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 البيئي عن األداء المحاسبي إلفصاح لمدى وجود منافع 

 للبيئة العامةوالهيأة  العامة العاملة بالمنطقة الغربية من وجهة نظر إدارات الشركات

 ةئيومنظمات حماية الب

 

 سالم غريبة ربا. صا                                                   امحمد فرج  يعبد النبد. 

 للكهرباء شركة العامةموظف بال                                             حاسبة األكاديمية الليبيةرئيس قسم الم

Abduunabi63@yahoo.com                           

Saberghariba@gmail.com                                          

 :لملخصا

ة نظر يبية وذلك من وجهعن األداء البيئي في منظمات األعمال الل اإلفصاحهدفت الدراسة إلى التعرف على منافع 

ع العام شملت إدارات الشركات الصناعية التابعة للقطا المحاسبي اإلفصاحة مباشرة بهذا النوع من اطراف ذات عالق

 هيأةكذلك الو ،ومنظمات حماية البيئة وبلغ عددها ست منظمات شر شركات عددها عوالواقعة في المنطقة الغربية والبالغ 

لغموض اا البعد عن بإعداد استبانه ُروعي فيه الباحثانقام  الالزمة النجاز الدراسة العامة للبيئة، وللحصول على البيانات

هدفة وتم المست الفئات الثالثة استبانه وزعت على بلغ عدد االستبانات الموزعة مائة وواحد وأربعونحيث  والتعقيد،

 % من االستبانات الموزعة.74استرجاع مائة وخمس استبانات أي ما نسبته 

 تقرير الماليتوصلت الدراسة الى نتيجة مفادها أنه يوجد اختالف بين منفعة البعد تحليل البيانات واختبار الفرضيات و

ت ارات الشركاولية البيئية من وجهة نظر كل من إدعلومات المسؤالي الذي يحتوي على مالتقليدي وبين منفعة التقرير الم

مات تضمينه معلوأوصت الدراسة بضرورة تطوير التقرير المالي ب وبناء عليه العامة للبيئة ومنظمات حماية البيئة هيأةوال

، ذات العالقة كل األطرافحتى تتحقق المنفعة لدى أو نشر تقارير مالية خاصة باألداء البيئي عن األداء البيئي للشركات 

 ختلفة.لتثقيفية الماِورش العمل والمناشط فع المترتبة عليه من خالل إقامة البيئي والمنا اإلفصاحبموضوع  هتماموأن يتم األ

اإلفصاح عن األداء االجتماعي، المسؤولية االجتماعية، التقارير المالية الخاصة باألداء البيئي، منافع  الكلمات المفتاحية:

 المالية التقليدية. اإلفصاح البيئي، التقارير

mailto:Abduunabi63@yahoo.com
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 :المقدمة -1  

يعد موضوع البيئة من اكثر الموضوعات التي 

لديننا اإلسالمي  قد كانفالقت اهتماما واسعا 

الحنيف دور بارز في االهتمام بالبيئة، من خالل ما 

َوََل العديد من اآليات  كقوله تعالى ) ورد في

األَْرِض بَْعَد إِْصََلِحَها ذَِلكُْم َخيٌْر لَكُْم إِْن  تُْفِسُدوا فِي

َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن . وقوله تعالى )(1)(كُْنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

َ ََل يُِحبُّ  ُ إِلَْيَك َوََل تَْبغِ الفََساَد فِي األَْرِض إِنه َّللاه َّللاه

 َوََل تُِطيعُوا أَْمرَ . وقوله تعالى )(2)( الُمْفِسِدينَ 

الُمْسِرفِيَن الهِذيَن يُْفِسُدوَن فِي األَْرِض َوََل 

. كما أكد الرسول عليه الصالة (3)(يُْصِلُحونَ 

على االهتمام بالبيئة في العديد من والسالم 

إذا قامت القيامة وفي يد )ديث مثل قوله األحا

وعلى هدي الرسول عليه  4(أحدكم فسيلة فليغرسها

أبي بكر الصديق  الصالة والسالم أوصى خليفته

َل رضي هللا عنه أسامة بن زيد وجيشه قائال: 

تخونوا وَل تغلوا وَل تغدروا وَل تمثلوا وَل تقتلوا 

طفَل صغيرا وَل شيخا كبيرا وَل امرأة، وَل تعقروا 

نخَل وَل تحرقوه وَل تقطعوا شجرة مثمرة، وَل 

 .تذبحوا شاة وَل بقرة وَل بعيرا إَل لمالكه

 ت اقمتف ورغم ذلك فقد

 صناعيةعهد الثورة ال المشكالت البيئية وخاصة في

تيجة لما أحدثته من تأثير سلبي على البيئة ن

من استنزاف لمواردها وتغيير في بنيتها الطبيعية 

وقد نشأ جراء ذلك ظواهر أخلت بتوازنها ولوثت 

مرافقها وقد استمرت هذه الظواهر تتكاثر وتتفاقم 

غت حداً أصبحت فيه باطراد الى يومنا هذا حتى بل

الحايك، ) للبيئة وإفساد للحياة اإلنسانية نذير دمار

                                                             
 (.85(األعراف )1) 

 (.77(القصص )2)
 (.152 – 151(الشعراء )3)
( والبخاري في األدب المفرد 12902( رواه احمد ) (4

 (.7408والبزار في مسنده )( 479)

أصبح أمراً  االهتمام بالبيئةلذلك فإن  (2013

وأن  في المجتمعات الحديثة والنامية المفر منه

ية البيئية أصبح يثير أهتمام موضوع المسئول

 الباحثينحيث أخذ حيزا واسعا من فكر  ،الكثيرين

ية والهيئات العلمية باإلضافة إلى والمنظمات المهن

  تشريعات القانونية لمعظم البلدان.ال

ومن هنا أصبحت الضغوط على المصانع 

والشركات التي يترتب على إنتاجها ضررا بالبيئة 

أمراً عالمياً ال يمكن تجنبه في أي مكان خدمة 

ألصحاب المصالح خاصة والمجتمع عامة، ومن 

في جوهانسبورغ  تلك الضغوط المؤتمر المنعقد

لمستدامة والذي على حول التنمية ا 2002عام 

المؤسسات الملوثة الكبرى إلى تبني  إثره توجهت

 300نشاطات لحماية البيئة، حيث تم اإلعالن عن 

شراكة بين السلطات العمومية والقطاع الخاص 

كآليات للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية 

 كما تم التفاوضالمستدامة مكملة للجهود الحكومية، 

على العديد من العقود الهادفة إلى تخفيض التلوث 

في أوروبا بين السلطات العمومية والمؤسسات 

االقتصادية، وقد قامت هذه األخيرة بمجموعة من 

المبادرات الخاصة بتطوير أنظمة المراجعة الذاتية 

في مجمل دول  ISO)14001)والمواثيق البيئية 

، (CODE)االقتصادية  منظمة التعاون والتنمية

كما دأبت مجموعة كبيرة من الشركات الكبرى إلى 

النشر التطوعي لمعلومات األداء االجتماعي 

والبيئي ضمن تقارير النشاط وهو ما يفسر اإلدماج 

 المتزايد للبعد البيئي في استراتيجية المؤسسة

(، أما على مستوي العالم 1،ص:2007خامرة،)

لدول العربية بعقد العربي فقد قامت جامعة ا

المؤتمر العربي االول حول االعتبارات البيئية في 

، كما تم عقد عدة  ندوات وحلقات 1986التنمية 

 (2007 نقاش حول قضايا البيئة. )السعدي،
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بأعتبارها  -وفي هذا اإلطار ترتب على المحاسبة 

المعلومات التي يتم  المهنة التي تهدف الى تقديم 

ي الى تَبِعات تؤد راراتذ قعلى أساسها اتخا

ساليب مناسبة توفير ا –اقتصادية واجتماعية 

تؤثر على  التي أنشطة المشروع لإلفصاح عن

 عن األداء البيئي اإلفصاحوهو ما  يعرف ب ،ةالبيئ

في  التقليدي اإلفصاحوالذي جاء لمواجهة قصور 

خبراء  وفي هذا اإلطار يؤكد، تلبية هذه االحتياجات

ه بالرغم من أن تحقيق الربح أن على المحاسبة

يعتبر من أهم العناصر الالزمة لتأكيد استمرار 

المنشأة فإن هناك عوامل أخرى على درجة كبيرة 

من األهمية الستمرار المنشأة أهمها تحمل المنشأة 

لمسئوليتها تجاه ما يترتب عن أدائها من أثار على 

 البيئة.

لبية تيتم  عن األداء البيئي اإلفصاحومن خالل  

التقارير المالية من المعلومات  مستخدمي احتياجات

كنهم من تقييم مدى وفاء المنشأة بمسئولي تها التي تمَّ

عن األداء البيئي  اإلفصاحالبيئية وينتج عن 

 للمنشآت أثار إيجابية تعود بالنفع عليها في المدى

القصير والطويل تتبلور في زيادة حجم نشاطها 

ا مما ينعكس في النهاية استثماراته والتوسع في

على نتيجة النشاط والمركز المالي. ) ابو 

 (2007زيد،

على الدراسات  الباحثانومن خالل اطالع 

واالبحاث التي أُجريت في البيئة الليبية في هذا 

عن األداء البيئي في  اإلفصاحالمجال، تبين أن 

لم يُبصر النور إلى هذا اليوم رغم الليبية  الشركات

عن معلومات  اإلفصاح التي يوفرهاالمنافع 

اضافية  ها توفير معلوماتمنالمسئولية البيئية والتي 

وامكانية اجراء مقارنة للمستخدمين والمستفيدين 

بين الشركات التي تفصح عن أدائها البيئي وبين 

الشركات االخرى التي لها نفس النشاط، كذلك خلق 

 ،ةعالقات أفضل مع المستخدمين للتقارير المالي

باإلضافة الى زيادة تحسين جودة المعلومات عند 

وبالتالي زيادة الشفافية في الدارة والمستفيدين، ا

التقارير المالية وتحقيق ميزة تنافسية أكبر 

، ولعل اإلفصاحللشركات التي تُعنَى بهذا النوع من 

استطالع وجهات نظر الشركات وبعض الجهات 

 إلفصاحااالخرى ذات العالقة عن مدى منفعة 

 اإلفصاحالبيئي له ما يبرره في ظل عدم االهتمام ب

 البيئي في منظمات االعمال الليبية. 

 :مشكلة الدراسة -2

مشكالت التي تواجه التلوث البيئي من أكثر ال يعد

لذلك اهتم المجتمع الدولي بإصدار ، عالمنا اليوم

مواثيق دولية تنص على حماية البيئة من األضرار 

لتلوث، كما زاد الضغط من جانب الناجمة عن ا

أنصار حماية البيئة لمطالبة منظمات األعمال 

وث الناجمة عن العمليات بإزالة أو منع أسباب التل

صة التي يولد عنها الحاق ضرر بالبئية وخا

ومن ثَم بدء العمليات ذات الصبغة الصناعية  

اهتمام االطراف المعنية بمنظمات األعمال 

يم ة باألداء البيئي حتى يمكن تقيبالمعلومات المتعلق

 ادائها في حماية البيئة من التلوث وهذا بدوره جعل

ي الفكر المحاسبي يولي اهتماما خاصاً بهذا االداء ف

 وضع اسس لإلفصاح عن محاولة منه للوصول الى

لمنظمات  في التقارير المالية ن االداء معلومات ع

 . األعمال بمختلف أنواعها

مالية التي تفصح فيها منظمات ن للتقارير الإ

االعمال عن ادائها البيئي العديد من المنافع تتمثل 

في إضفاء الثقة والدقة على المعلومات المحاسبية 

مما يساعد المستثمرين في معرفة السياسات التي 

تطبقها الشركات في حماية البيئة، كما أن الشركات 

 التي تفصح عن أدائها البيئي تتحصل على الدعم

في كثير  والتمويل المادي أو على ضريبة مميزة
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 اإلفصاح، واالهتمام باألداء البيئي ومن دول العالم

عنه يجعل الشركات تستخدم مواردها بأكبر كفاءة 

ى زيادة حجم االرباح لدى وهذا ينعكس علوفاعلية، 

باإلضافة الى العديد من المنافع  منظمات االعمال

 ،لمستثمر األجنبياالخرى والتي من أهمها جذب ا

وبالتالي فإن هذه الفوائد أو المنافع سوف تنعكس 

ايجابا على المركز المالي ونتيجة األعمال بسبب 

إقبال االفراد على السلع والخدمات التي تقدمها هذه 

 الشركات.     

ً فان  وعلى الرغم من هذه المنافع التي ذُكرت آنفا

عن  حاإلفصاب ات االعمال الليبية ال تقوممنظم

االداء البيئي في شكل معلومات ضمن التقرير 

ية المالي وال تزال الى يومنا هذا تكتفي بتقارير مال

تقليدية تحتوي على معلومات مالية فقط حسب ما 

أشارت اليه الدراسات السابقة التي اٌجريت في 

الفرجاني ) ،(2007)غميض،  البيئة الليبية

ألساسي ما شكل الدافع ا وهذا(، 2017وآخرون، 

وجهة نظر دراسة هذا الموضوع للوقوف على ل

بعض األطراف التي تستفيد من التقارير المالية 

منافع التي تصدرها منظمات األعمال الليبية إزاء 

وهو  البيئي في هذه المنظمات،عن األداء  اإلفصاح

ما يمثل محور الدراسة، وبالتالي فان مشكلة 

منفعة وفائدة  الدراسة  تتلخص في ما اذا كان هناك

في منظمات  اإلفصاحمن تطبيق هذا النوع من 

وذلك من وجهة نظر فئات محددة  ،األعمال الليبية

من معدي ومستخدمي التقارير المالية ومن هنا 

 يمكن صياغة المشكلة في التساؤل التالي:

هل هناك اختَلف في منفعة التقرير المالي الذي 

اء البيئي عن األد اإلفصاحيحتوي على معلومات 

مقارنة بمنفعة التقرير المالي التقليدي وذلك 

 ة من هذه التقارير؟بالنسبة لألطراف المستفيد

 : التساؤالت الفرعية التالية ويتفرع من هذا التساؤل

هل هناك اختالف في منفعة التقرير المالي الذي  .1

عن االداء البيئي  اإلفصاحيحتوي على معلومات 

ر المالي التقليدي من وجهة مقارنة بمنفعة التقري

 نظر ادارة الشركة؟  

هل هناك اختالف في منفعة التقرير المالي الذي  .2

عن االداء البيئي  اإلفصاحيحتوي على معلومات 

مقارنة بمنفعة التقرير المالي التقليدي من وجهة 

 العامة للبيئة؟  هيأةال

هل هناك اختالف في منفعة التقرير المالي الذي  .3

عن االداء البيئي  اإلفصاحي على معلومات يحتو

مقارنة بمنفعة التقرير المالي التقليدي من وجهة 

 نظر منظمات حماية البيئة في ليبيا؟ 

 ف الدراسة: هد -3

بشكل عام الى التعرف على اراء تهدف الدراسة 

البيئي تتمثل في  اإلفصاحلها عالقة مباشر ب فئات

لبيئة ومنظمات العامة ل هيأةإدارات الشركات وال

 حول اختالف منفعة التقارير حماية البيئة في ليبيا

المالية التي تحوي إفصاحا عن االداء البيئي عن 

التعرف  اإلفصاح وكذلكتلك التي ال تحوي هذا 

على مدوى وجود فروق ذات داللة احصائية بين 

اجابات كل من ادارات الشركات والهيأة العامة 

 اية البيئة في ليبيا.للبيئة وايضاً منظمات حم

 أهمية الدراسة: -4

الدراسة من كونها تبحث في وجهات  تنبع أهمية

عن  اإلفصاحنظر بعض األطراف تجاه منافع 

وذلك  ،األداء البيئي في منظمات األعمال الليبية

عن طريق استطالع اراء هذه األطراف حول مدى 

وجود اختالف في التقارير المالية التي تحوي 

عن االداء البيئي من تلك التقارير التي ال  اً افصاح

، وكذلك تكتسي اإلفصاحع من تحوي مثل هذا النو
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لسد  تأتي كمحاولةهذه الدراسة أهمية اخرى كونها 

ال سيما في البيئة في أدبيات هذا الموضوع  النقص

 .  الليبية

 : فرضيات الدراسة -5

بناء على مشكلة وأهداف الدراسة يمكن صياغة 

 لدراسة على النحو التالي:فرضيات ا

 الفرضية الرئيسية:

لى َل تختلف منفعة التقارير المالية التي تحتوي ع

لية معلومات اَلداء البيئي عن منفعة التقارير الما

التقليدية وذلك بالنسبة لألطراف المستفيدة من 

 هذه التقارير.

 وتتفرع من الفرضية الرئيسية الفرضيات التالية:

ى ة التقارير المالية التي تحتوي علال تختلف منفع" 

 عن منفعة التقارير المالية معلومات االداء البيئي

 ".التقليدية من وجهة نظر ادارة الشركة

ى ال تختلف منفعة التقارير المالية التي تحتوي عل" 

 عن منفعة التقارير المالية معلومات االداء البيئي

 ."ئةالعامة للبي هيأةالتقليدية من وجهة نظر ال

 ال تختلف منفعة التقارير المالية التي تحتوي على"

 عن منفعة التقارير المالية معلومات االداء البيئي

التقليدية من وجهة نظر منظمات حماية البيئة في 

 ."ليبيا

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اجابات "

 العامة للبيئة وايضاً  هيأةكل من ادارة الشركة و ال

 ."ية البيئة في ليبيامنظمات حما

  :الدراسات السابقة -6 

تعرضت العديد من الدراسات السابقة لموضوع 

األداء البيئي سواء من حيث القياس أو من حيث 

وفيما يلي عرض لعدد من الدراسات التي  اإلفصاح

اجريت في البيئة الليبية أو في بيئات اخرى مع 

التركيز على الدرسات التي تناولت موضوع 

  عن االداء البيئي لمنظمات األعمال. فصاحاإل

( بعنوان: 2017دراسة الفرجاني وآخرون،  (

البيئي في شركات صناعة اَلسمنت  اإلفصاح

 الليبية.

هدفت الدراسة الى التعرف على مدى توافر 

البيئي في التقارير المالية السنوية  اإلفصاح

لشركات صناعة االسمنت الليبية، ولتحقيق هذا 

اسلوب تحليل المحتوى في  الباحثونستخدم الهدف ا

وية تحليل البيانات الواردة في التقارير المالية السن

وذلك من خالل  2014الى  2011من سنة 

المقابلة الشخصية، وتوصلت الدراسة الى نتيجة 

البيئي في التقارير السنوية  اإلفصاحمفادها غياب 

ي المالية للشركة بسبب عدة عوامل منها القصور ف

تحديث اللوائح الداخلية للشركة والنظام المحاسبي 

لها، كذلك غياب دور الجهات الرقابية والمنظمات 

 ذات العالقة بالبيئة. 

( Aldrugi and Abdo 2016)دراسة 

 بعنوان: 

Social and Environmental 

Disclosure in the Libyan Oil and 

Gas Sector     هدفت الدراسة الى اإلفصاح

المور التي تحفز الشركات نحو الكشف عن عن ا

المعلومات البيئية ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم 

الباحثان اسلوب المقابلة الشخصية مع المدراء 

والمحاسبين العاملين بشركات النفط والغاز في 

ليبيا، وتوصلت الدراسة الى أن المدراء 

والمحاسبين يدركون مدى أهمية اإلفصاح البيئي 

ماعي وأن غالبية هذه الشركات يتخذون واالجت
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بعض السياسات لإلفصاح عن المعلومات البيئية 

 في المستقبل القريب.

( بعنوان: مدى توافر 2013)دراسة الزين، 

المتطلبات الخاصة لإلفصاح البيئي في الشركات 

 الصناعية األجنبية العاملة في ليبيا.

هدفت الدراسة إلى التعرف على المتطلبات 

صة الواجب توافرها لإلفصاح البيئي في الخا

الشركات الصناعية األجنبية العاملة في ليبيا، 

وتحقيقا لهذا الهدف فقد انتهجت الدراسة المنهج 

الوصفي التحليلي لتفسير االستبانة واستخالص 

شركة من  12النتائج، وقد تم تحديد حجم العينة في 

شركة أجنبية عاملة في ليبيا في ذلك  15أصل 

%، وتوصلت الدراسة  85لتاريخ أي ما نسبته ا

 إلى نتيجة مفادها انه يتوفر لدى الشركات الصناعية

ة األجنبية العاملة في ليبيا أهم المتطلبات اإلداري

مة والفنية والمادية ومتطلبات الكفاءة البشرية الالز

 للقيام بوظيفة اإلفصاح البيئي.

( بعنوان: أثر افصاح 2011، دة)دراسة عاي

لشركات عن التزاماتها بالتشريعات البيئية ا

 واَلجتماعية على اَلستثمار في أسهمها. 

البيئي  اإلفصاحهدفت الدراسة الى اختبار أثر 

واالجتماعي للشركات التي تتداول أسهمها 

بالبورصة المصرية على سلوك متخذي القرارات 

رها وحدات االستثمارية في االسهم العادية باعتبا

في االعتبار مدى التزام هذه  ع األخذاقتصادية م

الوحدات بالتشريعات البيئية واالجتماعية وقد 

 ة الى نتيجة مفادها أن المستثمرينخلُصت الدراس

ال يهتمون بما تحتويه القوائم المالية من معلومات 

نظرا العتمادهم على التحليل الفني واتجاهات 

أسعار االسهم فقط، باإلضافة الى اعتقادهم أن 

التقارير ال تتسم بالشفافية والوضوح واستحواذ 

 كبار المستثمرين على سوق المال والسيطرة عليه.

( بعنوان: المسئولية البيئية 2010، دراسة قرقد)

واإلفصاح البيئي من وجهة نظر مديري الشركات 

 الصناعية الليبية.

هدفت الدراسة إلى قياس موقف االدارة في 

من المسئولية البيئية  الشركات الصناعية الليبية

واالسباب التي تدفعهم نحو عدم اإلفصاح البيئي 

على اعتبار أن القرار النهائي المتعلق بهذه 

ى المسئولية البيئية واإلفصاح البيئي يرجع دائما ال

أعضاء مجلس االدارة في هذه الشركات وتمثل 

مجتمع الدراسة في احدى عشر شركة صناعية 

االستبانة كأداة لتجميع  ليبية، وقد تم استخدام

البيانات الالزمة لتحقيق أهداف الدراسة، حيث بلغ 

من أصل  59عدد االستبانات الموزعة والمستلمة 

استبانة، وقد تم استخدام المنهج التحليلي  66

الوصفي في تحليل واختبار البيانات وتوصلت 

الدراسة الى نتيجة مفادها أن المديرين في 

ية ليبية يدركون المسئولية البيئالشركات الصناعية ال

 الملقاة على عاتقهم ادراكا جيدا رغم االفتقار الى

البحوث االكاديمية في مجال المسئولية البيئية 

واإلفصاح البيئي وغياب المعايير المطلوبة من قبل 

الجهات المحاسبية المختصة مثل نقابة المحاسبين 

 والمراجعين الليبيين.

بعنوان: تقييم اَلداء ( 2007)دراسة غميض،  

 البيئي واَلجتماعي للشركات الصناعية الليبية. 

هدفت الدراسة إلى اختبار مدى وجود إفصاح عن 

األداء البيئي واالجتماعي في الشركات الصناعية 

الليبية، واقتصر الباحث في اختياره لمجتمع 

الدراسة على الشركات الصناعية في المنطقة 

شركة، وكانت عينة  27الغربية والبالغ عددها 
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شركة واستخدم الباحث  11الدراسة تحتوي على 

قائمة االستبانة كوسيلة لجمع البيانات حول 

موضوع الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة 

نتائج منها أن المسئولين في القطاع الصناعي 

الليبي يدركون أهمية تقييم االداء البيئي 

ئولية البيئية واالجتماعي للشركات انطالقا من المس

واالجتماعية لتلك الشركات تجاه المجتمع والبيئة، 

كما توصلت ايضا الى انه ال يوجد نظام للمحاسبة 

البيئية بالشركات يقوم بقياس واإلفصاح عن 

التكاليف البيئية واالجتماعية لتقييم االداء البيئي، 

كذلك عدم وجود برامج تدريب للمحاسبين في 

يبية على أنشطة المحاسبة الشركات الصناعية الل

البيئية واالجتماعية لتقييم االداء البيئي واالجتماعي 

 ألي شركة .

( بعنوان: منافع 2007)دراسة القطاطي، 

 اإلفصاح عن التكاليف البيئية.

هدفت الدراسة الى استعراض طبيعة التكاليف 

 البيئية ومنافع اإلفصاح عنها، وقد اعتمدت الدراسة

على استبانة تم توزيعها على في جمع البيانات 

مجتمع الدراسة المكون من جميع األطراف المهتمة 

والمدرجة في سوق المال الفلسطيني، وقد خلصت 

الدراسة الى أن اإلفصاحات البيئية التي تقوم بها 

بعض الشركات في سوق المال الفلسطيني هي 

محدودة وتاتي في سياق الحصول على شهادة 

ايا من الشركات الصناعية  الجودة، حيث لم تفصح

عينة الدراسة عن ماتقوم به اتجاه البيئة، وخاصة 

ما يتعلق باإلفصاح عن أدائها البيئي،واشارت 

الدراسة الى ضرورة وأهمية تحقيق متطلبات 

لإلفصاح عن التكاليف البيئية بالنظر الى اهمية 

المنافع الناتجة عنها لدى الشركات الصناعية 

 مال الفلسطيني.  المدرجة في سوق ال

( Solomon and Lewies ،2002)دراسة 

 بعنوان:

Incentives and Disincentives for 

Corporate Environmental 

Disclosure 

هدفت الدراسة الى معرفة أسباب افصاح الشركات 

البريطانية عن المعلومات البيئية، بالرغم من أن 

ً ولتحقيق هذا الهد ف قام اإلفصاح البيئي اختياريا

الباحثان بإعداد استبانة وزعت على عينة من 

معدي ومستخدمي التقارير المالية بشأن موافقتهم 

على مفردات قائمة من الدوافع والمعوقات المختلفة 

لإلفصاح البيئي، وتوصلت الدراسة الى أن هناك 

اتفاق على بعض الدوافع مثل االذعان للتشريعات 

–فصاح البيئي  والقوانين البيئية وأن مستوى اإل

رغم زيادته الملحوظة خالل الفترة األخيرة في 

المستوى المطلوب وأن هذا  لم يرقى الى -بريطانيا

النوع من اإلفصاح يعاني العديد من حاالت عدم 

المالئمة خاصة في الشركات الصغيرة ومتوسطة 

 الحجم.

اء المحاسبي عن اَلد اإلفصاحمفهوم  -7

 البيئي:

والمفاهيم حول تحديد تعريف اختلفت التعريفات 

البيئي تبعاً آلراء الكتاب  اإلفصاحدقيق لمفهوم 

ين في هذا المجال ولكن يمكن ان نوجز الباحثانو

 بعضا منها فيما يلي: 

البيئي هو عملية توصيل اآلثار البيئية  اإلفصاح) 

الناتجة عن ممارسة المنشأة لنشاطها االقتصادي 

( ) الشابوري تمع هتمة داخل المجإلى الفئات الم

(، وهناك من عرف 113ص: 2016والزوي،

البيئي على انه ) مجموعة من النشاطات  اإلفصاح

التي تختص بقياس االداء البيئي للمنظمة وتحليله 
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لوحدة محاسبية معينة وايصال المعلومات الالزمة 

الى الفئات والطوائف المختصة وذلك لغرض 

 (واتخاذهامساعدتهم في عملية تقييم القرارات 

(، وهناك من يقول 283، ص:2010)الشحاذة،

)انه االسلوب واالداء الذي من خاللها تستطيع 

الوحدة المحاسبية اعالم كل االطراف المستفيدة 

بأنشطتها ذات االثار البيئية السلبية وانعكاسات ذلك 

المالية على ان يتحقق ذلك عن  المعلوماتعلى 

      الملحقة بها(  طريق القوائم المالية والتقارير

(، كما ان البعض 13، ص:2016)عبد المجيد،

مجموعة )صاغ تعريفا لإلفصاح البيئي على انه 

من بنود المعلومات التي ترتبط بأنشطة ادارة البيئة 

للشركة في الماضي والحاضر والمستقبل وأن 

البيئي للشركات يشتمل على معلومات  اإلفصاح

ية والحاضرة تخص التداعيات المالية الماض

والمستقبلية التي تترتب على قرارات او ممارسات 

، 2013، )احمد،(االدارة البيئية للشركة

( أو هو عرض ونشر البيانات 668ص:

والمعلومات المتعلقة باألنشطة البيئية سواء كانت 

مالية أو كمية في القوائم المالية مما يجعلها غير 

        (ارمضللة ومالئمة للمستخدمين ومتخذي القر

 (77، ص:2014) حنان،

 :المحاسبي البيئي اإلفصاحأهمية   -8

ركز الكثير من في إطار األهتمام العالمي بالبيئة 

ين في دراساتهم على توضيح أهمية ودور الباحث

البيئي سواء للشركة أو الجهات المستفيدة  اإلفصاح

من المعلومات البيئية وقد أخذت تلك االهمية ابعادا 

حيث أوضحت الدراسات أن التزام  مختلفة

المفتوحة يحقق العديد  اإلفصاحالشركات بسياسة 

من المنافع العامة لتلك الشركات ومن أهمها 

تخفيض تكلفة رأس المال، وفي دراسات اخرى 

للباحثين وجدوا أن توفير المعلومات عن التلوث 

البيئي من شأنه أن يساهم في تصحيح بعض 

إلى جانب تحسين أداء  إخفاقات السوق المالية

 الوحدة االقتصادية وتحقيق الرفاهية.

ومن جانب آخر فان غياب أي معلومة وعدم  

ر عنها من شأنها أن تُفَّسر من قبل المستثم اإلفصاح

الرشيد على أنها معلومة سلبية قد تؤثر سلبا على 

 (2010وياسمين الدباغ،  )لقمانأداء الشركة بيئياً. 

 ئي:عن اَلداء البي اإلفصاحأساليب  -9 

ات المتعلقة باألداء البيئي ذ بأعتبار أن المعلومات 

طبيعة مالية وكمية مما يجعلها تؤثر على المركز 

فقد أهتم الفكر  ة اعمال المنظمةالمالي ونتيج

البيئي وركز على  اإلفصاحالمحاسبي بموضوع 

المعلومات المفصح أن تعكس  ضرورة

تملة التي تنتج من االلتزامات الفعلية والمحعنها

ئة، التزام أو عدم التزام المنظمة بقوانين حماية البي

 ونتيجة لحتمية وجود تكاليف بيئية والتزامات مالية

كبيرة تتحملها المنظمة بسبب االضرار البيئية 

البيئي عن  اإلفصاحالناتجة عن نشاطها فقد أصبح 

تلك التكاليف وااللتزامات المالية أمراً ضروريا 

ة احتياجات مستخدمي القوائم المالية من أي لتلبي

معلومات تمكنهم من تقييم مدى وفاء المنظمة 

بالتزاماتها البيئية وزيادة كفاءة وفاعلية تشغيل 

متخذي القرارات.)  البيانات بواسطة

 (2013الزين،

عن المعلومات الخاصة باألداء البيئي  اإلفصاحإن 

اال أوسع واالقتصادي في قائمة واحدة قد يوفر مج

للمقارنة بين االداء البيئي واالقتصادي، ومن ثَم 

يقيم أداء الشركة بشكل كامل، ويرى البعض أن 

هذا االتجاه يساعد في تحقيق التكامل بين 

المعلومات المالية والبيئية دون الحاجة إلى أجراء 

تعديل جوهري في النظام المحاسبي التقليدي 

على االداء  يؤثر داء البيئي للشركةاالباعتبار أن 

االقتصادي وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على 

(، ويرى آخرون 2001القوائم المالية. )بن عمارة،
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عن  اإلفصاح(، أن يتم 2011، جبار1998)شهير

األداء البيئي في تقارير منفصلة ومستقلة عن 

القوائم المالية وملحقاتها وبغض النظر عن شكل 

سواء كان شامال او التقرير كونه وصفيا أو ماليا 

فصل ومستقل عن المعلومات جزئيا، وبشكل من

ويستند هؤالء في هذا االتجاه على الفصل  المالية

 المالية باعتباربين المعلومات البيئية والمعلومات 

أن كل منهما يحقق أهداف مختلفة، وبالتالي يجب 

عنهما في تقارير منفصلة عن التقارير  اإلفصاح

أساليب  على ثالثةذا االتجاه المالية، ويعتمد ه

 نوردها فيما يلي:

 أسلوب التقارير الوصفية: -9-1

ن تفصح الشركة عن ادائها البيئي بأسلوب أ هو

السرد الوصفي، ويتضمن التقرير البيئي وصفاً 

لتأثيرات نشاط الشركة على البيئة، واألنشطة 

البيئية التي مارستها في إطار المساهمة في حماية 

 يث يمتاز هذا األسلوب بالبساطة والسهولةالبيئة، ح

في اعداد التقارير وانخفاض تكاليف تنفيذه ومن 

عيوبه أنه ال يتضمن على أي تحليالت للتكاليف 

 الخاصة باألنشطة البيئية والعلى قيم المنافع التي

 هذا النوع من التقارير محدود حققتها، وكذلك يعتبر

للمنظمة وال  الفائدة لصعوبة تتبع االداء الداخلي

يمكن استخدامه إلجراء المقارنات بين المنظمات 

فيها البيانات الواردة  المختلفة وصعوبة التحقق من

القياس  علىوإخضاعها للمراجعة العتمادها

 ( 2012،)الفحماء الوصفي.

 أسلوب التقارير البيئية: -9-2

بموجب هذا األسلوب يتم التقرير عن المعلومات 

التفصيلي عن التكاليف  إلفصاحاالبيئية من خالل 

التي تتكبدها الشركة في إطار المساهمة في حماية 

البيئة وتعتمد هذه التقارير على نماذج مختلفة مثل 

الذي اقترح نموذج للتقرير  (Estes)نموذج 

البيئي الشامل في صورة قائمة أُطلق عليها قائمة 

التأثرات البيئية، ويرى رواد هذا االتجاه بضرورة 

داد مثل هذه التقارير بشكل دوري وبشكل ينسجم إع

مع القوائم المالية التي تعدها الشركة، وتمتاز هذه 

التقارير بأنها تتضمن المنافع الكلية والتكاليف 

الكلية لألنشطة البيئية، وتقاس جميع عناصر 

النموذج بأسلوب القياس النقدي ويعتبر النموذج 

ً لتقييم األداء البيئي  للشركة مدخال نظريا

 .(2011)جبار،

اليف التقارير التي تفصح عن التك -9-3

 البيئية فقط:

يستخدم هذا النوع من التقارير لإلفصاح عن 

ية التكاليف البيئية دون التعرض لقيمة المنافع البيئ

وتعرف هذه التقارير بتقارير المدخالت، وتمتاز 

ن بأنها أكثر تحليالً من سابقتها لألنشطة التي تتضم

كاليف البيئية وتعطي صورة كاملة عن األنشطة الت

 .(2015الحويل،)البيئية المطبقة داخل الشركة 

  

لمحاسبي األثار اَليجابية لإلفصاح ا -10 

 عن اَلداء البيئي: 

إن لإلفصاح البيئي داخل منظمات االعمال العديد 

من الفوائد واالثار االيجابية التي تنعكس على 

المنظمة وتساعدها على االستمرار في النشاط نذكر 

 منها ما يلي: 

عن االداء البيئي في تخفيض  اإلفصاحيساعد  .1

أكبر لتكلفة رأس المال خاصة عندما تنخفض 

 لمستثمرين.مخاطر المعلومات بالنسبة ل

البيئي الى خلق عالقات أفضل  اإلفصاحيؤدي  .2

مع المستخدمين عن طريق اعداد تقارير تفي 

بالطلبات المتزايدة من المعلومات التي يرغب في 

 وجودها اولئك المستخدمين.
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التقرير الشامل الذي يؤدي الى تخفيض عملية  .3

عن المعلومات لبعض المستخدمين مثل  اإلفصاح

ح بها لجميع الماليين وتلك التي لم يسم المحللين

     .(2012 ،)كرم المستخدمين االخرين،

عن طريق التوسع في البيانات  . تطوير اإلفصاح4

عنها من حيث  اإلفصاحوالمعلومات التي يتم 

الشكل والمضمون لتشمل االداء االقتصادية والبيئي 

 للمنظمة.

قوائم تلبية احتياجات المستخدمين المتزايدة لل .5

ة والتقارير المالية المنشورة من المعلومات المتعلق

بااللتزامات البيئية للشركة في ظل تعدد هؤالء 

المستخدمين وتباين البيانات والمعلومات الالزمة 

 لهم.

عن االداء البيئي في تحسين  اإلفصاح. يساعد 6

سمعة المنظمة أمام الجمهور وخاصة للمنظمات 

حل شك من قبل السكان االجنبية والتي تعتبر م

في أنها أتت لتسرق خيرات دولتهم  المحليين

(Aldrugi and Abdo،2016). 

ترشيد القرارات االقتصادية فيما يتعلق بتقييم . 7

مدى وفاء المنظمة بمسؤولياتها تجاه المحافظة على 

 البيئة من التلوث.

عن االثار االقتصادية للتلوث  اإلفصاحيساعد . 8

تنبؤ بكفاءة الموارد االقتصادية في التحليل وال

للدولة في ضوء التغيرات البيئية مما يؤدي الى 

 فعالية التخطيط االقتصادي للدولة.

. دعم وزيادة ثقة المجتمع في المنظمات التي 9

تُعنى بمسؤولياتها البيئية وتشجيعها على تنمية 

وتطوير انشطتها والتوسع في استثماراتها وفي 

لضغط على المنظمات ودفعها الوقت نفسه زيادة ا

نحو تحمل أعباء معالجة الضرر التي تسببت فيه 

 ،نتاجي أو الخدميجراء نشاطها اال

 .(2005)قرقد،

عن النفقات البيئية بصورة  اإلفصاح. إن 10

منفصلة في القوائم المالية سوف يسمح بقياس 

منفعتها مثال ذلك مساعدة المستثمرين في رؤية 

 ا المنشأة لحماية البيئة.السياسات التي تطبقه

تطوير الرسالة المحاسبية من حيث اللغة . 11

بتعدد أساليب التعبير والقياس، ومن حيث 

المضمون لتشمل آثار التلوث وهذا يتطلب اكتمال 

سبي بآثار التلوث. االعتراف المحا

 .(2011)عشري،

ى تقليل التكلفة بإعادة التدوير والبرامج االخر. 12

ت وانب البيئية لعملياارة األفضل للجالمشابهة واإلد

 .(2013سفيان،) ،المؤسسة

 الدراسة الميدانية: -11

 اإلفصاحتهدف الدراسة الى التعرف على منافع 

من عن االداء البيئي في منظمات االعمال الليبية 

وجهة نظر بعض االطراف ذات العالقة بهذا النوع 

تم تحليل  ولتحقيق هذا الغرضمن اإلفصاح، 

االستبان  طة صحفيةانات التي تم جمعها بواسالبي

ختبارات اإلحصائية المناسبة من خالل إجراء اال

المترتبة على ذلك وفق السياق واستخالص النتائج 

 التالي:

 ة الدراسة:   مجتمع وعين -11-1

يتكوووون مجتموووع الدراسوووة مووون الشوووركات الصوووناعية 

 الواقعووة فووي المنطقووة الغربيووةالتابعووة للقطوواع العووام و

وهووي المنطقووة الممتوودة موون مدينووة سوورت شوورقا الووى 

ومنظموات والجبل الغربي جنوبوا  زوارة غربامدينة 

العاموة للبيئوة، وتوم تحديود  هيوأةحماية البيئة وايضواً ال

، المنطقة الغربية العتبارات الوقت والجهود والتكلفوة

الشوركات  بلغ عودد عشوائية، حيثوتم اختيار عينة 

 الدراسووة عشوورعينووة  التووي كانووت ضوومنالصووناعية 

منظمات  خمس منظمات حماية البيئة شركات وعدد
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والجوودول التووالي ، العامووة للبيئووة هيووأةباإلضووافة الووى ال

 يوضح اسماء واماكن تواجد هذه الجهات:

 (1الجدول رقم )
 اسماء واماكن تواجد الجهات عينة الدراسة

 مكان تواجدها اسم الجهة ر.م

الشركة الليبية للحديد  -1

 صلبوال

 مصراته

 الخمس الشركة األهلية لألسمنت -2

 طرابلس الشركة الليبية للجرارات -3

 طرابلس الشركة الليبية لإلطارات -4

 طرابلبس الشركة الليبية للشاحنات -5

 طرابلس الشركة الليبية للمقطورات -6

الشركة الوطنية للمطاحن  -7

 واألعالف

 طرابلس

 بلسطرا الشركة العامة للتبغ -8

 طرابلس شركة الواحة للنفط -9

 طرابلس شركة الهروج للنفط -10

 طرابلس منظمة اكسجين البيئة -11

 طرابلس منظمة اصدقاء الشجرة -12

الجمعية الليبية لحماية الحياة  -13

 البرية

 طرابلس

الجمعية الليبية للبيئة والحد  -14

 من التلوث

 طرابلس

منظمة الخمس لمكافحة  -15

 راماألو

 الخمس

 طرابلس الهيأة العامة للبيئة -16

 لبيانات:اداة جمع ا -11-2

د بتجميع بيانات الدراسة من خالل اعدا الباحثانقام 

وللحصول  بيان تم تصميمها لهذا الغرض قائمة است

استمارة  مائة واربعونعلى البيانات تم توزيع عدد 

 عشراستمارة موزعة على  مائةاستبيان منها 

استمارات لكل شركة، وعدد  عشربواقع شركات 

 استمارة استبيان موزعة على عدد اربع وعشرون

استمارات لكل منظمة،  اربعمنظمات بواقع  ست

استمارة موزعة على االدارات  ست عشرةوعدد 

بيان عدد استمارات االست للبيئة ، وبلغالعامة  هيأةبال

 أي ما نسبته مائة وخمس استبانةالتي تم تعبئتها 

هي نسبة الفاقد  %25و  اتم االجابة عليه% 75

 خمس وثَلثوناالستمارات الموزعة اي  من

 ها.ارة استبيان لم تتم االجابة علياستم

 :ات الدراسةتحليل بيان -11-3

َل " تنص:التي  الرئيسيةتحليل أبعاد الفرضية 

تختلف منفعة التقارير المالية التي تحتوي على 

لية التقارير الما منفعةعن معلومات اَلداء البيئي 

التقليدية وذلك بالنسبة لألطراف المستفيدة من 

 ".هذه التقارير

ج اختبار الفرضية ( نتائ2)رقم يوضح الجدول 

 :الرئيسية

( حول المتوسط tنتائج اختبار) (2جدول رقم )

العام إلجابات مفردات العينة على فرضية اختالف 
معلومات  منفعة التقارير المالية التي تحتوي على

االداء البيئي بالنسبة لألطراف المستفيدة من هذه 
 التقارير

 

متوسط 

 العينة

اإلنحراف 

 المعياري للعينة

% فترة ثقة لمتوسط 95

قيمة  المجتمع

 tإختبار 

مستوى 

 المعنوية

 المشاهد
الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

3.95394 0.51270 3.8547 4.0532 79.025 0.000 



1802 
ICTS24632019- AF2016 

 

 
يبين المتوسط العام إلجابات  (1)الجدول رقم 

إختَلف منفعة )مفردات عينة الدراسة حول 

اء التقارير المالية التي تحتوي على معلومات اَلد

بالنسبة لألطراف المستفيدة من هذه  البيئي

 ومن الجدول يالحظ أن متوسط إجابات  (التقارير

 

( بانحراف 3.95مفردات عينة الدراسة يساوي )

%( مستوى ثقة 95وأن ) (،0.51معياري )

إلجابة هذا المتغير في مجتمع الدراسة يتراوح بين 

(3.85 - 4.05.) 

( 79.025( المحسوبة تساوي )tوبما أن قيمة )

( الجدولية عند مستوى tوهي أكبر من قيمة )

(، كما أن 1.645%( وتساوي )5معنوية )

( وهو 0.000مستوى المعنوية المشاهد يساوي )

المعنوية المعتمد بالدراسة،  %( مستوى5أقل من )

مما يشير إلى أن متوسط اإلجابة في مجتمع 

إختَلف منفعة التقارير )الدراسة حول محور

 المالية التي تحتوي على معلومات اَلداء البيئي

 بالنسبة لألطراف المستفيدة من هذه التقارير(

المتوسط اإلفتراضي( )فوق  3أكبر من )

لبية مجتمع الدراسة على أن غا المتوسط(، بما يدل

منفعة التقارير المالية التي يؤكدون على أن 

تختلف عن  اَلداء البيئيتحتوي على معلومات 

ة منفعة التقارير المالية التقليدية وذلك بالنسب

، وهذا ينفي لألطراف المستفيدة من هذه التقارير

 صحة الفرضية الرئيسية للدراسة.

ى التي تنص فرضية الفرعية األولتحليل أبعاد ال

َل تختلف منفعة التقارير المالية التي تحتوي "

عن منفعة التقارير اَلداء البيئعلى معلومات 

المالية التقليدية وذلك من وجهة نظر ادارة 

 ."الشركة

 

 (3الجدول رقم )
( حول المتوسط العام إلجابات tنتائج اختبار)

 مفردات العينة على اختالف منفعة التقارير المالية
ي تحتوي على معلومات االداء البيئي من وجهة الت

 نظر ادارة الشركة

نتائج اختبار الفرضية ( 3)رقم يوضح الجدول 

 الفرعية االولى

يبين المتوسط العام إلجابات  (2)الجدول رقم 

إختَلف منفعة )مفردات عينة الدراسة حول 

ء اَلداالتقارير المالية التي تحتوي على معلومات 

ومن الجدول  (من وجهة نظر ادارة الشركةالبيئي 

يالحظ أن متوسط إجابات مفردات عينة الدراسة 

( بانحراف معياري 3.91667يساوي )

%( فترة ثقة إلجابة هذا 95وأن ) (،0.43829)

  3.8137المتغير في مجتمع الدراسة يتراوح بين )

-  4.0197.) 

( 75.827( المحسوبة تساوي )tوبما أن قيمة )

( الجدولية عند مستوى tوهي أكبر من قيمة )

(، كما أن 1.671%( وتساوي )5معنوية )

( وهو 0.000شاهد يساوي )مستوى المعنوية الم

%( مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة، 5أقل من )

مما يشير إلى أن متوسط اإلجابة في مجتمع 

اختَلف منفعة التقارير )الدراسة حول محور

اَلداء البيئي المالية التي تحتوي على معلومات 

 3أكبر من ) (من وجهة نظر ادارة الشركة

 وسط(، بما يدلالمتوسط االفتراضي( )فوق المت

يؤكدون على أن على أن غالبية مجتمع الدراسة 

منفعة التقارير المالية التي تحتوي على معلومات 

تختلف عن منفعة التقارير المالية اَلداء البيئي 

 متوسط العينة

اإلنحراف 

المعياري 

 للعينة

% فترة ثقة 95

قيمة  لمتوسط المجتمع

 tإختبار 

مستوى 

 المعنوية

 المشاهد
الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

3.91667 0.43829 3.8137 4.0197 75.827 0.000 
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، وهذا التقليدية وذلك من وجهة نظر ادارة الشركة

 ينفي صحة الفرضية الفرعية اَلولى للدراسة.

 لفرعية الثانية التي تنصضية اتحليل أبعاد الفر

َل تختلف منفعة التقارير المالية التي تحتوي "

عن منفعة التقارير اَلداء البيئي على معلومات 

 امةالع هيأةالمالية التقليدية وذلك من وجهة نظر ال

 ." للبيئة في ليبيا

( نتائج اختبار الفرضية 4)رقم يوضح الجدول 

 الفرعية الثانية

 (4الجدولرقم )
( حول المتوسط العام إلجابات tاختبار) نتائج

 مفردات العينة على اختالف منفعة التقارير المالية
التي تحتوي على معلومات االداء البيئي من وجهة 

 نظر الهيأة العامة للبيئة في ليبيا

يبين المتوسط العام إلجابات  (3)الجدول رقم 

إختَلف منفعة )مفردات عينة الدراسة حول 

اَلداء التقارير المالية التي تحتوي على معلومات 

العامة للبيئة في  هيأةمن وجهة نظر الالبيئي 

ومن الجدول يالحظ أن متوسط إجابات  (يبيال

( 4.33333مفردات عينة الدراسة يساوي )

%( 95) ن(، وأ0.49365بانحراف معياري )

فترة ثقة إلجابة هذا المتغير في مجتمع الدراسة 

 (.4.6470  - 4.0197يتراوح بين )

( 30.409( المحسوبة تساوي )tوبما أن قيمة )

ة عند مستوى ( الجدوليtوهي أكبر من قيمة )

(، كما أن 1.782%( وتساوي )5معنوية )

( وهو 0.000مستوى المعنوية المشاهد يساوي )

%( مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة، 5أقل من )

مما يشير إلى أن متوسط اإلجابة في مجتمع 

إختَلف منفعة التقارير )الدراسة حول محور

ن ماَلداء البيئيالمالية التي تحتوي على معلومات 

أكبر من  (العامة للبيئة في ليبيا هيأةوجهة نظر ال

 المتوسط اإلفتراضي( )فوق المتوسط(، بما يدل 3)

يؤكدون على أن على أن غالبية مجتمع الدراسة 

منفعة التقارير المالية التي تحتوي على معلومات 

تختلف عن منفعة التقارير المالية  اَلداء البيئي

العامة للبيئة  هيأةالنظر التقليدية وذلك من وجهة 

، وهذا ينفي صحة الفرضية الفرعية في ليبيا

 .الثانية للدراسة

 ضية الفرعية الثالثة التي تنصتحليل أبعاد الفر

َل تختلف منفعة التقارير المالية التي تحتوي "

عن منفعة التقارير اَلداء البيئيعلى معلومات 

منظمات  وجهة نظرالمالية التقليدية وذلك من 

 .ة البيئة في ليبيا"حماي

( نتائج اختبار الفرضية 5)رقم يوضح الجدول 

 الفرعية الثالثة

 (5الجدولرقم )

 إلجابات العام المتوسط ( حولtاختبار) نتائج
 العينة على اختالف منفعة التقارير المالية مفردات

التي تحتوي على معلومات االداء البيئي من وجهة 
 يانظر منظمات حماية البيئة في ليب

يبين المتوسط العام إلجابات  (4)الجدول رقم 

فعة إختَلف من)مفردات عينة الدراسة حول 

اَلداء التقارير المالية التي تحتوي على معلومات 

من وجهة نظر منظمات حماية البيئة في البيئي

ومن الجدول يالحظ أن متوسط إجابات  (ليبيا

متوسط 

 العينة

اإلنحراف 

المعياري 

 للعينة

% فترة ثقة 95

قيمة  لمتوسط المجتمع

 tإختبار 

مستوى 

 يةالمعنو

 المشاهد
الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

4.33333 0.49365 4.0197 4.6470 30.409 0.000 

متوسط 

 العينة

اإلنحراف 

المعياري 

 للعينة

% فترة ثقة لمتوسط 95

قيمة  المجتمع

 tإختبار 

مستوى 

 المعنوية

 المشاهد
الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

3.86492 0.67172 3.5592 4.1707 26.367 0.000 
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( 3.86492مفردات عينة الدراسة يساوي )

%( 95) ن(، وأ0.67172بانحراف معياري )

فترة ثقة إلجابة هذا المتغير في مجتمع الدراسة 

 (.4.1707-3.5592بين )يتراوح 

( 26.367( المحسوبة تساوي )tوبما أن قيمة )

( الجدولية عند مستوى tوهي أكبر من قيمة )

(، كما أن 1.771%( وتساوي )5معنوية )

( وهو 0.000مستوى المعنوية المشاهد يساوي )

%( مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة، 5أقل من )

مجتمع مما يشير إلى أن متوسط اإلجابة في 

إختَلف منفعة التقارير )الدراسة حول محور

 اَلداء البيئيالمالية التي تحتوي على معلومات 

 (من وجهة نظر منظمات حماية البيئة في ليبيا

المتوسط االفتراضي( )فوق  3أكبر من )

على أن غالبية مجتمع الدراسة  المتوسط(، بما يدل

منفعة التقارير المالية التي يؤكدون على أن 

تختلف عن منفعة  اَلداء البيئحتوي على ت

نظر التقارير المالية التقليدية وذلك من وجهة 

صحة  ، وهذا ينفيمنظمات حماية البيئة في ليبيا

 .الفرضية الفرعية الثالثة للدراسة

 تحليل أبعاد الفرضية الفرعية الرابعة التي تنص

ة "َل توجد فروق بين إجابات إدارة الشركة والهيأ

للبيئة ومنظمات حماية البيئة في حول العامة 

 إختَلف منفعة التقارير المالية التي تحتوي على

 معلومات اَلداء البيئي".

( نتائج اختبار الفرضية 6)رقم يوضح الجدول 

 الفرعية الرابعة

( المحسوبة Fأن قيمة ) (5)يتضح من الجدول رقم 

 اإلفصاح عن معالجة أضرار )يزيدللعبارات 

 ئي في منفعة التقرير المالي بالشركاتالتلوث البي 

 دالليبية(، )توفر معلومات عن التكاليف البيئية تزي

ر من منفعة التقرير المالي بالشركات الليبية(، )توف

معلومات عن استخدام الشركات الليبية للتقنيات 

م الحديثة للتقليل من الهدر التالف من الموارد يساه

لية بها(، )الدرجة الك في زيادة منفعة التقرير المالي

لمجموع عبارات محور اختالف منفعة التقارير 

المالية التي تحتوي على معلومات المسئولية 

 ( الجدولية بدرجتي حريةFالبيئية(، أكبر من قيمة )

( التي 0.05( ومستوى معنوية )102( و)02)

(، وأن مستوى المعنوية المقابلة 3.07تساوي )

( مستوى المعنوية 0.05لهذه العبارات أقل من )

أنه توجد فروقاً المعتمد بالدراسة، مما يشير إلى 

ً بين  ة إدارة الشركة والهيأة العامدالة إحصائيا

للبيئة ومنظمات حماية البيئة في ليبيا حول 

 اختَلف منفعة التقارير المالية التي تحتوي على

 حول العبارات السابقة. معلومات اَلداء البيئي

لمحسوبة بالنسبة لبقية العبارات، ( اFأما قيمة )

( الجدولية بدرجتي حرية Fفإنها أقل من قيمة )

( التي 0.05( ومستوى معنوية )102( و)02)

(، وأن مستوى المعنوية المقابلة لها 3.07تساوي )

( مستوى المعنوية المعتمد 0.05أكبر من )

ً دالبالدراسة،  ة مما يشير إلى أنه َل توجد فروقا

ً بين يئة إدارة الشركة والهيأة العامة للب إحصائيا

في ليبيا ومنظمات حماية البيئة في ليبيا حول 

 اختَلف منفعة التقارير المالية التي تحتوي على

 حول هذه العبارات. معلومات اَلداء البيئي

 لتوصيات:النتائج وا -11-4

 لنتائج:ا -11-4-1

من خالل اختبار فرضيات الدراسة توصل الباحثان 

 نتائج التالية:الى ال
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 (6الجدول رقم )

حول إختَلف  افي ليبي العامة للبيئة في ليبيا ومنظمات حماية البيئة هيأةالإدارة الشركة و إجابات الفروق بين

 منفعة التقارير المالية التي تحتوي على معلومات اَلداء البيئي

 

 

 

 العينة العبارة ت

دد
لع

ا
 

 مستوى المعنوية Fة إختبار قيم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

1 
يزيد اإلفصاح عن معالجة أضرار التلوث البيئي في منفعة 

 التقرير المالي بالشركات الليبية

 6510. 4.67 12 الهيأة العامة للبيئة

5.142 

.0070 

 )دال إحصائياً(

 

 1.161 3.95 21 منظمات حماية البيئة

 5300. 3.97 72 ادارةالشركة

2 
يبية إلفصاح عن التأثيرات البيئية السلبية لشركات الليساهم ا

 في زيادة منفعة التقرير المالي بها

 9000. 4.08 12 الهيأة العامة للبيئة

1.612 

.2050 

 غير داإلحصائياً(

 

 

 

 9660. 3.67 21 منظمات حماية البيئة

 6030. 3.94 72 ادارةالشركة

3 
 ة التي تتكبدها الشركاتيزيد اإلفصاح عن الغرامات المالي

 الليبية نتيجة احداث التلوث من منفعة التقرير المالي

 7180. 4.17 12 الهيأة العامة للبيئة

1.823 
.1670 

 ً  غير دال احصائيا
 9730. 3.62 21 منظمات حماية البيئة

 7490. 3.79 72 ادارةالشركة

4 
زيادة  يساهم اإلفصاح عن انتاج منتجات صديقة للبيئة في

 منفعة التقرير المالي بالشركات الليبية

 4920. 4.33 12 الهيأة العامة للبيئة

1.680 

0.191 

)غير دال 

 إحصائياً(

 9210. 3.95 21 منظمات حماية البيئة

 7350. 3.90 72 ادارةالشركة

5 
ر توفر معلومات عن التكاليف البيئية تزيد من منفعة التقري

 لليبيةالمالي بالشركات ا

 9960. 4.58 12 الهيأة العامة للبيئة

5.425 
.0060 

 )دال إحصائياً(
 9440. 3.76 21 منظمات حماية البيئة

 5300. 4.03 72 ادارةالشركة

6 

توفر معلومات عن استخدام الشركات الليبية للتقنيات 

الحديثة للتقليل من الهدر التالف من الموارد يساهم في 

 لتقرير المالي بهازيادة منفعة ا

 4920. 4.67 12 الهيأة العامة للبيئة

5.041 
.0080 

 )دال إحصائياً(
 21 منظمات حماية البيئة

72 

3.76 1.136 

 7570. 3.93 ادارةالشركة

7 
توفر معلومات عن السياسات البيئية بالشركات الليبية 

 تساهم في زيادة منفعة التقرير المالي بها

 8350. 4.17 12 ة للبيئةالهيأة العام

.9620 

.3850 

)غير دال 

 إحصائياً(

 8730. 3.81 21 منظمات حماية البيئة

 6530. 3.90 72 ادارةالشركة

8 
توفر معلومات عن خطط الشركات الليبية في التخلص من 

 المخلفات البيئية تزيد من منفعة التقرير المالي بها

 1.231 4.33 12 الهيأة العامة للبيئة

1.676 

.1920 

)غير دال 

 إحصائياً(

 9440. 4.10 21 منظمات حماية البيئة

 6750. 3.90 72 ادارةالشركة

9 

اإلفصاح عن مساهمة الشركات الليبية في المحافظة على 

النواحي الجمالية للمساحات الخضراء تزيد من منفعة 

 التقرير المالي بها

 1.193 4.17 12 الهيأة العامة للبيئة

.6150 

.5430 

)غير دال 

 إحصائياً(

 8310. 3.90 21 منظمات حماية البيئة

 7230. 3.89 72 ادارةالشركة

10 
 اإلفصاح عن آلية الرقابة والتحكم في مصادر التلوث تساهم

 في زيادة منفعة التقرير المالي بالشركات الليبية

 1.215 4.25 12 الهيأة العامة للبيئة

1.286 

.2810 

)غير دال 

 إحصائياً(

 9810. 3.81 21 منظمات حماية البيئة

 6400. 3.89 72 ادارةالشركة

11 

اإلفصاح عن المنح واإلعفاءات الضريبية التي تتحصل 

ي فعليها الشركات الليبية جراء المحافظة على البيئة تساهم 

 زيادة منفعة التقرير المالي بها

 1.138 4.25 12 الهيأة العامة للبيئة

1.586 

.2100 

)غير دال 

 إحصائياً(

 1.049 4.00 21 منظمات حماية البيئة

 8430. 3.78 72 ادارةالشركة

12 

اإلفصاح عن الخطط المستقبلية في الوصول الى الحد 

األدنى للتلوث يزيد من منفعة التقرير المالي بالشركات 

 الليبية

 1.073 4.33 12 الهيأة العامة للبيئة

.5050 

.6050 

)غير دال 

 إحصائياً(

 9730. 4.05 21 منظمات حماية البيئة

 8110. 4.07 72 ادارةالشركة

لتي االدرجة الكلية لمجموع عبارات محور اختالف منفعة التقارير المالية 

 تحتوي على معلومات االداء البيئي

 4930. 4.333 12 الهيأة العامة للبيئة

4.012 
.0210 

 حصائياً()دال إ

 6710. 3.864 21 منظمات حماية البيئة

 4380. 3.916 72 ادارةالشركة
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 هناك اختالف في منفعة التقرير المالي الذياوَل: 

يحتوي على االداء البيئي مقارنة بالتقرير المالي 

 التقليدي من وجهة نظر ادارة الشركة.

ي الذ هناك اختالف في منفعة التقرير الماليثانياً: 

 يحتوي على معلومات االداء البيئي مقارنة بالتقرير

 ة.المالي التقليدي من وجهة نظر الهيأة العامة للبيئ

ذي هناك اختالف في منفعة التقرير المالي الثالثاً: 

 يحتوي على معلومات االداء البيئي مقارنة بالتقرير

المالي التقليدي من وجهة نظر منظمات حماية 

 البيئة.

 ً ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين : رابعا

معظم إجابات كًل من ادارات الشركات والهيأة 

العامة للبيئة ومنظمات حماية البيئة حول اختالف 

منفعة التقرير المالي الذي يحتوي على معلومات 

 . بالتقرير المالي التقليدي البيئي مقارنةاالداء 

 التوصيات: -11-4-2

 قة يوصي الباحثان بما يلي:من خالل النتائج الساب

األطراف ذات العالقة  انتباهلفت  .1

باإلفصاح البيئي الى االهتمام بهذا 

الموضوع ودعوة المشرع الليبي الى 

الشركات التي تُحدث ضررا بالبيئة  إلزام

بتضمين المعلومات المتعلقة باإلداء البيئي 

في تقريرها السنوية سواء كان ذلك ضمن 

 مستقلة.في تقارير  القوائم المالية أو

توعية المسؤولين في الشركات الى  .2

المنافع المترتبة على اإلفصاح عن األداء 

البيئي للشركة وما يمكن أن يضيفه ذلك 

 .من قيمة للشركة

نشر الوعي بين العامة بأهمية المحافظة  .3

على البيئة، بحيث يؤدي الى مزيد من 

الضغط على الشركات لألهتمام باألداء 

  .  البيئي
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