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 دراسة مقارنة بين استخدام مؤشرات تقييم األداء
 البيئي والمالي للشركات الصناعية

 
 األحمد يوسف العبداهلل

 جامعة حمب ،، كمية االقتصادمحاسبةقسـ ال
  الممخص

يقػػػػدـ اػػػػ ا البحػػػػث دايسػػػػة مقايؤػػػػة بػػػػيف اسػػػػتئداـ م  ػػػػيات تقيػػػػيـ ا دا  البي ػػػػ  
يـ يػتق م  ػياتلالمفػاايـ ا ساسػية  والمال  لم يكات الصؤاعية، و لؾ مف ئالؿ عػي 

وم ػػػاكؿ والمػػػال ، وتو ػػػيف ال ػػػدؼ مػػػف تمػػػؾ الم  ػػػيات، وبيػػػاف  ؤواع ػػػا  ا دا  البي ػػػ 
ومتطمبات ػػػػا والئصػػػػا ة ا ساسػػػػية الواجػػػػب توا ياػػػػا لتقيػػػػيـ  الم  ػػػػيات وائتيػػػػاي تحديػػػػد

 م ااسػتئداالم  ػيات الواجػب تحديػد ثػـ  ،عمى ؤحو سميـ لم يكات والمال  ا دا  البي  
إجيا  مقايؤة بيف م  ػيات تقيػيـ  و لؾ مف ئالؿ، لتقييـ ا ا ا دا  ستئداـاالومجاالت 

ا دا  البي ػػ  والمػػال   حػػدك ال ػػيكات الصػػؤاعية لمػػدة ئمػػ  سػػؤوات وتفسػػيي الؤتػػا   
 وعي  التوصيات.

ا دا   تقيػيـ م  ػيات اسػتئداـ  فتـ التوصؿ لمعديد مف الؤتا   مف  ام ا: وقد 
 تقيػيـ عمميػةكماليػة  ا دا  المػال  لم ػيكات الصػؤاعية يحقػؽم  ػيات ى جاؤػب البي   إل
 المػ ثية  ػ العتبػايات البي يػة ل ف كمػا  ،القػيايات اتئػا  عمميػة تي ػيد    و اعميت ا ا دا 

قاؤوؤيػػػػة،  و محاسػػػػبية  و اجتماعيػػػػة  و إداييػػػػة  و  )متعػػػػددة ال اػػػػاأبعادبالقػػػػوا ـ الماليػػػػة 
م  ػيات تقيػيـ ا دا  البي ػ  ائتيػاي ؤوعية معاييي القيػا  و     يوا  بدوياا ت ث (دولية

 .الواجب استئدام ا

ف  دا  ال ػيكات يمػف التوصػيات مػف  ػأؤ ا تحسػ مجموعػةإلػى وئمة البحث 
 .وزيادة  يباح ا الصؤاعية

ة تقييـ ا دا  البي  ، تقييـ ا دا  المال  ، م  يات اليبحية ، م  يات البي  الكممات المفتاحية:
 الدائمية والئايجية.

  13/7/1034ويد البحث لممجمة بتاييخ ػا
 34/30/1034قبؿ لمؤ ي بتاييخ ػا
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 مقدمة البحث
التغيػيات  مػف العديػد ت ػ د الحا ػي بي ػة الوقػت تواجػ  ال ػيكات الصػؤاعية  ػ 

 عػف  ػدة الؤاتجة ال غوط المتزايدة إلى با  ا ة موايداا، و   متطمبات ا والتطويات   

 .والعالم  المحم  المستوك عمى حدت ا  سة وزيادةالمؤا

 التػ  ا دا  التقميديػة م  ػيات  ػنف ومتطمبات ػا احتياجات ػا بي ػة لكػؿ وبمػا  ف

 ال  صػبحت الماليػة لمج ػات المسػتفيدة المعمومػات تػو يي لغػي  لتحميػؿ البياؤػات تستئدـ
 ػ   عميػ  كاؤػت عمػا مئتمفػة بي ػة  ػ  تعمػؿ ال ػيكات و لػؾ  ف المطمػوب، تفػ  بػالغي 

تػو يي  عمػى تسػاعد ا دا  لتقيػيـ جديػدة م  ػيات إيجػاد مػف ال ػيوي  الما ػ ، و صػبف
مػف   نؤػ  ولػ لؾ  ساسػ ، ب ػكؿ ا دا  عمػى المػ ثية العوامػؿ  ػ  اعتباياػا تأئػ  معمومػات
المتعمقػة بحمايػة  ا اػداؼ تحقيػؽ عمػى تقػـو لػددا  جديػدة تطػويي م  ػيات بمكاف ا امية

 د مف التموث.البي ة والح
عمػى م  ػي الػيبف كوسػيمة لتقيػيـ ا دا  وبؤػا    عػادة   تعتمد ال يكات الصػؤاعية

عمى  لؾ يتحقؽ اليبف إما بتعظيـ العا د  و تئفػي  التكػاليؼ، إال  ؤػ  ؤتيجػة  لمسػ ولية 
 ي ػػا   قػد  صػبحت ال ػيكة ال ػيكة تجػاا ا طػياؼ الئايجيػة والمجتمػب والبي ػػة المحيطػة 

مقابػػؿ مسػػ وليت ا تجػػاا ـ سػػوا   كاؤػػت المسػػ ولية  إ ػػا ية ؿ التزامػػاتمػػى تحمػػمجبػػية ع
 اجتماعية  ـ بي ية.

 أهمية البحث
إلػى تحقيق ػا  يسػعى التػ  وا اػداؼ المو ػوع  اميػة مػف تتػأتى  اميػة البحػث

 ئالؿ الؤقاط اآلتية: مف البحث  امية تو يف ويمكف
عف العمميات الصؤاعية الت  تقـو ة الؤاجمة االاتماـ بحماية البي ة مف اآلثاي ال اي  -

ال يكات و يوية وجود م  يات لتقييـ ا دا  البي   إلى جاؤب م  يات ب ا 
 ل يكات الصؤاعية.التقميدية    اا دا  المال  

التطبيؽ   اميةحوؿ  ةالصؤاعي ال يكات إداية عمى لمقا ميف مؤ   عمم  ـيقدت -
 ا ا ال يكات  اداؼ تحقيؽ  جؿ مف ل ا دا  البي   والما تقييـ الؤاجف لم  يات

 .استياتيجيات ا وبموغ
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عف   كثي  مولية صوية يعط  ا دا  تقييـ ؤظـ    البي ية المعمومات إدئاؿ فإ -
 و ويات    تحقيؽ ئالؿ مف ا دا     ؤا  يتحس ويحقؽ و ب ال يكات مستقبال  ،

 .التكاليؼ
 أهداف البحث

 آلتية:ي دؼ ا ا البحث إلى تحقيؽ ا اداؼ ا

تقييـ     المالية الم  يات جاؤب إلى م  يات تقييـ ا دا  البي    امية اظ اي -
 .ا دا  لم يكات الصؤاعية

    إمكاؤية تطبيق ا ا دا  البي   لم يكات الصؤاعية ومدك تقييـ م  يات تحميؿ -
 .مؤ ا االستفادة مدك ومف ثـ البي ة المحمية

 ممية الت  تساعد ال يكات    تحسيف  دا  ا البي  .تحديد مجموعة مف الم  يات الع -
 مشكمة البحث

 :   التسا ؿ اآلت  البحث تتمثؿ م كمة
 ػ  تقيػيـ ا دا  المػال   وم  ػياتا دا  البي ػ  اؿ اؤاؾ  يوؽ جوايية بيف م  يات  

  يكات الصؤاعية؟. دا  ال
 ويتفيع عف ا ا التسا ؿ التسا الت اآلتية:

متكاممة عف  دا  ال يكات  صوية إعطا  عمى قادية ماليةال  دا ا اؿ م  يات تقييـ -
 الصؤاعية    بي ة التصؤيب الحديثة. 

تقييـ المالية    م  يات الما  يوية وجود م  يات لتقييـ ا دا  البي   إلى جاؤب  -
 ل يكات الصؤاعية.  دا  ا

 فرضية البحث
 : اوو  ي  ي ي   البحث عمى يقـو

 ػػ  تقيػػيـ  ةالماليػػ والم  ػػياتا دا  البي ػػ  ة بػػيف م  ػػيات تقيػػيـ اؤػػاؾ  ػػيوؽ جواييػػ "
 ". يكات الصؤاعية دا  ال
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 منهج البحث
اعتمد البحث عمى المؤ   الوصف  التحميمػ  مػف ئػالؿ عػي  وتحميػؿ وتقيػيـ 

عمػى  اواؤعكاسػ وا دا  المػال  الدياسات السابقة    مجاؿ االاتماـ بتقييـ ا دا  البي ػ  
 دا  إحػػػدك ال ػػػيكات  لؤتػػػا  ل ػػػيكات الصػػػؤاعية، ومػػػف ثػػػـ إجػػيا  مقايؤػػػة ا   داتحسػػيف 

 الصؤاعية لئم  سؤوات وتفسيي الؤتا   الت  تـ التوصؿ إلي ا.
 حدود البحث

تـ دياسة وتحميؿ البياؤات الئاصة بتقييـ ا دا  البي ػ  والمػال  باالعتمػاد عمػى 
إلػػى  1009 ) مػػف عػػاـسػػؤواتالقػػوا ـ الماليػػة  حػػدك ال ػػيكات الصػػؤاعية لمػػدة ئمػػ  

و لػػػؾ مػػػف ئػػػالؿ دياسػػػة مقايؤػػػة بػػػيف اػػػ ا السػػػؤوات وبمػػػا يئػػػدـ  اػػػداؼ  (1031عػػػاـ 
 كما  ف دياسة مقايي  ا دا  غيي المالية ستقتصي عمى البي ية مؤ ا  قط.  البحث.

 الدراسات السابقة
 اؤاؾ العديد مف الدياسات الت  ااتمت بالمو وع مؤ ا:

   :، بعؤواف1001، ( Ittner , and Larckerدياسة ) -

Coming Up Short On Nonfinancial Performance Measurement 

 في اآلونة األخيرة المال  غيي ا دا  ظ وي مقيا 

 تسػتئدم ا التػ غيػي الماليػة  ا دا  مقػايي  عمػى التعػيؼ إلػى الدياسػة اػد ت

عمػى  الحصػوؿ ثػـ ومػف ال ػيكات  عمػاؿ لطبيعػة المقػايي  اػ ا مال مػة ال ػيكات ومػدك
 .المئتاية المقايي  استئداـ كيفية    تفيد معمومات

 اػو ا دا  وتقيػيـ لقيػا  ؤظػاـ وجػود مػف الغػي   ف الدياسػة  و ػحت كمػا
 ا اػػداؼ تحقيػػؽ مػػدك مػػف والتحقػػؽ المػػوايد وتقيػػيـ تئصػػية  ػػ  مسػػاعدة ا داية
 اػ  مػا حديػدت  ػ  يتمثػؿ ال ػيكات يواجػ  الػ   ا كبػي ولكػف التحػد  ،االسػتياتيجية

 تػأثيي التػ  ل ػا الماليػة غيػي العوامػؿ اػ  ومػا تتبع ػا؟  ف يجػب غيي المالية التػ  المقايي 
 [.3] االقتصاد ؟ ا دا  عمى قو 
   :، بعؤواف 1008، ( Henri , and Journeaultدياسة ) -

Environmental performance indicators: An empirical study of 

Canadian manufacturing firms 
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 م  يات ا دا  البي   : دياسة ميداؤية عمى ال يكات الصؤاعية الكؤدية.
 ػ   البي ػ  ا دا  إلػى ائتبػاي  اميػة قيػا  واسػتئداـ م  ػيات الدياسػة اػد ت

ال ػػيكات الصػػؤاعية الكؤديػػة و لػػؾ مػػف ئػػالؿ مؤاق ػػة مػػدك ايتبػػاط ئصػػا ة ال ػػيكات 
ا  البي ػػػػػ  وتؤاولػػػػػت الدياسػػػػػة  يبػػػػػب بأاميػػػػػة قيػػػػػا  ا صػػػػػؤاؼ المئتمفػػػػػة لم  ػػػػػيات ا د

ئصػػػػا ة لم ػػػػيكات اػػػػ : ا سػػػػتياتيجية البي يػػػػة ، والمواصػػػػفات القياسػػػػية لػػػػؤظـ ا داية 
، وحجػػـ ال ػػيكة، وحقػػوؽ الممكيػػة، وتوصػػمت الدياسػػة إلػػى وجػػود عالقػػة 34003البي يػػة 

 .  [1]بيف ئصا ة ال يكات وم  يات ا دا  البي  
    المالية وغيي المالية ا دا  مقايي  بيف كامؿالت "بعؤواف، 1030دياسة الؤاصي، -

  " الت غيمية العمميات اليقابة عمى تحقيؽ
 الم  ػيات جاؤػب إلػى الماليػة غيػي الم  يات  امية إظ اي إلى دياسة ال  اد ت

 الؤتػػا   مػػف الت ػػغيم  ، وتوصػػمت الدياسػػة إلػػى مجموعػػة تقيػػيـ ا دا   ػػ  الماليػػة

 الم  ػيات الدياسة باستئداـ عيؤة    الت غيم  ا دا  تقييـ عممية إف ،  ام ا والتوصيات

ؤ ػا ، كا يػة لػـ تعػد لوحػداا الماليػة  الماليػة حتػى غيػي الم  ػيات اسػتئداـ إلػى بحاجػة وا 

 .[1]ا دا  تقييـ عممية    التكامؿ يتحقؽ
 ا دا     بي ة تقييـ م  يات استئداـ إمكاؤية مدك"بعؤواف، 1031دياسة السييت ، -

  الحديثة    القطاع الصؤاع  الميب " ؤيبالتص
 بي ػة  ػ  الم  يات المستئدمة عمى إمكاؤية االعتماد دياسة إلىدياسة ال  اد ت

 تقيػيـ ؤظػاـ مالمف إلى التوصؿ محاولة ئالؿ و لؾ مف الميبية، البي ة    الحديثة التصؤيب

   .الحديثة التصؤيب لبي ة المال ـ ا دا 

  عة مف الؤتا   مف  ام ا:وتوصمت الدياسة إلى مجمو 

  دك إلى  الحاجة لوجود الحالية ا دا  تقييـ ؤظـ مال مة وعدـ التصؤيب بي ة تطوي ف 

 استئداـ عمى ا ا ا طاي يقـو الميبية، البي ة    ا دا  تقييـ ظم     يصمف إطاي

 ميةعم يحقؽ  عالية  ف  أؤ  مف المالية المالية والم  يات غيي الم  يات مف مجموعة

 .[4]القيايات اتئا  عممية تي يد ثـ يساعد    ومف ا دا  تقييـ
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سػتئداـ ال عمميػةإجػيا  دياسػة   ػ  السػابقة الدياسػات عػف البحزث هزااتميز  وي
م  ػػيات تقيػػيـ ا دا  البي ػػ   ػػ  ال ػػيكات الصػػؤاعية ومػػدك اؤعكػػا   لػػؾ عمػػى ا دا  

ا ساسػية بػيف  االيتبػاط قػةوعال ا دا  تقيػيـ مقومػات بتحديػد ي ػتـ ؤػ   كمػا المػال ،
 ثياػا عمػى ا دا  البي ػ  و  ا دا  تقيػيـ وم  ػيات ا دا  ب ػكؿ عػاـ  تقيػيـ ئصػا ة

 المال  ب كؿ ئاة.
 خطة البحث:

  : يأت يقـو ايكؿ البحث عمى ما 
مفػػاايـ و ػػيو   اميػػة و اػػداؼ و مػػف  لمبحػػث التأصػػيؿ العممػػ  لعؤاصػػي ا طػػاي العػػاـ

عػػػػي  يـ مػػػا توصػػػمت إليػػػػ  مػػػف ؤتػػػػا   ، ثػػػـ يػػػػبقة وتقعػػػي  وتحميػػػؿ لمدياسػػػػات السػػػاو 
، و ؤػواع م  ػيات  ػاوالمػال ، وال ػدؼ مؤ يـ ا دا  البي ػ يتق م  ياتلالمفاايـ ا ساسية 

ومتطمبات ػػػػػا والئصػػػػػا ة  الم  ػػػػػيات وائتيػػػػػاي وم ػػػػػاكؿ تحديػػػػػدتقيػػػػػيـ ا دا  البي ػػػػػ   
ثػػـ الم  ػػيات  ،سػػميـ عمػػى ؤحػػو لم ػػيكات ا ساسػػية الواجػػب توا ياػػا لتقيػػيـ ا دا  البي ػػ 

إجػػػيا  مقايؤػػػة بػػػيف   ئيػػػيا  ، و لتقيػػػيـ اػػػ ا ا دا  اسػػػتئدام اومجػػػاالت  اسػػػتئدام االواجػػػب 
واؤعكاسػات ا م  يات تقييـ ا دا  البي    حدك ال يكات الصؤاعية لمدة ئمػ  سػؤوات 

 وتفسيي الؤتا   وعي  التوصيات.عمى ا دا  المال  
 و يما يأت  عي  لعؤاصي ئطة البحث:

 الجانب النظري
 مؤشرات تقييم األداء البيئي:أواًل: 

 مؤشرات تقييم األداء البيئي:ماهية  -1
ددا  البي ػػ  لم ػػيكات لػػ القيػػا  الكمػػ بالحاجػػة  دوات موثوقػػة تسػػمف  دتادز ا

تستئدـ لوصػؼ البياؤػات البي يػة لم ػيكة بطييقػة البي   الت   م  يات ا دا ت قد ظ ي و 
 دا  تسػػػػتئدـ كأسػػػػا  لتقيػػػػيـ التػػػػ    البي ػػػػم  ػػػػيات ا دا   مػػػػب تزايػػػػد اؤت ػػػػايو  ، ػػػػاممة
دايت اة و ال يك  غيػيو  م  ػيات الماليػةالمػف  ؿ  مزي  مػف كػاستئداـ حاجة إلى ظ يت ال ا 

 عمػىلمػديييف ا بعػ يحصػؿ قػد  .  عمى سبيؿ المثػاؿلم يكة تقييـ ا دا  البي  لالمالية 
قػد   مػال (  ػ  حػيف  ؤػمقيػا  ات )   تكػاليؼ الؤفايػ ماليةو ويات  ؤتيجة تحقيؽمكا أة 
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 مقيػا واػو  تسيب )التئفي  معدالت ؤتيجة مكا أة  عمىمف المديييف  ـغييايحصؿ 
 .(مال  غيي

 بثالثة  موي ا : ت تـا دا  ا ساسية  مقايي   ف ييك الباحث

 يجػاد  بموايداػا االؤتفػاع  ػ  و المصػاؤب  ال ػيكة  دا  تتبػب التػ  .. اإلنتاجيزة - 
 الكػؼ  االسػتئداـ عمػى التيكيػز البي ػة التؤا سػية تتطمػب ثحيػ قيمػة،

 .م ا ة جديدة لمئيجات ا توليد قيمة مب ال يكة موايد لمدئالت
 المسػتمي ال ػيكة  و المصػاؤب بالتحسػيف بااتمػاـ وتػتـ .. الشزاممة الجزودة -ب

 .لتقابؿ المتطمبات المتغيية لمعمال   عمال ا
 االحتفاظ    االستمياي ال يكة  و المصاؤب عمى ةمقدي  تعؤ  والت  .. التنافسية -جػ

 .الطويؿ ا جؿ    بجا بيت ا لعمال  ا ومساامي ا
 الهدف من مؤشرات تقييم األداء البيئي:  -2

  [5]:تحقيؽ مجموعة مف ا اداؼ مؤ ا إلى م  يات تقييـ ا دا  البي   ت دؼ
 ئيك محددة لمصؤاعة      كثي مف  تية زمؤية، مب مقايؤةمقايؤة ا دا  البي    -

  مؤب التموث البي  .
  .تسميط ال و  عمى إمكاؤات التحسيف -
  .ا اداؼ البي ية  تحقيؽ السع  إلى -
  .التعيؼ عمى إمكاؤات ئف  التكاليؼ -
 (. الميجع  القيا  السماح لمقايؤة ا دا  البي   بيف ال يكات ) -

مػػب ا داية   يػػة كػػأداة لالتصػػاؿالم  ػػيات البي با  ػػا ة إلػػى مػػا سػػبؽ، تسػػتئدـ
عمى حد سوا ، وتقديـ الػدعـ التقؤػ   ػ   وئايجيا   البي ية دائميا   إعداد التقايييمف ئالؿ 

 .إؤ ا  ؤظاـ لإلداية البي ية
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 خصائص مؤشرات تقييم األداء البيئي:  -3
 :لتقيػيـ ا دا  البي ػ  المال مػة الم  ػيات ائتيػاي  ػ  المستئدمة ا ساسيات مف

 الم  ػي، يو ياػا التػ  المعمومػات لتطبيػؽ والقابميػة لممقايؤػة دوليػا ، لقابميػةوا البي ػ  لتوا ػؽا

   [6]يأت : الم  يات البي ية  يما ئصا ة تمئية ويمكف
 .البي ة عمى وال غوط البي ية لدحواؿ داللة  ات صوية تو ي  ف -
 .ت د ات(حددة )مسم بأاداؼ ويبط ا االستياتيجية مف ا تقاق ا يتـ  ف -
 .التفسيي وس مة الف ـ    بسيطة وتكوف بو وح تعييف ا يتـ ف  -
 ويمكف االعتماد عمي ا. ة ف تكوف مو وعية ودقيق -
 ا داييػة الػدوية مػف جػز  لتصػبف المؤاسب الوقت و   دقيقة ميتدة تغ ية  ف تو ي  -

 .المغمقة
 .لممقايؤة  سا  تو ي دولية معاييي عمى تعتمد  ف -
 .ممموسة وبجودة بكفا ة توثيق ا يتـ  ف -
 .موثوقة  جيا ات و قا   مؤتظمة  تيات عمى تحديث ا يتـ  ف -
 أنواع مؤشرات تقييم األداء البيئي:  -4

مبػادية  مثػؿ إي ػادات ا دا  البي ػ  تقيػيـ مباديات متعددة لتحديػد م  ػيات اؤاؾ
ي ادات إعداد لػى معيػاي عمػاؿ، با  ػا ة إا  الكفػا ة البي يػة لمجمػ  التقاييي العالمية وا 

ف لئػاة بتقيػيـ ا دا  البي ػ ، ويمكػا 14031:2004 المواصفات القياسػية الدوليػة ا يػزو
 تقييـ ا دا  البي   إلى ما يأت : تقسيـ م  ياتلمباحث 

 ا دا  البي ػ  عمػى لمتػأثيي ا داية مج ػودات تت ػمف :البيئيزة اإلدارة مؤشزرات -
  يكػؿوال والسياسػة وا سػتياتيجية الي يػة :يمػ  بمػا التػ  تئػتة لم ػيكة

 ا داي  االلتزاـو  ب ا المتعمؽ ؤظـ ا داية والتوثيؽو  ،لإلداية البي ية التؤظيم 
  ات البي يػة، واالتصػاالت بػا طياؼ الدائميػة والئايجيػة بالمسػا ؿ الئػاة
 .المصمحة
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  و لمحميػةا الحالػة عػف اػ ا الم  ػيات معمومػات تػو ي البيئيزة: الحالة مؤشرات -
 متوسػطو ا وزوف  طبقػة ةكاسػم مثػؿ لمبي ػة ا قميميػة   و الدوليػة  و العالميػة

 .الخ … والمياا والتيبة ال وا     تيكيز التموثو  العالمية، الحياية
 :إلى يمكف تقسيم ا عموما  و  البيئي: األداء مؤشرات -

الفؤية  والمقايي  الحيازة قيا  بمجاالت تتعمؽبي ية:  ت غيمية م  يات •
 .المئمفات وتصييؼ العممية و  المؤت  لممؤت  ، ومقايي  استعماؿ

ؾ اسػت الو  المئمفػات إجمػال  مثػؿ بالمئيجػات تتعمػؽ :البي ػ  ا ثي م  يات •
 .الغازات واؤبعاثات لمواد والمياا والطاقة،ا
 ؤوعيف إلى مف حيث االستئداـ  البي   ا دا  تقييـ م  يات تقسيـ يمكفكما 

 .معيؤة  يكات    استئدام ا يتـ لكؿ ال يكات وم  يات ؤاسبةم  يات م  ساسيف:
 القيا  ويمكف ا ا مف بالغي  ا دا  لقيا  المستئدمة الم  يات ائتياي يتأثي

      [7]:يأت   يما تمؾ ا غيا  حصي
 الئاصػة القػيايات اتئػا  ب ػدؼ القيػا  ؤػ تع م:والتقيزي والرقابزة التخطزيط• 

 .العمميات ييـويقابة وتق بتئطيط
 ي سػيا   القيػا  ويػتـ البي يػة المبػاديات بتػدعيـ  ي ػا المقايي  تقـو: التغيير إدارة •

 .الوظا ؼ دائؿ و  قيا   ا دايية دائؿ المستويات
 وحػؿ ال ئصػ  التػأثيي لتقميػؿ المجػاؿ اػ ا  ػ  القيػا  يطمػب :تاالتصزاال •

 .العكسية التغ ية عمى والتأكيد السموؾ وتقوية التقدـ الم كالت ومتابعة
 لمتقييػي  ا د بطاقػة لتقػديـ التحسػيف دعػـ القيػا  مػف ال ػدؼ يكػوف :التحسزين •

 .التحسيف كيفية تحقيؽ ج ود عف
 لم يكة بالؤسبة الؤادية الموايد توجي  عمى المقايي  ساعد: تالموارد تخصيص •

 .جا بية ا كثي التحسيف إلى  ؤ طة 
  .لمتحقيؽ قابمة بمست د ات ا  ياد ويدتز  تـ إ ا ا دا  يتحسف :لتحفي ا •
 ا داية تبؤػى عمػى ي كػد  ف يجػب المؤاسػب ا دا  قيا : األجل طويل التركي  •

 .ا جؿ لوج ة ؤظي طويمة
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  [8:]المؤاسبة ا  ا دا  البي   ستة معاييي الئتياي م  يات اؤاؾ
تـ  يو ػف الم  ػػي مػا يػػ لمشززركة بالسياسزة البيئيززة هأهميزة المؤشززر وت قتزز -3

 مالحظت  كق ية بي ية .
 بأف يسمف الم  ي بتقييـ مست د ات السياسة . الوصول إلى الهدف -1

 ويستؤد عمى  سا  عمم  سميـ . المنهجية بأن يكون المؤشر كمياً  -1

 الم  ي متاحة لمجميب . تبأف تكوف بياؤا اإلتاحة -4

    إمكاؤية تطبيؽ الم  ي عمى مؤطقة  و بمد بالكامؿ . التغطية المكانية -5

 بأف يو ف الم  ي بياؤات مستمية  و  ب  مستمية.  التغطية ال مانية -6
واؤػػاؾ عػػدد مػػف الم  ػػيات التػػ  تعكػػ  مػػدك ااتمػػاـ ال ػػيكة بالجاؤػػب البي ػػ  
 ؤ ػػطت ا، والتػػ  مػػف ئالل ػػا يػػتـ إجػػيا  مقايؤػػات لبياؤػػات ال ػػيكة لتسػػاعد ا داية عمػػى 

مػػػػف اػػػػ ا المقايؤػػػػات مقايؤػػػػة تي ػػػػيد قيايات ػػػػا باسػػػػتئداـ بعػػػػ  الم  ػػػػيات المحاسػػػػبية، و 
الفتية الحالية بفتيات سابقة  ظ اي اتجاا ا دا  البي ػ   ئػالؿ    تكاليؼ ا دا  البي   

 .عدة  تيات
 :المالي األداء تقييم مؤشرات ثانيًا:

 ا دا  قييـة تعممي    المتطمبات  اـ مف يعد ا دا  تقييـ م  يات تحديد إف
 ،ال يكات  دا  تقييـ     ساسا   تتئ  الت  الم  يات تحديد بموجب ا يتـ حيث المال 
 يبحية عمى ت ثي الت  ا ؤ طة تمؾ وتحسيف اكت اؼ عممية بأؤ  ا دا  قيا  ويعيؼ
 الما      ال يكة بأدا الميتبطة  الم  يات مف مجموعة ئالؿ مف و لؾ ال يكة،

 .الحا ي الوقت     المحددة  ادا  ا ال يكة تحقيؽ مدك تقييـ ب دؼ والمستقبؿ
 ال ػػيكة قػػدية مػػدكالتػػ  تقػػي   اليبحيػػةومػػف  اػػـ الم  ػػيات الماليػػة م  ػػيات 

 . الممكية وحؽ والموجودات،  المبيعاتو ، ا يباح توليد عمى
 تميػؿ عمػى  عوا ػد تحقػؽ التػ  ال ػيكات ف  عمػىاليبحيػة م  ػي  تفسػيي يسػتؤد

 بحػثال غػيا و  يبحػا   ا قػؿ ال ػيكات عمػى تميزاػا  ظ ػاي ا  صػاح  ػ  التوسػب لػىإ

دوف التعػي  لبػاق   عمػى الم  ػيات اآلتيػة لقيػا  يبحيػة ال ػيكة الباحػث عتمدا الحال 
 :الم  يات المالية المعيو ة    ا دبيات المحاسبية
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 الربح مجمل هامش -أ
 مقايؤة الؤسبة ا ا زادت كمما. المبيعات صا   إلى اليبف مجمؿ ؤسبة اوو 
 صا   إلى المبيعات تكمفة ؤسبة  ف الت غيؿ عمميات فا ةك يعؤ   لؾ  نف بالمؤا سيف
  .المؤا سيف مف  قؿ المبيعات

 الربح صافي هامش -ب
 ال يكة قدية تبيف الؤسبة ا ا. المبيعات صا   إلى اليبف صا   ؤسبة واو

 ميتفعا   يكوف قد  اليبف مجمؿ اامش ف  الحظوي. لممبيعات ؤتيجة يبف تحقيؽ عمى
 التكاليؼ ت مؿ ال المبيعات تكمفة  ف و لؾ مؤئف ا   اليبف صا   اامش بيؤما

 الحالة ا ا و  . وتكاليؼ بي ية قيو  و وا د إدايية ومصاييؼ تسويؽ مف ا  ا ية
 الؤواح     ال يكة   ؿ بيؤما لم يكة ا ساسية العممية ؤجاح عمى م  يا   ا ا يكوف

 بتكمفة ل ا عالقة ال ل يكةا مصاييؼ عمى محممة إ ا ية تكمفة وجود بمعؤى ا ئيك
 .ا ساسية المؤت 

 ( اآلت : 3   الجدوؿ يقـ ) ا دا  البي   م  يات عي لمباحث ويمكف 
 ( مؤشرات األداء البيئي ألنشطة الشركة1الجدول رقم )

 المدلوؿ العمم  ل دؼ مف الم  يا الدالة اسـ الم  ي
 عدد حوادث معدؿ حوادث العمؿ

 العمؿ
مدك يعك  ا ا المعدؿ 

 مؤاسبة بي ة العمؿ وظيوؼ
مكاؤيات الت غيؿ، وي دؼ  وا 
إلى قيا  عدد ميات حوادث 
العمؿ الت  وقعت ئالؿ  تية 
زمؤية معيؤة عمى مستوك 

 و قساـ ال يكة إدايات

كمما قمت حوادث العمؿ  نف 
 لؾ دليؿ عمى ااتماـ ال يكة 

 بصحة العامميف لدي ا.

ؤسبة التكاليؼ البي ية 
 كاليؼإلى إجمال  الت

 إجمال  /التكاليؼ البي ية
 التكاليؼ

ت دؼ ا ا الؤسبة إلى قيا  
وتحميؿ العالقة بيف التكاليؼ 
جمال  التكاليؼ ئالؿ  البي ية وا 

  تية زمؤية معيؤة

 ف ايتفاع ا ا الؤسبة    
المياحؿ ا ولى لتطبيؽ ؤظـ 
ا داية البي ية يعد  ميا     

صالف ال يكة إ  يعك  ااتماـ 
صميـ وتطبيؽ ؤظـ ا داية بت

ا داية البي ية الت  تساعد عمى 
تحقيؽ ا اداؼ والئطط 
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 لم يكة ا ستياتيجية
ؤسبة تكمفة المؤب إلى 
إجمال  التكاليؼ 

 البي ية

 إجمال تكاليؼ المؤب / 
 التكاليؼ البي ية

ت دؼ ا ا الؤسبة إلى قيا  
وتحميؿ العالقة بيف تكمفة 
 ؤ طة مؤب ال يي البي   

جمال  ال  تكاليؼ البي يةوا 

 د ف ايتفاع ا ا الؤسبة يع
   صالف ال يكة، حيث 
ت دؼ ا ؤ طة الماؤعة إلى 
زالة ا سباب  تئفي  وا 

المحتممة والت  ت د  إلى آثاي 
 بي ية عكسية غيي ميغوبة

ؤسبة تكمفة التقييـ إلى 
إجمال  التكاليؼ 

 البي ية

 إجمال تكاليؼ التقييـ / 
 التكاليؼ البي ية

ت دؼ ا ا الؤسبة إلى قيا  
وتحميؿ العالقة بيف تكمفة 
جمال  التكاليؼ  التقييـ وا 

 البي ية

ت دؼ  ؤ طة التحديد 
والتقييـ إلى قيا  ومتابعة 
المصادي المحتممة لد ياي 
البي ية ويؤ أ عف ا ا ا ؤ طة 

تكاليؼ ئاصة بعمميات 
 التحديد والتقييـ

ؤسبة تكمفة اليقابة إلى 
يؼ إجمال  التكال
 البي ية

 إجمال تكمفة اليقابة / 
 التكاليؼ البي ية

ت دؼ ا ا الؤسبة إلى قيا  
وتحميؿ العالقة بيف تكمفة 
جمال   ا ؤ طة اليقابية وا 

 التكاليؼ البي ية

 د ف ايتفاع ا ا الؤسبة يع
   صالف ال يكة، حيث 
ت دؼ ا ؤ طة اليقابية إلى 
اليقابة والتحكـ    المواد 

بالبي ة،  المستئدمة ال اية
ويؤت  عف ا ا ا ؤ طة 

 تكاليؼ يقابية
ؤسبة تكمفة الف ؿ إلى 
إجمال  التكاليؼ 

 البي ية

 إجمال تكاليؼ الف ؿ / 
 التكاليؼ البي ية

ت دؼ ا ا الؤسبة إلى قيا  
وتحميؿ العالقة بيف تكمفة 
جمال  التكاليؼ  الف ؿ وا 

 البي ية

 د ف اؤئفا  ا ا الؤسبة يع
   صالف ال يكة، حيث 
ت دؼ ا ا المجموعة مف 
زالة  ا ؤ طة إلى عالج وا 
ا  ياي البي ية الت  حدثت 

 بالفعؿ
ؤسبة تكاليؼ  بحاث 
حماية البي ة إلى 
تكاليؼ ميزاؤية 
 ا بحاث    ال يكة

تكاليؼ  بحاث حماية 
البي ة / تكاليؼ ميزاؤية 

 ا بحاث

ت دؼ ا ا الؤسبة إلى قيا  
وتحميؿ العالقة بيف تكاليؼ 

جمال   بحاث ح ماية البي ة وا 
 ميزاؤية ا بحاث    ال يكة

 د ف ايتفاع ا ا الؤسبة يع
   صالف ال يكة، حيث 
ت دؼ ا ا المجموعة مف 
ا ؤ طة إلى التعيؼ عمى 
 .ا  ياي البي ية والحد مؤ ا

ؤسبة تكاليؼ حماية 
البي ة الدائمية )بي ة 

ة البي ة تكاليؼ حماي
الدائمية / التكاليؼ الكمية 

ت دؼ ا ا الؤسبة إلى قيا  
وتحميؿ العالقة بيف تكاليؼ 

 د ف ايتفاع ا ا الؤسبة يع
   صالف ال يكة، حيث 
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العمؿ( إلى التكاليؼ 
 الكمية لحماية البي ة

حماية البي ة الدائمية والتكاليؼ  لحماية البي ة
 الكمية لحماية البي ة

ت دؼ ا ا المجموعة مف 
ا ؤ طة إلى معي ة ا  ياي 

دائمية ومحاولة التقميؿ البي ية ال
 مؤ ا

ؤسبة تكاليؼ حماية 
البي ة الئايجية )البي ة 
المحيطة بال يكة( 
إلى التكاليؼ الكمية 

 لحماية البي ة

تكاليؼ حماية البي ة 
الئايجية / التكاليؼ الكمية 

 لحماية البي ة

ت دؼ ا ا الؤسبة إلى قيا  
وتحميؿ العالقة بيف تكاليؼ 
حماية البي ة الئايجية 

 والتكاليؼ الكمية لحماية البي ة

 د ف اؤئفا  ا ا الؤسبة يع
   صالف ال يكة، حيث 
ت دؼ ا ا المجموعة مف 

ا ؤ طة إلى معي ة ا  ياي 
البي ية الئايجية ومحاولة 

 التقميؿ مؤ ا
ؤسبة تكاليؼ حماية 
البي ة مف التموث إلى 

 تكاليؼ ا ؤتاج

تكاليؼ حماية البي ة مف 
  ؤتاجالتموث / تكاليؼ ا

ت دؼ ا ا الؤسبة إلى قيا  
وتحميؿ العالقة بيف تكاليؼ 
حماية البي ة مف التموث 

 وتكاليؼ ا ؤتاج

 د ف اؤئفا  ا ا الؤسبة يع
   صالف ال يكة، حيث 
ت دؼ ا ا المجموعة مف 

ا ؤ طة إلى معي ة ا  ياي 
 البي ية ومحاولة التقميؿ مؤ ا

ؤسبة قيمة مئالفات 
الج ات المعؤية    

ماية البي ة إلى ح
ا مكاؤات المالية 

 لم يكة

قيمة مئالفات الج ات 
المعؤية    حماية البي ة / 
 ا مكاؤات المالية لم يكة

ت دؼ ا ا الؤسبة إلى قيا  
وتحميؿ العالقة بيف قيمة 

مئالفات الج ات المعؤية    
حماية البي ة وا مكاؤات المالية 

 لم يكة

 د ف اؤئفا  ا ا الؤسبة يع
لف ال يكة، حيث    صا

ت دؼ ا ا المجموعة مف 
ا ؤ طة إلى معي ة مدك التزاـ 

ال يكة بتطبيؽ القواؤيف 
 والت ييعات البي ية

 الجانب العممي
إف  ية  يكة تتحمؿ تكاليؼ ت غيمية ك  تحقؽ الؤات  االقتصاد  المطموب 

 ،ال ييبةا يباح الصا ية قبؿ تؤت   مف يقـ ا عماؿ وباقتطاع التكاليؼ الت غيمية
ولمتوسب  كثي إ ا تـ تحديد ال يي البي    مف سياؽ محاسبة التكمفة الكمية، وتيحيم  

عؤداا يصبف الم  ي المؤاسب لددا  االقتصاد  البي   لم يكة ،  إلى صا   اليبف
معدؿ اليبف المعدؿ  و البي  ، و   ظؿ بقا  ال يوط ا ئيك كما ا ، إ ا كاؤت قيمة 

ممة عمى صا   اليبف كبيية، تقؿ الموايد المطموبة لالستثماي    ال يي البي   المح
 صوؿ جديدة،  و لتوزيب الباق  كأيباح موزعة عمى المسااميف. و   ا ا الحالة تكوف 
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 يتـ استئداـ ال يكة  قؿ استدامة ؤتيجة ال يي البي   المس ولة عؤ . ولمقياـ ب لؾ
 تقييي البي ة السؤو  ال   تصديا ال يكة.

 تقرير البيئة السنوي( 2دول رقم )الج

 سؤة سؤة سؤة سؤة البياف
 المبيعات )يقـ ا عماؿ (

 ( التكاليؼ الت غيمية-)
 =ا يباح الت غيمية
 +ا يباح ا ئيك

    

     االعتيادية  ؤ طة=اليبف الؤات  عف ا 

     تكاليؼ ا  ياي البي ية الت  تحدث ا ال يكة (-) 

     الصا يةا يباح 

تكوف  ة ف ال يكيتـ بياف ويحتاج تفسيي ا ا الم  ي إلى العؤاية الكبيية، بأف 
ومف ئالؿ إجيا  مقايؤات  ،قادية عمى تعوي  التموث المتزايد مف ئالؿ زيادة ا يباح

لبياؤات ال يكة لتساعد ا داية عمى تي يد قيايات ا باستئداـ بع  الم  يات 
يؤة تكاليؼ ا دا  البي   بالفتية الحالية بفتيات المحاسبية، ومف ا ا المقايؤات مقا

 سابقة  ظ اي اتجاا ا دا  البي   مف ئالؿ عدة  تيات.
 إحدى الشركات الصناتية:حالة تممية تمى 

صؤاعية تـ التحفظ عمى إظ اي اسم ا وتثقيؿ مقدمة حوؿ ال يكة:  يكة 
ا  و  ل يكةامومات    لمبياؤات الت  تـ الحصوؿ عمي ا و لؾ حفاظا  عمى سيية المع

تتكوف مف مجموعة مف و  ،مجاؿ صؤاعة الحبيبات البالستيكية واالسفؤجياتتعمؿ    
 300 اوتتألؼ مف كادي عمم  متعدد االئتصاصات مجموع عمال ، ا ؤتاجية ا قساـ
حسب  ا ؤتاجتطبؽ ال يكة ؤظاـ و  ا ؤتاجية ا قساـيعمموف  مف  إؤتاج عامؿ 
ؤاجمة عف العمميات  بالبي ةعمؿ ال يكة ل ا آثاي  اية وطبيعة ،  JITالطمب 
 كما يأت : السابقة سؤواتم يكة ئالؿ اللالبياؤات المالية وكاؤت  .الصؤاعية

 مشركةلالبيانات المالية ( 3الجدول رقم )

 السؤوات البياف
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2009 2010 2011 2012 2013 
 446,082,68 298,146,436 361,622,354 278,447,750 238,778,494 (3المبيعات )

التكاليؼ  (-)
 الت غيمية

191,389,042 236,115,789 312,604,802 191,927,899 193,586,57 

ا يباح 
 الت غيمية)+(

47,389,452 42,331,961 49,017,552 106,218,537 252,496,11 

ا يباح 
 (+)ا ئيك

796,615 349,696 1,458,183 1,390,694 527,450 

دايية التكاليؼ ا 
 (-والتسويقية)

25,478,520 20,879,538 26,338,987 77,102,526 196,031,618 

اليبف الؤات  مف 
ا ؤ طة 
 (1االعتيادية)

22,707,547 21,802,119 24,136,749 30,506,705 56,991,942 

التكاليؼ (-)
 (1البي ية )

12,561,231 8,096,728 8,515,248 10,506,705 32,955,569 

 8,678,450 3,567,744 2,767,000 2,567,560 3,326,576 ؤبت. الم

 2,456,300 1,345,000 750,000 845,000 525,000 ت. التقييـ

 3,456,300 1,200,000 867,500 976,500 874,560 ت. اليقابة

 1,345,677 676,400 546,745 534,675 1,350,700 ت. الف ؿ

 1,467,739 875,600 950,000 846,770 1,984,500 ت.  بحاث البي ة

ت. حماية البي ة 
 الدائمية

1,250,000 786,500 896,700 1,165,300 6,458,733 

ت. حماية البي ة 
 الئايجية

2,125,395 983,723 932,303 719,061 3,125,070 

ت. حماية البي ة 
 مف التموث

974,500 456,000 675,000 857,600 5,467,300 

قيمة مئالفات 
 المعؤيةالج ات 

150,000 100,000 130,000 100,000 500,000 

األرباح النهائية 
(2-3) 

 

10,146,316 13,705,391 15,621,501 20,000,000 24,036,373 

ميزاؤية ا بحاث 
 السؤوية

5000,000 
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ا مكاؤيات المالية 
 لم يكة

100,000,000 

عمػػى  كؤسػػبة م ويػػة لسػػابقةا والم  ػػيات الماليػػة م  ػػيات ا دا  البي ػػ وبنسػػقاط 
( 4يقػػػـ )الجػػػدوؿ  يؤػػػت ئػػػالؿ السػػػؤوات السػػػابقة محػػػؿ الدياسػػػة م ػػػيكة لالبياؤػػػات الماليػػػة 

 ت :اآل
 كنسبة مئوية والمؤشرات المبلية ( مؤشرات األداء البيئي4الجدول رقم )

 2013 2012 2011 2010 2009 الدالة العممية    اسـ الم  ي

 5 3 2 1 3 عدد حوادث العمؿ معدؿ حوادث العمؿ

ؤسبة التكاليؼ 
البي ية إلى إجمال  

 التكاليؼ

التكاليؼ البي ية/ 
 %7.80 %3.76 %2.45 %3.05 %5.48 التكاليؼ إجمال 

ؤسبة تكمفة المؤب 
إلى إجمال  
 التكاليؼ البي ية

تكاليؼ المؤب / 
التكاليؼ  إجمال 

 البي ية
 

26.48% 31.71% 32.49% 33.96% 26.33% 

 ؤسبة تكمفة التقييـ
إلى إجمال  
 التكاليؼ البي ية

تكاليؼ التقييـ /  
التكاليؼ  إجمال 

 البي ية
4.18% 10.44% 8.81% 12.80% 7.45% 

ؤسبة تكمفة اليقابة 
إلى إجمال  
 التكاليؼ البي ية

تكمفة اليقابة / 
التكاليؼ  إجمال 

 البي ية
6.96% 12.06% 10.19% 11.42% 10.49% 

ؤسبة تكمفة الف ؿ 
إلى إجمال  

 ية تكاليؼ البيال

تكاليؼ الف ؿ / 
التكاليؼ  إجمال 

 البي ية 
10.75% 6.60% 6.42% 6.44% 4.08% 

ؤسبة تكاليؼ  بحاث 
حماية البي ة إلى 
تكاليؼ ميزاؤية 
 ا بحاث    ال يكة

تكاليؼ  بحاث حماية 
البي ة / تكاليؼ 

 ا بحاثميزاؤية 
39.69% 16.94% 19.00% 17.51% 29.35% 

اية ؤسبة تكاليؼ حم
البي ة الدائمية إلى 
التكاليؼ الكمية 
 لحماية البي ة

 

تكاليؼ حماية البي ة 
الدائمية / التكاليؼ 
 الكمية لحماية البي ة

37.03% 44.43% 49.03% 61.84% 67.39% 

ؤسبة تكاليؼ حماية 
البي ة الئايجية إلى 

تكاليؼ حماية البي ة 
 %32.61 %38.16 %50.97 %55.57 %62.97ليؼ الئايجية / التكا
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التكاليؼ الكمية 
 لحماية البي ة

 الكمية لحماية البي ة

ؤسبة تكاليؼ حماية 
البي ة مف التموث 
 إلى تكاليؼ ا ؤتاج

تكاليؼ حماية البي ة 
مف التموث / تكاليؼ 

 ا ؤتاج
5.48% 3.05% 2.45% 3.76% 7.80% 

ؤسبة قيمة مئالفات 
الج ات المعؤية إلى 
ا مكاؤات المالية 

 لم يكة

يمة مئالفات ق
الج ات المعؤية    
حماية البي ة / 
ا مكاؤات المالية 

 لم يكة

0.15% 0.10% 0.13% 0.10% 0.50% 

ؤسبة ا يباح 
الت غيمية إلى 
 المبيعات 

ا يباح الت غيمية/ 
 %56.60 %35.63 %13.55 %15.20 %19.85 المبيعات

ؤسبة  يباح ا ؤ طة 
االعتيادية إلى 

 المبيعات

طة  يباح ا ؤ 
 %12.78 %10.23 %6.67 %7.83 %9.51 االعتيادية/ المبيعات

ؤسبة ا يباح 
الصا ية إلى 
 المبيعات 

ا يباح الصا ية/ 
 %5.39 %6.71 %4.32 %4.92 %4.25 المبيعات

 يت ف مف الجدوؿ السابؽ ما يأت :
إال  ؤ   ئ  بااليتفاع بعد  لؾ حيث  2010معدؿ حوادث العمؿ: اؤئف  عاـ   -

وا ا دليؿ عمى ازدياد المئاطي الت   2013عدؿ ئم  حوادث    عاـ بمغ بم
يتعي  ل ا العامميف    ال يكة ؤتيجة اآلثاي ال اية الت  تحدث ا طبيعة 

 العمميات الصؤاعية.
   عاـ ايتفاع ا ا الؤسبة  يالحظ :ؤسبة التكاليؼ البي ية إلى إجمال  التكاليؼ  -

يعد  ميا     صالف ال يكة إ  الية، وا ا ثـ بد ت تؤئف     ا عواـ الت 2009
البي ية الت  تساعد  ا جيا ات والسياساتيعك  ااتماـ ا داية بتصميـ وتطبيؽ 

 2013، إال  ؤ ا ايتفعت عاـ لم يكة ا ستياتيجيةعمى تحقيؽ ا اداؼ والئطط 
وا ا يدؿ عمى  ف ا داية بد ت بتطبيؽ ؤظـ ا داية  %7.80حيث وصمت إلى 

 ة    ا ا العاـ. البي ي
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 ديعوا ا ايتفاع ا ا الؤسبة  يالحظ :ؤسبة تكمفة المؤب إلى إجمال  التكاليؼ البي ية -
زالة ا سباب     صالف ال يكة، حيث ت دؼ ا ؤ طة الماؤعة إلى تئفي  وا 

 .المحتممة والت  ت د  إلى آثاي بي ية عكسية غيي ميغوبة
يالحظ اؤئفا  ا ا الؤسبة عاـ  :ؼ البي يةؤسبة تكمفة التقييـ إلى إجمال  التكالي -

أؤ طة وا ا يدؿ عمى ااتماـ ا داية ب ثـ بد ت تيتفب    ا عواـ التالية 2009
التحديد والتقييـ ومتابعة المصادي المحتممة لد ياي البي ية ويؤ أ عف ا ا 

ولكؤ ا اؤئف ت ب كؿ  .ا ؤ طة تكاليؼ ئاصة بعمميات التحديد والتقييـ
 .لد ياي البي يةوييجب  لؾ لوجود مصادي مئتمفة  2009ـ ممحوظ عا

 ديعوا ا  ايتفاع ا ا الؤسبةيالحظ  :ؤسبة تكمفة اليقابة إلى إجمال  التكاليؼ البي ية -
   صالف ال يكة، حيث ت دؼ ا ؤ طة اليقابية إلى اليقابة والتحكـ    المواد 

 .كاليؼ يقابيةالمستئدمة ال اية بالبي ة، ويؤت  عف ا ا ا ؤ طة ت
وا ا اؤئفا  ا ا الؤسبة  : يالحظؤسبة تكمفة الف ؿ إلى إجمال  التكاليؼ البي ية -

   صالف ال يكة، حيث ت دؼ ا ا المجموعة مف ا ؤ طة إلى عالج يعد 
زالة ا  ياي البي ية الت  حدثت بالفعؿ  .وا 

يالحظ  :ال يكة ؤسبة تكاليؼ  بحاث حماية البي ة إلى تكاليؼ ميزاؤية ا بحاث    -
   صالف ال يكة  ديعوا ا  2013و   2009ئالؿ عام   ايتفاع ا ا الؤسبة

حيث ت دؼ ا ا المجموعة مف ا ؤ طة إلى التعيؼ عمى ا  ياي البي ية والحد 
 .مؤ ا

: ؤسبة تكاليؼ حماية البي ة الدائمية )بي ة العمؿ( إلى التكاليؼ الكمية لحماية البي ة -
   صالف ال يكة، حيث ت دؼ ا ا  ديعوا ا الؤسبة  ايتفاع ا ا يالحظ

المجموعة مف ا ؤ طة إلى معي ة ا  ياي البي ية الدائمية ومحاولة التقميؿ 
 .مؤ ا

ؤسبة تكاليؼ حماية البي ة الئايجية )البي ة المحيطة بال يكة( إلى التكاليؼ الكمية  -
الف ال يكة، حيث ص   وا ا يعد ا ا الؤسبة  اؤئفا  : يالحظلحماية البي ة
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ت دؼ ا ا المجموعة مف ا ؤ طة إلى معي ة ا  ياي البي ية الئايجية ومحاولة 
 .التقميؿ مؤ ا

ايتفاع ا ا : يالحظ ؤسبة تكاليؼ حماية البي ة مف التموث إلى تكاليؼ ا ؤتاج -
بيؤما صالف ال يكة  غيي    ديعوا ا  2013و   2009ئالؿ عام   الؤسبة

   صالف ال يكة، حيث ت دؼ  ديع   بقية ا عواـ وا ا  ةا ا الؤسباؤئف ت 
 .ا ا المجموعة مف ا ؤ طة إلى معي ة ا  ياي البي ية ومحاولة التقميؿ مؤ ا

: ؤسبة قيمة مئالفات الج ات المعؤية    حماية البي ة إلى ا مكاؤات المالية لم يكة -
    صالف ال يكةد وا ا يع ئالؿ ا عواـ ا ولى اؤئفا  ا ا الؤسبة يالحظ

صالف ال يكة، حيث ت دؼ ا ا  غيي    وا ا يعد 2013بيؤما ايتفعت    عاـ 
المجموعة مف ا ؤ طة إلى معي ة مدك التزاـ ال يكة بتطبيؽ القواؤيف 

 .والت ييعات البي ية
   عام  : يالحظ اؤئفا  ا ا الؤسبة ؤسبة ا يباح الت غيمية إلى المبيعات -

 2013عاـ  %56.60 ت تيتفب إلى  ف وصمت إلى ثـ بد 2011 و 2010
 ويعود  لؾ إلى زيادة مبيعات ال يكة مب  عدـ زيادة تكاليف ا الت غيمية.

: يالحظ ايتفاع تدييج  ل  ا الؤسبة ؤسبة  يباح ا ؤ طة االعتيادية إلى المبيعات -
 مما يدؿ عمى تحسف  دا  ال يكة.

حظ اؤئفا  ا ا الؤسبة ئالؿ الئم  يال :ؤسبة ا يباح الصا ية إلى المبيعات -
عمى اليغـ مف ايتفاع  2013 و 2012سؤوات إال  ؤ ا بد ت بااليتفاع    عام  

ؤسبة التكاليؼ البي ية إلى إجمال  التكاليؼ    ا يف العاميف إال  ؤ  ظ ي تحسف 
    يبحية ال يكة.

 :  ي  البحث الي ي  واو صحة عمى  الباحث ي كد  مما سبؽ

   تقييـ  دا   ةالمالي والم  ياتا دا  البي   ؽ جوايية بيف م  يات تقييـ اؤاؾ  يو 
 . يكات الصؤاعيةال
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 والتوصيات تاالستنتاجا
 تاالستنتاجا -1

 : توصؿ البحث إلى الؤتا   التالية
 يحقؽالصؤاعية  ا دا  البي   إلى جاؤب ا دا  المال  لم يكات تقييـ استئداـ  ف -

 .القيايات اتئا  عممية تي يد    ثـ يساعد ومف ا دا  تقييـ عممية  عالية
البي ية وآثاياا عمى القوا ـ المالية ل ا  بعاد متعددة قد تكوف قاؤوؤية ،  االعتبايات  ف -

 و محاسبية  و  ؤية  و اجتماعية  و إدايية  و دولية ، وبالتال  ت ثي عمى ؤوعية 
 .الواجب استئدام ا يـ ا دا  البي  يمعاييي القيا  وم  يات تق

با دا  المال   لم يكةيبط ا دا  البي     يويةيـ ا دا  البي   يتتطمب م  يات تق -
سبيؿ     ال يكةحتى يمكف معي ة مقداي الحمؿ البي   ال   تتسبب  ي   ل ا

 .يباحا مزاولة الؤ اط والؤمو وتحقيؽ   استمياياا  
البي ية وا  صاح عؤ ا ي د   وا ؤ طة ة يكلم الت غيميةالفصؿ بيف ا ؤ طة   ف -

 إلى تحسيف القيايات المتئ ة مف قبؿ ا داية.
 التوصيات -2
يـ ا دا  البي   عمى مستوك كؿ قطاع صؤاع  ي يوية و امية إعداد م  يات لتق -

 .عمى حدا بما يتال ـ مب الطبيعة الفؤية المميزة ل  ا الؤ اط 

  ف باعتباي  دا  ا تقييـ    الم مة المحاوي  حد  يكةلم البي   ا دا  اعتباي  يوية -
 ل ا ا ئيك ا دا  جواؤب باق  عمى جواي  ت ثي ب كؿ البي   ا دا  جودة

 وئصوصا  المال  مؤ ا.
ببيام  تدييب مستمية حتى يتو ي لدي ـ الم ايات الالزمة محاسبيف تزويد ال - 

 .يـ ا دا  البي  يالستئداـ وتطبيؽ م  يات تق
عمى مستوك  يـ ا دا  البي  يتقاالاتماـ  كثي عمى الصعيد اليسم  الحكوم  ب -

الم يدة عمى  ي   الجم ويية العيبية السويية و ؽ   يكات الصؤاعيةالمئتمؼ 
م  يات يتـ اعتماداا بؤا   عمى ا بحاث والدياسات الت  تـ التوصؿ إلي ا 

 .والميتبطة بي ااية وسالمة المجتمب
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Abstract 
 

This paper presents a Comparative Study between using 

indicators for assessing the environmental and financial performance 

of industrial companies. That through presenting the basic concepts of 

for assessing environmental and financial performance indicators, 

clarifying the purpose of these indicators, the types and problems of 

identification and selection these indicators, the requirements and basic 

characteristics that must be met to assess environmental and financial 

performance of companies on properly, then determining the indicators 

and areas that must be used to evaluate performance. The empirical 

side contains a comparison between evaluating the environmental and 

the financial performance indicators to one of industrial companies for 

a period of five years, then interpretation results and view 

recommendations.  

Many of Were reached to, but the most important is that: using 

the evaluation indicators of environmental performance as well as 

financial performance of industrial companies realize effectiveness of 

performance appraisal process and then help to streamline decision-

making process. The environmental considerations and their effects on 

the financial statements have multiple dimensions (legal, accounting, 

or social or administrative or international) affect on the quality of 

measurement standards and choosing the evaluation of environmental 

performance indicators that were used. 

The research reached to a set of recommendations that would 

improve the performance of industrial companies. 

Keywords: Evaluation of environmental performance, evaluation of 

financial performance, profitability indicators, and indicators of internal and 

external environment. 
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