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Abstract: This study aims to identify the difficulties facing environmental to :
achieving sustainable development for industrial companies.
To achieve this objective, questionnaire was designed, and distributed to the study
population, which consist national cement company of Alkumes city.
Thirty-five valid questionnaires out of forty copies were returned analyzed using
(spss).
The study concludes that there are many difficulties facing environmental accounting
and hindering the achievement of sustainable development for the national cement
company, such as the absence of regulatory authorities requiring disclosure of
environmental accounting information, political and economic situation ,then
difficulty of safe disposal hazardous wasted and environmental pollution at the
company.
Finally the study recommends necessity of disclosure environmental accounting
information, and facilitating the safe disposal of hazardous waste and environmental
pollution.
Keywords: Environmental accounting, sustainable development
الممخص
تهدف هذذ الد ارسذة إلذل التعذرف عمذل الصذعوبات التذي تواجذه المحاسذبة البيئيذة فذي تحقيذق التنميذة المسذتدامة
لمشذذركات الصذذناعية ،وقذذد اعتمذذدت الد ارسذذة عمذذل اسذذتبانه وزعذذت عمذذل مجتمذذا الد ارسذذة والمتمشذذل فذذي الشذذركة
األهمية المساهمة لالسمنت الواقعة في مدينة الخمس (اإلدارة العامة ،مصنا لبدة ،مصنا المرقب) واقتصرت
هذذذ الد ارسذذة عمذذي المصذذانا الواقعذذة داخذذل مدينذذة الخمذذس لصذذعوبة الوصذذول إلذذل كذذل المصذذانا وذلذذك بسذذبب

جائحة كرونا التي تعصف بالبمد ،حيث شم توزيا عدد ( )04استبانه ،استرد منها ( )53استبانه ،وتم التحميذل
مذذن خذذالل االختبذذارات اإلحصذذائية الالزمذذة .وقذذد توصذذمت الد ارسذذة لعذذدة نتذذائك أهمهذذان ان هنذذاك العديذذد مذذن
الصذذعوبات التذذي تواجذذه المحاسذذبة البيئيذذة وتحذذول دون تحقيذذق التنميذذة المسذذتدامة بالشذذركة األهميذذة لالسذذمنت

أهمهذذا بالدرجذذة األولذذي عذذدم وجذذود جهذذات رقابيذذة تطالذذب باإلفصذذاح عذذن المعمومذذات المحاسذذبية البيئيذذة ويميهذذا
الظ ذذروف السياس ذذية واالقتص ذذادية الس ذذائدة ف ذذي المنطق ذذة تش ذذكل عائقذ ذاً أم ذذام اس ذذتخدام المحاس ذذبة البيئي ذذة ويميه ذذا

صعوبة التخمص اآلمن من النفايات الخطيرة والتموث البيئي لدى الشركة ويميها عدم سن القوانين والتشريعات
التي تمزم الشركات الصناعية بالقيام بإجراءات المحاسذبة البيئيذة ممذا يذؤشر سذمباً فذي تحقيذق التنميذة المسذتدامة

،هذذذا وقذذد أوصذذت الد ارسذذة بتوصذذيات أهمهذذان ضذذرورة إيجذذاد جهذذات رقابيذذة تطالذذب باإلفصذذاح عذذن المعمومذذات
المحاسبة البيئية ،وتسهيل التخمص االمن من النفايذات الخطيذرة والتمذوث البيئذي ،وكذذلك ضذرورة سذن القذوانين
والتش ذريعات التذذي تمذذزم الشذذركات الصذذناعية بالقيذذام بذذإجراءات المحاسذذبة البيئيذذة لممسذذاعدة فذذي تحقيذذق التنميذذة
المستدامة.
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 -1المقدمة:

يقصد بأهداف التنمية المستدامةن بأنها عبارة عن مجموعة من  71هدفًا ُوضعت من ِقبل منظمة األمم المتحذدة،
أدرجذذت أهذذداف التنميذذة المسذذتدامة ال  71فذذي خطذذة التنميذذة المسذذتدامة لعذذام  0454حيذذث يتمشذذل الهذذدف التاسذذا
الصذذناعة واالبتكذذار والبنيذذة التحتيذذة ن ومقاصذذد هذذذا الهذذدف يتمشذذل فذذي تحسذذين البنذذل التحتيذذة وتحذذديث الصذذناعات

بحمذذول عذذام  0454مذذن أجذذل تحقيذذق اسذذتدامتها ،مذذا زيذذادة كفذذاءة اسذذتخدام الم ذوارد وزيذذادة اعتمذذاد التكنولوجيذذات
والعمميات الصناعية النظيفة والسميمة بيئيا ،وما قيام جميا البمدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها.
حيث تعتبر المحاسبة من العموم االجتماعية فهي تخدم فئات عديدة في المجتما ،كالمالك والمستشمرون والدارة
بالمتغيرت السياسة واالقتصادية و االجتماعية والبيئية
ا
أطرف أخرى ،وهي تتأشر
المشروع والجهات الحكومية و ا
المحيطة بها ،ولقد اهتمت العديد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية بإظهار اآلشار البيئية لمشركات في

تقاريرها المالية ،حيث أصدرت العديد من البيانات والمعايير الخاصة بالمحاسبة البيئية فعمل سبيل المشال ألزم
البنك الدولي حكومات الدول بإدخال معمومات المحاسبة البيئية ضمن الحسابات القومية لتمك الدول ،وقد كان
هذا االهتمام انعكاساً لمتطور ارتال عالمية لالهتمام بالبيئة بعد ظهور اآلشار السمبية الواضحة في البيئة،

وأصبحت المحاسبة البيئية من األدوات الهامة المساعدة في فهم الدور الذي تقوم به البيئة الطبيعية في
االقتصاد ،فالمحاسبة البيئية توفر بيانات توضح مدى مساهمة الموارد الطبيعية في تحسين االقتصاد ،فضال

عن إظهار التكاليف المفروضة عمل المنظمات بسبب التموث الذي تحدشه لمبيئة ،أو بسبب تدهور الموارد
الطبيعية واستنفاذها ،حيث أن الصناعة تعتبر من أكبر مصادر التموث المسببة لمتدهور البيئي لما تطرحه من
مموشات صمبة ومموشات هواء اضافة إلل المموشات السائمة ،لذا فإن توفير بيانات ومعمومات حديشة تخص هذا
القطاع موائمة لممقاييس الدولية ضرورة ممحة لتسهل لصناع القرار اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتطوير قطاع

الصناعة معا لحفاظ عمل بيئة نظيفة نقية( .عبد الحسين)0470 ،
ولقذذد ظهذذر مفهذذوم التنميذذة المسذذتدامة منذذذ أكشذذر مذذن شالشذذة عقذذود ،حيذذث أصذذبحت تفذذر

نفسذذها عمذذل جميذذا

األوساط والكيانات السياسية واالقتصذادية واالجتماعيذة ،وتنتشذر فذي معظذم دول العذالم المتقذدم والنذامي عمذل حذد

سواء وتتبناهذا هيئذات رسذمية وغيذر رسذمية ،كمذا تتكذاتف الجهذود العالميذة ممشمذة بالمنظمذات والهيئذات الدوليذة مذن
أجل المناداة واألشراف عمذل تطبيذق التنميذة المسذتدامة والمسذاعدة فذي تجسذيدها ،مذن خذالل عقذد المذؤتمرات عمذل
تنفيذذذ االلت ازمذذات واصذذدار الق ذوانين والتش ذريعات والمواصذذفات وتقذذديم المعونذذات والمسذذاعدات التذذي تمذذول المشذذاريا
الساعية لحماية البيئة وتحقيق المساواة والرفاهية لمشعوب في مختمف دول العالم( .عشمان.)0471 ،
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 -2الدراسات السابقة:
تناولذت بعذ

مذن الد ارسذذات موضذوع الصذذعوبات التذي تواجذذه المحاسذبة البيئيذذة فذي تحقيذذق التنميذة المسذذتدامة

فذذي الشذذركات الصذذناعية ،الذذبع

اآلخذذر تناولذذت موضذذوع المحاسذذبة البيئيذذة والشذذركات وكذذذلك الشذذركات والتنميذذة

المستدامة ،وفيما يمل أهم الدراسات التذي أسذتطاع البذاحشون الوصذول إليهذا وسذيتم عرضذها حسذب تذاري إعذدادها
وهين
أوالً  :الدراسات بالمغة العربية

دراسة (بركان وبميادي )2019 ،بعنوان " :دور المؤسسات العمومية واالقتصادية في التنمية المستدامة
دراسة حالة مؤسسة المواد الكاشطة -وحدة سعيدة."-

تهدف هذ الدراسة إلىمعرفة دور المؤسسات العمومية واالقتصادية في التنمية المستدامة ،وعمل مفهوم التنمية
المستدامة وأبعداها وأهدافها ومبادئها ومعرفة مجمل التحديات التي تقف في وجه التنمية المستدامة ،قامت
الدراسة بإجراء دراسة ميدانية عمل مؤسسة المواد الكاشطة -وحدة سعيدة -من خالل االعتماد عمل أداة الدراسة
والمتمشمة في االستبانة ،وتم أنشاء مجموعة من األسئمة التي قدمت إلل مجموعة من المديرين والعمال لموقوف
عمل الدور الذي تمعبه المؤسسات العمومية واالقتصادية في التنمية المستدامة من الجانب التطبيقي ،واستخدمت
الدراسة برنامك التحميل اإلحصائي ) (SPSSفي تحميل البيانات واختبار الفرضيات ،وقد توصمت الدراسة إلل

مجموعة من النتائك أهمها - :هناك ارتباط طردي موجب في التطابق بين إستراتيجية المؤسسات ما أبعاد
التنمية المستدامة وواقا التنمية المستدامة في المؤسسة- ،هناك ارتباط طردي موجب بين االستعانة بالبرامك
واإلعانات وكذلك بين المبادرات الطوعية التي تساعد المؤسسات من اجل إدماج أبعاد التنمية المستدامة وواقا
التنمية المستدامة في المؤسسة- ،ارتباط طردي موجب بين التطابق أنماط تسيير المؤسسات ما أبعاد التنمية
المستدامة وواقا التنمية المستدامة في المؤسسة .وقد خمصت الدراسة إلل مجموعة من التوصيات كان من
أهمها  - :يجب عمل المؤسسة أن تعمل عمل تقديم خدمات بتكاليف أقل ،وترشيد استهالك الطاقة ،وتوفير
متطمبات األمن المهني- ،يجب أن تقوم المؤسسة بوضا برامك تدريبية لتمكين العاممين بها في ما يخص
التنمية المستدامة ،وتقوم بتوجيه الموارد البشرية لضمان إدارة بيئية سميمة - ،يجب أن تعتمد المؤسسة عمل

سياسة الجودة الشاممة لدعم األداء البيئي- ،يجب أن تتخذ المؤسسة كل التدابير التي تسمح بالتحكم في
االنبعاث الناجمة عن العممية اإلنتاجية.
دراسة (السعيد )2019 ،بعنوان  " :متطمبات تطبيقا لمحاسبة البيئية في المؤسسات الصناعية الجزائرية ".

تهدف الدراسة إلل معرفة متطمبات تطبيق المحاسبة البيئية في المؤسسات الصناعية الجزائرية ،واسذتخدمت

هذ الد ارسذة أسذموب IMRADوفقذا لمذنهك الوصذفي التحميمذي و باالعتمذاد عمذل االسذتبيان كذأداة رئيسذية فذي جمذا
البيانذذات وبرنذذامك) (EXEL 2007و)(SPSS 20لوضذذا قاعذذدة البيانذذات واسذذتخراج المتوسذذطات الحسذذابية

واألشذذكال البيانيذذة واج ذراء اختبذذارات أسذذموب العينذذة األحاديذذة) (One Sample Testفذذي إشبذذات الفرضذذيات،
ويتكذذون مجتمذذا الد ارسذذة مذذن المؤسسذذات الصذذناعية الجزائريذذة وعذذددها  20مؤسسذذة وتكونذذت عينذذة الد ارسذذة مذذن
العاممين في مصمحة المحاسبة ،وأهم النتائك التي توصمت إليها الدراسة تتمشل فين عدم وجود وعذي لذدى إدارات
المؤسسذذات الصذذناعية الجزائريذذة اتجذذا المحاسذذبة البيئيذذة ،وعذذدم وجذذود الت ذزام مذذن المؤسسذذات الصذذناعية الجزائريذذة

بتطبيذذق المحاسذذبة البيئيذذة ،ووجذذود معوقذذات تواجذذه تطبيذذق المحاسذذبة البيئيذذة فذذي المؤسسذذات الصذذناعية الجزائريذذة،
التي تمشمت في عدم إلزام التشريعات الجزائرية بتطبيذق معذايير المحاسذبة البيئية،وعذدم وجذود جهذة رقابيذة تطالذب
490

aisc.elmergib.edu.ly

المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية االقتصاد والتجارة

الموافق 10-9نوفمبر2020

األهداف العالمية لمتنمية المستدامة – الدول النامية بين تداعيات الواقا وتحديات المستقبل

AISC2020

باإلفصاح عن المعمومات المحاسبية البيئية ،ونقذص المعرفذة لذدى العذاممين فذي األقسذام الماليذة بالمحاسذبة البيئيذة
وصعوبة تحديد التكاليف البيئية وارتفاع تكمفة الخبراء في المحاسبة البيئية ،وضعف الذدورات التدريبيذة فذي مجذال

المحاسذذبة البيئيذذة ،وأهذذم توصذذيات الد ارسذذة تتمشذذل فذذين -ض ذرورة توعيذذة المؤسسذذات الصذذناعية الجزائريذذة بأهميذذة
المحاسذذبة البيئيذذة وضذذرورة اإلفصذذاح عذذن البيانذذات المحاسذذبية البيئيذذة-قيذذام الهيئذذات المهنيذذة القائمذذة عمذذل تنظذذيم

ممارسة مهنة المحاسذبة فذي الج ازئذر عمذل إصذدار تشذريعات تذنص عمذل دعذم ومسذاعدة المؤسسذات عمذل تأسذيس
أسس لممحاسبة البيئية ذات كفاءة وفعالية عاليذة -ضذرورة قيذام الهيئذات المهنيذة القائمذةعمل تنظذيم ممارسذة مهنذة
المحاسبة في الجزائر باتخاذ اجراءات عممية فعمية تجا موضوع المحاسذبة البيئيذة ،واالرتقذاء إلذل مرحمذة التطبيذق

لموضوع المحاسبة البيئية -تعديل التشريعات الضريبية بما يكفل منح إعفاءات لألصذول والمعذدات واآلالت التذي
تحذذد مذذن التمذذوث وتشذذجيا المنتجذذات الغيذذر ضذذارة لمبيئذذة

-ضذذرورة تبنذذي المعذذايير المحاسذذبية الدوليذذة المتعمقذذة

باإلفصاح عن التكاليف البيئية لمالها من دور هام وأساسي في تحديد وقياس التكاليف البيئية.
دراسة (حافظ وغافل )2016 ،بعنوان  " :تقييم واقع تطبيق المحاسبة البيئية في الوحدات االقتصادية".

تهذذدف هذذذ الد ارسذذة إلذذل معرفذذة أراء العذذاممين فذذي الوحذذدات االقتصذذادية حذذول تقيذذيم واقذذا تطبيذذق المحاسذذبة البيئذذة
ومدى تأشير القوانين والتشذريعات البيئيذة عمذل مسذتوى كفذاءة وفاعميذة المعمومذات المحاسذبة البيئيذة ،ودور الجهذات

الرقابية في تقميل إخطار التموث البيئي بالنسبة لمعاممين والمجتما والبيئة ،وبيان مدى تأشير اإلفصذاح فذي فاعميذة
المعمومذذات المحاسذذبة البيئيذذة ،ودور الشذذركة فذذي تقميذذل الخطذذر النذذاجم عذذن التمذذوث ،وبيذذان مذذدى تذذأشير المعذذايير
المحاسبي التي يمكن االسترشاد بها لممحاسبة ،ولتحقيذق أهذداف الد ارسذة تذم تصذميم اسذتمارة اسذتبانه وزعذت عمذل
عينذذة الد ارسذذة البذذالم عذذددهم  744تضذذمنت عينذذة الد ارسذذة اربعذذة وحذذدات اقتصذذادية داخذذل محافظذذة النجذذف وهذذم
الشذذركة العامذذة لمصذذناعات الجمديذذة ،والشذذركة العامذذة لمخياطذذة ،المطذذار النجذذف ،والشذذركة العامذذة ل سذذمنت ،وأهذذم

نتذذائك الد ارسذذة تتمشذذل فذذي ن -أن الوحذذدات ال تتحمذذل جميذذا تكذذاليف التمذذوث البيئذذي الذذذي تحدشذذه،األأن مبذذالم هذذذ
التكاليف تكون كبيذرة قياسذاً ببقيذة التكذاليف التذي تتحممهذا الشذركة ،ولكذن الذذي يحذدث أن الشذركات ال تفصذح عذن

تكذذاليف التمذذوث البيئذذي بشذذكل صذذحيح -.ضذذعف الذذوعي البيئذذي لذذدى بع ذ

بذذالرغم مذذن وجذذود بعذ

المذذوظفين فذذي الوحذذدة االقتصذذادية،

الد ارسذذات واالختصاصذذات الوظيفيذذة والتذذي تهذذتم بهذذذا الموضذذوع - .يوجذذد هنالذذك جوانذذب

قصذور فذي أداء الوحذدة االقتصذادية البيئذي،إذا أن هنالذك مخالفذذات بيئيذة لمقذوانين والمعذايير والحذدود المسذموح بهذذا
لممموشات والتي حددتها هيئات مختصة بهذا المجال.
بناءاً عمل النتائك أوصت الدراسة باآلتين ضرورة اسذتخدام القذوائم اإلضذافية الممحقذة القذوائم الماليذة تكذون األكشذر
مالئمة لعر

المعمومات البيئية ،وااللتزام بالمعذايير البيئيذة المقبولذة وتبنذي اإلجذراءات الكفيمذة بالمعالجذة الجذريذة

لمحذذد مذذن المموشذذات ،وتطذذوير النظذذام المحاسذبي المعذذد بشذذكل يالئذذم المسذذتجدات الحديشذذة تطذذوير القذوانين واألنظمذذة

حمايذذة البيئذذة بمذذا يمذذزم الوحذذدات االقتصذذادية باإلفصذذاح عذذن المعمومذذات والبيانذذات المتعمقذذة بذذالتموث النذذاجم عذذن
أنشذذطتها ،ضذذرورة بنذذاء مشذذاريا لمتذذدوير النفايذذات والذذتخمص مذذن المموشذذات بطريقذذة آمنذذة وتذذامين الحمايذذة الكافيذذة
لمموظفين والعاممين في الشركة لضمان سالمة اإلجراءات و تفادي أي التزامات مستقبمية محتممة.
دراسة (بو معراف )2014 ،بعنوان " :مساىمة المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة – دراسة حالة
مجمع األخوة عموري اآلجر بسكرة".

تهدف هذ الد ارسذة إلذل معرفذة مذدى مسذاهمة المحاسذبة البيئيذة فذي تحقيذق التنميذة المسذتدامة فذي المؤسسذة

االقتصذذادية الجزائريذذة ،باعتبذذار المحاسذذبة البيئيذذة نظذذام فعذذال يحكذذم األداء البيئذذي فذذي المؤسسذذة ،فأصذذبحت هذذذ
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األخي ذرة تهذذتم بإعذذداد الحسذذابات عمذذل أسذذاس م ارعذذاة البعذذد البيئذذي ،ويذذنعكس ذلذذك عمذذل الحفذذاظ واسذذتدامة الم ذوارد
الطبيعيذذة ،وتضذذمنت هذذذ الد ارسذذة د ارسذذة ميدانيذذة لمجمذذا األخذذوة عمذذوري اآلجذذر بسذذكرة ،وأًعذذدت اسذذتمارة اسذذتبانه
وزعت عمل الموظفين اإلداريين (المحاسبين ورؤساء األقسام) ،تم استرجاع ( )%13من االستمارة الموزعذة عمذي
العينة ،حيث خمصت هذ الدراسة إلل أن المحاسبة البيئيذة تسذاهم فذي تحقيذق التنميذة المسذتدامة وذلذك ارجذا إلذل

مجموعة من النتائك أهمها وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المحاسبة البيئية والتنمية المستدامة في المجمذا
االخذذوة عمذذوري بسذذكرة عنذذد مسذذتوى داللذذة ( ،)α =4.43وهذذذا مذذا يفسذذر مقذذدار( (%20مذذن التبذذاين فذذي المتغيذذر
الت ذذابا لمتنمي ذذة المس ذذتدامة ،وبالت ذذالي تعتب ذذر المحاس ذذبة البيئي ذذة مؤشذ ذ اًر هامذ ذاً لتقي ذذيم مس ذذاهمة المؤسس ذذة االقتص ذذادية

الجزائرية في تحقيق التنمية المستدامة ،وتوصي الدراسة عدد من التوصيات أهمها الحفاظ عمل االلتذزام بذالقوانين

والتشريعات التي تفرضها الدولة في إطار الحفاظ عمل البيئة وبذاألخص عمذل المذوارد الطبيعيذة ،اتخذاذ جممذة مذن
التدابير التي من شأنها تحسين مدى مراعاة إدماج البعد البيئي في التسيير بواسطة تطبيق أنظمة اإلدارة البيئية.

دراسة (الحسيني )2009 ،بعنوان " :مدى تطبيق المحاسبة البيئية في شركات البترول الكويتية ".

هذذدفت هذذذ الد ارسذذة إلذذل التعذذرف عمذذل مذذدى تطبيذذق المحاسذذبة البيئيذذة فذذي شذذركات البتذذرول الكويتيذذة ،وبيذذان

مذذدى إدراك إدارات الشذذركات ألهميذذة تطبيذذق المحاسذذبة البيئيذذة ،وتحديذذد أهذذم الصذذعوبات والمعوقذذات التذذي تواجذذه
تطبيقها .وتكون مجتما الدراسة من شركات البترول الكويتيذة البذالم عذددها ( )74شذركات ،وقذد اعتمذدت الد ارسذة
عمل البيانات الشانوية من خالل المسح المكتبي المتوافر في الدراسات السابقة والمراجا ،وجمعت البيانات األولية

بواسذذطة االسذذتبانه حيذذث وزعذذت االسذذتبانة مباشذرة عمذذل العذذاممين فذذي أقسذذام المحاسذذبة ،بواقذذا سذذبا اسذذتبيانات لكذذل
ش ذذركة ،وق ذذد ت ذذم اس ذذتعادة ( )30اس ذذتبانه ص ذذالحة لمتحمي ذذل ،أي م ذذا نس ذذبته ( ،)% 11واس ذذتخدم الم ذذنهك الوص ذذفي
التحميمي لتوصيف متغيرات الدراسة ،واإلجابة عن أسئمتها ،واختبار فرضذياتها مذن خذالل تحميذل البيانذات التذي تذم
جمعهذا ميذذدانيا .وقذد اعتمذذدت األوسذذاط الحسذابية ،والنسذذب المئويذذة لممسذتجيبين لتحقيذذق أهذذداف الد ارسذة .كذذان مذذن
أهذذم نتذذائك الد ارسذذة أنذذه ال يوجذذد لذذدى إدارات الشذذركات أدراك كذذاف لمفهذذوم المحاسذذبة البيئيذذة فذذي شذذركات البتذذرول
الكويتية مجتمعة غير موجودة ،غير أن هناك بع

الصذعوبات فذي بعذ

الشذركات ،وأوصذت الد ارسذة بضذرورة

توعية إدارات الشركات بمفهوم المحاسبة البيئية ،واصدار التشريعات الضرورية الالزمة لتطبيق المحاسبة البيئية،
وحذذث الش ذذركات عم ذذل إنش ذذاء نظ ذذم محاسذذبية تأخ ذذذ بع ذذين االعتبذذار التك ذذاليف البيئي ذذة ،وتعزيزهذذا ب ذذالكوادر المؤهم ذذة
بموضذوع المحاسذذبة البيئيذة ،وتذذدريب العذذاممين الحذاليين عمذذل هذذذا النذوع مذذن المحاسذذبة ،وتحديذد المسذذتويات اآلمنذذة

لضمان حماية مجذاالت البيئذة المختمفذة ،وم ارعذاة االعتبذارات البيئيذة فذي م ارحذل اتخذاذ القذ اررات المتعمقذة بالتنميذة،
واتخاذ االحتياطات الالزمة لمحد من المشكالت المتوقعة لمتموث.
ثانياً  :الدراسات بالمغة اإلنجميزية

دراسة ( )2018 ،Aladwanبعنوان  " :تولي مسؤولية المحاسبة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة  :أدلة
من شركات الكيماويات والتعدين األردنية ".

تهذذدف هذذذ الد ارسذذة إلذذل التعذذرف عمذذل مسذذؤولية المحاسذذبة البيئيذذة لتحقيذذق التنميذذة المسذذتدامةن أدلذذة مذذن

شركات الكيماويات والتعذدين األردنيذة ،حيذث شذم مناقشذة ومراجعذة مفهذوم المحاسذبة البيئيذة ومسذاهمتها فذي التنميذة
المستدامة ،بدأ المجتما في ممارسة المزيد من الضغط عمذل الحكومذة والشذركات لمحفذاظ عمذل مذواردهم الطبيعيذة
وبيئذذتهم ،حيذذث بذذدأت جميذذا الشذذركات فذذي العمذذل جنب ذاً إلذذل جنذذب مذذا الحكومذذات لحذذل اآلشذذار الجانبيذذة لممشذذاكل

البيئي ذذة م ذذن خ ذذالل اعتم ذذاد المعي ذذار المحاس ذذبي ال ذذالزم والتشذ ذريعات الالزم ذذة الت ذذي توج ذذه إجذ ذراءات الش ذذركة لتمبي ذذة
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األهداف العالمية لمتنمية المستدامة – الدول النامية بين تداعيات الواقا وتحديات المستقبل

AISC2020

متطمباتها االجتماعية ،واستخدمت هذ الدراسة عينة من شركات الكيماويات والتعدين األردنيذة وهذي النذوع األكشذر
انتشا ار لبحث موضوع الدراسة .وصمم استبيان منظم تم توزيعه عمل مذوظفي هذذ الشذركات لفحذص االفت ارضذات

حول توافر المحاسبة البيئية في أنظمة الشركات ،وأظهرت النتائك العامة لمدراسة التزام الشركات األردنيذة بمفهذوم
المحاسبة البيئيذة وطرقهذا باإلضذافة إلذل التزامهذا بالمسذؤولية االجتماعيذة كجذزء مذن التنميذة المسذتدامة ،وتوصذيات
الد ارسذذة المتوصذذل إليهذذا تتمشذذل فذذي ن -توعيذذة مذذوظفي الشذذركات بمفهذذوم البيئذذة المحاسذذبة والمسذذؤولية االجتماعيذذة
واطاره ذذا الع ذذام م ذذن أج ذذل تحقيقه ذذا الفوائ ذذد المرج ذذوة لمتنمي ذذة االقتص ذذادية المس ذذتدامة- ،وض ذذا التشذ ذريعات المناس ذذبة
واعتماد المعايير المحاسبية الالزمة التي توجهها أنشذطة الشذركات المتعمقذة بالقضذايا البيئيذة ،إلذزام قسذم المحاسذبة

بجما القياس واإلفصاح البيئي معمومات لألطراف المهتمة ،المزيد من التعميم والتدريب لتعزيز مؤهالت ومهذارات
وخبذرات المحاسذبون والمراجعذون والمهندسذذون والفنيذون واالقتصذاديون واإلداريذون حذذول متطمبذات المحاسذبة البيئيذذة
لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة ما الحفاظ عمي البيئة.
دراسةةة ( )2017 ،Ironkwe, & Successبعن ةوان " :المحاسةةبة البيئيةةة والتنميةةة المسةةتدامة  :دراسةةة
لمنطقة دلتا النيجر في نيجيريا".

تهذدف هذذ الد ارسذذة إلذل تحديذذد كيفيذة تذذأشير المحاسذبة البيئيذة عمذذل التنميذة المسذذتدامة فذي نيجيريذذا خاصذة فذذي

منطقذذة دلتذذا النيجذذر ،وتذذم قيذذاس المحاسذذبة البيئيذذة كمتغيذذر مسذذتقل والمتغيذذر التذذابا التنميذذة المسذذتدامة الممشمذذة فذذي
م ارفذذق البني ذذة التحتيذذة ،والقض ذذاء عمذذل الفق ذذر ،وتقذذديم الرعاي ذذة الصذذحية ،والكذ ذوارث الطبيعيذذة والتم ذذوث ،وت ذذم جم ذذا
البيانذذات باسذذتخدام االسذذتبيانات التذذي تذذم توزيعهذذا لمحصذذول عمذذل رأي المحاسذذبين والم ذراجعين وخب ذراء البيئذذة وقذذادة

المجتما في منطقة دلتا النيجر ،من ( )044استبيان تم توزيعها ،وتغطذي الد ارسذة األ ارضذي المموشذة مذن انسذكاب
الذذنفط  ،والميذذا  ،والغابذذات  ،والرواسذذب  ،والنباتذذات  ،وتمذذوث الهذواء  ،والصذذحة العامذذة  ،والممارسذذات الصذذناعية
والقضذذايا المؤسسذذية فذذي واليذذات دلتذذا النيجذذر بنيجيريذذا ،وتذذم اسذذتخدام برنذذامك  SPSSلتحميذذل البيانذذات واختبذذار
الفرضذذيات واسذذتخراج ارتبذذاط معامذذل سذذبيرمان ،وأظهذذرت النتذذائك أن هنذذاك عالقذذة بذذين المحاسذذبة البيئيذذة والتنميذذة
المسذذتدامة واالسذذتقرار االقتصذذادي فذذي نيجيريذذا ،وكذذذلك نسذذتنتك أن المحاسذذبة البيئيذذة ضذذرورية لمتنميذذة المسذذتدامة،
واقترحذذت الد ارسذذة أهذذم التوصذذيات  -يجذذب أن تتبنذذل الشذذركات العاممذذة فذذي منطقذذة دلتذذا النيجذذر سياسذذات محاسذذبية
عالميذذا
ذار
بيئيذة لتعزيذذز قذدرتها التنافسذذية ممذذا سذيؤدي الحقًذذا إلذل تنميذذة مسذذتدامة - ،يجذب أن تتبنذذل الشذركات معيذ ًا
ً
إلعذداد التقذارير واإلفصذاح بشذأن القضذايا البيئيذة بغذر الرقابذة وقيذاس األداء والمقارنذة - ،يجذب أن تتمتذذا إدارة
المنظمذذة بنظ ذرة إيجابيذذة تجذذا الممارسذذات البيئيذذة الصذذديقة لمتكمفذذة مذذن أجذذل ضذذمان عمميذذات شابتذذة ومسذذتدامة فذذي

منطقة دلتا النيجر في نيجيريا - ،يجب تدريب المحاسبين عمل المحاسبة البيئية واعداد التقارير.
دراسة ) )2017 ،Noor,بعنوان " :الحاجة إلى تطبيق تعميم المحاسةبة البيئيةة مةن أجةل التنميةة المسةتدامة:
نظرة عامة "

تهذدف هذذذ الد ارسذة تقذذديم لمحذة أو نظذرة عامذة عذذن تعمذيم المحاسذذبة البيئيذة مذذن أجذل التنميذذة المسذذتدامة ،أن

المحاسذذبة البيئيذذة ظذذاهرة حديشذذة فذذي الفقذذه الحذذديث ،قذذد يعكذذس آليذذات حوكمذذة الشذذركات بمذذا يتماشذذل مذذا الم ذوارد
الطبيعية وأنظمة اإلدارة واإلدارة البيئية السميمة في أي بمد في العذالم ،قذد تكذون شذركة تركذز عمذل تحسذين الجذودة
البيئيذذة ،ولكذذن غالب ذاً مذذا يذذتم تحديذذد أنذذه يذذتم تجاهمذذه بسذذبب بع ذ

األسذذباب مشذذل فقذذدان الذذوعي ،ونقذذص التعمذذيم

األخالقي وما إلل ذلك،وفي الوقت الحالي يهذتم المجتمذا العذالمي بشذدة بحالذة المحاسذبة البيئيذة وأنظمذة المراجعذة
ألنها تحمل االستدامة عمل األر
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فذي االقتصذذاد ،ويذذوفر بيانذات كافيذذة يذذتم تسذميط الضذذوء عميهذذا فذذي كذل مذذن مسذذاهمة المذوارد الطبيعيذذة فذذي الرفاهيذذة
االقتصذذادية وكذذذلك التكذذاليف التذذي يفرضذذها التمذذوث أو تذذدهور المذوارد،ويمكن أن تمعذذب دو اًر حاسذذماً فذذي أن تكذذون

جذذزءاً مذذن العديذذد مذذن المنظمذذات البيئيذذة الدوليذذة مشذذل  IUCNو  WWFو  PADELIAو WRIوغيرهذذا ومذذا إلذذل
ذلذك ،ألنهذم كذانوا يتخذذون العديذد مذن المبذادرات لضذمان البحذث البيئذي لمنذاجحين األكفذاء ،حيذث اتخذذت الجهذذات
الفاعمة الحكومية العالمية بالفعل بع

مبادرات المحاسبة الخضراء في إطار منتدى شعبة األمم المتحدة لمتنميذة

المستدامة ،والشعبة اإلحصائية لألمم المتحدة ،ومؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنميذة المعذروف باسذم قمذة
فذي ،Rio de Janeiro,Johannesburg Conference 2002 etc,وتعتمذد هذذ الد ارسذة بشذكل

األر

أساسي عمل المصادر األولية والشانوية ،حيث أن المصادر األولية تشذمل المقابمذة ود ارسذة الحالذة والمالحظذة فذي
ذتجيبا عمذل األقذل فذي معذايير مختمفذة مشذل
جامعة الوسائط المتعددة في حرم ممقا بماليزيا التي تتكذون مذن  03مس ً
المحاضذ ذرين والهيئ ذذات المهني ذذة والعام ذذة ورج ذذل األعم ذذال واألجان ذذب والمس ذذتشمر وم ذذا إل ذذل ذل ذذك ،والد ارس ذذة يس ذذعل
لمحصول عمل آرائهم وفهمهم حول التعميم البيئي في ماليزيذا ،والمصذادر الشانويذة تشذمل جميذا المقذاالت المنشذورة
وغير المنشورة والمجالت والكتب واإلجراءات والمنشورات عبر اإلنترنت ،وتوصمت هذ الدراسة إلل أنهذا مرتبطذة
إلذذل حذذد كبيذذر باالسذذتخدامات البيئيذذة واالسذذتنزاف وقاعذذدة الم ذوارد الطبيعيذذة ،ولهذذذا السذذبب نحتذذاج إلذذل تقذذديم هذذذ

الدورة في الجامعات المختمفة ،حيذث نحذن بحاجذة إلذل إجذراء بحذث حذول هذذ المسذألة ،تالحذظ الد ارسذة أيضذاً أن
التعميم البيئي كان دورة مهمة في كمية إدارة األعمذال هذذ األيذام ،ونحذن بحاجذة إلذل االهتمذام بهذذ الذدورة لصذالح

بيئتنذذا والتنميذذة المسذذتدامة ،تقتذذرح هذذذ الد ارسذذة أنذذه يجذذب عمذذل الحكومذذة د ارسذذة هذذذ القضذذية بشذذكل شذذامل لبيئتنذذا
وتنميتنذذا المعنيذذة عمذذل أسذذاس الم ذوارد الطبيعيذذة ،وحالي ذاً تحذذاول معظذذم الحكومذذة حسذذاب وتقذذديم أنظمذذة المحاسذذبة
البيئية هذ في سياستها واجمالي الناتك المحمي إنه يحمل أهمية كبيرة ما قضايا االستدامة ،يجب عمذل الحكومذة

تشذذجيا الشذذركات والمؤسسذذات عمذذل التعامذذل مذذا أنظمذذة المحاسذذبة والمراجعذذة البيئيذذة والقضذذايا البيئيذذة ومقذذاييس
األداء.
دراسةة ) )2017 ،Tapos,بعنةوان " :تحقيةق التنميةة المسةتدامة مةن خةلل المحاسةبة البيئيةة مةن المنظةور
العالمي  :أدلة من بنغلديش".

تهدف هذ الدراسة إلىتحقيق التنمية المستدامة مذن خذالل المحاسذبة البيئيذة مذن المنظذور العذالمي ،وتوضذح

هذ الدراسة العالقة بين المحاسبة البيئية وتحقيق التنميذة المسذتدامة المتمشمذة فذي التقذارير البيئيذة الكميذة والطريقذة
القياسذذية ،واإلفصذذاح البيئذذي الطذذوعي والمتطمبذذات القانونيذذة ،وحجذذم الشذذركة وحجذذم اإلفصذذاح البيئذذي ،وتحميذذل تذذدفق
المواد وتقييم دورة الحياة فذي الشذركات البنغالديشذية ،ولذذلك فذإن الغذر

مذن الد ارسذة هذو التحقيذق فذي دور هذذ

العوامذذل لتحقيذذق التنميذذة المسذذتدامة فذذي الشذذركات البنغالدشذذية ،وتذذم تصذذميم االسذذتبيان عمذذل أسذذاس هذذذ العوامذذل

لجما البيانات من الموظفين وأصذحاب العمذل ،وتذم اسذتخدام أدوات إحصذائية مشذل المصذفوفة الجدولذة المتقاطعذة
واختبذارات العينذات المزدوجذذة كذأداة لجمذا البيانذذات والتحميذل ،تظهذر نتذذائك الد ارسذة أن هنذاك ارتباطذاً بذين الطريقذذة
القياسذذية والتقذذارير البيئيذذة الكميذذة لزيذذادة المعمومذذات البيئيذذة الموشوقذذه ،وجذذود ارتبذذاط بذذين اإلفصذذاح البيئذذي الطذذوعي

والمتطمبذذات القانونيذذة لتحقيذذق التنميذذة المسذذتدامة ،وجذذود ارتبذذاط بذذين حجذذم الشذذركة وحج ذم اإلفصذذاح البيئذذي ،وجذذود
ارتبذاط بذذين تحميذل تذذدفق المذواد وتقيذيم دورة الحيذذاة لتحقيذذق التنميذة المسذذتدامة ،أنهذذا عممذت كمكمذذل لتحسذذين األداء
االقتصادي واالجتماعي ،ولتحقيذق التنميذة المسذتدامة فذي الشذركات البنغالديشذية ،توصذي الد ارسذة بشذدة بمذا يمذي:
 يجذذب تذذولي الشذذركات البنغالدشذذية اهتمامذاً لممعمومذذات الكميذذة حذذول المحاسذذبة البيئيذذة - ،يجذذب تذذولي الشذذركات494
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البنغالديشذذية اهتمام ذاً خاص ذاً لهذذذ العوامذذل (تولي ذذد النفايذذات ،الحفذذاظ عم ذذل الطاقذذة ،إه ذذدار الميذذا  ،إع ذذادة تذذدوير

النفايذات وازعذاج الضوضذاء) لتحقيذق التنميذة المسذتدامة مذن خذالل المحاسذبة البيئيذة - .يجذب أن تركذز الشذذركات
البنغالديشذذية عمذذل المسذذاءلة عذذن أفعالهذذا مشذذل المتطمبذذات القانونيذذة والتقذذارير البيئيذذة اإللزاميذذة ،وكذذذلك أن تكذذون

الش ذذركة البنغالديش ذذية مس ذذؤولة أخالقيذ ذاً ع ذذن تنفيذ ذذذ ك ذذل إجذ ذراء م ذذن إجذ ذراءات المحاس ذذبة البيئي ذذة لتحقيذذذق التنمي ذذة
المستدامة.

دراسة ( )2016، Hussain, et, alبعنوان" :المحاسبة البيئية والتنمية المستدامة :مراجعة تجريبية".

تهدف هذ الدراسة إلل معرفة كيف يمكن لممحاسبة البيئية أو الخضراء أن تساهم في تعزيز التنمية المستدامة،

حيث ظهرت التنمية المستدامة عمل أنها تصور معقد لمقضايا االجتماعية والبيئية التي يجب معالجتها التأشير
المتزايد في ممارسات المحاسبة ،واتفق العمماء عمل تطوير حسابات النظام البيئي من خالل شرح تعريف

خدمات النظام البيئي في سياق المحاسبة والتخصيص لمقطاعات المؤسسية ،ومعالجة التدهور واعادة التأهيل،
وتقييم خدمات النظام البيئي ،كما تم تسميط الضوء عميه من ممخص األدبيات لتقييم تأشيرات شاني أكسيد الكربون
عمل قيم األصول ،وخمصت الدراسة إلل النتائك اآلتيةن بأن الممارسة السميمة لممحاسبة البيئية هي قضية حيوية
لمتنمية المستدامة خاصة لمتركيز عمل الضرائب البيئية ،والتكاليف البيئية ،وتقييم خدمات النظام البيئي ،وتكمفة

شاني أكسيد الكربون ،وتكمفة تموث الميا وضمان استدامة الدخل عن طريق تحقيق التنمية المستدامة.
ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة :

تعتبر هذ الدراسة امتداد لمدراسات السابقة التي تناولت موضوع المحاسبة البيئية ،إال أن هذ الدراسة تعتبر

من القالئل حسب عمم الباحشين في البيئة المحمية ،وبعد اإلطالع عمي الدراسات السابقة المتعمقة بالموضوع نجد
أن أغمب الدراسات العربية تناولت موضوع تطبيق أو واقا استخدام المحاسبة البيئية في المؤسسات أو الوحدات
االقتصادية ،والبع

اآلخر تناول موضوع دور المؤسسات في التنمية المستدامة ،أما الدراسات االنجميزية

تناولت موضوع المحاسبة البيئية والتنمية المستدامة ،غير أن ما يميز هذ الدراسة أنها تناولت موضوع
الصعوبات التي تواجه المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في الشركات الصناعية.
 -3مشكمة الدراسة:
نتيجذذة لعذذدم وعذذي العديذذد مذذن الشذركات الصذذناعية بأهميذذة المحاسذذبة البيئيذذة ،ومذذن خذذالل مزاولذذة اعمالهذذا فإنهذذا
تقوم بزيادة التموث البيئي وبتذدهور المذوارد الطبيعيذة واسذتنفاذها هذذا يذؤدي إلذل عذدم تحقيذق التنميذة المسذتدامة التذي
تسذذعي إلي ذذه جميذذا ال ذذدول ،حي ذذث تواجذذه العدي ذذد مذذن الش ذذركات الص ذذناعية صذذعوبات ومعوق ذذات فذذي تحقي ذذق التنمي ذذة
المستدامة ،لذا تسعل هذ الدراسة إلل الوقوف عمل معرفة أهم الصعوبات التي تواجه المحاسبة البيئيذة فذي تحقيذق

التنمية المستدامة بالشركة االهمية المساهمة لالسمنت.

واستنادا لما تقدم تتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى التساؤل التالي:

مذذا ه ذذي أهذذم الصذذعوبات التذذي تواجذذه المحاسذذبة البيئيذذة فذذي تحقيذذق التنميذذة المسذذتدامة بالشذذركة االهميذذة المسذذاهمة
لالسمنت؟
 -4أىمية الدراسة:

تكمذن أهميذة الد ارسذذة مذن الناحيذة النظريذذة فذي إشذراء المكتبذات العمميذة حذذول أهميذة المحاسذبة البيئيذذة فذي تحقيذذق

التنميذة المسذتدامة ،وأن األهميذة مذن الناحيذة التطبيقيذة تتمشذل فيمعرفذة أهذم الصذعوبات التذي تواجذه المحاسذبة البيئيذذة
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في تحقيق التنمية المستدامة بالشركة االهمية المساهمة لالسمنت،حيث أن الدراسة تركز عمل أهم الصذعوبات التذي
تواجذذه المحاسذذبة البيئيذذة فذذي تحقيذذق التنميذذة المسذذتدامة مشذذل الصذذعوبات االقتصذذادية والصذذعوبات اإلداري ذة والماليذذة
والصعوبات التشريعية والقانونية والصعوبات المهنية والفنية.
 -5أىداف الدراسة:

تسعي الدراسة لتحقيق األهداف اآلتيةن

 -7التعرف عمل الصعوبات التي تواجه المحاسبة البيئيذة فذي تحقيذق التنميذة المسذتدامة بالشذركة األهميذة المسذاهمة

لالسمنت.

 -0استع ار

اإلطار النظري لممحاسبة البيئية المتمشل في مفهومها وأهميتها وأهدافها ومبررات االهتمام بها.

 -5وك ذذذلك اس ذذتع ار

اإلط ذذار النظ ذذري لمتنمي ذذة المس ذذتدامة المتمش ذذل ف ذذي مفهومه ذذا وأهميته ذذا وأه ذذدافها وخصائص ذذها

وأبعادها ومبررات االهتمام بها.
 -0تقديم بع

المقترحات والتوصيات التي توضح أهم الصعوبات التي تواجه المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية

المستدامة بالشركة األهمية المساهمة لالسمنت.
 -6فرضيات الدراسة:

من خالل مشكمة الدراسة تم استنتاج الفرضية الرئيسية التاليةن

 : H0ال توجد صعوبات تواجه المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة بالشركة األهمية المساهمة لالسمنت.
: H1توجد صعوبات تواجه المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة بالشركة االهمية المساهمة لالسمنت.
 -7حدود الدراسة:

وتتحدد الدراسة بالحدود التاليةن

 -1حدود مكانية  :الشركة االهمية المساهمة لالسمنت الواقعة في منطقة الخمس ( االدارة العامة لمشركة ،مصذنا
المرقب ،مصنا لبد )

 -2حدود بشرية  :مدراء اإلدارة المالية وكذلك جميا المذوظفين المذاليين التذابعين االدارة العامذة لمشذركة ومصذنعي
المرقب ولبد .

 -3حةدود موضةةوعية  :تقتصذذر فذي معرفذذة الصذعوبات التذذي تواجذه المحاسذذبة البيئيذة فذذي تحقيذق التنميذذة المسذذتدامة

بالشركة االهمية المساهمة لالسمنت.

 -4حدود زمنية :خالل شهر اغسطس لسنة .0404
 -8منيجية الدراسة:

لقد تم استخدام المنهك الوصفي بالنسبة ل طار النظري من خالل الدوريات والمجالت العمميذة والد ارسذات السذابقة
ذات العالقذذة بالموضذذوع وكذذذلك مذذا هذذو متذذوفر عمذذل شذذبكة االنترنذذت ،وتذذم اسذذتخدام المذذنهك التحميمذذي مذذن خذذالل
تصميم استبيان يحتذوي عمذل مجموعذة مذن االسذئمة تذم توزعيهذا عمذل عينذة الد ارسذة وذلذك باالعتمذاد عمذل البرنذامك
اإلحصائي ()IBM SPSS Statistics 26الختبار فرضية الدراسة.
 : 1-8مجتمع وعينة الدراسة:

يتكون مجتما الد ارسذة مذن الشذركة االهميذة المسذاهمة لالسذمنت ومصذنعي اسذمنت المرقذب واسذمنت لبذد  ،وتتكذون
عينة الدراسة منمدير اإلدارة المالية بالشركة االهمية المساهمة لالسمنت ومصنعي اسمنت المرقذب واسذمنت لبذد ،
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الموظفين الماليين التذابعين لمشذركة ومصذنعي اسذمنت المرقذب واسذمنت لبذد ،وتم اسذتخدام طريقذة الحصذر الشذامل
الستخراج عينة الدراسة ،حيث بمغت  04مفردة.

 : 2-8أسموب جمع البيانات:
 - 7المصادر الشانوية ن

وهي مصادر المعمومات الجاهزة المتوفرة في المكتبات من كتب ودوريات ومراجا ومقاالت حول موضوع
الدراسة وكذلك البحوث والدراسات المنشورة في المجالت العممية.

 - 0المصادر األولية ن

وهي تغطي الجزء الميداني عن طريق جما البيانات من االستبيانات الموزعة عميمدير اإلدارة المالية
بالشركة االهمية المساهمة لالسمنت وكذلك جميا الموظفين الماليين التابعين لمشركة ومصنعي اسمنت المرقب
واسمنت لبد  ،وسيتم تفريم هذ البيانات في جداول عمل االكسيل إلدخالها في برنامك اإلحصائي ( IBM

 )SPSS Statistics 26وقد اعتمد مستوي الداللة  %5الذي يقابمه مستوي شقة  %95لتفسير النتائك.
 -9اإلطار النظري لمدراسة:
يعتبر تحقيق التنمية المستدامة أحد أهم أهداف الدول من أجل الحفاظ عمل الموارد الطبيعية وتخفي

تكاليف

المنتجات والحفاظ عمل البيئة من اآلشار الضارة لمنشاطات الصناعية وبما أن المحاسبة هي أحد فروع العموم
االجتماعية كان البد من تطوير هذا العمم لكي يتوافق ما التوجهات الحديشة ،فكان ظهور المحاسبة البيئية كأحد
النتائك لمواكبة عمم المحاسبة لمتطورات المجتمعية الحاصمة في العالم فبرزت بوصفها أداة رقابية لمنشاطات
البيئية في الشركات الصناعية من أجل الحد من االنتهاكات البيئية وتقميل االنبعاشات الضارة وتخفي

تكاليف

تصنيا المنتجات عمل المدى الطويل.
1/9المحاسبة البيئية :
 - 1/1/9مفيوم المحاسبة البيئية :
نشأ مصطمح المحاسبة البيئية في خضم االهتمام والقمق المتزايد عمل البيئة في المستوي العالمي وتعر

البيئة

لمتمف الذي ال يمكن تعويضه ،والمصطمح يعد ترجمة لهذا االهتمام ونقال له من لغة االصطالح االخالقي إلل
لغة االقتصاد ،حيث تسود االرقام بدال من المصطمحات العامة المجردة( .فيصل.)0442،
ويؤدي مفهوم المحاسبة البيئية عمل المستوي الفعمي إلل ادخال تكمفة الموارد البيئية المستخدمة او المستهمكة
في النشاط االقتصادي لتضاف إلل عناصر التكمفة التقميدية االخرى.
لقد تناول الباحشون مفهوم المحاسبة البيئية من زوايا مختمفة ،فمنهم من نظ ار اليها من وجه نظر جزئية ،لذلك
تعددت التعريفات التي تناولتها وما ذلك كمه لم يكن هناك تعريف شامل ومحدد لممحاسبة البيئية ،ويعود ذلك
إلل حداشتها.
كما تعرف المحاسبة البيئية عمل انها " منهك لقياس وتوصيل المعمومات التي تتعمق باألنشطة البيئية
لمشركات ذات الت أشير البيئي إلل االطراف المعنية والمجتما بشكل يمكن من الرقابة عميها وتقويم ادائها البيئي "
(الفتالوي .)0442 ،
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وعرفها معهد المحاسبة االدارية الكندي سنة  7222بانها " تعيين وقياس وتخصيص التكاليف البيئية بهدف
ادماجها في الق اررات االدارية وتوصيل هذ المعمومات لألطراف المستفيدة " (بودراقه ومهممي.)0441،
ويرى الباحشون من التعارف السابقة انها اتفقت عمل ابراز اهتمام المحاسبة البيئية بوظيفتي قياس االداء
البيئي لممؤسسات والتقرير عن نتائك القياس بما يكفل اجراء تقييم لألداء البيئي ألي مؤسسة من قبل المجتما.
 - 2/1/9أىمية المحاسبة البيئية :
تتمشل أهمية المحاسبة البيئية في العديد من النقاط وأهمهاما يمي ن (ناصر)0470،
 -7مساعدة المديرين ألتخاد الق اررات التي من شاتها تخفي

التكاليف واالعباء البيئية.

 -0توسيا نطاق عممية التقييم وتحميل االستشمار لكي يشمل االشار البيئية المحتممة.
 -5التوصل إلل فهم افضل لمتكاليف البيئية واالداء لمعمميات والمنتجات وتسعيرها بدقة.
 -0المساعدة في تطوير وتشغيل نظام اداري بيئي لموحدة ككل.
 -3كون المحاسبة عمما اجتماعيا فان ذلك يفر

عميها ضرورة التفاعل ما مشكمة تموث البيئة ونفاذ مواردها.

 -2تستمد المحاسبة وجودها من اعتراف المجتما بنتائجها من خالل وظيفتي القياس والتوصيل لممعمومات
المالية واالقتصادية لممجتما.
 -1لغر

ترشيد الق اررات االدارية وضمان دقة المعمومات المحاسبية التي عمل اساسها يتم صنا الق اررات

االدارية من خالل المساعدة عمل المفاضمة بين البدائل االدارية بين االلتزام وعدم االلتزام بالبرامك البيئية.
 - 3/1/9أىداف المحاسبة البيئية :
وتتمشل أهداف المحاسبة البيئية في األتي ن( فيصل)2009،
 -7تحديد وقياس مساهمة المنشاة والتي تشتمل عمل عناصر التكاليف والمنافا الداخمية والخارجية التي
لها تأشير عمل كافة قطاعات المجتما.
 -0المسا عدة في تحديد ما اذا كانت استراتيجية المنشاة وانشطتها التي لها تأشير مباشر عمل الموارد
الطبيعية تتمشي ما االولويات البيئية من ناحية والطموح المقبول لألفراد من ناحية اخري.
 -5توفير بيانات مالئمة عن اهداف وبرامك واداء ومساهمة المنشاة في مجال االهداف البيئية.

يتض ح لنا مما سبق ان هدف المحاسبة البيئية هو ادماج التكاليف البيئية في الحسابات التقميدية لممنشآت ،حيث
ان خطط وبرامك واستراتيجيات أي منشاة ال تكون صائبة بدون ادماج التأشيرات البيئية عند احتساب تكمفة
المنتك وبالتالي توفير المعمومات لمتخذي الق اررات باإلدارة.
- 4/1/9مبررات االىتمام بالمحاسبة البيئية :

هناك عدة عوامل ومبررات اسهمت في زيادة االهتمام بالمحاسبة البيئية منهان (عبد السيد واخرون.)0442،

 -7تغير االتجا السائد نحو النظر التي تقتضي بضرورة تحمل المؤسسة تكاليف المحافظذة عمذي البيئذة بعذد ان
كانت تعالك كونها تكاليف اجتماعية ال تتحممها الوحدة ،وبالتالي تتم معالجة هذ البيانذات مذن خذالل وظيفذة
المحاسبة.
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 -0ض ذذرورة تض ذذمين التقذذذارير والقذ ذوائم المالي ذذة باألنش ذذطة البيئي ذذة ،مم ذذا يذذذؤدي إل ذذل اض ذذفاء الشق ذذة ف ذذي البيانذذذات
المحاسبية ،اضافة إلل تمبية حاجات المجتما من المعمومات الخاصة باألنشطة البيئية.

 -5االسذذهام فذذي اعذذداد تقذذارير تكذذاليف التمذذوث البيئذذي عمذذل المسذذتوي القذذومي ،والذذذي يفيذذد فذذي الحصذذول عمذذل
المؤشرات التي تمكن من متابعة التموث الناتك عن االنشطة المختمفة لممؤسسات.
2/9التنمية المستدامة :

يعود اول استخدام لهذا المصطمح لناشطين في منظمة غير حكومية سنة  7294تدعل world wildlife fund
وترجم إلل العربية بعدة تسميات منها ن التنمية القابمة ل دامة ،الموصولة ،المطردة ،المتواصمة ،البيئية،

المحتممة( ........ ،الكفري ،أ.)0442 ،
 - 1/2/9مفيوم التنمية المستدامة :

عرفت التنمية المستدامة من قبل المجنة العالمية لمبيئة والتنمية عمل أنها " التنمية التي تمبي احتياجات الحاضر

دون المساس بقدرة األجيال القادمة عمل تمبية احتياجاتها الخاصة " (.)2013 ،Thornton

وعرفها االتحاد العالمي لمحفاظ عمي الطبيعة التنمية المستدامة بانها " التنمية التي تأخذ في االعتبار البيئة
واالقتصاد والمجتما " ( الكفري ،ب.)0442 ،
وكما عرفها البنك الدولي بانها "تمك التي تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن اتاحة نفس الفرص
التنموية الحالية لألجيال القادمة ،وذلك بضمان تبات راس المال الشامل او زيادته المستمرة عبر الزمن" (حميد،

.)0443

المالحظ من خالل التعريفات السابقة بالتنمية المستدامة انها مستمدة من مبادئها الشالشة وهي ،العدالة
االجتماعية ،وحماية البيئة ،والفعالية االقتصادية ،وهنا نجد االهتمام يربط الجوانب االقتصادية واالجتماعية
بالجوانب البيئية بمعنل ان االر

المستقبمية( .الخامرة.)0441 ،

واالمكانيات الطبيعية التي تحتويها كميراث يجب ان يحول إلل االجيال

 - 2/2/9أىمية التنمية المستدامة :

تتشمل اهمية التنمية المستدامة في النقاط التاليةن (الدويكات .) 2019،

 -7توفير االحتياجات االنسانية الرئيسيةن مشل المأوى ،الطعام ،الماء ،وذلك باستعمال الطاقة المتجددة.

 -0المتطمبات الزراعيةن استخدام طرق الزراعة المستدامة مشل تقنية زرع البدور ،وتقنية تناوب المحاصيل.
 -5ادارة تقمب المناخن تسعل منهجية التنمية المستدامة إلل الحد من استخدام مصادر الوقود االحفوري،
مشل النفط والغاز.
 -0حماية التنوع البيولوجين ممارسات هذا النوع من التنمية الدائمة تشجا االستشمار في موارد الطاقة
المتجددة واستخداماتها.
 - 3/2/9أىداف التنمية المستدامة :

تسعي التنمية المستدامة من خالل آلياتها إلل تحقيق جممة من االهدافن (محمود واخرون.)0470 ،

 -7تحقيق نوعية حيا افضل لمسكانن من خالل التركيز عمل العالقات بين نشاطات السكان والبيئة.
 -0ت عزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمةن وكذلك تنمية احساسهم بالمسؤولية اتجاهها وحتهم عمل
المشاركة الفعالة في ايجاد حمول مناسبة لها من خالل مشاركتهم في اعداد وتنفيذ ومتابعة وتقديم برامك
ومشاريا التنمية المستدامة.
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 -5احترام البيئة الطبيعيةن وذلك من خالل التركيز عمل العالقة بين نشاطات السكان والبيئة.
 -0تحقيق استغالل واستخدام عقالني لممواردن وهنا تتعامل التنمية المستدامة ما الموارد عمل انها موارد
محدودة لذلك تحول دون استنزافها او تدميرها وتعمل عمل استخدامها وتوظيفها بشكل عقالني.
 -3ربط التكنولوجيا الحديشة بأهداف المجتما.

 -2احداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وآوليات المجتما.
 -1تحقيق نمو اقتصادي تقنين بحيث يحافظ عمل راس المال الطبيعي الذي يشمل الموارد الطبيعية
والبيئية.
 - 4/2/9أبعاد التنمية المستدامة (:عبيات)0471 ،

 -7البعد التقني :لعبت تكنولوجيا االتصاالت والمعمومات دو ار كبي ار في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة،
حيث ساهمت في الكشير من التطور المهم لتحسين اداء المؤسسات الخاصة ،كما عززت انشطة

البحث ،وساهمت في تحديث انماط المؤسسة الجديدة.
 -0البعد البيئي :تسعي التنمية المستدامة إلل انجاز عدد من االهداف البيئية،وترشيد استخدام الموارد،
بهدف ترك بيئة مالئمة ومماشمة لألجيال القادمة.

 -5البعد االقتصادي :تسعي التنمية االقتصادية في البمدان الشرية إلل اجراء العديد من التخفيضات
المتتالية في مستويات استهالك الطاقة الناتجة من الغاز والفحم والنفط.

 -0البعد االجتماعي :تتضمن عممية التنمية المستدامة التنمية البشرية التي تهدف إلىتحسين مستوي التعميم
والرعاية الصحية ،فضال عن مشاركة المجتمعات في صنا الق اررات التنموية التي تؤشر عمل المساوة

األنصاف ،والبد من االشارة إلل ان هناك نوعين من االنصاف وهمان انصاف االجيال المقبمة،
وانصاف الناس الذين يعيشون اليوم.
 -10اإلطار العممي لمدراسة :

في هذا الجانب من الدراسة تم توزيا استمارة استبيان عمي افراد عينة الدراسة ،وهي الشركة االهمية لالسمنت

المساهمة والتي تتكون من االدارة العامة لمشركة ومصنعي المرقب ولبد  ،وذلك لموقوف عمل آرائهم ووجهة
نظرهم في الصعوبات التي تواجه المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة،وقد كان سبب اختيار هذ
الشركة نظ اًرإلل ما يترتب عمل ممارسة هذ الشركة لنشاطها من اشار مموشة لمبيئة.

 1/10التحميل اإلحصائي للستبيان واختبار فرضية الدراسة
لقد تم تقسيم االستبيان إلل جزئين كالتالين

 الجزء األول :وتمشمه العوامل الديموغرافية لعينة الدراسة ن

(المؤىل األكاديمي– التخصص العممي – عدد سنوات الخبرة)

 الجزء الثاني :ويتمشل في محور ،شمل استجابة عينة الدراسة عمل عبارات االستبيان.

ولقد تم صياغة الجزء الشاني من االستبيان باالعتماد عمل مقياس ليكرت الخماسي ،والجدول رقم ( )7يوضح

الرأي والدرجات والمتوسطات المرجحة واألوزان النسبية ودرجة التواجد.
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جدول رقم ()1

الرأي والدرجات والمتوسطات المرجحة واألوزان النسبية
الوزن النسبي %

درجة التواجد

خيارات المقياس الدرجة المتوسط المرجح
ال تؤثر بشدة

1

()1.79 – 1

()35.8 –20

مطمقاً

ال تؤثر

2

()2.59 – 1.8

()51.8 – 36

نادراً

محايد

3

()3.39 – 2.6

()67.8 -52

أحياناً

تؤثر

4

()4.19 – 3.4

()83.8 -68

غالباً

تؤثر بشدة

5

()5 – 4.20

()100 -84

دائماً

والجدول رقم ( )0يوضح عدد االستبيانات التي تم توزيعها والتي تم استالمها من عينة الدراسة.
جدول رقم ( )2عدد االستبيانات التي تم توزيعيا والتي تم استلميا من عينة الدراسة
عدد االستبيانات عدد االستبيانات

البيان

المئوية

2

35

%5

% 87.5

الموزعة

المفقودة

40

3

37

%100

% 7.5

% 92.5

العدد
النسبة

عدد االستبيانات

عدد االستبيانات

عدد االستبيانات

المستممة

غير الصالحة

الصالحة لمتحميل

من الجدول رقم ( )0يتضح أن نسبة االستبيانات الصالحة لمتحميل هي %91.3من عدد االستبيانات المستممة،
وهي نسبة مقبولة.
 2/10أساليب التحميل اإلحصائي:

لتحقيق أهداف الدراسة واالجابة عمل سؤالها تم استخدام برنامك ( )IBM SPSS Statistics 26لتطبيق

األساليب اإلحصائية التاليةن
أوالًن االحصاء الوصفي تم القيام بما يمين

-7

-0

حساب التك اررات والنسب المئوية لممعمومات الشخصية لعينة الدراسة.
حساب المتوسط المرجح واالنحراف المعياري والوزن النسبي،درجة التواجد،لكل عبارة من عبارات االستبيان.

شانياً ناإلحصاء االستداللين تم تطبيقن-


اختبار ألفا كرونباخ لحساب الشبات والصدق

 اختبار الداللة اإلحصائية لمفرق بين المتوسطات ()One-Sample Test
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تحميل استجابات عينة الدراسة واختبار فرضياتيا:

باالعتماد عمل أهداف الدراسة وفرضيتها تم تحميل البيانات المتحصل عميها من االستبيان وتم التوصل إلل ما

يمين

أوالً :المعمومات الشخصية لعينة الدراسة:

لمتعرف عمل خصائص البيانات الشخصية لعينة الدراسة ،تم حساب التك اررات والنسب المئوية والتي

يمكن تمخيصها فيما يمين
 .7المؤىل األكاديمي:

جدول رقم ()3

التك اررات والنسب المئوية لممؤىلت األكاديمية لعينة الدراسة
المؤىل األكاديمي

التك اررات

النسبة المئوية

دبموم عالي

10

28.57

بكالوريوس

23

65.71

ماجستير

2

5.71

المجموع

35

100

التمثيل البياني ()1

النسب المئوية لممؤىلت األكاديمية لعينة الدراسة
5.71%
28.57%

دبلوم عالي

65.71%

بكالوريوس
ماجستير

يتضح من الجدول رقم ( )5والتمشيل البياني ( )7أن ذوي مؤهل بكالوريوس هم األعمل نسبة في عينة الدراسة

فقد بمغت نسبتهم ( )%65.71ويميهم ذوي مؤهل دبموم عالي حيث بمغت نسبتهم ( .)%28.57ويميهم ذوي

مؤهل ماجستير حيث بمغت نسبتهم ( .)%3.17أي أن ( )%17.03من عينة الدراسة هم من ذوي المؤهالت
األكاديمية العميا ،مما يعطي انطباع بالشقة حول قدرة عينة الدراسة في إبداء رأيهم باالستناد عمل مؤهالتهم
األكاديمية.
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 .2التخصص العممي
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جدول رقم ()4

التك اررات والنسب المئوية لمتخصصات العممية عينة الدراسة
التك اررات

النسبة المئوية

التخصص
محاسبة

33

94.29

آخر

2

3.17

المجموع

35

744

التمثيل البياني ()2

النسب المئوية لمتخصصات العممية لعينة الدراسة
5.71%

المحاسبة
آخر

94.29%

يتضح من الجدول ( )0والتمشيل البياني ( )0أن ذوي تخصص (محاسبة) هم األعمل نسبة في عينة
الدراسة حيث بمغت نسبتهم ( )%20.02ويميهم ذوي التخصصات (األخرى) حيث بمغت نسبتهم
( ،)%3.17أي أن ما نسبته ( )%20.02من عينة الدراسة هم من ذوي التخصص المرتبط مباشرة
بموضوع الدراسة ،مما يعطي انطباع بالشقة حول قدرة عينة الدراسة في إبداء رأيهم باالستناد عمل

تخصصاتهم العممية.
 .3عدد سنوات الخبرة:

جدول رقم ()5

التك اررات والنسب المئوية لعدد سنوات الخبرة لعينة الدراسة

503

عدد سنوات الخبرة

التك اررات

النسبة المئوية

أقل من  5سنوات

1

2.86

من  5إلى  10سنوات

7

20.00

من  11إلى  15سنة

9

25.71

أكثر من  15سنة

18

51.43

المجموع

35

100
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الصعوبات التي تواجه المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في الشركات الصناعية
اد .أبوبكر اعويطيل ،د .الصديق أقنيبر ،د .امحمد أبوسيف ،قسم المحاسبة ،كمية االقتصاد والتجارة – جامعة المرقب

التمثيل البياني ()3
النسب المئوية لعدد سنوات الخبرة لعينة الدراسة
2.86%
20.00%

أقل من  5سنوات
51.43%

من  5إلى  10سنوات

25.71%

من  11إلى  15سنة
أكثر من  15سنة

يتضح من الجدول رقم ( )3والتمشيل البياني ( )5أن ذوي الخبرة (أكشر من  73سنة) هم األعمل
نسبة من عينة الدراسة حيث بمغت نسبتهم ( )%37.05ويميهم ذوي الخبرة (من  77إلل  73سنة) حيث

بمغت نسبتهم ( ،)%03.17ويميهم ذوي الخبرة (من  3إلل  74سنوات) ،حيث بمغت نسبتهم (،)%04
ويميهم ذوي الخبرة (أقل من  3سنوات) ،حيث بمغت نسبتهم ( ،)%0.92أي أن ما نسبته ()%21.70
من عينة الدراسة هم من ذوي خبرة (من  3سنوات فأكشر) .مما يعطي انطباع بالشقة حول قدرة عينة
الدراسة عمل إبداء رأيهم باالستناد عمل عدد سنوات خبرتهم العممية.
 3/10اختبار فرضية الدراسة:
 :H0ال توجد صعوبات تواجو المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة بالشركة األىمية المساىمة
لإلسمنت.

H0 :U ≤ 3.39
 : Haتوجد صعوبات تواجو المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة بالشركة األىمية المساىمة
لإلسمنت.

:U > 3.39Ha

حيث أن ) )Uهي متوسط رأي عينة الدراسة ،والمقدار( )5.52هو المتوسط االفتراضي لرأي مجتما الدراسة.

الختبذذار الفرضذذية الصذذفرية تذذم تطبيذذق اختبذذار الداللذذة اإلحصذذائية لمفذذرق بذذين المتوسذذطات ( One-Sample

 ،)Testالجدول ( )2يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومستوى الداللة اإلحصائية ،والقرار اإلحصائي.
الجدول ()6

نتائج اختبار (Independent Samples Test )T – Test
قيمة ()t
15.351

504

درجة

الحرية
34

المتوسط
4.33

االنحراف

مستوى الداللة

0.363

0.000

المعياري

اإلحصائية Sig

القرار اإلحصائي
الفروق دالة إحصائياً

عند مستوى ()0.05

الحكم
ترفض الفرضية
الصفرية
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الج ذذدول ( )2يب ذذين أن متوس ذذط اس ذذتجابات عين ذذة الد ارس ذذة ه ذذو ( )0.55وه ذذو أكب ذذر م ذذن المتوس ذذط االفت ارض ذذي
لمجتما الدراسة ( ،)5.52وأن مستوى الداللة اإلحصائية المحسوب هذو ( )4.444وهذو أقذل مذن مسذتوى الداللذة

االفت ارضذذي ( )4.43ممذذا يشذذير إلذذل أن الفذذرق بذذين المتوسذذطين دال إحصذذائياً ولصذذالح متوسذذط اسذذتجابات عينذذة
الدراسة ،بناء عمل ذلك ترف

الفرضية الصفرية ،وتحل محمها الفرضية البديمة التي نصهان

توجد صعوبات تواجو المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة بالشركة األىمية المساىمة لإلسمنت.

وهذذذا يعنذذي أن عينذذة الد ارسذذة تذذرى أن هنذذاك جممذذة مذذن الصذذعوبات تواجذذه المحاسذذبة البيئيذذة وتحذذول دون تحقيذذق
التنمية المستدامة بالشركة األهمية المساهمة ل سمنت ،ولمتعرف عمل درجذة وجذود تمذك الصذعوبات ،وترتيبهذا مذن
اإلحصذذاءات الوصذذفية السذذتجابات عينذذة الد ارسذذة ،يمخصذذها الجذذدول

حيذذث األهميذذة ،اسذذتمزم ذلذذك حسذذاب بع ذ

التالين

الجدول ()7

اإلحصاءات الوصفية الستجابات عينة الدراسة حول درجة وجود صعوبات تواجو المحاسبة البيئية في
تحقيق التنمية المستدامة بالشركة األىمية المساىمة لإلسمنت.

م

العبارات

المقياس

تؤثر بشدة

تؤثر

محايد

ال تؤثر

ال تؤثر إطلقاً

المتوسط

المعياري

االنحراف

الوزن النسبي%

درجة التواجد

اآلمن من

األىمية النسبية

صعوبة التخمص

التكرار

25

7

2

1

-

النفايات الخطيرة
1

والتموث البيئي

لدى الشركة مما
صعب تحقيق

النسبة
%

71.4

20

5.7

2.9

-

4.60

0.736

92

دائماً

3

التنمية

المستدامة
نقص الكفاءات
والخبرات القادرة

التكرار

13

20

1

1

-

عمى تطبيق
أساليب

2

المحاسبة البيئية
لدى الشركة

لقياس تكاليفيا

البيئية بدقة مما

النسبة
%

2.9

2.9

57.1

37.1

-

4.29

0.667

85.8

دائماً

10

ال يساعد في
تحقيقي التنمية
المستدامة
3

505

عدم إلمام

التكرار

7

26

2

-

-

العاممين في

النسبة

20

74.3

5.7

-

-

4.14

0.494

82.8

غال
باً
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اد .أبوبكر اعويطيل ،د .الصديق أقنيبر ،د .امحمد أبوسيف ،قسم المحاسبة ،كمية االقتصاد والتجارة – جامعة المرقب
أقسام المحاسبة
بالمحاسبة

%

البيئية
عدم سن
القوانين

التكرار

19

15

1

-

-

والتشريعات التي
تمزم الشركات
4

الصناعية

بالقيام بإجراءات
المحاسبة البيئية
مما ال يساعد

النسبة
%

54.3

42.9

2.9

-

-

4.51

0.562

90.2

دائماً

4

في تحقيق
التنمية

المستدامة
ضعف الدورات
التدريبية في

التكرار

11

24

-

-

-

مجال المحاسبة

البيئية والتدريب
5

المستمر لمواكبة
التطورات مما
يؤثر في عدم

النسبة
%

31.4

68.6

-

-

-

4.31

0.471

86.2

دائماً

9

تحقيق التنمية
المستدامة
عدم وجود

إجراءات وبرامج

التكرار

21

11

1

2

-

وسياسات لدى

الشركة تختص
6

بالمحافظة عمى
البيئة مما يقمل
من تطبيق

النسبة
%

60

31.4

2.9

5.7

-

4.45

0.816

89

دائماً

5

التنمية

المستدامة
عدم وضوح
اإلجراءات

7

والخطوات
والمعايير

اللزمة لتطبيق

التكرار

النسبة
%

10

28.6

25

71.4

-

-

-

-

-

-

4.28

0.458

85.6

دائماً

11

المحاسبة البيئة
8

506

ال يتيح النظام

التكرار

18

14

3

-

-

المالي المطبق

النسبة

51.4

40

8.6

-

-

المحاسبي

4.42

0.654

88.4

دائماً

aisc.elmergib.edu.ly
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%

إمكانية تحديد

التكمفة البيئية
بدقة
عدم قناعة

التكرار

15

17

3

-

-

اإلدارة بالمزايا
9

والفوائد التي

تتحقق لمشركة
بتطبيق

النسبة
%

42.9

48.6

8.6

-

-

4.34

0.639

86.8

دائماً

7

المحاسبة البيئية
الظروف

السياسية

التكرار

24

8

3

-

-

واالقتصادية
السائدة في

المنطقة تشكل
10

عائقاً أمام
استخدام

المحاسبة

النسبة
%

68.6

22.9

8.6

-

-

4.60

0.650

92

دائماً

2

البيئية مما يؤثر
في تحقيق
التنمية

المستدامة
عدم وجود

جيات رقابية
11

تطالب باإلفصاح
عن المعمومات
المحاسبية

التكرار

النسبة
%

23

65.7

11

31.4

1

2.9

-

-

-

-

4.62

0.546

92.4

دائماً

1

البيئية

عدم تبني

التكرار

6

29

1

-

-

الييئات

المحاسبية
12

الميبية إلطار

واضح لممحاسبة
البيئية مما
يصعب من

النسبة
%

17.1

80

2.9

-

-

4.14

0.429

82.8

غال
باً

14

تطبيقيا في
الشركة

ارتفاع تكاليف
13

تطبيق أساليب

المحاسبة البيئية
مما يؤثر سمباً

507

التكرار
النسبة
%

18
51.4

12
34.3

4
11.4

1
2.9

-

4.34

0.802

86.8

دائماً
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الصعوبات التي تواجه المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة في الشركات الصناعية
اد .أبوبكر اعويطيل ،د .الصديق أقنيبر ،د .امحمد أبوسيف ،قسم المحاسبة ،كمية االقتصاد والتجارة – جامعة المرقب
عمى تحقيق
التنمية

المستدامة
عدم توفر

التكرار

9

1

25

-

-

المعمومات
14

التفصيمية

اللزمة لتطبيق
أساليب

النسبة
%

25.7

71.4

2.9

-

-

4.20

0.584

84

دائماً

12

المحاسبة البيئية
15

عدم وجود

مفيوم محدد
ودقيق لممحاسبة
البيئية

رفض مدير
16

اإلدارة المالية

اعتماد تقارير
تتضمن بنود

المحاسبة البيئية

التكرار
النسبة
%

التكرار

النس
بة %

7

1

27

-

-

20

77.1

2.9

-

-

7

19

7

2

-

20

54.
3

20

5.7

-

4.17

3.88

0.452

0.796

83.4

77.6

دائماً

غال
باً

13

16

من الجدول ( ) 1يتبين أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة
بال شركة األهمية المساهمة ل سمنت بشكل عام يمكن ترتيبها من حيث أهمية تأشيرها عمل النحو التالينعدم
وجود جهات رقابية تطالب باإلفصاح عن المعمومات المحاسبية البيئية (األولى)،الظروف السياسية واالقتصادية

السائدة في المنطقة تشكل عائقاً أمام استخدام المحاسبة البيئية مما يؤشر في تحقيق التنمية المستدامة (الثانية)،

صعوبة التخمص اآلمن من النفايات الخطيرة والتموث البيئي لدى الشركة مما صعب تحقيق التنمية المستدامة

(الثالثة) ،عدم سن القوانين والتشريعات التي تمزم الشركات الصناعية بالقيام بإجراءات المحاسبة البيئية مما ال

يساعد في تحقيق التنمية المستدامة( .الرابعة) ،عدم وجود إجراءات وبرامك وسياسات لدى الشركة تختص
بالمحافظة عمل البيئة مما يقمل من تطبيق التنمية المستدامة (الخامسة) ،ال يتيح النظام المحاسبي المالي

المطبق في الشركة إمكانية تحديد التكمفة البيئية بدقة (السادسة) ،عدم قناعة اإلدارة بالمزايا والفوائد التي تتحقق

لمشركة بتطبيق المحاسبة البيئية (السابعة) ،ارتفاع تكاليف تطبيق أساليب المحاسبة البيئية مما يؤشر سمباً عمل

تحقيق التنمية المستدامة (الثامنة) ،ضعف الدورات التدريبية في مجال المحاسبة البيئية والتدريب المستمر

لمواكبة التطورات مما يؤشر في عدم تحقيق التنمية المستدامة (التاسعة) ،نقص الكفاءات والخبرات القادرة عمل

تطبيق أساليب المحاسبة البيئية لدى الشركة لقياس تكاليفها البيئية بدقة مما ال يساعد في تحقيقي التنمية

المستدامة (العاشرة) ،عدم وضوح اإلجراءات والخطوات والمعايير الالزمة لتطبيق المحاسبة البيئة (الحادية

عشر) ،عدم توفر المعمومات التفصيمية الالزمة لتطبيق أساليب المحاسبة البيئية (الثانية عشر) ،عدم وجود

مفهوم محدد ودقيق لممحاسبة البيئية (الثالثة عشر) ،عدم تبني الهيئات المحاسبية الميبية إلطار واضح
لممحاسبة البيئية مما يصعب من تطبيقها في الشركة (الرابعة عشر) ،عدم إلمام العاممين في أقسام المحاسبة

بالمحاسبة البيئية (الخامسة عشر) ،رف

مدير اإلدارة المالية اعتماد تقارير تتضمن بنود المحاسبة البيئية

(السادسة عشر).
508
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 - 11نتائج الدراسة

باالعتماد عمل أهداف الدراسة وفرضيتها تم التوصل لمنتائك التاليةن
يوجد العديد من الصعوبات التي تواجه المحاسبة البيئية وتحول دون تحقيق التنمية المستدامة بالشركة األهمية

المساهمة ل سمنت ،حيث جاءت في المرتبة األولي من حيث اهمية تأشيرها كمايمين

-7عدم وجود جهات رقابية تطالب باإلفصاح عن المعمومات المحاسبية البيئية.
-0الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في المنطقة.
-5صعوبة التخمص اآلمن من النفايات الخطيرة والتموث البيئي لدى الشركة.

-0عدم سن القوانين والتشريعات التي تمزم الشركات الصناعية بالقيام بإجراءات المحاسبة البيئية.
-3عدم وجود إجراءات وبرامك وسياسات لدى الشركة تختص بالمحافظة عمل البيئة.

-2ال يتيح النظام المحاسبي المالي المطبق في الشركة إمكانية تحديد التكمفة البيئية بدقة.
-1عدم قناعة اإلدارة بالمزايا والفوائد التي تتحقق لمشركة بتطبيق المحاسبة البيئية.
-9ارتفاع تكاليف تطبيق أساليب المحاسبة البيئية.
-2ضعف الدورات التدريبية في مجال المحاسبة البيئية والتدريب المستمر لمواكبة التطورات.
-74نقص الكفاءات والخبرات القادرة عمل تطبيق أساليب المحاسبة البيئية لدى الشركة لقياس تكاليفها البيئية
بدقة.

-77عدم وضوح اإلجراءات والخطوات والمعايير الالزمة لتطبيق المحاسبة البيئة.
-70عدم توفر المعمومات التفصيمية الالزمة لتطبيق أساليب المحاسبة البيئية.
-75عدم وجود مفهوم محدد ودقيق لممحاسبة البيئية.
-70عدم تبني الهيئات المحاسبية الميبية إلطار واضح لممحاسبة البيئية مما يصعب من تطبيقها في الشركة.
-73عدم إلمام العاممين في أقسام المحاسبة بالمحاسبة البيئية.
-72رف

مدير اإلدارة المالية اعتماد تقارير تتضمن بنود المحاسبة البيئية.

 -12التوصيات

اعتماداً عمل نتائك الدراسة انبشقت التوصيات التاليةن

 إيجاد جهات رقابية تطالب باإلفصاح عن معمومات المحاسبة البيئية.
 تهيئة الظروف السياسية واالقتصادية السائدة في المنطقة التي تسهل استخدام المحاسبة البيئية.
 تسهيل التخمص اآلمن من النفايات الخطيرة والتموث البيئي لدى الشركة لممساعد في تحقيق التنمية
المستدامة.

 سن القوانين والتشريعات التي تمزم الشركات الصناعية بالقيام بإجراءات المحاسبة البيئية لممساعدة في
تحقيق التنمية المستدامة.
 استحداث إجراءات وبرامك وسياسات لدى الشركة تختص بالمحافظة عمل البيئة من أجل تحقيق التنمية
المستدامة.

 تطوير النظام المحاسبي المالي المطبق في الشركة ليتمكن من تحديد التكمفة البيئية بدقة.
 إقناع اإلدارة بالمزايا والفوائد التي تتحقق لمشركة بتطبيق المحاسبة البيئية.
 ابتكار طرائق تقمل من تكاليف تطبيق أساليب المحاسبة البيئية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
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 إقامة الدورات التدريبية في مجال المحاسبة البيئية والتدريب المستمر لمواكبة التطورات مما يؤشر في
تحقيق التنمية المستدامة.
 توفير الكفاءات والخبرات ا لقادرة عمل تطبيق أساليب المحاسبة البيئية لدى الشركة لقياس تكاليفها البيئية
بدقة مما يساعد في تحقيقي التنمية المستدامة.

 العمل عمل توضيح اإلجراءات والخطوات والمعايير الالزمة لتطبيق المحاسبة البيئة.
 توفير المعمومات التفصيمية الالزمة لتطبيق أساليب المحاسبة البيئية.
 تحديد مفهوم دقيق لممحاسبة البيئية.
 حث الهيئات المحاسبية الميبية لتبني إطار واضح لممحاسبة البيئية لتسهيل تطبيقها في الشركة.
 العمل عمل تأهيل العاممين في أقسام المحاسبة بالمحاسبة البيئية.
 -13المراجع :
 1/13المراجع العربية :
 1/1/13الكتب

 -7براء الدويكات ،) 0472( ،ما المقصود بالتنمية المستدامة.
 -0عالء عبيات ،)0471( ،ابعاد التنمية المستدامة.

 2/1/13الدوريات

 -7أمل عبد الحسين ،واقا استخدام المحاسبة البيئية في المنشآت الصناعية ،مجمة الغري لمعموم االقتصادية
واإلدارية ،المجمد ( )9العدد (.0470 ،)57

 -0آلئ محمد حافظ ،حسين جميل غافل،مجمة كمية االدارة واالقتصاد لمدراسات االقتصادية واإلدارية والمالية،
المجمد  ،9العدد  ،7التاري  ،0472 ،تقييم واقا تطبيق المحاسبة البيئية في الوحدات االقتصادية ،المجالت
العممية االكاديمية العراقية ،ص .070 – 712
 -5سعيداني محمد السعيد ،مجمة اقتصاديات شمال إفريقيا ،المجمد  ،73العدد  ،04التاري

(،)0472

متطمبات تطبيق المحاسبة البيئية في المؤسسات الصناعية الجزائرية ،جامعة غرداية الجزائر ،ص - 045
.072

 -0طه عميوى ناصر ،هيشم هاشم الخفاف،اهمية القياس المحاسبي لمتكاليف البيئية ودورها في تفعيل جودة
المعمومات المحاسبية ألتخاد الق اررات ،مجمة االدارة واالقتصاد ،العدد ( ،)0سنة .0470
 -3ناظم حسن عبد السيد ،سمطان اياد شاكر ،زينب جبار يوسف ،المحاسبة البيئية االطار المقترح ل فصاح
عن المعمومات البيئية في النظام المحاسبي الموحد ،مجمة التقني ،العدد .0442 ،00

 3/1/13المؤتمرات :

 -7بكر ابراهيم محمود وسموان حافط وايمان يحي ،دور ديوان الرقابة المالية في تفعيل وترسي مؤشرات
التنمية المستدامة ،المؤتمر العممي  70لمتنمية المستدامة من اجل اقتصاد عراقي متطور ،كمية االقتصاد
 ،جامعة المستنصرية. 0470،
 -0مصطفي بودراقة والوز ناجي مهممي ،مدي اهتمام المؤسسات الصناعية الجزائرية بالمحاسبة البيئية،
الممتقي الدولي الشالث حول االتجاهات الحديشة في المحاسبة ،جامعة ام البواقي.0441،

 -5مصطفي عبداهلل الكفري ،التنمية المستدامة وتدمير البيئة ،الحوار المتمدن.0442 ،
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 4 /1/13الرسائل العممية :

 –7سهام بركان ونورية بمهادي ،دور المؤسسات العمومية واالقتصادية في التنمية المستدامة دراسة حالة

مؤسسة المواد الكاشطة -وحدة سعيدة ،-رسالة ماجستير ،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،
الجزائر.0472 ،

-0طاهر خمارة ،المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية
المستدامة ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي مرباح ،ورفمة0441. ،
 -5عبداهلل الحرستي حميد ،السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة ،رسالة ماجستير ،جامعة
الشمف.0443 ،

 -0عبد العزيز زيد الحسيني ،مدى تطبيق المحاسبة البيئية في شركات البترول الكويتية ،أطروحة ماجستير،
جامعة آل البيت ،األردن.0442 ،
 -3عشمان خوجمي عشمان " ،دور محاسبة التنمية المستدامة في زيادة موشوقية التقارير المالية ،دراسة ميدانية
عمل المنشآت الصناعية السودانية ،رسالة ماجستير ،قسم المحاسبة،كمية الدراسات العميا ،جامعة النيمين،
.0471

 -2فاطمة الزهراء بومعراف ،مساهمة المحاسبة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة – دراسة حالة مجما
االخوة عموري اآلجر بسكرة ،رسالة ماجستير ،جامعة محمد خضير بسكرة ،كمية العموم االقتصادية
والتجارية وعموم التسيير ،الجزائر.0470 ،
 -1ليمي ناجي الفتالوي ،المحاسبة عن االداء البيئي ومدي تعيين وقياس وتخصيص التكاليف البيئية بهدف
ادماجها في الق اررات االدارية وتوصيل هذ المعمومات لألطراف المستفيدة ،رسالة ماجستير غير منشورة،

.0442
 -9محمد فيصل ،دراسة استكشافية لواقا المحاسبة البيئية في السودان ،رسالة ماجستير ،غير منشورة،
.0442
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