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  ))تكالیف البیئة  ((  
  

  مفهوم تكالیف البیئة
( تتمثل تكالیف البیئة فى جمیع التضحیات التى تتحملها المنشأة من أجـل منـع وتجنـب اإلضـرار بالبیئـة  

وتجنــب اإلضــرار بالبیئــة فــى الوقــت الحاضــر أو فــى المــستقبل نتیجــة مزاولتهــا )  التربــة – المــاء –الهـواء 
صحیح األخطاء واألضرار المترتبة على قرارات اتخذتها ولها أثار سـلبیة علـى ألنشطتها المختلفة وألجل ت

  .البیئة
  

  منافع دراسة تكالیف البیئة
 تمكن ادارة المنشأة من زیادة كفاءة استخدام عناصر مدخالت التشغیل وتحسین مستوى األداء -١

ى تضمن جودة اإلنتاج وتقلیل البیئى واختیار المدخالت المناسبة للتشغیل من الخامات والطاقات والت
  .التأثیر السلبى على البیئة

  

 تحمیلها على األنشطة المسببة لها ثم على المنتجات وبالتالى تحدید التكلفة السلیمة لهذه المنتجات -٢
  .ومقابلتها باإلیرادات وبالتالى ترشید قرارات التسعیر وتحسین أوضاع المنشأة

  

  .أة وتحسین سمعتها وبالتالى قیمتها فى سوق المال تحسین األداء األقتصادى للمنش-٣
  

  األثار السلبیة لعدم قیاس التكالیف البیئیة# 
 تدنى مـستویات جـودة األداء البیئـى وبالتـالى یترتـب علیـه تحمـل تـضحیات كثیـرة تتمثـل فـى الغرامـات -١

 األداء البیئى بـل قـد یـصل والحرمان من الحوافز االستثماریة التى تمنحها الدولة للمنشأت الملتزمة بجودة
  .االمر إلى منع المنشأت غیر الملتزمة من مزاولة نشاطها

  

  . تراجع القدرة التنافسیة للمنشأة مع ارتفاع تكالیف االنتاج نتیجة االستخدام غیر السلیم للمدخالت-٢
  

ال  اتخــاذ قــرارات غیــر ســـلیمة فــى مجــال تـــسعیر المنتجــات وطــرق التـــصرف فــى مخلفــات التـــشغیل و-٣
ـــزداد هـــذه األهمیـــة  ـــل ت ـــشأت القائمـــة ب ـــى المن ـــة عل ـــاس ودراســـة تكـــالیف البیئ ـــة وضـــرورة قی تقتـــصر أهمی
للمــشروعات الجدیــدة المقترحــة حیــث یجــب دراســة التكــالیف البیئیــة المرتبطــة بهــا ودراســة أثــر ذلــك علــى 

د أخـذ البعـد البیئـى فـى التدفقات النقدیة الداخلـة والخارجـة وتحدیـد القیمـة االقتـصادیة للمـشروع المقتـرح بعـ
  .األعتبار
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  :أهمیة البعد البیئى 
 وقد حدد مجموعة مـن المعـاییر والـضوابط لـألداء البیئـى ١٩٩٤ لسنة ٤صدر قانون البیئة المصرى رقم 

التـى یجــب األلتــزام بهــا عنــد دراسـة وتقیــیم المــشروعات األســتثماریة الجدیــدة بمـا یــضمن حمایــة البیئــة مــن 
  .ٕاقامة وتشغیل هذه المشروعات من ناحیة أخرىناحیة واقتصادیة و

  تكلم عن التبویبات المختلفة لتكالیف البیئة ؟
  :ویمكن تبویب تكالیف البیئة كما یلى

  : من حیث أسباب حدوثها وتحملها تنقسم إلى- اوال 
  )تكالیف زراعیة(تكالیف تحدث ألسباب قانونیة تنظیمیة ) ١(

ألسباب متعلقة بـالقوانین البیئیـة التـى تفـرض علـى المنـشأت لحمایـة وهى التكالیف التى تتحملها المنشأت 
  .تكالیف منع األنبعاثات الضارة بالهواء، البیئة مثل تكالیف معالجة وتصریف النفایات

  

  تكالیف ألسباب اجتماعیة وحضاریة) ٢(
 مثــل تكــالیف وهــى التكــالیف التــى تتحملهــا المنــشأة لتحــسین ســمعتها وصــورتها وتقویــة عالقتهــا بــالمجتمع

كـذلك تكـالیف البـرامج التحذیریـة ، تنمیة المناطق المحیطة بالمنشأة بالتشجیر والتعلـیم والـصحة إلـى أخـره 
  .وتكالیف المؤتمرات وتكالیف تقاریر البیئة

  

  تكالیف تحدث ألسباب خاصة بالمستهلك) ٣(
 منتجـات غیـر ضـارة وصـدیقة هى التكالیف التـى تتحملهـا المنـشأة لتلبیـة رغبـات المـستهلكین فـى اسـتخدام

  .للبیئة مثل أختیار نوع من الصبغات للمالبس 
  

   من حیث المدى الزمنى لالنتفاع بالتكلفة- :ثانیا 
  تكالیف بیئیة رأسمالیة) ١(

وهى ترتبط بالمنافع االقتصادیة التى تحققها المنشأت فى المستقبل مثل تكالیف منع أو خفض التلوث أو 
فالتـــر فـــى مـــصانع االســـمنت لمنـــع االنبعاثـــات الـــضارة وكـــذلك تكـــالیف انـــشاء حفـــظ البیئـــة مثـــل تركیـــب 

  .محطات لمعالجة میاة المصانع قبل صرفها وهى توزع على فترات االستفادة منها
  

  تكالیف بیئیة جاریة) ٢(
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وهـى تـرتبط بــالفترة التـى تحـدث فیهــا مثـل تكـالیف الفحــص للمـدخالت والمخرجـات وغرامــات عـدم االلتــزام 
  .م البیئیة وتكالیف معالجة النفایات وهى تحمل على الفترة التى تحدث فیهابالنظ

  
  
  

   من حیث عالقة تكالیف البیئة بدورة حیاة المنتج-:ثالثا 
   تكالیف بیئیة قبل اإلنتاج-١

وتــشمل تكــالیف التجهیــز والتــصمیم للمنــتج وتحدیــد العملیــات المناســبة لتحقیــق جــودة األداء بــه وتوصــیف 
  .تقییم اجراءات حمایة البیئةالمدخالت و

   تكالیف بیئیة خالل مراحل التشغیل أو اإلنتاج-٢
مثـــل تكـــالیف الفحـــص والقیـــاس والتقیـــیم وتكـــالیف تـــشغیل وصـــیانة األجهـــزة والمعـــدات المرتبطـــة بتحـــسین 

  .األداء البیئى وتكالیف إزالة األضرار إلى أخره
  ًبال التكالیف البیئیة البعدیة المحتملة الحدوث مستق-٣

تكــالیف معالجــة النفایــات وتكــالیف إحــالل خــزان مــواد خطــرة متقــادم وتكــالیف فــك أجهــزة ومعــدات بیئیــة 
  .أنتهى الغرض منها

  

   من حیث ارتباط تكالیف البیئة بأنشطة األداء البیئى-:رابعا 
   تكالیف رقابة األداء البیئى-١

ارة بالبیئـــة والمترتبـــة علـــى أداء المنـــشأة وهـــى تكـــالیف تتحملهـــا المنـــشأة ألجـــل منـــع أو تقلیـــل األثـــار الـــض
  :ألنشطتها المختلفة وهى نوعین

   تكالیف المنع-أ
تشمل تكالیف األنشطة التى تصمم خصیصا للعمل على تجنب حدوث أثـار سـلبیة علـى البیئـة سـواء فـى 

  .مرحلة ما قبل اإلنتاج أو فى مراحل اإلنتاج أو التعبئة والتسویق وحتى وصول المنتج للمستهلك
   تكالیف أنشطة القیاس والتقییم-ب

وتتمثل فى تكالیف األنشطة التى تحث على متابعة المصادر المختلفة لإلضـرار بالبیئـة وقیاسـها والتقریـر 
ًعنهـــا أوال بـــأول مثـــل تكـــالیف متابعـــة وقیـــاس مـــستویات االنبعاثـــات الـــضارة مـــن األدخنـــة أو الغـــازات أو 

ضا تكــالیف األنـــشطة المكتبیــة المرتبطــة بالتعـــاون مــع جهـــات وتــشمل أیـــ، األبخــرة داخــل وخـــارج المنــشأة
  .وأجهزة حمایة البیئة
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   تكالیف الفشل فى رقابة األداء البیئى-٢
) خارجیــة(وهــى التكــالیف التــى تتحملهــا المنــشأة لعــالج اإلضــرار بالبیئــة التــى نتجــت عــن أنــشطة المنــشأة 

  :وهى نوعان
  
  
   تكالیف صریحة-أ

  ات وتكالیف معالجة المخلفات والزیادة فى تكالیف الرعایة الصحیة للعاملینمثل التعویضات والغرام
   تكالیف ضمنیة-ب

وتتمثل فى تكالیف نقص الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین بسبب األمراض وزیـادة معـدل دوران العمالـة والتقاعـد 
ا فــى الــسوق المبكــر ومایترتــب علیــه مــن تعویــضات للعــاملین وكــذلك تــأثر ســمعة المنــشأة ونقــص حــصته

  .وانخفاض مقدرتها التنافسیة بسبب عدم تحقیق مستوى جید لألداء البیئى
  

  :ٕمدخل المحاسبة عن تكالیف البیئة وادارة المخلفات الخطرة: ًأوال 
وقـد تتمثــل هـذه المخلفــات ، ًتعتبـر المخلفـات الخطــرة منـتج فرعــى مـستمرا للعملیــات التـى تقــوم بهـا المنــشأة

 أو مــسببة للتأكــل أو الــصدأ أو ضــارة بالكائنــات الحیــة بــسبب خواصــها –لألشــتعال مــواد قابلــة ( الخطــرة 
  )إلخ. . . الحمضیة أو القلویة أو مواد مشعة أو غازات كبریتیة 

  
  :المشاكل المحاسبیة التى تترتب على المخلفات الخطرة ومنها

و خطـوط اإلنتـاج المتـسببة فـى تحمیل تكالیف البیئة المترتبة على المخلفات الخطرة على المنتجات أ) ١(
  .حدوثها

  .تقییم بدائل وطرق المنع أو تخفیض هذه المخلفات) ٢(
  .تقییم األصول والتجهیزات التى تتأثر بهذه المخلفات) ٣(
  

ویمكــن للمنــشأة أن تتبنــى برنامجــا لتخفــیض المخلفــات الخطــرة وذلــك بتحدیــد إجــراءات وخطــوات تجمیــع 
واع ودرجـــة خطـــورة هـــذه المخلفـــات ثـــم تحدیـــد بـــدائل تخفـــیض هـــذه المعلومـــات مـــن مـــصادر وكمیـــات وانـــ

  .المخلفات ثم اختیار البدیل األفضل لتخفیض إلى أقل تكلفة ممكنة
  

  :ویمر برنامج تخفیض تكالیف التلوث ومعالجة المخلفات الخطرة ورقابتها بعدة مراحل منها
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تخفـیض التكـالیف ورقابتهـا حـسب  إجراء حصر شامل لجمیع عناصر تلوث البیئة وتبویبهـا ألعـراض -١
نوع وكمیة عنصر التلوث مثل كمیة تلوث الهواء أو الماء أو كمیـة النفایـات الـصناعیة أو حـسب مـصدر 

  :عنصر التلوث مثل
  . عملیات تشغیل الخامات-
  . نفایات خطوط التشغیل أو التسریب من األالت والمعدات أو مستودعات تخزین الخامات والمنتجات-
  .ً وتحدید أولویة عناصر التلوث فى المنع والرقابة وذلك فى الحدود المسموح بها بیئیا ترتیب-٢
ٕ دراســة وتقیــیم البــدائل الممكنــة لمعالجــة المخلفــات واختیــار أفــضلها وفقــا لظــروف وامكانیــات المنــشأة-٣ ٕ ،

نتجـات أو وتتمثل اسالیب تخفیض ورقابـة المخلفـات الخطـرة فـى تقلیـل مـصادرها سـواء بتغییـر تـصمیم الم
ٕالعملیات الصناعیة أو بتغییر مدخالت النشاط أو إعادة تدویرها واستخدامها بتغییر الترتیب الكیمیـائى أو 

  .الحیوى لها أو التخلص منها عن طریق دفنها أو صرفها فى البحار
  

ٕوبدراســـة المنـــافع والتكـــالیف لكـــال مـــن هـــذه األســـالیب ومعرفـــة طبیعـــة نـــشاط المنـــشأة وامكانیاتهـــا ال قیمیـــة ً
والمالیة وفى ضوء مستویات األداء البیئى المستخدمة یمكـن إختیـار األسـلوب األمثـل لتخفـیض المخلفـات 

  .الخطرة بأقل تكلفى ممكنة
  

  :أثبتت أن)  الغزل والنسیج -األسمنت ( وقد أجریت دراسات على بعض الشركات 
ت فـى التكـالیف وزیـادة فـى اإلیـرادات تبنى برامج تحسین مـستوى األداء البیئـى للمنـشأة قـد أدى إلـى وفـورا

  .وخاصة الصادرات وبالتالى وزیادة أرباح هذه الشركات
  

  التقریر عن تكالیف األداء البیئى
  :یمكن أقتراح النماذج التالیة للتقریر عن تكالیف األداء البیئى للمنشأة مثل

   التقریر األول-١
قابـــة التكــالیف الجاریــة لجمیـــع أنــشطة المنـــشأة تقریــر دوریــة داخلیـــة لخدمــة اإلدارة فــى مجـــال تخطــیط ور

  ).الناحیة البیئیة(
  
   التقریر الثانى-٢

تقاریر غیـر دوریـة داخلیـة لمـساعدة إدارة المنـشأة إلتخـاذ القـرارات اإلسـتراتیجیة للـدعم والتحـسین المـستمر 
  .فى مجال األداء البیئى
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   التقریر الثالث-٣

ة األداء البیئـى للمنـشأة ومــدى التحـسن فیـه واالسـتثمارات فــى تقـاریر دوریـة خارجیـة لتوضـیح مــستوى جـود
  .برامج األداء البیئى

  
  
  
  
  
  

  :ومن هذه النماذج
  :تقریر تكالیف األداء البیئى وفقا لعالقتها بأنشطة األداء البیئى: النموذج األول) ١(
  

  بیان  الفترة الحالیة
  النسبة إلجمالى التكالیف البیئیة  التكلفة

  %  ×   رقابة األداء البیئىتكالیف) ١(
  %  ×   إعادة تصمیم المنتج-

  %  ×   إعادة تصمیم مراحل اإلنتاج-
  %  ×   تغییر المواد الخام-

  %  ×   تغییر الطاقة-
  % ×   تغییر أسلوب التعبئة والتغلیف-

  % ×   تغییر أسلوب التخزین-
 % ×   قیاس مستوى اإلنبعاثات-

 % ×  البیئىتكالیف الفشل فى رقابة األداء ) ٢(

 % ×   غرامات وتعویضات-

 % ×   جزاءات حكومیة-

 % ×   تكالیف رعایة صحیة للعاملین-

 % ×   توقف األالت-

 %  ×   نقص المبیعات-

    ××  إجمالى التكالیف



٧ عالء ریاض

  
  :مؤشرات رقابیة

  .تكالیف األداء البیئى إلى تكلفة اإلنتاج -١
 .تكالیف األداء البیئى إلى تكلفة المبیعات -٢

 
ــا التــى توضــح كمیــة المخلفــات .... ) ، لتــر ، جــرام ، كیلــوجرام ، متــر ( لتقریر الكمیــات الفنیــة ویلحــق ب

ُللطاقة الناتجة خالل فترة التقریر ومصادرها ودرجة خطورتها أو سمیتها مقارنة بـالفترة الـسابقة وبالمعـاییر 
  .المحددة من قبل الجهات المسئولة عن متابعة األداء البیئى للمنشأة

  
  
  
  
  :تقریر ألغراض دراسة وتقییم برامج األستثمار فى نظم األداء البیئى : النموذج الثانى) ٢(
  

  المبلغ  بیان
  ×  :التكالیف األستثماریة للبرنامج) ١(

  ×  . تكالیف أجهزة ومعدات ووحدات منع التلوث-
  ×  . تكالیف أجهزة ووحدات إعادة إستخدام المخلفات-

  ×  .رب تكالیف الدراسات وبحوث وتجا-
  ×  . تكالیف التدریب وتقییم غرامة حمایة البیئة-

  ×  
  ××  إجمالى التكالیف اإلستثماریة للبرنامج

  
  
  
  

إجمالى   المنــافـع والعــوائــد  السنة
  المنافع

)١(  

التكالیف 
  إجمالى  الجاریة

تكالیف 
  التشغیل

المنافع 
الجاریة 
  السنویة



٨ عالء ریاض
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١                          
٢                          
٣                          
٤                          
٥                          
                          
                          
  

  :مؤشرات
  معدل العائد على األستثمار -١
 معدل الزیادة فى حصة المنشأة فى السوق -٢
 فترة األسترداد -٣

  :تقریر ألغراض المسائلة عن تكالیف األداء البیئى: النموذج الثالث) ٣(
  

  أسباب األنحراف  الفروق  التكلفة  

تكلفة   
  مخططة

تكلفة 
  فعلیة

موجب 
(+)  

سالب 
) -(  

  ال إیرادى  إیرادى

              تكالیف رقابة األداء البیئى) ١(
               تكالیف تصمیم المنتج-
               تكالیف تغییر المواد الخام-

               تكالیف تغییر الطاقة-
              تكالیف تغییر أسلوب التعبئة والتغلیف-

              تكالیف تحسین البیئة المحیطة-
            مستوى اإلنبعاثات قیاس -

            تكالیف الفشل فى رقابة األداء البیئى) ٢(

             غرامات وتعویضات-

             جزاءات حكومیة-



٩ عالء ریاض

             تكالیف رعایة صحیة للعاملین-

             توقف األالت-

              نقص المبیعات-

              إجمالى التكالیف
  

  :صر إتضح منها ما یلىولقد أجریت دراسات على المنشأت فى م
نظـم التكــالیف المطبقــة فـى مــصر فــى المنـشأت الــصناعیة ال تــوفر البیانـات والمعلومــات الالزمــة  -١

  .والكافیة لتحسین وتطویر األداء البیئى لهذه المنشأت
)  أجنبـى-محلـى (وكـذلك سـوق توزیـع منتجـات المنـشأة )  أجنبـى-محلـى (یؤثر هیكل األستثمار  -٢

ألداء البیئى والـسعى لتحـسینه وبالتـالى تـصمیم نظـم تكـالیف بـصورة تحـسن على مدى إهتمامها با
 .من األداء البیئى

ًالمنـــشأت ذات األســـتثمار المـــشترك أكثـــر أهتمامـــا بتحـــسین أدائهـــا مـــن المنـــشأت ذات األســـتثمار  -٣
وكذلك المنشأت التى توزع منتجاتها لألسواق الخارجیة أكثر أهتماما بتحسین ادائها ، المحلى فقط

 .لبیئى من المنشأت التى توزع منتجاتها فى السوق المحلى فقطا


