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 الخالصة

إن أحد أهم التوجهات الحديثة دولياً هي المحافظةة لىةا الئي ةة ويز ية  الت ميةة المةةتداحة والحةد حةث ا ائزارةات ال ةا   

فةي  المقئىةةوا ستهالك الزئثي لىموا د والتي حث الممكث أن يؤدي الا يغيرات ح اخية يؤرر سىئياً لىا حظةو  اججيةا  

الحصو  لىا افس الفرص والموا د التي حصل لىيها اججيا  الةابقة, ولذلك يهدف الئحث الةا د اسةة يةررير حرةا ر 

التغيرات الم اخية الحاصىة في الكر  اج ضية اتيجة إ يفاع حةتوى ا ائزارات ال ةا   لىةا يرةو  ححاسةئة الكةا بون 

يةةت د هةذا الئحةث لىةا اظريةات  وأهم الق ايا المزاصةر , حيةث والتزرف لىا أهم الترئيقات والمما سات ذات الصىة

التر ير لىمةالد  في شرح المما سات المتئاي ة والترئيقات الحالية التةي يمةمىها حصةرىح ححاسةئة الكةا بون وذلةك حةث 

وححاسةئة  خال  الرجوع الا اجدبيات المحاسئية ذات الصةىة وأهةم المراجةل المتزىقةة بالمحاسةئة ا جتماليةة بمةكل لةا 

الكا بون بمكل خاص ويحىيل دو  المرا ر الئي ية لىا يرو  يرئيقات ححاسئة الكةا بون, ولقةد يوصةل الئةاحثون الةا 

أن التةةررير حةةابيث حرةةا ر التغيةةرات الم اخيةةة ويرةةو  ححاسةةئة الكةةا بون حتةةراب  وحتئةةاد , إذ دفزةة  التغيةةرات الم اخيةةة 

حث ويرفةي  إائزارةات الكةا بون وا حتثةا  لقيفاقيةات والئرويو ةو ت  المتررفة الدو  الا وضل قواايث صا حة لىحد

الدولية ذات الصىة بالحفا  لىا الئي ة,  ما دفز  الم ظمةات المز يةة بالمحاسةئة الةا إصةدا  الزديةد حةث التوجيهةات حةث 

 .أجل يقىيل ا ائزارات في الوحدات ا قتصادية ال اجمة لث اجامرة التمغيىية
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Abstract 

 One of the most important modern trends internationally is to preserve the environment, 

promote sustainable development, reduce harmful emissions and the absurd consumption 

of resources, which can lead to climate changes that negatively affect the chances of 

future generations to obtain the same opportunities and resources that previous 

generations obtained, and therefore the paper aims to study the impact of the risks of 

climate change occurring in the globe as a result of the high level of harmful emissions on 

the development of carbon accounting and identifying the most important applications 

and related practices and the most important contemporary issues. This paper is based on 

framing theories to help explain the divergent practices and current applications covered 

by the term carbon accounting by referring to the relevant accounting literature and the 

most important references related to social accounting in general and carbon accounting 

in particular, and analyzing the role of environmental risks on the development of carbon 

accounting applications. 
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  : المقدمة

 هةيالتةي  ية ا  ماح ةة ويتوجةه حىهةا  الموضولاتإن أحد أهم 

 يفيةةة حةةةاب حرصصةةات الكةةا بون فةةي التقةةا ير الماليةةة لىوحةةدات 

ا قتصادية, إذ أدى لد  وجود حزةايير ويزىيمةات حتفةل لىيهةا دوليةاً 

حةةو  ححاسةةئة الكةةا بون الةةا  هةةو  حئةةاد ات و  يةةة حتفرقةةة لةةم 

يةترل إم اء أدبيات المحاسةئة الدوليةة وذلةك لكةون يةررير الكةا بون 

 ئيزةة دوليةة, لىةا الةرمم حةث ذلةك فة ن  لىا التغيرات الم اخية ذو

الجهةود الدوليةةة المتفرقةة إسةةترال  الوصةو  الةةا لةدد التوجيهةةات 

التي يمكث أن يةاهم في يز ي  دو  ححاسئة الكا بون في الحةد حةث 

ا ائزارةةةات ال ةةةا   ال اجمةةةة لةةةث اجامةةةرة التمةةةغيىية لىوحةةةدات 

 ا قتصادية.

حةةث يحديةةد أهةةم  IASBسةةتراع حجىةةس حزةةايير المحاسةةئة الدوليةةة ا

المزةةةةالم الرئيةةةةةة لتوحيةةةةد المحاسةةةةئة وا بةةةةال  لةةةةث حرصصةةةةات 

الكةا بون لىةا الةةرمم حةث يذبةذب القةةرا ات خةال  الزقةد اجو  حةةث 

ث ويةم إصةدا  لةدد حةث التوجيهةات ويزةديل يالقرن الحةادي والزمةر

لدد حث حزايير المحاسئة الدولية ذات الصىة لكي يالئم التوجه الزا  

اسئة الكا بون حث أجل الحد حةث حرةا ر التغيةرات احو يو يف حح

 الم اخية في الزالم.

 منهجية البحث .1

 مشكلة البحث: 1.1

إن التغيرات الم اخية الحاصىة وبمكل حتةا ع في حاضراا أصةئح 

أحةةةد أهةةةم المرةةةا ر التةةةي يمكةةةث أن يواجةةةه الئمةةةرية لىةةةا  و ةةةه 

صةةىة و يةةد   ياج ض, واظةةراً لكةةون المحاسةةئة لىةةم إجتمةةالي ذ

بالمجتمل وحما ىه,  ان  بد أن يقد  حىو ً ححاسةئية حةث أجةل الحةد 

أو التقىيةةل حةةث ا ائزارةةات ال ةةا   التةةي يمكةةث أن يقىةةل حةةث حرةةا ر 

 حاالتغيرات الم اخية, ولىيه يكمث حمكىة الئحث في التةاؤ  اجيي: 

يررير حرا ر التغيرات الم اخية لىةا يرةو  ححاسةئة الكةا بون فةي 

 الم؟الز

 أهمية البحث: 1.2

يكمةةث أهميةةة الئحةةث حةةث  واةةه ححاولةةة  سةةتقراء أرةةر إسةةتجابة لىةةم 

ليايةةه فةةي حجابهةةة آالمحاسةةئة لمرةةا ر التغيةةرات الم اخيةةة ويرةةوير 

ا خرةةا  التةةي يمكةةث أن يزصةةف بالئمةةرية والكةةر  اج ضةةية اتيجةةة 

اجسراف في الراقةة ولةد  ا لتفةات الةا الئي ةة واجضةرا  ال اجمةة 

مةةةرة التمةةةغيىية لىوحةةةدات ا قتصةةةادية, ودو  الم ظمةةةات لةةةث اجا

 ستجابة.المحاسئية ذات الصىة في يىك ا 

 

 أهداف البحث: 1.3

 يهدف الئحث الا يحقيل اجيي:

يوضيح حفهو  ححاسئة الكا بون ويحديد أهم حئادئها وا شا    -

 الا حداخىها.

ا شا   الا أهةم ال ةغو  الدوليةة لىةا الوحةدات ا قتصةادية  -

ل ا فصةةةاح لةةةث ا ائزارةةةات ال ةةةا   ال ايجةةةة لةةةث حةةةث أجةةة

 اما ايها التمغيىية.

يوصةةةةةيف التةىةةةةةةل التةةةةةا يري لىمحاسةةةةةئة وا بةةةةةال  لةةةةةث  -

حرصصات الكا بون في القوائم الماليةة لىوحةدات ا قتصةادية 

 ذات الصىة.

يحديةةةد أهةةةم اجرةةةا  المتريئةةةة لىةةةا المحاسةةةئة وا بةةةال  لةةةث  -

 حرصصات الكا بون.

المحاسةةئة وا بةةال  لةةث المرةةا ر المريئرةةة يوضةةيح لالقةةة  -

 بتغير الم اخ الزالمي.

 

 فرضية البحث: 1.4

ي ئةةل الئحةةث حةةث فرضةةية أساسةةية حفادهةةا:  إن التغيةةرات الم اخيةةة 

وحرا رها يؤدي الا يروير ححاسةئة الكةا بون حةث أجةل الحةد حةث 

 ا ائزارات ال ا   ويقىيل حرا ر ا حتئاس الحرا ي 

 لمحاسبة الكاربوناإلطار المفاهيمي  .2

 مفهوم محاسبة الكاربون: 2.1

يمكةةث يزريةةف ححاسةةئة الكةةا بون لىةةا أاهةةا  ا لتةةراف والتقيةةيم 

ال قةةةدي وميةةةر ال قةةةدي وحراقئةةةة ا ائزارةةةات ال ةةةا   ضةةةمث جميةةةل 

حةتويات سىةةىة القيمةة وا لتةراف بتةررير اائزارةات الغةازات لىةا 

 Acsuiصة ف  , ولقةد[1] ال ظا  الئي ي لدو   الكا بون ويقييمهةا 

& Lovell  حفهةةو  ححاسةةئة الكةةا بون الةةا خمةةةة أ ةةر  ئيةةةة

 ححاسئة الكا بون الماديةة وححاسةئة الكةا بون الةياسةية وححاسةئة 

الكةةةا بون لتمكةةةيث الةةةةوق وححاسةةةئة الكةةةا بون الماليةةةة وححاسةةةئة 

 & Zvezdov, أحةةةا  [2]الكةةةا بون ا جتماليةةةة والئي يةةةة 

Schaltengger   ححاسةئة الكةا بون براةه  امةا  فىقد وصفا حفهةو

حةةريئ  بهةةدف يحقيةةل ا سةةتردا  الفزةةا  لىمةةوا د  حةةل اجخةةذ فةةي 

,  مةا [3] ا لتئا  وق  استردا  الموا د( ويقىيل الكا بون الفزةا  

ححاسةئة الكةا بون لىةا أاهةا  امةا  إدا ي   .Zhang et alيزرف

و يةف يتم ب ستردا  الموا د المتاحة ويق يات المزىوحات حث خال  ي

سىةةةىة حةةث أسةةاليه المحاسةةئة والتر ةةد حةةث يةةوفر المزىوحةةات الماليةةة 

ذات الصةىة بالكةةا بون لمةةةتردحي المزىوحةةات المحاسةةئية الةةداخىييث 

 .[4]والرا جييث  
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إلةةا أن  Bebbington & Larrinaga-Gonzálezلقةةد أشةةا  

ححاسةةئة الكةةا بون ير ةة  لىةةا قيمةةة الموجةةودات ذات الصةةىة بحةةل 

بون وا لت احات ال اش ة لث شراء اائزارةات  ةا بون إائزارات الكا 

 , أحةةةا[5]إضةةةافية حةةةث أجةةةل الوفةةةاء بالت احةةةات خفةةة  ا ائزارةةةات 

Hespenheide et al.  ف اةةه يزتقةةد أن أهميةةة ححاسةةئة الكةةا بون

يجه أن يممل حةتوييث, اجو  هةو سةىوك إحتةةاب  ميةة إائزارةات 

إر اء التمةغيل المةةتمر, الكا بون و مية إائزارات الكا بون المتولد  

, [6] والثااي هو التررير المالي ال ايج لث ا حتثةا  لىةوائح الكةا بون

بةرن ححاسةئة الكةا بون هةي   Schaltegger & Csutoraويزتقةد 

اظةةا  أسةةاس لتز يةة  الت ميةةة المةةةتداحة لىوحةةدات ا قتصةةادية حةةث 

ح ظةةو  واسةةل وأن ححاسةةئة الكةةا بون يجةةه أن يحتةةةه إائزارةةات 

 بون لةةدو   الحيةةا  بر مىهةةا حةةث المةةراء وا اتةةا  والمئيزةةات الكةةا

, [7]ضةةرو    ةةرح يةةدابير التحةةةيث  اف ةةال لىةةوإلةةاد  التةةدوير 

الةةا أن ححاسةةئة الكةةا بون يجةةه أ   Ascui & Lovellويمةةير 

 يؤ د فق  حقوق وخصو  ا ائزارات بموجه اظا  يةداو  الكةا بون

حةث اجسةاليه والتةي لكث أي اً يجةه أن يةةترد  حجمولةة حت ولةة 

يوفر المةكل ال قةدي لمزىوحةات ححاسةئة الكةا بون ويةوفر حزىوحةات 

  [.8] استراييجية لىكا بون لىا اجشكا  مير ال قدية

لىا ضوء حا سئل يرى الئاحثون برن ححاسئة الكا بون هةو لمىيةة 

يةةوفر  حةةاقتصةادية قيةاس اائزارةةات الكةةا بون التةي ي تجهةةا الوحةةد  ا 

جهوداً لتقىيل اتائج القياس وإبةال  أصةحاب المصةىحة بهةا حةث أجةل 

دلةةةم أهةةةداف الت ميةةةة المةةةةتداحة, اي أن ححاسةةةئة الكةةةا بون يمكةةةث 

التزئير ل ها بمكل لةا  براهةا ححاسةئة إائزارةات الكةا بون وحزالجةة 

 بيااايها.

 مبادئ محاسبة الكاربون: 2.2

لىتر ةةةد حةةةث أن  GAAPيةةةةزا حئةةةادا المحاسةةةئة المقئولةةةة لموحةةةاً 

المزىوحةةات التةةي يقةةدحها الوحةةدات ا قتصةةادية بمةةرن حرصصةةات 

الكا بون يجه أن يكون ذات صىة إلا حد حا, وهكذا أصد  حجىس 

سىةةىة حةث المئةادا  WBCSDاجلما  الزالمي لىت ميةة المةةتداحة 

المةةةتمد  ج ئيةةاً حةةث المئةةادا المقئولةةة لىمحاسةةئة الماليةةة وا بةةال  

مئةادا هةي المالئمةة وا  تمةا  وا يةةاق والمةفافية المالي, وهةذ  ال

 [.9]والدقة والتحفظ 

وفقةةاً لمئةةدأ المالئمةةة ف اةةه يجةةه ا بةةال  فقةة  لةةث المزىوحةةات ذات 

الصىة بمرصصةات الكةا بون والتةي يحتاجهةا المةةتردحون  يرةاذ 

قرا ايهم, حل يجاهل  الئيااات والمزىوحةات وا فتراضةات الم ةىىة 

فةةل حةةل حترىئةةات برويو ةةو  الممةةروع وليةةة  ذات أو التةةي   يتوا

صىة و  ي ئغةي إد اجهةا, ويرخةذ حئةدأ ا  تمةا  فةي ا لتئةا  جميةل 

المزىوحةةةةات ذات الصةةةةىة التةةةةي قةةةةد يةةةةؤرر لىةةةةا ححاسةةةةئة ويقةةةةدير 

يز ةي ال ظةر  حةا ،حرصصات الكا بون والتي يىئي جميل المترىئات

ادية ويقييمهةا في جميةل يةرريرات اائزارةات الكةا بون لىوحةد  ا قتصة

ويجةةه التئةةا  جميةةل التق يةةات أو المما سةةات ذات الصةةىة حرشةةحة 

أساسية ويجه إ ما  جميل المترىئات ضمث التص يفات ذات الصىة 

بي مةةا يترىةةه  ،لتحديةةد حقةةدا  حرصصةةات الكةةا بون وا بةةال  ل هةةا

ا يةاق أن يتم دائماً يرئيل اجساليه وا جراءات لىا حرصصات 

يهةةا بةة فس الرريقةةة ويةةتم اسةةتردا  افةةس المزةةايير الكةةا بون وحكواا

وا فتراضات لتقيةيم اجهميةة والمالءحةة وأن أي بيااةات يةتم جمزهةا 

وا بال  ل هةا سةتكون حتوافقةة بمةا يكفةي لىةةماح بة جراء حقا اةات 

اجهميةة  ابالًغة احئةدأ المةفافية أحةرً  يزةد  و ،ذات حغ ى بمةرو  الوقة 

ميةةل المزىوحةةات ويحىيىهةةا لتقةةدير حرصصةةات الكةةا بون ويجةةه يج

ويوريقهةةا بمةةكل واضةةح وحتماسةةك حتةةا يةةتمكث المةةدقل حةةث يقيةةيم 

حصداقيتها  ما يوفر التقرير المفاف فهماً واضةحاً لجميةل التقييمةات 

ويجةه أن يكةون ذلةك حةدلوحاً  ،ويدلم ححاسئة الحد حةث ا ائزارةات

ل ائةةبتوريةةل شةةاحل جي دليةةل أساسةةي لتر يةةد وإرئةةات الئيااةةات والرر

والمزةةايير وا فتراضةةات المةةةتردحة, ويت ةةمث حئةةدأ الدقةةة لموحةةاً 

حصداقية أ ئر لمرصصات الكا بون ويقىيل لد  اليقيث بقةد   ئيةر, 

 ما يت مث حصداقية أ ئر جي حرالئة برف  ا ائزارةات ال ةا  , 

أحةةةا حئةةةدأ الةةةتحفظ ف اةةةه يمةةةير إلةةةا اسةةةتردا  ا فتراضةةةات والقةةةيم 

يكةون لةد  اليقةيث حريفزةاً وب ةاًء لىةا  وا جراءات المتحفظة ل دحا

ذلةةك فةة ن هةةذ  القةةيم وا فتراضةةات المتحفظةةة هةةي يىةةك التةةي حةةث 

المةةرجح أن يقىةةل حةةث شةةراها أ ثةةر حةةث المئالغةةة فةةي يقةةدير خفةة  

  [.12[, ]11[, ]10] ا ائزارات ال ا  

 مداخل محاسبة الكاربون: 2.3

اظةةراً لزةةد  وجةةود ايفةةاق دولةةي حةةو  أسةةىوب حزيةةا ي لىمحاسةةئة 

وا بةةةال  لةةةث حرصصةةةات الكةةةا بون فىقةةةد  هةةةرت الزديةةةد حةةةث 

حجىةةس حزةةايير  يزةةد  المقترحةةات لىم ظمةةات الدوليةةة ذات الصةةىة, إذ 

أن حزظةةم الوحةةدات ا قتصةةادية يحتةةةه  FASBالمحاسةةئة الماليةةة 

ي ظةةيم الراقةةة حرصصةةات الكةةا بون برريقةةة حمارىةةة لىةةوائح هي ةةة 

والتي يترىه حةث الوحةدات ا قتصةادية التزةرف  FERCالفيد الية 

لىةا حرصصةةات الكةةا بون لىةةا أسةةاس التكىفةةة التا يريةةة,  مةةا أن 

ه الةةك بزةة  الوحةةدات ا قتصةةادية يتئةةل حةة هج الموجةةودات ميةةر 

حةةا  Engels, بي مةةا ي ةةاق  [13]المىموسةةة لمرصصةةات الكةةا بون 

 ئيزتةةه  مصةةروف أو  رصةةل  يمثىةةه حرصةةك الكةةا بون وحةةو 

الت وع فةي المما سةة ولةذلك إقترحة  رالرةة  FASB, ويد ك [14]

 :[10,2]بدائل لمحاسئة حرصصات الكا بون  اجيي 

 يحديد خصائك حرصصات الكا بون و ئيزة اجصل -
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ا لتةةةةةراف باجصةةةةةو  والقيةةةةةاس وا ارفةةةةةاض فةةةةةي القيمةةةةةة  -

وا لتةةةةراف بةةةةا يرادات ويرصةةةةيك التكىفةةةةة وا لتةةةةراف 

 با لت احات والزرض وا فصاح 

لةةد  إصةةدا  أي حئةةادا يوجيهيةةة بمةةرن ححاسةةئة حرصصةةات  -

 الكا بون في الوق  الحالي

التابزةةةة  IFRIC مةةةا قةةةدح  لج ةةةة يفةةةةير ا بةةةال  المةةةالي الدوليةةةة 

ايير المحاسةةةئة الدوليةةةة حةةةةود  أوليةةةة حةةةو  ححاسةةةئة لمجىةةةس حزةةة

حرصصات الكا بون, والتةي ية ك أاةه لىةا الوحةدات ا قتصةادية 

إحتةةةاب حرصصةةات الكةةا بون المةةةتىمة حةةث الحكوحةةات  رصةةو  

, وبالتالي ستؤدي [15]مير حىموسة ويةجيىها حئدئياً بالقيمة الزادلة 

رصصةةات الكةةا بون ا ائزارةةات ال ةةا   الةةا امةةوء إلتةة ا  بتقةةديم ح

 يرييةة لتغريةةة يىةةك ا ائزارةةات, حيةةث   ةة ت هةةذ  المةةةود  لىةةا حةةا

[16]: 

حرصصةةةةات الكةةةةا بون هةةةةي أصةةةةو  ميةةةةر حىموسةةةةة يجةةةةه  -

ا لتراف بها في الئيااات المالية وفقا لمزيا  المحاسئة الدولي 

38. 

ل دحا يتم يرصةيك حرصصةات الكةا بون لممةا ك حةث قئةل  -

ل حةةث قيمتهةةا الزادلةةة ، فةة ن الحكوحةةة  أو و الةةة حكوحيةةة( برقةة

الفرق بيث المئىغ المدفوع والقيمة الزادلة هو ح حة حكوحية يتم 

 .20احتةابها بموجه حزيا  المحاسئة الدولي 

اظةةراً جن الوحةةد  ا قتصةةادية حةةةاهمة فةةي إائزةةا  المىورةةات  -

ف اه يجه ا لتراف بمرصك  لت احها بتقديم المرصصةات 

, ويةتم قيةاس 37المحاسةئة الةدولي  أو دفل مراحة وفقةاً لمزيةا 

هةةذا المرصةةك لةةاد ً بالقيمةةة الةةةوقية لىمرصصةةات الالزحةةة 

 لتةويتها.

 

الضغغغغوط الدوليغغغة لعف غغغاا اغغغن انبعاثغغغات الكغغغاربون فغغغي  2.4

 الوحدات اإلقت ادية

يت ايةةد ال ةةغ  لىةةا الوحةةدات ا قتصةةادية حةةث أجةةل ا فصةةاح لةةث 

حتئةاس الحةرا ي إائزارات الكةا بون, حيةث أن اائزارةات مةازات ا 

هةةي المةةةؤولة لةةث أحةةد التحةةديات المحةةدد  فةةي لصةةراا وهةةو يغيةةر 

٪ حةةث اائزارةةات مةةازات 40الم ةةاخ الزةةالمي, حيةةث يةةريي أ ثةةر حةةث 

ا حتئةةاس الحةةرا ي حةةث سالسةةل التو يةةد الصةة الية, ولةةذلك بةةدأت 

الوحةةدات ا قتصةةادية فةةي جميةةل أاحةةاء الزةةالم ويحةة  ضةةغ  حةةث 

يقةةديم الت احةةات لتقىيةةل الئصةةمة حجمولةةة حت ولةةة حةةث القةةوى فةةي 

الكا بوايةةةة المئاشةةةر  لزمىيايهةةةا ويحةةة  حظىةةةة إ شةةةادات ححاسةةةئة 

, ولىةةا الةةرمم حةةث ا سةةاليه التةةي يتئزهةةا الوحةةدات [17]الكةا بون 

ا قتصةةادية وا  شةةادات التةةي يةة ظم ا بةةال  لةةث ا ائزارةةات ا  أن 

حاسةئة ه اك رالرة لواحل  ئيةة يمكث أن يةةاهم فةي يغييةر  يفيةة ح

 : [18] الوحدات ا قتصادية  ائزارات مازات ا حتئاس الحرا ي

ن إهتماحةةاً أ ئةةةر بةةةرداء والمةةةتثمرون, حيةةةث يئةةدي المةةةةتثمر -

الوحد  ا قتصةادية المةوالي لق شةادات الئي يةة وذلةك لرةوفهم 

حةةث يزةةرض أصةةولهم لىمرةةا  ذات الصةةىة باجامةةرة المتزىقةةة 

 بالم اخ.

جةةات ون بمةةكل حت ايةةد بم توةةةتهىكالمةةتهىكون, إذ يرالةةه الم -

حةةتداحة وح تجةات صةةديقة لىئي ةة اتيجةة ل يةةاد  الةولي الئي ةةي 

 لديهم.

ن حةث أجةل يمكةيث والةياسةات المةؤرر ولاد  حا يتحرك صااز -

حةةث الكةةا بون لىةةا الصةةزيد الزةةالمي وإحةةدا   حةةةتقئل خةةا   

 يغييرات ي موية يؤدي الا الحد حث ا ائزارات ال ا  .

 

 واإلبالغ ان مخ  ات الكاربونالمحاسبة  .3

 الخلفية التاريخية لعبالغ ان مخ  ات الكاربون: 3.1

، أرةةا ت أسةةواق الكةةا بون Kyotoبزةةد التصةةديل لىةةا برويو ةةو  

حماسة  ئير  وبدأت الوحدات ا قتصادية فةي ح اقمةتها, وحةل ذلةك, 

  ي ا  ححاسئة الكا بون أحد المجةا ت التةي لةم يةتم ا جمةاع فيهةا 

أمىئية, ففي بداية القرن الحادي والزمريث  هرت الزديةد لىا  أي 

،  2003حث المئاد ات لتز ية  حكااةة ححاسةئة الكةا بون, ففةي لةا  

هةةذا الموضةةوع لىةةا   EITF)   ةةرح فريةةل لمةةل الق ةةايا ال اشةة ة

, وفةي [19] جدو  اجلما  ولكث يم  إزالته بزد وقة  قصةير جةداً 

الماليةةةةة الدوليةةةةة امةةةةرت لج ةةةةة يفةةةةةيرات التقةةةةا ير  2004لةةةةا  

 IFRIC  يحةة  ل ةةوان الت ظةةيم وا بةةال  لةةث 3( التفةةةير  قةةم )

 أشةهر 6اائزارات الكا بون، لك ها يةئئ  في جةد  ويةم سةحئها بزةد 

, واظراً لزةد  وجةود لةوائح إل احيةة فقةد  ةو ت الزديةد حةث [15,2]

الوحدات ا قتصادية سياسايها المحاسئية الراصة المتزىقة باائزارات 

 .[20]بون خال  هذ  الفتر  الكا 

أن ا بةةال  لةةث حرصصةةات الكةةا بون والحةةةابات ذات الصةةىة فةةي 

وفةل حزةايير المحاسةئة الدوليةة, لىةا القوائم الماليةة يجةه أن يكةون 

لةذلك فةة ن واجةةه ي ظةةيم ا بةةال  يقةل ضةةمث ارةةاق واضةةزي حزةةايير 

( الحةةابات 3 قةم   IFRICا بال  المالي, ولىيه فقد حدد التفةير 

ووفقةةةاً لمزةةةايير  Cap and Tradeالقياسةةةات بموجةةةه اظةةةا  و

 :[21]المحاسئة الدولية الحالية باجيي 

بصةةةفتها يةةةتم ا لتةةةراف بحقةةةوق ا ائزارةةةات  المرصصةةةات(  -

حوجةةودات ميةةر حىموسةةة ويةةتم قياسةةها وفقةةاً لمزيةةا  المحاسةةئة 

  اجصو  مير المىموسة(. 38الدولي 
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إذا  اا  المرصصات التي يصد ها الحكوحة أقةل حةث القيمةة  -

الزادلةةةة، فةةة ن الفةةةرق بةةةيث المئىةةةغ المةةةدفوع والقيمةةةة الزادلةةةة 

ح حةةة حكوحيةةة وفقًةةا لمزيةةا  بصةةفتها لىمرصةةك يةةتم احتةةةابه 

 المحاسةةةةئة لةةةةث المةةةة ح الحكوحيةةةةة  20المحاسةةةةئة الةةةةدولي 

 وا فصاح لث المةالد  الحكوحية(.

الوحةدات ا قتصةادية ي ةتج اائزارةات ضةا    إحدىاظراً لكون  -

ف اةةه يةةتم ا لتةةراف بمرصةةك  لت احةةه لتقةةديم المرصصةةات 

 المرصصةات والمرىوبةات  37وفقاً لمزيا  المحاسئة الةدولي 

 الرا ئة واجصو  المحتمىة(.

( ف اةه يجةه ا لتةراف بمرصصةات 3 قةم   IFRICوفقاً لىتفةةير 

زادلة, ول د التةجيل اجولةي الكا بون  رصل مير حىموس بالقيمة ال

واظراً جن الوحةد  ا قتصةادية يتىقةا هةذا الئةد  دون أي حةدفولات 

حادية ف اه يتم ا لتراف بالم حة التي هي في الواقل إيرادات حؤجىة 

فةي القةوائم الماليةة بة فس حئىةةغ المرصصةات, وحةل ذلةك فة ن قوالةةد 

ل يمكث أن يمةو  القياس المرتىفة بزد التةجيل اجولي في قائمة الدخ

 . [22]اج باح أو الرةائر 

( فيجه ا لتةراف بمرصةك 3 قم   IFRIC ما أاه وفقاً لىتفةير 

ا لت ا  بتقةديم المرصصةات ل ةد إاتةا  ا ائزارةات وقياسةها بالقيمةة 

الزادلةةة فةةي يةةا يق  ةةل يقريةةر, وحةةل ذلةةك يةةتم يحويةةل هةةذ  الم حةةة 

( إلةةا الةةدخل بقيمتهةةا يةةد يجياً حةةث ا يةةرادات المؤجىةةة  ا لت احةةات

اجولية, وحل ذلةك فة ن ه الةك حمةكىة سةتظهر وهةي يف ةيل الوحةد  

امةةوذ  القيمةةة الزادلةةة لقيةةاس حوجودايةةه ميةةر اا قتصةةادية اسةةتردا  

المىموسةةة بزةةد ا لتةةراف اجولةةي، فةة ن المرصصةةات سةةتتغير وفقةةاً 

لىتغيةةةرات فةةةي القيمةةةة الزادلةةةة بي مةةةا لةةةث يكةةةون ه ةةةاك يغييةةةر فةةةي 

. لةةذا فةة ن يةةررير يغيةةرات اجسةةزا  لىةةا جااةةه [21,2] المرىوبةةات

اجصةةةو  فةةةي قائمةةةة المي اايةةةة سةةةيرتىف لةةةث ذلةةةك لىةةةا جااةةةه 

 ا لت احات.

( بةدأ حجىةةس حزةايير المحاسةةئة 3 قةم   IFRICبزةد سةحه التفةةةير 

حمرولاً حث أجل ي ظيم أاظمة يداو  ا ائزارات في  IASBالدولية 

حةث  FASBبممةا  ة حجىةس حزةايير المحاسةئة الماليةة  2007لا  

أجل يروير إ شادات شاحىة حو  ححاسئة أاظمة يداو  ا ائزارةات, 

إذ أن الهدف حث هذا الممروع ليس إاتا  حزيا  جديد وإاما حراجزة 

( IAS 38 ,IAS39 ,IAS20 ويقييم المزايير الحاليةة ذات الصةىة 

[22,2]. 

بمةكل  IASBقر  حجىس حزايير المحاسةئة الدوليةة  2010في لا  

حئةةةدئي أاةةةةه لىةةةةا الوحةةةةد  ا قتصةةةةادية أن يزتةةةةرف بمرصصةةةةات 

أصو  بصفتها الكا بون التي يتم يىقيها حجاااً حث الجهات الحكوحية 

رف وقياسها بالقيمة الزادلة, ويجه لىةا الوحةد  ا قتصةادية أن يزتة

 .[23]ا لت ا   حد ب لت ا  يمثل يزهدها بدفل المرصصات  وا  

ي مةةةي  الممةةةروع  IASBألةةاد حجىةةةس حزةةايير المحاسةةةئة الدوليةةة 

بوصفه حمروع بحثي ح رىل حث حجىس حزةايير  2012 سمياً لا  

المحاسةةئة الدوليةةة فقةة  والغةةاء الزمةةل الممةةترك حةةل حجىةةس حزةةايير 

فىقةد يةم إلةاد  يةةمية  2015ا  , أحا فةي لةFASBالمحاسئة المالية 

الممةةةروع حةةةث  أاظمةةةة يةةةداو  ا ائزارةةةات( الةةةا  أليةةةات يةةةةزير 

المىورةةات( حةةث أجةةل حزالجةةة حجمولةةة حت ولةةة حةةث اجاظمةةة التةةي 

يةةةترد  حرصصةةات إائزارةةات الكةةا بون  دا   إائزارةةات المىورةةات 

بمةةكل لةةا , وب ةةاءاً لىةةا هةةذ  الررةةو  فىقةةد ألغةةا حجىةةس حزةةايير 

جميل القرا ات المئدئية الةابقة وبدأ بدايةة  IASBالدولية المحاسئة 

 .  [20,2]جديد  برصوص الممروع 

 

األثغغار المترتبغغة الغغا المحاسغغبة واإلبغغالغ اغغن مخ  غغات  3.2

 الكاربون:

أن ا جماع الزىمةي آخةذ فةي الظهةو  لىةا أن يغيةر الم ةاخ الزةالمي 

بهةةا هةو ق ةية يترىةةه اهتماحةا لةةاجال, وأن الرريقةة التةةي يةةتجيه 

الحكوحات لتغير الم اخ الزالمي ستؤرر لىةا جميةل أجة اء المجتمةل 

بمةةا فةةي ذلةةك الوحةةدات ا قتصةةادية التةةي يزةةد المحاسةةئون الحةةةابات 

لهةةا, وفةةي الواقةةل إن المحاسةةئة حتو  ةةة بالفزةةل فةةي يغيةةر الم ةةاخ 

 [24]ل حرتىفةةة وهةةو أحةةر يةةةتحل اهتمةةا  الئةةاحثيث ائةةالزةةالمي برر

 جتمالية التي حث المحتمل أن ي رةوي لىيهةا اظراً لمد  التغيرات ا

يغير الم اخ الزالمي,  ما أن حجا  الةياسة الزاحة هةو حجةا  سةريل 

الحر ة حل يروير أاظمة قااواية وضريئية سةتترىه إجةراءات حةث 

شراها أن يؤرر لىا  ل حث أول ةك الةذيث يمةترون الةةىل والرةدحات 

لز اصةةةر فةةةي بي ةةةة و ةةةذلك أول ةةةك الةةةذيث ي ودواهةةةا, ويتمثةةةل أحةةةد ا

الةياسات في إاماء أسةواق يةتم فيهةا يةداو  حقةوق ا ائزارةات وهةذا 

ل ائةة, ويةةتم استكمةةاف الرر[25]يرىةةل يحةةديات خاصةةة لىمحاسةةئيث 

المرتىفة التي يما ك بها المحاسئة وا بال  في يغير الم اخ الزالمي 

ححةاو  حةث التحىيةل: المحاسةئة الماليةة لمرصصةات  ةباستردا  رالر

 بون والمحاسئة وا بال  لث المرا ر المريئرةة بتغيةر الم ةاخ الكا

الزةةالمي والمحاسةةئة وا بةةال  لةةث لةةد  اليقةةيث المةةريئ  بةة التغيرات 

 .[26]الم اخية الزالمية 

إن يةةداو  حرصصةةات الكةةا بون يرىةةل آرةةا اً حاليةةة قصةةير  اججةةل 

لىوحةةةدات ا قتصةةةادية وي مةةةر اةرةةةا  قصةةةير  اججةةةل حةةةث يكىفةةةة 

المرصصات المحدد  أو الممترا , ففي اهايةة الةة ة الماليةة يتوجةه 

لىا الوحدات ا قتصادية حرابقة ا ائزارات الصاد   لةث أامةرتها 

ات المرتصةةة حيةةث يمكةةث لىوحةةدات التمةةغيىية وا بةةال  ل هةةا لىجهةة
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ا قتصةةادية أن يتةةاجر فةةي المرصصةةات ال ائةةد  أو يحصةةل لىةةا 

حرصصات إضافية إذا  اا  إائزارايهةا ألىةا حةث المةةموح بةه, إن 

لقوبةةة ح ةةالفة  يزةةد  المز ةةا ال ةةم ي لمةةراء حرصصةةات إضةةافية 

لىوحد  ا قتصادية بةئه فمىها في الحفا  لىا حةةتويات إائزارةات 

يوفر حاف اً جوهرياً لىحد حث ا ائزارات ال ةا   جامةرة  حاحزتدلة 

 .[27]الوحد  ا قتصادية 

إن أاظمة يداو  ا ائزارات يثيةر يةةاؤ ت حةو  إحكاايةة ا لتةراف 

ويقةةةديم  أصةةةوً  بصةةةفتها بالهئةةةات الحكوحيةةةة لىحةةةد حةةةث ا ائزارةةةات 

حرصصةةات الكةةا بون   لت احةةات يمكةةث أن ي ةةتج لةةث ا لتةةراف 

والرصو  قوالد يقييم حرتىفة حةث الممكةث أن يمةو  اتةائج باجصو  

 [5,2].ا لما  في بز  الوحدات ا قتصادية 

بةةرن لةةد  ا لتةةراف   Wambsganss & Sanfordلقةةد اةةاق 

بالمرصصات المم وحة وا لتراف بالمرصصات الممترا  ضةمث 

المي اايةةةة هةةةي حالةةةة ميةةةر ح ةةةةجمة وأوصةةةيا ب ةةةرو   حزاحىةةةة 

المرصصات المم وحة لىا أاها أصو  حتئرع بهةا يةتم يقييمهةا فةي 

وهو حةا إيئزةه حجىةس حزةايير المحاسةئة [28], الةوق ل د ا ستال  

(, وحةل ذلةك 3 قةم   IFRIC   لىمةةود  ل د إصدا IASBالدولية 

أصد ت المجمولة ا ستمةا ية  لةداد التقةا ير الماليةة اجو وبيةة 

EFRAG  حمو   إقرا  سىئية ي ئل بمكل أساسةي حةث لةد  يرةابل

القيةةةاس وا بةةةال  الةةةذي يةةةتم إاتاجةةةه ل ةةةد قيةةةاس اجصةةةو  بالتكىفةةةة 

بمكاسه إلاد  وا لت ا  المقابل بالقيمة الزادلة وحيث يتم ا لتراف 

يقييم المرصصةات حئاشةر  فةي حقةوق المىكيةة بي مةا يةتم ا لتةراف 

بالمصةةروفات المتزىقةةةة بالمرىوبةةةات فةةةي اج بةةةاح والرةةةةائر,  مةةةا 

التئةرت المجمولةةة ا ستمةةا ية  لةداد التقةةا ير الماليةةة اجو وبيةةة 

EFRAG  أن حةةا ت لةةد  الترةةابل هةةذ  حةةث شةةراها أن يةةؤدي إلةةا

 [3 ,22].وائم المالية لىوحدات ا قتصادية يقىه حصر ل في الق

 

المحاسغغبة واإلبغغالغ اغغن المخغغاطر المرتبطغغة بتغيغغر المنغغا   3.3

 :العالمي

يمير أهمية يغير الم اخ الزالمي إلا أن المحاسئة وا بال  يجةه أن 

يتجةةةةاوز حجمولةةةةة أدوات المحاسةةةةئة التقىيديةةةةة لةةةةتزكس المرةةةةا ر 

صةاازي القةرا  لىةا فهةم المريئرة بتغيةر الم ةاخ الزةالمي لمةةالد  

اةرةةةةا  المحتمىةةةةةة لتغيةةةةةر الم ةةةةةاخ الزةةةةةالمي لىةةةةةا أداء الوحةةةةةدات 

بةةرن   Wambsganss & Sanfordا قتصةةادية, حيةةث لىةةل

المحاسئة يجه أن يتجةاوز ا قتصةاد الكالسةيكي الجديةد وأن حةةرلة 

 يفيةةة حةةةاب حرصصةةات التىةةو  يئةةدو ميةةر حهمةةة اظةةراً ل هميةةة 

ف اه يقترح برن الم هج الئي ةي   Gibsonحا, أ[28,2]المادية لىتىو  

لممةةا ل ا ائزارةةات حةةث المةةرجح أن يكةةون أ ثةةر إفةةاد  حةةث المةة هج 

ا قتصادي, أي أن ب ضافة حزىوحات حالية الا القةوائم الماليةة حةو  

ا ائزارات وحرصصةات الكةا بون ف اةه سةتكون ه ةاك حاجةة أي ةاً 

صةةىة حةةو   إلةةا إضةةافة حزىوحةةات ميةةر حاليةةة لتةةوفير  ؤيةةة ذات

لةذلك يةرى الئةاحثون  [29]المرا ر المريئرة بتغير الم اخ الزالمي 

أاه حث أجل لكس اظر  حقيقية ولادلةة جداء الوحةدات ا قتصةادية 

وسياق لمىيايها التمغيىية ف ن ه الةك حاجةة إلةا إلةداد يقةا ير ميةر 

حالية لتوفير حزىوحات حو  يررير يغير الم اخ الزةالمي والتكيةف حةل 

 الم اخ الزالمي  في الوحدات ا قتصادية. يغير

إلا أن التحىيل ا قتصادي لتغير الم اخ الزةالمي يجةه  Sternيمير 

أن يكون لالمياً ويتزاحل حل آفةاق زح يةة  ويىةة وأن يكةون جةوهر  

اقتصةةاديات المرةةا ر ولةةد  اليقةةيث ود اسةةة إحكاايةةة حةةدو  يغييةةر 

ي لتةةرريرات يغيةةر  ئيةةر وميةةر هاحمةةي, حيةةث ير ةة  التحىيةةل المتئقةة

الم اخ الزالمي لىا المحاسئة وا بال  لىا حفاهيم المرةا ر ولةد  

اليقيث المريئ  بتغير الم اخ الزالمي, لةذلك ه ةاك حاجةة لىتميية  بةيث 

المرةةا ر ولةةد  اليقةةيث جن هةةذ  المصةةرىحات يةةةترد  فةةي بزةة  

اجحيان بالتئاد  في اجدبيات المحاسةئية, ويت ةمث المرةا ر وجةود 

يل احتمالي لىمكاسه والرةائر المحتمىة, بي ما يتمي  لد  اليقيث يوز

بوجود يوزيزات احتمالية حرتىفة لى تائج، حيث يؤدي  ل يوزيل إلا 

 .[30]اموء خدحات حرتىفة حتوقزة 

أن أساليه ا قتصاد القياسي التةي ير ة  لىةا التحىيةل  Sternيرى 

ليةةة  ح اسةةئة  الهاحمةةي والمجةةرد  حةةث الةةدي احيكيات ولةةد  اليقةةيث

لىممكالت التي أرا ها يغير الم اخ الزالمي, حيث وجد أاه في جميل 

الةي ا يوهات ستصئح لواقه يغير الم اخ الزالمي أ ثر شد  بمةكل 

, ويثيةةر حالةةة [30,2]ميةةر حت اسةةه حةةل زيةةاد  ا حتئةةاس الحةةرا ي 

لةةد  اليقةةيث هةةذ  وشةةد  التةةرريرات المحتمىةةة لتغيةةر الم ةةاخ الزةةالمي 

أخالقيةةة حةةو  إحكاايةةة يرئيةةل يحىةةيالت المرةةا ر والتكىفةةة حرةةاوف 

, ولىيةه [31]والم ايا ال فزية ويف ةيل التمةاد الم ةاهج ا حترازيةة 

 بد حث الم يد حث الئحث حةو  الرةرق التةي يتةداخل بهةا المحاسةئة 

فةةي الكمةةف والتفةةاوض بمةةرن التفالةةل بةةيث حرةةا ر يغيةةر الم ةةاخ 

قةة بتغيةر الم ةاخ الزةالمي ودو هةا الزالمي وأوجةه لةد  اليقةيث المتزى

 في التررير لىا أداء الوحدات ا قتصادية.

 

 االستنتاجات

حث الواضح وب اء لىا حايقةد  بةرن التةررير حةابيث حرةا ر التغيةرات 

الم اخيةةةة ويرةةةو  ححاسةةةئة الكةةةا بون حتةةةراب  وحتئةةةاد , إذ دفزةةة  

التغيرات الم اخية المتررفة الدو  الا وضةل قةواايث صةا حة لىحةد 

حةةةةةةث ويرفةةةةةةي  إائزارةةةةةةات الكةةةةةةا بون وا حتثةةةةةةا  لقيفاقيةةةةةةات 

الحفا  لىا الئي ةة,  مةا دفزة  والئرويو و ت الدولية ذات الصىة ب
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الم ظمات المز ية بالمحاسئة الا إصدا  الزديةد حةث التوجيهةات حةث 

أجل يقىيل ا ائزارات في الوحدات ا قتصادية ال اجمة لث اجامةرة 

 التمغيىية.

يىزةةةه ححاسةةةئة الكةةةا بون دو اً حهمةةةاً فةةةي الكمةةةف لةةةث الكةةةا بون 

الوحةةةةدات  ويةةةةةاهم فةةةةي إدا   المرةةةةا ر التةةةةي قةةةةد يتزةةةةرض لهةةةةا

ححاسةةئة  يزةةد  ا قتصةةادية اتيجةةة ا ائزارةةات الكا بوايةةة ال ةةا  , إذ 

الكا بون الجااه الترئيقي لحماية الئي ة والترفيةف حةث يغيةر الم ةاخ 

حث خةال  قيةاس إائزارةات الكةا بون لىوحةدات ا قتصةادية وحةةاب 

حةاهمة الوحدات ا قتصادية فةي يكىفةة إزالةة أرةا  يىةو  الكةا بون 

 همة في الحد حث يغير الم اخ.والمةا

إن ححاسئة الكا بون يرىل حي   ي افةةية لىوحةدات ا قتصةادية لةث 

 ريل ا بال  ويقىل حث خرر حزاقئة الوحدات ا قتصادية حث قئةل 

الجهات الحكوحية ويوفر لىوحدات ا قتصادية الحصو  لىا بز  

التةهيالت الحكوحية  مةا أاهةا يةةالد صةاازي القةرا  فةي الوحةدات 

ات الحةةد حةةث يغيةةر الم ةةاخ حةةث خةةال  ا قتصةةادية لىةةا ب ةةاء سياسةة

الئحةةث لةةث  اقةةة بديىةةة او ح تجةةات خاليةةة حةةث ا ائزارةةات المىورةةة 

حةالد  الئاحثيث في قياس حةاهمة الوحدات ا قتصادية  اف ال لى

 في يغير الم اخ وحةاهمتها في إزالة التىو .

إن ححاسئة الكا بون يمكث أن يزد أحد أهم اجدوات المةةتردحة فةي 

إيرةةاذ القةةرا ات فةةي الوحةةدات ا قتصةةادية المهتمةةة بتغيةةر يرشةةيد 

الم ةةاخ والحفةةا  لىةةا الئي ةةة ولىيةةه فةة ن ا هتمةةا  بهةةذا ال ةةوع حةةث 

المحاسئة حث شةراه أن ي ةيف قيمةة ذات بزةد بي ةي وإجتمةالي لزىةم 

 المحاسئة وقيمة إقتصادية لىوحدات ا قتصادية.
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