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 ملخص الدراسة

ة التقارير المالية وكذلك التعرف على حسين جودر اإلفصاح المحاسبي البيئي على تأثهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على      

ومعرفة مدي  ،البيئي ضمن التقارير المالية أدائهاعن  باإلفصاحإبراز المعوقات التي تحول دون قيام الشركة محل الدراسة 

على ها توزيعو تصميم استمارة استبانة  البيئي ولتحقيق أهداف الدراسة تمالمحاسبي  واإلفصاحالقياس  ألهمية ادراك الشركة

( مفردة، 48)شركة محل الدراسة، والبالغ عددهمالتابعة لل، الموظفين في األقسام المالية والتكاليفمجتمع الدراسة المتمثل في 

استمارة، (39)كانت االستمارات الصالحة للتحليلاستمارة، و(48)أسلوب المسح الشامل، فقام بتوزيع وقد استخدم الباحث

حيث تم استخدام التحليل الوصفي لهذه  %(، وقد اعتبر العدد المسترد عينة ممثلة لمجتمع الدراسة،81.25)وبنسبة بلغت

، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة SPSS))زمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةالبيانات واستخالص النتائج باستخدام برنامج الح

 من النتائج كان أهمها ما يلي:

 العربي للمقاوالت أهمية القياس واإلفصاح المحاسبي البيئي.ال تدرك شركة االتحاد  -1

عدم هناك العديد من المعوقات التي تحد من قيام الشركة محل الدراسة باإلفصاح البيئي ضمن تقاريرها المالية، وإبرازها  -2

م الشركات باإلفصاح عن أدائها وعدم وجود قوانين تلز تتداخل الدولة بوضع قوانين تلزم الشركات باإلفصاح عن أدائها البيئي،

 عدم توفر نظام محاسبي متكامل يفئ بأغراض قياس واإلفصاح عن األداء البيئي، وقصور أنظمة التكاليف وخاصةالبيئي، و

 .وجود معايير محاسبية تتعلق باإلفصاح البيئي  عدمو، في تحديد وقياس تكاليف البيئية

  تحسين جودة التقارير المالية.ال يوثر اإلفصاح المحاسبي البيئي على  -3

 تيوأوصت الدراسة باال

 ضرورة تطوير النظام المحاسبي للشركة محل الدراسة بما يتالءم مع متطلبات اإلفصاح عن األداء البيئي. -1

س واإلفصاح إقامة الدورات والبرامج التدريبية للعاملين بقسم المالي وقسم التكاليف والحسابات والميزانية على كيفية القيا -2

 البيئي ضمن التقارير المالية .

الزام الشركات باإلفصاح عن أدائها البيئي ضمن تقاريرها المالية، وكذلك إيجاد  أسلوب موحد للتعبير بقيام الدولة  -3

 واإلفصاح البيئي.

 المحاسبة البيئية، اإلفصاح البيئي، التقارير المالية. المفتاحية: الكلمات

 

 مقدمة1-1

العصر الراهن يمثل التلوث البيئي أهم تحديات      

والتلوث ينجم عن األنشطة البشرية المختلفة والشركات 

تتطور الحياة الصناعية على وجه الخصوص ومع 

االقتصادية وزيادة حدة المنافسة  بين الشركات سعينا 

منها لتحقيق اكبر قدر من األرباح بغض النظر عما 

 ونظر إلى عدم اخد ،تسببه من مخاطر للبيئية

االعتبارات البيئية موضع االهتمام عند وضع الخطط 

إلى الهدار المواد األولية للعملية الصناعية قد أدى 

واإلساءة للبيئية نتيجة للخطط الطموحة لتحقيق والطاقة 

جعل الفكر المحاسبي  مما ،النمو االقتصادي السريع

في محاولة منه للتوصل  األداءيولي اهتماما خاصا بهذا 

لألداء البيئي تحكمه المعايير نظام محاسبي شامل  إلى

عنه في تقارير دورية  اإلفصاحتم تو ،المحاسبة المناسبة
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المختلفة بالمعلومات المالية  األطرافت احتياجا تلبي

فيما يتعلق باستخدام  المنشآتالتي تساعد في تقييم كفاءة 

فائها بمسئوليتها اتجاه مواردها االقتصادية ومدي و

ازدادت ذلك ومع ، حماية البيئية والمحافظة عليها

اتجاه  ةالضغوط على الشركات للقيام لمسؤولياتها البيئي

المجتمع  وتنفيذا لمسئوليتها القانونية حياه األفراد داخل 

واالجتماعية واألخالقية واستجابة للشعور المتزايد 

بح ومن هذا المنطلق اص، بأهمية الحفاظ على البيئية

ل في المحافظة اعمطلوباً منها ان تشارك بشكل ف

وتعبر المعلومات المحاسبية ومواجهة المشاكل البيئية 

والضرورية التي تفيد البيئية من المعلومات الهامة 

مستخدمي التقارير المالية  في معرفة مدي وفاء الشركة 

 .بمسؤوليتها البيئية

 الدراسات السابقة:1-2

اهتمت العديد من الدراسات السابقة بموضوع      

المحاسبة البيئية وكيفية قياسها واإلفصاح عنها في 

 وفيما يلي عرض ألهم هذه الدراسات: القوائم المالية

(  هدفت 2018اسة الدراجي وآخرون )در .1

هذه الدراسة إلى معرفة معوقات تطبيق المحاسبة البيئية 

وقد استخدمت الدراسة مدخل دراسة حاالت محدودة 

كطريقة للبحث واعتمدت الدراسة على أسلوب 

المقابالت الشخصية كأداة لتجميع البيانات من الشركات 

شركات  (3المشاركة في الدراسة والتي بلغ عددها)

نفطية تابعة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط وتوصلت 

الدراسة إلى العديد من النتائج اهم  وجود معوقات تحد 

من تطبيق المحاسبة البيئية في الشركات المشاركة في 

الدراسة ومن بين هذه المعوقات ضعف الكوادر 

المحاسبية القادرة على االعتراف وقياس التكاليف 

ة حصر التكاليف البيئية، وعدم وجود البيئية ،صعوب

دليل محاسبي يتضمن الحسابات الخاصة بالتكاليف 

 البيئية.

هدفت هذه   (2011)دراسة الطاهر وآخرون .2

الدراسة إلى التعرف مدي التزام الشركة األهلية لإلسمنت 

باإلفصاح عن أدائها البيئي كما هدفت إلى التعرف على 

إبراز المعوقات التي تحول دون قيام الشركة محل 

الدراسة باإلفصاح عن أدائها البيئي، ولتحقيق أهداف 

الدراسة قام البحث بتصميم استبيان وزعت االستمارة 

على المجتمع الدراسة المتمثل في العاملين بقسم الشؤون 

المالية في الشركة األهلية المساهمة لصناعة اإلسمنت، 

( استمارة، وقد 36وكانت االستمارات الصالحة للتحليل )

حيث  اعتبر العدد المسترد عينة ممثلة لمجتمع الدراسة،

تم استخدام التحليل الوصفي لهذه البيانات واستخالص 

( SPSSالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) نتائجال

 :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

 

 

ال تقوم الشركة األهلية لإلسمنت باإلفصاح محاسبياً ●

 عن أدائها البيئي.

هناك العديد من المعوقات التي تحد من قيام الشركة ●

لبيئي األهلية لإلسمنت باإلفصاح محاسبياً عن أدائها ا

وإبراز هذه المعوقات قلة البرامج التعليمية للتعريف 

يئي صعوبة قياس بمتطلبات اإلفصاح عن األداء الب

عدم وجود قوانين ملزمة لإلفصاح و ،التكاليف البيئية

 عن األداء البيئي.

هدفت هذه الدراسة  (2014دراسة منصور، عمري). 3

إلى محاولة إيجاد مؤشر لإلفصاح اإللزامي  عن 

المعلومات البيئية سواء كانت مالية أو كمية أو وصفية 

والمتمثلة بالمعلومات األساسية  والخاصة باألداء البيئي 

بما يتناسب مع قطاع النفط في ليبيا، وبذلك باالسترشاد 

المنظمات بإصدارات المعايير الدولية والصادرة عن 

، وقد تم لقوانين والتشريعات المنظمة لذلكالمهنية وكذلك ا

استشارة ذوي الخبرة في هذا المجال من المحاسبين 

بديوان المحاسبة ومكاتب المراجعة الخاصة  وكذلك 

الشركات ذات الحساسية البيئية والمتمثلة بالمحاسبين 

باإلدارات المالية في شركات النفط الليبية والفنيين 

بإدارات حماية البيئية والمصارف التجارية وقد تم 

استخدام اإلحصاءات الوصفية من أجل الوصول إلى بنود 
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المعلومات البيئية اإللزامية الواجب اإلفصاح عنها بما 

يتالءم مع قطاع النفط بليبيا استرشاداً بإصدارات 

، وكانت ابرز المنظمات المهنية العالمية في هذا المجال

الدراسة عدم كفاية اإلفصاح اإللزامي البيئي  نتائج هذه

 بالقوائم والتقارير المالية وفقا آلراء ذوي المصلحة

(هدفت هذه الدراسة 2011والهنداوي) ،دراسة الفرح. 4

 المسؤوليةللتعرف على مدى اإلفصاح عن عناصر 

 األردنيةلتقارير السنوية للشركات ااالجتماعية في 

عمان ومعرفة اثر كل من  الصناعية المدرجة في بورصة

 اإلفصاححجم المبيعات وحجم الموجودات في درجة 

تم بناء مؤشر للمسؤولية االجتماعية ومن  أهدافولتحقيق 

عينة الدراسة  ثم فحص التقارير السنوية للشركات

للوقوف على مدى اإلفصاح والختبار فرضيات الدراسة 

للعينة الواحدة وكذلك االنحدار  t-testاستخدام اختبار 

البسيط، وتوصلت الدراسة إلى وجود تفاوت في مستوى 

اإلفصاح عن عناصر المسؤولية االجتماعية بين 

مازال دون المستوي المطلوب  اإلفصاحان  إالالشركات ،

 من عناصر لإلفصاحالنسبة المئوية  تتجاوزحيث لم 

مئوية  اعلى نسبة أما%( 43) المسؤولية االجتماعية

اإلفصاح عن الحماية البيئة حيث بلغت فكانت  لإلفصاح

%( وكذلك توصلت الدراسة إلى عدم وجود تأثير 73.6)

ذي داللة إحصائية بحجم الموجودات وحجم المبيعات في 

 مستوي اإلفصاح االجتماعي.

 مشكلة الدراسة 1-3

مراحل التطور  أحداثتعتبر المحاسبة البيئية      

ولقد نشا هذا التطور الحديث نتيجة لتزايد  المحاسبي

االهتمام بالبيئة حيث تعتبر قضية المحافظة على البيئية 

الضارة الناجمة عن العمليات الصناعية  األثارمن 

للمنظمات وخاصة في الصناعات التي يتولد عنها نفايات 

 كيميائية مثل صناعة اإلسمنت والنفط والغاز وغيرها.

 األداء إخضاعالرئيسي هو محاولة ويكمن الهدف      

 إلىلالطار النظري للمحاسبة للتوصل  البيئي للشركات

ص يعمل على قياس وتسجيل نظام محاسبي متخص

عنها في القوائم  واإلفصاحالبيئية ومراجعتها األنشطة 

المعلومات  مستخدميوالتقارير المالية لتلبية احتياجات 

ومدى وفاء  المنشاء أداءوالتي تساعدها بدورها في تقييم 

بمسؤوليتها اتجاه البيئية ومن هنا تتلخص مشكلة الدراسة 

  التالي:من خالل جملة من التساؤالت 

ألهمية  ما مدى ادراك الشركة االتحاد العربي  -1

 البيئي؟   المحاسبي القياس واإلفصاح

محل ة ما المعوقات التي تحول دون قيام الشرك -2

أدائها البيئي ضمن تقاريرها باإلفصاح عن الدراسة 

 المالية؟

تحسين  البيئي علىالمحاسبي هل يوثر اإلفصاح  -3

 جودة التقارير المالية؟

 الدراسة ضياتفر 1-4

 تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:     

 المحاسبي ال تدرك الشركة أهمية القياس واإلفصاح-1

 البيئي.

معوقات تحول دون قيام الشركة االتحاد  ال توجد -2

 باإلفصاح عن أدائها البيئي ضمن تقاريرها المالية.

ال يوثر اإلفصاح المحاسبي البيئي على تحسين جودة  -3

  التقارير المالية.

 أهداف الدراسة 1-5

تهدف هذه الدراسة للتعرف على القياس واإلفصاح      

ر المالية وذلك البيئي ودورها في تحسين جودة التقاري

 -:من خالل تحقيق األهداف األتية

 المحاسبي التعرف على أهمية القياس واإلفصاح -1

 البيئي.

لتعرف على المعوقات التي تحد من اإلفصاح البيئي ا -2

 . ضمن التقارير المالية للشركة محل الدراسة 

على البيئي المحاسبي التعرف على اثر اإلفصاح  -3

 .التقارير الماليةتحسين جودة 

 أهمية الدراسة 1-6

بانها تناولت احد  أهميتها الدراسة تستمد     

الموضوعات التي القت اهتماماً كبير على المستوى 
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، فعلى المستوى الدولي عقدت مجموعة الدولي والمحلي

حماية البيئة  والندوات الهادفة إلى من المؤتمرات

أما على المستوى المحلي وخاصة في أمريكيا وبريطانيا 

بشأن حماية 1982( سنة 7وبرغم صدور قانون رقم )

البيئة والئحته التنفيذية أال أنها لم يلقى اهتمام كبير من 

قبل الشركات في البيئة المحلية الن الشركات لم تعد 

 أخريات ياغتحقيق  إلىالربح فقط بل تمد  إلىتهدف 

التي تجعل  ألخرىا األسبابومن  ،المجتمع والبيئة اتجاه

   -يلي: هذه الدراسة مهمة ما

البعد االجتماعي للدراسة وتمثل في حماية المجتمع  -1

من األثار والممارسات البيئية الضارة الناتجة عن بعض 

 ممارسة بعض الشركات الصناعية.

تعد هذه الدراسة بمثابة دعوة لتطوير مهنة المحاسبة  -2

في الشركات  في مجال القياس واإلفصاح البيئي

    الصناعية الليبية.

  منهجية الدراسة 1-7

ومن أجل بناء اإلطار النظري للدراسة الحالية تم      

االعتماد على الدراسات العلمية المحكمة، وغيرها من 

أما فيما يتعلق بالجانب العملي  مصادر البيانات الثانوية.

للدراسة الحالية فتم االعتماد على استمارة االستبانة، وتم 

تصميمها بما يتماشى مع تساؤالت وأهداف الدراسة، 

حيث اشتملت استمارة االستبانة على جزأين استخدم 

الجزء األول في جمع البيانات الشخصية عن 

ة العلمية، المشاركين، وهي  الدرجة الوظيفية، والدرج

والتخصص العلمي، و سنوات الخبرة، أما الجزء الثاني 

من االستمارة فقد اشتمل على ثالث محاور رئيسية، 

حيث تناول المحور األول مدى ادراك الشركة ألهمية 

القياس واإلفصاح البيئي، أما المحور الثاني فيحاول 

التعرف على المعوقات التي تحول دون قيام الشركة 

البيئي ضمن تقاريرها البيئية، واشتمل المحور  باإلفصاح

الثالث على تأثير اإلفصاح البيئي على تحسين جودة 

( فقرة يسعى الباحث 21التقارير المالية ، وتم صياغة )

من خاللها لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، وتم استخدام 

التحليل الوصفي للبيانات األولية المتحصل عليها من 

استخالص النتائج باستخدام برنامج عينة الدراسة، و

، SPSSالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

((Statistical Package for Social 

Sciences   النسخة الثانية والعشرون، و تم ))

استخدام بعض المقاييس اإلحصائية التي يمكن من 

خاللها التعرف على خصائص الظاهرة محل الدراسة، 

النزعة المركزية، ومقاييس التشتت، وأهم هذه المقاييس 

واستخدم كل من التوزيعات التكرارية ، واختبار 

"Tرات التي يتضمنها "وذلك الختبار العالقة بين المتغي

 موضوع الدراسة.

 االطار النظري للدراسة

 المحاسبة البيئيةالتعريف  2-1

مجموعة من النشاطات  تعرف المحاسبة البيئية بانها     

التي تختص بقياس األداء االجتماعي البيئي وتحليله 

لوحدة محاسبية معينة وتوصيل المعلومات الالزمة إلى 

فئات والطوائف المختصة ، وذلك لغرض مساعدتهم في 

عملية تقييم القرارات 

 .(350،ص1990واتخاذها)الشيرازي،

سبة البيئية اأما وكالة حماية البيئة األمريكية عرفت المح

من ثالث أوجه )ناصر والخفاف :نقال عن: الدراجي 

 وآخرون(

هي عملية  :المحاسبة البيئية من الوجهة االقتصادية●

قياس وتحليل كمية وقيمة مدخالت عوامل اإلنتاج 

،وغالبا ما تعكس هذه المرحلة مستوى الرفاهية 

 االقتصادية للفرد والمجتمع.

هي  للمحاسبة المالية:المحاسبة البيئية كامتداد ●

مرحلة إعداد القوائم المالية وفق المعايير واألسس 

المحاسبية بحيث تتضمن هذه القوائم بيانات ومعلومات 

لآلثار البيئية المساعدة المستفيدين من هذه القوائم 

 كالمستثمرين والدائنين وحملة األسهم.

هي عملية  :اإلداريةالمحاسبة البيئية من الوجهة ●

 باألنشطةرتبطة موتحليل البيانات والمعلومات ال تحديد
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في التخطيط واتخاذ  اإلدارةالبيئية لغرض مساعدة 

، كقرارات تسعير المنتجات اإلدارية المختلفةالقرارات 

واالستمرار في إنتاج منتج معين ومتطلبات الجودة 

 وغيرها من القرارات اإلدارية.

 اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي 2-2

المتزايد من جانب الفكر  االهتمامبالرغم من      

انه مازال حديث العهد  أالالبيئي  باإلفصاحالمحاسبي 

كما ان  األخريوجد في البعض  في بعض الدول ويكاد ال

اغلب الدراسات المحاسبية البيئية لم تنتج مفهوما واضحا 

  وصريحا لإلفصاح البيئي.

فصاح  البيئي يعبر اإل (48،ص1998عرفها الحيالي )

عن األسلوب أو الطريقة التي بواسطتها تسطيع المنشآت 

إعالم المجتمع بأطرافه المختلفة عن نشاطاتها المختلفة 

ذات المضمون البيئي وتعد القوائم المالية أو التقارير 

 الملحقة بها أداة مناسبة لتحقيق ذلك 

( ان اإلفصاح عن األداء 2011ويرى الطاهر وآخرون)

 لإلدارة أهميةذو  في المنشآت الصناعيةالبيئي 

الخارجية والداخلية للشركة واألطراف والمستثمرين 

اإلدارة وذلك لتوفير المعلومات البيئية الالزمة لدعم 

والمستثمرين في اتخاذ قراراتهم؛ فضال عن الفوائد التي 

تعود على الشركات من هذا اإلفصاح سواء  المدى 

القصير أو على المدى الطويل األمر الذي ينعكس اثره 

 في النهاية على نتيجة نشاطها ومركزها المالي. 

(ان المعلومات الواجب 2007كما يشير جربوع)

 في االتي: اإلفصاح عنها تتثمل

 معلومات كمية )مالية(●

 اإلفصاحيتم خاللها  أساسيةمجاالت  أربعةيمكن تحديد  

في الميزانية ،قائمة الدخل،  متمثلةعن المعلومات الكمية 

وقائمة التدفقات النقدية،  قائمة التغير في حقوق الملكية،

تعبر عن مبالغ فعلية  بأرقامحيث يتم تضمين هذه القوائم 

نتيجة األحداث المالية التي قامت بها  أو تقديرية

 المنظمة.

 معلومات غير كمية)غير مالية(●

عن هذا الجانب في التقارير المحاسبية  اإلفصاحيتم 

بشكل وصفي من شانه ان يزيد من فهم المستخدم وثقته 

بالمبالغ النقدية الطاهرة في القوائم المالية اذا ان هذه 

بالمعلومات الكمية  مرتبطةتكون  المعلومات غالبا ما

عن المعلومات غير الكمية من خالل  اإلفصاحويتم 

أو ومن خالل قوائم مالية ملحقة  ،القوائم المالية الرئيسية

  .اإلدارةتقرير  إلى باإلضافةلهامشية لمالحظات اا

اإلفصاح عن المعلومات  اهمية2-2-1

 :المحاسبية البيئية

لومات سواء نتيجة لتزايد رغبات مستخدمين المع     

يتطلب تحديد  مما، خارجية أوكانوا اطراف داخلية 

عنها سواء  اإلفصاحنوعية المعلومات البيئية الواجب 

أو عن طريق قوائم ضمن القوائم المالية   اإلفصاحكان 

مستوي ادراك المستخدمين  وعليه فان اختالفملحقة ، 

للمعلومات جعل من المعلومات المالئمة لطرف معين قد 

الذي  األمرخر أتكون بالضرورة مالئمة لطرف  ال

 إعداد األولاحد خيارين  أماموضع معدو التقارير 

يلبي احتياجات  األغراضواحد متعدد   أنموذج

نماذج من التقارير على  إعدادالمستخدمين كافة، والثاني 

، وهذين الخيارين يكلفان ان تخدم كل نموذج فئة معينة

األمر الذي  والوقت والمال المنظمة الكثيرة من الجهود

بتحديد  FASBدعي مجلس معايير المحاسبة المالية 

نوع وطبيعة المعلومات البيئية الواجب اإلفصاح عنها 

ضمن التقارير المالية وتتمثل في ثالث محاور أساسية 

 . (180،ص2018)الدراجي واخروان،

 اإلفصاح عن اإلجراءات واألنشطة البيئية.●

اإلجراءات المحاسبة الخاصة بشؤون اإلفصاح عن ●

 البيئة.

 اإلفصاح عن األصول والخصوم والتكاليف البيئية●

ان هناك مجموعة من المعوقات (2010كما أشار ميالد)

 التي توتر سلباً على اإلفصاح المحاسبي البيئي واهمها 

 ضعف اهتمام اإلدارة بالقضايا المسؤولية االجتماعية● 

 اح المحاسبي البيئي.غياب اإللزام باإلفص● 
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 ضعف اهتمام الهيئات المهنية بمجال المحاسبة● 

عدم قدرة الشركات على تحمل األعباء المسؤولية ●

 االجتماعية.

 غياب البعد االجتماعي في تقييم نجاح الشركات●

وصف البيانات واإلجابة على تساؤالت  3-1

 الدراسة

 أداة جمع البيانات الالزمة للدراسة :  -1.1.3

لغرض تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم      

( فقرة يسعى الباحث 21وتم صياغة ) ،استمارة استبانة

 من خاللها اإلجابة عن تساؤالت الدراسة.

 التحليل اإلحصائي ومعالجة البيانات -2.1.3

يهدف إجراء العمليات اإلحصائية الالزمة لتحليل      

البيانات إلى استخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

SPSS  النسخة الثانية والعشرون، حيث تم استخدام

مقياس ليكرت الخماسي في أسئلة االستبانة، حيث كان 

، 2، 1) وهو متوسط القيم 3المتوسط القياسي  مساويا إلى 

، ولتحديد االتجاه السائد إلجابات الخمس( ل5، 4، 3

إلجابات أفراد العينة فقد تم تقسيم بدائل اإلجابة إلى خمس 

وهي ناتجة  0.8فترات متساوية بحيث يكون طول الفترة 

 (.1يبينه جدول رقم )هو وحسب ما  5على  4عن قسمة 

 لتحديد االتجاه السائد الستجابة أفراد العينة ( يبين طول الخاليا المستخدم1جدول )

 اتجاه الرأي المتوسط المرجح

 غير موافق بشدة 1.79 – 1

 غير موافق 2.59 – 1.8

 محايد 3.39 – 2.6

 موافق 4.19 – 3.4

 موافق بشدة 5 – 4.2

 أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات: -3.1.3

تتطلب عملية التحليل إلى حساب بعض       

المؤشرات التي يمكن االعتماد عليها في وصف 

الظاهرة من حيث القيمة التي تتوسط القيم أو تنزع 

إليها القيم، التي يمكن من خاللها التعرف على 

خصائص الظاهرة محل الدراسة، وكذلك إمكانية 

مقارنة ظاهرتين أو أكثر، ومن أهم هذه المقاييس 

س النزعة المركزية والتشتت، وقد تم استخدام مقايي

 اآلتي :

الحسابي وهو احد مقاييس النزعة المتوسط  -1

 المركزية ويستخدم الختبار الفرضيات اإلحصائية.

االنحراف المعياري وهو احد مقاييس التشتت  -2

ويستخدم لمعرفة مدى تقارب أو تباعد إجابات أفراد 

 العينة حول خيار معين.

 ( للعينة الواحدة الختبار الفرضيات.tر )اختبا -3

صدق  وتم ذلك من خاللصدق فقرات االستبانة : 

يدل الصدق على مدى قياس الفقرات ، والمحكمين

للظاهرة المراد قياسها وهو من الشروط الضرورية 

والالزمة لبناء االختبارات والمقاييس والصدق، وان 

أفضل طريقة لقياس الصدق هو الصدق الظاهري 

والذي هو عرض فقرات المقياس على مجموعة من 

الخبراء للحكم على صالحيتها. وقد تحقق صدق 

هرياً من خالل عرض الفقرات على المقياس ظا

مجموعة من المتخصصين في المحاسبة واإلحصاء، 

وقد تم األخذ في نظر االعتبار جميع المالحظات التي 

 قدمت من قبل المحكمين.

 :مجتمع الدراسة -4.1.3

تمثل مجتمع الدراسة في الشركة االتحاد العربي      

 لها،لمقاوالت لصناعة اإلسمنت والمصانع التابعة 

حيث اشتملت على الموظفين في األقسام المالية 

والتكاليف بالشركة محل الدراسة، والبالغ عددهم 
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( مفردة، وقد استخدم الباحث أسلوب المسح 48)

( استمارة، وكانت 48الشامل، فقام بتوزيع )

( استمارة وبنسبة 39االستمارات الصالحة للتحليل )

ترد عينة %(، وقد اعتبر العدد المس81.25بلغت)

 ممثلة لمجتمع الدراسة.

 

 

 

 ( االستمارات الموزعة على مجتمع الدراسة2جدول )

 االستمارات الموزعة
االستمارات 

 المفقودة

نسبة االستمارات 

 المفقودة

االستمارات 

 المستردة الصالحة 

    االستمارات  نسبة 

 الصالحة للتحليل

 48  9    18.75% 39 81.25%  

 

عرض وتحليل البيانات المتعلقة بمتغيرات  - 5.1.3

 الدراسة:

سة وفق الوصف اإلحصائي لعينة الدرا -1.5.1.3

 الخصائص والسمات الشخصية.

 الدرجة الوظيفية.-1

( أن مشاركا 3) جدولبينت النتائج في رقم ال     

إدارة الشؤون %( كان مديراً 2.6واحداً وما نسبته )

وما نسبته  اركا واحداً مشاإلدارية والمالية و

،  %( كان رئيس قسم الحسابات والميزانية2.6)

%( رئيس القسم 2.6ومشاركاً واحداً وما نسبته)

%( 92.2وما نسبته ) ( مشارك36، و)المالي

وهذا يبين أن المستويات ، موظف في القسم المالي

م موضوع الوظيفية ألفراد عينة الدراسة تخد

الدراسة، ويمكن االستفادة من البيانات المتحصل 

 عليها بدرجة كبيرة .

 توزيع أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفة (3رقم) الجدول

 النسبة التكرار المهنة

 %2.6 1 مدير إدارة الشؤون اإلدارية

 %2.6 1 رئيس قسم الحسابات والميزانية

 %2.6 1 القسم الماليرئيس 

 %92.2 36 موظف في القسم المالي

 %100 39 المجموع
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 ( ( توزيع أفراد العينة حسب الدرجة الوظيفة1الشكل رقم)

 . المؤهل العلمي2

( 4( أن )4رقم ) جدولبينت النتائج في ال     

 %( يحملون مؤهل10.25وما نسبته ) ينمشارك

 (71.80) ما نسبته مشاركاً و (28و) الماجستير،

( مشاركين وما 7البكالوريوس، و)يحملون مؤهل 

%( كانت مؤهالتهم الدبلوم العالي، 17.95نسبته )

وهذا يشير إلى أن المعلومات المتحصل عليها ناتجة 

عن مؤهالت علمية لها دراية جيدة في أساليب جمع 

 البيانات عن طريق االستبانة.

 توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية (4الجدول رقم)

 النسبة تكرارال المؤهل العلمي

 %17.95 7 دبلوم عالي

 %71.80 28 بكالوريوس

 %10.25 4 ماجستير

 %0 0 دكتوراه

 %100 39 المجموع

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب الدرجة العلمية2الشكل رقم)

  . التخصص3

 (38)( أن 5)رقم جدولأظهرت النتائج في ال     

%( متخصصاً في 97.4)مشاركاً وما نسبته

بالنسبة  واحدا ومبحوثاالمحاسبة، 

مما يعطي  في االقتصاد، متخصصا%(2.6)

بالثقة آلراء أفراد عينة الدراسة استناداً  انطباعا

أن يكون له أثر ، وهذا من شأنه خصصاتهم العلميةلت
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 .االستبانةإيجابي على البيانات المتحصل عليها من استمارة 

 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي (5الجدول رقم)

 النسبة التكرار التخصص

 %97.4 38 محاسبة

 %0.0 0 إدارة أعمال

 %2.6 1 اقتصاد

 %0.0 0 تمويل ومصارف

 

 

 ( توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي3)الشكل  

 . الخبرة العلمية4

( 21( أن )6بينت النتائج في الشكل رقم )     

اقل  %( كانت خبرتهم53.85وما نسبته ) مشاركاً 

( مشاركاً وما نسبته 11و) سنوات،5من 

 9سنوات إلى  5 %( خبرتهم كانت28.20)

%( 12.82وما نسبته ) ( مشاركين5، و)سنوات

( 2و)سنة ، 14سنوات الى10كانت خبرتهم 

 15%(كانت خبرتهم 5.13نسبته ) مشاركين وما

وهذا يشير إلى أن المعلومات المتحصل عليها  فاكثر،

 ناتجة عن خبرة ال بأس بها في الشركة.

 حسب الخبرة( توزيع أفراد العينة 6) الجدول

 النسبة تكرارال سنوات الخبرة

 %53.85 21 سنوات5اقل من 

 %28.20 11 سنوات 9سنوات إلى 5من 

 %12.82 5 سنة14سنوات إلى 10من 

 %5.13 2 سنة فاكثر15من

 %100 39 المجموع
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 ( توزيع أفراد العينة حسب الخبرة4الشكل رقم)

  لمحاور الدراسة التحليل الوصفي 3-2

لتحديد اتجاه اإلجابات تم تحديد طول الفترة بـ      

 5على  4ج عن قسمة وهذا الطول نات وحدة،  0.8

( يكون اتجاه اإلجابة غير 1.79 – 1):وفقاً لآلتي

( يكون اتجاه اإلجابة  2.59 – 1.8موافق بشدة ، )

( يكون اتجاه اإلجابة 3.39 -2.6غير موافق ، )

( يكون اتجاه اإلجابة موافقاً 4.19 - 3.4محايداً ، )

 ( يكون اتجاه اإلجابة موافقاً بشدة.5 – 4.2، )

ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة حول مدى تحقق      

(، فيكون T-Testمحاورها تم استخدام االختبار )

المحور إيجابياً )المستوى مرتفع( إذا كانت قيمة 

( وقيمة متوسط 0.05الداللة اإلحصائية أقل من )

االستجابة إلجمالي المجال أكبر من قيمة متوسط 

(، ويكون سلبياً )المستوى منخفض( إذا 3القياس )

كانت قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار أقل من 

جابة إلجمالي المجال ( وقيمة متوسط االست0.05)

أقل من قيمة متوسط القياس، ويكون المحور متوسطاً 

)ال سلبياً وال إيجابياً( إذا كانت قيمة الداللة 

 (.0.05اإلحصائية لالختبار أكبر من )

ما مدي ادراك الشركة ألهمية القياس أوالً : 

 واإلفصاح البيئي. 

أما في ما يتعلق بالبيانات المتحصل عليها من     

استمارة االستبانة فقد بينت النتائج في الجدول رقم 

ادراك الشركة االتحاد ألهمية ( أن فقرات محور 7)

جميعها في خانة  كانتالقياس واإلفصاح البيئي 

 .المحايد 

 

واإلفصاح القياس  ألهميةادراك الشركة لمتغيرات ونتائج التحليل الوصفي  ( التوزيعات التكرارية7جدول رقم )

 البيئي

دد الفقرة ت
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 ال

 0.977 محايد 2.69 17.20 0.000 39 تدرك الشركة مفهوم المحاسبة البيئية 1

2 
تدرك إدارة الشركة أهمية إعداد الدراسات لتقييم األثر 

 البيئي واالجتماعي لمشروعاتها.
 1.117 محايد 2.74 15.33 0.000 39
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3 
تهتم إدارة الشركة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة التي 

 األقل ضررا بالبيئة والمجتمع.
 1.055 محايد 2.87 16.98 0.000 39

4 
هناك اهتمام واضح من اإلدارة لتطبيق اإلفصاح 

 المحاسبي البيئي.
 

39 
0.000 

 
13.84 

 
 1.260 محايد 2.79

5 
هناك اطالع من قبل األفراد العاملين في األقسام 
المالية على المستجدات في مجال اإلفصاح المحاسبي 

 البيئي وتطبيقاتها.
 1.284 محايد 2.26 12.96 0.000 39

6 
هناك رغبة من قبل الشركة في تطوير ألنظمة 
المحاسبية تتفق مع متطلبات اإلفصاح المحاسبي 

 البيئي.
 1.087 محايد 2.64 15.16 0.000 39

7 
تهتم اإلدارة بتدريب المحاسبين وتطويرهم في مجال 

 القياس واإلفصاح البيئي.
 0.928 محايد 3.07 20.69 0.000 39

 (2018/  )ديسمبر المصدر : نتائج الدراسة الميدانية

ادراك الشركة ألهمية القياس واإلفصاح  ولتحديد     

اعلى  ( بينت أن7فإن النتائج في الجدول رقم ) البيئي

الخاص بالفقرة تهتم اإلدارة (3.07متوسط حسابي )

س بتدريب المحاسبين وتطويرهم في مجال القيا

واإلفصاح البيئي، وان اقل معدل لتوسط الحسابي 

( الخاص بالفقرة هناك اطالع من قبل 2.26هو)

األفراد العاملين في األقسام المالية على المستجدات 

إن النتائج في و في مجال اإلفصاح المحاسبي البيئي،

الجدول بينت أن قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار 

ومن ، (0.05) ( وهي أقل من0.000تساوي )

 R Square( نالحظ ان قيمة 8الل الجدول رقم )خ

وهو يوضح ان متغير ادرك  0.479قيمته  تمثل ما

، المحاسبي البيئي واإلفصاحالقياس  ألهميةالشركة 

وبمعني آخر ساهم في شرح اإلفصاح المحاسبي عن 

% 52.1% وان ما نسبته 47.9األداء البيئي بنسبة 

تطرق لها الدراسة توضح متغيرات أخري لم ت

والبالغة  Fباإلضافة إلى ذلك نالحظ ان قيمة 

تبين جودة العالقة بين األدراك واإلفصاح  4.079

وبذلك يمكن القول بانها تم رفض المحاسبي البيئي، 

التي تنص  وقبول الفرضية البديلة الصفريةالفرضية 

على ان الشركة ال  تدرك الشركة أهمية القياس 

 .البيئيالمحاسبي واإلفصاح 

 يوضح نتائج اختبار الفرضية األولي وذلك كما يلي: (8جدول)

 .R R Square T-test F Sig المتغيرات المستقلة

 0.003 4.079 5.016 0.479 0.692 ادراك الشركة أهمية القياس واإلفصاح المحاسبي البيئي

 

المعوقات التي تحول دون قيام الشركة محل –ثانياً 

الدراسة باإلفصاح عن أدائها البيئي ضمن تقاريرها 

  ؟المالية 

أظهرت النتائج المتحصل عليها من االستبانة       

( 3( موافقة أفراد العينة على )9في الجدول رقم )

المعوقات التي تحول دون قيام  فقرات من فقرات

الدراسة باإلفصاح عن أدائها البيئي الشركة محل 

، واتفاقهم المحدود )محايد(  ضمن تقاريرها المالية

 محور.هذا ال من ( فقرات4على )

المعوقات التي تحول دون قيام  لمتغيرات محورونتائج التحليل الوصفي  ( التوزيعات التكرارية9جدول رقم )

 باإلفصاح عن أدائها البيئي ضمن تقاريرها الماليةالشركة محل الدراسة 
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1 
عدم توفر نظام محاسبي متكامل يفئ بأغراض قياس 

 واإلفصاح عن األداء البيئي.
 1.059 محايد 3.33 19.64 0.000 39

2 
قصور في أنظمة التكاليف وخاصة في تحديد  وجود

 وقياس التكاليف البيئية.
 0.995 موافق 3.46 21.70 0.000 39

3 
عدم وجود دفاتر وسجالت محاسبية خاصة باألنشطة 

 البيئية
 0.916 محايد 3.28 22.37 0.000 39

 1.012 محايد 3.35 20.71 0.000 39 عدم وجود معايير محاسبية تتعلق باإلفصاح البيئي. 4

5 
عدم وجود قوانين تلزم الشركات باإلفصاح عن أدائها 

 البيئي
 1.071 موافق 3.56 20.78 0.000 39

6 
عدم وجود طريقة محددة وواضحة لإلفصاح عن األداء 

 البيئي في القوائم المالية.
 1.183 محايد 3.38 17.85 0.000 39

7 
عدم تتدخل الدول بوضع قوانين تلزم الشركات باإلفصاح 

 عن أدائها البيئي.
 0.965 موافق    3.58 23.21 0.000 39

(2018/ ديسمبر المصدر : نتائج الدراسة الميدانية )

( 9في الجدول رقم )الواردة النتائج  استنادا إلى     

هناك تبايناً واختالفاً في المعوقات التي بينت أن 

البيئي  أدائهاعن  باإلفصاحتحول دون قيام الشركة 

ضمن تقاريرها المالية حيث كان عدم تتدخل الدول 

 أدائهاعن  باإلفصاحبوضع قوانين تلزم الشركات 

هذه المعوقات  وقد بلغ متوسط الحسابي  إبرازالبيئي 

وجود قوانين تلزم ( يلي ذلك عدم 3.58) لهذه الفقرة

البيئي بمتوسط حسابي  أدائهاعن  باإلفصاحالشركات 

قصور أنظمة  أيضا األخرىوقات عمومن ال(3.56)

التكاليف وخاصة في تحديد وقياس التكاليف البيئية 

،وعدم وجود طريقة محددة وواضحة لإلفصاح عن 

األداء البيئي في القوائم المالية ، وعدم وجود معايير 

علق باإلفصاح البيئي ، وعدم توفر نظام محاسبية تت

محاسبي يفئ بأغراض القياس واإلفصاح عن األداء 

عدم وجود دفاتر وسجالت محاسبية  وأخرهاالبيئي، 

البيئية، وكان متوسط الحاسبي لهذه  باألنشطةخاصة 

-3.33-3.35-3.38-3.46على التوالي) المعوقات

لة النتائج في الجدول أن قيمة الدالبينت   (3.28

وهي أقل من  0.000اإلحصائية لالختبار تساوي 

المعوقات التي تحول دون قيام  ( ، أي أن0.05)

الشركة محل الدراسة باإلفصاح عن أدائها البيئي 

ومن خالل الجدول  ،مرتفعاً  ضمن تقاريرها المالية

تمثل ما  R Square( نالحظ ان قيمة 10رقم )

وهو يوضح ان متغير معوقات التي  0.157قيمته 

تحول دون قيام الشركة باإلفصاح عن ادائها البيئي، 

وبمعني آخر ساهم في شرح  اثر المعوقات على 

% 15.7اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي بنسبة 

% توضح متغيرات أخري لم 84.3وان ما نسبته 

ذلك نالحظ ان  تتطرق لها الدراسة باإلضافة إلى

تبين جودة العالقة بين  0.827والبالغة  Fقيمة 
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وبالتالي يتم  المعوقات واإلفصاح المحاسبي البيئي

 لصفريةوقبول الفرضية ا البديلةرفض الفرضية 

قيام  التي تنص على وجود معوقات تحول دون

الشركة محل الدراسة باإلفصاح عن أدائها البيئي 

 .ضمن تقاريرها المالية

 (يوضح نتائج اختبار الفرضية الثانية وذلك كما يلي:10جدول)

 .R R Square T-test F Sig المتغيرات المستقلة

 0.573 0.827 1.525 0.157 0.397 اإلفصاح المحاسبي البيئي معوقات

 

اإلفصاح المحاسبي البيئي على تحسين  تأثير -ثالثاً 

   .جودة التقارير المالية

أما بخصوص النتائج المتحصل عليها من      

 غير موافقتهم( 11االستبانة  فقد بين الجدول رقم )

 تأثيرمحور من فقرات  (4)أفراد العينة على 

المحاسبي على تحسين جودة التقارير  اإلفصاح

 على باقي فقرات المحور. حايدومالمالية 

تأثير اإلفصاح المحاسبي البيئي على  لمتغيراتونتائج التحليل الوصفي  ( التوزيعات التكرارية11جدول )

 تحسين جودة التقارير المالية
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1 
هناك تأثير لإلفصاح المحاسبي البيئي على جودة التقارير المالية 

 للشركة.
 

39 
 
0.000 

 
 1.207 محايد 2.74 14.18

2 
اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في التقارير المالية للشركة 

 هاما لوقوف مستخدمي التقارير المالية على األثار البيئة للشركة.
 1.128 محايد 2.87 15.89 0.000 39

3 
يساعد اإلفصاح البيئي في التقارير المالية على تحسين صورة 

 سمعة الشركة لدى العمالء.
39 0.000 13.10 2.23 

غير 
 موافق

1.062 

4 
يساعد اإلفصاح البيئي على تحسين مستوى األداء االقتصادي 

 للشركة
39 0.000 13.18 2.05 

غير 
 موافق

0.971 

5 
يساهم اإلفصاح المحاسبي البيئي في رفع سمعة الشركة وتحسين 

 صورتها أمام المجتمع.
39 0.000 15.20 2.10 

غير 
 موافق

0.994 

6 
يساهم اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في التقارير المالية في 

 استثماراتها.زيادة حجم نشاط الشركة والتوسع في 
 1.034 محايد 2.66 16.09 0.000 39

7 
يساعد اإلفصاح البيئي المستثمرين في رؤية بوضوح السياسات 
التي تطبقها المنشاة لحماية البيئة ،ومن ثم ترشيد قرارتهم المتعلقة 

 بالمنشاة
39 0.000 12.98 2.17 

غير 
 موافق

1.048 

 (2018ديسمبر /الميدانية )المصدر : نتائج الدراسة 

في الجدول رقم الواردة النتائج استنادا إلى      

(الخاص 2.87ان اعلى متوسط حسابي ) ( بينت11)

بالفقرة اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في 

التقارير المالية للشركة هاما للوقوف مستخدمي 

التقارير المالية على األثار البيئية للشركة، وان اقل 

الخاص بالفقرة  (2.10الحسابي) متوسطمعدل ل

يساهم اإلفصاح المحاسبي البيئي في رفع سمعة 

الشركة وتحسين صورتها أمام المجتمع ، وهذا القيم 
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بينت أن كما ( 3من قيمة متوسط القياس )اصغر 

ساوي صفراً، وهي قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار ت

ومن خالل  وهذ المعنوية منخفضة،(0.05أقل من )

 R Square( نالحظ ان قيمة 12الجدول رقم )

وهو يوضح ان متغير جودة  0.428تمثل ما قيمته 

 في شرح   التقارير المالية ، وبمعني آخر ساهم

 اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئيوتوضيح اثر 

وان ما  %42.8بنسبة  على جودة التقارير المالية 

% توضح متغيرات أخري لم تتطرق 57.2نسبته 

 Fلها الدراسة باإلضافة إلى ذلك نالحظ ان قيمة 

تبين جودة العالقة بين اإلفصاح  4.942والبالغة 

وبالتالي  وجودة التقارير المالية  المحاسبي البيئي

والتي تنص  تم قبوله لبديلةيمكن القول ان الفرضية ا

ال يوثر اإلفصاح المحاسبي البيئي على جودة 

.ورفض الفرضية الصفرية  التقارير المالية

 (يوضح نتائج اختبار الفرضية الثالثة وذلك كما يلي:12جدول) 

 .R R Square T-test F Sig المتغيرات المستقلة

 0.002 4.942 2.797 0.428 0.654 جودة التقارير المالية

 النتائج -

 -التالية:إلى مجموعة من النتائج  خلصت الدراسة

تدارك شركة االتحاد العربي للمقاوالت أهمية ال  -1

القياس واإلفصاح البيئي، ويتضح ذلك من خالل 

 تدني الوسط الحسابي إلجابات هذا المتغير.

شركة هناك العديد من المعوقات التي تحد من قيام -2

االتحاد باإلفصاح البيئي ضمن تقاريرها المالية، 

 ولعل إبرازها ما يلي:

عدم توفر نظام محاسبي متكامل يفئ بأغراض -

 قياس اإلفصاح عن األداء البيئي.

التكاليف وخاصة في تحديد وقياس  أنظمةقصور -

 تكاليف البيئية.

عدم وجود قوانين تلزم الشركات باإلفصاح عن -

 .أدائها البيئي

 عدم  وجود معايير محاسبية تتعلق باإلفصاح البيئي -

عدم تتداخل الدولة بوضع قوانين تلزم الشركات -

 بالفصاح عن أدائها البيئي .

ال يوثر اإلفصاح المحاسبي البيئي على تحسين  -3

ويتضح ذلك من خالل تدني جودة التقارير المالية 

ا كان مالوسط الحسابي إلجابات هذا المتغير حيث 

 .(2.10-2.74بين )

 التوصيات

ضرورة تطوير النظام المحاسبي للشركة محل  -1

الدراسة بما يتالءم مع متطلبات اإلفصاح عن األداء 

 البيئي.

إقامة الدورات والبرامج التدريبية للعاملين بقسم -2

المالي وقسم التكاليف والحسابات والميزانية على 

التقارير المالية كيفية القياس واإلفصاح البيئي ضمن 

. 

قيام الدولة بي اإللزام الشركات باإلفصاح عن -3

وكذلك إيجاد   ،أدائها البيئي ضمن تقاريرها المالية

ب موحد للتعبير واإلفصاح البيئي.أسلو

 المراجع

المسماري، الدراجي، حسن احمد؛ الفضلي، خالد زيدان؛  -1

(معوقات تطبيق المحاسبة البيئية، مجلة 2018إيهاب حمزة)

 دراسات محاسبية نقابة المحاسبين ،العدد األول ،طرابلس.

صالح، نصر،  الطاهر،عادل البهلول؛ المصري، تيسير؛-2

اإلفصاح المحاسبي عن األداء البيئي في الشركة (2011)

علوم االقتصادية ، مجلة جامعة دمشق الاألهلية لإلسمنت بليبيا

 .،العدد األول27المجلد والقانونية،
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مدى تطبيق القياس  (2007)الجربوع،يوسف محمود،-3

واإلفصاح في المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية بالقوائم 

 آلراءالمالية في الشركات بقطاع غزة)دراسة استكشافية 

ورؤساء أقسام المحاسبة في الشركات الصناعية  ديرينلما

مجلة الجامعة اإلسالمية، المجلد (همة العامة في قطاع غزةالمسا

 ،العد األول.15

( نظرية المحاسبة، 1990الشيرازي، عباس المهدي،)-4

 الطبعة األولي)الكويت، دار السالسل للنشر(.

( إجراءات القياس المحاسبي 1998الحيالي، وليد ناجي،)-5

 .71لثلوث البيئية، مجلة التعاون الصناعي ، العدد

(، معوقات 2010ميالد، عصام عبدالحفيط عبدالسالم) -6

اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية في القوائم 

المالية، دراسة تطبيقية على الشركات النفطية الليبية ،رسالة 

رة، جامعة قاريونس كلية االقتصادماجستير غير منشو

Abstract 

This study aimed to keen on the effectiveness of environmental accounting disclosure on the fare financial statements 

as well as the challenges, which, face the company under research of applying the accounting disclosure. Collecting 

data in this study dependent on distributing approximately 48 questionnaires on the Cost and financed departments of 

the company and census method has been adopted because of the small size of the population study, where, the 

percentage of  respondents was around 81.25%. Furthermore, SPSS  software used as a great statistical technique for 

analyzing data. Finally, this study has reached the outcomes as shown bellow: 
1-Al-etehad Alarabi company has no awareness of the propriety  of the accounting disclosure . 
2-There are many challenges face the company to disclosure about environmental accounting such as less regulations 

to force the company to disclosure. 

3-the Accounting disclosure disable to produce fare financial statements. 
In addition, to that, this study recommended to such important points built. as shown bellow:   
 1-The company must develop its accounting system ,which, helps to disclosure about the environmental accounting. 

2-The employments in financial department should be trained and has such training courses about accounting 

disclosure . 

3-The Government should imperative the companies to express about its accounting disclosure in its financial 

statements. 

Keg words: Environmental  Accounting,  Environment disclosure and financial reports. 

 


