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  المقدمة
  

%) ٣(من سطح الكرة األرضية، ويشكل الجزء العذب منها نسبة %) ٧١(تغطي المياه حوالي 
فقط، أما الجزء الباقي فهو مياه مالحة تحويها البحار والمحيطات، وتشكل الجبال الجليدية في 

 متاح لالستخدام البشري اقل من نسبة هو المناطق القطبية الجزء األآبر من المياه العذبة ليصبح ما
، إذ ال تتوفر لمعظم الدول نصف آمية المياه  حقيقية)أزمة مياه(، فالعالم اليوم مقبل على %)١(

    .١٩٧٥التي آانت متاحة لها عام 
حيث  .التلوث مهددة بمخاطر أصبحت أنها إال للحياة وأهميتها في المياه األزمةم من تلك حيث ظهرت

 وخاصة منها التلوث المائي لع التسعينات من القرن الماضي مشكلة التلوث البيئي في مطظهرت
وجرى االهتمام بهذا الموضوع من قبل الدول بشكل عام والمتقدمة منها بشكل خاص لما تشكله هذه 

  . الظاهرة من مخاطر جمة
عادن الثقيلة والمرآبات  الذائبة والفلزات أو المواألمالح الملوثات المائية المواد العالقة أهمومن 

 وتشكل .وغيرهاالمقاومة للمعالجة والمواد المغذية والجراثيم المرضية والتلوث الحراري والزيوت 
 المياه،مجاري المدن غير المعالجة والفضالت الصناعية السائلة الجزء الرئيس من مصادر تلوث 

 والبترول، السوائل الخطرة  ناقالتوما تسببه الحامضية واألمطار الزراعية األنشطةوآذلك 
 والمستشفيات األدوية وآذلك المنظفات التي تطرحها مصانع الطبيعي،والتنقيب عن البترول والغاز 

 وآبار الحقن للتخلص من الفضالت وآذلك المائية،وطمر النفايات المشعة والنووية في المسطحات 
   .المائيالنقل 

منها والهندسية والبايولوجية واإلدارية هذه المشكلة وتناول الباحثين بمختلف تخصصاتهم الطبية 
وآل من زاوية نظره وتخصصه بهدف الحد من هذه الظاهرة ومعالجة األضرار الناجمة عنها 

ولم تكن المحاسبة شأنها شأن العلوم األخرى بمنأى عن تلك . ووضع السبل الكفيلة لمنع مسبباتها
ة هدفها إنتاج وتوصيل المعلومات إلى مختلف األطراف المشكلة باعتبارها أداة تحليلية معلوماتي
ولكي تكون تلك المعلومات ذات جدوى ونفع من وجهة نظر ، للمساهمة في صنع القرارات الرشيدة

وعليه واستجابة مع ، مستخدميها فيجب أن تكون موضوعية أي بمعنى قريبة من الواقع الفعلي
ئية وبالذات محاسبة التكاليف البيئية في التسعينات من المشكلة البيئية فقد بزغ نور المحاسبة البي

 بقياس وتسجيل وتحليل وتوزيع آل التكاليف المرتبطة بحماية البيئة هذهالقرن الماضي حيث تهتم 
على المنتجات أو األنشطة أو المراآز التي تسببت في طرح الملوثات البيئية ولكي ال تكون 

لم تعكس السجالت المحاسبية  إذ .غائبة عن أنظار صناع القرارالمعلومات المتعلقة بتلك التكاليف 
في الصناعات سابقًا تكاليف التدهور البيئي، نتيجة الفشل في إدخال التكاليف البيئية في القرارات 



بالوقت .  آان ينظر إليها على أنها أمور خارجية ال تدخل في حسابات التكاليفحيثاالقتصادية، 
 الكلفوية والتحليالت االقتصادية المفتاح األساس لرسم السياسات وتبني  تعتبر المعلوماتالذي

وبما أن . حيث تساهم تلك المعلومات في صنع قرارات استثمارية رشيدة، البرامج االستثمارية
التكاليف البيئية أخذت تشكل نسب عالية من التكاليف التي تتحملها الشرآة فلم يعد باال مكان تجاهل 

وبالتالي أصبحت تلك التكاليف ، متعلقة بتلك التكاليف انسجاما مع مبدأ من يلوث يدفعالمعلومات ال
  .تؤثر على ربحية الشرآة وعوائد االستثمار

ومن هذا المنطلق فما آان يتخذ تقليديا من قرارات استثمارية يشوبها شيء من عدم الدقة وعليه 
جديدة لالقتصاديين ورجال األعمال عند أصبحت معلومات التكاليف البيئية تستحوذ على الرؤى ال

صنع قراراتهم وحتى ال يكونوا في غفلة عن المتطلبات والتشريعات البيئية التي قد تلزم الشرآة 
  .بتحمل تكاليف إضافية لم تكن مأخوذة بالحسبان نتيجة إهمال الجانب البيئي في حينه

إدخال تكنولوجيات نظيفة وايالء إدارة  تسعى إلى تغيير سياساتها اإلنتاجية والشرآات جعل هذا ما
الموارد إلى أشخاص يمتازون بالكفاءة، آل ذلك بهدف تقليل التكاليف التي تزايدت بشكل صاروخي 

  .     انسجامًا مع المسؤولية القانونية البيئيةو) EPAحسب وصف الباحثين في (
المائي ومسبباته ومضاره  هذا من خالل تسليط الضوء على مفهوم التلوث أهمية البحثوتتجلى 

الصحية والتكاليفية وسبل السيطرة عليه ومدى الحاجة إلى فرز الحسابات الخاصة به وإعداد 
المعلومات المحاسبية وخاصة التكاليفية منها وتقديمها إلى صناع القرارات السيما القرارات 

  .االستثمارية منها
كاليفية واالقتصادية المتعلقة منها بالتلوث أما عن مشكلة البحث فهي تكمن بغياب المعلومات الت

هذا النقص جعل الكثير من القرارات تتخذ في ظل ، المائي عن أنظار صناع القرارات االستثمارية
ظروف نقص المعلومات مما يشوبها شيء من عدم الدقة تدفع ثمنه اإلدارة الحقا استجابة لمبدأ من 

   .ستقبليةالميلوث يدفع ويخصم من عوائد المستثمرين 
إن إمكانية " التي مفادها الفرضيةولغرض تحقيق أهمية البحث وحل مشكلته فقد اعتمد الباحث 

اعتماد محاسبة تكاليف بيئية تعنى بتوفير المعلومات الخاصة بالتلوث المائي سوف يجعل تلك 
 ثرالمعلومات متاحة أمام صناع القرار وبالتالي سوف تساهم في صنع قرارات استثمارية أآ

  ".عقالنية
وقد اعتمد الباحث في منهجه العلمي لصياغة البحث المنهج ألوصفي من خالل الرجوع إلى الكتب 

  .التخصصيةوالنشرات العلمية 
  : وعليه جاءت محاور البحث متضمنة الفقرات اآلتية

  .مفهوم التلوث المائي ومسبباته: أوال
  .المخاطر الصحية للتلوث المائي: ثانيا
  .ل اآلثار التكاليفية للتلوث المائيتحلي: ثالثا
  .  صنع القرارات االستثماريةآلية:رابعا
  .دور المحاسبة عن التكاليف البيئية في صنع القرارات االستثمارية: خامسا
  :أهمية اإلفصاح عن تكاليف التلوث المائي: سادسا

  
      المائي ومسبباته مفهوم التلوث  :أوال

والي  اه ح رة من %) ٧١(تغطي المي سبة األرضية،سطح الك ا ن شكل الجزء العذب منه %) ٣( وي
ط، ا فق ار   أم ا البح ة تحويه اه مالح و مي اقي فه زء الب ات، الج ي  والمحيط ة ف ال الجليدي شكل الجب  وت

سبة           ما هو  من المياه العذبة ليصبح      األآبرالمناطق القطبية الجزء     ل من ن شري اق  متاح لالستخدام الب
ذر بخطورة قصوى في       بدأ هذا ا ومع ذلك    ،%)١(  أنحاء لمورد المهم للحياة والنمو االقتصادي ين

اه ضرورة   إدارة فأضحت    .أيضًا أصابه الذي    ليس بسبب الشحة فحسب بل بسبب التلوث       العالم،  المي
ة               ا المائي ى          .أصال ملحة وبخاصة في البلدان التي تعاني من شحة في موارده ل عل وم مقب الم الي  فالع



ام                تتوفر ال إذ ،)مياه أزمة( ا ع ة  (  .١٩٧٥ لمعظم الدول نصف آمية المياه التي آانت متاحة له البيئ
   )١٦: ١٩٩٧، والتنمية

رارات             حيث   التلوث مهددة بمخاطر     المياه أصبحت وقد  سه نتيجة الق سه بنف دمر نف أن المجتمع اخذ ي
ا   ر محسوبة بيئي شطة غي ته أن ار أن .والتصرفات الالمدروسة وممارس درة اخذين في االعتب ة ق  للبيئ

ا يجني                       ال بيئي سبب خل ا ي درة إال أن تجاوزه دة الق سانية وان آانت فري شطة اإلن تحملية محدودة لألن
  .نتائجه بالنهاية اإلنسان ذاته

ة              " بأنه    التلوث بشكل عام   عرف وقد   اء  :ظهور عدد من المواد الجديدة في وسط من أوساط البيئ الم
ل  ن قب ودة م ن موج م تك ة ل واء والترب ا ، أوواله ن زاد ترآيزه ودة لك ت موج ا آان ( ". أنه

   )٧ :١٩٨٨،بدران
ة نظر   وث آخرون ومن وجه ام من "  التل ا في نظ ادة تراآيزه واد أو زي ارة عن وجود م و عب ه

األنظمة البيئية، مؤثرة على خواصه الكيماوية والفيزياوية والبايولوجية، تجعل ذلك النظام ال يناسب     
   )٥: ١٩٩٨، الشعباني ( .األخرىاالستخدامات حياة الكائنات الحية أو 

د عرف          أما  ائي فق وث الم ه    التل ات      " بأن اء بكمي ات في الم رة، وجود ملوث ق    آبي ذي يعي شكل ال  وبال
                                      )١٣ :١٩٨٨، الساعاتي(  .“ المختلفة آالشرب والري والتبريد لألغراضاستخدام الماء 

ه      )Lund (أما  واد          "  فقد عرفه بأن ى وجود أو دخول مجموعة م ة وخاصية       إل اه بكمي ين،  المي  معين
ردي    إحداث إلىمما يؤدي    اه وت ا،  تغيير في خصائص المي ة      منافعه اه آريه ه جعل المي  ويترتب علي

    ( Lund,1971:p37 )  .“ وذات رائحة غير مقبولة والمذاق،المنظر 
ة   الملوثات المائية المواد الأهمومن   زات أو   واألمالح ) Suspended Solids(عالق ة والفل  الذائب

ة      ة للمعالج ات المقاوم ة والمرآب ادن الثقيل ) Refractory Organic Compounds(المع
وت      ) Pathogens(والجراثيم المرضية    ) Nutrients(والمواد المغذية    وث الحراري والزي والتل

   .وغيرها
ا تطرحه   ارة المسطحات المائية نتيجة     على رفع درجة حر   اليوم  وتعمل الصناعة     اه ساخنة       م  من مي

ًا،  ويعد نهر الترنيت من األنهر الملوثة        .المذاب األوآسجينتعمل على اختزال آمية       أن حيث    حراري
ساخنة،  مليون طن يوميًا من المياه      ) ٤(محطة دار آيلوالكهربائية الواقعة على النهر تطرح حوالي          ال

ة ر  مؤدي ة ح اع درج ى ارتف وت    إل سببة م ر م ماكارة النه بعض   األس شطة ل ودة ومن واع الموج  أن
  .البكتريا

ة                    ة والطاق يما النووي صناعات الس ة، فضال عما تقدم تتولد طاقة حرارية هائلة في معظم ال  الكهربائي
وث  السائلة،مسهمة في رفع درجة حرارة المسطحات المائية التي تصب فيها الفضالت        فضال عن تل

ستخدم   اء الم ي الم شطةف ف    األن ات وتنظي ة والمكثف ادالت الحراري د المب صناعية لتبري زة ال  األجه
يات، سامة    واألرض واد ال دهون والم الزيوت وال ًال ب ون محم اض فيك ة  واألحم ات الكبريتي  والمرآب

   .الثقيلةوالمعادن 
و                  رئيس من مصادر تل ث وتشكل مجاري المدن غير المعالجة والفضالت الصناعية السائلة الجزء ال

سببه  الحمضية واألمطار الزراعية األنشطة وآذلك  المياه، سوائل الخطرة    وما ت اقالت ال رول،  ن  والبت
از  رول والغ ي،والتنقيب عن البت ا مصانع الطبيع ي تطرحه ات الت ذلك المنظف ة وآ اف األدوي  واأللي

سطحات        ي الم ة ف شعة والنووي ات الم ر النفاي شفيات وطم صناعية والمست ة،ال ار المائي ن  وآب الحق
   .المائيللتخلص من الفضالت وآذلك النقل 

ك   إذ الصناعية، صعوبة تحديد ملوثات الفضالت     إلى اإلشارةوتجدر    د ذل وع   يعتم ى ن صناعة،  عل  ال
واد  ات م ون المخلف د تك ةفق ة، أو منتجات وسطية أو أولي ات نهائي  أو فضالت حاصلة خالل العملي

ة، ات  اإلنتاجي وع الملوث ى ن وف عل ات   ولغرض الوق صيلي للمطروح ل التف ستلزم التحلي سائلة، ي  ال
ه    إال .آبيرة أعداد إلىوالتي قد تصل مكوناتها      ات      ان ة  يمكن تصنيف الملوث  في ظل الطوائف        المائي

   :اآلتية
   .وطعمها عالقة في المياه مغيرة لونها وال عضوية ناجم عن وجود مواد عضوية :فيزياويتلوث . أ



وث . ب اويتل ن زي :آيم اجم ع الحادة  ن ة األم اض المذاب واد واألحم زات والم دات والفل   والفلوري
اه   األسمدة حيث تؤدي زيادة نسبة والمبيدات، واألسمدةالعضوية   ى  في المي شكل    إل اثر الطحالب ب  تك

ة         ال ة المائي ات الحي اه            استهالآه، تستطيع الكائن ر المي سببا فق ل م ذاب،  لألوآسجين  فيموت ويتحل  الم
ا بغ   ن تلوثه ضًال ع روة   ف ى الث ؤثرة عل سمكية،ازات م ذائي    ال االثراء الغ اهرة ب ذه الظ سمى ه  وت

)Eutrophication(،   
                )٤٢ :١٩٩١،  المتحدة للبيئةاألممبرنامج  ( .مستنقعات إلى بفعلها تتحول البحيرات إذ 
ات   ففيها، يحصل هذا التلوث للمياه نتيجة دفن الفضالت النووية        :اإلشعاعيالتلوث  . ج تمتصها الكائن

   .عليها المتغذي اإلنسان إلىالحية المائية وتنقلها 
وث . د ويالتل سببة :الحي ات والفيروسات الم ا والطفيلي ود البكتري وث بوج ذا التل ل ه  لألمراض يتمث

   .لهاوالناقلة 
وى                    :الحراريالتلوث  . ـه د لمحطات الق اه التبري سبب صب مي اه ب  يحصل هذا النوع من التلوث للمي
   .المائيةالمصانع في المسطحات و

ة، ولم ينحصر تلوث المياه بالمسطحات       د      المائي ل امت ى  ب ة           إل ات الزراعي ة نتيجة العملي اه الجوفي  المي
  .األرضية والمبيدات وحقن النفايات في باطن التربة فضًال عن حفر الصرف األسمدةواستخدام 

تقرار           آما   اطق منتجة ضرورية لالس ش وتعد السواحل من ر  أن إذ ري،الب  من نصف المجتمعات    أآث
 فضًال عن آونها المناطق المتاحة للنمو وتطور  الشواطيء،آم عن ) ٦٠(الدولية تعيش ضمن حدود   

شطة ة، األن ساحلية أن إال المختلف ة ال ذه البيئ ي أخذت ه ل ف سد وتتآآ دهور وتف زاء تت ن أج دة م  عدي
ه   اإلنسانية األنشطة بفعل   العالم، ات    وما خلفت م       .  من ملوث شكل رق ين ال م  ) ١( ويب وث     أه  مصادر تل
  . المياه

  
  .المخاطر الصحية للتلوث المائي: ثانيا

وتجدر اإلشارة إلى أن المياه الملوثة تسبب العديد من األمراض وتنقل قسما منها، ومن أشهر 
) Tularemia(األمراض الناجمة عن تلوث المياه الكوليرا والتيفوئيد والديزانتري والتوالريما 

فضًال عن النزف الدموي وتسمم . والتهاب الكبد والبلهارزيا والمالريا التي تسبب آوارث اجتماعية
الدم والتقرحات الجلدية، وتشير الدراسات إلى أن اإلصابة بمرض اإلسهال نتيجة تلوث المياه قد 

   )٢٨: ١٩٨٩، اللجنة العالمية للتنمية والبيئة ( .مليون نسمة) ٦٠(أودى بحياة 
) ٣(مليار نسمة يعانون من عدم آفاية مياه الشرب و ) ٢(ما أشارت الدراسات إلى وجود حوالي آ 

بعض المواد الكيماوية  ) ١( ويظهر الجدول رقم.  يعانون من عدم وجود مرافق صحيةمليار نسمة
  .الملوثة للماء وآثارها الصحية

  
  ) ومخاطرها على الصحة المائيةالملوثات) (١(الجدول رقم 

الرمز  الملوثةالمادة ت
 العلمي

 المخاطر الصحية 

       الدوران واالنهيار / يسبب الحكة / العيون / ؤثر على الجهاز التنفسي يHCHO الفورمالديهايد١
 الوفاة / آالم المفاصل / ارتفاع ضغط الدم / الصداع / الطفح الجلدي / لحكة    اا HCNحامض السيانيد٢
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  )بعض مصادر تلوث المياه) (١(الشكل رقم 
 )بحث  ملحق:1994،  الراوي: ( المصدر

 
  تحليل اآلثار التكاليفية للتلوث المائي: ثالثا

تعتبر المعلومات الكلفوية والتحليالت االقتصادية المفتاح األساس لرسم السياسات وتبني البرامج 
وبما أن التكاليف . ومات في صنع قرارات استثمارية رشيدةحيث تساهم تلك المعل، االستثمارية

البيئية أخذت تشكل نسب عالية من التكاليف التي تتحملها الشرآة فلم يعد باال مكان تجاهل 
وبالتالي أصبحت تلك التكاليف ، المعلومات المتعلقة بتلك التكاليف انسجاما مع مبدأ من يلوث يدفع

ومن هذا المنطلق يرى بعض رجال األعمال .  االستثمارتؤثر على ربحية الشرآة وعوائد
والصناعة إن مكافحة التلوث تستلزم رفع تكاليف السلع والخدمات وبالتالي زيادة أسعارها مسببة قلة 

  الغالف 
  الجوي 

  الحروب 
  السدود 

مطروحات 
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  الوديان 

المطروحات 
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 األراضي
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 غير األراضي
  الزراعية 



 مكافحة التلوث ليست أمرا أي انفي الطلب وخفض حجم المبيعات مما يخلق مشكالت اقتصادية، 
اليف مكافحة التلوث بشكل مّطرد عندما تتجاوز نسبة السيطرة وتزداد تك. آماليًا بل ضرورة ملحة

  %). ٩٠(على التلوث نسبة 
وللتلوث آثار آلفوية عديدة فمثًال تكاليف األجور مرتفعة في المناطق الملوثة بيئيًا عن نظيرتها في 

مثل آلفة  قد يمثل مواد تسربت من العمليات اإلنتاجية التي في حقيقتها تهآما إن.المناطق النظيفة
جعل هذا ما ). الفاقد(إنتاج على شكل فاقد وألجل تخفيض الكلف البد من تخفيض ذلك التلوث 

 تسعى إلى تغيير سياساتها اإلنتاجية وإدخال تكنولوجيات نظيفة وايالء إدارة الموارد إلى الشرآات
  مع  انسجامًاآبير أشخاص يمتازون بالكفاءة، آل ذلك بهدف تقليل التكاليف التي تزايدت بشكل 

        ( US,EPA,1994:p11-5 ).المسؤولية القانونية البيئية
والفشل في تقدير التكاليف البيئية أو احتسابها يقود إلى المبالغة في القيمة الحقيقية للمنشآت، فأضحى 
دمج التكاليف البيئية مع التكاليف االقتصادية األخرى يعطي مؤشرات أآثر دقة للمستثمرين في 

                       ( UNEP,1992:p7 ).  قراراتهم عند تقويم أي مشروع صناعيصنع
مليار ) ٦٫٧(في الصناعات األوربية فان تقديرات تكاليف تخفيض اآاسيد الكبريت وصلت إلى و

مليار دوالر في حين بلغت ) ٣(دوالر خالل الثمانينات وأضرار الثروة السمكية لوحدها حوالي 
من إجمالي %) ٣(مليار دوالر وشكلت تلك التكاليف نسبة ) ١٠( والغابات إلى أضرار المحاصيل

الناتج القومي في بعض الدول األوربية، أما التكاليف الخاصة بالمعدات الجديدة ذات السيطرة على 
مليون دوالر ) ٥٨٠(مليار دوالر في الصناعات التحويلية األمريكية ومبلغ ) ٤٫٥(التلوث فقد بلغت 

من إجمالي آلفة %) ٣٫٨(تكاليف معدات السيطرة تلك نسبة  ناعات الكيماوية وشكلتفي الص
  ( UN,1990:p13 ) .معدات تلك الصناعات

 وطن الماء،متر مكعب من ) ٣٠٠ (إلى  يحتاج طن واحد من الحديدإنتاج أن إلى اإلشارةوتجدر 
 مكعب،متر ) ٤٠٠ (إلى ج يحتامتر مكعب من الماء و طن من النيكل) ٥٠٠ (إلىواحد من النحاس 
طن من انتاج  والماء،متر مكعب من ) ١٠٠٠ (إلى طن واحد من الورق إنتاجفي حين يحتاج 

 إلى ومحطة الطاقة الكهربائية تحتاج الماء،متر مكعب من ) ٢١٠٠ (إلىالمطاط الصناعي يحتاج 
   )١٢٦ :١٩٨٨، العودات ( .السنة خالل أجهزتهاآيلومتر مكعب لتبريد ) ٢٥٠(
 مليون نسمة يعانون من الحصول على مياه ١٨٢٥أن إلى تشير اإلحصائيات ي الوقت الذي ف

    )١٨ :١٩٩٧، البيئة والتنمية( .صالحة للشرب
بليون دوالر ) ٢٢(أما من حيث اإلنفاق البيئي فقد صرفت منظمة التعاون االقتصادي للتنمية مبلغ 

فايات الخطرة التي أنتجتها الدول الصناعية مليون طن من الن) ٣١٠(أمريكي لتؤمن السيطرة على 
    )٨ :١٩٩٥، قنبور ( .١٩٨٩خالل عام 

  
  .آلية صنع القرارات االستثمارية:   رابعا

ويعد اختيار . يمثل القرار أيا آان مجاله اختيار البديل األفضل من بين مجموعة البدائل المتاحة
هتم نظرية القرارات بتحليل المعلومات التي حيث ت. البديل المرحلة األخيرة في عملية صنع القرار

تتضمن العديد من البدائل والنتائج لغرض تخفيض حالة عدم التأآد وتحسين عملية صنع القرار من 
   ) ١٠٢ :١٩٨٨، هاشم( : خالل خطواتها اآلتية

  .تعريف المشكلة .١
 .جمع البدائل .٢
 .تقييم البدائل .٣
 .اختيار البديل األفضل .٤

بين البدائل عند صنع القرار هو صافي الربح المحاسبي طبقا لمدخل حيث أن أساس المفاضلة 
   ) ٤١٠ :١٩٨٥، مرعي. ( الكلف المباشرة



    ويواجه صانع القرار في تعامله مع خطوات صنع القرار لبعض القيود بسبب عدم متاحية 
تأآد وحالة المعلومات الكاملة التي يحتاج إليها مما يجعل القرارات أحيانا تتخذ في حالة عدم 

  . مخاطرة
 واالستثمارية وقد تم االستعانة في السنوات اإلداريةتقوم المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات و

األخيرة باألساليب الرياضية وبحوث العمليات لغرض زيادة درجة الدقة في قياس المعلومات 
لمتخذي القرارات من تلك الناجمة عن نظام المعلومات المحاسبي وتحديد االحتياجات المثلى 

  .المعلومات
   ) ٦٦ :٢٠٠٧، ألبنا: ( عند صنع القرارات هناك ثالثة قواعد أساسية يمكن اعتمادها هي

  : قياس أقصى صافي قيمة حالية .١
إذ تقترح هذه القاعدة انه يجب توجيه الموارد لالستخدامات التي تعظم القيمة الحالية لصافي المنافع 

  .التي يمكن تحقيقها
 :ياس نسبة المنافع إلى التكلفةق .٢

بموجب هذه القاعدة أن القرار سيتخذ أو النشاط سينفذ إذا آانت نسبة القيمة الحالية للمنافع إلى الكلف 
  .هي أآثر من واحد صحيح

  :القياس الصافي الموجب للقيمة الحالية .٣
  .أي أن القرار سيتخذ إذا آانت القيمة الحالية لصافي المنافع اآبر من الصفر

  
  .دور المحاسبة عن التكاليف البيئية في صنع القرارات االستثمارية: خامسا

 في إنجاز األعمال ISO14001إن تبني اإلدارة البيئية له دوافعه حيث أن ذلك يتواءم مع متطلبات 
          .ويمثل بطاقة دخول لألسواق التنافسية، بالشكل الذي يكون له اثر بالغ في بنية السوق العالمية

   ) ١٩٤ :٢٠٠٥، العزاوي( 
وآذلك هناك دوافع داخلية تتمثل بزيادة الكفاءة التشغيلية والهدر األقل بالطاقة والسيطرة الجيدة على 

ومن الجدير بالذآر أن . طرائق العمل ذات التأثير البيئي المحتمل وتدريب العاملين على حماية البيئة
آلف إضافية تتمثل بكلفة إعداد نظام اإلدارة البيئية تبني مواصفة اإلدارة البيئية يتطلب تحمل 

 واجبة الخصم من عوائد االستثمار مما إضافيةوآل هذا يعد بمثابة آلف .وإدارته وآلف االستشارة
 تخفيض العائد المتحقق للمستثمر والذي على ضوءه قد يغير من قيامه باتخاذ قرار إلىيؤدي 

   .الذي آان في النية اتخاذه االستثمار
إن التفكير المنظم عن المستقبل يستدعي استخدام النماذج والمعلومات الكفيلة بالتنبؤ عن حيث 

 ندرة راس المال تعتبر من العوامل المحددة للقدرة على االستفادة من ولما آانت ،المشاآل المستقبلية
 التي يحقق  مشكلة المفاضلة واالختيار بين المشروعات يواجه المخططيجعلما مآل المشروعات 

  . آل منها عائدا مجزيا
أي بمعنى في حالة عدم ، ومن المعتاد أن تحصل عمليات صنع القرارات في ظروف عدم التأآد

وعليه يجب بذل قصارى الجهد من اجل .  توافر المعلومات الكاملة مقدما عما سيحصل في المستقبل
 تخفيض درجة عدم التأآد التي يعاني توفير اآبر قدر ممكن من المعلومات المالئمة التي تعمل على

وعليه .حيث يميل صانع القرار إلى اتخاذ القرار الذي يحقق أعلى قيمة متوقعة. منها صانع القرار
 تعتمد على مدى إمكانيتها من تحسين نتائج The Value of Informationفان قيمة المعلومات 

العظمة .(قديرات وقوع األحداثالقرار من خالل الحصول على المزيد من المعلومات عن ت
   ) ٧٥٧ :١٩٩٠، وآخرون

 وتكاليف غير Relevant Costsوتنقسم التكاليف في مجال صنع القرارات إلى تكاليف مالئمة 
   . Sunk Costمالئمة أو غارقة 

التكاليف المتوقعة مستقبال والتي تختلف أو تتفاوت من بديل " وتعرف التكاليف المالئمة على أنها 
   ) ٩٥ :١٩٩٠، العظمة وآخرون". ( من بدائل القرارألخر 



  وال تقتصر التكاليف المالئمة على التدفقات النقدية التي تتحملها الشرآة وإنما قد يتعداها إلى 
 وان لم تمثل تدفقات نقدية خارجة إال أنها تمثل عائدا مضاع Imputed Costsالتكلفة المحتسبة 

أي تمثل آلفة الفرصة ، ة من الموارد المتاحة في فرصة بديلةعلى المشروع نتيجة عدم االستفاد
 نتيجة ه صانع القرار  وهذه تمثل أقصى عائد مساهمة فقدOpportunity Costsالبديلة أو المضاعة 

 باالعتبار هي معيار أخذهاقد تكون الكلف البيئية التي تم و. اختياره بديال معينا ورفضه بديل آخر
أي تكون الكلف البيئية هي ، األخرى على افتراض تساوي بقية البنود خروآالمفاضلة بين بديل 

الستثمار في المشاريع الصناعية يجب األخذ في فعند ا.عدمهالفيصل في اتخاذ قرار االستثمار من 
الحسبان الكلف الناجمة عن التلوث البيئي وخاصة ما يتعلق بتلوث المياه إذ البد من وجود وحدات 

ات السائلة وقد تكون المعالجة فيزياوية أو آيماوية أو غير ذلك ففي آل األحوال ما معالجة للمطروح
يرافق السيطرة على المطروحات السائلة أو معالجتها من تكاليف يجب أخذه بالحسبان عند اتخاذ 
 قرار االستثمار الن تلك الكلف واجبة الدفع آجال أم عاجال استجابة للمسؤولية االجتماعية والبيئية

نظرا للعالقة العضوية المتشابكة ذات المدى البعيد للملوثات من جهة و.وعمال بمبدأ من يلوث يدفع
فقد أصبح لهذا ، واالعتماد المالي المتداخل والمتمثل بتدفقات رؤوس األموال من جهة أخرى

تنفذة وعليه بدأت االهتمامات بموضوعيات الموارد المس. الموضوع اهتماما جديدا ذو بعدا عالميا
والتلوث البيئي وأثره على قرارات االستثمارات تستحوذ على الرؤى الجديدة لالقتصاديين ورجال 

  .األعمال عند صنع قراراتهم
 غياب استخدام المعلومات المحاسبية البيئية وخاصة الكلفوية منها في صنع القرارات االستثماريةف 

مال جعل المستثمرين في غفلة عن المتطلبات هذا اإله،  قد أهمل الجانب البيئي عند صنعهايعني
 وبالتالي انعكست ،والتشريعات البيئية التي تلزم الشرآات بتحمل آلف إضافية لم تؤخذ بالحسبان 

وقد آانت تلك النتيجة قاسية في بعض البلدان بحيث جعلت المستثمر في ، النتيجة على أرباحهم
   (US, EPA, 1994: P111-5)   .طئاوضع حرج ونادما على ما اتخذه من قرار آان خا

  أما القرارات التي تتخذ في ضوء معلومات التكاليف البيئية فإنها ستكون أآثر رشدا الن تلك 
القرارات تتأثر بنوع المعلومات التي يتم جمعها، ولدى إدارات الشرآات اليوم اندفاع على اختيار 

المنفعة، ومتخذي -اءات التي تلبي الشروط البيئية وتبني عالقات الكلفةالتكنولوجيات واإلجر
دفع ما هذاالقرارات يبحثون دومًا عن السبل التي تصف لهم عالقات المنفعة الكلفة لألنشطة البيئية 

 األداء وتقويم اإلنتاجآمزيج  الرشيدةإلى تضمين االعتبارات البيئية في صنع القرارات 
 األسئلة القرارات االستثمارية يطرح صانعي القرارات على وعند الترآيز.هاوغيرواالستثمارات 

  :  اآلتية
  ما المضامين البيئية للبديل ؟  .١
  ما التحسن البيئي المطلوب ؟  .٢
  هل يتناغم البديل مع الشروط البيئية الحالية ؟ وهي لديه المرونة على تلبية الشروط المستقبلية ؟  .٣
  مستديمة ؟ هل يسهم في تبني التنمية ال .٤
فإذا آان هناك نقص في المعلومات المتاحة سوف يكون لصانعي القرار نظر قليل البعد في   

محاولة الخيار بين البدائل المطروحة والتي تلبي الشروط البيئية، السيما وان مسؤوليتهم قد 
 تجعلهم فكشف الغطاء عن التكاليف البيئية وعزلها عن اإلضافية ربما. تجاوزت أهداف الربحية

يلعبون دورًا أفضل في زيادة األداء البيئي، وبخاصة بعد أن زادت الهيئات الحكومية والمحاسبية 
 :US, EPA, 1994).  في تسجيل التكاليف البيئية واإلفصاح عنهاالشرآاتضغطها على إدارات 

P1-24)                                 
ا لمقارنة تكاليف وإيرادات متنبأ بها لعمليات حالية أو وعليه فان أي قرار استثماري سيعتمد نموذج

    .                        ( Allen&Beaker, 1992:P34 )مستقبلية في ظل االلتزامات البيئية
وفي ضوء المعلومات المتاحة وإلجراء المفاضلة بين االستثمارات يتم احتساب القيمة الحالية 

)PV(Present Valueدية الداخلة والخارجة وخصمها وفق معدل خصم مناسب  للتدفقات النق
التي تشكل قاعدة المفاضلة فيما NPV (Net Present Value(للحصول على صافي القيمة الحالية 



 IRR (Internal Rate of(ويمكن استخدام أدوات أخرى مثل معدل العائد الداخلي . بين البدائل
Returnوفترة االسترداد Payback Period  .  

 : هماأساسيينوتتوقف ربحية القرار االستثماري على عاملين 
 صافي التوفير في أو في المستقبل Cash inflowsالزيادة الصافية في التدفقات النقدية الداخلة . ١

   .Cash Outflows  التدفقات النقدية الخارجة
  .قيمة االستثمار المطلوب. ٢

 بصفة عامة على مقارنة التدفقات النقدية المتوقعة وتقوم فكرة الطرق الكمية الختيار المشروعات
 إذا ترآز فيما  Investment Decisions القرارات االستثمارية نوعليه فا، لالستثمارات المطلوبة

  .الخ من عدمه ..... اإلنتاجي الخط أو المشروع إنشاء أو األصلآان من الضروري الحصول على 
  المرغوبلقرارات االستثمارية تفترض أن معدل العائدلذلك فان الطريقة المعتمدة في صنع ا

Desired Rate of Return هو محدد ومعروف ويطلق عليه أيضا بمعدل التخطي Hurdle Rate 
 ) Required Rate of Return أومعدل العائد المطلوب  Cost of Capitalأو تكلفة راس المال 

RRR)لب ضرورة ارتفاع معدل العائد المطلوب  وبصفة عامة فان ارتفاع درجة المخاطرة تتط
 وطالما أن الموضوع  Opportunity Costوهذا يجب أن يعادل بالحد األدنى تكلفة الفرصة البديلة 

   .يتعلق بالمستقبل فهذا يعني بالضرورة التعامل مع القيم المتوقعة للتدفقات النقدية التي ستحصل
  :اآلتيال  من خالل المثاألرقامويمكن توضيح ذلك بلغة 

دينار عراقي ) ٣٧٩١٠٠٠(  مستشفى خاص بكلفة قدرها إنشاء هناك نية لالستثمار في أنافترض 
تكاليف ، وبعد ذلك لم تكن لها قيمة تذآر سنوات ٥ للمستشفى هو اإلنتاجي العمر أنومن المتوقع 

 معدل وان،  دينار٢٢٥٠٠٠٠ تحقق المستشفى عائد سنوي بمقدار ،دينار ١٠٠٠٠٠٠التشغيل السنوية 
 إلى تطرح ملوثات سائلة أنها أتضح وبعد سنة من تشغيل المستشفى %.٨العائد المطلوب 

 وحدة معالجة لتلك الملوثات بكلفة قدرها إنشاءالمسطحات المائية مما الزمها بموجب القانون 
ن فيما وباعتبارك محاسب آلفة بيا. دينار٢٥٠٠٠٠ دينار وذات تكاليف تشغيل سنوية بمقدار ٩٠٠٠٠٠

 مع العلم أن القطاع الصحي في العراق ال يخضع للضريبة  ال؟أم آان قرار االستثمار صحيحا إذا
  .الدخل

  : التحليل وآاالتيأدوات القيام باستخدام األمرلبيان صحة القرار من عدمه يتطلب 
  
    Net Present Value Modelاستخدام نموذج صافي القيمة الحالية . ١
  : حالة التلوث المائيلإهمافي حالة . أ

  ح لصافي التدفق.ق  معدل الخصم   صافي التدفق  التدفق الخارج  التدفق الداخل    
١١٥٧٥٠٠  ٠٫٩٢٦  ١٢٥٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠٠  
١٠٧١٢٥٠  ٠٫٨٥٧  ١٢٥٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠٠  
٩٩٢٥٠٠  ٠٫٧٩٤  ١٢٥٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠٠  
٩١٨٧٥٠  ٠٫٧٣٥  ١٢٥٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠٠  
٨٥١٢٥٠  ٠٫٦٨١  ١٢٥٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠٠  
  ٤٩٩١٢٥٠        المجموع

  
   دينار٤٩٩١٢٥٠ صافي التدفق النقدي                   إذا
-  

   دينار٣٧٩١٠٠٠)         قيمة االستثمار (  المبدئياإلنفاق
    . دينار١٢٠٠٢٥٠صافي القيمة الحالية                  =  
  
  
  
  



  :مائي بنظر االعتبارفي حالة اخذ آلفة التلوث ال. ب
معدل   صافي التدفق  التدفق الخارج  التدفق الداخل 

  الخصم 
ح لصافي .ق

  التدفق
١١٥٧٥٠٠  ٠٫٩٢٦   ١٢٥٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠٠  
٢٥٠٠٠٠+ ٩٠٠٠٠٠+(١٠٠٠٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠٠ 

(  
٨٥٧٠٠  ٠٫٨٥٧  ١٠٠٠٠٠  

٧٩٤٠٠٠  ٠٫٧٩٤  ١٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠+ ١٠٠٠٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠٠  
٧٩٥٠٠٠  ٠٫٧٣٥  ١٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠+ ١٠٠٠٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠٠  
٦٨١٠٠٠  ٠٫٦٨١  ١٠٠٠٠٠٠  ٢٥٠٠٠٠+ ١٠٠٠٠٠٠  ٢٢٥٠٠٠٠  
  ٣٥١٣٢٠٠        المجموع

  
   دينار٣٥١٣٢٠٠ صافي التدفق النقدي                   ذاا
-  

   دينار٣٧٩١٠٠٠)         قيمة االستثمار (  المبدئياإلنفاق
  .   دينار )٢٧٧٨٠٠(صافي القيمة الحالية                   = 

 تحول القرار االستثماري  سوفيتضح مما تقدم انه في حالة اخذ تكلفة التلوث المائي بنظر االعتبار
  ).قرار خاسر (  الحالة السلبية إلى) قرار مربح ( من الحالة االيجابية 

  
   Payback Period Model:استخدام نموذج فترة االسترداد. ٢
  : تكلفة التلوث المائيإهمالفي حالة . أ

                       قيمة االستثمار 
  -------------= فترة االسترداد 

                   التدفق النقدي السنوي
                      ٣٧٩١٠٠٠٠  

  . سنة٣٫٠٣٢ = --------------              = 
                      ١٢٥٠٠٠٠  

  
  :رفي حالة اخذ تكلفة التلوث المائي باالعتبا. ب

                       قيمة االستثمار 
  -------------= فترة االسترداد 

                   التدفق النقدي السنوي
                      ٩٠٠٠٠٠ + ٣٧٩١٠٠٠٠  

  . سنة٤٫٦٩ = --------------------              = 
                           ١٠٠٠٠٠٠   

   Accrual Accounting Rate Model العائد المحاسبي باستخدام نموذج معدل. ٣
                           الزيادة في المتوسط المتوقع لدخل التشغيل 

  ----------------------------= معدل العائد المحاسبي 
                            الزيادة المتوقعة في االستثمار المطلوب

  
  . دينار٧٥٨٢٠٠ = ٥÷ ٣٧٩١٠٠٠= االندثار السنوي 

  
  :االعتبارفي حالة عدم اخذ تكلفة التلوث المائي بنظر . أ

             ٧٥٨٢٠٠ + ١٠٠٠٠٠٠ ( – ٢٢٥٠٠٠٠(   
 =         ---------------------------- × ١٢٫٩% = ١٠٠%  



                      ٣٧٩١٠٠٠   
  
  :االعتبارفي حالة اخذ تكلفة التلوث المائي بنظر . ب

             ٧٥٨٢٠٠  +٢٥٠٠٠٠  +١٠٠٠٠٠٠ ( – ٢٢٥٠٠٠٠(   
 =         ----------------------------------- × ٥٫١% = ١٠٠%  

                      ٩٠٠٠٠٠ + ٣٧٩١٠٠٠   
  

 قرار أنيتضح انه اقل مما يعني % ) ٨( وعند مقارنة هذا المعدل مع معدل العائد المطلوب 
 من معدل العائد المطلوب في أعلى% ) ١٢٫٩( في حين آان معدل العائد . يءاالستثمار قرار خاط

  انه في الحقيقة قرار مظللإال على انه صحيح االستثمار تكلفة التلوث مما يظهر قرار إهمالحالة 
  . غير دقيقأي

يئية نخلص مما تقدم انه لغرض الوصول إلى أفضل القرارات االستثمارية يجب أال تبقى التكاليف الب
تجاهل الحسابات التقليدية لتكاليف  أن حيث .مطمورة ومنسية عند صنع القرارات االستثمارية

، أدى إلى احتواء األرباح المحققة والمحسوبة وفق )حرة(األنظمة البيئية على إنها سلع مجانية 
  . األسلوب التقليدي على تكاليف غير محسوبة جعلت األرباح تظهر بأآثر من الحقيقة

فان األيام التي ، شئنا أم أبينا" بمقولة رئيس تحرير الفايننشيال تايمز التي نصها الفقرة هذه تتم ونخ
آانت تصنع فيها القرارات التجارية في فراغ أخالقي واجتماعي آامل أصبحت 

    (Schmidheiny, 1992: P89)".معدومة
  

  :أهمية اإلفصاح عن تكاليف التلوث المائي:  سادسا
مية اإلفصاح عن المعلومات المالية في آون المحاسبة تكتسب أهميتها من خالل    ترتبط أه

فاإلفصاح ، اعتبارها وسيلة إخبارية للتعبير عن األحداث والتغيرات المحيطة بالوحدة االقتصادية
   .يمثل نتيجة جهود القياس والتوصيل المحاسبي إلى األطراف المعنية التي تفيدهم في صنع القرارات

مارسة اإلفصاح في المحاسبة التقليدية قد ال يعكس تماما االهتمام البيئي واآلثار البيئية الناجمة إن مو
، فيحصل نقص في ثبوتية إفصاح المعلومات المرتبطة بتكاليف ومطلوبات الشرآةعن أنشطة 
شكل  في الوقت الذي تزايدت فيه التكاليف والمطلوبات ب و التي لديها آثار بيئية مهمة،الشرآات

  . مذهل استوجبت اإلفصاح عنها
فصل التكاليف البيئية عن التكاليف اإلضافية والتي هي على األغلب خفية، وتخصيص تلك إن 

التكاليف وفق أسلوب مالئم على المنتجات والعمليات واألنظمة المسئولة عنها مباشرة يكشف النقاب 
ن والمصممين ومحللي الكلفة، لتصبح عن تلك التكاليف ويجعلها أمام أنظار المدارء والمهندسي

تقديرات تكاليف اإلنتاج في مختلف خطوطه وعملياته أآثر دقة وتساعد على استهداف األنشطة التي 
إذ الشك أن العمليات الصناعية عندما تطرح  .تقلل تلك التكاليف وفي الوقت ذاته تحسن نوعية البيئة
وتكاليف هذا التدهور . هور النوعية لتلك األنظمةفضالتها على األنظمة البيئية سوف تعمل على تد

                                                .يجب أن تربط بالنشاط اإلنتاجي الذي سببه وان يشار إليه في الكشوفات المالية
د حصلت نتيجة عالقة ونرى أن التكاليف البيئية هي تكاليف إنتاج، إذ من الطبيعي أن تلك التكاليف ق

فإذا آانت تخص األنشطة الحالية فهي . سببية مع األنشطة اإلنتاجية مثل تكاليف اإلصالح البيئي
تكاليف إنتاج جارية، أما التكاليف التي تحصل إلزالة التلوث أو اإلصالح البيئي المستقبلي فيجب أن 

لصيانة الضرر البيئي الناجم عن ترسمل وتخصص على األنشطة اإلنتاجية المستقبلية، وإذا آانت 
  . فتخصم من االرباح المحتجزةأنشطة الفترات السابقة فيجب أن تحمل على دخل تلك الفترات

 المتوقع من االستثمار الحالي والذي قد يغير من تفكير اإليراد آانت النتيجة ستنعكس على وأي
                                       . ه وقبل اتخاذ قراراآلن ما عرف النتيجة المتوقعة إذاالمستثمر 

فتتّبع اثر التكاليف البيئية يساعد على الفهم األفضل لربط السبب والنتيجة وآشف النقاب عن منافع 
 جهة وخصم من اإلنتاج النظيف بيئيًا ومضار اإلنتاج والفضالت الخطرة التي تسبب أعباء بيئية



، فضًال عن أن إجراءات وأدوات المحاسبة عن أخرى المستقبلية من جهة اإليرادات من آلفها
  .                               التكاليف البيئية يساعد على تحقيق الرقابة وقياس األداء

وتقتضي الحاجة إعداد تقرير سنوي مدقق يعكس التغيرات في نوعية البيئة ويستكمل الكشوفات 
ة عن المرآز المالي ولتكون الرؤيا واإلستراتيجية المالية السنوية التقليدية إلعطاء صورة دقيق

الخاصة بحماية البيئة والحد من التلوث ذات فائدة أآثر إذا ما تم اإلبالغ عن األعمال التي تسببها، 
واألساس في اإلبالغ هو تحديد األهداف والمعايير للمستويات المقبولة، حتى يستطيع مستخدمو 

فالحاجة إلى التقارير . لمعلومات التي تبين األداء البيئي للمنشأةالكشوفات المالية اإلطالع على ا
البيئية هي تلبية لضغوط المستثمرين والمجتمع وحملة األسهم والمعايير المهنية فضًال عن القلق 

وترى المنظمة العالمية لوضع المعايير . إزاء المسؤولية القانونية وضمان التصرف السليم بيئيًا
  .  الكفاءة البيئية أصبح شأنها شأن الربحيةيستقالمحاسبية أن 

يخدم  لمائياإلفصاح عن تكاليف حماية البيئة ونتائج السيطرة على التلوث نخلص مما تقدم ان ا
  :                                                        اآلتية األغراض

  . ةلمشابه المشاريع اأو بيئية للصناعاتيشكل قاعدة بيانات ممتازة إلجراء دراسات عن اآلثار ال. ١
 حول ما يتعلق بسالمة العمليات وآفاءة الشرآةيساعد على إزالة الخوف بالنسبة إلدارة . ٢

  . إجراءات حماية البيئة
 ومحاولة  للمياهيساعد في التعرف على المشكالت التي تتعلق بمصدر وتكوين الفضالت الملوثة. ٣

  . السيطرة عليها من المصدر
يساعد على إسهامهم مما  على طبيعة وحجم مسؤولياتهم في مرحلة مبكرة، الشرآةإطالع مالكي . ٤

  . مع اإلدارة في تقليل تلك التكاليف
 أي.يحتاج صانعوا القرار إلى ما يثبت لهم أن هذه التكاليف اإلضافية تبررها مزايا حماية البيئة. ٥

  .اإلنفاق لسبب  تبريرأو إثبات أدلة تكون بمثابة آخربمعنى 
  
  

  الخالصة
  

 اليوم أهم تحديات العصر الراهن والتلوث ناجم عن األنشطة  وخاصة المائي منهيمثل التلوث البيئي
على وجه الخصوص باإلضافة إلى التلوث الناجم عن األنشطة منها البشرية المختلفة والصناعية 
  .الطبيعية آالبراآين وغيرها

 الختالف نوع الصناعية ومدى فاعلية ها وفقاوتختلف تراآيزوالملوثات تأخذ أشكال مختلفة 
  .السيطرة على التلوث

 االستثماريةصنع القرارات  عند وتعتبر المعلومات الكلفوية والتحليالت االقتصادية المفتاح الرئيس
 ذتأخ حيث المائيلم يعد باالمكان تجاهل المعلومات الكلفوية المتعلقة بالتلوث البيئي  اذ .الرشيدة

 التي تتحملها الشرآة من جهة األخرى والتكاليف اإلنتاجيةتلك الكلف تشكل نسبة عالية من التكاليف 
 تلك التكاليف تؤثر أصبحتوبالتالي .  من يلوث يدفعبمبدأوانسجاما مع االلتزام القانوني وعمال 

اباته قبل القدوم  مما تجعله يعيد النظر في حس وعلى العائد المتوقع للمستثمرعلى ربحية الشرآة
وفي الماضي آانت المحاسبة التقليدية تتجاهل معلومات التكاليف البيئية .على اتخاذ قرار االستثمار
 األرباح التي وأرقام وتسعير المنتجات اإلنتاج الدقة وبالتالي فان آلف إلىمما جعل معلوماتها تفتقر 

  .آانت تظهر يشوبها عدم الدقة
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Abstract 
 

The water covers about (%71) percentage of the earth ball. The clean part forms 
(%3) percentage but the remains are salty water, seas and oceans. 
The frozen mountains form the largest part of clean water. In this case the 
available useful part to the humanity use forms (%1) percentage. 
Now the world is facing real water crisis, most countries don't have half quantity 
that was provided in 1975. 
In spite of the existence of this crisis in water and its importance for life, the water 
is threatened by the dangers pollutions. 
The problem of pollution, especially water pollution started, in the early 1990s of 
the last century. The problem has drawn the attention of the big countries 
particularly for its great danger. 
The important water pollutants are the suspended solids, refractory organic 
compounds, nutrients, pathogens and oils. 
The un treated sewages and industrial remains form the main part of water 
pollution sources, In addition to, the agricultural activities, acide rain, dangerous 
liquid transportation and petroleum. Also, the detergent chemicals thrown by 
hospitals and drugs factories to water serface.  
Different researchers in different fields have taken the problem each from his 
own especially to find a solution to the problem, to treat its bad effect, and 
prevent its causes. 
Accounting has not been so far from the problem because it is an informative 
analytical tool which aims at generating and conveying information to the parties 
that participate in the right decision making. For the information to be useful to its 
users it should be subjective and close to reality.  
Accordingly, and as a stimulus to the problem the environmental accounting has 
come in to being, especially environmental costs accounting. This type of 
accounting is concerned with measuring, registering, analyzing, and distributing 
the whole costs connected with environment protection of products, activities, 
and centers responsible for producing and exhausting polluted materials to be on 
sight. 
In the past time, the accounting records don't reflect the cost of environmental 
depletion as a result of ignored the environmental costs in economic decision 
making, at time when the costs information and economical analysis are 
regarded the basic key to draw the policies and adopt investing programs. 
Finally, such information helps to make the rational investing decisions.     
Though the Environmental Costs Form High Portions from the Costs charged in  
by the Company, it is not possible to ignore the information Concerned with Such 



Costs according to the" Principle the one Who Pollutes Pay" and finally the Costs 
become affecting the Companies` Profits and the investing revenues. 
From this point, what had been regarded as traditional from investing decisions 
contain incorrectness. Accordingly, environmental costing information control the 
new views of  economics men and business men when they make their decisions 
in order to be a ware of  the environmental legislations and requirements which 
oblige the company to overhead additional costs that had not been taken in to 
consideration as a result of neglecting the environmental side at that time. 
 
The above mentioned urge the companies to change its production policies and 
follow clean technology in manufacturing. And take the resources management 
to professional persons in order to reduce the producing costs that had been 
highly increased (according to the description of researchers in EPA) and coping 
with the lawful and environmental responsibility.       
The importance of this paper lies in shedding light on the concept of water 
pollution, its reasons, health and costs harms, and the means for controlling it. 
And how much the need for a parting its accounting. Also shows the importance 
of separating its own accountings and prepare the cost information to the 
decision makers. 
The problems of the research lie in the absence of economic and costs 
information to the decision makers, sight concerning water pollution. The lack of 
such information leads to inaccurate decisions which lead administration to pay 
for it later on, on the basis of "who causes pollution must pay ". 
To solve the problem of the research and achieve its aims, the researcher has 
depended on a hypothesis which says "the possibility of establishing 
environmental costs accounting which concerns providing easy access to 
information about water pollution will make such information presented to 
decision makers and consequently will participate in more accurate and wiser 
administrative and productive rational decisions". 
The approach followed by the researcher is descriptive, depending on books, 
periodicals, and publishing.  
On this basis, the research includes the following:    

1. The concept of water pollution and its reasons.  
2. Health risks of water pollution.  
3. Analyzing cost effects of water pollution. 
4. The means of investing decisions making.   
5. The role of environmental costs information in investing decisions making.  
6. The importance of water pollution costs disclosure.  

 
 


