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ممخص الدراسة8
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة هدى التزام شركات صىاعة اإلسهىت الميبية باإلفصاح الهﺣاسبي لمتكاليف البيئية
في قوائهٍا الهالية ،وذلك في ظل السعي لتﺣقيق أٌداف التىهية الهستداهة ،كها ٌدفت إلى التعرف عمى أبرز
الهعوقات التي تﺣد هن قيام شركات صىاعة االسهىت الميبية باإلفصاح عن تكاليفٍا البيئية ،وقد استخدهت
الباﺣثة الهىٍج الوصفي التﺣميمي في إجراء الدراسة هن خالل جهع البياىات هن هصادرٌا األولية والثاىوية ﺣيث

تم جهع البياىات هن خالل استباىة أعدت خصيصا لٍذا الغرض ،وتم توزيعٍا عمى عيىة الدراسة الهتهثمة في

االفراد العاهمين في اإلدارات واألقسام الهالية والهﺣاسبية بالشركة االٌمية لإلسهىت البالغ عددٌم( .)35وقد
توصمت الدراسة إلى هجهوعة هن الىتائج أٌهٍا :أن الشركة األٌمية لإلسهىت هﺣل الدراسة ال تتﺣهل التكاليف
البيئية  ،كذلك غياب اإلفصاح الهﺣاسبي البيئي في القوائم الهالية لمشركة والقصور في هالئهة ىظام هﺣاسبي
يفي بأغراض اإلفصاح عن األداء البيئي ،وٌىاك العديد هن الهعوقات التي تﺣد شركة االٌمية لإلسهىت هن
اإلفصاح هﺣاسبيا لتكاليفٍا البيئية التي تتﺣهمٍا ،وهن أبرز تمك الهعوقات :تىاهي الوعي البيئي لدي ٌذي

الشركات ،وأيضا لوﺣظ غياب الضغوط الﺣكوهية والسياسية ،وعدم هطالبة األطراف الخارجية هن الهىظهات
االقتصادية باإلفصاح عن الهسئولية البيئية وأيضا عدم وضوح هفٍوم الهسئولية البيئية لمشركات ،وعدم وجود
اإللزام القاىوىي بذلكٌ ،ذا باإلضافة إلى قمة الكفاءات في ٌذا الهجال.
المقدمة8
القت ظاٌرة التموث البيئي اٌتهاها هتزايدا في اآلوىة األخيرة ،خاصة في ظل التقدم الصىاعي الذي يشٍدي العالم
الهعاصر وتىوع هصادر التموث وهﺣاولة الشركات الصىاعية التخمص هن ىفاياتٍا الضارة بالبيئة واالىسان هها
كان لً تأثير سمبي عمى الﺣياة ،عن طريق اطالقٍا في الٍواء أو القائٍا في البﺣر أو دفىٍا في األرض البيئية.
وخير هثال عمى األضرار البيئية وأثرٌا عمى الهجتهعات والهىظهات االقتصادية ،كارثة شركة برتش بتروليوم
الىفطية (بي بي) ،ﺣيث تسبب اىفجار إﺣدى هىصاتٍا الىفطية البﺣرية في خميج الهكسيك في تسرب أكثر هن
ثالثة هاليين برهيل هن الىفط لمبﺣر ،ويعد ٌذا التسرب أسوأ كارثة بيئية ،وقد أضر بالىظم البيئية واالقتصادية
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وأهام أٌهية وضرورة تفٍم الهىشآت الهختمفة واعترافٍا بهسئولياتٍا تجاي البيئة ترتب عميٍا العديد هن القضايا
التي البد هن الىظر إليٍا بعين االعتبار وهىٍا دور هٍىة الهﺣاسبة في ﺣل القضايا والهشاكل البيئية
(السقا ،1998،ص.)1
إ ن تطبيق هﺣاسبة التكاليف يكتفي بﺣصر وﺣساب عىاصر التكاليف الهرتبطة بالشركة دون األخذ في عين
االعتبار تكاليف الهﺣافظة عمى البيئة هن التموث ،هها يؤدي إلى ظٍور أرباح غير ﺣقيقية ،وٌذا يضعف الثقة
في الهعموهات الهﺣاسبية الهقدهة .أي أىٍا غير كافية ألغراض البيئة ،وٌىا تبرز الﺣاجة لمهﺣاسبة البيئية التي
تعىي شهول وتكاهل عهمية القياس واالفصاح الهﺣاسبي واالقتصادي لألىشطة والبراهج التي تؤثر عمى البيئة

والتي تهارسٍا الشركات لموفاء باﺣتياجات األطراف الهختمفة في الهجتهع.
وتبﺣث الهﺣاسبة البيئية في كيفية تأثير البيئة هن ﺣيث التكاليف والهىافع عمى ىظام الهﺣاسبة الهالية ،ﺣيث

تقوم الكثير هن الهصاىع بإىتاج كهية كبيرة هن التموث ،هها قد يكبد الشركة أو الدولة الكثير هن األهوال لﺣهاية
البيئة هن أضرار تمك الشركات ،بٍدف الهﺣافظة عمى هقدرات األجيال القادهة والتي يهكن أن تﺣقق التىهية
اله ستداهة والرفاٌية االجتهاعية ،والهتهثمة في الوفاء بالﺣاجات االجتهاعية والرعاية عمى الهدى الطويل ،هع
الﺣفاظ عمى الهوارد البشرية و واالستٍالك العقالىي والرشيد لمهوارد الطبيعية وهﺣاولة الﺣد هن التدٌور البيئي

بالدرجة األولى .ولتﺣقيق ذلك يجب التوصل إلى توازن بين التىهية االقتصادية واالجتهاعية هن جٍة ،إدارة
الهوارد وﺣهاية البيئة هن جٍة أخرى.
هها أضفى بعدا جديدا وهتطو ار لهٍىة الهﺣاسبة التي كاىت تقتصر في الهاضي عمى الجاىب الهالي

واالقتصادي فقط ،لٍذا أصبﺢ التوجً ىﺣو تبىي الهﺣاسبة البيئية أه ار ضروريا لها لٍا هن أٌهية في تﺣديد
وقياس التكاليف البيئية ،فعمى الشركات أن تٍتم بتوصيل هعموهات هالئهة وﻜافية عن أدائٍا البيئي هثمها تٍتم
بتوصيل هعموهات هالئهة وﻜافية عن أدائٍا الهالي واالقتصادي ،وذلك باإلفصاح عن التكاليف البيئية هها
يؤدي إلى زيادة الشفافية في القوائم الهالية وتﺣقيق هيزة تىافسية لمشركة.
مشكمة الدراسة8
تتمخﺹ هشﻜمة الدراسة في هﺣاَلة التعرف عمى الهدى ﺍلﺫﻱ َصمﺕ ﺇليً ﺍلشركات صىاعة االسهىت الميبية في
ﺍإلفصاﺡ عو ﺃﺩﺍئٍا ﺍلبيئي ﺍلﺫﻱ ﺃصبﺢ ضﺭَﺭﺓ ﺣتهية في ﻅل تﺣهل ﺍلهىشآﺕ ﺍلصىاعية تﻜاليﻑ والتزاهات
هالية ﻜبيﺭﺓ بسبﺏ ﺍلتمَﺙ ﺍلﺫﻱ يﺣﺩﺙ في البيئة.
ويهكن صياغة هشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
ها هدى التزام الشركات الصىاعية الميبية باإلفصاح الهﺣاسبي لمتكاليف البيئية في قوائهٍا الهالية؟
ويتفرع هن السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
ٌ .1ل تتﺣهل شركات صىاعة االسهىت الميبية تكاليف بيئية؟
ٌ .2ل تفصﺢ شركات صىاعة االسهىت الميبية عن تكاليفٍا البيئية التي تتﺣهمٍا؟
ٌ .3ل توجد هعوقات تﺣد هن قيام شركات صىاعة االسهىت الميبية باإلفصاح عن تكاليفٍا البيئية؟
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أهداف الدراسة8
يكهن الٍدف الرئيسي لٍذي الدراسة في التعرف عمى هفٍوم التكاليف البيئية وهدى التزام شركات صىاعة
االسهىت الميبية باإلفصاح عىٍا في القوائم الهالية ،كها تٍدف الدراسة الى تﺣقيق األٌداف التالية:


توضيﺢ طبيعة التكاليف البيئية واسس وأساليب االفصاح عىٍا في القوائم الهالية.



التعريف بهدى التزام شركات صىاعة االسهىت الميبية باإلفصاح عن أدائٍا البيئي هﺣاسبيا.



اظٍار ﺣاجة شركات صىاعة االسهىت الميبية لتطبيق الهﺣاسبة البيئية.

أهمية الدراسة8
تكهن أٌهية ٌذي الدراسة في اىٍا توضﺢ هدى إدراك الشركات الميبية ألٌهية تطبيق هﺣاسبة التكاليف البيئية،
وكذلك إدراك ٌذي الشركات ألٌهية قياس التكاليف البيئية واالفصاح عىٍا في قوائهٍا الهالية ،كها ان االٌتهام

بٍذا الهجال لً أٌهية كبيرة في الﺣفاظ عمى التوازن البيئي.
فرضيات الدراسة8
تقوم الدراسة عمى الفروض التالية:
 .1ال تتﺣهل الشركة األٌمية لإلسهىت تكاليف بيئية.

 .2ال تفصﺢ الشركة األٌمية لإلسهىت عن تكاليفٍا البيئية التي تتﺣهمٍا.
 .3ال توجد هعوقات تﺣد هن قيام الشركة األٌمية لإلسهىت باإلفصاح بتكاليفٍا البيئية.
منهجية الدراسة8
الجانب النظري 8اعتهدت الدراسة عمى الكتب والهقاالت وكل ها هتوفر في األدب الهﺣاسبي وهتعمق بهجال
الدراسة ،وذلك هن أجل االستفادة هىٍا في صياغة الجاىب الىظري.

الجانب العممي 8تم اعداد استبيان لتجهيع البياىات ،وقد تم توزيعٍا عمى الهﺣاسبين العاهمين في اإلدارات

واألقسام الهالية والهﺣاسبية في الشركة االٌمية لإلسهىت الهساٌهة التي تهثل عيىة الدراسة.

وقد اعتهدت الدراسة عمى األسموب الوصفي التﺣميمي هن خالل دراسة وتﺣميل البياىات وهقارىة هتغيرات
الدراسة ،الختبار فرضيات الدراسة باستخدام البرىاهج االﺣصائي ( )SPSSلموصول الي الىتائج والتوصيات.
مجتمع وعينة الدراسة8
يهثل هجتهع الدراسة كافة الهﺣاسبين العاهمين في اإلدارات الهالية واألقسام الهﺣاسبية بالشركات الصىاعية
الوطىية العاهمة في قطاع صىاعة اإلسهىت في ليبيا ،ىظ اًر لصعوبة االتصال بجهيع هفردات الهجتهع لذلك تم
اختيار عيىة عشوائية هن الهﺣاسبين العاهمين في اإلدارات واألقسام الهالية والهﺣاسبية بالشركة االٌمية لإلسهىت

بكافة هصاىعٍا ،وقد جاء اختيارٌا هيداىيا لتطبيق ٌذي الدراسة ،ىظ اًر ألن الشركة إﺣدى أكبر وأٌم الشركات
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العاهمة في هجال صىاعة اإلسهىت ،ﺣيث تىتج ﺣوالي  %50هن هادة اإلسهىت ،باإلضافة إلى إىتاج هادتي
الجير والجبس ،اال أىٍا تسبب في بعض األثار السمبية عمى البيئة الهﺣيطة وأفراد الهجتهع والعاهمين بٍا.
الدراسات السابقة8


دراسة (الككمي ،)2001،بعىوان :اإلفصاح عن هعموهات الهسئولية االجتهاعية لموﺣدات االقتصادية
في القوائم الهالية الهىشورةٌ ،دفت الدراسة إلى تقييم هوقف الشركات الصىاعية الميبية العاهمة في
هىطقة طرابمس هن هوضوع اإلفصاح عن هعموهات الهسئولية االجتهاعية في قوائهٍا الهالية ،ﺣيث
توصمت الباﺣثة إلى عدة ىتائج هىٍا عدم وجود فٍم كافي لهعموهات وهفٍوم الهسئولية االجتهاعية لدى

هسئولي الشركات الصىاعية ،وأيضا عمى الرغم هن وجود قواىين لﺣهاية البيئة هن الهخمفات التي

أخير ال يتم اإلفصاح عن
تىتجٍا الشركات إال أىً ال يتم تطبيق تمك القواىين بطريقة صارهة وﺣازهة ،و ا
هعموهات الهسئولية االجتهاعية وبالتالي فإن اٌداف التقرير لٍذي الشركات يىقصٍا التقرير عن ٌدف
الهعموهات االجتهاعية.


دراسة (السيد ،)2007،بعىوان :أٌهية الهﺣاسبة عن التكاليف البيئية لتﺣسين جودة الهعموهات
الهﺣاسبية ،قاهت الباﺣثة بإجراء الدراسة الهيداىية عمى عيىة هن الهىشآت الصىاعية بهديىة جدة التي
لٍا تأثير سمبي عمى البيئة ،وقد توصمت الدراسة إلى ىتائج أٌهٍا اىً ال يوجد تطبيق فعمي لمهﺣاسبة
البيئية أو قياس لمتكاليف البيئية وأن الىظام الﺣالي لهﺣاسبة التكاليف

يﻜتفي بﺣصر وﺣساب

عىاصر التكاليف الهرتبطة بىشاط الهىشأة دون األخذ في االعتبار التكاليف البيئية ،وٌذا هها يؤثر
عمى الىتائج وبياىات التكاليف لمىشاط وعمى اتخاذ القرار.


دراسة (ابوسهرة ،)2009 ،بعىوان :هعوقات اإلفصاح عن الهسؤولية االجتهاعية في تقرير شرﻜات
الهساٌهة العاهة الهدرجة في سوق فمسطين لألوراق الهاليةٌ ،دفت ٌذي الدراسة إلى التعرف عمى
هعوقات اإلفصاح عن الهسؤولية االجتهاعية في تقرير شرﻜات الهساٌهة العاهة الهدرجة في سوق
فمسطي ن لألوراق الهالية ،كها ٌدفت إلى دراسة هﺣتوى التقارير الهالية الصادرة عن تمك الشركات ،وقد
توصمت الدراسة إلى ىتائج أٌهٍا :وجود ىوات صمبة فاعمة يهﻜن أن تﻜون ارفعة لسوق فمسطين
لألوراق

الهالية في ٌذا الهجال ،عمى الرغم هن أن اإلفصاح عن الهسؤولية االجتهاعية ﻜان

هتواضعا وضعيفا في غالبية التقارير الهالية ،ويﻜاد يكون هعدوها في بعض الشركات التي لٍا أثر
هباشر عمى الهجتهع والبيئة.


دراسة (الطاٌر ،)2011 ،بعىوا ن :اإلفصاح الهﺣاسبي عن األداء البيئي في الشركة األٌمية لإلسهىت
بميبيا ،وقد ٌدفت الدراسة إلى التعرف عمى هدى التزام ﺍلشﺭﻜة ﺍألٌمية لإلسهىﺕ باإلفصاﺡ عو ﺃﺩﺍئٍا
البيئي ،ﻜها ٌﺩفﺕ ﺇلى تعﺭﻑ ﺇبﺭﺍﺯ ﺍلهعَقاﺕ ﺍلتي تﺣَل ﺩَو قيان ﺍلشﺭﻜة هَضَﻉ ﺍلبﺣﺙ
باإلفصاﺡ عو ﺃﺩﺍئٍا البيئي ،وقد توصمت الدراسة إلى ىتائج أٌهٍا :أىً ال تقوم الشركة هﺣل الدراسة
باإلفصاح هﺣاسبيا عن أدائٍا البيئي ،وأن ٌىاك هعوقات تﺣد هن قيام الشركة باإلفصاح هﺣاسبيا عن
أدائٍا البيئي ،أبرز تمك الهعوقات قمة البراهج التعميهية لمتعريف بهتطمبات اإلفصاح عن األداء البيئي،
َعﺩن َجَﺩ قـَﺍىيو همزهة لإلفصاﺡ عو ﺍألﺩﺍء ﺍلبيئيَ ،صعَبة قياﺱ ﺍلتﻜاليﻑ ﺍلبيئية ،وعدم وجود
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ﺭغبة لإلفـ صاﺡ عو ﺍلتﻜاليﻑ ﺍلهﺭتبﻁة باألضﺭﺍﺭ ﺍلبيئية ﺍلىاتجة عو عهمياتٍا ﺣتى َلَ ﺃهﻜو
قياسٍا.


دراسة (العبيدي ،)2015 ،بعىوان :القياس الهﺣاسبي لمتكاليف البيئية واإلفصاح عىٍا في القوائم
الهالية لتﺣسين األداء البيئيٌ ،دفت الدراسة الى القياس الهﺣاسبي لمتكاليف البيئية واإلفصاح عىٍا

في القوائم الهالية لتﺣسين األداء البيئي ،هن بين ها توصل إليً الباﺣث أىً بالرغم هن تأثير القياس
واإلفصاح الهﺣاسبي لتكاليف البيئية في القوائم الهالية عمى تﺣسين األداء البيئي اال أن هعظم
الهؤسسات ترفض تطبيقً وذلك لعدم وجود قواىين صارهة سواء كان عمى الهستوى الهﺣمي أو الدولي
تجبر الهؤسسات عمى تطبيق عهمية القياس الهﺣاسبي لمتكاليف البيئية واالفصاح عىٍا في القوائم

والتقارير الهالية.


دراسة (الفرجاىى واخرون ،)2017 ،بعىوان :اإلفصاح البيئي في شركات صىاعة اإلسهىت الميبية،
ٌدفت ٌذي الدارسة إلى هعرفة هدى االفصاح البيئي في التقارير الهالية في شركات صىاعة اإلسهىت

الميبية ،وذلك في ظل السعي لتﺣقيق هتطمبات تىهية االستداهة ،وقد توصمت الدارسة لىتائج تؤكد
غياب اإل فصاح البيئي في التقارير الهالية السىوية لمشركة والقصور في هالئهة الىظام الهالي لمشركة
لهتطمبات اإلفصاح البيئي هها يسبب وجود هعوقات تﺣاول دون تطبيق الشركة لإلفصاح عن أدائٍا
البيئي ،كها توصمت الدراسة إلى غياب دور الجٍات الرقابية والهىظهات ذات العالقة البيئية في

هتابعة الشركات الهسببة لمتموث البيئي ،وقد خمصت الدراسة إلى عدة توصيات أٌهٍا ضرورة إسٍام
الجٍات الهختصة بالشأن البيئي في تعهيق هفٍوم الهسئولية البيئية ،واصدار تشريعات واضﺣة
وصارهة تمزم الشركات الصىاعية بالهسئولية البيئية واإلفصاح عىٍا ،وتطوير العاهمين بالشركات
وتأٌيمٍم في هجال الهسئولية البيئية بين كافة إدارات الشركات ،وكذلك تشجيع هىٍج البﺣث العمهي

لهوضوع الهسئولية البيئية.

وهن خالل ها تم استعراضً هن الدراسات السابقة ،يتضﺢ غياب اإلفصاح البيئي لدى هختمف الشركات
الصىاعية ووجود غهوض ﺣول دور الهﺣاسبة البيئية في تمك الشركات ،وعميً تأتي ٌذي الدراسة لتكهل وتؤكد
تمك الىتائج في هجال صىاعة اإلسهىت والتي لٍا أثر كبير عمى البيئة الهﺣيطة ،اال أىىا في ٌذي الدراسة

سىتىاول اإلفصاح الهﺣاسبي عن التكاليف البيئية في القوائم الهالية ،وٌذا هن أجل هعرفة هدى التزام هن
الشركات الصىاعية باإلفصاح الهﺣاسبي لتكاليفٍا البيئية ،والتأصيل العمهي لمتكاليف البيئية ،الهﺣاسبة البيئية
واإلفصاح البيئي ،وﻜذا التعرف عمى الهعوقات التي تﺣول دون قيام الشركات باإلفصاح الهﺣاسبي لتكاليفٍا
البيئية ،وذلك هن خالل التطبيق العهمي عمى شركة االٌمية لإلسهىت.
اإلطار النظري لمدراسة8
مفهوم التكاليف البيئية8
شٍدت السىوات االخيرة اٌتهاها هتزايدا بالبيئة هن قبل الهٍتهين بشؤوىٍا ﺣفاظا عمى التوازن البيئي الذي يضهن
استه ار اًر لتىهية عمى الهدى البعيدٌ ،ذا ها ألقى عمى عاتق الهؤسسات االلتزام بهﺣاسبة التكاليف البيئية ،هها

يضفي بعدا جديدا وهتطور لهٍىة الهﺣاسبة التي كاىت تقتصر في الهاضي عمى الجاىب الهالي فقط ،إال أن
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التطبيق الهﺣاسبي هازال يقوم عمى افتراض أن الهشروع غير هسؤول بيئيا واجتهاعيا ،وٌذا هها أدى إلى ظٍور
ويعرف جربوع ( ،2004ص )272التكاليف البيئية بأىٍا" تكاليف اإلجراءات
هفٍوم جديد وٌو التكاليف البيئيةّ .
الهتخذة أو الهطموب اتخاذٌا إلدارة اآلثار البيئية التي تترتب عمى ىشاط هؤسسة ها بطريقة هسئولة بيئياً،
فضال عن التكاليف األخرى التي تتطمبٍا األٌداف والهتطمبات البيئية لمهؤسسة.

يعرف (التكريتي ،2007،ص )328التكاليف البيئية بأىٍا "إضافة هعموهات الكمفة في إجراءات هﺣاسبة
كها ّ
التكاليف الهوجودة أو جعل تسجيل تكاليف البيئية جزًء ال يتج أز هىٍا وتخصيصٍا عمى العهميات والهىتجات
الهالئهة".

ويقصد بالتكاليف البيئية هن وجٍة ىظر الهىشأة "جهيع التضﺣيات التي تتﺣهمٍا الهىشأة ألجل هىع األضرار
البيئية أو تجىبٍا (سواء بالهاء أو الٍواء أو التربة أو اإلىسان أو الﺣيوان) في الوقت الﺣاضر أو في الهستقبل
ىتيجة لهزاولتٍا لىشاطاتٍا الهختمفة ،وألجل تصﺣيﺢ األخطاء واألضرار الهترتبة عمى تصرفات وق اررات اتخذتٍا،

لٍا آثار سمبية في البيئة"( .الشﺣادة ،2010،ص.)283
أنواع التكاليف البيئية (الﺣهداىى ،2010،ص:)112
أوال 8تكاليف بيئية مباشرة وتتهثل في تكاليف الهعالجات الطبية التي تسببٍا الشركات الصىاعية لمعاهمين بٍا
وألفراد الهجتهع الهﺣيط بٍا ،التكاليف التخمص هن الىفايات الصىاعية الضارة بالبيئة ،وكذلك التكاليف الهتعمقة

بتقميل ا لهخمفات أو تقميل أضرارٌا هن خالل إدخال هعدات هتطورة تقمل هن تمك االضرار أو االثار الهترتبة
عميٍا وصديقة لمبيئة.

ثانيا 8تكاليف بيئية غير مباشرة وتتهثل ٌذي التكاليف في تكاليف الهواد األولية الطبيعة التي يتم تﺣويمٍا الى
هىتجات ،تكاليف هعالجة الهخمفات الغير إىتاجية (الهاء ،الٍواء ،الضوضاء) ،تكاليف الوقاية هن الهخمفات

واالثار البيئية الضارة هن عهميات اإلىتاج ،تكاليف البﺣث والتطوير الهرتبطة بتقميل ىسب التموث واالضرار
الىاجهة عن الوﺣدة االقتصادية.
أهمية التكاليف البيئية8
ترجع أٌهية التكاليف البيئية إلى إفصاح الشركات عن هسؤوليتٍا تجاي الهﺣافظة عمى البيئة ،وتتضﺢ هن خالل
ها يمي (جرهوىي ،2015 ،ص:)25-24


الهفاضمة بين األساليب البديمة ،ﺣيث أن توفر القياس الكهي أو الىقدي لٍذي التكاليف يساعد
عمى إجراء ،الهقارىات بين البدائل الهتاﺣة الختيار البديل األقل تكمفة.



تؤثر ٌذي التكاليف في دراسة جدوى براهج التﺣكم في التموث ،ﺣيث يتم هقارىة تكاليف براهج
التﺣكم في التموث بالهىافع الهﺣققة هن ٌذي البراهج.



توفير الهعموهات الالزهة لهقابمة اﺣتياجات الهﺣاسبة الضريبية ،ﺣيث يهكن لمسمطات الضريبية

أن تضع إعفاءات هعيىة لمهؤسسات التي تقوم بدورٌا في ﺣهاية البيئة ،فضال عن السهاح لٍا
بالﺣصول عمى وفورات ضريبية.
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تساٌم في تﺣقيق هزايا تخفيض الطاقة وتﺣسين البيئة الهﺣيطة سواء إن كاىت داخل
الهؤسسة أو خارجٍا.



رقابة وتخفيض تكاليف األداء البيئي هها يخفض هن التكاليف الكمية ويساعد اإلدارة

عىد وضع السياسات واتخاذ الق اررات وبالتالي يعهل عمى تﺣسين سهعتٍا وقيهتٍا في
السوق.


الهساعدة في القيام بإجراءات الهراجعة البيئية بطريقة صادقة وسميهة.

األسباب التي تدعو لالهتمام بالتكاليف البيئية (هالح ،2017،ص8)12-10
تـؤثر الهىشـآت عمـى اختالفٍـا عمـى البيئـة ،خاصـة الهىشـآت الصـىاعية ،ﺣيـث إن عهميـات التشـغيل واإلىتـاج
تىـتج هخمفـات تﺣتـاج إلـى اتخـاذ إجـراءات أٌهٍـا :عهميـات الـتخمص هـن ٌـذي الهخمفـات ،وكيفيـة تصريفٍا ،إها
برهيٍا أو ﺣرقٍا أو طهرٌا أو إغراقٍا في البيئة الهﺣيطة دون تﺣهل أي هقابل هـادي لـذلك ،هها يؤدي إلى
إﺣداث إضرار يهكن أن تتراكم وتصبﺢ بالغة في آخر الهطاف ،لذلك برزت الﺣاجـة إلعـادة الىظـر فـي قضـايا

البيئـة وآثـار التمـوث البيئـي ،ههـا داعى لمهطالبـة هـن قبـل الهجتهعـات بتﺣهيـل الهىشـآت الهموثة لمبيئة التكاليف
الهسؤولة عىٍا تجاي البيئة.
وتتباين الضغوط البيئية بشكل واسع هن دولة إلى أخرى وبين قطاعـات األعهـال الهختمفـة ،ويهكـن القـول بــأن
الضــغوط البيئيــة تجــر كثيـر هــن الهىشــآت لمبﺣــث عــن طـرق جديــدة وهبدعــة وهقممــة لمتكــاليف لمتعاهل هع
التأثيرات البيئية ،هثل الشركات التي تشترط عمى الهوردين أن يتقيـدوا بىظـام إدارة البيئة ( )EMSالتابع لهىظهة
الهقاييس الدولية (.)ISO
ولتتهكن الهىشآت هن إدارة الضغوط البيئية والتكاليف الهرتبطة بٍا بفاعمية تﺣتاج إلى الخبرات الهختمفة بها فيٍا
الخبرات البيئية والفىية والهﺣاسبة الهالية واإلدارية ....الخ.
إضافة إلى ها سبقٌ ،ىاك عدة أسباب أخرى لالٌتهام بالتكاليف البيئية هىٍا اآلتي:


تعتبر التكاليف البيئية تكاليف ذات قيهة هرتفعة ،إضافة إلى ىهوٌا السريع والهرتفع،



تتم إضافة التكاليف البيئية الهسببة لمتموث إلى التكاليف الصىاعية غير الهباشرة ،لذا

وفي العادة تكاليف غاهضة وهن الصعب ﺣسابٍا.

يتوجب عمى الهﺣاسبين توزيع ٌذي التكاليف بشكل أكثر عدالة عمى األىشطة الهسببة

لمتموث.


زيادة الوعي الذي أدى إلى الهطالبات االجتهاعية والقاىوىية لبيان وﺣساب التكاليف
البيئية واإلفصاح عىٍا.



أٌهية التقارير الهﺣاسبية كتغذية راجعة ،تزود اإلدارة بالهعموهات التي تساعد عمى
تﺣديد الهدخالت والعهميات والهخرجات ،وتﺣديد ىظام التسعير.
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رقابة وتخفيض تكاليف األداء البيئي ،هها يخفض هن التكاليف الكمية لمهؤسسات،
ويساعد في ترشيد اإلدارة عىد وضع السياسات واتخاذ الق اررات ،وبالتالي تﺣسين سهعة
الهؤسسات وقيهتٍا في السوق.



زيادة كفاءة استخدام عىاصر هدخالت الىشاط واختيار هدخالت التشغيل ،التي تﺣسن
هستوى األداء البيئي.

مفهوم اإلفصاح المحاسبي لألداء البيئي8
يعتبر اإلفصاح الهﺣاسبي اهر في غاية األٌهية ،ألن الهﺣاسب يستطيع هن خاللً توفير الهعموهات الهﺣاسبية
لمهستفيدين ،وعرضٍا بصورة هالئهة ،عىد إعداد القوائم الهالية وذلك لهساعدة هستخدهيٍا عمى اتخاذ ق اررات
سميهة .برغم أن ٌىاك قصور في الىظام الهﺣاسبي الهالي في التعاهل هع العهميات ذات الطابع البيئي
وا الجتهاعي ،وأن الهﺣاسبة الهالية لم تﺣسم بعد قضية اإلفصاح عن الهعموهات البيئية في التقارير الهىشورة.
وتعد األىشطة البيئية عىص ار هن العىاصر األساسية التي تهارسٍا الوﺣدات االقتصادية ﺣيث أكدت العديد هن

الدراسات عمى أٌهية الهعموهات البيئية واإلفصاح عىٍا في التقارير الهالية ،ويعرف اإلفصاح البيئي بأىً "كافة
الهعموهات التي تتعمق بأداء وأىشطة اإلدارة البيئية لمشركة واآلثار الهالية الهترتبة عميٍا واإلفصاح عىٍا
بالتقارير الهالية لتﺣقيق رغبات األطراف الهستفيدة هىٍا" (جيجان ،2012،ص.)108
كها يعتبر اإلفصاح البيئي بأىً "األسموب أو الطريقة التي بواسطتٍا تستطيع الهىشآت إعالم الهجتهع بأطرافً
الهختمفة عن ىشاطاتٍا الهختمفة ذات الهضهون البيئي ،وتعد القوائم الهالية أو التقارير الهمﺣقة بٍا أداة هىاسبة
لتﺣقيق ذلك"(الطاٌر ،2011،ص.)447
يعرف (عزيز ،2018،ص )160اإلفصاح البيئي بأىً "هجهوعة هن بىود الهعموهات التي تتعمق بأداء
كها ّ
وأىشطة اإلدارة البيئية لمهىشأة ،واآلثار الهالية الهترتبة عميٍا في الهاضي والﺣاضر والهستقبل".
ويهكن تعريف اإلفصاح الهﺣاسبي بشكل عام بأىً" إ ظٍار الهعموهات الهالية سواء الكهية والوصفية في القوائم

الهالية وفي الٍواهش والجداول والهالﺣظات الهكهمة ،هها يقود تمك القوائم إلى هساعدة هستخدهيٍا وعدم
تضميمٍم عىد اتخاذ الق اررات الهىاسبة( .الىابمسي ،2011،ص)13
أهمية اإلفصاح المحاسبي لألداء البيئي8

فرضت ﺣاجة الهستثهرين والهىظهات الهٍىية والتشريعية في العديد هن الدول الﺣاجة إلى هزيد هن اإلفصاح
عن األداء البيئي في التقارير الهالية ،لمهؤسسات الهختمفة لهواجٍة القصور في اإلفصاح التقميدي عن تمبية

اﺣتياجات هستخدهي تمك الهعموهات ،ويرجع ذلك إلى تعدد الهستفيدين وتباين اﺣتياجاتٍم ،وعمى ذلك يهكن

القول :إن اإلفصاح الهﺣاسبي بشكمً الﺣالي ال يفي باﺣتياجات الهستفيدين هن الهعموهات والبياىات الهتعمقة
بالهسؤولية االجتهاعية لمهؤسسة تجاي ﺣهاية البيئة ،وهن ثم كاىت ٌىاك ضرورة همﺣة لتطوير هعيار اإلفصاح
في الفكر الهﺣاسبي ليشهل اإلفصاح البيئي في شكل هالﺣق بالقوائم والتقارير التقميدية ،أو في شكل قوائم

وتقارير هستقمة ،هها يؤدي إلى زيادة كفاءة تشغيل الهعموهات بواسطة هتخذي الق اررات ،وهن ثم ترشيد ق ارراتٍم
الهتعمقة بتقييم األصول الهالية و األداء االقتصادي هع األخذ في الﺣسبان الهسؤولية االقتصادية والبيئية
لمهؤسسة ،وتعد الواليات الهتﺣدة االهريكية وبريطاىيا هن أوائل الدول اٌتهاها بتشجيع الهؤسسات عمى ﺣهاية
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البيئة ،فقد اٌتهت الهىظهات الهٍىية الهتخصصة ،وكذلك لجىة تداول األوراق الهالية االهريكية  SECبضرورة
اإلفصاح عن التأثير البيئي هن ﺣيث التكمفة والعائد (ابوزيد،2007،ص.)91
تكهن أٌهية اإلفصاح الهﺣاسبي لمهؤسسات عن هسؤوليتٍا البيئية في عدة هىافع أٌهٍا (باهزاﺣم،2008،
ص:)92


الﺣصول عمى هعاهمة ضريبية ههيزة هن ﺣيث اعفاء أو تخفيض الضرائب الهفروضة عميٍا.



دعم ثقة واﺣترام الهجتهع واألفراد في الهؤسسات ،وهن ثم زيادة االقبال عمى هىتجاتٍا والتوسع في
استثهاراتٍا هها يىعكس أثري في الىٍاية عمى ىتيجة ىشاطٍا وهركزٌا الهالي.



تخفيض تكمفة اإلىتاج بسبب الدعم الهادي أو التهويل هىخفض التكمفة أو الهعاهمة الضريبية الههيزة



اإلفصاح عن الىفقات البيئة بصورة هىفصمة في القوائم الهالية سوف يسهﺢ بقياس هىفعتٍا هثل

هها يؤدي إلى زيادة ﺣجم ىشاط الهؤسسة.

هساعدة الهستثهرين ليروا بوضوح السياسات التي تطبقٍا الهؤسسة لﺣهاية البيئة هن اآلثار الضارة
وهن ثم ترشيد ق ارراتٍم الهتعمقة بالهؤسسة.
هها سبق يهكن القول بأىً يجب أن تقوم الهؤسسات التي تؤثر عمى البيئة باإلفصاح الهﺣاسبي
لتكاليفٍا البيئية التي تتﺣهمٍا ،وٌذا هن أجل إضفاء الشفافية والهوثوقية عمى قوائهٍا الهالية.
ىظ اًر إلى أٌهية البيئة فقد أعطتٍا الدولة الميبية عىاية خاصة ﺣيث قاهت باتخاذ العديد هن اإلجراءات واصدار

العديد هن التشريعات لهواكبة التطور العمهي في كل ها يتعمق بقضايا البيئة هن هختمف الجواىب ،فقد تىاولت

تمك التشريعات بالشرح واإليضاح الجواىب القاىوىية الهتعمقة بهعالجة اآلثار والسمبيات واألخطار الهترتبة عمى
التموث البيئي ووضع العقوبات لمهخالفين لتمك األﺣكام ،وهن أٌم القواىين التي أصدرتٍا ليبيا في هجال ﺣهاية
البيئة ،القاىون رقم( )7لسىة  ،1982وقد تم إىشاء الٍيأة العاهة لمبيئة بهوجب قرار رقم ( )363لسىة ،1983

ولعل هن أبرز االختصاصات التي أوكمت إلى الٍيأة وفقاً ألﺣكام الهادة الثالثة هن قرار إىشائٍا بأىٍا تٍدف الى

ﺣهاية الهﺣيط الذى يعيش فيً اإلىسان وجهيع الكائىات الﺣية ،بها في ذلك الهاء والتربة والٍواء والغداء هن

التموث(التقرير الوطىي األول لمبيئة.)1999 ،
آليات اإلفصاح المحاسبي عن التكاليف البيئية8

يعد اإلفصاح الهﺣاسبي هن أٌم األسس التي ترتكز عميٍا ىظرية الهﺣاسبة ويهثل الوظيفة الثاىية بعد القياس،

وتقوم الهؤسسات باإلفصاح عن أىشطتٍا البيئية الهؤدية استىادا إلى فاعمية وكفاءة الهبالغ الهصروفة عمى تمك
األىشطة في تﺣقيق ٌدف الهﺣافظة عمى البيئة ،إال أن ٌىاك صعوبة في تﺣديد وتكهيم التكمفة والهىفعة إلعطاء

ىظام قياس كفء.
وٌىاك ىوعين هن اإلفصاح الهﺣاسبي البيئي:
اإلفصاح االختياري 8أظٍرت األزهة الهالية العالهية األخيرة قصو اًر باإلفصاح الهﺣاسبي ،بسبب أن القوائـم
الهالية تتسـم بالغهوض وعدم تمبية اﺣتياجات هستخدهي ٌذي القوائـم الن الهعموهات الهفصﺢ عىٍا في القوائـم

الهالية تهثل الﺣد األدىى هن الهعموهات التي ال تواكب التطور الﺣاصل وال تمبي االﺣتياجات الهتزايدة ألصﺣاب

الهصالﺢ .وأي إفصاح يزيد عن تمك الهعموهات هن ﺣيث الكهية والهﺣتوى ،هقر اًر بواسطة إدارة الهؤسسة فٍو

إفصاح اختياري (اصهيدة .)2013،وعمى الهؤسسة أن تفصﺢ طوعا عها لديٍا هن هعموهات ألن إذا اعتقد
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الهستثهرين أن الهؤسسة تﺣجب هعموهات ال تعكس الهركز الﺣقيقي لمهؤسسة فإن الهستثهرون سيقممون هن قيهة
الهؤسسة ،لذا يجب تشجيع الهؤسسات عمى اإلفصاح الطوعي عن كل الهعموهات (القطاطي ،2007،ص-59
.)60
هها سبق يتضﺢ أن الهعموهات البيئية التي تفصﺢ عىٍا الهؤسسات الصىاعية اختياريا يساعد في تﺣسين أدائٍا
البيئي ،الذي يؤثر بدوري في تﺣسين األداء االقتصادي لمهؤسسة ،سهعتٍا ،وقيهتٍا التىافسية في رأس الهال.
اإلفصاح اإللزاهي :عكس اإلفصاح االختياري ،فإن واضعي السياسات الهﺣاسبية والقائهين عمى سوق الهال
واعداد القواعد الهﺣاسبية وهعايير التقرير الهالي فإن اإلفصاح اإللزاهي يكون وفقا لﺣاجة األطراف الهٍتهة،
ويجب أن يوفر الﺣد األدىى هن اإلفصاح الهفقود في اإلفصاح االختياري .كها أىً يجب الكشف عن أىواع
البىود التي تعتبرٌا الهؤسسة تكاليف بيئية هع بياىٍا في قائهة الدخل وتمك الهرسهمة خالل الفترة ،وٌو ها يتطمب

اإلفصاح عمى :تكاليف التخمص هن الىفايات ،تكاليف إجراءات البﺣوث البيئية ،الغراهات الىاتجة عن هخالفة
القواىين التي تﺣافظ عمى البيئة (شاٌين ،2011،ص.)287
هها سبق يهكن القول إن اإلفصاح البيئي يجب أن يكون إلزاهيا بالىسبة لمهؤسسات الصىاعية التي تضر البيئة،

كها أن ىجاح هٍهة اإلفصاح البيئي يتطمب توفر الهعموهات والبياىات الهالية والكهية الالزهة لتطبيقً بالشكل
الذي يالئ م اﺣتياجات هستخدهي القوائم الهالية ،وضرورة ﺣصر التكاليف الهرتبطة باألىشطة البيئية ،وفصمٍا
عن تمك الهتعمقة باألىشطة التشغيمية .يجب أن تقوم الهؤسسات التي تؤثر عمى البيئة باإلفصاح الهﺣاسبي
لتكاليفٍا البيئية التي تتﺣهمٍا ،وٌذا هن أجل إضفاء الشفافية والهوثوقية عمى قوائهٍا الهالية.
العوامل التي تحد من اإلفصاح المحاسبي لألداء البيئي8
ٌىاك عواهل هتعددة تقف دون قيام الهؤسسات الصىاعية باإلفصاح الهﺣاسبي عن أدائٍا البيئي واٌهٍا (هالح،
ص:)53-52


عدم وجود هرجعية رسهية تىظم أعهال الهسؤولية البيئية وتضع لٍا القواىين واألىظهة ،وعقوبات
قاىوىية تفرض عمى الهؤسسات الصىاعية التي تهتىع عن اإلفصاح عمى الهسؤولية البيئية ،وبالتالي
عدم إلزام الهؤسسات الصىاعية باإلفصاح البيئي.



عدم توفر ىظام هﺣاسبي يفي بأغراض القياس واإلفصاح الهﺣاسبي البيئي ،وصعوبة قياس التكاليف
البيئية وفصمٍا عن التكاليف اإلجهالية لمىشاط.



عدم وجود هعايير هﺣاسبية لإلفصاح عن التأثيرات البيئية ألىشطة الهؤسسات الصىاعية.



ضعف توعية الهﺣاسبين بأٌهية تطبيق الهﺣاسبة البيئية ،وقمة البراهج التعميهية لمتعريف بهتطمبات
اإلفصاح الهﺣاسبي عن األداء البيئي.
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اإلطار العممي لمدراسة8
التﺣميل اإلﺣصائي لالستبيان:
لقد تم تقسيم االستبيان إلى قسهين كالتالي:
 القسم األول 8اشتهل عمى البياىات الشخصية لعيىة الدراسة (العهر-الهؤٌل العمهي -الهركز الوظيفي-
سىوات الخبرة).

 القسم الثاني 8اشتهل عمى ثالثة هﺣاور وتهثمت ٌي:


المحور األول 8التكاليف البيئية.



المحور الثاني 8اإلفصاح الهﺣاسبي بالتكاليف البيئية لدى الشركة األٌمية لإلسهىت.



المحور الثالث 8هعوقات اإلفصاح بالتكاليف البيئية.

ولقد تم صياغة القسم الثاىي هن االستبيان باالعتهاد عمى هقياس ليكرت الخهاسي ،والجدول رقم ( )1يوضﺢ
الرأي والدرجات والهتوسطات الهرجﺣة واألوزان الىسبية ،درجة (التحمل-االفصاح-التواجد).
جدول رقم ()1
الدرجات والهتوسطات الهرجﺣة واألوزان الىسبية ودرجة (التﺣهل-االفصاح-التواجد).
درجة (التحمل-االفصاح-التواجد)

خيارات المقياس

الدرجة

المتوسط المرجح

الوزن النسبي %

غير موافق بشدة

1

()1.79 – 1

()35.8 –20

مطمقاً

غير موافق

2

()2.59 – 1.8

()51.8 – 36

ناد ارً

محايد

3

()3.39 – 2.6

()67.8 -52

أحياناً

موافق

4

()4.19 – 3.4

()83.8 -68

غالباً

موافق بشدة

3

()3 – 2.01

()011 -62

دائماً

والجدول رقم ( )2يوضﺢ عدد االستبياىات التي تم توزيعٍا والتي تم استالهٍا هن عيىة الدراسة.
جدول رقم ()2
عدد االستبياىات التي تم توزيعٍا والتي تم استالهٍا هن عيىة الدراسة
عدد االستبيانات

عدد االستبيانات

عدد االستبيانات

عدد االستبيانات

عدد االستبيانات

35

2

33

2

10

%011

%3.5

% 72.1

%3.5

% 66.4

الموزعة

العدد
النسبة المئوية

المفقودة

المستممة

غير الصالحة

الصالحة لمتحميل

هن الجدول رقم ( )2يتضﺢ أن ىسبة االستبياىات الصالﺣة لمتﺣميل ٌي  %88.6هن عدد االستبياىات الهوزعة،
وٌي ىسبة هقبولة.
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أساليب التحميل اإلحصائي8

لتﺣقيق أٌداف الدراسة والختبار فرضياتٍا تم استخدام برىاهج  SPSSلتطبيق األساليب اإلﺣصائية التالية:

-1
-2
-3
-4
-5

ﺣساب التك اررات والىسب الهئوية لمخصائص الشخصية لعيىة الدراسة.
الرسم البياىي لتوضيﺢ الىسب الهئوية لمخصائص الشخصية لعيىة الدراسة.
ﺣساب هعاهل ألفا كروىباخ ( )Cronbach's Alphaلﺣساب هعاهمي الثبات والصدق الداخميين.
ﺣساب الهتوسط الهرجﺢ واالىﺣراف الهعياري والوزن الىسبي ،ودرجة (التﺣهل-االفصاح-التواجد) ،لكل
عبارة هن عبارات االستبيان ،ولكل هﺣور هن هﺣاور االستبيان؛ لمتعرف عمى اتجاٌات عيىة الدراسة.
الختبار فرضيات لمدراسة تم تطبيق اختيار (Independent Samples Test )T – Test

تحميل استجابات عينة الدراسة

باالعتهاد عمى أٌداف الدراسة وفرضيتٍا تم تﺣميل البياىات والتوصل إلى ها يمي:
أوالً 8اختباري الثبات والصدق Reliability and Validity
تم إجراء اختبار الثبات لبياىات االستبيان؛ بﺣساب هعاهل ألفا كروىباخ ،لمتأكد هن صالﺣية االستبيان كأداة
لجهع البياىات.

كها تم إجراء اختبار الصدق لمتأكد هن أن أداة الدراسة والهتهثمة في االستبيان تقيس ها أعدت هن أجمً ،وتم
ﺣسابً عن طريق إيجاد الجذر التربيعي لهعاهل الثبات ،وكاىت جهيعٍا قيم هقبولة ،وبالتالي يهكن االعتهاد

عمى االستبيان لقياس ها أعد هن أجمً.

الجدول جدول رقم ( )3يوضﺢ هعاهل الثبات والصدق لبياىات االستبيان.
جدول رقم ()3
هعاهالت الثبات والصدق لبياىات االستبيان
معامل الثبات الداخمي

معامل

Cronbach's Alpha

الصدق

التكاليف البيئية

1.660

1.716

اإلفصاح الحاسبي بالتكاليف البيئية لدى الشركة األهمية لإلسمنت

1.703

1.740

معوقات اإلفصاح بالتكاليف البيئية

1.557

1.661

االستبيان ككل

1.704

1.735

االستبيان
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هن الجدول ( )3يتضﺢ أن أداة الدراسة الهتهثمة في االستبيان تتهتع بها يمي:
 .1بصفة الثبات الداخمي ﺣيث بمغ هعاهل الثبات ( )0.916 ،0.779 ،0.925 ،0.881وٌذا يعىي أن
ىتائجً ثابتة إن أعيد استخداهً هرات أخرى عمى ىفس العيىة وفي ىفس الظروف.
 .2بصفة الصدق الداخمي ﺣيث بمغ هعاهل الصدق ( )0.957 ،0.883 ،0.961 ،0.938فٍو بذلك
صالﺢ لقياس ها صهم لقياسً.
ثانياً 8البيانات الشخصية لعينة الدراسة8

لمتعرف عمى خصائص البياىات الشخصية لعيىة الدراسة ،تم ﺣساب التك اررات والىسب الهئوية والتي

يهكن تمخيصٍا فيها يمي:
 .1المؤهل العممي8

يتضﺢ هن الجدول رقم ( )4والتهثيل البياىي ( )1أن ذوي هؤٌل بكالوريوس ٌم األعمى ىسبة في عيىة الدراسة
فقد بمغت ىسبتٍم ( )%74.19ويميٍم ذوي هؤٌل هتوسط ﺣيث بمغت ىسبتٍم ( ،)%25.81أها ذوي هؤٌل
الدراسات العميا لم يكوىوا هن ضهن عيىة الدراسة ،أي أن ( )%74.19هن عيىة الدراسة ٌم هن ذوي هؤٌل
بكالوريوس هها يعطي اىطباع بالثقة ﺣول قدرة عيىة الدراسة في إبداء رأيٍم باالستىاد عمى هؤٌالتٍم العمهية.
جدول رقم ()4

التك اررات والىسب الهئوية لمهؤٌالت العمهية لعيىة الدراسة
المؤهل العممي

التك اررات

النسبة المئوية

متوسط

8

25.81

بكالوريوس

23

74.19

دراسات عميا

0

0

المجموع

31

100.0

التهثيل البياىي ()1
الىسب الهئوية لمهؤٌالت العمهية لعيىة الدراسة

155

aisc.elmergib.edu.ly

أهمية اإلفصاح المحاسبي بالتكاليف البيئية في القوائم المالية
أ.

أسهاء هيالد ابوﺣميقة /قسم الهﺣاسبة /كمية االقتصاد والتجارة/جاهعة الهرقب

 .0المركز الوظيفي
يتضﺢ هن الجدول ( )5والتهثيل البياىي ( )2أن ذوي الهركز الوظيفي (هوظف في قسم الﺣسابات والهالية) ٌم
األعمى ىسبة في عيىة الدراسة ﺣيث بمغت ىسبتٍم ( )%77.42ويميٍم ذوي الهركز الوظيفي (هدير قسم
الﺣسابات والهالية) ﺣيث بمغت ىسبتٍم ( ،)%12.90ويميٍم ذوي الهركز الوظيفي (هراقب هالية) ﺣيث بمغت

ىسبتٍم ( ،)%6.45ويميٍم ذوي الهركز الوظيفي (هدير الشؤون الهالية) ﺣيث بمغت ىسبتٍم ( ،)%3.23أي
أن ( )%100هن عيىة الدراسة ٌم هن ذوي الهراكز الوظيفية ذات العالقة الهباشرة بهوضوع الدراسة ،هها
يعطي اىطباع بالثقة ﺣول قدرة عيىة الدراسة في إبداء رأيٍم باالستىاد عمى هراكزٌم الوظيفية.
جدول رقم ()5
التك اررات والىسب الهئوية لمتخصصات الوظيفية لعيىة الدراسة
التخصص الوظيفي

التك اررات

النسبة المئوية

هدير الشؤون الهالية

1

3.23

هدير قسم الﺣسابات والهيزاىية

4

12.90

هراقب هالي

2

6.45

هوظف في قسم الﺣسابات والهالية

24

77.42

الهجهوع

31

100.0

التهثيل البياىي ()2
الىسب الهئوية لمهراكز الوظيفية لعيىة الدراسة
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 .1سنوات الخبرة:
يتضﺢ هن الجدول رقم ( )6والتهثيل البياىي ( )3أن ذوي الخبرة (أكثر هن  15سىة) ٌم األعمى ىسبة هن عيىة
الدراسة ﺣيث بمغت ىسبتٍم ( )% 64.52ويميٍم ذوي الخبرة (هن  10سىوات إلى  15سىة) ﺣيث بمغت ىسبتٍم
( ،)%25.81ويميٍم ذوي الخبرة (هن  5إلى أقل هن  10سىوات) ،ﺣيث بمغت ىسبتٍم ( ،)%9.67أم ذوي
الخبرة (أقل هن  5سىوات) لم تشهمٍم عيىة الدراسة ،أي أن ها ىسبتً ( )%100هن عيىة الدراسة ٌم هن ذوي

خبرة (هن  5سىوات فأكثر) .هها يعطي اىطباع بالثقة ﺣول قدرة عيىة الدراسة عمى إبداء رأيٍم باالستىاد عمى
عدد سىوات الخبرة.
جدول رقم ()6
التك اررات والىسب الهئوية لسىوات الخبرة لعيىة الدراسة
سنوات الخبرة

التك اررات

النسبة المئوية

أقل هن  5سىوات

0

0.0

هن  5إلى أقل هن  10سىوات

3

9.67

هن  10إلى أقل هن  15سىة

8

25.81

أكثر هن  15سىة

20

64.52

الهجهوع

31

100

التهثيل البياىي ()3
الىسب الهئوية لسىوات الخبرة لعيىة الدراسة
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ثالثاً اختبار فرضيات الدراسة8
الفرضية األولي8
 8H10ال تتحمل الشركة األهمية لإلسمنت تكاليف البيئية.
H10 : U ≤ 3.39
 8Ha1تتحمل الشركة األهمية لإلسمنت تكاليف البيئية.
Ha0 : U > 3.39
ﺣيث أن )ٌ )Uي هتوسط رأي عيىة الدراسة ،والهقدار(ٌ )3.39و الهتوسط االفتراضي لرأي هجتهع الدراسة.
الختبار الفرضية الصفرية تم تطبيق اختبار الداللة اإلﺣصائية لمفرق بين الهتوسطات ( One-Sample
 ،)Testالجدول ( )7يبين الهتوسط واالىﺣرافات الهعيارية وهستوى الداللة اإلﺣصائية ،والقرار اإلﺣصائي.
الجدول ( )7ىتائج اختبار (Independent Samples Test )T – Test

قيمة ()t

-0.580-

درجة

الحرية

31

المتوسط

3.303

االنحراف
المعياري

0.832

مستوى الداللة
اإلحصائية

القرار اإلحصائي

Sig
0.566

ال ترفض الفرضية
الصفرية

الجدول ( )7يبين أن هتوسط استجابات عيىة الدراسة ٌو ( )3.303وٌو أصغر هن الهتوسط
االفتراضي لهجتهع الدراسة ( ،)3.39هها يشير إلى عدم رفض الفرضية الصفرية األولى التي ىصٍا:
 8H10ال تتحمل الشركة األهمية لإلسمنت تكاليف البيئية.
H10 : U ≤ 3.39
وٌذا يعىي أن عيىة الدراسة ترى أن الشركة األٌمية لإلسهىت ال تتﺣهل التكاليف البيئية .ولمتعرف تفاصل ذلك،
استمزم ذلك ﺣساب بعض اإلﺣصاءات الوصفية الستجابات عيىة الدراسة ،يمخصٍا الجدول التالي:
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الجدول ( )8اإلﺣصاءات الوصفية الستجابات عيىة الدراسة ﺣول درجة تﺣهل الشركة األٌمية لإلسهىت تكاليف البيئية
غير
م

العبارات

المقياس

تقوم الشركة باستخدام

موافق
بشدة

0

اآلالت ألقل تسبباً في
تموث البيئة ﺣتى وان

كاىت تكاليفٍا هرتفعة.
تختار الشركة الطريقة
الهىاسبة لمتخمص هن

0

التكرار

-

10

5

13

3

الىسبة %

-

32.3

16.1

41.9

9.7

التكرار

3

4

7

14

3

الهخمفات الصىاعية

الىسبة %

9.7

12.9

22.6

45.2

تستخدم الشركة اآلالت

التكرار

2

5

16

6

2

التي تسبب ضوضاء.

الىسبة %

6.5

16.1

51.6

19.4

6.5

تخصص الشركة

التكرار

-

5

11

12

3

الزيوت والشﺣوم الهموثة

الىاتجة عن ىشاطٍا لتقوم
برهيٍا في الهفرغات

3.29

3.32
9.7

ﺣاويات تخزن فيٍا

2

موافق

بشدة

المرجح

المعياري

بﺣيث ال تؤذي البيئة
الهﺣيطة.

1

غير

محايد

موافق

موافق

المتوسط

االنحراف

الىسبة %

-

16.1

35.5

38.7

9.7

3.03

3.42

1.039

1.137

0.948

0.886

الوزن
النسبي
%

65.8

66.4

60.6

درجة
التحمل

أﺣياىاً

أﺣياىاً

أﺣياىاً

غالباً

68.4

الخاصة لذلك.

3

تشارك الشركة في

البراهج ﺣول الهﺣافظة
عمى البيئة

التكرار

2

4

5

18

2

الىسبة %

6.5

12.9

16.1

58.1

6.5

تتحمل الشركة األهمية لإلسمنت تكاليف بيئية

3.45

1.028

69

غالباً

3.303

0.832

66.06

أﺣياىاً

هن الجدول ( )8يتبين أىً أﺣياىاً تتﺣهل الشركة األٌمية لإلسهىت التكاليف البيئية ،فقد بمغ الهتوسط الهرجﺢ

الستجابات عيىة الدراسة عمى الهﺣور األول ككل (التكاليف البيئية) الهقدار ( )3.303كها أن عبارات الهﺣور

األول ﺣصمت عمى هتوسطات تقع بين ( ،)3.45-3.03وجهيعٍا تقع والذي يقع ضهن درجة أﺣياىاً.

الفرضية الثانية8

 8H10ال تفصح الشركة األهمية لإلسمنت عن تكاليفها البيئية التي تتحممها.

H10 : U ≤ 3.39

 8Ha2تفصح الشركة األهمية لإلسمنت عن تكاليفها البيئية التي تتحممها.

Ha0 : U > 3.39

ﺣيث أن )ٌ )Uي هتوسط رأي عيىة الدراسة ،والهقدار(ٌ )3.39و الهتوسط االفتراضي لرأي هجتهع الدراسة.
الختبار الفرضية الصفرية تم تطبيق اختبار الداللة اإلﺣصائية لمفرق بين الهتوسطات ( One-Sample

 ،)Testالجدول ( )9يبين الهتوسطات واالىﺣرافات الهعيارية وهستوى الداللة اإلﺣصائية ،والقرار اإلﺣصائي.
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أسهاء هيالد ابوﺣميقة /قسم الهﺣاسبة /كمية االقتصاد والتجارة/جاهعة الهرقب
الجدول ( )9ىتائج اختبار (Independent Samples Test )T – Test
درجة

قيمة ()t

الحرية

-2.315-

30

المتوسط
3.138

االنحراف

مستوى الداللة

0.604

0.028

المعياري

القرار اإلحصائي

اإلحصائية Sig

ال ترفض الفرضية
الصفرية

الجدول ( )9يبين أن هتوسط استجابات عيىة الدراسة ٌو ( )3.138وٌو أقل هن الهتوسط االفتراضي لهجتهع
الدراسة ( ،)3.39هها يشير هها يشير إلى عدم رفض الفرضية الصفرية الثاىية التي ىصٍا:
 8H10ال تفصح الشركة األهمية لإلسمنت عن تكاليفها البيئية التي تتحممها.
H10 : U ≤ 3.39
وٌذا يعىي أن عيىة الدراسة ترى أن الشركة األٌمية لإلسهىت ال تفصﺢ الشركة األٌمية لإلسهىت عن تكاليفٍا
البيئية التي تتﺣهمٍا .ولمتعرف عمى تفاصيل ذلك ،استمزم ذلك ﺣساب بعض اإلﺣصاءات الوصفية الستجابات
عيىة الدراسة ،يمخصٍا الجدول التالي:
الجدول ( )10اإلﺣصاءات الوصفية الستجابات عيىة الدراسة ﺣول درجة إفصاح الشركة األٌمية لإلسهىت عن
تكاليفٍا البيئية التي تتﺣهمٍا.
م

البعد

العبارات

الهقياس

هوافق

التكرار

2

5

إلى زيادة تكمفة الوﺣدة

الىسبة %

6.5

16.1

38.7

يتطمب اإلفصاح عن

التكرار

1

2

10

18

الىسبة %

3.2

6.5

32.3

58.1

يؤدي إدراج التكاليف

1

البيئية في ىظام التكاليف

قصور في ىظام التكاليف في الشركة تجاي التكاليف البيئية

الهىتجة.

التكاليف البيئية في القوائم
2

غير

غير

بشدة

هوافق

هوافق

هﺣايد

هوافق

12

12

-

38.7

-

-

بشدة

الهالية في الشركة إلى
وجود جٍات تشريعية

تعهل عمى تىظيم هﺣاسبة

المتوسط
المرجح

3.10

3.45

االنحراف
المعياري

0.908

0.768

الوزن

النسبي
%

62

69

درجة

االفصاح

أﺣياىًا

غالبًا

التكاليف البيئية.

تعهل الشركة عمى تطوير

3

ىظام تكاليفٍا لكي يصبﺢ

4

ال يفي ىظام التكاليف

شاهالً لمتكاليف البيئية

الﺣالي الهطبق في الشركة
بكاهل اﺣتياجات قياس
التكاليف البيئية لموﺣدة

التكرار

1

3

15

11

1

الىسبة %

3.2

9.7

48.4

35.5

3.2

التكرار

1

6

13

10

1

الىسبة %

3.2

18.4

41.9

32.3

3.2

3.26

0.815

65.2

أﺣياىًا

3.13

0.885

62.6

أﺣياىًا

3.233

0.573

64.7

أﺣياىًا

2.94

1.031

58.8

أﺣياىًا

3.10

0.831

62

أﺣياىًا

الهىتجة.

يوجد قصور في ىظام التكاليف في الشركة تجاي التكاليف البيئية

البيئية

وعي الهﺣاسبين

والهسؤولين بالتكاليف

411

يفصل الهﺣاسبين التكاليف
5

البيئية عن باقي التكاليف

6

يفصﺢ الهﺣاسبون عن

التي تتﺣهمٍا الشركة

التكرار

3

7

11

9

1

الىسبة %

9.7

22.6

35.5

29

3.2

التكرار

1

6

13

11

-
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التكاليف البيئية التي تتﺣهمٍا

الىسبة %

3.2

19.4

41.9

35.5

-

التكرار

1

1

14

13

2

بهفٍوم الهﺣاسبة البيئية

الىسبة %

3.2

3.2

45.2

41.9

6.5

تقوم الشركة بتىظيم دورات

التكرار

2

2

12

12

3

ليتهتعوا بهٍارات بيئية

الىسبة %

6.5

6.5

38.7

38.7

9.7

التكرار

4

3

13

11

-

الىسبة %

12.9

9.7

41.9

35.5

-

الشركة في القوائم الهالية

7

8

وعي وادراك الهﺣاسبين

لتوعية وتدريب العهال
هتعددة

ٌاك توعية لمهسؤولين

9

AISC2020

لمﺣصول عمى الهعموهات
البيئية هن أجل اإلفصاح
عن التكاليف البيئية في

3.45

3.39

3.00

0.810

0.989

1.000

69

67.8

60

غالبًا

أﺣياىًا

أﺣياىًا

القوائم الهالية

10

عمم الهسؤولين لمهىافسة

التكرار

2

5

12

12

-

الصىاعية الهرتكزة عمى

الىسبة %

6.5

16.1

38.7

38.7

-

الﺣاصمة بين الشركات

أساس الجواىب البيئية.

يوجد وعي لدى الهﺣاسبين والهسؤولين بالتكاليف البيئية
تقوم الشركة باإلفصاح
11

الهﺣاسبي عن تكاليفٍا

البيئية بأسموب كهي وذلك
ضهن التقارير الهالية

التكرار

1

7

13

10

-

الىسبة %

3.2

22.6

41.9

32.3

-

3.10

0.908

62

أﺣياىًا

3.161

0.715

63.2

أﺣياىًا

3.03

0.836

60.6

أﺣياىًا

السىوية

تقوم الشركة باإلفصاح
12

اسموب اإلفصاح عن التكاليف البيئية هن قبل الشركة

التكرار

-

6

15

10

-

الىسبة %

-

19.4

48.4

32.3

-

التكرار

2

6

12

11

-

الىسبة %

6.5

19.4

38.7

35.5

-

التكرار

1

5

9

16

-

الىسبة %

3.2

16.1

29

51.6

-

تقوم الشركة باإلفصاح

التكرار

3

7

10

11

-

الهعموهات الضرورية عن

الىسبة %

9.7

22.6

32.3

35.5

-

التكرار

4

3

12

12

-

الىسبة %

12.9

9.7

38.7

38.7

-

الهﺣاسبي عن تكاليفٍا

البيئية هن خالل إعداد

تقارير خاصة وهىفصمة عن

3.13

0.718

62.6

أﺣياىًا

القوائم الهالية السىوية

13

14

15

تقوم الشركة بإعداد قائهة

الدخل هتضهىة بياىات عن
التكاليف البيئية

تقوم الشركة بإعداد قائهة
الهركز الهالي هتضهىة

بياىات عن التكاليف البيئية
الهﺣاسبي عن كافة

التكاليف البيئية لمشركة
تقوم الشركة باإلفصاح

16

الهﺣاسبي فقط عن بعض
الهعموهات الضرورية عن
التكاليف البيئية لمشركة

3.03

3.29

2.94

3.03

0.912

0.864

0.998

1.016

60.6

65.8

58.8

60.6

أﺣياىًا

أﺣياىًا

أﺣياىًا

أﺣياىًا

والتي ال تتعارض وأٌدافٍا
تقوم الشركة باإلفصاح
17

الهﺣاسبي عن تكاليفٍا

البيئية إلكتروىيًا عبر شبكات
اإلىترىت

161

التكرار

3

3

16

9

-

الىسبة %

9.7

9.7

51.6

29

-

3.00

0.894

60

تتبع الشركة االساليب الصﺣيﺣة لإلفصاح عن التكاليف البيئية

3.064

0.697

61.3

يوجد إفصاح محاسبي بالتكاليف البيئية لدى الشركة األهمية لإلسمنت

1.016

1.412

40.6

أﺣياىًا
أﺣياىًا

أحياناً
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هن الجدول ( )10يتبين أىً أﺣياىاً يوجد إفصاح هﺣاسبي بالتكاليف البيئية لدى الشركة األٌمية لإلسهىت فقد بمغ

الهتوسط الهرجﺢ الستجابات عيىة الدراسة عن الهﺣور الثاىي ككل (اإلفصاح هﺣاسبي بالتكاليف البيئية)

الهقدار ( ،)3.138ﺣيث بمغ الهتوسط الهرجﺢ لمبعد األول (قصور في ىظام التكاليف في الشركة تجاي التكاليف
البيئية) الهقدار ( )3.233وٌذا يعىي أىً أﺣياىاً يوجد قصور في ىظام التكاليف في الشركة تجاي التكاليف

البيئية ،وبمغ الهتوسط الهرجﺢ لمبعد الثاىي (وعي الهﺣاسبين والهسؤولين بالتكاليف البيئية) الهقدار ()3.161
وٌذا يعىي أىً أﺣياىاً يوجد وعي لدى الهﺣاسبين والهسؤولين بالتكاليف البيئية ،وبمغ الهتوسط الهرجﺢ لمبعد
الثالث (اسموب اإلفصاح عن التكاليف البيئية هن قبل الشركة) الهقدار ( )3.064وٌذا يعىي أىً أﺣياىاً تتبع

الشركة االساليب الصﺣيﺣة لإلفصاح عن التكاليف البيئية

وعبارات الهﺣور الثاىي (قصور في ىظام التكاليف

في الشركة تجاي التكميف البيئية) ﺣصمت عمى هتوسطات تقع بين ( ،)3.39 -2.94عدا عبارة رأت عين
الدراسة أن درجة وجودٌا ٌي غالباً وٌي:

 يتطمب اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم الهالية في الشركة إلى وجود جٍات تشريعية
تعهل عمى تىظيم هﺣاسبة التكاليف البيئية.

الفرضية الثالثة8
 8H11ال توجد معوقات تحد من قيام الشركة األهمية لإلسمنت باإلفصاح عن تكاليفها البيئية.
H11 : U ≤ 3.39

 8Ha3توجد معوقات تحد من قيام الشركة األهمية لإلسمنت باإلفصاح عن تكاليفها البيئية.

Ha1 : U > 3.39

ﺣيث أن )ٌ )Uي هتوسط رأي عيىة الدراسة ،والهقدار(ٌ )3.39و الهتوسط االفتراضي لرأي هجتهع الدراسة.

الختبار الفرضية الصفرية تم تطبيق اختبار الداللة اإلﺣصائية لمفرق بين الهتوسطات ( One-Sample

 ،)Testالجدول ( )11يبين الهتوسطات واالىﺣرافات الهعيارية وهستوى الداللة اإلﺣصائية ،والقرار اإلﺣصائي.
الجدول ( )00نتائج اختبار (Independent Samples Test )T – Test
درجة

قيمة ()t

الحرية

-0.070-

30

المتوسط
3.238

االنحراف

مستوى

0.706

1.021

المعياري

اإلحصائية Sig

الداللة

الحكم
ال

ترفض

الصفرية

الفرضية

الجدول ( )11يبين أن الهتوسط استجابات عيىة الدراسة ٌو ( )3.238وٌو أصغر هن الهتوسط
االفتراضي لهجتهع الدراسة ( )3.39هها يشير إلى عدم وجود هعوقات تﺣد هن قيام الشركة األٌمية لإلسهىت
باإلفصاح بتكاليفٍا البيئية ،بىاء عمى ذلك ال ترفض الفرضية الصفرية الثالثة ،التي ىصٍا:
 8H11ال توجد معوقات تحد من قيام الشركة األهمية لإلسمنت باإلفصاح عن تكاليفها البيئية.
H11 : U ≤ 3.39

وٌذا يعىي أن عيىة الدراسة ترى عدم وجود هعوقات تﺣد هن قيام الشركة األٌمية لإلسهىت باإلفصاح عن

تكاليفٍا البيئية .ولمتعرف عمى تفاصل ذلك ،استمزم ذلك ﺣساب بعض اإلﺣصاءات الوصفية الستجابات عيىة
الدراسة ،يمخصٍا الجدول التالي:
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الجدول ( )12اإلﺣصاءات الوصفية الستجابات عيىة الدراسة ﺣول وجود هعوقات تﺣد هن قيام الشركة األٌمية
لإلسهىت باإلفصاح عن تكاليفٍا البيئية
العبارات

م

ضعف التشريعات الهتعمقة

0

باإلفصاح عن التكاليف البيئية

غير

المقياس

موافق

التكرار

2

بشدة

غير

موافق
5

محايد

موافق

10

13

موافق
بشدة
1

الىسبة %

6.5

16.1

32.3

41.9

3.2

عدم وجود هعوقات قاىوىية تفرض

التكرار

1

8

8

13

1

تهتىع عن اإلفصاح عمى

الىسبة %

3.2

25.8

25.8

41.9

3.2

عدم وجود ﺣوافز ﺣكوهية كافية

التكرار

1

5

7

17

1

الىسبة %

3.2

16.1

22.6

54.8

3.2

التكرار

2

4

11

14

-

لإلفصاح بالتكاليف البيئية

الىسبة %

6.5

12.9

35.5

45.2

-

صعوبة قياس التكاليف البيئية

التكرار

4

1

10

15

1

الىسبة %

12.9

3.2

32.3

48.4

3.2

عمى الشركات الصىاعية التي

0

الهسؤولية البيئية

لمشركات الصىاعية لتبىي

1

سياسات اجتهاعية وبيئية

عدم وجود ىظام تكاليف فعال

2

وفصمٍا عن التكاليف االجهالية

3

لمىشاط.

وجود معوقات تحد من قيام الشركة األهمية لإلسمنت باإلفصاح بتكاليفها البيئية

المتوسط

3.19

3.16

االنحراف
المعياري

0.980

0.969

الوزن

النسبي
%

63.8

63.2

درجة

التواجد

أﺣياىًا

أﺣياىًا

3.39

0.919

67.8

أﺣياىًا

3.19

0.910

63.8

أﺣياىًا

3.26

1.064

65.2

أﺣياىًا

3.238

0.706

64.8

أﺣياىًا

هن الجدول ( )12يتبين أىً أﺣياىاً توجد هعوقات تﺣد هن قيام الشركة األٌمية لإلسهىت باإلفصاح عن تكاليفٍا
البيئية ﺣيث بمغ الهتوسط الهرجﺢ الستجابات عيىة الدراسة عمى الهﺣور الثالث ككل ( ،)3.238وعبارات

الهﺣور الثالث (هعوقات االفصاح بالتكاليف البيئية) ﺣصمت عمى هتوسطات هرجﺣة تقع بين (،)3.39-3.16
وجهيعٍا تقع والذي يقع ضهن درجة أﺣياىاً.
النتائج والتوصيات8
أوال 8النتائج8
استىاداً إلى ىتائج تﺣميل بياىات الدراسة واختبار فرضياتٍا ،خمصت الدراسة إلى الىتائج اآلتية:
 .1أن الشركة األٌمية لإلسهىت هﺣل الدراسة ال تتﺣهل التكاليف البيئية.
 .2ال تفصﺢ الشركة هﺣل الدراسة بتكاليفٍا البيئية وذلك بسبب صعوبة فصل التكاليف البيئية عن
باقي التكاليف ،هها يثبت صﺣة الفرضية الثاىية لمدراسة.
ٌ .3ىاك العديد هن الهعوقات التي تﺣد شركة االٌمية لإلسهىت هن اإلفصاح هﺣاسبيا لتكاليفٍا البيئية
التي تتﺣهمٍا ،هها يثبت عدم صﺣة الفرضية الثالثة لمدراسة ،وهن أبرز تمك الهعوقات:



عدم وجود قواىين تمزم الشركة هﺣل الدراسة باإلفصاح هﺣاسبيا عن تكاليفٍا البيئية.



عدم توفر ىظام هﺣاسبي لمشركة يفي بأغراض اإلفصاح عن األداء البيئي.



ىقص الوعي البيئي لدى هوظفي الشركة.
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عدم وجود عقوبات قاىوىية تفرض عمى الشركات الصىاعية التي تهتىع عن اإلفصاح عمى الهسؤولية
البيئية.



عدم وجود هعايير هﺣاسبية لإلفصاح عن التأثيرات البيئية ألىشطة الشركات الصىاعية.

 .4غياب الضغوط الﺣكوهية والسياسية ،وعدم هطالبة األطراف الخارجية هن الهىظهات االقتصادية
باإلفصاح عن الهسئولية البيئية وأيضا عدم وضوح هفٍوم الهسئولية البيئية لمشركات ،وعدم وجود
اإلل ازم القاىوىي بذلكٌ ،ذا باإلضافة إلى قمة الكفاءات في ٌذا الهجال.

ثانياً 8التوصيات8
عمى ضوء الىتائج الهتوصل إليٍا ىوصي بها يمي:
 .1تىهية الوعي البيئي ألفراد الهجتهع والهؤسسات هن خالل عقد الهؤتهرات والىدوات العمهية الخاصة
لمتعريف بأساليب الﺣهاية والهﺣافظة عمى البيئة.
 .2زيادة الوعي البيئي بين أفراد الهجتهع هن أجل الضغط عمى الشركات والهؤسسات الصىاعية الهؤثرة
سمبا عمى البيئة هستقبالً.
 .3ضرورة سن التشريعات والقواىين التي تمزم الشركات باإلفصاح عن أدائٍا البيئي ،واتخاذ اإلجراءات
الالزهة لمﺣد هن ظاٌرة التموث الىاتجة عن ههارسة الهؤسسات ألىشطتٍا وتﺣل هسؤوليتٍا تجاي البيئة.

 .4العهل عمى إصدار قواىين لﺣهاية البيئة تﺣدد هعايير وهستويات لمتموث تتطابق هع تمك الهعايير
الهوجودة في الدول الهتقدهة.

 .5ضرورة تطوير أسموب عرض القوائم الهالية لكي تشتهل عمى بياىات تفصيمية وأساسية عن األداء
البيئي لمشركة.
 .6تأٌيل وتطوير الهﺣاسبين بالشركات الصىاعية هن خالل إقاهة دورات تدريبية في هجال الهسؤولية
البيئية.
قائمة المراجع8
 .1اسهاعيل يﺣيى التكريتي ،هﺣاسبة التكاليف الهتقدهة_ قضايا هعاصرة ،دار الﺣاهد لمىشر والتوزيع،
الطبعة األولى ،عهان.2007 ،
 .2السيد اﺣهد السقا ،هراجعة األداء البيئي ،هجمة التجارة والتهويل ،كمية التجارة ،جاهعة طىطا ،العدد
االول ،سىة .1998
 .3أسهاء جرهوىي ،دور هﺣاسبة التكاليف البيئية في تﺣقيق هزايا تىافسية لمهؤسسة الصىاعية ،رسالة
دكتوراي في عموم التجارية ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جاهعة هﺣهد خيضر،

بسكرة.2014/2015،
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 .4أهال هالح ،االفصاح الهﺣاسبي بالتكاليف البيئية في القوائم الهالية ،دراسة ﺣالة شركة بىاء الٍياكل
الهعدىية الهصىعة BATICIM

،رسالة هاجستير ،كمية العموم االقتصادية والعموم التجارية وعموم

التسيير ،جاهعة ام البواقي ،الجزائر.2017_2016،
 .5ا لتقرير الوطىي األول لمبيئة ،أهاىة الهؤتهر الشعبي العام ،الٍيئة العاهة لمبيئة ،طرابمس ،ليبيا،
يىاير.1999
 .6الفرجاىى واخرون ،اإلفصاح البيئي في شركات صىاعة اإلسهىت الميبية ،دارسة ﺣالة الشركة األٌمية
لإلسهىت ،الهؤتهر االقتصادي األول لالستثهار والتىهية ،الخهس ،ليبيا 27-25 ،ديسهبر .2017

 .7ﺣذام فالﺢ جيجان ،أثر اإلفصاح الهﺣاسبي عن التكاليف البيئية في ترشيد ق اررات االستثهار والتهويل
وتﺣقيق هيزة تىافسية لمشركات ،دراسة استطالعيً ألراء عيىً هن هعدي التقارير الهالية والهستثهرين
في الشركات الصىاعية ،هجمة اإلدارة واالقتصاد ،العدد واﺣد وتسعون.2012،

 .8ﺣاهد أﺣهد صالﺢ أبوسهرة ،هعوقات اإلفصاح عن الهسؤولية االجتهاعية في تقرير شرﻜات
الهساٌهة العاهة الهدرجة في سوق فمسطين لألوراق الهالية ،هذﻜرة هاجستير في الهﺣاسبة والتهويل،

الجاهعة اإلسالهية ،غزة ،فمسطين.2009،

 .9خميل إب ارٌيم رجب الﺣهداىي ،تﺣديات التي تواجً قياس التكاليف البيئية ىهوذج هقترح ،هداخمة في
الهمتقى الدولي الثاىي ﺣول األداء الهتهيز لمهىظهات والﺣكوهات ،جاهعة ورقمة  23-22،ىوفهبر

.2010،

 .10خالد أبو راوي هيالد اصهيدة ،دور اإلفصاح االختياري في ترشيد ق اررات الهستثهرين في السواق
الهالية دراسة تطبيقية عمى سوق األوراق الهالية الميبي ،رسالة هاجستير غير هىشورة ،كمية التجارة

وادارة اإلعهال ،جاهعة ﺣموان ،جهٍورية هصر العربية.2013،

 .11دعاء الىابمسي ،أثر اإلفصاح عن التكاليف البيئية في القوائم الهالية عمي جودة الهعموهات الهﺣاسبية
في الشركات الصىاعية في هديىة العقبة ،جاهعة البمقاء التطبيقية ،كمية العقبة الجاهعية ،بدون ىاشر

.2011،

 .12راىيا عهر هﺣهد الباز السيد ،أٌهية الهﺣاسبة عن التكاليف البيئية لتﺣسين جودة الهعموهات
الهﺣاسبية ،هذﻜرة هاجستير في الهﺣاسبة ،جاهعة الهمك عبد العزيز ،الههمكة العربية

السعودية.2007،

 .13سعاد العربي الككمي2001 ،م ،اإلفصاح عن هعموهات الهسؤولية االجتهاعية لموﺣدات االقتصادية
قوائم الهالية الهىشورة ،دراسة هيداىية الشركات الصىاعية الميبية بالهىطقة الغربية ،رسالة هاجستير غير

هىشورة ،أكاديهية الدراسات العميا ،ليبيا.2001،
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 .14عاﺩل ﺍلبٍمول ﺣهيﺩﺍن ﺍلﻁاٌر ،اإلفصاح الهﺣاسبي عن األداء البيئي في الشركة األٌمية لإلسهىت
بميبيا ،دراسة استطالعية ،هجمة جاهعة دهشق لمعموم االقتصادية والقاىوىية ،الهجمد  ،27العدد األول،
.2011
 .15عبد الرازق قاسم الشﺣادة ،القياس الهﺣاسبي لتكاليف األداء البيئي لمشركة السورية العاهة لألسهدة
وتأثيري في قدرتٍا التىافسية في هجال الجودة ،هجمة جاهعة دهشق لمعموم االقتصادية والقاىوىية ،الهجمد
السادس والعشرون ،العدد األول.2010،
 .16عزيز هﺣهد عزيز ،دور اإلفصاح الهﺣاسبي عن التكاليف البيئية في الشركات الصىاعية العراقية،
هجمة الهثىى لمعموم اإلدارية واالقتصادية ،كمية اإلدارة واقتصاد ،جاهعة الهثىى ،الهجمد الثاهن ،العدد
الرابع.2018 ،
 .17عبداهلل شاٌين ،الىظرية الهﺣاسبية -إطار تﺣميمي وتطبيقي ،الطبعة األولى ،هكتبة آفاق لمطباعة
والىشر و التوزيع ،الجاهعة اإلسالهية ،غزة ،فمسطين.2011 ،
 .18فائز هﺣهد شيخ باهزاﺣم ،القياس الهﺣاسبي لتكاليف أضرار التموث البيئي عمى العاهمين في قطاع
تكرير الىفظ ،دراسة تطبيقية في الشركات هصافي عدن ،رسالة دكتوراي غير هىشورة ،كمية االقتصاد،
جاهعة دهشق.2008 ،
 .19هٍاوات لعبيدي ،القياس الهﺣاسبي لمتكاليف البيئية واإلفصاح عىٍا في القوائم الهالية لتﺣسين األداء
البيئي ،أطروﺣة دكتوراي في العموم التسيير ،جاهعة هﺣهد خيضر ،بسكرة ،الجزائر.2015 ،
 .20هﺣهد السيد ابو زيد ،إطار هقترح لإلفصاح عن االداء البيئي في ظل هعايير الجودة البيئية ،بالتطبيق
عمى قطاع األسهدة بجهٍورية هصر العربية ،رسالة هاجيستر في العموم البيئية ،قسم اقتصاد والقاىون
والتىهية اإلدارية البيئية ،هعٍد الدراسات والبﺣوث البيئية ،جاهعة عين شهس.2007،
 .21هىير جهعة القطاطي ،هىافع اإلفصاح عن التكاليف البيئية – دراسة تطبيقية عمى الشركات الصىاعية
الهساٌهة الهدرجة في سوق الهال الفمسطيىي-رسالة هاجستير في الهﺣاسبة والتهويل ،الجاهعة
االسالهية ،غزة.2007 ،
 .22يوسف هﺣهد جربوع ،ىظرية الهﺣاسبة ،هؤسسة الوراق لمىشر والتوزيع ،عهان.2004 ،
 .23شبكة الهعموهات الدولية ،الهوقع اإللكتروىي.www.bbc.com
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