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Abstract 

This study aimed to identify to what extent environmental disclosure of financial reports of 

Libyan cement industry. It applied case study analysed approach and collected secondary data 

from the financial reports of Ahlia Cement Company from 2011 to 2014. An interview with top 

financial management was also applied in order to support the results from financial reports. 

The findings indicated that there was completely absent of environmental disclosure among 

these financial reports, the regulations and the accounting system also are not suitable for the 

requirements of environmental disclosure and absents of the role of environmental organisations 

to control the industrial corporations. Therefore, the study recommended that it is necessary to 

train and develop the employees of the in industrial corporations in terms of environmental 

responsibility, launching the laws and regulations related to issue of environment and apply 

future research of environmental responsibility.       

 

 مقدمة الدراسة:

يعدُّ التلوث البيئي ظااهرة ماا الااواهر التاي القات اهتمامااي مت اياداي ةاي ايوةاة األصيارة ول ازاة ةاي ظاع   اياد ال  اا  
الصناعي الذي يشهده عالمنا المعازر، و  ايد االهتمام بمفهوم وأهداف التنمياة المساتدامة، وعلال الارنم ماا أ  هاذه 

 عاادد و ناو  مصااادر التلااوث ولضااره الاااارة، نلااةة لمحاولااة الشااركا  الاااهرة ليساات حدي اة، نال أ  الجديااد ةيهااا هاو 
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الصااناعية الاات ل  مااا ةفايا هااا المااارة بالبيئااة عااا  رلااا ن أقهااا ةااي الهااوا،، أو نل ا هااا ةااي البحاار، أو دةنهااا ةااي 
 األرض، مما كا  له  أضيرا  سلبية علل الحياة البيئية.

ودوليا ما م تلا  الجهاا ف ة اد أزابف هادف حماياة البيئاة ومناا  ادهورها ماا وةتيجة للوعي المتنامي محليا وإقليميا 
األهداف األساسية التي  سعل مناما  األعمال نلال  ح ي هاا، حتال  سات يا الب اا، واالساتمرار ةاي م اولاة أةشا تهاف 

را  البيئياةف وال لاب صازة ةي ظع الاغوط المت ايدة التي  واجه هذه المناما ف كارورة االلت ام بال واةيا واالعتباا
المت ايااد علاال المنتجااا  ال ااارا، زاادي ة البيئااةف و  ايااد اهتمااام المسااتهلليا والمساات مرلا بالمنامااا  التااي  أصااذ ةااي 

 اعتبارها العوامع البيئية.

ومماا ي لااد ماا حاادة الااغوط الساااب ة  عرلات معااام منامااا  األعماال نلاال بعاة التحااديا  المعازارة، والتااي مااا 
ا فاقيااا   حرلاار التجااارة وال اادما ف واعتبااارا  المناةسااة العالميااةف واال جاااه نلاال ا ةاادماجا  والتلااتأ   أهمهااات   بيااا

االقتصاااديةف با لااااةة نلاال لااارورة   بيااا مفااااهيم ندارة الجااودة الشااااملةف وةااام ا دارة البيئياااةف والتنميااة المساااتدامةف 
المتعل اة نانام ا دارة  ISO 14000ايير( العالمية األيا و وةام المعلوما  البيئيةف وزدور سلسلة الموازفا  )المع

 م. 1996البيئية عام 

كع هذا أدى نلل زلادة االهتمام بالمعلوما  البيئية الدورلة التاي يجاب ا ةصاان عنهاا ماا قباع كاةاة الشاركا  بشا ع 
أ   ؤديااه المحاساابة  عااام والشااركا  الصااناعية بشاا ع صاااذف األماار الااذي ةااتة عنااه   ايااد أهميااة الاادور الااذي يم ااا

 (.441، ذ2001لتح يا هذا الهدف )راليف 

أصأقياي، ةان  االهتماام البيئاي مساؤولية أصأقياة   اا علال كاةاة المساتولا  متاامنة األةاراد والشاركا  والادول، األمار 
  ال اارار، الااذي يعااود بالمنفعااة علاال أهااداف التنميااة المسااتدامةف وقااد أصااذ  االهتمامااا  البيئيااة  لتسااب أولولااا  زاانا

حياااغ  غياااار  االسااااترا يجيا  ماااا اسااااترا يجيا  اقتصااااادية   اااايا النماااو علاااال أسااااا  الم رجاااا  الماديااااة ة اااا  نلاااال 
 (.54، ذ2012استرا يجيا   هتم بالبيئة المحي ة )محمدف 

وماا صاأل ماا ساابا، ةنةاه يجاب علال الوحاادا  االقتصاادية أ   فصاف عاا جميااا المعلوماا  المتعل اة بشاؤو  البيئااة 
ك العوا ااد وااللت امااا  التااي  تحملهااا ةتيجااة ممارسااة ةشااا ها المااؤضر ةااي البيئااةف صازااة وأ  الحاجااة للمعلومااا  وكااذل

 البيئية أزبحت أمراي لرورلا ةي المجتمعا .

ولذلك أزبف ما الاروري أ  يتوةر لدى الشركا  الصناعية الليبية أهم مت لبا  ا ةصان البيئايف التاي  تم اع ةاي 
ارلااااة والفنيااااة والماديااااة واللفااااا،ة البشاااارلةف ومااااا صألهااااا يم ااااا لهااااذه الشااااركا  ا ةصااااان عااااا جميااااا المت لبااااا  ا د

 المعلوما  البيئية ةي   ارلرها الدورلة، والوةا، بالمسؤولية البيئية ا جاه المجتما.

 مشكلة الدراسة: 

نيئياااة  تم اااع ةاااي نةتاااا  ملوضاااا  نالباااا ماااا يتر اااب علااال م اولاااة المشاااروعا  الصاااناعية ألةشااا تها ا ةتاجياااة م اااا ر 
وم لفااا  لااارة  ساابب ألاارارا ساالبية عدياادة علاال زااحة وأمااا  العااامليا نتلااك المشااروعا ف وأةااراد المجتمااا والبيئااة 

 المحي ة.

وعلل الرنم ماا االهتماام المت اياد ةاي الوقات الحاالي بانجرا،ا  المحاةااة علال البيئاة و  ورهاا علال مساتوى العاالمف  
ا  ةااي الاادول الصااناعية المت دمااة   بيااا مفاااهيم ندارة الجااودة البيئيااة الشاااملة والتنميااة المسااتدامة و بنااي أنلااب الشاارك
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وةااام المعلومااا  البيئيااةف وتلااك لتتماشاال مااا الشااروط واالعتبااارا  البيئيااة ةااي م تلاا  العمليااا  واألةشاا ةف نال أةااه 
ة البيئااة ال  اا ال نياار كاةيااة، حيااغ أكااد  يم ااا ال ااول بااأ  جهااود معااام الشااركا  الصااناعية الليبيااة ةااي مجااال حماياا

الااة لحمايااة  الدراسااا  علاال أ  ةصاا  الشااركا  الصااناعية الليبيااة التااي  ناولتهااا الدراسااة ال   ااوم با  ااات نجاارا،ا  ةع 
البيئااةف وال  لتاا م بااال واةيا واالعتبااارا  البيئيااة عنااد ممارسااتها ألةشاا تها الم تلفااةف كمااا أظهاار  الدراسااا  عاادم وجااود 

 (.2001كاٍف ما قبع المسؤوليا ةي  لك الشركا  بالجواةب واألبعاد البيئية )الل ليف اهتمام 

و عد الشركة األهلية لإلسمنت نحدى أكبار وأهام الشاركا  الو نياة العاملاة ةاي زاناعة ا سامنتف ولاالرنم ماا أهمياة 
لساالبية علاال البيئااة المحي ااة هااذه الصااناعة وإسااهامها ةااي ننااا، و نميااة المجتماااف نال أةهااا  تساابب ةااي بعااة ايضااار ا

 والعامليا نها وأةراد المجتماف وتلك بسبب التلوث بالغبار والنفايا  الاارة ونيرها ما األلرار النا جة عنها.

وةتيجة لأهتمام المت ايد ما قبع الدول المت دمة والنامية بمولو  ا ةصان البيئي أزبف ما األهمية بم ا  اساتيفا، 
قبااع الباااح يا واألكاااديمييا ةااي ليبيااا وإضرا ااه بااالبحوث والدراسااا ف وعليااه جااا،  هااذه الدراسااة  هااذا المولااو  ح ااه مااا

لبحغ مدى  واةر ا ةصان البيئي ةي شركا  زناعة ا سمنت الليبيةف وما هنا ةن  المش لة التي يتصادى لهاا هاذا 
 البحغ بالدراسة والتحليع يم ا زيانتها ةي زورة التساؤل الر يا اي يت

 مدى توافر اإلفصاح البيئي في شركات صناعة اإلسمنت الليبية؟  ما

 أهداف الدراسة:

يتم ع الهدف الر يا لهذه الدراسة ةي التعرف علل مدى  واةر ا ةصان البيئي ةي الت ارلر المالياة السانولة لشاركا  
 زناعة ا سمنت الليبية، كما  هدف الدراسة نلل  ح يا األهداف التاليةت

  بمدى أهمية ا ةصان البيئي ةي الشركا  الصناعية.التعرلف 

 .معرةة مدى ندراك مسئولي الشركا  لدورهم ةي صدمة البيئةف ومدى الت امهم بال يام نها 

 أهمية الدراسة:

 أصااذ هااذه الدراسااة أهميتهااا مااا  ناااةا م تلاا  الاادول والمنامااا  ةااي نع ااا، الم لااد مااا االهتمااام بالمساائولية البيئيااة 
البيئاايف وتلااك مااا صااأل دراسااة أهاام المت لبااا  التااي يجااب أ   تااامنها ال ااوا م الماليااة المتعل ااة بالبياةااا  وا ةصااان 

والمعلوما  البيئية ةي م تل  األةش ة، نلاةة نلل تلاك ةان  مفااهيم وأهاداف التنمياة المساتدامة أيااا نلاور  أهمياة 
. محليا، و تم ع أهمية مولو  الدراسة ةي ليبيا ماا كبرى لارورة التركي  علل مت لبا  ا ةصان البيئي ومراجعتها

صأل وجود بعة ال اايا النا جاة عاا ألارار التلاوث البيئاي، والمرةوعاة لاد الشاركة األهلياة لإلسامنت، حياغ نلا  
  قااااية، األمااار الاااذي يتوجاااب لااارورة ا ةصاااان عاااا 106ماااا ي اااار  عاااا   2003نلااال  2001عاااددها باااالفترة ماااا 
  الصلة بأةش ة  لاك الشاركة، بماا يتماشال ماا ال اواةيا والتشارلعا  المالياة )المصادرت الت اارلر المعلوما  البيئية تا

 السنولة لمحامي الشركة األهلية لإلسمنت(.

 الدراسات السابقة:

 سب ت هذه الدراسة بعة الدراسا ، ةذكر منها اي يت

(ف بعنااااوا ت دور المحاساااابة ةااااي قيااااا  وعاااارض األدا، االجتماااااعي للوحاااادا  االقتصااااادية 2003ف دراسااااة )ساااامهود -
الصاااناعية، هااادةت الدراساااة نلااال  حدياااد دور المحاسااابة ةاااي قياااا  وعااارض األدا، االجتمااااعي للوحااادا  الصاااناعيةف 
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لبيئااةف وأةهااا ال و وزاالت نلاال ةتااا ة أهمهااا أ  مسااؤولي الشااركة محااع الدراسااة ياادركو  دورهاام ةااي صدمااة المجتمااا وا
 فصاف ةاي   ارلرهاا وقوا مهااا المالياة عاا األدا، االجتمااعي لهاااف وال  ساعل نلال قياا   لااالي  األلارار التاي  حاادضها 

 أةش تها االةتاجيةف وال نلل قيا  المناةا المتر بة عا أدا ها االجتماعي بأي حال ما االحوال.

ةصااااان عااااا التلااااالي  وااللت امااااا  البيئيااااة ةااااي الشااااركا  (ف بعنااااوا ت نم اةيااااة قيااااا  وا 2006دراسااااة )اللشاااارف  -
الصااناعية الليبيااة، هاادةت الدراسااة نلاال نيااا  األسااا واألساااليب المحاساابية المساات دمة لل يااا  والت رلاار عااا التلااالي  

لي  وااللت امااا  البيئيااة، وقيااا  التلااالي  وااللت امااا  البيئيااة، والت رلاار عنهاااف والتعاارف علاال عنازاار وم وةااا  التلااا
وااللت امااا  البيئيااة وولااا مؤشاار أو أك اار لتولاايف ماادى  أضيرهااا علاال أرلااان الشااركة ومرك هااا الماااليف وقااد  وزاالت 
الدراسااة نلاال ةتااا ة أهمهااا أ  المساائولية البيئيااة ةااي الشااركة محااع الدراسااة  نحصاار أساسااا ةااي م ا ااب ولجااا  السااأمة 

البيئية ا ةتاجية داصع المصااةاف ال يوجاد ةااام قياا  وإدارة العامة، وتلك ما صأل ما   وم به ما نجرا،ا  لحماية 
التلالي  وااللت اما  البيئية، مما أدى نلل نياا  بعاة المعلوماا  المهماة التاي  فياد ك يارا ندارة الشاركة ومسات دمي 

لة ةااي  تباااا ال ااوا م الماليااة ةااي عمليااة ا  اااد ال اارارا ، و جنااب الم ااا ر، و  ياايم األدا، البيئااي للشااركةف  وجااد زااعو 
و حديااد معااام عنازاار التلااالي  البيئيااة ةااي الشااركة، بساابب  ااداصع الجهااود والمااوارد الأزمااة لل يااام ناابعة األةشاا ة 

 البيئية ما األةش ة الم تلفة األصرى، مما يؤضر سلبا علل مستوى ا ةصان البيئي للشركة.

ي للشاركا ، وقاد هادةت الدراساة نلال قياا  موقا  (فبعنوا ت المسؤولية البيئية وا ةصان البيئ2010دراسة )قرقد،  -
ا دارة ةااي الشااركا  الصااناعية الليبيااة مااا المسااؤولية البيئيااة وأساابا   اادةي مسااتوى ا ةصااان البيئااي علاال اعتبااار أ  
ال اارار النهااا ي المتعلااا بالمسااؤولية البيئيااة يرجااا دا مااا نلاال أعاااا، مجلااا ا دارةف وقااد  وزاالت الدراسااة نلاال ةتااا ة 

أ  المااديرلا ةااي هااذه الشااركا  ياادركو  المسااؤولية البيئيااة المل اااة علاال عااا  هم ندراكااا جيااداف ولااالرنم مااا تلااك  أهمهااا
يعللااو  أ  هناااك جملااة مااا األساابا  التااي  حااول دو  قيااامهم با ةصااان البيئااي، وكااا  مااا أهمهااات االةت ااار للبحااوث 

 ها  المحاسبية والرقانية المت صصة.األكاديمية ةي هذا المجالف ونيا  المعايير الم لولة ما الج

(ف بعنوا ت ا ةصان المحاسابي عاا األدا، البيئاي ةاي الشاركة األهلياة لإلسامنت المسااهمة 2011دراسة )ال اهرف  -
نليبياااف وقااد هاادةت الدراسااة نلاال التعاارف علاال ماادى التاا ام الشااركة األهليااة لإلساامنت المساااهمة با ةصااان عااا األدا، 

أنرز المعوقا  التي  حول دو  قيام الشركة مولاو  الدراساة با ةصاان عاا أدا هاا البيئايف وقاد  البيئيف والتعرف نلل
 وزلت الدراسة نلل ةتا ة أهمهات أةه ال   وم الشركة محع الدراسة با ةصان محاسابيا عاا أدا هاا البيئايف وأ  هنااك 

البيئايف وأنارز هاذه المعوقاا  قلاة البارامة  معوقا   حد ما قيام الشاركة محاع الدراساة با ةصاان محاسابيا عاا أدا هاا
التعليمية للتعرلف بمت لبا  ا ةصان عا األدا، البيئيف وعادم  اواةر ةااام محاسابي يفاي باأنراض ا ةصاان البيئايف 
وعاادم وجااود قااواةيا مل مااة عااا األدا، البيئاايف وعاادم وجااود رنبااة لإلةصااان عااا التلااالي  المر ب ااة باأللاارار البيئيااة 

 عمليا ها حتل ولو أم ا قياسها.النا جة عا 

(ف بعنوا ت محاسبة البيئة ورلحية الشركةف دراسة  حليلية علل قا ماة Makori and Tagongo، 2013دراسة ) -
ما شركا  سوق األوراق المالية )نومباي( بالهندف ةحصت الدراسة مادى وجاود عأقاة نايا رلحياة الشاركة وا ةصاان 

شركة مدرجة بساوق األوراق المالياة نومبااي بالهنادف و وزالت نلال ةتيجاة مفادهاا أةاه  14البيئي، واعتمد  علل عدد 
  وجد عأقة نيجانية ما نيا ا ةصان البيئي وهامش رلحية الشركة.

(ف بعنااوا ت ا ةصااان البيئااي مااا المحاسااابة نلاال واقااا الت رلاارف ركاا   هاااذه Carreira.et.all, 2014دراسااة ) -
ي الم الب به الشاركا ، بسابب الت اياد اللبيار للمعلوماا  المالياة تا  العأقاة با ةصاان الدراسة علل ا ةصان البيئ
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البيئي، واعتمد  الدراسة علل ةح  و حليع دراسا  ساب ةف و وزلت ةتا ة الدراسة نلال أ  التصااعد المساتمر ةاي 
 مناقشة وم البة الشركا  باالهتمام با ةصان البيئي ةي   ارلرها المالية. 

خالل ما تمَّ استعراضه من الدراسات الساابقة  يتحاغ ايااإل اإلفصااح البيئاي لادى ملتلاا الشاركات ووجاود ومن 
اموض حول دور المسؤولية البيئية والمحاسابة عنااا فاي تلاش الشاركات  علياه تا تي هاسة الدراساة لت ما  وتؤكاد 

كماا اعتماد  الدراساا   المحيطاة بااا تلش النتائج في مجال صناعة اإلسمنت والتاي لااا اال ار ال بيار علاي البيئاة 
الساب ة علل استمارة االستبيا  كأداة لجما البياةا  حول ا ةصان البيئي، ولذلك ةن  ةتا جها  عبر عا رؤلة عينا  
الدراسة، ةي حيا أ  هذه الدراسة اعتمد  علل الت ارلر المالياة السانولة المنشاورة ومادى ا ةصاان البيئاي الفعلاي ةاي 

 لر.  لك الت ار 

 مناجية الدراسة:

است دم ةي هذه الدراساة المانهة الوزافي التحليلاي، لوزا  ماا ورد ةاي األد  المحاسابي المتعلاا بمولاو  الدراساة 
 و حليله، وتلك ما صأل اال أ  علل اللتب والدورلا  والرسا ع العلمية التي  عرلت لهذا المولو .

بياةا  ال اةولة و حليلها والمتم لة ةي الت ارلر المالية السنولة للشركة أما الدراسة الميداةية ة د  مت عا  رلا جما ال
، ننااا، علاال مراساالة رساامية   اادم نهااا الباااح و  مااا كليااة االقتصاااد والتجااارة بجامعااة 2014نلاال  2011للساانوا  مااا

ى ا حصاا ي المرقب وموجهة نلل الشركة األهلية لإلسامنت. نحصاا يا اسات دمت هاذه الدراساة أسالو   حلياع المحتاو 
لتحليااع البياةااا  الااواردة بالت ااارلر الماليااة الساانولة مولااو  الدراسااة. نلاااةة نلاال تلااك ة ااد  اام   بيااا أساالو  الم انلااة 
الش صية ما أحد المسئوليا با دارة المالية بالشركة محع الدراسة لجما البياةا  األولياة، وتلاك نهادف التأكياد علال 

 سنولة، والحصول علل  فسيرا  لبعة النتا ة الواردة نها.ةتا ة  حليع الت ارلر المالية ال

 مجتمع الدراسة وعينته:

يتلااو  مجتمااا الدراسااة مااا الشااركا  الصااناعية الو نيااة العاملااة ةااي ق ااا  زااناعة ا ساامنت ةااي ليبياااف وةااارا للباار 
ارهاا مياداةيا لت بياا هاذه حجم مجتما الدراسة، ة د  ام اصتياار الشاركة األهلياة لإلسامنت دراساة للحالاة. وقاد جاا، اصتي

%  50الدراسة، ةاراي أل  الشركة نحدى أكبر وأهم الشركا  العاملة ةي مجال زناعة ا سمنتف حياغ  ناتة حاوالي 
ما مادة ا سمنت، با لاةة نلل نةتا  ماد ي الجيار والجاباف نال أةهاا  تسابب ةاي بعاة ايضاار السالبية علال البيئاة 

 مليا نها.المحي ة وأةراد المجتما والعا

 اإلطار النظري للدراسة:

 مفاوم اإلفصاح البيئي: 

يعتباار مفهااوم ا ةصااان البيئااي بالت ااارلر الماليااة مااا أحااد ال اااايا التااي احتلاات جاةااب كبياار مااا الن ااا ، سااوا، ةااي 
البحاااوث العلمياااة أو ةاااي الماااؤ مرا  المهنياااة، ةاااارا لتوساااا الم الباااا  نت اااديم نياةاااا  ومعلوماااا  حاااول أضااار األةشااا ة 

( ا ةصااان البيئااي بأةااه  ةشاار المعلومااا  48، ذ2005العاا م ) االقتصااادية علاال البيئااة المحي ااة نهااا. ولعاار ف أنااو
المالية والوزافية المأ ماة للمساتفيد ةاي ال اوا م المالياة المدق اة، وا ةصاان البيئاي هاو مجموعاة نناود المعلوماا  التاي 

ر المالياة المتر باة عليهاا ةاي المالاي والحالار والمسات بع. ولشامع  تعلا باأدا، وأةشا ة ا دارة البيئياة للشاركة وايضاا
ا ةصااان البيئااي البنااود اي يااةت مصااروةا  أو  لااالي  التشااغيع ةااي المالااي والحالاار ال ازااة بمعاادا  و سااهيأ  
 رقاباااة التلاااوثف والت اااديرا  المسااات بلية لمصاااروةا  أو  لاااالي  التشاااغيع ال ازاااة نتساااهيأ  ومعااادا  رقاباااة التلاااوثف
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و لااالي  نعااادة الموقااا لمااا كااا  عليااه قبااع التلاااوثف و مولااع  سااهيأ  أو معاادا  رقابااة التلااوثف وإ ااأق الم لفاااا  
الهوا ياااة والساااا لة والصااالبةف ووزااا  لتساااهيأ  أو عملياااا  رقاباااة التلاااوث، والمت لباااا  البيئياااةت الم اةااا   والجاااوا   

أصااااذ ا ةصااااان البيئااااي مااااا ننااااود المعلومااااا  البيئيااااة بعااااة البيئيااااةف وجااااود ندارة نيئيااااة أو أقسااااام مراجعااااة... نلاااا ف ول
 ا ش اليا ، م عت البياةا  الوزفيةف الوقا ا والم اعم اللميةف األرقام والمأحاا  بال وا م المالية .

( ا ةصااان البيئااي بأةااه  مجموعااة ننااود المعلومااا  التااي  تعلااا بااأدا، وأةشاا ة 56، ذ2009كمااا يعاار ف )درولااش، 
يااة للشاااركةف وايضاااار المالياااة المتر باااة عليهاااا ةاااي المالاااي والحالااار والمسااات بع  و عتبااار ال اااوا م المالياااة أو ا دارة البيئ

الت ارلر الملح ة نها أداة مناسبة لتح يا تلك، ولعع أنرز األةش ة التي لها أضر مباشر علل المجتما هي التي  ح اا 
 له مناةا اجتماعية.

 أهمية اإلفصاح البيئي: 

ن  أهميااة ا ةصااان المحاساابي عااا التلااالي  البيئيااة  لمااا ةااي   ايااد م الااب مساات دمي ال ااوا م والت ااارلر الماليااة نلاال 
ا ةصان عا األدا، البيئي للمؤسساا ، لمواجهاة قصاور ا ةصاان الت ليادي عاا  لبياة هاذه االحتياجاا ف ولرجاا تلاك 

ال ااولت ن  ا ةصااان بشاا له الحااالي ال يفااي باحتياجااا   نلاال  عاادد المسااتفيديا و بااايا احتياجااا همف وعلاال تلااك يم ااا
المستفيديا ما المعلوما  والبياةا  المتعل ة بالمسئولية االجتماعياة للمنشاأة  جااه حماياة البيئاةف وماا ضام كاةات هنااك 
لاارورة ملحااة لت ااولر معيااار ا ةصااان ةااي الفلاار المحاساابي، ليشاامع ا ةصااان البيئااي ةااي شاا ع مرة ااا  نيااااحية 

وا م والت ارلر الت ليديةف أو ةي ش ع قوا م و  اارلر مسات لةف مماا ياؤدي نلال زلاادة كفاا،ة  شاغيع المعلوماا  نواسا ة بال 
مت ذي ال رارا ف وما ضم  رشيد قرارا هم المتعل ة نت ييم المسئولية االقتصادية والبيئياة للمنشاأةف و عاد الوالياا  المتحادة 

هتماما بنصاا  األدا، البيئي للمنشأة لإلةصان المحاسبي  نت اهتمات المناماا  األمرل ية ولرل اةيا ما أك ر الدول ا 
با ةصااان عااا التااأضير البيئااي  SECالمهنياة المت صصااة ةااي البلااديا، وكااذلك لجنااة  ااداول األوراق الماليااة األمرل يااة 

 (.91، ذ2007ما حيغ التللفة والعا د  )أنوزلدف 

ليتها  جاه المحاةاة علل البيئة له عدة مناةا اقتصاادية أهمهاا )باام احمف يم ا ال ولت ن  نةصان المنش   عا مسئو 
 (ت92، ذ 2008

الحصااول علاال معاملااة لاارلبية ممياا ة، مااا حيااغ ا عفااا، أو   فااية الااارا ب المفرولااة عليهاااف و عااد الواليااا  -
 المتحدة ما أوا ع الدول اهتماما نتشجيا المنش   علل حماية البيئية.

ترام المجتما واألةراد ةي المؤسسا  التي  في بمسئوليتها البيئيةف وما ضم زلاادة ا قباال علال منتجا هاا زلادة ض ة واح-
 والتوسا ةي است مارا هاف مما ينع ا أضره ةي النهاية علل ةتيجة ةشا ها ومرك ها المالي.

الاارلبية المميا ة ياؤدي نلاال    فاية  للفاة ا ةتاا ، بسابب الادعم الماادي أو التمولااع مان فة التللفاة أو المعاملاة-
زلااادة حجاام ةشاااط المنشااأةف ة يااام المنشااأة باساات دام مواردهااا بااأكبر كفااا،ة مم نااة وحمايااة البيئيااة مااا ايضااار الاااارة 

 للتلوث يساعدها علل زلادة األرلان.

اعدة ا ةصاااان عاااا النف اااا  البيئياااة بصاااورة منفصااالة ةاااي ال اااوا م المالياااة ساااوف يسااامف ب ياااا  منفعتهاااا، م اااع مسااا-
 المست مرلا ليروا نولون السياسا  التي   ب ها المنشأة لحماية البيئةف وما ضم  رشيد قرارا هم المتعل ة بالمنشأة. 
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 لبيااة االحتياجااا  المتناميااة لمساات دمي ال ااوا م الماليااة مااا المعلومااا  التااي  تعلااا بااللت امااا  البيئيااة للمؤسسااة ةااي -
 معلوما  والبياةا  الأزمة لهم.ظع  عدد هؤال، المست دميا و بايا ال

لاذلك أزابف ل امااا علال المؤسسااا  لارورة  ااوةير البياةاا  والمعلومااا  ال ازاة باااألدا، البيئاي بالشاا ع الاذي يااتأ،م 
 واحتياجا  كع األ راف المستفيدة منها.

التنفيذياةف ولعاد هاذا ال ااةو  م ةي شأ  حماية البيئة وال حته 1982( لسنة 7علل الن اق المحلي زدر ال اةو  رقم )
مااا أهاام ال اااواةيا التااي أزااادر ها ليبيااا ةاااي مجااال حماياااة البيئااةف حياااغ حاادد بشااا ع والااف المفهاااوم الاادقيا والمعااااةي 

م 1983لساانة  363الوالااحة للااع مااا يتعلااا بجواةااب البيئااةف وقااد  اام نةشااا، الهيااأة العامااة للبيئيااة بموجااب ال اارار رقاام 
تااي أوكلاات نلاال الهيااأة وة اااي ألح ااام المااادة ال ال ااة مااا قاارار نةشااا ها أةهااا  هاادف نلاال ولعااع مااا أناارز االصتصازااا  ال

حماية المحي  الذي يعيش ةيه ا ةسا  وجميا اللا نا  الحية، بما ةي تلك الماا، والترلاة والهاوا، والغاذا، ماا التلاوث 
 م(.1999)الت رلر الو ني األول للبيئةف 

ئي عا النشاط البيئي والتلاالي  والعوا اد المتر باة علال  لاك النشاا ا  يانجم عناه ومنه يم ا ال ولت ن  ا ةصان البي
لضار نيجانية  عود بالمنفعة علل المؤسسة ةي المدى ال صير وال ولاع،  تمحاور ةاي زلاادة حجام ةشاا ها والتوساا ةاي 

 است مارا هاف مما ينع ا علل ةتيجة النشاط والمرك  المالي للمنشأة.

يئي مؤشراي مهمااي تا ا جااهياف ةهاو يولاف ماا نتا كاةات الشاركا  مدركاة لل ااايا البيئياة التاي  اؤضر ولعد ا ةصان الب
ةي وجودها ما جهةف ولم ع لمسات دمي ال اوا م المالياة م ياساا للوقاوف علال األحاداث البيئياةف وجهاود الشاركا  ةحاو 

 (.61، ذ2009ندارة البيئة وايضار المالية عليها ما جهة أصرى )درولشف 

 أهداف اإلفصاح البيئي:

ما ا ةصان البيئي لما ينجم عناه ماا لضاار نيجانياة ك يارة ل  اراف  ةعلل الرنم ما زعولة  حديد األهداف المتوصا
كاةةف نال أةه ولنا، علل ما ورد ما دواةا وأسبا  كاةت ورا، الت ام المناما  با ةصانف ةنةه يم ا  صاني  أهاداف 

 (.33-32، ذ2011ا ةصان نللت )النانلسيف 

 أهداف داخلية علي مستوى المنظمة وتتحمن:  -أوال

حاةاة علل المرك  التناةسي للمنامة نزا، المناما  المماضلة ةي السوق وتلك ماا صاأل  حسايا سامعتها  جااه الم-
 األ راف تا  العأقة ننشا ا ها االقتصادية واالجتماعية.

  وليف مدى الت ام المنشاة بال واةيا والتشرلعا  الح ومية ونير الح ومية مما يافل علل وجودها زفة قاةوةية.-

وةر ا ةصان معلوما  جيدة يستفاد منها ما قبع ا دارة ةي   ييم نجرا،ا  السأمة البيئية لديهاف وحجم التلاالي  ي-
 البيئية المتر بة علل المنشأة.

الت ام المنامة بنجرا،ا  سأمة البيئاة وحمايتهاا ماا التلاوث يساهم ةاي صلاا حالاة ماا االسات رار النفساي والصاحي  -
 ي لع ما معدال  دورا  العمع المر فعةف وهذا ما المؤشرا  الجيدة للمنشأة. للعامليا ةيهاف مما

 أهداف خارجية وتتحمن:  - انيا

 نظهار الت ام المنامة بمت لبا  المسؤولية االجتماعية ومشاركتها ةي  حمع األعبا، العامة للمجتما. - 
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لغيااار مماااا يماااار  لاااغو ا علااال يعاااد ا ةصاااان وسااايلة  دارة التفااااوض نااايا أزاااحا  ح اااوق المللياااة وا- 
 االجتماعية االصرى.  والهيئاالمنامة، كالمستهلليا والمورديا والجمهور 

يع ا ةشا ا  وةعاليا  المنامة ةي مجال حماياة البيئاةف وساأمة مواقاا عملهاا ماا التلاوث والهادر ةاي - 
  سببها مناما  أصرى مماضلة. المواد السامةف مما ي لي مسئوليتها ال اةوةية نزا، األلرار وا زابا  التي

 كسب رلا وقناعة المستهلليا بما   رحه المنامة ما سلا وصدما  ةي السوق.- 

 رشايد ال اارارا  االقتصااادية لمساات دمي ال ااوا م الماليااة ةيماا يتعلااا نت ياايم ماادى وةااا، المؤسسااة بمساائوليا ها - 
 ا جاه المحاةاة علل البيئة.

 ي:األسباإل التي تدعو لإلفصاح البيئ

 (.449، ذ2011 وجد عدة أسبا   ساعد علل ا ةصان البيئي، ومنهات )ال اهرف      

 احتياجا  المساهميا المت ايدة للبياةا  البيئية وأهميتها ةي است مارا هم. أ.

 ا ةصان البيئي لم ي ا م لولا ةي المالي ب واعد  شرلعية محلية أو عالميةف ولذلك لم  هتم باه مهناة المحاسابة  .
 نال ةي السنوا  االصيرة.

 لرورة  بني التنمية المستدامة بما يح ا التنمية التي  ح ا التواز  نيا احتياجا  الحالر و  ورا  المست بع.  .

 م اايا المؤسسااا  مااا ا ةصااان عااا نةجااازا هم ةااي مجاااال  حمايااة البيئااةف ممااا يح ااا ال  ااة ندرجااة أكباار بااأدا،  د.
 المؤسسة البيئي.

الت ااورا  الها لااة ةااي  لنولوجيااا التصاانيا و وسااا المشااروعا  الصااناعية ومااا  ر ااب عليااه مااا زلااادة  لااوث أد   هااا.
 البيئةف نلل لرورة النار ندرجة ما األهمية نلل البيئة والحفاظ عليها.

 المعلومات البيئية الواجب اإلفصاح عناا: 

ي ال ارارا ف والصاتأف رنباا  المسات دميا ةيماا   تل  المعلوما  البيئية و تنو  حسب مست دمي المعلوما  ومت ذ
يتوجااب ا ةصاااان عناااه مااا معلوماااا  نيئياااةف ولم اااا  حديااد المعلوماااا  البيئياااة باااالمنهة العلماايف حياااغ يم اااا معرةاااة 
المعلومااا  الم لولااة عااا مت ااذي ال اارارا  مباشاارة عااا احتياجااا همف والماانهة الناااري، حيااغ يااتم اسااتنباط احتياجااا  

علوما  وأيا كا  المنهة، ةهناك حداي أدةل ما المعلوماا  البيئياة يجاب  وةيرهاا لمسات دمي الت اارلر مت ذي ال رار للم
، 2011المالية ال  ات قرارا  سليمة، وعليه يم ا   سيم المعلوما  البيئياة نلال محااور أساساية ضأضاة هايت )زاانرف 

 (.326-325ذ

زااة بموقاا  المؤسسااة مااا التنايمااا  وال ااواةيا البيئيااة و ولااف المعلومااا  البيئيااة ال اةوةيااة، وهااي المعلومااا  ال ا أ.
 مدى االلت امف وما هذه المعلوما ت

 ال واةيا والتنايما  البيئية التي   اا لها المؤسسة.-

 الرسوم والتعولاا  الم درة عا التلوث البيئي.-

 ة معها.المؤشرا  والمعايير البيئية المحددة للرقابة علل التلوث ومدى  واةا المؤسس-
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 ةتا ة الفحوذ ال بية التي أجرلت علل المؤسسة مؤصرا ما جاةب األجه ة الرقانية البيئية.-

 ا جرا،ا  ال اا ية أو ال اايا المرةوعة لد المؤسسة وأسبانها.-

ار المعلوما  البيئية عا النشاط االست ماري، وهي المعلوماا  التاي  تعلاا باألةشا ة االسات مارلة الم ماا االسات م  .
 ةيهاف وما هذه المعلوما ت

 ةوعية ةشاط المؤسسة ولضارها السلبية علل البيئة.-

 مدى وجود م ا ر نيئية ما ةشاط المؤسسة.-

  رق الت ل  ما النفايا  والم لفا .-

 الم ا ر البيئية وكيفية  غ يتها ما صأل التأميا لد هذه الم ا ر.-

  التااي  ساااعد علاال  حديااد قاايم وعنازاار ايضااار البيئيااة و  ياايم المركاا  المعلومااا  البيئيااة الماليااة، وهااي المعلومااا  .
 المالي للمؤسسةف وما هذه المعلوما ت

 كيفية ال اا، علل الش اوي وال اايا المرةوعة لد المؤسسة بشأ  ايضار السلبية علل البيئة.-

 االلت اما  البيئية الفعلية والمحتملة.-

 المصروةا  البيئية الفعلية.-

 الرسوم والتعولاا  الم ررة عا التلوث البيئي.-

 الحواة  االست مارلة والارلبية الم ررة ةتيجة االلت ام البيئي.-

 أنواع اإلفصاح البيئي: 

 اإلفصاح االختياري:  -أوالا 

عادم ةي حالة ا ةصان االصتياري،  عود مسئولية ا ةصان لإلدارة وهذا يؤدي نلال مشا لتيا مهمتايات األولالت وجاود 
 ماضع للمعلوما  نت ةجد المست مرلا أقع معرةاة، م ارةاة باا دارة بشاأ  أةشا ة وقيماة الشاركةف ال اةياةت وجاود ال ااايا 
األصأقية حيغ  عمع ا دارة علل االستفادة ما م ايا معرةتها بأةش ة الشركة والتوقعاا  المسات بلية لهاا. ولهاذا يجاب 

إلةصاان االصتيااري عاا المعلوماا ، ب اأف ماا  ت لباه معاايير نعاداد ال اوا م أ  ي و  لدى ا دارة الرؤلاة الوالاحة ل
 (.49، ذ2005الع مف  المالية السنولة )أنو

كمااا أ  هناااك اعتراةااا ب يمااة المعلومااا  البيئيااة التااي يااتم ا ةصااان عنهااا  وعاااف نت  باايا أ  مساات دمي ال ااوا م الماليااة 
، وأةهاام يبح ااو  عنهااا ةااي الت ااارلر الساانولة للشااركا ، وللااا ياااعو  يعت اادو  أ  المعلومااا  مهمااة ال  ااات قاارارا هم

المعلوما  البيئية بعد المعلوما  الت ليدية ماا حياغ  ر ياب أهميتهاا ل ارارا هم. وعلال الارنم ماا أ  الت رلار وا ةصاان 
يا والمعاااايير البيئاااي ماااا زال اصتيارلااااي ةاااي أنلاااب األحاااوال نال أ  بعاااة الشاااركا  ةاااي الااادول المت دماااة  ب ااات ال اااواة

المحاساابية تا  العأقااة با ةصااان البيئااي، و ااور  ةاماااي لاااإلدارة البيئيااة لااما الت ااارلر الساانولة )ع يااة ولصااارو ف 
2005.) 
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 اإلفصاح اإللزامي: - انياا 

 ال واعد المحاسبية ومعاايير الت رلار الماالي، ةان  وة ا لوالعي السياسا  المحاسبية وال ا ميا علل سوق المال وإعداد
ا ةصااان ا ل امااي ي ااو  وة ااا لحاجااة األ ااراف المهتمااةف ولجااب أ  يااوةر الحااد األدةاال مااا ا ةصااان أو مااا يعاارف 
با ةصان العادل. كما يعمع ا ةصان ا ل امي علل   ليع عدم التماضع ةي المعلوما  نيا ا دارة والمسات مرلا، كماا 

التااااي يتحملهااااا المساااات مرو  للبحااااغ والحصااااول علاااال  يعمااااع ا ةصااااان ا ل امااااي علاااال   ليااااع التلااااالي  االجتماعيااااة
 (.430، ذ2007المعلوما  )أنوزرف 

(  أ  األحاااداث البيئياااة قاااد زاد  ةاااي السااانوا  األصيااارة ماااا وعاااي واهتماااام المجتماااا 51، ذ2005ولااارى )أناااوالع مف 
عا  البيئيااة ةااي بجااودة البيئااة، وصازااة دور الشااركا  ومسااؤوليتها ةااي هااذا الصاادد، وقااد أدى هااذا نلاال  شااديد التشاارل

معااااام الاااادول الغرليااااةف نت اة اااارط والااااعو السياسااااا  المحاساااابية ةااااي هااااذا المولااااو  مااااا صااااأل بعااااة ال  ااااوا  
والمبااادرا  التااي  لاا م أو  حااغ  الشااركا  علاال ا ةصااان عااا المعلومااا  البيئيااة التااي مااا المحتمااع أ   لااو  مفياادة 

 ل  راف المهتمة .

ةصااان البيئااي يجااب أ  ي ااو  نل اميااا صازااة ةااي المنشاا   تا  األضاار مااا صااأل مااا ساابا استعرالااه ياهاار أ  ا 
السلبي علل البيئة، وأ  يتم ة  العديد ما ال اواةيا والتشارلعا  الصاارمة والناةادة التاي  ح ام عملياا  الات ل  ماا 

سابابه النفايا  ما الصناعا  الملوضةف ةاأ عاا لارورة أ  ياوةر ا ةصاان لهاذه المنشا   معلوماا  عاا التلاوث وأ
والت ام الشركة بالت اما ها ةي مجال حماية البيئة. ن  نةصان الشركا  عا اةجازا ها ةاي المحاةااة علال البيئاة يح اا 
ال  ااة ندرجااة أكباار ةااي  ح ي هااا الرلاال ألدا هااا االجتماااعيف وتلااك مااا صااأل االسااتجابة لرنبااا  العمااأ، ةااي  ااوةير 

عتهاف وكااذلك دعاام الم اادرة التناةسااية للشااركة ةااي مجااال الجااودة منتجااا  زاادي ة للبيئااةف و حساايا زااورة الشااركة وساام
 بصورة عامةف وجودة أدا ها البيئي بصفة صازة.

 الجانب العملي:

ي ت  هذا الج ، ما الدراسة باالتعرف علال مادى  اوةر ا ةصاان البيئاي ةاي الت اارلر المالياة السانولة بالشاركة محاع 
تبار أ  مصادر نياةا  هذه الدراسة  تم ع ةي الت ارلر السنولة والم انلة الدراسةف وما صأل الم انلة الش صيةف ولاع

الش صااية، لااذلك ة ااد  اام اساات دم أساالو   حليااع المحتااوى لتحليااع البياةااا  الااواردة مااا  لااك المصااادر لتح يااا أهااداف 
 الدراسة. وقد  م   سيم هذا الجاةب ما الدراسة نلل ج  يات

 سنوية:تحلي  التقارير المالية ال -أوالا 

ةي هذا الشأ   م مراجعة الت ارلر المالياة السانولة وا ياااحا  المتمماة لهاا للشاركة األهلياة لإلسامنت عاا السانوا ت 
 (، نهدف التح ا ما مدى  وةر ا ةصان البيئي ةي  لك الت ارلر.2014 – 2011)

المالية السانولة وا ياااحا  المتمماة  والجدول التالي يولف ةسبة ا ةصان البيئي نلل المأحاا  الواردة بالت ارلر 
 لها.

 واإليضاحات المتممة لها بنود اإلفصاح البيئي في القوائم المالية عدد السنوات
 مالحظات اإلفصاح البيئي

 النسبة المئوية عدد المالحظات

2011 0 0 0 % 

2012 0 0 0 % 
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2013 0 0 0 % 

2014 0 0 0 % 

 % 0 0 0 االجمالي

الجدول السانا الغيا  التام لوجود أي نند ما ننود ا ةصان البيئي بالت ارلر المالية صأل السنوا  محع يأحظ ما 
 الدراسة، ولالتالي أدى نلل عدم وجود أي نيااحا  عا ا ةصان البيئي.

منت مااا ماادى  ااواةر ا ةصااان البيئااي ةااي شااركا  زااناعة ا سااوهااذا مااا ي اادم ا جابااة علاال سااؤال الدراسااة الاار يا )
 ؟(،  بأةه ال يوجد نةصان نيئي ةي شركا  زناعة ا سمنت الليبية. الليبية

 تحلي  نتائج المقابلة الشلصية: - انياا 

لدعم النتا ة التي  م التوزع نليها عند  حليع الت ارلر المالية السنولة،  ام نجارا، م انلاة ش صاية ماا أحاد المسائوليا 
 ذه الم انلةتةي ا دارة المالية، وةيما يلي سياق ه

م  ام نجاارا، م انلاة ش صاية مااا أحاد مسائولي ا دارة الماليااة بالشاركة األهليااة 5/11/2017ةاي ياوم األحااد، ولتاارل ت 
 لإلسمنت حول ا ةصان البيئي ةي قوا م الشركة المالية، وقد  مت الم انلة وةا اي يت

 البيئة؟السؤال األولت هع الشركة مدركة لمفهوم ومت لبا  المسئولية 

 ا جابةت ةعم.

 السؤال ال اةيت هع هناك نشارة نلل المسئولية البيئة ةي اللوا ف الداصلية للشركة؟

 ا جابةت ال يوجد.

 السؤال ال الغت هع هناك جهود عملية   وم نها الشركة ا جاه المسئولية البيئية سوا، داصع الشركة أو صارجها؟

 ةيتا جابةت  وجد بعة الجهود المتم لة 

 .استبدال  رق الحصول علل المواد ال ام ما  رل ة  فجير المحاجر نلل  رل ة كش  المحاجر 

 .ننرام ع ود لتورلد مصفيا  الغبار بمصاةا الشركة بالفترة األصيرة 

 .ا سهام ةي حمأ  التشجير 

  اايا البيئية؟السؤال الرابات هع  مت زلار لم ما قبع جها  رقانية أو مناما  أصرى تا  اهتمام بال

 ا جابةت لم  تم زلار نا ما أي جهة رقانية أو مناما  أصرى تا  اهتمام بال اايا البيئية.

السؤال ال امات ما صأل اال أ  علل الت ارلر المالياة السانولة محاع الدراساة، لاوحظ نياا  ا ةصاان البيئاي ةيهاا 
 ؟بالرنم ما ندراك م للمسئولية البيئية، ةما هو  فسير تلك

 ا جابةت بسبب عدم  حديغ الناام المحاسبي الموجود بالشركة منذ ةشأ ها بحيغ يتناول مولو  ا ةصان البيئي.

السااؤال الساااد ت مااا صااأل ا أعنااا علاال   ااارلر المراجااا ال ااارجي محااع الدراسااة، الحانااا نيااا  نشااارة المراجااا 
 ة و  ولر ةاام م المحاسبي، ةما  فسيركم لذلك؟ال ارجي ألهمية ا ةصان البيئي ةي الت ارلر المالية السنول

 ا جابةت لم  رد أي نشارة ما قبع المراجا ال ارجي حول أهمية ا ةصان البيئي ةي الت ارلر المالية.
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 السؤال السابات هع لدي م أي مأحاا  أو  عليا حول مولو  الدراسة؟

ب الااروف االقتصاادية واألمنياة، والتااي أد  ا جاباةت الشاركة  شاتغع  حات ظاروف زاعبة ةاي الوقات الحالار بساب
 نلل زعولة   ولر ا دارة المالية وةاامها المحاسبي؟

 عرض ومناقشة النتائج:

اساااتناداي نلااال ةتاااا ة  حلياااع الت اااارلر المالياااة السااانولة والم انلاااة الش صاااية حاااول ا ةصاااان البيئاااي ةاااي الشاااركة األهلياااة 
 ت لإلسمنتف صلصت الدراسة نلل النتا ة اي ية

.رناام ندراك أحااد مساائولي ا دارة الماليااة للشااركة األهليااة لإلساامنت للمساائولية البيئيااة نال أةااه  باايا نيااا  ا ةصااان 1
البيئااي ةااي الت ااارلر الماليااة الساانولة للشااركة، وهااذه النتيجااة  شااير نلاال اسااتمرارلة مشاا لة ا دراك المولااوعي لمشاا لة 

 (.2003جاهه، والتي أشار  لها بعة الدراسا  الساب ة )سمهود، ا ةصان المحاسبي البيئي والجهود الم لولة  

.ال صور ةاي  حاديغ اللاوا ف الداصلياة للشاركة وكاذلك ةاامهاا المحاسابي بماا ياتأ،م ماا مت لباا  المسائولية البيئياة 2
المولاااوعي وا ةصاااان عنهاااا، و عاااد هاااذه ةتيجاااة من  ياااة ومتوقعاااة نناااا، علااال النتيجاااة األولااال، ةواقاااا نياااا  ا دراك 

ألهمية ا ةصان البيئي ولضاره ماا ال بيعاي أ  ياؤدي نلال عادم االهتماام نتحاديغ اللاوا ف ومراعااة مت لباا  ا ةصاان 
 اللاةي.

.بالرنم ما قيام الشركة نبعة الجهاود تا  العأقاة بالمسائولية البيئياة، نال أةاه لام ياتم ا ةصاان عنهاا ةاي الت اارلر 3
المتمماة لهاا. وهاذا يؤكاد ماا يعارف بغياا  ا دراك المولاوعي، بمعنال أ  هنااك شاعوراي المالية السانولة وا ياااحا  

بأهمية ا سهام ةي حماية البيئة و ارجم نلال بعاة الجهاود العملياة، نال أ  تلاك الشاعور لام يتارجم بشا ع مهناي علال 
 هيأة لوا ف و شرلعا  وإعداد اللوادر البشرلة المؤهلة.

والمناما  تا  العأقة البيئية ومتابعة شركا  زناعة ا سمنت الليبية بال صوذ،  .نيا  دور الجها  الرقانية4
وهاااذه النتيجاااة اةفااارد  نهاااا هاااذه الدراساااة، حياااغ لاااوحظ ال صاااور ةاااي متابعاااة مناماااا  حماياااة البيئاااة الليبياااة ألةشااا ة 

 الشركا  الصناعية والت رلر عنها، رنم ما  ر ب عا  لك األةش ة ما ألرار نيئية والحة.

.ال صور ةاي ندراك المراجاا ال اارجي ألهمياة المسائولية البيئياة وا ةصاان عنهاا ةاي الت اارلر السانولة واالياااحا  5
المتممااة لهااا، وتلااك رناام الدراسااا  الحدي ااة التااي  تبناال أهميااة نشااارة المراجااا ال ااارجي لإلةصااان البيئااي واالجتماااعي 

 للشركا ، وتلك ةي   ارلره المالية السنولة.

حد مسئولي الشركة نلل أ  عدم قيام الشركة با ةصان البيئي ةي الت ارلر المالياة السانولة يرجاا نلال بعاة .علع أ6
 المعوقا ، ومنهات

 .عدم  وةر ةاام محاسبي للشركة يفي بأنراض ا ةصان البيئي 

 منية.لع  اللوادر البشرلة الحالية وعدم قدرة الشركة الست  ا  عنازر مؤهلة وتلك بسبب الاروف األ 

 توصيات الدراسة:

 ةي لو، ما  م التوزع نليه ما ةتا ةف  وزي الدراسة باي يت
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. نااايم ور  عمااع وحل ااا  ة ااا  حااول ةشاار ض اةااة المساائولية البيئيااة وا ةصااان عنهااا ناايا كاةااة ندارا  الشاااركة، 1
المحاسابة البيئياة علال أرلاان لتنمية الوعي  جاه المش لة لحماياة البيئاةف و هادف نلال  ولايف األضار االيجااني لت بياا 

 الشركةف وتلك بالتعاو  ما المؤسسا  التعليمية والمناما  البيئية.

.  ولر و أهيع العنازر البشرلة للاةة العامليا بالشركة عامة وموظفي ا دارة المالية صازة، ماا صاأل  حفيا هم 2
ها، والمشاركة ةاي الماؤ مرا  والنادوا  العلمياة تا  بنقامة الدورا  التدرلبية ةي مجال المسئولية البيئية وا ةصان عن

 االهتمام با ةصان البيئي.

. شاا يع لجاااا  أكاديمياااة ومهنياااة لت يااايم و  اااولر الأ حاااة الداصلياااة للشاااركة والنااااام المحاسااابي لهاااا، بماااا ياااتأ،م ماااا 3
 مت لبا  ا ةصان البيئي.

 ل م الشركا  با ةصان عا أدا ها البيئي ةاي   ارلرهاا  .لرورة نزدار ال واةيا والتشرلعا  الصارمة وال ولةف التي4
 المالية.

.محاولااة دعاام الشااركا  التااي  حاااةظ علاال البيئااة مادياااي أو عااا  رلااا  سااهيأ  ماليااة، أو منحهااا معاملااة لاارلبية 5
ممي ة ما حيغ ا عفا، أو   فية الارا ب المفرولة عليهاا، وتلاك  شاجيعا لهااف وكاذلك ةارض نراماا  وع ولاا  

 علل الشركا  نير الم ب ة لمت لبا  المسؤولية البيئية.

 .أ   تاما نرامة التعليم المحاسبي ةي الجامعا  المولوعا  المتعل ة بالمحاسبة البيئية واالجتماعية.6

.لاارورة  وعيااة العااامليا بم تلاا  ا دارا  والمسااتولا  ةااي شااركا  ق ااا  ا ساامنت باألهميااة اللباارى للتعاااو  مااا 7
والمؤسسااا  العلميااة، و  ااديم كاةااة التسااهيأ  لهاام، وإماادادهم بالبياةااا  والمعلومااا  الم لولااة، األماار الااذي الباااح يا 

 يؤدي نلل  وليف المشاكع التي قد  واجهها  لك الشركا ، وولا الحلول لها، و  ييم أدا، م تل  ةشا ا ها.  
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 المللص:

الت ارلر المالية ةاي شاركا  زاناعة ا سامنت الليبياة. وتلاك هدةت هذه الدراسة نلل معرةة مدى ا ةصان البيئي ةي 
ةااي ظااع السااعي لتح يااا مت لبااا   نميااة االسااتدامة، وقااد اعتمااد  الدراسااة علاال ماانهة دراسااة الحالااة، وعلاال البياةااا  
ة ال اةولاااة المجمعاااة ماااا الت اااارلر المالياااة السااانولة للشاااركة األهلياااة لإلسااامنت، وا ياااااحا  المتمماااة لهاااا صاااأل الفتااار 

، ولتأكيد النتا ة الواردة ما  لك الت ارلر المالية وإيااحا ها، ة د  م نجرا، م انلة ش صية ماا 2014نلل  2011ما
أحااد مساائولي ا دارة الماليااة، وقااد  وزاالت الدراسااة لنتااا ة  ؤكااد نيااا  ا ةصااان البيئااي ةااي الت ااارلر الماليااة الساانولة 

ركة لمت لباا  ا ةصاان البيئاي مماا يسابب وجاود معوقاا   حاول دو  للشركة وال صور ةي مأ مة الناام الماالي للشا
  بيا الشركة لإلةصان عا أدا ها البيئي، نلاةة نلال تلاك  وزالت الدراساة نلال ةتيجاة مفادهاا نياا  دور الجهاا  

عااادة الرقانياااة والمناماااا  تا  العأقاااة البيئياااة ةاااي متابعاااة الشاااركا  المساااببة للتلاااوث البيئاااي، وصلصااات الدراساااة نلااال 
 وزااايا  أهمهاااا لااارورة نساااهام الجهاااا  الم تصاااة بالشاااأ  البيئاااي ةاااي  عمياااا مفهاااوم المسااائولية البيئياااةف وإزااادار 
 شرلعا  والحة وزارمة  ل م الشركا  الصناعية بالمساؤولية البيئياة وا ةصاان عنهااف و  اولر العاامليا بالشاركا  

كا ، وكاااذلك  شاااجا مااانهة البحاااغ العلماااي لمولاااو  و اااأهيلهم ةاااي مجاااال المسااائولية البيئياااة نااايا كاةاااة ندارا  الشااار 
 المسئولية البيئية.
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 المراجع:

 المراجع العربية: -أوالا 

م، المحاسابة البيئياةف ا  اار الفلاري وم وماا  الت بيااف ماؤ مر جامعاة ةيأدلفيااف كلياة 2007أنوزرف عفاف نسحاق، 
 العلوم ا دارلة والماليةف األرد .

م، ن ار محاسبي م ترن لإلةصاان عاا األدا، البيئاي ةاي ظاع معاايير الجاودة البيئياة 2007أنوزلدف حمد السيد محمد 
بالت بيا علل ق ا  األسمدة بجمهورلة مصار العرلياةف رساالة ماجساتير ةاي العلاوم البيئياةف معهاد الدراساا  والبحاوث 

 البيئيةف جامعة عيا شما، مصر.

ي الت ااارلر الماليااةف حالااة جمهورلااة مصاار العرليااةف مجلااة ا دارة م، معوقااا  ا ةصااان البيئااي ةاا2005أنااوالع مف ةهاايمف 
 .89-42، العدد األول، ذ ذ 45العامةف المجلد

م، ال يااا  المحاساابي لتلااالي  ألاارار التلااوث البيئااي علاال العااامليا ةااي ق ااا   لرلاار 2008بااام احمف ةااا   محمااد، 
 معة دمشا.النف ف دراسة   بي ية ةي شركة مصاةي عد ف رسالة دكتوراهف جا

 م.1999الت رلر الو ني األول للبيئةف أماةة المؤ مر الشعبي العامف الهيأة العامة للبيئيةف ليبياف 

 الت ارلر السنولة لمحامي الشركة األهلية لإلسمنت.

م، أضر ا ةصاان المحاسابي عاا األدا، البيئاي للشاركا  الصاناعية األردةياة 2009درولشف عبد النازر محمد سيد، 
، العادد 31رشيد ال رارا  وجودة الت ارلر الماليةف المجلة المصرلة للدراسا  التجارلة جامعة المنصاورةف المجلاد علل  
 الرابا.

مت مسااااهمة الااانام المحاسااابية ةاااي الت رلااار وا ةصاااان عاااا األدا، البيئاااي لمناماااا  2001رالااايف ةادياااة عبااادالحليم، 
 .445-407ألزهرف مصرف العدد التاسا عشر، ذ ذ األعمالف المجلة العلمية لللية التجارةف جامعة ا

م، دور المحاساابة ةااي قيااا  وعاارض األدا، االجتماااعي للوحاادا  الصااناعية، رسااالة 2003ساامهود، ةتحااي المبااروك، 
 ماجستير نير منشورة، كلية المحاسبة، جامعة نرلا ف ليبيا.

ة كاأداة لتاوةير المعلوماا  الأزماة ألناراض م، نم اةية اسات دام معاايير المراجعاة البيئيا2011زانرف محمود محمد، 
ةماوت  محاسابي م تارن لت اارلر المراجعاة البيئياةف المجلاة العلمياة للتجاارة والتمولاعف جامعاة  ن ااف  -التنمية المستدامة

 .345-325ف العدد ال اةي، ذ ذ 1المجلد

ة األهليااة لإلساامنت المساااهمة م، ا ةصااان المحاساابي عااا األدا، البيئااي ةااي الشاارك2011ال اااهرف عااادل البهلااول، 
،  العادد األول، ذ ذ 27نليبياف دراسة   بي ية علل الشركة األهلية لإلسمنت نليبياف مجلة جامعاة دمشااف المجلاد 

441-459. 

مت ماانهة م تاارن ل يااا  التلااالي  والمناااةا الناجمااة عااا ايضااار 2005ع يااة صالااد وعااأ، زهاارا  وزااالف المحمااود، 
اعيةف دراسة   بي ية علل ال  ا  الصناعي بالممللة العرلية الساعوديةف المجلاة العلمياة لجامعاة البيئية للمنش   الصن
 .281-205، العدد ال اةي، ذ ذ 6الملك ةيصعف المجلد 



Ecidiko.elmergib.edu.ly 

                                           د. منصور الفرجاني ؛ أ. أبو القاسم أبو ستالة ؛ أ. نوري قطاطي ؛ أ. عز الدين باكير اإلفصاح البيئي في شركات االسمنت الليبية....
  

ECIDIKO 2017 

16 

م، المسؤولية البيئية وا ةصان البيئي للشركا  ما وجهة ةار ماديري الشاركا  الصاناعية 2010قرقد، علي مفتان، 
 ستير نير منشورة، أكاديمية الدراسا  العليا، ليبيا.الليبية، رسالة ماج

م، نم اةية قيا  وا ةصان عا التلالي  وااللت اماا  البيئياة ةاي الشاركا  الصاناعية 2006اللشرف التهامي ع ما ، 
 الليبيةف رسالة ماجستير نير منشورة، أكاديمية الدراسا  العليا، ليبيا.

عاااا معلوماااا  المساااؤولية االجتماعياااة للوحااادا  االقتصاااادية ةاااي ال اااوا م  م، ا ةصاااان2001الل لااايف ساااعاد العرلاااي، 
المالياااة المنشاااورةف دراساااة ميداةياااة ةاااي الشاااركا  الصاااناعية الليبياااة بالمن  اااة الغرلياااةف رساااالة ماجساااتير نيااار منشاااورةف 

 أكاديمية الدراسا  العلياف ليبيا.

 حسايا ةوعياة الت اارلر المالياة لمناماا  األعماال م، المراجعاة البيئياة ودورهاا ةاي 2012محمدف عمار السار الحساا، 
 السوداةيةف رسالة دكتوراه الفلسفة ةي المحاسبةف جامعة النيلياف السودا .

م، أضر ا ةصان عا التلالي  البيئية ةي ال وا م المالية علل جودة المعلوما  المحاسبية ةاي 2011النانلسيف دعا،، 
 سالة ماجستيرف جامعة البل ا، الت بي ية، األرد .الشركا  الصناعية ةي مدينة الع بةف ر 
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