  ،ٚكٌؿ ٌك فْ هصمحة

الهىشأة عمِ الهدل الطكٓؿ أـ .ٚ
حالة (ب) ٓؤثر تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عمِ عهمٓة صىع الق اررات اٚستراتٓجٓة عمِ
الهىشأة ،كٓؤثر عمِ اٖخص عمِ الق اررات اٚستثهارٓة التْ تعكد بالىفع عمِ الهىشأة ،هثؿ إعادة

تصهٓـ الهىتجات ،أك اٚستثهار فْ تقىٓة العهمٓات الخضراء (الصدٓقة لمبٓئة) ،كأعتقد أىً ٓهكف التقمٓؿ

كالحد هف العدٓد هف التكالٓؼ البٓئٓة ،كذلؾ فْ حالة اتخاذ القرار اٚستراتٓجْ اٖهثؿ.
حالة (ج) تؤثر الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عمِ الق اررات اٚستراتٓجٓة تأثٓ انر كبٓ انر ،فٓ ٛتـ إضافة أك إلغاء خط
إىتاج بالهىشأة إ ٚبعد تحمٓؿ كدراسة التكالٓؼ البٓئٓة الهترتبة عمِ ذلؾ.

سؤاؿ (ٌ )2ؿ تركف كجكد عٛقة بٓف تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة كبٓف عهمٓات التخطٓط
بالهىشأة ،باعتبار أف عهمٓات التخطٓط تهثؿ ركىان أساسٓان كجكٌرٓان لمق اررات اٚستراتٓجٓة؟
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حالة (أ) ىعـ فالهحاسبة ا٘دارٓة تساعد فْ التخطٓط لتحدٓد اٖسعار الهىاسبة لمهىتجات الجدٓدة
كالتخطٓط إلِ استثهار أهكاؿ الهىشأة فْ شراء هكاد أك آٚت جدٓدة صدٓقة لمبٓئٓة ٚستثهارٌا فْ الهدل

الطكٓؿ.

حالة (ب) ىعـ ،بالقطع .فالهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة تؤثر عمِ جهٓع عهمٓات التخطٓط بالهىشأة ،هثٛن
عهمٓات ا٘ىتاج عمِ سبٓؿ الهثاؿ؛ حٓث تؤثر التقارٓر البٓئٓة عمِ عهمٓات تطكٓر أك تعدٓؿ العهمٓات
ا٘ىتاجٓة ،أك إعادة عهمٓات تصهٓـ الهىتجات بحٓث ٓتـ إصٛح عٓكبٍا أك تٛفْ قصكر ها فٍٓا،

كذلؾ حتِ تصبح أقؿ ضر انر لمبٓئة كأكثر هحافظة عمٍٓا.

حالة (ج) الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة لٍا تأثٓر كبٓر عمِ عهمٓات ا٘ىتاج فْ الهىشأة كذلؾ هف خٛؿ

إسٍاهٍا فْ تحدٓد التكالٓؼ البٓئٓة الهستقبمٓة ،كٌذا الهدخؿ ٓتعمؽ بهجهكعة هف الق اررات التْ ٓتـ
اتخاذٌا كتتعمؽ بتصهٓـ الهىتج أك بطرٓقة أداء العهمٓات ،كها تتعمؽ بق اررات اقتىاء أٚت كالهعدات.

سؤاؿ (ٌ )3ؿ تعتقدكف أف بعض الق اررات ا٘دارٓة كالتشغٓمٓة تؤثر عمِ عهمٓة صىع القرار
اٚستراتٓجْ ،كٌؿ تكجد بٓىٍها عٛقة هتبادلة؟

حالة (أ) ىعـ .بالتأكٓد تؤثر الق اررات قصٓرة اٖجؿ هثؿ القرارت ا٘دارٓة كالتشغٓمٓة عمِ الق اررات
اٚستراتٓجٓة بعٓدة الهدل ،فعمِ سبٓؿ الهثاؿ ٓؤثر تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عمِ عهمٓة

إعداد الهكازىات التخطٓطٓة؛ حٓث ٓتـ اعتهاد ىتائج التقارٓر البٓئٓة عىد صٓاغة كاعداد بىكد الهكازىات
التخطٓطٓة.
حالة (ب) ىعـ .تؤثر الق اررات ا٘دارٓة البٓئٓة عمِ عهمٓة تحمٓؿ التكالٓؼ كتحدٓدٌا ،كها تؤثر عمِ
عهمٓة تحمٓؿ اٚستثهارات هف خٛؿ التقٓٓـ الشاهؿ لمتكمفة ،كتؤثر عمِ عهمٓة تقٓٓـ اٖداء كالتْ تتـ هف

خٛؿ تحدٓد هؤشرات اٖداء البٓئٓة.

حالة (ج) ىعـ .تؤثر فْ هساعدتٍا لههثمْ ا٘دارة كلصاىعْ القرار بالهىشأة هف خٛؿ تقدٓهٍا هعمكهات
كاهمة كهٛئهة لٍـ ،كها أىٍا تسٍـ فْ تكفٓر التقارٓر الهحاسبٓة البٓئٓة الهٛئهة لهتخذم القرار

اٚستراتٓجْ بالهىشأة.

سؤاؿ ( )4أصبحت العهمٓة التسكٓقٓة لهىتجات الهىشآت ٌدفان استراتٓجٓان فْ ظؿ ظركؼ العكلهة
كتحرٓر التجارة العالهٓة ،فها ٌِ العٛقة بٓف الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة كبٓف عهمٓات التسكٓؽ؟
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حالة (أ) أعتقد أف تطبٓؽ هبادمء الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٓؤثر عمِ عهمٓات التخطٓط لمسٓاسات
التسكٓقٓة لمهىشآت ،فعمِ سبٓؿ الهثاؿ اٌٚتهاـ بالقضآا البٓئٓة كىتائج التقارٓر الهحاسبٓة البٓئٓة ٓسٍـ
فْ زٓادة فرص حصكؿ الهىشآت عمِ شٍادات آٖزك ،كبالتالْ ٓحقؽ لٍا هٓزة تىافسٓة تسٍـ فْ

تركٓجٍا لهىتجاتٍا كزٓادة عدد عهٛئٍا ،كالتكسع فْ بٓع تمؾ الهىتجات التْ تتسـ بككىٍا صدٓقة لمبٓئة،
كتتهتع بهكاصفات بٓئٓة أفضؿ ،كبالتالْ تكجد عٛقة كثٓقة بالفعؿ بٓف تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة

البٓئٓة كبٓف تطكٓر السٓاسات التسكٓقٓة لمهىشآت.

حالة (ب) تسٍـ عهمٓات التسكٓؽ فْ الهىشآت فْ التركٓج كا٘عٛف عف هىتجات صدٓقة لمبٓئة ،هها
ٓؤدم إلِ تحقٓقٍا الهٓزة التىافسٓة كالتهٓز عف بقٓة الهىشآت اٖخرل الهىافسة ،هها ٓىعكس فْ زٓادة

عدد عهٛئٍا ،كٓسٍـ فْ تكطٓد كٚئٍـ لمهىشأة.
حالة (ج) تطبٓؽ هبادئ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٓحفز الهىشأة عمِ تصهٓـ هىتجات صدٓقة لمبٓئة،

كٌك ها ٓترتب عمًٓ العدٓد هف الىتائج ا٘ٓجابٓة كالتْ هف أٌهٍا تحقٓؽ الهٓزة التىافسٓة ،كالحصكؿ عمِ

شٍادة الجكدة البٓئٓة لهىتجاتٍا.

سؤاؿ ( ) 5عمِ الرغـ هف اٌٖهٓة كالكعْ الهتزآد لمهعآٓر غٓر الهالٓة فْ تقٓٓـ كتقكٓـ الهىشآت ،إٚ
أف الهعآٓر الهالٓة هتهثمة فْ خفض التكالٓؼ كزٓادة اٖرباح تظؿ الٍدؼ اٚستراتٓجْ اٖكثر أٌهٓة
هف بٓف اٌٖداؼ اٚستراتٓجٓة اٖخرل ،فها ٌك تعمٓقكـ عمِ ذلؾ؟

حالة (أ) أؤٓد ٌذا الرأم تهاهان ،كأكد أف أضٓؼ أف تطبٓؽ أسالٓب الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٓسٍـ فْ
تحقٓؽ أٌداؼ الهىشأة الهالٓة ،كبالذات عىدها ٓقكـ بتطبٓقٍا فرٓؽ هختص ،كها أف آلٓات الهحاسبة

ا٘دارٓة البٓئٓة تخفض التكالٓؼ هف خٛؿ قدرتٍا هثٛن عمِ تحدٓد الطرؽ الرشٓدة ٚستخداـ الطاقة،
كتحدٓد أٚت الجدٓدة التْ ٓهكف شراءٌا كتسٍـ فْ الهحافظة عمِ البٓئة.

حالة (ب) لتطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة تأثٓر كبٓر فْ تحقٓؽ أٌداؼ الهىشأة الهالٓة كغٓر
الهالٓة ،كالتْ هف أٌهٍا اٌٚتهاـ بالعهالة ،كالسعْ لرفع كفاءة أداء العاهؿ ،كتخفٓض التكالٓؼ عف

طرٓؽ ترشٓد استٍٛؾ الطاقة كالهباىْ.

حالة (ج) ٓؤثر تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة لمحفاظ عمِ الهكارد اٖكلٓة ،كلمتقمٓؿ هف
الهصارٓؼ ،كلتشغٓؿ الهىشأة بطرٓقة ٓ ٚىتج عىٍا أضرار بٓئٓة ،كلرفع كفاءة ا٘ىتاج هف خٛؿ شراء

أفضؿ هكاد الخاـ الصدٓقة لمبٓئة.
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ٓتضح هف الحاٚت السابقة أف الهىشآت الصىاعٓة تقكـ بتطبٓؽ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ىتٓجة لكعٍٓا
الهتزآد بأ ٌهٓة الحفاظ عمِ البٓئة ،كأف اٚتجاي الحدٓث فْ هجاؿ التصىٓع ٓهتمؾ الكعْ الكافْ بأٌهٓة
تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ،كالتْ ٓتـ اٚستفادة هىٍا ككىٍا تكفر الهعمكهات الهالٓة كغٓر

الهالٓة التْ تفٓد فْ عهمٓة اتخاذ الق اررات ،كخاصة اٚستراتٓجٓة هىٍا ،كها تسٍـ فْ الهساعدة فْ

خفض التأثٓرات البٓئٓة الضارة ،كتساعد فْ تحسٓف أداء الهىشآت اٚقتصادم كالبٓئْ ،كها أف لٍا دك انر

كبٓ انر فْ إضافة أك إلغاء خطكط ا٘ىتاج ،أك اختٓار هكقع هىاسب ٘قاهة الهىشأة ،كها أف لٍا دركان

همهكسان أٓضان فْ تطكٓر عهمٓات ا٘ىتاج كالتسكٓؽ.

ى ٛحظ أىً هف أٌـ الهداخؿ التْ استخدهتٍا الهىشآت الصىاعٓة بالههمكة العربٓة السعكدٓة هدخؿ
هحاسبة التكالٓؼ عمِ أساس اٖىشطة ( ،)ABCكأف أٌـ الهعكقات التْ تحكؿ دكف تطبٓؽ هدخؿ

الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٌِ ىقص الخبرة؛ حٓث ٓتطمب تطبٓؽ الهدخؿ تكفر هحاسبٓف هؤٌمٓف كعمِ

درجة كبٓرة هف الكعْ كالخبرة.
ٓتضح أٓضان هف خٛؿ العرض السابؽ كجكد عٛقة بٓف الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة كبٓف عهمٓة اتخاذ
الق اررات اٚستراتٓجٓة؛ حٓث ٓؤثر تطبٓؽ الهدخؿ الهحاسبْ عمِ عهمٓة إعداد الهكازىات التخطٓطٓة.

كتقدـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة التقارٓر الهىاسبة لهتخذم القرار اٚستراتٓجْ بالهىشأة ،كبذلؾ فٍِ تؤثر
عمِ الق اررات الهتعمقة بعهمٓات اٚستثهار كالتهكٓؿ كالهفاضمة بٓف البدائؿ الهتاحة ،كها تؤثر عمِ

عهمٓة تخفٓض التكالٓؼ البٓئٓة.

المبحث الثالث -تحميل النتائج والخالصة والتوصيات
أوالً :تحميل النتائج
هف خٛؿ العرض السابؽ ٘جابات الهشاركٓف ٓهكف التكصؿ لمىتائج التالٓة:
 )1تطبؽ الهىشآت عٓىة الدراسة هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٌٖهٓتً البالغة فْ إدارة التكالٓؼ

البٓئٓة ،كالتْ لـ تتهكف هداخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة التقمٓدٓة هف تخصٓصٍا عمِ ىحك دقٓؽ ،هها

كاف ٓؤدم لكقكع الهىشآت تحت طائمة الغراهات البٓئٓة ،كٓسٍـ فْ تدٌكر عدد كهستكل رضا
عهٛئٍا ،كها أىً كاف ٓكبدٌا الهزٓد هف التكالٓؼ غٓر الضركرٓة ،بخٛؼ إسٍاهً فْ اتخاذٌا

ق اررات غٓر هٛئهة ،ك ٚسٓها عمِ الهستكل اٚستراتٓجْ.

 )2أثرت العدٓد هف العكاهؿ ك ٚسٓها قكة التشرٓعات البٓئٓة الهعىٓة بحهآة البٓئة كالحفاظ عمٍٓا هف
التمكث بكافة أشكالً كصكري ،كهتطمبات الشفافٓة كالحرص عمِ كسب رضا ككٚء العهٛء ،عمِ
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زٓادة الكعْ البٓئْ ،كساٌهت فْ زٓادة اٌتهاـ إدارات الهىشآت -كبالذات الصىاعٓة -بتطبٓؽ
هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ،لقدرة اٖخٓر عمِ إدارة التكالٓؼ البٓئٓة بفعالٓة ككفاءة هف جٍة،
ك٘سٍاهً فْ الهساعدة عمِ اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة الهٍهة هف جٍة أخرل.

 )3هف أٌـ ها ٓهٓز هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة أىً ىظاـ تكالٓفْ شاهؿ ٓتضهف تكفٓر الهعمكهات

الهالٓة كغٓر الهالٓة لمهىشأة فْ آف كاحد ،كبذلؾ ٓعد هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة أحد الهداخؿ
الهحاسبٓة الحدٓثة التْ لـ تعد تقتصر عمِ تكفٓر الهعمكهات الهالٓة فحسب ،بؿ أصبح بهثابة

هظمة شاهمة كهتكاهمة هعىٓة بتكفٓر كافة الهعمكهات الهالٓة كغٓر الهالٓة ،فالهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة

هثمها تٍتـ بتخفٓض التكالٓؼ هف خٛؿ ترشٓد استخداـ الطاقة كحسف استغٛؿ الهرافؽ كالهباىْ،

تٍتـ أٓضان بالجكاىب غٓر الهالٓة كالتْ هف أٌهٍا اٌٚتهاـ برضا العهٛء ،كبقٓاس كهقارىة أدائٍا

بأداء هىافسٍٓا ،كٌِ هعآٓر خارجٓة استراتٓجٓة ،كٓتضح هف خٛلٍا أٓضان هدل دعـ الهحاسبة

ا٘دارٓة البٓئٓة لمق اررات اٚستراتٓجٓة.

ٓ )4تعمؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة بالق اررات الهعقدة ذات الهدل الطكٓؿ ،كذات التأثٓر القكم
عمِ هستقبؿ الهىشأة ،كالهقصكد بذلؾ أف هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٓعىِ بالق اررات

اٚستثهارٓة ذات التأثٓر الهباشر عمِ كاقع كهستقبؿ الهىشأة ،فٍك ٓتعمؽ باختٓار هكقع الهىشأة ،كها
ٓتعمؽ بتعدٓؿ أك إضافة أك إلغاء خطكط ا٘ىتاج الحالٓة أك الهستقبمٓة ،كها أىً ٓتعمؽ بالعهمٓات

اٚستثهارٓة التْ تىكم الهىشأة تدشٓىٍا ،بخٛؼ إسٍاهً فْ عهمٓات تصهٓـ الهىتجات ،كادارة
عهمٓات ا٘ىتاج ،كاقتىاء أٚت كالهعدات ،كغٓرٌا.

 )5تتعمؽ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة بصكرة جكٌرٓة بإدارة التكالٓؼ البٓئٓة عمِ اختٛفٍا ،كٌك ها
ٓتضهف دراستٍا كتحمٓمٍا ،ثـ تقٓٓهٍا ،بها فٍٓا حساب تكمفة تقٓٓـ أثار البٓئٓة بالهىشأة ككؿ ،حتِ

)6

تتـ عهمٓة تقكٓـ هتكاهمة لكافة العهمٓات البٓئٓة التْ تتـ بالهىشأة.

الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٌِ اهتداد كتطكر لهدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة التقمٓدم ،كلٓست فرعان

هحاسبٓان هستقٛن بذاتً ،كقد ظٍرت ىتٓجة القصكر الهمهكس فْ هداخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة التقمٓدٓة فْ
تخصٓص التكالٓؼ البٓئٓة عمِ ىحك هٛئـ ،كٌك ها كاف ٓؤدم ٚتخاذ ق اررات بٓئٓة خاطئة ،كلذلؾ فٍِ

تعتهد عمِ التقىٓات الهحاسبٓة الحدٓثة ،هثؿ هحاسبة التكمفة عمِ أساس الىشاط ) ،(ABCكهدخؿ الجكدة

الشاهمة ) ،(TQكالذم ٓؤدم تطبٓؽ كؿ هىٍها إلِ زٓادة ا٘ىتاجٓة ،كخفض التكمفة ،كالتركٓز عمِ العهٓؿ
كعمِ إرضائً.

 )7اعتهادان عمِ ها سبؽ ذكري هف أف هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٌك هدخؿ حدٓث ىسبٓان ،لذلؾ
تعتبر أٌـ الهعكقات التْ تكاجً تطبٓقً ىقص الخبرة الٛزهة لذلؾ التطبٓؽ عمِ ىحك هٛئـ ،كقمة

الهحاسبٓف الهؤٌمٓف لتطبٓقً ،كلرفع التقارٓر الهٛئهة لٙدارة العمٓا الهختصة بشؤكف إدارة التكمفة
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البٓئٓة ،كقد ٓككف السبب فْ ذلؾ ٌك أف الكثٓر هف إدارة الهىشآت فْ الههمكة العربٓة السعكدٓة ٚ
ٓدعهكف تطبٓقً ،لعدـ هعرفتٍـ الكافٓة بأحدث الهستجدات فْ هجاؿ إدارة التكمفة البٓئٓة ،كلعدـ

قدرتٍـ عمِ استٓضاح الهىافع الىاجهة عف تطبٓؽ الهدخؿ عمِ جهٓع الهستكٓات.

 )8تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٓسٍـ بصكرة كبٓرة فْ تجىٓب الهىشأة الكثٓر هف الق اررات
الخاطئة ،غٓر أىً بخٛؼ ذلؾ ٓدعـ بقكة عهمٓة اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة ،فالتقارٓر التْ تكفرٌا

الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة تسٍـ فْ اتخاذ ا٘دارة العمٓا بالهىشآت الكثٓر هف الق اررات التْ تشكؿ
هصٓر الهىشأة كثؤثر عمِ هدل تكاجدٌا هف اٖصؿ فْ السكؽ التىافسْ ،فعمِ سبٓؿ الهثاؿ تحدد

التقارٓر البٓئٓة الهعتهدة عمِ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ها إذا كاف عمِ الهىشأة التكسع رأسٓان

أك أفقٓان ،أك ها إذا كاف عمٍٓا اتخاذ ق اررات خاصة بعهمٓات التهكٓؿ كاٚستثهار فْ خطكط إىتاجٓة
هعٓىة ،كبٍذا فإىٍا تسٍـ فْ اتخاذ الق اررات الهتعمقة بالهفاضمة بٓف البدائؿ ،ك ٚسٓها لك كاىت

الفركؽ بٓف البدائؿ طفٓفة أك ٓصعب حسهٍا ،كها أف هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٓعىِ
بحساب تكمفة حساب التكالٓؼ البٓئٓة ذاتٍا ،بخٛؼ إسٍاهً فْ تحدٓد الكثٓر هف التكالٓؼ البٓئٓة

اٖخرل الهٍهة هثؿ تكالٓؼ هعالجة الىفآات كا٘شعاعات ،كتكالٓؼ الكقآة كا٘دارة البٓئٓة،
كتكالٓؼ الهكاد الهشتراة الٛزهة لعهمٓات ا٘ىتاج.

 )9لهدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة دكر هٍـ فْ عهمٓة التخطٓط ،كالتخطٓط ٓعد ركىان أساسٓان هف
هداخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة التقمٓدٓة ،كبالتالْ ٓتقاطع هع عهمٓات التخطٓط التْ تهثؿ جزءان ٓ ٚتجزء
هف عهمٓة اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة ،كتسٍـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ عهمٓات التخطٓط سكاء

كأسالٓب هثؿ إعداد الهكازىات كغٓرٌا ،أك كق اررات هتعمقة بتأهٓف كتغطٓة هستمزهات كهتطمبات
عهمٓات ا٘ىتاج الهختمفة بالهىشأة ،كالتخطٓط لتحدٓد تكالٓؼ الهكاد أك أٚت الجدٓدة التْ تتهٓز

بككىٍا صدٓقة لمبٓئة عمِ سبٓؿ الهثاؿ ،أك تحدٓد تكالٓؼ إعادة عهمٓات تصهٓـ الهىتجات ٘صٛح

عٓكبٍا كتٛفْ قصكرٌا.
)10

 ٚتدعـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عهمٓة صىع القرار اٚستراتٓجْ فحسب ،بؿ تدعـ أٓضان

عهمٓة اتخاذ الق اررات التشغٓمٓة ،ككذلؾ الق اررات التْ ٓتـ اتخاذٌا ٓكهٓان كتؤثر عمِ الهىشأة عمِ
الهستكٓٓف القصٓر كهتكسط الهدل ،كتؤثر تمؾ الق اررات بدكرٌا عمِ عهمٓة القرار اٚستراتٓجْ ككؿ

فْ عٛقة تبادلٓة؛ فعهمٓة خفض التكمفة عمِ سبٓؿ الهثاؿ تهثؿ ٌدفان استراتٓجٓان لكؿ هىشأة ،غٓر
أىً ٓتـ تطبٓقً هف خٛؿ هجهكعة هف الق اررات التشغٓمٓة ،كهف خٛؿ تحمٓؿ اٚىحرافات الىاتجة عف
تطبٓؽ الهكازىات التقدٓرٓةٓ ،تـ اعتهاد الىتائج التْ ٓتـ استخداهٍا فٓها بعد عىد القٓاـ بعهمٓة اتخاذ

الق اررات اٚستراتٓجٓة ،كها أف إعداد كتحمٓؿ هعآٓر اٖداء كالهؤشرات الهتعمقة بالتكالٓؼ البٓئٓة ٓفٓد
فْ تحدٓد البدائؿ التْ ٓتـ الهفاضمة فٓها بٓىٍا خٛؿ عهمٓة اتخاذ القرارت اٚستراتٓجٓة.
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كٓتضح دعـ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة لعهمٓة اتخاذ الق اررات اٚستراتٓجٓة فْ

الهىش آت الصىاعٓة ،فْ دعـ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة لمعهمٓة التسكٓقٓة الخاصة بتمؾ الهىشآت،
فتطبٓؽ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٓسٍـ فْ تحسٓف صكرة الهىشأة ،كها ٓسٍـ فْ اتصاؼ هىتجاتٍا
بككىٍا صحٓة كصدٓقة لمبٓئة ،هها ٓؤدم إلِ زٓادة فرص حصكؿ الهىشأة عمِ شٍادات آٖزك

ال خاصة بالجكدة ،هها ٓىعكس بدركي فْ تحسٓف فرصٍا اٚستثهارٓة كٓزٓد هف عدد عهٛئٍا كهف
رضاٌـ عمٍٓا ،كها ٓىتج عىً اهتٛكٍا لهٓزة تىافسٓة هٍهة كٓهٓزٌا عف غٓرٌا هف الهىافسٓف
أخرٓف ،كٌك ها ٓىتج عىً تعظٓـ أرباحٍا كزٓادة هبٓعاتٍا ،كٌك أحد اٌٖداؼ اٚستراتٓجٓة الهٍهة

ٖم هىشأة.
ثانياً :الخالصة

ٌدؼ ٌذا البحث إلِ تكضٓح العٛقة التْ ٓدعـ بٍا هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة عهمٓة صىع

الق اررات اٚستراتٓجٓة ،كها ٌدؼ إلِ استٓضاح ها إذا كاىت تمؾ الهىشآت تطبؽ هدخؿ الهحاسبة

ا٘دارٓة البٓئٓة ،كقد اعتهدت الدراسة أسمكب اٖسئمة الهفتكحة كىهكذج دراسة الحالة ،كتكصمت إلِ أىً
ٓتـ تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ تمؾ الهىشآت ،إ ٚأف ىقص الخبرة الٛزهة لتطبٓؽ

الهدخؿ تعتبر الهعكؽ الرئٓسْ لتطبٓقً عمِ ىحك شاهؿ كهكسع ،كها تكصمت الدراسة إلِ أف هدخؿ
الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة ٓدعـ عهمٓة صىاعة القرار اٚستراتٓجْ ،هف خٛؿ تكفٓر الهعمكهات البٓئٓة
الهالٓة كغٓر الهالٓة التْ تفٓد فْ عهمٓات التخطٓط كالتسكٓؽ ،كتعتهد عمِ الق اررات ا٘دارٓة كالتشغٓمٓة

قصٓرة كهتكسطة الهدل.
ثالثاً :التوصيات
 .1تكصْ الدراسة بإجراء الهزٓد هف البحث فْ العكاهؿ الداخمٓة كالخارجٓة التْ تؤدم إلِ تطبٓؽ
هدخؿ الهحاسبة ا٘دارٓة البٓئٓة فْ الهىشآت الصىاعٓة بالههمكة العربٓة السعكدٓة.

 .2تكصْ أٓضان بإجراء الهزٓد هف البحث ٚستٓضاح اٖسباب التْ تحكؿ دكف تطبٓؽ هدخؿ الهحاسبة
ا٘دارٓة البٓئٓة فْ ظؿ تزآد الدعكات الحككهٓة كغٓر الحككهٓة ٘لزاـ الشركات بعهمٓة ا٘فصاح

البٓئْ.
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