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في الدول  اإلسمنتخص مشكلة الدراسة في اإلجابة على التساؤل الرئيسي التالي "ما مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في شركات تتل الملخص :

بصفة خاصة؛ وذلك الليبية والمصرية  البيئتينالعاملة في  اإلسمنتمدى توفرها في شركات  إلىالتعرف على هذه المقومات و إلى"حيث  تهدف الدراسة  النامية

ويتكون االعتماد على المنهج االستنباطي االستقرائي،  يق هدف الدراسة تم  قولتح ،ما للتعرف على مدى توفرها في باقي الدول النامية حدا   إلىكمؤشر مقبول 

العاملة في كل من ليبيا ومصر كمثال على  اإلسمنتركات محاسبين في اإلدارة العليا وإدارة التكاليف والمالية في شالمدراء ورؤساء األقسام ومجتمع الدراسة من 

مصر(،  ،الدولتين )ليبيا كلتاسمنت من إمن ثالث شركات  على عينة الدراسة المتكونة تصميم استبيان و توزيعه حيث تم   ،باقي الشركات العاملة في الدول النامية

ما على  حدا   إلىالعاملة في كل من ليبيا ومصر، وهو يعد مؤشر مقبول  اإلسمنتة في شركات يئتوفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف البي إلىوتوصلت الدراسة 

 في البيئية التكاليف محاسبة وتطبيق الستخدام الجيد التخطيطالدراسة بضرورة العاملة في باقي الدول النامية. وأوصت  اإلسمنتتوفر هذه المقومات في شركات 

ن تحظى محاسبة التكاليف البيئية بمساحة في مقررات تدريس علم المحاسبة لطالب الجامعات في أ، وضرورة خاصة بصفة ريةوالمص الليبية اإلسمنت شركات

 البيئات النامية بصفة عامة، وفي ليبيا ومصر بصفة خاصة.

 .اإلسمنتشركات  البيئية،محاسبة التكاليف البيئية، التكاليف  الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: The problem of the study is to answer the following main question: "What is the availability of the 

components of the application of environmental cost accounting in cement companies in developing countries?" 

The study aims at identifying these elements and their availability in the cement companies working in the Libyan 

and Egyptian environments in particular. The study community consists of the managers and heads of departments 

and accountants in the senior management and the management of costs and finance in the cement companies 

operating in the From Libya and Egypt as an example of the rest of the companies in developing countries. A 

questionnaire was designed and distributed to the sample of the study consisting of three cement companies from 

both countries (Libya, Egypt). The study concluded that the cost of environmental accounting is available in the 

cement companies operating in Libya and Egypt, which is a acceptable indicator of the availability of these 

ingredients in cement companies operating in other developing countries. The study recommended the need for 

good planning for the use and application of the environmental cost accounting in the Libyan and Egyptian cement 

companies in particular, and the need for the accounting of environmental costs in accounting courses for 

university students in developing environments in general and in Libya and Egypt in particular. 

Keywords: Environmental Cost Accounting, Environmental Costs, Cement Companies.
 

 

يشهد العالم اليوم سواء على مستوى الدول  مقدمة: -1

ً متزايداً باألداء البيئي،  النامية أو المتقدمة منه اهتماما

التشريعات لحماية  إصدار العديد من إلىاألمر الذي أدى 

ً بين   أغلبالبيئة في مختلف دول العالم، حيث نجد اتفاقا

 ة على القوانين في مختلف دساتير الدول النامية والمتقدم

 

حماية البيئة من مخاطر التلوث، كما إن على حد السواء 

 محاسبةبمتزايداً اهتماماً  مؤخراً  الفكر المحاسبي قد أولى

مدخلين لمواجهة خطر  إلى أشارحيث  ،البيئية التكاليف

التلوث البيئي وهما مدخل تكاليف الوقاية حيث تتحمل 

بيئية، الشركات العديد من التكاليف لمنع األضرار ال
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 إلىتهدف ومدخل تكاليف العالج وذلك باتباع أساليب 

األثار البيئية أو معالجة تلك األثار بعد  التقليل من

 ،، حيث ال يمكن حماية البيئة بدون تكاليف]1[ وقوعها

 المساعدة على حلالمحاسبة في مهنة  دور هنا يبرزو

لمعلومات لوذلك بتوفيرها  ،ةيالبيئ مشاكلالقضايا وال

ة والتي تفيد اإلدارة يالبيئ باألنشطة الية المتعلقةالم

 .]2[والمستثمرين في اتخاذ القرارات

 لدراسات السابقة:ا -2

ه بما يقوم  اةقام الباحثين في الدول النامية بمجار    

ن موذلك بالقيام بالعديد  ،الباحثين في الدول المتقدمة

سة درا األبحاث في هذا المجال منها على سبيل المثال

أن هناك مجموعة من  إلىالتي توصلت  ]3[عياض

اً وفقااللتزام البيئي للمؤسسات  درجةالعوامل تتحكم في 

 إلى، كما توصلت الدراسة للتشريعات البيئية الصادرة

أن هذه التشريعات جعلت المؤسسات الجزائرية تحت 

التهديد في حال مخالفة هذه التشريعات، ومن ناحية 

االقتصادية بشكل كبير في  أخرى ساعدت األدوات

فع األمر الذي د، تحفيز هذه المؤسسات لالهتمام بالبيئة

 اعتماد سلوك أكثر إلىلوثة للبيئة تلك المؤسسات الم  

ئة لبيمسؤولية تجاه البيئة، كما أن حجم األخطار المهددة ل

ظهور وزيادة الوعي البيئي لدى الرأي العام  إلىأدى 

مارسها األطراف ذات ضغوطات ت إلىل والذي تحو  

و عد البيئي المصلحة على المؤسسة بهدف دمج الب  

 ]4[. كذلك اتفقت دراسة كل من بن عمارةاالهتمام به

تنص على التي قانونية النصوص العلى غياب  ]5[وحمد

وجوب قيام المؤسسات الجزائرية باإلفصاح عن أدائها 

 كأن هنا إلىالبيئي في القوائم المالية، كذلك توصلتا 

 ً لدى المؤسسات بأهمية  بدرجة عالية إدراكاً ووعيا

 . المحاسبة عن األداء البيئي

ً من ق      بل الباحثين في كذلك كان هناك اهتماماً واضحا

من خالل  ]6[سمرة ، حيث خلص أبوالبيئة الفلسطينية

شركات المساهمة المدرجة في على الدراسة ميدانية 

معوقات تحد  ودوج إلىسوق فلسطين لألوراق المالية 

من اإلفصاح المحاسبي عن المسؤولية البيئية في 

ضعف  يذكر منها ،المالية لهذه الشركاتتقارير ال

التشريعات المتعلقة باإلفصاح عن المسؤولية البيئية 

واالجتماعية، وضعف اهتمام الجمعيات المهنية )حقوق 

اإلنسان، حماية البيئة، حماية المستهلك( نحو تحمل 

مسؤوليتها تجاه البيئة. كما جاءت دراسة الشركات 

عبر مع ذلك، من خالل نتائج توصل إليها  متفقة]7[اللولو

دراسة ميدانية على الشركات الصناعية في قطاع غزة، 

توفر الوعي البيئي الكافي لدى  عدم إلىحيث أشارت 

 إلى اإلدارة العليا في الشركات الصناعية، كذلك

العليا في الشركات  انخفاض مستوى إدراك اإلدارة

الصناعية للمزايا والفوائد المتحققة من تطبيق محاسبة 

 التكاليف البيئية.

ومن الدراسات التي أجريت في الدول النامية كذلك ما    

قام به الباحثين في المملكة العربية السعودية، حيث قام 

تطبيقية على قطاع  بدراسة ]8[كل من زهران وآخرون

أن أحد مظاهر  إلىمملكة، وخلصوا بال اإلسمنتصناعة 

جودة في اإلطار الفكري الحالي لعلم والقصور الم

في عدم مقدرته على تقديم إجابات  يتمثل المحاسبة

على سبيل  ةمشاكل التي تواجه المحاسبالقاطعة لعدد من 

المثال قياس تكلفة التلوث البيئي الذي تحدثه الوحدات 

ألنشطة الضارة االقتصادية نتيجة ممارستها لبعض ا

ت في البيئة السعودية بالبيئة. ومن الدراسات التي تم  

من حيث كانت دراسة استطالعية  ]1[السعد دراسة أيضاً 

وجهة نظر المراجعين الخارجيين تجاه المراجعة البيئية، 

أن االهتمام بالمراجعة  إلىوقد توصلت الدراسة 

أهمية  أكدت علىكما والمحاسبة البيئية اليزال ضعيفاً، 

تدخل الدولة بسن القوانين والتشريعات الملزمة وعلى 

  أهمية وجود معايير محاسبة ومراجعة بيئية سعودية.

اث بهذا ح  اهتم الب   حيثفي دولة الكويت  الحالكذلك 

الجانب من مواضيع المحاسبة على سبيل المثال دراسة 

أجريت على الشركات الصناعية  والتي ]9[الدوسري

سوق الكويت لألوراق المالية، و خلصت  المدرجة في

أن هناك أثر اللتزام اإلدارة العليا بالمعايير  إلىالدراسة 
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 إلىالبيئية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، كذلك 

معوقات تحول دون تطبيق محاسبة التكاليف  وجود

البيئية منها عدم إدراك الموظفين لطرق تبويب التكاليف 

ئم المالية، وعدم قدرة األساليب التقليدية البيئية في القوا

 على توفير المعلومات الالزمة. 

اث هتماكذلك     اليف في العراق بمجال محاسبة التك البح 

التي أجريت و ]10[حيث توصلت احدى الدراساتالبيئية، 

 عدم إلىعلى عدد من الشركات الصناعية العراقية، 

ن لبيئية، كما ألمحاسبة التكاليف ا هذه الشركات تطبيق

الشركات في البيئة العراقية تواجه عدد من الصعوبات 

 عدممنها نقص معرفة اإلدارة بأساليب المحاسبة البيئية و

 سن القوانين والتشريعات التي تلزم الشركات الصناعية

بالقيام باإلجراءات المحاسبية البيئية وعدم توفر 

. البيئية المعلومات التفصيلية لتطبيق أساليب المحاسبة

التي أجريت على و [5] دراسة حمد توصلتفي سورية و

 ن الشركة تقومأ إلىالشركة الخماسية للغزل والنسيج، 

كما  ،عنها واإلفصاحبقياس بعض التكاليف البيئية 

 حواإلفصان قياس التكاليف البيئية أ إلىتوصلت الدراسة 

ي فعنها يؤثر بشكل إيجابي في رفع كفاءة األداء البيئي 

ت المبيعا أوالشركة من خالل تأثيرها في زيادة اإلنتاج 

 وتقليل المخاطر البيئية وزيادة السالمة المهنية.

اث في ليبيا كذلك على الصعيد الوطني اهتم البح     

ً  ،بأهمية المحاسبة البيئية دراسة كل من  توصلتفحديثا

أجريت على شركة الحديد  والتي ]11[شعبان والقيصر

أن الشركة لديها أداء بيئي متميز، وتبذل  إلىوالصلب 

لم  ذلك التميزمجهودات كبيرة للحفاظ على البيئة، إال أن 

 ،الممارسات المحاسبية داخل الشركة اً فييرافقه تطور

حيث أنها لم تطبق المحاسبة اإلدارية البيئية، وكذلك 

أن هناك صعوبة في قياس التكاليف البيئية،  إلىتوصلت 

المحاسبة  أقساميق وتعاون وثيق بين وعدم وجود تنس

 ً عدم وجود اهتمام من إلى واإلدارات األخرى، وأيضا

توصلت دراسة ياسين  كمابل المجتمع بالقضايا البيئية. ق  

بأخذ قياسات بيئية  الشركة تقومأن  إلى ]12[وآخرون

داخلها لقياس االنبعاثات والملوثات األخرى، إال أنها لم 

تتأكد من  حتى ارج حدود الشركةتقم بإجراء قياسات خ

وتتعرف على نوعية الملوثات  قياسات المجتمع المحلي

أن الشركة  إلىويرجع ذلك السبب ، األخرى إن وجدت

ً في موجودة في منطقة صناعية، وهذا  يعتبر ضعفا

بيان تكاليف  األداء البيئي لدى الشركة بسبب عدم

 . في قوائمها المالية األنشطة البيئية الخارجية

التي أجريت على  [13]والمقريفأما دراسة العريبي    

ة اقعالشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الو

دور  غياب إلىفي المنطقة الشرقية، فقد توصلت 

ات لمراجعة الداخلية في تقييم األداء البيئي في الشركا

ً كما النفطية قيد الدراسة،   أن إلى توصلت أيضا

الشهادات  في ليبيا ال يحملون نيلداخليالمراجعين ا

 ياقنفس السفي المهنية التي تؤهلهم للقيام بهذا الدور. و

التي أجريت على قطاع و ]14[جاءت دراسة مسعود

ه الصناعات التحويلية في ليبيا، كتأكيد على ما جاءت ب

أن هناك  إلىالدراسات السابقة لها، حيث توصلت 

البيئية لقطاع ضعف في نظام محاسبة التكاليف 

الصناعات التحويلية في ليبيا في التعامل مع تكاليف 

ضعف الوعي البيئي  إلىالتلوث البيئي، هذا باإلضافة 

وانين قلدى الموظفين وعدم وجود معايير محاسبية أو 

تلزم قطاع الصناعات في ليبيا في التعامل مع تكاليف 

 التلوث البيئي.

 الدراسة:مشكلة  -3

الجهود المبذولة في سبيل المحافظة  من رغمعلى    

ن المحافظة على البيئة من التلوث أعلى البيئة، إال 

ذلك  ويرجعالصناعي الزال دون المستوى المطلوب، 

همة نأعتقاد الشركات الصناعية ال نتيجةً   المحافظة م 

الجهات  تمسئوليا منهي  حمايتهاوعلى البيئة 

خدام الحكومية فقط. حيث أصبحت مشكلة سوء است

الموارد الطبيعية وتدهور البيئة من أكبر المشكالت التي 

 بيئي حديثتقرير  كشف فقد ]41[ تواجه البلدان النامية

دول  عشر( أن أكثر Eco Experts) معهدعن  صادر

لوثة للبيئة دول الهي من  2018خالل عام  في العالم م 
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نتائج الدراسة خارج التوقعات  جاءتالنامية، حيث 

نها كانت أصين من القائمة على الرغم من بخروج ال

 ً المواقع األولى في قائمة التلوث العالمي،  تحتل دائما

 مجموعة التشريعات والبرامج التيلنتيجة  ويرجع ذلك

 .]61[ها السلطات في الصينتونفذ سن تها

أما على صعيد البيئة الليبية نجد العديد من القوانين    

ها على سبيل المثال قانون التي توصي بحماية البيئة من

( 15، وكذلك القانون رقم )1982( لسنة 7( و)2رقم )

 في ليبيا ال تزالإال أن المشكالت البيئية  ،2003لسنة 

حياة ال يهدد كبيراً  اً خطر شكلأصبحت ت   بحيثمستمرة 

لمركز الثامن في ل احتاللها هيؤكدما ذلك لعل و ،البشرية

ً ل  Ecoدراسة )مستويات التلوث العالمي وفقا

Experts كذلك نجد الكثير من الدول النامية تعاني .)

من نفس المشكلة منها على سبيل المثال دولة مصر، 

 متعلقة قوانين وجود على الرغم من أنهحيث نجد 

تعاني من مشاكل  أنهاحماية البيئة والمحافظة عليها إال ب

 التلوث البيئي.

تطبيق نتيجة لكل ذلك وجب البحث عن مقومات    

ي العاملة ف اإلسمنتة في شركات يمحاسبة التكاليف البيئ

على  للحفاظالهادفة  سهاماتإلاالدول النامية كأحد 

لى البيئة. وبالتالي تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة ع

 -السؤال الرئيسي التالي: 

  ما مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة التكاليف

في الدول  العاملة اإلسمنتالبيئية في شركات 

 صر كأمثلة "؟م –النامية " ليبيا 

 صياغة تتم  ولإلجابة على سؤال الدراسة الرئيسي    

 التالية:الفرعية  األسئلة

 ما مدى توفر الوعي البيئي لدى اإلدارة العليا في 

 العاملة في كل من ليبيا ومصر؟ اإلسمنتشركات 

 ما مدى توفر الكفاءات والخبرات في مجال البيئة 

في كل من ليبيا  العاملة اإلسمنتات في شرك

 ومصر؟

 ما مدى توفر مصادر التكنولوجية والتقنية الالزمة 

شركات  لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية في

 كل من ليبيا ومصر؟ في العاملة اإلسمنت

 لزمما مدى توفر القوانين والتشريعات البيئية التي ت 

 بيئيةتطبيق محاسبة التكاليف البالشركات الصناعية 

 ليبيا ومصر؟ دولةفي كل من 

 - الدراسة:أهمية  -4

أصبحت من الموضوعات  البيئية التكاليف محاسبةإن    

تحقيق  إلىالشركات لم تعد تهدف  حيث أن الهامة،

يضر  قد تجنب ما إلىتهدف كذلك  باتت بل فقط،الربح 

 األضرار،البيئي أحد هذه والتلوث  ككل،بالمجتمع 

 بالنسبة ةً خاص بالغة لمجال له أهميةاالهتمام بهذا اف

اإلفصاح و القياس مسئولين عن وذلك كونهم للمحاسبين،

ذه هأهمية  تبرزلذلك  البيئي،األداء ب المتعلقالمحاسبي 

نطاق  عبر مساهمتها في توسيع وزيادة الدراسة

دور قيامها بال للتشممهنة المحاسبة  تقدمهاالخدمات التي 

 على البيئة.الحفاظ  في مجال المأمول

 - الدراسة:أهداف  -5

التعرف على مقومات استخدام  إلىتهدف الدراسة    

ل محاسبة التكاليف البيئية، ومدى توفرها في بيئة الدو

النامية بصفة عامة، من خالل دراسة مدى توفر هذه 

 في شركات اإلسمنت العاملة في ليبيا ومصر المقومات

 النامية،الدول  يبقية الشركات العاملة ف كأمثلة على

توفر الوعي البيئي لدى ذلك عبر التعرف على مدى و

توفر والتعرف على مدى  ،لهذه الشركات اإلدارة العليا

التعرف على  ، كذلكالكفاءات والخبرات في مجال البيئة

ق مدى توفر مصادر التكنولوجيا والتقنية الالزمة لتطبي

ن مدى توفر القوانيو ،محاسبة التكاليف البيئية

  .والتشريعات البيئية في كل من دولة ليبيا ومصر

 - الدراسة:منهجية  -6

على المنهج االستنباطي االستقرائي  الباحثوناعتمد    

الذي يعتمد على ثالث متغيرات رئيسية وهي االستنباط 

واالستقراء والتجريب وهو ما يعرف بالمنهج العلمي 

استخدمه  الحديث في مجال المحاسبة، وهو المنهج الذي

مجلس معايير المحاسبة المالية في الواليات المتحدة 
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ويقف هذا المنهج  ،]71[3719األمريكية منذ إنشائه في 

وراء معظم الدراسات التي تبناها المجلس منذ إنشائه، 

ويتم تطبيق هذا المنهج من خالل مراجعة أدبيات 

للتعرف على محاسبة التكاليف  ،الدراسة بصورة عامة

من ناحية والتعرف على مقومات استخدامها من  ةيالبيئ

 ناحية أخرى.

تكوين اإلطار النظري للدراسة من خالل  حيث تم     

االعتماد على األدب المحاسبي لتحديد المتغيرات 

ن تؤثر على مقومات استخدام أالمختلفة التي يمكن 

لى محاسبة التكاليف البيئية، وتسميتها ومن ثم التعرف ع

من ا وتحديد اتجاهات العالقة فيما بينها، ووسائل قياسه

خالل دراسة اإلطار النظري يتم صياغة فرضيات 

 الدراسة )االستنتاجات النظرية(.

الدراسة وتحليلها  عينةالبيانات من  تجميع تم  و   

 باستخدام الطرق اإلحصائية المناسبة، وصياغة النتائج

تاجات ومن ثم مقارنة االستن ،"االستنتاجات العملية"

إن العملية باالستنتاجات النظرية، فإذا كانت متوافقة ف

ً يؤيد االستنتاجات  الدراسة تكون قدمت دليالً  علميا

ما أالنظرية للدراسة من واقع البيئة الليبية والمصرية، 

إذا كان هناك اختالف فإن الدراسة ستحاول تقديم 

 األسباب التي تقف وراء ذلك.

 -: البياناتتجميع  6-1

من خالل مراجعة واستعراض ما  - :النظريجانب ال

المحاسبي حول موضوع البحث، وذلك  األدبورد في 

 الدوريات والدراسات والكتب ذات العالقة إلىبالرجوع 

 بموضوع البحث.

 استمارة استبيان تصميم تم  لقد  -العملي: الجانب 

العينة  وتوزيعها على باالعتماد على عدة مصادر

ع يجمت ، من ثممن مجتمع الدراسة ياً عشوائ المختارة

 وإدخالها وترميزها (البيانات) ردود المشاركين بالدراسة
الحاسب اآللي وفق مقياس ليكارت الخماسي كما هو  في

 (.1) الجدولمبين في 

 

 

 ليكارت( مقياس 1جدول رقم )      

 الدرجة )الرمز( درجة الموافقة

 1 غير موافق بشدة

 2 غير موافق

)المتوسط النظري(محايد   3 

 4 موافق

 5 موافق بشدة

 الدراسة:صياغة فرضيات  -7

ي تناولت تمن خالل إجراء مسح لمعظم الدراسات ال   

موضوع الدراسة؛ ومن خالل تحديد ووصف مشكلة 

 بيةالدراسة من واقع البيئة الخاصة بشركات اإلسمنت اللي

 تية الوالمصرية، فإنه يمكن تحديد كل المتغيرات المستقل

مقومات المتمثل في يمكن أن تؤثر على المتغير التابع 

 اإلسمنتتطبيق محاسبة التكاليف البيئية في شركات 

العاملة في الدول النامية بصفة عامة، وعلى وجه 

 الخصوص في ليبيا ومصر كمثال أو نموذج على الدول

                                                     .النامية

وعليه يمكن صياغة الفرضيات )االستنتاجات النظرية( 

من خالل ترجمة العالقة بين المتغيرات المستقلة 

فرض رئيسي ومجموعة والمتغير التابع في شكل 

 فرعية على النحو التالي:فروض 

ق الالزمة لتطبي تتوفر المقومات -: الرئيسةالفرضية 

ي املة فالع اإلسمنتمحاسبة التكاليف البيئية في شركات 

 .كل من ليبيا ومصر

ويمكن قياس الفرضية الرئيسية من خالل الفروض    

 - التالية:الفرعية 

 يتوفر الوعي البيئي لدى الفرضية الفرعية األولى:

العاملة في كل من  اإلسمنتاإلدارة العليا في شركات 

 .ليبيا ومصر

ي فات : تتوفر الكفاءات والخبرالفرضية الفرعية الثانية

ا كل من ليبيفي العاملة  اإلسمنتشركات  فيالبيئة مجال 

 .ومصر
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ية : تتوفر مصادر التكنولوجالفرضية الفرعية الثالثة

 فيوالتقنية الالزمة لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية 

 .كل من ليبيا ومصر في العاملة اإلسمنتشركات 

ت يعا: تتوفر القوانين والتشرالفرضية الفرعية الرابعة

تطبيق محاسبة بلتي تلزم الشركات الصناعية االبيئية 

 كل من دولة ليبيا ومصر. فيالتكاليف البيئية 

 لدراسة:انطاق وحدود  -8

 -تقتصر الدراسة في نطاقها وحدودها على ما يلي:    

سوف تقتصر الدراسة على موضوع  -العلمية: الحدود 

باقي ل دون التطرق مقومات محاسبة التكاليف البيئية،

 محاسبة البيئية.ال مواضيع

 العاملة في الدول اإلسمنتمصانع  -المكانية: الحدود 

"  العاملة في كل من اإلسمنتأخذ شركات  النامية، وتم  

مجتمع )ليبيا ومصر" كأمثلة على الدول النامية 

 .(للدراسة

 الممتدة من تغطي الدراسة الفترة  -الزمانية: الحدود 

 .2018 / 12 إلى 10شهر 

 

 -يئية: الباسبة عن التكاليف المح -9

 -البيئية: لتكاليف امفهوم  9-1

ومحدد اختلف الباحثون في تحديد مفهوم واضح    

 ظرنوذلك بسبب اختالف الزاوية التي ي   للتكاليف البيئية

د هذا النوع من التكاليف، وفي هذا الصد إلىمن خاللها 

 -: التالية التعريفاتمجموعة  إلىسيتم التطرق 

التكاليف البيئية من حيث  إلى Hansenر ينظ   

ي أن المؤسسة ملزمة بتحمل هذا أإطارها القانوني، 

ً للقوانين والتشريعات البيئ ية النوع من التكاليف طبقا

نها "تلك النفقات التي أالمعمول بها، حيث عرفها ب

تتحملها المؤسسة من أجل تخفيض انبعاث المواد 

حبة لعملية تخفيض الضارة، والتكاليف األخرى المصا

 ]81["ة الضارة على العاملين بالمؤسسة ككلياآلثار البيئ

ة تكاليف وقائية حيث يالبيئ يرى أن التكاليف أما درغام

نها "جميع التضحيات التي تتحملها المؤسسة أعرفها ب

ضرار البيئية، أو تجنبها في الوقت ألجل منع اأمن 

المختلفة،  أنشطتها الحاضر أو المستقبل نتيجة مزاولة

المترتبة على  األضرارمن أجل تصحيح األخطاء أو 

تصرفاتها أو قرارات اتخذتها والتي لها آثار سلبية على 

 ينظر الحمداني، ىخرأ. ومن زاوية [15]"البيئة والمجتمع

تكاليف البيئية من وجه نظر المجتمع الذي تعمل به ال إلى

حية التي الشركة حيث عرف التكاليف البيئية بأنها "التض

يتحملها المجتمع متمثلة في الموارد التي تستنفذ نتيجة 

 .[19] "مزاولة الوحدة االقتصادية لنشاطها

 أهمية محاسبة التكاليف البيئية 9-2

الدراسات التي طرحت موضوع  معظماتفقت     

في  دخال هذا المفهومإمحاسبة التكاليف البيئية، على أن 

لى الشركة من عدة نفع عالالشركة وتطبيقه يعود ب

ي ؤدي تمكينها من أداء أنشطتها بالشكل الذينواحي منها 

 اتدفع إدارمن خالل ة يالبيئ ضراراأل تقليل إلى

 كثر،استخدام المواد األولية والطاقة بدقة أ إلى اتالشرك

ين لثقافة ومفهوم السالمة البيئية في العمل ب ترويجالو

الشركات من ن يمك    ، كما أن تطبيقها]91[الموظفين

ئية لبياالتحديد الدقيق للتكاليف الحقيقية، من خالل اآلثار 

 التي يسببها اقتناء المواد األولية وعمليات التصنيع

دعم استراتيجيات التحسين  إلىباإلضافة  المختلفة،

 المستمر، وتجنيب الشركات التشريعات البيئية

 .]12[القاسية

يئية من قبل الب م محاسبة التكاليفواقع استخدا 9-3

 - (:ومصر )ليبياالشركات العاملة في الدول النامية 

ال الباحثون أن ليبيا كغيرها من الدول النامية  يتفق  

دركة يتوفر بها  ألهمية الكوادر البشرية الواعية والم 

عدم وجود معايير  إلىالمحاسبة البيئية، باإلضافة 

بتحمل  محاسبية أو قوانين تلزم قطاع الصناعات في ليبيا

مجموعة من الدراسات التي  مسؤوليتها البيئية، كما تشير

أجريت على البيئة الليبية على وجود مخالفات بيئية 

ذلك يرى الكثير  إلىباإلضافة  ،]41[للقوانين واألنظمة

بمحاسبة التكاليف البيئية أن  والمهتمون الباحثونمن 

تكاليف معالجة التلوث البيئي في ليبيا سوف تكون 
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بسبب عدم وجود مراكز أبحاث  ،ما تفعة نوعاً مر

متخصصة لمتابعة التلوث البيئي والحد منه، كما أن 

مخلفات الحروب واالنقسامات السياسية كان لها األثر 

الواضح على الوضع االجتماعي واالقتصادي واألمني 

 على سلبي تأثير له يكون أن يتوقع وهذاليبيا في 

البيئة المصرية قد توصلوا  في الباحثونأما  .[12]البيئة

عند أن هناك إهمال واضح لتأثير المتغيرات البيئية  إلى

كما أثبتت الدراسات  ،إصدار المعايير المحاسبية المحلية

ضعف مستوى التعلم والوعي بمحاسبة التكاليف البيئية، 

فضالً عن عدم  التأهيل المحاسبيمستوى  وانخفاض

 لمحاسبينوجود ضوابط جيدة لمراقبة أعمال ا

 .]22[ومساءلتهم

 يف اإلسمنت وشركات البيئي التلوث -10

 : النامية الدول

 خيرةاأل السنوات في المتقدمة الدول من العديد ات جهت   

 ةوالعربي النامية، الدول إلى اإلسمنت مصانع تصدير إلى

 ،الدول تلك في البيئية القوانين تشديد بعد وذلك منها،

 وتلحق للبيئة، لوثةالم   انعالمص أشد من باعتبارها

. ]32[مواطنيها صحةب أو باقتصادها ءاسو كبيرة أضراًرا

 في العربية الدول بعض   شهدتْه ما يفسر ما ذلك ولعل

 األجانب المستثمرين طلبات بزيادة األخيرة، اآلونة

 من العديد تعتبرها التي الصناعة، لتلك مصانع بإقامة

 ،"القذرة الصناعات" من الدولية والمؤسسات الدراسات

 للحد من ،الجودة فائقة صحية معايير تطبيق يجب التي

 شركات نتشارا يفسر ما وهذا ،الخطورة بالغة تأثيراتها

 العديد تشير حيث ،العربية مصر جمهورية في اإلسمنت

 مصر في العالقة األتربة معدل أن إلى الدراسات من

ً  به المسموح األقصى الحد عن مرة 30 يزيد  ،]22[دوليا

 المصرية  البيئة في العاملة الشركات أن إلى باإلضافة

 ،اإلسمنت باألضرار البيئية الناتجة عن صناعة تهتم ال

 مصر  أن إلى الدولي البنك أشار أخرى ناحية ومن

 نتيجة دوالر مليار 20 ما يقارب عن سنويا تخسر

 .[32] والبيئي الصحي الوضع تدهور

 -انية: الميدالدراسة  -11
تمع الدراسة يتكون مج :الدراسةمجتمع وعينة  1 -11

من أعضاء اإلدارة العليا واإلدارة المالية وإدارة 

التكاليف في شركات اإلسمنت العاملة في ليبيا ومصر، 

حيث بلغ عدد شركات اإلسمنت الليبية ثالث شركات 

شركة اإلسمنت  -يلي:  اتضم ثمانية مصانع بيانها كم

مصنع واإلسمنت ببنغازي، وتضم مصنع  -الليبية:

  .اإلسمنت الفتائح بدرنة

وتضم مصنع  -: المساهمة األهلية لإلسمنتشركة ال

 ،لإلسمنتلبدة سوق الخميس بطرابلس، ومصنع 

 المرقب لإلسمنت. لإلسمنت، ومصنع نومصنع زليت

وتضم مصنعين  -: للمقاوالتشركة االتحاد العربي 

 .زليتنبلإلسمنت 

كالتالي: العاملة في مصر فهي  اإلسمنتأما شركات    

الشركة العربية لإلسمنت، شركة البناء لإلسمنت )

األبيض، شركة جنوب الوادي لإلسمنت، شركة رويال 

المنيا لإلسمنت، شركة مصر لإلسمنت )قنا(، شركة 

أسيك لإلسمنت القابضة، الشركة المصرية لإلسمنت، 

شركة أسمنت بني سويف، شركة أسمنت أسيوط، شركة 

مصر،  -منت العامرية، مجموعة االفاريج تينانأس

شركة أسمنت بورتالند طره المصرية، شركة السويس 

 .لإلسمنت، شركة أسمنت سينا

ثالث شركات ليبية  على عينة الدراسةواقتصرت    

والشركة  سوق الخميس، -)الشركة األهلية لإلسمنت 

كة االتحاد العربي المرقب، وشر -األهلية لإلسمنت 

اختيار  تم  حيث  شركات مصرية وثالثوالت(، للمقا

وشركة مصر لإلسمنت  بني سويف اإلسمنتشركة 

؛ حيث استهدفت شركة بورتالند طره المصرية)قنا(، 

ة ضافالدراسة الموظفين في إدارة التكاليف والمالية، باإل

م اإلدارة العليا، من خالل المدراء ورؤساء األقسا إلى

اختيار هذه  ، هذا وقد تم  ومن ينوب عنهم والمحاسبين

 .الشركات بشكل عشوائي
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 ت أداة الدراسة:ثبا 11-2

 إجراء لتحديد مستوى ثبات فقرات االستبيان تم     

حيث يشير هذا االختبار  Cronbach Alphaاختبار 

قوة االرتباط والتماسك بين فقرات االستبيان، وقد  إلى

الختبار كانت قيمة معامل الثبات المتحصل عليها من ا

معدل مقبول يدل على قدرة االستبيان  ( وهو0.60)

كما بلغ معامل الصدق  ،على تحقيق هدف الدراسة

قدرة االستبيان  إلى( وهو معدل مرتفع يشير 0.77)

 .على قياس المفهوم الذي نرغب في قياسه فعالً 

اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات العامة لألفراد  11-3

الدراسة: المشاركين في

 ( 2دول رقم )ج

 الوصفية للمتغيرات العامة لألفراد المشاركين في الدراسة اإلحصاءات 

 الفئات المتغير

 مصر ليبيا

 النسبة % التكرار النسبة % التكرار

 المؤهل العلمي 

 %2.3 1 %30.4 17 دبلوم

 %45.5 20 %53.6 30 بكالوريوس

 %40.9 18 %14.3 8 ماجستير

 %11.4 5 1.8 1 دكتوراه

 %100 44 %100 56 المجموع

 التخصص الدراسي

 %36.4 16 %30.4 17 محاسبة

 %11.4 5 %26.8 15 إدارة أعمال

 %27.3 12 7.1 4 اقتصاد

 %25 11 - - تمويل ومصارف

 - - 35.7 20 أخرى

 %100 44 %100 56 المجموع

 المسمى الوظيفي

 %36.4 16 %19.6 11 اإلدارة العليا أعضاء

 %9.1 4 %5.4 3 اإلدارة المالية رمدي

 %9.1 4 %7.1 4 إدارة التكاليف مدير

 %25 11 %42.9 24 موظف في اإلدارة المالية

 %20.5 9 %25 14 موظف في إدارة التكاليف

 100% 44 100 56 المجموع

 عدد سنوات الخيرة 

 %9.1 4 %44.6 25 سنوات 5أقل من 

 %20.5 9 %37.5 21  25اقل من  إلى 5من 

 %52.3 23 %8.9 5 سنة 35 إلى 25من 

 %18.2 8 %8.9 5 سنة 35أكثر من 

 %100 44 %100 56 المجموع

%( 69.6) ( أن ما نسبته2يظهر من الجدول )   

%( من األفراد المشاركين في الدراسة من ليبيا 97.7و)

     ومصر على التوالي يحملون الشهادات العلمية العليا

وجود  إلىا يشير مم ،بكالوريوس( -ماجستير -اه) دكتور

 نهم منمستوى تأهيل علمي مناسب ألفراد العينة يمك   

ً تعبئة صحيفة االستبيان بكفاءة، كما يتبي   ن أن أيضا

غالبية المشاركين من ليبيا ومصر متخصصون في 

مجاالت )المحاسبة، إدارة األعمال، االقتصاد، تمويل 

ر ذات عالقة وثيقة صارف( وهي تخصصات تعتبمو

%( و 64.3) بموضوع الدراسة حيث بلغت نسبتهم



ICTS24632019-AF2042 
1784 

 

ً وإدراكاً 100) %( على التوالي مما يجعلهم أكثر تفهما

ن نفس الجدول أن ما لعبارات االستبيان وأهدافه، كما يبي  

 %( من المشاركين في54.6%( و )32.1نسبته )

يشغلون وظائف الدراسة من ليبيا ومصر على التوالي 

 تي المالية والتكاليف،إدار يمديردارة العليا وفي اإل

حيث تعد نسبة جيدة تمثل الفئة المستهدفة في هذه 

الدراسة، بينما كانت نسبتي المشاركين ممن يشغلون 

%( من ليبيا 45.5%( و )43.1وظيفة موظف )

ر هذه النسب عن طبيعة ومصر على التوالي، وتعب   

 قتصادية، كذلكمختلف المنشآت اال الهرم اإلداري في

%( من المشاركين في الدراسة من 82.1) أن ما نسبته

 سنة، بينما ما نسبته 25سنوات خبرة أقل من  مليبيا لديه

%( من المشاركين في الدراسة من مصر لديهم 70.5)

على أنهم يتمتعون سنة مما يدل  25خبرة تزيد عن 

بخبرة ال بأس بها في مجال عملهم بالتالي تعزيز الثقة 

 .ليهاإ التي تم التوصلي النتائج ف

التحليل الوصفي آلراء المشاركين بالدراسة  11-4

لتطبيق محاسبة  الالزمة المقوماتحول مدى توافر 

 :التكاليف البيئية

 :اإلدارة لدى البيئي يالوع :األول المحور 11-4-1

 أن  جميعن ي  يتب (3الجدول )خالل االطالع على من    

 آلراء المشاركين في الدراسة من  المتوسطات الحسابية

 -4.11( و)4.11 -3.96) ليبيا ومصر تراوحت بين

موافقة المشاركين  إلىعلى التوالي مما يشير ( 4.95

بالدراسة على كل الفقرات المرتبطة بالمحور األول، 

وبشكل عام بلغ المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات 

و هوالي التو( على 4.37( و )4.28المحور األول )

( مما يعني قبول 3) أكبر من المتوسط النظري للدراسة

الوعي الفرضية الفرعية األولى و التي تنص على توفر 

العاملة في ليبيا اإلسمنت في شركات  البيئي لدى اإلدارة

.ومصر

 ( 3جدول رقم )

 اإلدارة لدى البيئي الوعي توفر الوصفي آلراء المشاركين بالدراسة حول مدى التحليل

 العبارات م

 مصر ليبيا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

 1 0.211 4.95 2 0.260 4.39 تعد مشكلة التلوث البيئي الصناعي من المشكالت الجوهرية. 1

2 
الحديثة غير  يعد مفهوم محاسبة التكاليف البيئية من المفاهيم

 المعروفة بشكل جيد.
4.04 0.466 8 4.18 0.540 7 

3 
تقوم الشركة على إيجاد حلول مناسبة للتقليل مشكلة التلوث 

 البيئي.
4.23 0.934 5 4.64 0.650 2 

4 
تنمية الوعي لدى الموظفين بمخاطر التلوث البيئي ضرورة 

 ملحة.
4.25 0.879 4 4.30 0.734 5 

5 
رة األنشطة اإلنتاجية والتسويقية بحيث ال تقوم الشركة بإدا

 تؤثر سالباً على البيئة.
4.16 0.826 6 4.36 0.865 3 

6 
تدرك اإلدارة العليا أن تطبيق محاسبة التكاليف البيئية يعمل 

 تحسين صورة المؤسسة.
4.11 0.866 7 4.32 0.708 4 

7 
في تعي اإلدارة العليا أن تطبيق محاسبة تكاليف البيئية يساعد 

 تطوير العالقات المجتمعية.
4.41 0.804 1 4.11 0.868 9 

8 
تهتم اإلدارة العليا بتطبيق محاسبة التكاليف البيئية لغرض 

 تخفيض التكاليف اإلنتاجية.
3.96 0.972 9 4.16 0.888 8 

9 
تعمل اإلدارة العليا على تطبيق محاسبة التكاليف البيئية لتجنب 

ن دول تضع شروط ومعايير صعوبات التصدير واالستيراد م
 بيئية.

4.38 0.822 3 4.27 0.817 6 

 4.37 4.28 المتوسط الحسابي العام 

 0.226 0.278 االنحراف المعياري العام 
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كفاءات الى توفر المحور الثاني: مد 11-4-2

 خبرات في مجال البيئة:الو
 

 

 

 

 (4جدول رقم )

 ةخبرات في مجال البيئالكفاءات والتوفر  ل مدىالتحليل الوصفي آلراء المشاركين بالدراسة حو

 

( أن آراء 4نالحظ من خالل االطالع على الجدول )   

المشاركين في الدراسة من البيئة الليبية حول فقرات 

( مما يدل أن 4.66 -3.80المحور الثاني تتراوح بين ) 

الليبية يتوفر لديها الكفاءات والخبرات  اإلسمنتشركات 

ة على تحديد وقياس التكاليف البيئية كما أنها تشجع القادر

 يوضحهذه الكفاءات على حل مشكالتها البيئية، كذلك 

نفس الجدول أن آراء المشاركين من البيئة المصرية 

كانت قريبة جداً من اتجاهات المشاركين من البيئة الليبية 

 -4.05بين ) المتوسطات الحسابية آلرائهمحيث تتراوح 

المصرية   اإلسمنتشركات  نأ إلىا يشير ( مم4.70

ً يتوفر لديها الكفاءات والخبرات في مجال  أيضا

المحاسبة البيئية وبشكل عام بلغ المتوسط العام للمحور 

     ( و4.26الثاني في كلتا البيئتين الليبية والمصرية )

وهو أكبر من المتوسط النظري  ( على التوالي4.84)

ول الفرضية الفرعية الثانية قبيعني  مما( 3للدراسة )

والتي تنص على توفر الكفاءات والخبرات في مجال 

 لعاملة في ليبيا ومصر.ا اإلسمنتشركات  البيئة في

در التكنولوجية الثالث: توفر المصا المحور 11-4-3

 :والتقنية المستخدمة في مجال البيئة
 

 (5جدول رقم ) 
 ال البيئةمة في مجمستخدتوفر المصادر التكنولوجية والتقنية ال حول مدى التحليل الوصفي آلراء المشاركين بالدراسة

 العبارات م
 مصر ليبيا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

1 
يق والبرمجيات الحديثة الالزمة لتطب األدواتيتوفر في السوق 

 بة التكاليف البيئية.محاس
4.66 0.695 1 4.68 0.771 1 

2 
 ناتجةة التمتلك الشركة قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة عن أثار البيئ

 .أنشطتهاعن ممارسة كافة 
4.07 0.828 4 4.41 0.583 2 

 3 0.745 4.34 2 0.919 4.25 اإللكترونية. األجهزةيوجد قسم مختص لصيانة ومتابعة  3

 4 0.851 4.30 3 0.819 4.14 .وأنظمتهاتطوير أجهزة الحاسب اآللي  إلىة دائما تسعى الشرك 4

 4.44 4.29 المتوسط الحسابي العام 

 0.415 0.457 االنحراف المعياري العام 

 العبارات م
 مصر ليبيا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

1 
يتوفر لدى الشركة الكفاءات والخبرات القادرة على تحديد 

 وقياس التكاليف البيئية.
4.66 0.581 1 4.70 0.632 1 

 5 0.680 4.05 5 0.796 3.80 ية.تشجع الشركة كفاءاتها على اإلبداع في حل مشكالتها البيئ 2

3 
م قديتقوم الشركة باالستعانة بالجهات االستشارية والخبراء لت

 المشورة في مجال محاسبة التكاليف البيئية.
4.64 0.699 2 4.23 0.886 3 

4 
ن مليع اإلمكانيات الالزمة لتدريب العاتوفر إدارة الشركة جمي

 من وسائل وأدوات مناسبة.
4.02 0.674 4 4.41 0.693 2 

5 
تقوم الشركة بعقد دورات متخصصة لتعريف العاملين بأهمية 
ا محاسبة التكاليف البيئية، وأحدث األساليب المطبقة في هذ

 المجال.
4.16 1.125 3 4.23 0.774 4 

 4.84 4.26 المتوسط الحسابي العام 

 0.431 0.487 االنحراف المعياري العام 
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ة ( أن آراء المشاركين من البيئ5الحظ من الجدول )ي   

 الليبية كانت إيجابية حول جميع فقرات المحور الثالث

المتوسط الحسابي العام لكافة فقرات المحور  حيث بلغ

 توفر المصادر التكنولوجية مما يدل على( 4.29)

ن والتقنية كإحدى المقومات الالزمة لتطبيق المحاسبة ع

أتي ق تالتكاليف البيئية في البيئة الليبية، وفي نفس السيا

آراء المشاركين من البيئة المصرية حيث بلغ المتوسط 

 توفر هذا إلى( مما يشير 4.44آلرائهم )الحسابي العام 

في البيئة المصرية، وبشكل عام  أفضلالمقوم بشكل 

نقبل الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على توفر 

تا المصادر التكنولوجية والتقنية في مجال البيئة في كل

 البيئتين.

ع: توفر القوانين والتشريعات لمحور الربا 11-4-4
 البيئية:

( أن آراء المشاركين في 6من الجدول ) يتضح    

توفر  إلىالدراسة حول فقرات المحور الرابع تشير 

البيئيتين الليبية  كلتاالقوانين والتشريعات البيئية في 

والمصرية حيث يتراوح المتوسط الحسابي آلراء 

( 4.89 -3.93المشاركين من البيئة الليبية بين )

 امة القوانين( مما يدل على صر4.30وبمتوسط عام )

والتشريعات المعمول بها في البيئة الليبية، كذلك يرى 

ن نصوص كفيلة مالمشاركين أن التشريعات الليبية تتض

بحماية البيئة والحفاظ عليها، وفي المقابل نجد أن 

المتوسطات الحسابية آلراء المشاركين من البيئة 

( وبمتوسط عام  4.77 -4.27بين ) تتراوحالمصرية 

يدل على توفر القوانين والتشريعات بشكل  مما (4.40)

 تجاه المسؤولية كافي وبدرجة مرونة أقل وأكثر تحفيزاً 

آثار  إلىوقد يرجع ذلك  ،بالبيئة الليبية ةً البيئية مقارن

المرحلة االنتقالية التي تمر بها البالد والتي تحاول 

الحكومات المتعاقبة معالجتها، وفي المجمل نجد أن آراء 

اركين كانت إيجابية حول جميع فقرات المحور المش

قبول الفرضية الفرعية الرابعة والتي تنص على  بمعنى

 .توفر القوانين والتشريعات البيئية في ليبيا ومصر

 (6جدول رقم )
 توفر القوانين والتشريعات البيئية التحليل الوصفي آلراء المشاركين بالدراسة حول مدى

 العبارات م
 مصر ليبيا

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبية

1 
ة لبيئتتضمن القوانين والتشريعات البيئية الواردة في القانون ا
 نصوصاً كافية للمحافظة على البيئة وحمايتها.

4.89 0.366 1 4.77 0.476 1 

2 
نتاج مة إيعات البيئية الشركة على اعتماد أنظتلزم القوانين والتشر

 اقل إضراراً بالبيئة.
4.16 0.532 4 4.23 0.565 6 

3 
ة تفرض القوانين والتشريعات البيئية على الشركة معايير خاص

 بعملية اإلنتاج والمنتج.
3.93 0.988 5 4.39 0.722 2 

4 
ي كة فتلزم القوانين والتشريعات البيئية غرامات مالية على الشر

 حالة مخالفتها للقوانين والتشريعات.
4.04 0.953 2 4.27 0.694 5 

5 
ئة البيتتمتع العقوبات التي تضمنها النصوص التشريعية المتعلقة ب

 بقوة الردع الموازية لحجم المخالفات البيئة.
4.46 0.751 2 4.36 0.917 3 

6 
كة شرتقوم األجهزة المسؤولة عن شؤون البيئة بمراقبة أنشطة ال

 يئة.بشكل دوري لمتابعة تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالب
4.27 0.751 3 4.34 1.010 4 

 4.40 4.30 المتوسط الحسابي العام 

 0.449 0.339 االنحراف المعياري العام 

 

ة بالبيئتين اختبار اعتدالية البيانات الخاص 11-5

 الليبية والمصرية:

( (Kolmogorov-Smirnovتم  إجراء اختبار    

نت ي  وقد بلتحديد طبيعة التوزيع الذي تتبع له البيانات، 

لكل  P-Valueنتيجة االختبار أن  القيمة المشاهدة 
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البيئتين الليبية  كلتا محور من المحاور األربعة في

( α=  0.05)والمصرية كانت أقل من مستوى المعنوية 

يل يعني رفض الفرض العدمي وقبول الفرض البد مما

 .الذي ينص على أن  البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي

 اختبار فرضيات الدراسة: 11-6
الختبار فرضيات الدراسة الخاصة بالبيئتين الليبية    

 Wilcoxon Signedوالمصرية تم  إجراء اختبار 

Ranks ال تتوزع  البيئتين كلتافي  نظراً ألن  البيانات

( بحيث 0Hفروض العدمية )طبيعياً، حيث تم  صياغة ال

أقل أو يساوي  (μتدل على أَن متوسط المجتمع )

( وهو ما يتنافى مع 3المتوسط النظري للدراسة )

فرضيات الدراسة، في حين تتماشى الفروض البديلة 

(1H مع فرضيات الدراسة حيث تشير )أن  متوسط  إلى

 .النظريالمجتمع أكبر من المتوسط 

الدراسة الخاصة بالبيئة ختبار فرضيات ا 1- 11-6

 الليبية:

 Wilcoxon Signed من خالل إجراء اختبار  

Ranks  تبي ن أن  القيمة المشاهدة لكل محور من

وهي أقل  (P-Value=0.000)المحاور األربعة كانت 

(، وعليه تم  قبول α= 0.05من مستوى المعنوية )

 البديلة الذي تنص على أنه: الفرعية الفروض

 الوعي البيئي لدى اإلدارة العليا في شركاتيتوفر  -

  .ليبيا دولة العاملة في اإلسمنت

 دولة مجال البيئة في والخبرات فيتتوفر الكفاءات  -

  .ليبيا

ق تتوفر مصادر التكنولوجية والتقنية الالزمة لتطبي -

 .ليبيا دولةمحاسبة التكاليف البيئية في 

 ركاتلتي تلزم الشاتتوفر القوانين والتشريعات البيئية  -

 بيا.لي دولةتطبيق محاسبة التكاليف البيئية في بالصناعية 

 

بيئة اختبار فرضيات الدراسة الخاصة بال 11-7

 المصرية:

 
 Wilcoxon Signed تبي ن من خالل إجراء اختبار   

Ranks  أن  القيمة المشاهدة لكل محور من المحاور

من وهي أقل  (P-Value=0.000)األربعة كانت 

 وعليه تم  قبول الفروض ،(α= 0.05مستوى المعنوية )

 البديلة الذي تنص على أنه: الفرعية

 يتوفر الوعي البيئي لدى اإلدارة العليا في شركات -

 .مصر دولةالعاملة في  اإلسمنت

 دولةتتوفر الكفاءات والخبرات في مجال البيئة في  -

 .مصر

 زمة لتطبيقتتوفر مصادر التكنولوجية والتقنية الال -

 .مصر دولةمحاسبة التكاليف البيئية في 

 شركاتالتي تلزم التتوفر القوانين والتشريعات البيئية  -

تطبيق محاسبة التكاليف البيئية في دولة بالصناعية 

 .مصر

اختبار  المتحصل عليها من نتائجالبناًء على و   

قبول  تم   البيئتين، كلتاب الخاصة الفرضيات الفرعية

توفر والتي تنص على " ضية الرئيسية البديلةالفر

ي الالزمة لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية ف المقومات

 ".العاملة في كل من ليبيا ومصر اإلسمنتشركات 

وية الفروقات بين آراء المشاركين اختبار معن 11-8

 لها:الدولة التي يتبعون  إلىتعزى 

( (Kolmogorov-Smirnovتم  إجراء اختبار    

لتحديد طبيعة  التوزيع الذي تتبع له البيانات المتعلقة 

نتيجة  بي نتوقد بالبيئتين الليبية والمصرية مجتمعة، 

االختبار أن  القيمة المشاهدة  لكل محور من المحاور 

وهي أقل من  (P-Value =0.000)األربعة  كانت 

يعني رفض  مما( α=  0.05مستوى المعنوية ) 

ل الفرض البديل الذي ينص على الفرض العدمي وقبو

نتيجة أن  البيانات ال تتبع التوزيع الطبيعي، وبناًء على 

 Mann-Whitney اختبار " إجراء االختبار السابق تم  

" والذي يعد اختبار غير معلمي يصلح لمقارنة متوسطي 

مجموعتين من البيانات، بحيث يتم رفض الفرض العدم 

روقات بين آراء المشاركين أنه ال توجد ف إلىالذي يشير 

مقومات الالزمة لتطبيق محاسبة الحول مدى توافر 
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( أقل من مستوى sigإذا كانت القيمة االحتمالية )

(، كذلك استخدام قيمة متوسط α= 0.05) المعنوية

هذه الرتب الناتج من االختبار كمعيار لتحديد اتجاه 

 .الفروقات

-Mann ن من خالل إجراء اختبار "تبي   وقد   

Whitney  أن القيمة االحتمالية للمحاور الثالثة "

 على (0.113)  (0.547)  (0.056) األولى كانت 

 إلىيعني قبول الفرض العدمي الذي يشير  مماالتوالي 

أنه ال توجد فروقات بين آراء المشاركين حول مدى 

زمة لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية مقومات الالتوافر 

، في حين جاءت الليبية والمصرية اإلسمنتفي شركات 

( 0.022القيمة االحتمالية الخاصة بالمحور الرابع )

يعني  مما( α= 0.05) وهي أقل من مستوى المعنوية

وجود فروقات بين  إلىقبول الفرض البديل الذي يشير 

د على قيمة متوسط ومن خالل االعتما، آراء المشاركين

ن أن الفروقات الناتج عن االختبار يتبي   ،الرتب األعلى

تصب في صالح آراء المشاركين من البيئة المصرية أي 

توافر القوانين والتشريعات البيئية متوفر بشكل  أن مقوم

 .بالبيئة الليبية ةً أفضل في البيئة المصرية مقارن

 النتائج:  -12

النظري والميداني للدراسة دراسة الجانب خالل  من   

ً لبيانات ا وتحليل  النتائج إلى ت الدراسةتوصل إحصائيا

 - :التالية

العاملة في كل من  اإلسمنتتتوفر لدى شركات  -1

مصر معظم المقومات الالزمة الستخدام وليبيا 

مؤشر  يعدوتطبيق محاسبة التكاليف البيئية، مما 

 ي باقيما على توفر هذه المقومات ف ا  حد إلىمقبول 

 الدول النامية.

لدى  البيئي الوعيتوفر  إلىأشارت نتائج الدراسة  -2

ي كل من ليبيا فالعاملة  اإلسمنتإدارات شركات 

المقومات الالزمة  مما يعني توفر احدىومصر، 

لتطبيق محاسبة التكاليف البيئية في كل من ليبيا 

في باقي الدول النامية بصفة وومصر بصفة خاصة 

 عامة.

تائج التحليل اإلحصائي الوصفي أشارت ن -3

خبرات في الكفاءات والتوفر  إلىواالستنتاجي 

ا يالعاملة في ليب اإلسمنتمجال البيئة في شركات 

في  هذا المقوميعد مؤشر على توفر  وهو، ومصر

 باقي الدول النامية.

ن المصادر التكنولوجية أأوضحت نتائج الدراسة  -4

 العاملة في نتاإلسموالتقنية المتوفرة في الشركات 

ليبيا ومصر تساعد على تطبيق محاسبة التكاليف 

 هذا المقوميعد مؤشر جيد على توفر  مماالبيئية، 

في كل من الشركات الليبية والمصرية بصفة 

ما  ا  حد إلىمؤشر مقبول يعتبر خاصة، وبالتالي 

 في باقي الدول النامية. هرعلى توف

ريعات أوضحت نتائج الدراسة أن القوانين والتش -5

البيئية في كل من الدولة الليبية وجمهورية مصر 

 وإن ،العربية كافية للمحافظة على البيئة وحمايتها

بشكل أفضل في البيئة المصرية  ةمتوفر كانت

د جي بدوره يعتبر مؤشر هذاو ،بالبيئة الليبية ةً مقارن

 .الدول النامية باقيفي  هذا المقوم توفر على

 الدراسة: توصيات -13 

 نتائج من الدراسة هذه إليه توصلت ما خالل نم 

 البيئية التكاليف محاسبة تطبيق مقومات توفر مدى حول

 شركات في العاملين نظر وجهة من النامية الدول في

 باقي على كمثال أو كنموذج والمصرية الليبية اإلسمنت

 :يلي بما الباحثون يوصي النامية الدول في الشركات

 محاسبة وتطبيق ستخدامال الجيد التخطيط -1

 ةوالمصري الليبية اإلسمنت شركات في البيئية التكاليف

 ودافع به يقتدى نموذج تصبحا بحيث خاصة، بصفة

 أسباب ومواجهة بالبيئة لالهتمام الدول لبقية قوي

 البيئي. التلوث
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في  البيئية التكاليف محاسبة تحظى أن ضرورة -2

 لطالب الدراسية المقررات ضمن كافية بمساحة

الطلبة  قدرات تطوير بهدف وذلك والمعاهد، الجامعات

 المجال. هذا والنظرية في العلمية

 الليبية المؤسسات تحفيز على العمل يجب -3

 المعنية والتشريعات بالقوانين لاللتزام والمصرية

 الدول لباقي مرشداً  نموذجاً  لتكون البيئة، بحماية

 .  كلك هذه الدول على بالفائدة يعود الذي األمر ،النامية

 بهذا المهتمة المحلية والمؤسسات المنظمات دعوة -4

 للتعاون س بل إليجاد ومصر ليبيا من كل في المجال

 المشكالت لمعالجة الدولية المؤسسات مع والتنسيق

 البيئية.

 بمجال المتعلقة األبحاث من المزيد إجراء رورةض -5

 المنهجيات ختلفم وباستخدام البيئية التكاليف محاسبة

 على المحافظة في المساهمة شأنها من التيواألدوات 

 .سالمتها وتحقيق البيئة

 المراجع: -14  
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عنها في رفع كفاءة األداء البيئي". بحث ماجستير، منشورات جامعة 

 دمشق، سوريا.

، "معوقات اإلفصاح عن 2009، أبو سمرة حامد أحمد صالح ]6[

المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في 

ن لألوراق المالية" رسالة ماجستير، منشورات الجامعة سوق فلسطي

 اإلسالمية، غزة.

، " مدى توفر مقومات تطبيق محاسبة 2016، اللولو ي جمالييح ]7[

ث التكاليف البيئية في الشركات الصناعية العاملة في قطاع غزة"، بح

 ماجستير، منشورات الجامعة اإلسالمية، فلسطين.

، ، خالد عبد العزيز، صالح عبد الرحمنرانزه عالء الدين محمود ] 8[

ئية لبيا، " منهج مقترح لقياس التكاليف والمنافع الناجمة عن األثار 2003

 للمنشآت الصناعية" دراسة تطبيقية على القطاع الصناعي بالمملكة"

، "أهمية محاسبة التكاليف 2011 ،الدوسري بد الهادي منصورع ]9[

رات مات المحاسبية"، بحث ماجستير، منشوالبيئية في تحسين جودة المعلو

 جامعة الشرق األوسط، األردن.

، "واقع استخدام التكاليف البيئية في 2014عبد الحسين ،أمل  ]10[

( 8لد )المنشآت الصناعية" مجلة الغري للعلوم االقتصادية و اإلدارية، مج

 مشورات جامعة الكوفة، العراق. ،( 31العدد )

، المحاسبة 2017، القيصر محمود ، ابتسامشعبان حسين طارق] 11[

ت اإلدارية البيئية ودورها في تحقيق الميزة التنافسية، مجلة دراسا

وم عدد خاص، منشورات كلية العل ،( 5)المجلد االقتصادية و األعمال، 

 التقنية، مصراته، ليبيا.

، فتحي حسين األمين، يوسف على الفقيه، ياسين جمال صالح ]12[

لة لمجاثره على التنمية االقتصادية في ليبيا" أتلوث البيئي و، " ال2017

(، 1العدد) ،( 4العلمية المحكمة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات، المجلد )

 منشورات جامعة مصراته، ليبيا.  

، دور 2017، المقريف محمد ، احمدالعريبي عبد الفتاح عثمان ]1[3

 تدامة،المس البيئي كمطلب لتحقيق التنميةالمراجعة الداخلية في تقييم األداء 

 .يبيالمجلة البحوث االقتصادية والمالية، المجلد الرابع، العدد األول، 

يزة ، "أثر المحاسبة البيئية في تحقيق الم2018،مسعود نجيب محمد ]1[4

ة ا "مجلدراسة تطبيقية على قطاع الصناعات التحويلية في ليبي - التنافسية

عدد (، ال3ية للدراسات االقتصادية واإلدارية، مجلد )الجامعة اإلسالم

 (، منشورات جامعة العقبة للتكنولوجيا، األردن.26)

 طين"،، "المحاسبة اإلدارية البيئية: دليل من فلسدرغام ماهر موسى [15]

 .(، غزة2، العدد)17مجلة جامعة األزهر، المجلد 

[16]    http://alwasat.ly/news/libya/123802.  

مدخل لبناء  - ، "طرق البحث في اإلدارة2013سيكارن،  أوما  ]71[

 .يةالمهارات البحثية"، منشورات دار المريخ، المملكة العربية السعود

[18] Christoper H. stinson, 1997,"Environment al 

Accounting for Environment, Health and Safety 

costs", University of Texas, p 18.           [19] لخلي 

"التحديات التي توجه قياس التكاليف  2017، الحمداني إبراهيم رجب

البيئية نموذج مقترح"، الملتقى الدولي الثاني حول األداء المتميز 

ء للمنظمات والحكومات، نمو المؤسسات واالقتصاديات بين تحقيق األدا

 .المالي وتحديات األداء البيئي، جامعة ورقلة، الجزائر

http://alwasat.ly/news/libya/123802


ICTS24632019-AF2042 
1790 

 

[20] Bainbridge D.A, 2009,"Rebuildig the American 

Economy." www.sustainability leader.org.   

[21] Menon,  morison, 2013," Concept of 

environmental" accounting, building better businesses–

globally,www.siftmedia.co.uk.  

ر ، " دور المتغيرات البيئية في تطوي2008، غطاس برنس ميكائيل] 22[

دية قتصااألبعاد المحاسبية المؤثرة في جذب االستثمار األجنبي" مؤتمر اال

 العالمية في عالم سريع التغير، منشورات جامعة الكويت.

[23]  https://hrdiscussion.com/hr91646 


