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  المستخلص
ض  ف ي بع   ت شكل وذلك بسبب زیادة ھ ذه التك الیف إذ         ،  تزاید االھتمام بتكالیف التلوث البیئي    

ھ ذه  ، ل ذلك أص بح ض روریًا عل ى           المواد الخام  من التكالیف الصناعیة عدا تكالیف    % 22الوحدات  
ت  وفر التك  الیف، وعل  ى ھ  ذه   متطلب  ات الرقاب  ة  ھ  ان ُت  َضمن نظ  ام الرقاب  ة الداخلی  ة فی   أالوح  دات 

ة  تحدی  د مكون  ات الرقاب  ة الداخلی  ة البیئی     إل  ىویھ  دف البح  ث  . اإلج  راءات الرقابی  ة الكافی  ة ل  ذلك  
. ومتطلباتھا واقتراح أنموذج لتطویر ھذا النوع م ن الرقاب ة ف ي ال شركة العام ة لل سمنت ال شمالیة          

 أنم  وذج للرقاب  ة الداخلی  ة البیئی  ة وت  وفر متطلباتھ  ا     فرض  یة مفادھ  ا أن وج  ود إل  ىالبح  ث ی  ستند 
س  یتم و.  زی  ادة فاعلی  ة نظ  ام الرقاب  ة الداخلی  ة تج  اه تك  الیف التل  وث البیئ  ي  إل  ى ی  ؤدي وعناص  رھا

 الم نھج التحلیل ي   إل ى اعتماد المنھج الوصفي بما ھو متاح من مصادر عربیة وأجنبی ة، باإلض افة              
 وم ن ث م تحلیلھ ا        مح ل التطبی ق    من خالل اجراء مقابالت شخ صیة واإلط الع عل ى بیان ات ال شركة             

. ھ ا  فی أنم وذج مقت رح لنظ ام الرقاب ة الداخلی ة عل ى تك الیف التل وث البیئ ي         إل ى وتشغیلھا للوص ول    
ومن خالل البحث ننصح الشركة بإتباع ما ورد ف ي األنم وذج المقت رح إذا م ا أرادت زی ادة فاعلی ة                

، وعلى دیوان الرقابة المالیة والجھات المختصة األخرى زی ادة تأكی دھم       ھانظام الرقابة الداخلیة فی   
  ع ن  ف ضالً  تبني سیاسات وإجراءات للرقاب ة عل ى تك الیف التل وث البیئ ي،           على الشركات بضرورة  

  .د بنسب التلوث البیئي المسموح بھا ومتابعتھم لذلك بصورة جدیةیالتق
  
  
  
  

                                                           
مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية علـى تكـاليف         "بحث مستل من رسالة الماجستير الموسومة        *

 .مجد محمد الصائغأ، للباحث بالل "التلوث البيئي في الشركة العامة للسمنت الشمالية
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Abstract 
The interest in environmental pollution has been magnificently increased for the 

increase in costs. Some units may constitute 22% of industrial costs except the raw 
materials. Therefore, units should be warranted an internal control system that is met by the 
cost control requirements and provide the sufficient control procedures. The current 
research also aims to specify the components of environmental internal control and the 
requirements and suggesting a model to develop this sort of control in the State Company 
of Northern Cement. It is hypothesized that the environmental internal control model and 
the provision of requirements may lead to the increase in the system of internal control 
towards the costs of the environmental pollution. The descriptive approach has been 
depended as for Arabic and foreign references. In addition to the analytical approach, the 
interviews and data of the company have been taken into consideration to reach to a 
suitable suggested model to the system of internal control to the costs of environmental 
pollution. It recommended that the company should follow the suggested model to increase 
the efficacy of internal control and the financial control has to ensure the policy and 
procedures of environmental control costs, as well as assisting the rates of allowed 
environmental pollution. 

  
 المقدمة

ظهر االهتمام بالمسائل البيئية والمحافظة عليها خالل العقود الثالثة األخيـرة           
 أول  1972 سنةحول بيئة اإلنسان    لم  واستوكهمن القرن الماضي، وقد كان مؤتمر       

ومع تقدم الصناعات وظهور مشكالت بيئية عالمية مثل         .المؤتمرات في هذا المجال   
 وغيرها من الظواهر الـسلبية األخـرى، ازداد      ظاهرة ثقب األوزون وتغير المناخ    

االهتمام بالبيئة وحمايتها من الملوثات التي يطرحها اإلنسان، وقامت العديـد مـن             
الدول بفرض قوانين لحماية البيئة، تفرض بموجبها غرامات وعقوبات على الجهات 

 جمعيـات   المخالفة لهذه القوانين، وازداد وعي األفراد بهذا المجال فشكل قسم منهم          
 استهالك المنتجات التي ال تـضر بالبيئـة     إلىخذ آخرون يتجهون    ألحماية البيئة، و  

  .والتي سميت بالمنتجات الخضراء
نتيجة ذلك، أخذت الوحدات تتحمل بعض التكاليف حتى تضطلع بواجباتهـا           و

 وصـلت عنـد   نهـا أ حتىهذه التكاليف أصبحت تتزايد بشكل مستمر، ،  تجاه البيئة 
من التكاليف الصناعية عدا تكاليف المواد الخام، لذلك إذا         % 22 إلى بعض الوحدات 

فعليها ما أرادت الوحدات أن تقوي من موقفها التنافسي وتزيد من قيمتها في السوق              
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 التكـاليف، وتـضع     هـذه   علـى   متطلبات الرقابة  ةن نظام الرقابة الداخلي   ضمأن تُ 
  .ى هذه التكاليف بتحقيق الفاعلية علالكفيلةاإلجراءات الرقابية 

  مشكلة البحث
في الشركة العامة للسمنت الشمالية من ضعف في        لرقابة الداخلية   انظام   يعاني

 وعـدم تـوافر متطلباتهـا أو         الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي      إجراءات
  . تكاليف التلوث البيئييحول دون تطبيق رقابة داخلية فاعلة على مما، مكوناتها

  
  بحثأهمية ال

 على تكـاليف     فاعل  داخلية  رقابة وجود نظام يستمد البحث أهميتة من أهمية      
 من مجموع التكـاليف التـي تتحملهـا     مهماًلبيئي والتي باتت تشكل جزءاً التلوث ا 

  .الوحدة االقتصادية
  

  هدف البحث
  : تحقيق اآلتيإلىيهدف البحث 

 .تحديد مكونات الرقابة الداخلية البيئية ومتطلباتها .1
ة واقع الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي فـي الـشركة العامـة              دراس .2

  .للسمنت الشمالية
 لتطوير نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئـي فـي            نموذجأاقتراح   .3

  .الشركة العامة للسمنت الشمالية
  

  فرضية البحث
  : الفرضية اآلتيةإلىيستند البحث 

متطلباتهـا فـي    مكوناتهـا و  لية البيئية وتـوافر      للرقابة الداخ  نظام وجودإن  
 في  نظام الرقابة الداخلية تجاه تكاليف التلوث البيئيزيادة فاعلية إلىالوحدات يؤدي 

  .تلك الوحدات
  

  منهجية البحث
  : البحثأهدافسيتم اعتماد المنهجين اآلتيين لتحقيق 

  المنهج الوصفي. 1
اجع عربية وأجنبية لها عالقـة  ذلك من خالل االستعانة بما هو متاح من مر      و
  .البحث بمجال

  المنهج التحليلي. 2
ـ  تمـت  المنهج التحليلي من خالل الدراسة التطبيقية التي         باحثاناعتمد ال  ي  ف

 العديد من المقابالت الشخـصية مـع        إجراء ذ تم إ .الشركة العامة للسمنت الشمالية   
بعد ذلك بتحليلها كـي      باحثانمنتسبي الشركة وعلى مختلف اختصاصاتهم، ثم قام ال       
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 تقييم دقيق لنظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي فـي            إلىيتم الوصول   
  .الشركة العامة للسمنت الشمالية

  محتويات البحث
  .طبيعة نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي -
ئي في الشركة العامة     واقع نظام الرقابة الداخلية المطبق على تكاليف التلوث البي         -

  .للسمنت الشمالية
فـي الـشركة العامـة      البيئي  نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث       تطوير   -

  .للسمنت الشمالية
  

  طبيعة نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي
 مع التطورات الـسريعة      منسجماً  تدريجياً شهد مفهوم الرقابة الداخلية تطوراً    

الحقة في الحياة االقتصادية، فالرقابة الداخلية ال تعتمد على إجـراءات منـع             والمت
 اإلجراءات التي تعد لحماية ممتلكات الـشركات مـن الـضياع            إلىالغش بل تمتد    

 اإلجراءات التي تضمن الدقة وزيادة الثقة في إلىكما تمتد . والغش وسوء االستخدام
 عن   االلتزام بسياسات الوحدات، فضالً    السجالت المحاسبية، أو تلك التي تقيس مدى      

  ).5 ،1992البيومي، ( ت الالزمة لتقويم كفاءة عملياتهااإلجراءا
   تعريف نظام الرقابة الداخلية 1-1

 في الفقرة الثامنـة منـه   )ISA No. 400(لقد عرف المعيار الدولي للتدقيق 
 التـي   )ط الداخليـة  الضواب(كافة السياسات وإالجراءات    (نظام الرقابة الداخلية بأنه     

 هدفها في ضمان إدارة إلىتتبناها إدارة الوحدة لمساعدتها قدر اإلمكان في الوصول     
حمايـة   عـن    فـضالً  االلتزام بـسياسات اإلدارة،      من خالل منظمة وكفاءة للعمل    

الموجودات واكتشاف الغش والخطأ ودقة وإكتمال السجالت المحاسـبية، وتهيئـة           
 ،1998االتحاد الـدولي للمحاسـبين،      ) (لوقت المناسب مالية موثوقة في ا   معلومات  

118(.  
 نظام الرقابة الداخلية    Treadway المنبثقة عن لجنة     COSOكذلك عرفت لجنة    

 مجلس إدارة الوحدة أو اإلدارة وكل المـوظفين، وهـي           بوساطةبأنه عمليات تنفذ    
 ,Whitlington & Pany, 1998)  اآلتيةهدافتصمم لتوفير ضمان معقول لتحقيق األ

218) :  
  .االعتماد على القوائم المالية -
  .وفاعليتهاكفاءة العمليات  -
  . االلتزام بتطبيق القوانين والتشريعات -

 شامل لتنظيم العمل وتحديد خطواتهعبارة عن النظام ال(وعرفه آخرون بأنه    
وليات، وكذلك فرض الرقابة على جميـع عمليـات   ؤيد للمسوتوزيع للسلطات وتحد 

  . )3 ،2001 ين،أم( )الوحدة



  ]161[                                                  ...منوذج مقترح لتطوير نظام الرقابة الداخلية
 

 

 الرئيسة لنظام الرقابـة     هدافومن هذه التعاريف السابقة يمكن استخالص األ      
  :تي اآلهدافألالداخلية ومن أهم هذه ا

  . حث العاملين على االلتزام بسياسات اإلدارة وخططها .1
  . توفير حماية للموجودات .2
  . ومنعهاكتشاف الغش والخطأ  .3
  . اسبيةة الالزمة في البيانات المحتوفير الدق .4
  .تهيئة المعلومات المالية في الوقت المناسب .5
  . تنظيم العمل وتحديد خطواته، وتوزيع للسلطات وتحديد للمسؤوليات .6
  . يةاإلنتاجتشجيع الكفاية  .7
  .  تقديم تقارير سليمة لمتخذي القرارات .8
  .نه تم االلتزام بتطبيق القوانين والتشريعاتأالتأكد من  .9

ابقة لنظام الرقابة الداخلية يمكن تعريف نظـام         الس هدافومن التعريفات واأل  
  :الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي باآلتي

هو السياسات واإلجراءات التي تضعها إدارة الوحدة والتي تعكس الفلـسفة التـي             (
ها البيئيـة والمتـضمنة، االلتـزام       أهدافتتبناها إدارة الوحدة لمساعدتها في تحقيق       

ة فيما يخص األمور البيئية، وحماية الموجودات البيئية، والتأكد من          بسياسات اإلدار 
االلتزام بتطبيق القوانين والتشريعات البيئية، وتهيئة المعلومات المالية وغير المالية          
البيئية، وتنظيم العمل بحيث يضمن مروره باألشخاص الذين لهم الخبرة والمعرفـة            

  .)بأمور البيئة
  بة الداخلية  مكونات نظام الرقا1-2

 خمـسة   1992 في عام    Treadway المنبثقة عن لجنة     COSOلقد حددت لجنة    
  :)82 ،2000جمعة، (مكونات لنظام الرقابة الداخلية وهي 

  .بيئة الرقابة .1
  .تقدير المخاطر .2
  .االتصال والمعلومات .3
   .أنشطة الرقابة .4
  .)المتابعة(التقييم  .5

 .SAS No) 78يق رقم  بإصدار معيار التدق1995 عام AICPAومن ثم قام 
والذي أخذ بما  " اعتبارات الرقابة الداخلية في تدقيق البيانات المالية       "ب ـ  الموسوم   (78

، وسيتم تناول هذه المكونات وتوضـيح       آنفاً والمذكورة COSOورد في تقرير لجنة     
  : إنعكاساتها على نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي وكما يأتي

  ئة الرقابة  بي1-2-1
يقصد ببيئة الرقابة السياسات واإلجراءات التي تعكس اتجاهات اإلدارة العليا          

ن جوهر فاعلية رقابة الوحدة يكمن أوالمديرين بخصوص أهمية الرقابة الداخلية، إذ       
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ـ ،  في اتجاهات إدارتها، فإذا كانت اإلدارة العليا تؤمن بأهميـة الرقابـة            ن ذلـك   إف
دراك العاملين واستجابتهم في تنفيذ تلـك الـسياسات         سينعكس بشكل واضح على إ    

  .)51 ،2002حمد، أ( واإلجراءات
 ةتياآل وتتضمن عوامل الحصول على فهم لبيئة الرقابة المتعلقة باألمور البيئية

   :)434-433 ،1998االتحاد الدولي للمحاسبين، (
  .دةأداء وظائف مجلس اإلدارة ولجانه، المتعلقة بالضوابط البيئية للوح -
فلسفة اإلدارة وطريقة تشغيلها وأسلوبها تجاه قضايا البيئة، مثل جهودها لتحسين   -

األداء البيئي للوحدة والمشاركة في برامج التصديق على أنظمة اإلدارة البيئيـة            
 ردود أفعـال اإلدارة     وهذا يتضمن أيضاً  . والنشر الطوعي لتقارير األداء البيئي    

ك المتعلقة بمتطلبات الرقابة وااللتزام المفروضة تجاه التأثيرات الخارجية مثل تل
  . من قبل السلطات النظامية والوكاالت الملزمة

الهيكل التنظيمي للوحدة، وطرائق إناطة الصالحيات والمسؤوليات للتعامل مـع    -
  . األنشطة والمتطلبات البيئية

ـ "نظام الرقابة اإلدارية، وبضمنه وظيفة التدقيق الداخلي، وإجـراءات           - دقيق الت
  . وسياسات األفراد أو إجراءات الفصل المناسب بين الواجبات" البيئية

، الخصوصيات 14001ويحدد المعيار الدولي ألنظمة اإلدارة البيئية، المعيار 
  :)30 ،2001االنتوساي، (فضل ممارسات الوحدة تجاه األمور البيئية اآلتية أل

  .وضع سياسة بيئية -
نب البيئية والمقتضيات القانونية وغيرهـا فـي        عند التخطيط يتم مراعاة الجوا     -

  . ومرامي إدخال برامج إدارية ذات عالقة بالبيئةأهدافاالعتبار وتحديد 
عـالم بالمتطلبـات    تنفيذ الخطط والسياسات البيئية مثل تدريب المـوظفين، اإل         -

عـداد مخططـات    إالرئيسة توثيق أنظمة اإلدارة البيئية، تـشغيل األنظمـة و         
  . الطوارئ

راقبة واتخاذ اإلجراءات التصحيحية، تحديد أسباب عدم المطابقة مع الخطط          الم -
  . واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة ورقابة نظام اإلدارة البيئية

  . التدقيق اإلداري لكافة جوانب النظام -
   تقدير المخاطر 1-2-2

   )400( من خـالل المعيـار رقـم         )IFAC(عرف االتحاد الدولي للمحاسبين     
 (ISA NO. 400) مخاطر المعلومات الخاطئة، والتي تحدث في (مخاطر الرقابة بأنها

رصيد حساب أو طائفة من المعامالت التي يمكن أن تكون جوهريـة بمفردهـا أو               
عندما تجمع مع المعلومات الخاطئة في أرصدة أو طوائف أخرى والتي ال يمكـن              

سطة النظام المحاسبي أو نظام     منعها أو اكتشافها وتصحيحها في الوقت المناسب بوا       
  .)الرقابة الداخلية
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قد تتضمن المخاطر وجود معلومات خاطئة جوهرية في البيانات المالية بسبب 
أمور بيئية، وقد تكون المخاطر البيئية على مستوى البيانات المالية أو على مستوى             

اسـبين،  االتحـاد الـدولي للمح    (أرصدة الحسابات أو طائفة المعامالت وكما يأتي        
1998، 432(:   

  :  المخاطر البيئية على مستوى البيانات الماليةلىأمثلة ع
  .مخاطر تكاليف االلتزام الناشئة عن متطلبات تشريعية أو تعاقدية -
التأثيرات المحتملة لمتطلبات بيئية محددة من قبل الزبـائن، ولـردود أفعـالهم              -

  . الممكنة حول التصرف البيئي للوحدة
  ت واالتصال  المعلوما1-2-3

إن قضايا الرقابة المتصلة بعناصر البيانات المالية المتأثرة بالمسائل البيئيـة           
وباألخص ما يرتبط منها بالديون وااللتزامات أو األحكـام الخاصـة باألضـرار             

 ما تكون قضايا معقدة، وينبغـي االعتـراف بالتكـاليف    المتعلقة بالموجودات غالباً  
 للمبـادئ   ودات البيئية وتقديرها واإلبالغ عنهـا وفقـاً       البيئية وااللتزامات والموج  
  ). 15 ،2001االنتوساي، ( المحاسبية المقبولة عموماً

وتعد اإلدارة هي المسؤولة عن التقديرات المحاسبية التي تتضمنها البيانـات           
 استشارات فنية مـن مختـصين، كالمحاسـبين          طلب إلى  اإلدارة  تلجأ وقد،  المالية

ء البيئة اآلخرين، لمساعدتها في وضـع التقـديرات المحاسـبية    والمهندسين وخبرا 
االتحاد الدولي  (ات المتعلقة باألمور البيئية إذ يقوم هؤالء الخبراء باآلتي          فصاحواإل

   :)438-437 ،1998للمحاسبين، 
تحديد الحاالت التي يتم فيها إقرار االلتزامات والتقديرات ذات العالقة المطلوبة،  -

 موقع لتحديد فيما إذا حدث تلوث، أو فيمهندس بيئي بتحقيق أولي  قد يقوم    مثالً
  . لتحديد المسؤولية القانونية للوحدة في استعادة الموقعاًقد يستخدم محامي

تجميع المعلومات الضرورية التي تشكل أساس التقديرات أو تـوفير تفاصـيل             -
د يقوم خبير بيئي     ق  في البيانات المالية، مثالً    إفصاح إلىالمعلومات التي تحتاج    

بفحص الموقع لغرض المساعدة في تحديد الكمية الطبيعية لمستويات التلـوث،           
  . ودراسة الطرائق البديلة المقبولة في إصالح الموقع

المساعدة في تصميم خطط عالجية للملوثات التي طرحتها الوحدة أو المساعدة            -
  .في احتساب تكاليف تلك الخطط

   أنشطة الرقابة1-2-4
 فضالً عن بيئة الرقابة، التي وضعتها اإلدارة        –لسياسات واإلجراءات هي ا 

  .)Elder & Beasley, 2000, 295( الوحدة االقتصادية أهدافلتحقيق 
  ومن أمثلة السياسات واإلجراءات التي يتم وضعها على األمور البيئية اآلتي            

  :)434 ،1998االتحاد الدولي للمحاسبين، (
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 عن االلتزام بالقوانين واألنظمة     سات البيئية للوحدة، فضالًً   مراقبة االلتزام بالسيا   -
  . البيئية ذات العالقة

 تـسجيل الكميـات     االحتفاظ بنظام معلومات بيئي مناسب، والذي يتضمن مثالً        -
الفعلية للنفايات المنبعثة والخطرة، والخواص البيئيـة للمنتوجـات، وشـكاوى           

الوكاالت الملزمة وحدوث وتأثيرات    المساهمين، ونتائج التفتيش المنجز من قبل       
  .وغيرها..……الحوادث

 الكميات  مثالً،  توفير مطابقات للمعلومات البيئية مع المعلومات المالية المناسبة        -
  .  مع تكاليف التخلص من النفاياتاإلنتاجالفعلية لنفايات 

  . تحديد األمور البيئية المحتملة والطارئة ذات العالقة التي تؤثر على الوحدة -
   المتابعة 1-2-5

يم الدوري لمختلف مكونات الرقابـة الداخليـة،        يتعني المتابعة المستمرة والتق   
لتحديد إذا ما كانت تعمل كما هو مطلوب، ولتحديد مدى الحاجة إلجراء التطـوير              

ن أإذ  . والتحديث المطلوب لمسايرة الظروف وتفادي احتمال تقادم الرقابة الداخليـة         
ة عرضة للتقادم فقد يصبح مع مرور الزمن وتغير الظـروف           نظام الرقابة الداخلي  

غير مناسب، إن المعلومات الالزمة إلجراء التقويم والتحديث تتأتى مـن مـصادر             
مختلفة تشمل دراسة واقع نظام الرقابة الداخلية وتقارير المدقق الداخلي، والتقارير           

مثل الوكاالت المهتمـة    االستثنائية عن أنشطة الرقابة والتقارير بواسطة المنظمات        
 التي تخسرها الوحدة نتيجة عدم الوفاء بواجباتها تجاه         ىبحماية البيئة، وعدد الدعاو   

  . )Wiley & Sons, 1997, 249(البيئة 
  

   متطلبات نظام الرقابة الداخلية على األمور البيئية1-3
  : اآلتيفرايتطلب النظام السليم للرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي تو

   قوانين ومعايير بيئية 1-3-1
 تحسين نوعية الحياة وظروفها للمواطنين      إلىالقوانين والمعايير البيئية     تهدف

وذلك باإلبقاء على التوازن الطبيعي وتحقيـق       ،  وحماية البيئة وعناصرها المختلفة   
، بحيث  التنمية االقتصادية واالجتماعية وتحقيق مفهوم اإلدارة السليمة لعناصر البيئة        

يتم تجنب ووقف النشاطات المضرة بالبيئة واالستغناء عن المواد التي تنتج عنهـا             
  .)10 ،1996الشراري، (أخطار بيئية 

   نظام إدارة بيئية 1-3-2
جزء من اإلدارة الكلية للوحـدة      (عرفت اإلدارة البيئية من قبل البعض بأنها        

سؤوليات والممارسات وأساليب والتي تشمل الهيكل التنظيمي وتخطيط الفعاليات والم
العمل والعمليات والموارد لغرض تطوير وتنفيذ وإنجاز ومراجعة تنفيـذ الـسياسة            

   .)6 ،2000الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ( )البيئية
  أشخاص يقومون بعملية الرقابة البيئية 1-3-3
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كاليف التلوث البيئـي    حتى يكون قسم الرقابة الداخلية فاعالً في الرقابة على ت         
 المحاسـبة، االقتـصاد     إلـى  ، باإلضافة ن يضم مجموعة من االختصاصات    أيجب  

والتلوث البيئي وخبراء في الصناعة ومحللين ماليين وأخـصائيين فـي العالقـات             
  .)330 ،1999السقا، (العامة 

   المحاسبة البيئية1-3-4
و الخدمـة   ألمنـتج   لم تعد المعلومات المحاسبية قاصرة على تحديد تكاليف ا        

ثر ممارسة الوحـدة ألنـشطتها علـى البيئـة          أونتيجة النشاط، بل امتدت لتغطي      
واستخدام المعلومات الناجمة عن ذلك في مساندة محاسبة الدخل القومي وتطبيقـات       

  . عن مساندة المحاسبة الماليةفضالً، المحاسبة االدارية
تقرير عن معلومات الوحـدة      للقياس وال  منهاج( المحاسبة البيئية بأنها     وتعرف

ذات التاثير البيئي للوفاء باحتياجات األطراف المختلفة في المجتمع سواء كانوا من            
 ) البيئي للوحدةاألداءو من خارجها وبشكل يمكن من الرقابة وتقويم أداخل الوحدات 

  .)5 ،1999عبد السالم، (
  التدقيق البيئي 1-3-5

عبارة عن ( بأنه التدقيق البيئي  EPA/يكية  وكالة حماية البيئة االمرعرفتلقد 
 البيئية للوحدة، للتحقـق مـن       تللممارسافحص موضوعي منظم، دوري وموثوق      

 )الوفاء بالمتطلبات البيئية التي تفرضها القوانين المنظمة للبيئة او سياسات الوحـدة           
)www.epa.gov/sbo/auditbook_500.pdf(.  

 تـستخدمها   أداة( بأنـه     الداخلي  تعريف التدقيق البيئي   إمكانية باحثانيرى ال و
 اسـتخدام   أفـضل  الوحدة ذات التأثير البيئي كي تحقق        أنشطة لتقييم وتقويم    اإلدارة

  .)للموارد المتاحة والحصول على معلومات يمكن الوثوق بها
  

 في الشركة العامـة     ق على تكاليف التلوث البيئي    نظام الرقابة الداخلية المطب   واقع  
  للسمنت الشمالية

 نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي فـي الـشركة            لدراسة واقع 
 عدة مقابالت شخصية مع موظفين في عدة        باحثان ال أجرى،  العامة للسمنت الشمالية  

ر التي تم الحـديث     ، إذ تنوعت المحاو   مختلفة ويعملون في عدة إختصاصات      أقسام،
عنها وبحسب عالقتها بالموضوع، إذ مثلت هذه المحاور جوانـب إداريـة وفنيـة              

  . رقابيةوأخرىوجوانب محاسبية وجوانب تدقيقية 
 مع الكادر الفني    باحثان ال أجراهاوسيتم التعليق على المقابالت الشخصية التي       

قابلـة الشخـصية    التي وردت في اسـتمارة الم األسئلةفي الشركة وبحسب تسلسل   
 المـالك   أنيالحـظ   ذ  إ،  نموذج قياس فاعلية نظام الرقابة الداخليـة      أوالواردة في   

 االختـصاصات الفنيـة   بعضالوظيفي للشركة العامة للسمنت الشمالية يحوي على       
وإن كانت قليلة في مجال التلوث البيئي وسـبل إدارتـه بطريقـة        ،  والتي لها خبرة  

 خبرات في مجاالت وإختـصاصات مختلفـة        فيرتو  ضرورة إلى لما يدعو    علمية،
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مثل الكيمياء والطب والهندسة وغيرها مـن االختـصاصات         ،  فضالً عن المحاسبة  
 التلـوث   أمورن تدير وتراقب    أاالخرى الواجب توافرها في الشركة حتى تستطيع        

 لم  فرةاالمتوهذه الخبرات الفنية     أن إلى، ويشير استقراء الواقع     البيئي بصورة فعالة  
 عند تعيـين هـؤالء     اًو كانت شرط  ، أ تم الحصول عليها من خالل دورات تدريبية      ي

 على قضايا التلوث البيئـي فـي        هم، وإنما نمت هذه الخبرات نتيجة إطالع      األفراد
من خالل حضورهم عدة ندوات عقدتها جهات خارجيـة         وبعض الكتب والنشرات    

 توافر هذه الخبـرات فـي       أهميةوتأتي   .و هيئة البيئة سابقاً   أمثل جامعة الموصل    
  :أمرين
ن المواد التـي    أ، إذ   كبيرةن الشركة تعمل في قطاع معرض لمخاطر بيئية         إ -أوالً

ية المختلفة تعد مواد خطرة وتؤثر      اإلنتاجتطرحها الشركة من خالل المراحل      
على البيئة الداخلية والخارجية للشركة، فهي تتسبب في تلوث الجـو والمـاء         

 على قد تنعكس سلباً،  مجموعة من المشكالتإلىي بدورها والتربة والتي تؤد
  .إن لم تعالج بطريقة صحيحة وعلمية، الشركة

 إن الشركة تحكمها مجموعة من القوانين الواجبة التطبيق من قبـل جهـات              -ثانياً
ـ  بحماية البيئة وتقل   والتي تؤكد على االهتمام   خارجية،   ل حجـم الملوثـات     ي

 تعرضت لمخاطر    وإالّ يةاإلنتاج العملية   أثناءركة  والنفايات التي تطرحها الش   
  .فرض غرامات وعقوبات

ولذلك قامت الشركة باتباع مجموعة من الخطوات والتدابير الفنية فيما يخص           
 يجـب  إذ،   والتفي بالمتطلبات الواجبة التطبيق    أوليةقضايا التلوث البيئي وإن كانت      

وأهـم هـذه    كاليف التلوث البيئـي     تطويرها حتى تزداد فاعليتها في الرقابة على ت       
  :التدابير هي

 االهتمام ومتابعة قضايا    ا شعبة خاصة بكل معمل تابع لها مهمته       أو قسم   إنشاء .1 
  . البيئة والتلوث البيئي والمشكالت التي تنشأ عنه

 خـالل المراحـل     المطروحة مجموعة من الموجودات لتقليل الملوثات       متالكإ .2 
 لتركيـد   وأحواضي تمتلك مجموعة من مرسبات الغبار       ية المختلفة، فه  اإلنتاج
 والتي تسعى   األخرى ومختبرات وغيرها من الموجودات      إطفاء وأجهزةالمياه  

ـ              هالشركة من خاللها لحماية البيئة ومراقبة حاالت التلوث البيئي الـذي تحدث
 مجموعـة مـن الموجـودات       إلى بحاجة   هاأن ية المختلفة، إالّ  اإلنتاجالمراحل  

تعمل على تقليل حجم الملوثات التي      ،   الموجودات السابقة  إلىورة تضاف   طالمت
وذلـك مـن خـالل    ، تطرحها الشركة وكذلك التقليل من مخاطر هذه الملوثات      

  .ق علميةائمعالجتها بطر
 فهي  ، وضع مجموعة من الخطط والسياسات التي تعنى بحماية البيئة من التلوث           .3

 حد ممكن   أدنى إلى المختلفة   اإلنتاج مراحل    تقليل الغبار المنبعث من    إلىتسعى  
 النهـر حتـى     إلى إرجاعها التركيد قبل    أحواضوالعمل على تصفية المياه في      

  . الشركة من مسؤولياتها تجاه الغيرتخلي
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 بشأن التعامـل وتطبيـق      –ن كانت بدائية    إ و – اإلجراءات وضع مجموعة من     .4
و الوزارة التي تنتمـي اليهـا       أالخطط والسياسات البيئية والتي تضعها الشركة       

 تكلفها الدولة االهتمام ومتابعة قضايا التلوث       أخرىجهة خارجية   أي  و  أالشركة  
  .البيئي

  نشر بعض االحصاءات عن مقادير الملوثات البيئية التي تطرحها الـشركة، إالّ            .5
البيئي بشكل يالئم حاجة مـستخدمي       أداءهان الشركة لم تقم بنشر تقرير عن        أ

  .داء البيئي للشركةات األمعلوم
 تجاه الغير،  البيئية من مسؤولياتهاتخلي لكي ما تقوم به الشركةرغم معلى الو

 متسلسلة بشأن التعامل مع المخالفات البيئيـة للقـوانين          إجراءاتن عدم وجود    أ إالّ
 عند الحاجـة     حالة فوضى وعرقلة في العمل، فمثالً      إلى أدى والتعليمات   واألنظمة
لتزامات المحتملة يصعب توفير معلومات عن مقـدار االنحـراف عـن            لتقدير اال 

وهذا انعكـس   ،   وبالتالي مقدار المبالغ المخصصة لهذا االنحراف      ،المعايير المقدرة 
 بسبب مخالفاتها البيئية، ولكـن كـان هـذا قبـل             تحملتها الشركة  غراماتبشكل  

ولكن ،  ف الحالية و عقوبات بسبب الظرو   أ فال يوجد غرامات     اآلن ، أما 2003\4\9
 هنالك تأكيد من قبل وزارة البيئة بأن تقلل الشركة من كمية ملوثاتها ونفاياتهـا وإالّ          

  .تحملت غرامات وفرض عليها عقوبات بسبب مخالفاتها البيئية
 الكادر المحاسبي فـي الـشركة       إلى التي تم توجيهها     األسئلةاما فيما يخص    

 خبـرات   أواليحـوي مهـارات     الكـادر   هذا   أنيالحظ   ف العامة للسمنت الشمالية  
 يستطيعون التعامل مع قضايا التلوث البيئـي، ممـا          المحاسبةشخاص في مجال    أل

  :يأتي السلبية على الشركة وكما آثارهانعكست 
 يتم التعامل معهـا     إذ،  أخرى تتم معاملة تكاليف التلوث البيئي كأي تكلفة عادية          .1

واليوجـد أي   ،  للشركة بـشكل عـام    من خالل المجموعة المستندية والدفترية      
  . دفاتر خاصة لفصل هذه التكاليف بشكل مستقلأومستندات 
 تكاليف التلوث البيئي والتي تقوم الشركة بصرفها التسجل كتكاليف          إنمن هنا ف  

دون أي تمييز لهـا،     من   و األخرى تسجل مع باقي التكاليف      ، وإنما تلوث بيئي 
 وتسجل رواتب العمـال     اإلنتاجتكاليف   تسجل تكلفة مرسبات الغبار على       فمثالً

وهكـذا  ،   تركيد المياه على الرواتب العامة للشركة      أحواضالذين يعملون على    
  . فيما يخص جميع تكاليف التلوث البيئي والتي تم تحديدها في الشركة سابقاً

 في   عن تكاليف التلوث البيئي    فصاح سياسة معينة لإل   الشركة لم تتبن  ن  إكذلك ف 
  .لها األخرى بدمجها مع التكاليف تقوم ، وإنماتقاريرها الماليةحساباتها و

وليس لـديها   و تقدير إلتزامات بيئية محتملة،      أ لم تقم الشركة بتكوين احتياطيات       .2
  . للقيام بذلك معينةإجراءات

 نه اليتعامل مع قضايا التلـوث البيئـي       إ ف قسم الرقابة الداخلية في الشركة     أما
ورة جدية، فلم يحدد هذا القسم إجراءات التـدقيق الـداخلي            بص الذي تحدثه الشركة  

ولم يحدد حتى مجاالت التدقيق البيئي التي يفترض القيـام          ،  التي يفترض ممارستها  
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 التـي وضـعها      اليقوم بفحص الخطط والسياسات البيئيـة      نهإفذلك  كبها بالشركة،   
ـ      ومن ثم فهو   ،المسؤولون الخطـط  اءة وفاعليـة هـذه       اليستطيع الحكم علـى كف
 التقارير التي تظهر مقادير التلوث البيئي والدراسات التي تـتم           أنكما  . والسياسات

  . عن الملوثات البيئية وسبل معالجتها اليؤخذ رأي قسم الرقابة الداخلية فيها
تعاني من ضـعف     فإنها الرقابة الداخلية في الشركة      إجراءات  فيما يخص  أما

  :اآلتي من خالل ي، ويبدو ذلك واضحاًشديد فيما يخص تكاليف التلوث البيئ
 الرقابة على التلوث البيئي      تنفيذ ألغراض معينين   اًشخاصأ لم تخصص الشركة   .1

  .في الشركة
، المختـصة جهات  ال بالقوانين الموضوعة من قبل      ن الشركة غير ملتزمة حالياً    إ .2

وذلك لعدم وجود قوة تمنع هذه المخالفات وتفرض عقوبـات علـى المخـالف             
  .حكام القوانين والتعليماتأل

 رقابيـة   إجراءاتوجد  ت فيما يخص الشكاوى البيئية التي ترفع ضد الشركة، فال           .3
 الشركة تحملـت    نأ إذو كيفية التقليل من تلك الشكاوى،       ألمتابعة هذه الشكاوى    

غرامات خالل الفتـرات الـسابقة لمخالفتهـا لـبعض القـوانين والتعليمـات             
  .الموضوعة

  نظام محاسبي مكتوب يعد مرجعـاً      أو إداريو نظام   أة أي تعليمات     ليس للشرك  .4
 إذحالة معينة تخص قضايا التلوث البيئي، أو للموظفين حين حصول أي مشكلة 

تقدير اللتزامات بيئيـة     وأ إفصاحذا ما طلب منها أي      إ الشركة غير مستعدة     نأ
 يخص قضايا  محاسبي أو إداريبسبب عدم وجود نظام     ،  محتملة من القيام بذلك   

  .التلوث البيئي
  

  قياس درجة فاعلية نظام الرقابة الداخلية في الشركة على تكاليف التلوث البيئي
بعد وصف نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي في الشركة العامة         

 اآلتية بقياس فاعلية هذا النظام عن طريق المعادلة         باحثانللسمنت الشمالية، سيقوم ال   
  :)179 ،2000د اهللا، عب(

القيمة القياسية  /سئلة المجال نتيجة المقابلة   مجموع القيم المعطاة أل   = درجة الفاعلية   
  100 ×للمجال

 لكل مجال من مجاالت الرقابة على تكـاليف         أوزانعطاء  إ ب باحثانوقد قام ال  
مجال فني بيئي ومجال محاسبي      مجالين،    على باحثانالتلوث البيئي والتي قسمها ال    

  .يئيب
 اعطى المجال الفنـي     إذ،  5 – 1 المدى من    باحثان ذلك استخدم ال   ضالً عن ف

  :∗تيآل وكا)5( قيمة والمجال المحاسبي البيئي )4(البيئي قيمة 

                                                           
 .ا وردت بقائمة المقابالت الشخصية كماألسئلة ∗
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تحديد درجة فاعلية نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي فيما يخص             -
 :تيآلالمجال الفني البيئي وكا

  
  
 
  

اإلجابة نتيجة 
القيمة   يئيالفني الب: المجال   المقابلة

  القياسية
  ال  نعم

 ومعايير بيئية واجبة التطبيق على وأنظمة هل هناك قوانين .1
  0  4  4  .الشركة

و قسم خاص يهتم بأمور حماية البيئـة  أ هل هنالك شعبة خاصة   .2
  0  4  4  .من التلوث بكل معمل

  0  4  4  .تلوث بحماية البيئة من الى هل هنالك خطط معينة تعن.3
 هل هنالك إجراءات معينة ومتسلسلة بشأن تطبيـق الـسياسات           .4

  0  4  4  .البيئية

اذا كانت هنالك إجراءات معينـة ومتسلـسلة بـشأن تطبيـق             .5
السياسات البيئية، فهل يتم تنفيذ هذه االجراءات بصورة صحيحة      

  .كما هو مخطط
4  0  0  

 البيئي الناتج عن     هل هنالك تقارير خاصة تظهر مقادير التلوث       .6
  0  4  4  .كل معمل

 هل تتوافر خبرات ومهارات كافية تظهر مقادير التلوث البيئـي     .7
  0  0  4  . فنياًه معالجتوطرائقالناتج عن كل معمل 

 دورات  إقامة هل قامت الشركة بتطوير الكادر الفني من خالل          .8
 التعامل مع قـضايا التلـوث       تدريبية كي تزيد من فاعليتهم في     

  .البيئي
4  0  0  

 الخطوات التصحيحية مـن     القتراحهل هنالك إجراءات رقابية      .9
 واألنظمـة  مالحظة مخالفات بيئيـة للقـوانين        دقبل الشركة عن  

  .والتعليمات الرسمية
4  0  0  

و كان هنالك دعـاوى     أ تحملت غرامات    نأ لم يسبق للشركة     .10
  0  0  4  . بيئيةأمورقضائية بسبب 

هل لدى الشركة إجراءات معينة للتعامل مع النفايات الخطرة          .11
والتي تسبب تلوث للبيئة، وكيفية التخلص منها ، طبقاً للمتطلبات     

  .القانونية
4  0  0  

  0  0  4  .هل قامت الشركة بنشر تقرير عن إدائها البيئي .12
هل تمتلك الشركة موجودات معينة لتقليـل حـاالت التلـوث            .13

  0  4  4  .يئيالب
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  _  24  52  مجموع القيم القياسية للمجال

  
القيم القياسية  / نتيجة المقابلة   بنعم االجابةمجموع  = درجة فاعلية المجال الفني البيئي    

× 100  
 =24/52 × 100  
 =46% 

تحديد درجة فاعلية نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث البيئي فيما يخص             -
 :تيآلوكاالمجال المحاسبي البيئي 

  
  اإلجابة نتيجة المقابلة

القيمة   المحاسبي البيئي: المجال 
  ال  نعم  القياسية

 المصاريف التي تخـص حمايـة        معينة لتحديد  آلية هل هناك    .1
  0    5  .البيئة

هل تسجل المصاريف التي تصرف لحماية البيئة كمـصاريف         . 2
  0    5  .بيئية

مايـة البيئـة    اذا كانت تسجل المصاريف التـي تـصرف لح        . 3
 عنها ضـمن الكـشوفات      فصاحكمصاريف بيئية، فهل يتم اإل    

  .الختامية والدورية
5    0  

هل يتم استخدام سـجالت ومـستندات مناسـبة بخـصوص           . 4
  0    5  .مصاريف حماية البيئة

 عن  فصاح اإل هل تبنت الوحدة سياسة معينة وثابتة بخصوص      . 5
  0    5  .تكاليف حماية البيئة

ءات معينـة بخـصوص تقـدير إحتياطيـات         هل هنالك إجرا  . 6
  0    5  .وإلتزامات بيئية محتملة

و عالميـة للمحاسـبة     أهل يتم االعتماد على معايير محليـة        . 7
  0    5  . البيئيةالتأثيراتوالتدقيق عن 

رامج واالنشطة  هل يتم فحص الخطط البيئية الختبار كفاءة الب       . 8
  0    5  .البيئية وفاعليتها

ن صحة البيانات والمعلومـات الـواردة فـي         هل يتم التأكد م   . 9
  0    5  .التقارير الخاصة بحماية البيئة

لية متابعـة    في عم  فاعلقسم التدقيق الداخلي بدور     يسهم  هل  . 10
  0    5  .تنفيذ االمور البيئية

خـذ  أ، هل يتم شراء مكائن معينةك عند اتخاذ قرار استثماري  .11
    5  5  .االمور البيئية بنظر االعتبار

االمور البيئيـة  عن  هل تؤخذ مالحظات قسم التدقيق الداخلي       . 12
  0    5  .ةبنظر االعتبار من قبل مراكز المسؤولي

هل يتم التأكد من وجود وتشغيل الموجودات التـي تخـص           . 13
    5  5  .حماية البيئة كما هو مخطط لها

  0    5 ومحاسبي محدد ومكتوب يعـد      إداريهل لدى الوحدة نظام     . 14
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  اإلجابة نتيجة المقابلة
القيمة   المحاسبي البيئي: المجال 

  ال  نعم  القياسية
مـن   ويساعد على تنفيذ العمل بشكل ثابت        مرجعاً للموظفين 
  .الجتهاد فيما يخص االمور البيئيةدون فتح مجال ل

هل لدى الشركة خبرات ومهارات محاسبية تستطيع التعامل        . 15
  0    5  .مع قضايا التلوث البيئي محاسبياً

 إقامـة  من خالل    المحاسبيهل قامت الشركة بتطوير الكادر       .16
 فاعليتهم في التعامل مع قضايا التلوث       يادةلزدورات تدريبية   

  . محاسبياًالبيئي
5    0  

، ت للمـسؤوليا  اًالهيكل التنظيمي للوحدة تحديـد    يتضمن  هل  . 17
ينـين للرقابـة    ومن ضمنها الفصل بين الواجبات، ألفراد مع      

  .على االمور البيئية
5    0  

،  المخـاطر البيئيـة     رقابية لتقييم  إجراءات  لديكم هل يوجد . 18
    5  5  .البيئيةلمراقبة االلتزام بالقوانين واالنظمة و

 أومن داخـل الـشركة       رقابية لمعالجة    إجراءات لديكمهل  . 19
    5  5  . والمتعلقة بأمور بيئيةخارجها

  :تيآلبا معرفة لديكمهل  .20
 الميـاه الجوفيـة او    أو أية التزامات قد تنشأ نتيجة تلوث التربة      -

  .اه السطحيةالمي
  .امات قد تنشأ بسبب تلوث الجوالتز أية -
 من خارج الوحـدة، لـم يـتم         أطرافو  أ من موظفين    ى شكاو -

  .حسمها، تتعلق بأمور بيئية

5    0  

    20  100  مجموع القيم القياسية للمجال 

  
القيم /يجة المقابلة نت بنعماالجابةمجموع = درجة فاعلية المجال المحاسبي البيئي 

   100 ×القياسية
              =                         20 /100 × 100    

   =20%  

  االجابـة  مجمـوع = على تكاليف التلوث البيئي ةدرجة فاعلية نظام الرقابة الداخلي   
 نتيجة المقابلة لكل من المجـالين       بنعم
القـيم  /  البيئي والمحاسبي البيئي  الفني

  100 ×القياسية 
                                         =     44 / 152 × 100  

 =                                             29%   
 على تكـاليف التلـوث      المطبق في الشركة  بعد توضيح نظام الرقابة الداخلية      

، سـيتم   وقياس درجة فاعليته والذي كان ضعيفاً     الضعف فيه     نقاط وتوضيح،  البيئي
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فاعلية في الرقابة علـى تكـاليف        أكثر تطوير هذا النظام كي يصبح       فيما يأتي في  
   .التلوث البيئي

  
في الشركة العامة للسمنت   البيئي  نظام الرقابة الداخلية على تكاليف التلوث       تطوير  
  الشمالية

 تكاليف التلوث البيئي في والتعرف علـى    علىبعد تقييم نظام الرقابة الداخلية      
 الرقابة الداخلية على    نظاملتطوير   نموذجأوضع   اآلتينقاط الضعف فيه، سيتم في      

حتى تستطيع الشركة من خاللـه التعامـل مـع         ،  تكاليف التلوث البيئي في الشركة    
  .لةعالتلوث البيئي والتكاليف المرتبطة به بصورة فا

  :وفق اآلتيعلى  نموذجاأل بعرض الباحثانوسيقوم 
  
   المقترح نموذجاأل أهداف 3-1

  : اآلتيةهدافحقيق األ المقترح تنموذج من وراء األباحثان يبغي ال
 فاعليـة فـي     أكثر تطوير نظام الرقابة الداخلية القائم في الشركة، بحيث يصبح           .1

  .الرقابة على تكاليف التلوث البيئي
 تحديد عناصر تكاليف التلوث البيئي في الشركة والتي سيتم معالجتها من خالل             .2

  . المقترحنموذجإجراءات األ
   المقترح ذجنمولأل المبادئ األساسية 3-2
ن نظـام   أ التكامل بين الرقابة الداخلية البيئية والرقابة الداخلية في الـشركة، إذ             .1

  .الرقابة الداخلية البيئية سيكون جزءاً من نظام الرقابة الداخلية في الشركة
 إجراءات رقابية لجميع أنشطة وأنواع تكـاليف        نموذج الشمول، بحيث يحوي األ    .2

  .التلوث البيئي
 مجموعـة مـن اإلجـراءات       نموذجاألوقاية من مخاطر التلوث، إذ يتضمن        ال .3

الرقابية على األنشطة الفنية ذات التأثير البيئي بحيث يتم مراقبة التلوث البيئـي             
  .عند حدوثه ومحاولة تجنبه قدر اإلمكان

    تصنيف وترميز تكاليف التلوث البيئي3-3
 التلوث البيئي الموجـودة     يمكن تصنيف تكاليف التلوث البيئي بحسب مظاهر      

في الشركة، ويمكن ترميز هذه التكاليف كماهي موجودة في دليل حسابات الشركة،            
وذلـك  ،  على المستوى الثالثي للحساب   ) 9(نه سيتم ترميز هذه التكاليف بالرقم       أ إالّ

  : ها ضمن الحسابات األخرى وكما يأتيئلغرض إظهارها وعدم إخفا
والتـي يمكـن تـصنيفها      ) 319(معالجة التلوث البيئي     تكاليف أجور العاملين ل    .1

  :إلىوترميزها 
  ).3191(ويرمز لها بالرقم ،  أجور العاملين لمعالجة التلوث الجوي-
  ).3192(ويرمز لها بالرقم ،  أجور العاملين لمعالجة تلوث المياه-
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  ).3193(ويرمز لها بالرقم ،  أجور العاملين لمعالجة التلوث الضوضائي-
  ).3194(ر العاملين لمعالجة النفايات ويرمز لها بالرقم  أجو-

والتي يمكن تصنيفها   ) 329( تكاليف المستلزمات السلعية لمعالجة التلوث البيئي        .2
  :إلىوترميزها 

ويرمز لهـا بـالرقم     ،   لمعالجة التلوث الجوي    تكاليف المستلزمات السلعية   -
)3291.(  

ويرمـز لهـا بـالرقم      ،  وث المياه  تكاليف المستلزمات السلعية لمعالجة تل     -
)3292.(  

ويرمـز لهـا    ،   تكاليف المستلزمات السلعية لمعالجة التلوث الضوضائي      -
  ).3293(بالرقم 

  ).3294(ويرمز لها بالرقم ، تكاليف المستلزمات السلعية لمعالجة النفايات- 
يفها والتي يمكن تصن  ) 339( تكاليف المستلزمات الخدمية لمعالجة التلوث البيئي        .3

  :إلىوترميزها 
 ويرمز لها بـالرقم     ، تكاليف المستلزمات الخدمية لمعالجة التلوث الجوي      -

)3391(.  
ويرمـز لهـا بـالرقم      ،   تكاليف المستلزمات الخدمية لمعالجة تلوث المياه      -

)3392.(  
ويرمـز لهـا    ،   تكاليف المستلزمات الخدمية لمعالجة التلوث الضوضائي      -

  ).3393(بالرقم 
ويرمـز لهـا بـالرقم    ، لمستلزمات الخدمية لمعالجـة النفايـات   تكاليف ا -

)3394.(  
والتي يمكن ) 379( تكاليف اندثار الموجودات المخصصة لمعالجة التلوث البيئي .4

  :إلىتصنيفها وترميزها 
 ويرمز لها   ، تكاليف اندثار الموجودات المخصصة لمعالجة التلوث الجوي       -

  ).3791(بالرقم 
 ويرمز لهـا    ،موجودات المخصصة لمعالجة تلوث المياه     تكاليف اندثار ال   -

  ).3792(بالرقم 
 ، تكاليف اندثار الموجودات المخصصة لمعالجـة التلـوث الـضوضائي          -

  ).3793(ويرمز لها بالرقم 
ويرمز لها بالرقم   ،   تكاليف اندثار الموجودات المخصصة لمعالجة النفايات      -

)3794.(  
 التلوث البيئـي الـذي      بسبب تتحملها الشركة     تكاليف الغرامات والعقوبات التي    .5

  :إلىوالتي يمكن تصنيفها وترميزها ) 389(تحدثه 
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،  التلوث الجوي  بسبب  تكاليف الغرامات والعقوبات التي تتحملها الشركة         -
  ).3891(ويرمز لها بالرقم 

،  تلـوث الميـاه    بسبب تكاليف الغرامات والعقوبات التي تتحملها الشركة        -
  ).3892(لرقم ويرمز لها با

 التلـوث   بـسبب  تكاليف الغرامات والعقوبات التـي تتحملهـا الـشركة           -
  ).3893( ويرمز لها بالرقم ،الضوضائي

 ويرمز  ، النفايات بسبب تكاليف الغرامات والعقوبات التي تتحملها الشركة        -
  ).3894(لها بالرقم 

   المقترحنموذجاأل  متطلبات 3-4
  : المقترح هينموذجاأل متطلبات أهم أن باحثانيرى ال

  . قوانين ومعايير ومقاييس للملوثات البيئية المسموح بها.1
 نظام للرقابة   إعدادن إيمان االدارة واقتناعها بضرورة      أ البيئية، إذ    لإلدارة نطام   .2

  .مهماً أمراًعلى تكاليف التلوث البيئي يعد 
  .يئية كادر وظيفي له الخبرة والمعرفة الكافية بأمور الرقابة الب.3
  . نظام للمحاسبة عن تكاليف التلوث البيئي.4
فر الموثوقية فـي المعلومـات   اكي تتو،  إجراءات تدقيق النظام المحاسبي البيئي     .5

  . الجهات المستفيدة منهاإلىالتي يتم إيصالها 
   المقترحنموذج  إجراءات األ3-5

ية  إجراءات إداريـة وفنيـة وإجـراءات محاسـب      إلىسيتم تقسيم اإلجراءات    
  :وتدقيقية وكما يأتي

   اإلجراءات اإلدارية والفنية3-5-1
 تطوير الكادر الوظيفي الفني في الشركة لكي يستطيع التعامل مـع قـضايا              -والًأ

، وتستطيع  مما هو عليه في الوقت الحاضر     ،   فاعلية أكثرالتلوث البيئي بشكل    
  :اآلتيالشركة تطوير الكادر من خالل 

 وكيميائيين لهم معرفة وخبرة     أطباء الفني، مثل تعيين      زيادة اختصاصات الكادر   .1
  .في قضايا التلوث البيئي

 إقامة دورات داخلية ولمختلف االختصاصات الفنية، وذلك من خالل االسـتعانة            .2
بجهات من خارج الشركة والتي لها المعرفة والخبرة فـي مجـاالت التلـوث              

  .البيئي
دة الوعي لدى الكادر الفني فـي قـضايا          زيا هاأهداف المشاركة في ندوات تكون      .3

 وغيرهـا مـن الموضـوعات       أضراره، تقليلوسبل  ،  التلوث البيئي ومشكالته  
 هـذا   إدارة  المتعلقة بالتلوث البيئي والتي تعمل على زيـادة فاعليـة          األخرى
  .التلوث
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 االستعانة بجهات استشارية لها الخبرة والمعرفة في مجاالت التلوث البيئي كـي    .4
  .ن فاعلية الكادر الفني في التعامل مع قضايا التلوث البيئيتزيد م

  . اشتراك الشركة ببعض المجالت والنشرات التي تهتم بقضايا التلوث البيئي.5
  

 لغـرض الـسيطرة      الـشركة  تطوير االجراءات والتدابير الفنية التي تتبعها      -ثانياً
  :    التلوث البيئي كما يأتيوإدارة

ذي يهتم بقضايا التلوث البيئي بكل معمل، علـى الـشركة            فيما يخص القسم ال    .1
  :اآلتيةتطويره من النواحي 

 تنويع االختصاصات التي تعمل فيه، والتي يكون لها القدرة على التعامل مع             . أ
  .قضايا التلوث البيئي بشكل فعال

 يعد القـسم الـرئيس فـي إدارة         والذي آخرن يرتبط هذا القسم مع قسم       أ . ب
 أعماله ويقدم نتائج    أوامره،رة مباشرة، بحيث يتلقى هذا القسم       الشركة بصو 

  . الشركة إدارة القسم الرئيس في إلى
 المراقبة على التلوث البيئي بكل معمل، ويعمـل      أعمال يتولى هذا القسم     أن .جـ

 من تقويم الوضع البيئي في المعمل، كما يقوم بنشر تقرير عـن             التأكدعلى  
  .، وحسب حاجة المستفيدين منه دوريإداء المعمل البيئي بشكل

 زيادة فاعلية الخطط والسياسات التي وضعتها الشركة، بحيث تستطيع الـشركة            .2
جهـات  ال نسب التلوث البيئي المسموح بها والمحددة مـن قبـل            إلىالوصول  

  : يأتيما، وك المختصةخارجيةال
مـسموح   النسب ال  إلى  تخفيض الملوثات التي تطرحها الشركة بحيث تصل          .أ

  .بها قانوناً
  . النهرإلى إرجاعها التركيد قبل أحواضمعالجة المياه في   العمل على.ب
 أووذلك بحرقها ، ية المختلفةاإلنتاجد عن المراحل  معالجة النفايات التي تتول.جـ

  . ترى الشركة فاعليتهاأخرى أي طريقة ، أودفنها
  أو ة التي وضعتها الشركة    تطبيق الخطط والسياسات البيئي    إجراءات فيما يخص    .3

راءات بـشكل   ن على الشركة تطوير هذه االج     إ، ف  بها الجهات المسؤولة   ألزمتها
  : وكما يأتيتها زيادة فاعليإلىيؤدي 

ن يحتفظ القسم الرئيس في إدارة الشركة والذي يهتم بقضايا التلوث البيئـي             أ .أ
و أاخليـة   بنسخة عن الخطط والسياسات البيئية الموضوعة من قبل جهات د         

  .خارجية
ن يصدر هذا القسم التدابير الالزمة بخـصوص تطبيـق هـذه الخطـط              أ .ب

 في كل معمل    ذات العالقة  االقسام   إلى وتعمم هذه التدابير     ،والسياسات البيئية 
  .حسب واجبه ودورهبكل 

 الـشركة   إدارة القسم الرئيس فـي      إلى ةن ترفع هذه االقسام تقارير دوري     أ .ـج  
  . بهذا الخصوصأصدرهاتائج تطبيق التدابير التي تبلغه فيها عن ن
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حتى يتم تدقيقها   ،   الرقابة الداخلية في الشركة    إلى يرفع القسم الرئيس تقريره      .د
  .األخرى األقسام ماورد فيها من معلومات لدى واعتماد

 البيئي وليس فقط احصائيات متواضعة أدائها حتى تقوم الشركة بنشر تقرير عن       .4
  :تيالبيئية عليها القيام باآلعن ملوثاتها 

ـ داأ عـن    اً كل قسم مختص بقضايا التلوث البيئي بكل معمل تقرير         يرفع .أ  هئ
  .البيئي بشكل دوري

 الـشركة   إدارة يقوم القسم الرئيس المسؤول عن قضايا التلوث البيئي فـي            .ب
ويصدر عن الشركة بصورة ، بتجميع تقارير االقسام بكل معمل بتقرير واحد   

  .موحدة
ورد في التقرير الموحد من   يقوم قسم الرقابة الداخلية في الشركة بتدقيق ما  .ـج  

  .معلومات قبل نشره
،  حماية البيئة مـن التلـوث      ألغراضة   تطوير الموجودات التي تمتلكها الشرك     .5

 تستعين الشركة ببعض الجهات االستشارية بهذا المجال كي تساعدها          أنويمكن  
على الشركة إقتناءها والتي تساعد الـشركة فـي         في اقتراح الموجودات التي     

يـة  اإلنتاجالسيطرة على التلوث البيئي الذي تسببه الشركة خـالل المراحـل            
  .المختلفة

   االجراءات المحاسبية والتدقيقية3-5-2
وث  تطوير الكادر المحاسبي في الشركة بحيث يستطيع التعامل مع تكاليف التل       -أوالً

  :اآلتي أهمهاق ائ، ويتم ذلك بعدة طركمهاالبيئي والصعوبات التي تح
ت من خارج الشركة مثل     وذلك من خالل االستعانة بجها    ،   دورات تدريبية  إقامة .1

المكاتب االستشارية يتم من خاللها زيادة كفاءة الكـادر الـوظيفي           أو  الجامعة  
  . المعرفة في التعامل مع تكاليف التلوث البيئيوإكسابهمالمحاسبي 

 بعض البلدان التي لها تجربة ناجحـة فـي تطبيـق            إلى االشخاص    إيفاد بعض  .2
كفاء للقيام بذلك حتـى     أالمحاسبة البيئية مثل دولة مصر، ويتم اختيار اشخاص         

  . عودتهم من االيفادديتمكنوا من تدريب الكادر الوظيفي المحاسبي عن
الوعي  زيادة   إلى عقد مؤتمرات وندوات في مجال تكاليف التلوث البيئي تهدف           .3

  .والمعرفة بقضايا التلوث البيئي
 يحملون مؤهالت وخبرات في مجاالت التلوث البيئي وكيفيـة          أكفاء أفراد تعيين   .4

  .التعامل معه محاسبياً
 اشتراك الشركة ببعض المجالت والنشرات التي تهتم بقضايا التلـوث البيئـي             .5

  .محاسبياً
لشركة بحيث تستطيع التعامـل مـع        تطوير المجموعة المستندية والدفترية ل     -ثانياً

  :تيوم الشركة بذلك عليها القيام باآلتكاليف التلوث البيئي، ولكي تق
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 إعداد والسياسات البيئية للشركة، ويتم ذلك من خالل         هدافواأل تحديد االنشطة    .1
دارة الصناعية، قسم التخطيط    قسم اإل (كراس من قبل جميع االقسام ذات العالقة        

  :اآلتي والذي يذكر فيه )المالية، قسم البحوثوالمتابعة، قسم 
 االنشطة والخطط البيئية التي حددتها الشركة مسبقاً، مثل مرسبات الغبـار،            .أ

  . كل مايتعلق بهما من نفقة يعد تكاليف بيئيةنأ إذ التركيد، ضاأحو
 لتحديد تكاليف التلوث البيئي والتي لم يتم ذكرها ضمن الخطـط            آلية وضع   .ب

البيئية، مثالً الغرامات التي تتحملها الـشركة نتيجـة مخالفاتهـا            هدافواأل
 هذا النوع من التكاليف يقع ضمن تكاليف التلوث البيئي بشكل           نأ إذالبيئية،  
 فيما يخص التكاليف التي تنشأ بشكل غير مباشر، فيمكن وضع           أمامباشر،  

 هـذه    لتحميل تكاليف التلوث البيئي بما يخصها من       واألسسبعض المعايير   
  .التكاليف

يخصص لهذه المـستندات لـون       التكاليف السابقة في مستندات خاصة، و      إثبات .2
  .يميزها عن بقية المستندات في الشركة خاص بها

 فضالً عن االجراءات والخطوات التي تمر بها المستندات في الـشركة، تمـر              .3
 جاء بها مـن      قسم البيئة للتأكد من صحة ما      إلىمستندات تكاليف التلوث البيئي     

  .معلومات
 على الشركة   نأ إذ،   معينة أسسوفق  على   تقدير تكاليف التلوث البيئي المحتملة       .4

 يتم تقـدير الغرامـات البيئيـة    تكوين مخصصات لتكاليف بيئية محتملة، فمثالً  
المحتمل ترتبها على الشركة كنسبة من الغرامات التي تحملتها الشركة في تلك            

 المخصص من خالل لجنة تتكون من عـدة اختـصاصات          و يتم تقدير  ، أ الفترة
  . ترى الشركة فاعليتهاأخرىو بطريقة أمحاسبية وفنية وقانونية، 

 يتم احتساب اندثار الموجود البيئي عن طريق التعليمات والمبادىء السارية في            .5
، حدها غرض بيئي  أ متعددة   ألغراض اذا كان الموجود يستخدم      أما ،هذا المجال 
و عـن طريـق     أحسب معدالت ونسب معينـة      باب اندثاره السنوي    فيتم احتس 

  .التقدير
ه علـى   ء على النظام المحاسبي للشركة وبما يكفل احتوا       التعديالت بعض   إدخال .6

 بضمنها تعديل دليل النظام المحاسبي الموحـد      متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية     
  .باحثانكما اقترحه ال

خـالل   من أو أصالً بسجالت الشركة الموجودة ماإ تكاليف التلوث البيئي تسجل  .7
نه في الوقت الحالي يمكن     أ باحثانويرى ال . سجالت خاصة توضع لهذا الغرض    

زها عن  ي مع ضرورة تمي   صالًأتسجيل هذه التكاليف بسجالت الشركة الموجودة       
 يـضاف   فمـثالً -  أي التدمج مع غيرها من التكـاليف       -غيرها من التكاليف    

يزهـا عـن    يليتم تم ،   التلوث البيئي على بند التكاليف المعين      مصطلح لمعالجة 
علـى   ، فعلى سبيل المثال تسجل رواتب العـاملين  األخرىغيرها من التكاليف    
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 وهكـذا تـسجل بقيـة       تب العاملين لمعالجة تلوث المياه    رواك التركيد   أحواض
  .ذجنموالف تكاليف التلوث البيئي ضمن هذا التكاليف كما مر تفصيلها في تصني

 يتم فتح حساب استاذ فرعي، يسجل فيه تكاليف التلوث البيئي كما حـددت فـي            .8
  .ستاذ تكاليف التلوث البيئيأ المقترح، يسمى هذا الحساب بحساب نموذجاأل

 عن تكاليف التلوث البيئي في صلب القوائم المالية، ويمكن إلحـاق            فصاح يتم اإل  .9
ن تكـاليف التلـوث البيئـي بـصورة         تكاليف التلوث البيئي بتقارير وقوائم تبي     

 فيما يخص االستخدامات الداخلية لتكاليف التلوث البيئي فإنه يمكن          أماتفصيلية،  
  .شكل تشاءوبأي  التقارير التي تحتاجها الجهات الداخلية في أي وقت إعداد

 اعتماد كراس يتم فيه تثبيت المعايير ونسب التلوث البيئي المسموح بها والقوانين         .10
  .تشريعات البيئية والخطط والسياسات البيئية التي اعتمدتها الشركةوال

 تحديد مجاالت التدقيق البيئي التي يجب إخضاعها لعمليات التدقيق والتي أهمهـا    .11
  :اآلتي

 التأكد من االلتزام بالقوانين والمعايير والمقاييس البيئية الموضوعة من قبل           .أ
  .ت ونسب الضوضاء المسموح بهماجهات خارجية، كحدود انبعاث الملوثا

  . تدقيق السياسات ونظم اإلدارة البيئية فيما يخص التلوث البيئي.ب
 تدقيق المستندات والسجالت التي يتم تثبيت وتسجيل تكاليف التلوث البيئي           .ـج

  .فيها
 عن مستويات وتكاليف التلـوث      فصاح تدقيق التقارير والقوائم التي يتم اإل      .د

  .البيئي فيها
 على قسم الرقابة الداخلية التعرف على سياسة الشركة فيما يخص الحفاظ على             .12

 هذه أهدافن عليه االطالع على أالبيئية الداخلية والخارجية بصورة كافية، إذ  
وهل أنها مطابقة للقوانين والمعايير     ،  السياسات واإلجراءات الخاصة بتنفيذها   

  .الخاصة بذلك
يس الخاصة بأداء الشركة البيئي، ووضع اآللية        وضع بعض المؤشرات والمقاي    .13

الالزمة للحصول على المعلومات المطلوبة لتقييم مدى كفاءة الـشركة فـي            
  .تطبيق السياسات البيئية

 انحرافات في التطبيق عما هو مخطـط        أيةذا ما اكتشف قسم الرقابة الداخلية       إ .14
، هذه االنحرافـات   التعرف على أسباب     هن علي إ وسياسات بيئية، ف   أهدافمن  

  . الجهات المعنية بذلكإلىومن ثم إيصال توصياته 
ن أ على قسم الرقابة الداخلية متابعة قسم البيئة في كل معمـل، للتأكـد مـن                 .15

  .الموجودات البيئية موجودة وهي تعمل كما هو مخطط لها
ر  على قسم الرقابة الداخلية متابعة قسم البيئة، بضرورة الحصول على تقـاري            .16

دورية يوضح فيه األضرار البيئية المحتملة للمنتج خالل دورة حياتـه مـن             
اجـه وتوزيعـه وحتـى نهايـة         بإنت لحظة الحصول على المادة الخام مروراً     

  .استخدامه
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 يقوم قسم الرقابة الداخلية بتدقيق ما ورد في تقرير دورة حياة المنتج وتحديـد               .17
  .د االلتزامات البيئية المرتبطة بهاالتأثيرات البيئية السلبية حتى يتم تحدي

 فحص جميع القيود الدفترية الخاصة بالبرامج واألنشطة البيئية والتأكـد مـن             .18
  .صحة المستندات المؤيدة لها

 فحص جميع المستندات المؤيدة لألحداث المالية وغير المالية المتعلقة بالجوانب .19
  .ركةالبيئية للش

ندات واسـتيفائها لجميـع الـشروط الـشكلية          التأكد من صحة هـذه المـست       .20
  .والموضوعية

 تثبيت المخالفات البيئية التي تم اكتشافها من خالل تـدقيق أعمـال الـشركة               .21
المختلفة التي لها عالقة بتكاليف التلوث البيئـي واتخـاذ التـدابير الكفيلـة              

  .بمعالجتها
فها وتثبيتها مـن قبـل       متابعة اإلجراءات التصحيحية للمخالفات التي تم اكتشا       .22

  .األقسام المعنية بذلك
و القيام ببعض المـشاريع     أ اقتناء بعض الموجودات     أرادت ما   إذان الشركة   إ .23

و هـذه   أن هذا الموجـود     أعليها مراجعة قسم الرقابة الداخلية لكي تتأكد من         
 تكاليف تلوث بيئي محتملة ممكن ترتبها على الشركة         أيةالمشاريع خالية من    

  .و القيام بهذه المشاريعأما قامت باقتناء الموجود  إذا
 تتعلق بالتلوث البيئي الذي أحدثتـه،       ألسباب ضد الشركة شكوى     ت اذا ما رفع   .24

ن تمر على قسم الرقابة الداخلية لغرض التأكد من مـدى           أن الشكوى يجب    إف
  .صحتها، ومن ثم يتم عرضها على قسم الشؤون القانونية إلجراء الالزم

  
  تنتاجات والتوصياتاالس

  االستنتاجات
ن هذه المواضيع   أ، إذ   سائل التلوث البيئي مازال ضعيفاً    ن االهتمام بالبيئة وم   إ .1

  . من األمور الثانوية في الشركةدتع
الرغم من وجود بعض    على   ضعف الوعي البيئي لدى الموظفين في الشركة،         .2

  .وضوعالدراسات واالختصاصات الوظيفية والتي تهتم بهذا الم
ن هنالـك مخالفـات بيئيـة       أ هنالك جوانب قصور في أداء الشركة البيئي، إذ          .3

للقوانين والمعايير والحدود المسموح بها للملوثات، والتـي حـددتها هيئـات            
  .مختصة بهذا المجال

 إن أنشطة الشركة لها تأثيرات سلبية على البيئة، إذ يتولد عن أنشطتها ملوثات              .4 
  . وكذلك يتولد عن أنشطتها النفاياتجوية وملوثات مياه

التعامل مع تكـاليف التلـوث       هنالك ضعف في النظام المحاسبي للشركة في         .5
 فصاحن النظام المحاسبي فيها ال يحوي أية آلية معينة للقياس واإل          أإذ  ،  البيئي
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وذلك من  ،  إخفاء تكاليف التلوث البيئي   ذ يتم   إ،  عن هذه التكاليف بشكل واضح    
  .مع بقية التكاليف األخرى في الشركةخالل دمجها 

ن قسم المالية وبقية األقـسام الفنيـة        أ ضعف الكادر الوظيفي في الشركة، إذ        .6
األخرى تعاني من نقص في الخبرات والمؤهالت التي لها معرفة وخبرة في            

  .مجاالت التلوث البيئي والتعامل معه محاسبياً وفنياً
نه ألداخلية على تكاليف التلوث البيئي، إذ        هنالك ضعف في إجراءات الرقابة ا      .7

 تتم العملية   ، وإنما ال يوجد إجراءات رقابية خاصة على تكاليف التلوث البيئي        
دون أي تمييـز    من  الرقابية من خالل نظام الرقابة الداخلية العام في الشركة          

   .إلجراءات الرقابة على تكاليف التلوث البيئي
  
  
  

  التوصيات
جل الحفـاظ علـى البيئـة مـن     أخطط وسياسات جدية من    على الشركة تبني     .1

ن واقع الملوثات أية المختلفة للشركة، إذ اإلنتاجالملوثات التي تصدرها المراحل 
 زيادة نسبة الملوثات التي تطرحها الشركة عن النسب         إلىالبيئية للشركة يشير    

  .المسموح بها
 مـستويات التلـوث     إعداد وتطوير معايير ومقاييس على مستوى الوزارة تبين        .2

 تتحملها الشركة في حالة تجاوزها      أن تي يمكن البيئي المسموح بها والعقوبات ال    
  .لهذه النسب المسموح بها

 عن تكاليف التلوث البيئي كمـا ورد فـي          فصاحأن يتم التثبيت والتسجيل واإل     .3
  .باحثان المقترح الذي عرضه النموذجاأل

 حتى يستطيع التعامل مـع قـضايا        تطوير الكادر المحاسبي والفني في الشركة      .4
ويمكن القيام بذلك من    ،  التلوث البيئي والتكاليف المرتبطة به بشكل فاعل وكفوء       

 نمـوذج التي وردت فـي األ    وخالل اتباع اإلجراءات المقترحة لتطوير الكادر       
  .المقترح

على ديوان الرقابة المالية والجهات المختصة األخرى بقضايا التلـوث البيئـي             .5
ة عليه زيادة تأكيدهم على الشركات بضرورة التقيد بنسب التلوث البيئي           والرقاب

  .المسموح بها ومتابعتهم لذلك بصورة جدية
فاعليـة   إذا ما أرادت زيـادة ،  المقترحنموذج ما ورد في األ  إتباععلى الشركة    .6

  . هانظام الرقابة الداخلية في
ط وعلى كافة المستويات  مراعاة التأثيرات البيئية في مرحلة التخطيعلى الشركة .7

ومختلف المجاالت، إذ يساعد ذلك على ممارسة التخطـيط الـسليم والمتابعـة             
 .الخاصة بذلك الفاعلة من قبل االقسام واإلدارات
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 البيئية في المناهج الدراسية لطلبة المعاهد والبكـالوريوس         المحاسبةإدخال مادة    .8
لتلوث البيئـي والتكـاليف      يستطيعوا التعامل مع قضايا ا     ، كي في قسم المحاسبة  

 . أدائهم لوظائفهم في المستقبلعندالمرتبطة به بصورة فاعلة 
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