
 متطلبات تطبيق احملاسبة البيئية  يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية
 سعيداين حممد السعيد.د

 216 - 203ص ،  0202: السنة  02العدد /  15اجمللد                       ISSN  6132-1112               جملة اقتصاديات مشال اقتصاديات مشال إفريقيا  
022 

 متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية  في المؤسسات الصناعية الجزائرية 

Requirements for the application of environmental accounting in Algerian industrial Institutions 

 12/2018/ 25 :تاريخ االستالم

1سعيداني محمد السعيد. د
 

 اجلزائر -جامعة غرداية 

saidanimouha@gmail.com  
 2019/  22/ 05: تاريخ النشر 
 

Abstract:  
       This study aims to explore the Environmental Accounting application requirements in Algerian 

industrial institutions, and shed the light on difficulties which these types of insititutions could face, 

we took a sample of accounting sections employees from 42 diffrent companiese. 78 questionnaires 

were answered out of 92 distributed. The results were as the following: 

- the awareness absence of environmental accounting concept in the Algerian industrial institutions. 

- The absence of the Environmental Accounting application requirements in the Algerian industrial 

institutions. 
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 :مقدمة

ن هناك ارتفاعا كبريا يف معدالت ألقد احتلت مشكلة التلوث البيئي اهتماما كبريا يف خمتلف دول العامل وخاصة الصناعية منها ،حيث 
من هذه االنشطة العديد  من املخلفات  أنتيجة مزاولة املؤسسات الصناعية ألنشطتها املختلفة ،حيث ينش أالتلوث البيئي الذي ينش

حداث إثر واضح يف تلوث اهلواء واملاء الذي يؤدي اىل أن هلذه املخلفات إدخنة وغازات وسوائل كيمائية ،وبالتايل فأالصناعية الضارة من 
 .قتصاد الدولة بشكل عام إالضرر على االنسان والنبات واحليوان وبالتايل على 

د من اهليئات املتخصصة مبطالبة املؤسسات الصناعية بشكل خاص بالرقابة واالفصاح عن ما حتدثه من تلوث بيئي لقد بدأت العدي       
تباع وسائل مناسبة من خالل استخدام اآلالت واالجهزة النظيفة املناسبة والتأكد من صيانة هذه إومطالبتها باحملافظة على البيئة من خالل 

ن خالل نظام احملاسبة البيئية يف املؤسسات كما هو احلال يف الدول املتقدمة ،لكننا ال جند ذلك يف الدول اآلالت، ويتمثل هذا االفصاح م
 .النامية 

 وأمهية عالقة ذات حماسبية بيئية عن معلومات االفصاح يتم خالهلا من واليت اهلامة املعاصرة املوضوعات من البيئية احملاسبة أصبحت        

 عن واالفصاح االعرتاف والقياس يف واضحا نقصا هناك نأ البيئية، إال ملوضوع احملاسبة املتزايدة  األمهية من الرغم وعلىواجملتمع  بالبيئة

 .اجلزائر  يف يف املؤسسات الصناعية احملاسبة البيئية
 :تظهر اشكالية  الدراسة من خالل السؤال التايل     

 ؟ مؤسسات الصناعية الجزائريةما هي متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية في ال
 :وينبثق عن هذا السؤال التساؤالت الفرعية التالية 

 مدى وعي ادارات املؤسسات الصناعية اجلزائرية ألمهية احملاسبة البيئية  ؟ ما .0

                                                            

  saidanimouha@gmail.com: ،مايل سعيداين حممد السعيد: املؤلف املرسل - 1 
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 ما مدى  التزام املؤسسات الصناعية اجلزائرية  بتطبيق احملاسبة البيئية ؟ .0

 ؟ احملاسبة البيئية يف املؤسسات الصناعية اجلزائريةهي أهم املعوقات اليت تواجه تطبيق  ما .2

 :فرضيات الدراسة   
 :التالية الفرضيات بصياغة قمنا السابقة، التساؤالت من إنطالقا

 :الفرضية االولى 
:H0ال يوجد وعي لدى ادارات املؤسسات الصناعية اجلزائرية اجتاه احملاسبة البيئية 
:H1 يوجد وعي لدى ادارات املؤسسات الصناعية اجلزائرية اجتاه احملاسبة البيئية 

 :الفرضية الثانية
:H0ال تلتزم املؤسسات الصناعية اجلزائرية بتطبيق احملاسبة البيئية 
:H1  تلتزم املؤسسات الصناعية اجلزائرية بتطبيق احملاسبة البيئية 

 :الفرضية الثالثة
:H0تطبيق احملاسبة البيئية يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية ال توجد معوقات تواجه 
:H1 توجد معوقات تواجه تطبيق احملاسبة البيئية يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية 

 :أهمية الدراسة 
مهية  تطبيق احملاسبة البيئية يف املؤسسات الصناعية  اجلزائرية مما سيجعل القوائم أمهية الدراسة من خالل  العمل على حتسني أتكمن         

ن تطبيق احملاسبة البيئية يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية مبا يشمل قياسها أكثر مشولية وتعبريا عن املركز املايل ،كما أاملالية هلذه املؤسسات 
 .و االداء البيئيأداء تلك املؤسسات لكافة  األطراف سوآءا االداء املايل أواالفصاح عن التكاليف البيئية يعطي فكرة اكثر وضوحا عن 

  :الهيكلة التنظيمية للبحث
باإلعتماد على اإلستبيان كأداة رئيسية يف مجع البيانات وبرنامج  IMRAD أسلوبمت إستخدام  ولتحقيق هدف املبتغى من الدراسة    

SPSS 20 إلستخراج النتائج، وعلى ذلك جرى تقسيم البحث ليشمل احملاور التالية: 
 .احملاسبة البيئية والدراسات السابقة :المحور االول 
 .الطريقة واألدوات، اجملتمع والعينة، اإلختبارات  :المحور الثاني
  .نتائج الدراسة وحتليل الفرضيات :المحور الثالث
 :المحاسبة البيئية والدراسات السابقة: المحور األول

 :المحاسبة البيئية  :أوال

 :تعريف محاسبة البيئية -1

واحملاسبة اإلقتصادية البيئية  Resource Accountingو حماسبة املوارد  Green Accountingهلا عدة تسميات مثل احملاسبة اخلضراء 
 Environmentalواحملاسبة اإلدارية البيئية  Economic and Environmental Accounting Integratedاملتكاملة 

Management Accounting EMAاإلقتصادية، حيث يعرفها  ، وغريها من التسميات اليت هتدف إىل إبراز البعد البيئي يف األنشطة
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تعيني وقياس وختصيص التكاليف البيئية هبدف إدماجها يف القرارات اإلدارية وتوصيل هذه : "م بأهنا 0221معهد احملاسبة اإلدارية الكندي 
 1"املعلومات لألطراف املستفيدة

ق باألنشطة البيئية للشركات ذات التأثري البيئي اىل كما تعرف احملاسبة البيئية على اهنا منهج لقياس وتوصيل املعلومات اليت تتعل     
 2االطراف املعنية واجملتمع بشكل ميكن من الرقابة عليها وتقومي ادائها البيئي 

إدارة األداء البيئي واإلقتصادي من خالل تطوير وتطبيق أنظمة وممارسات حماسبية مالئمة : "فهي ISO14001و  IFACوبالنسبة لـ      
 3"حملاسبة البيئية تتعلق بتكاليف دورة احلياة، وحماسبة التكلفة الكاملة، وتقييم الفوائد، والتخطيط اإلسرتاتيجي لإلدارة البيئيةللبيئة، فا

 :وينظر للمحاسبة البيئية من خالل مدخلني  
ويتم قياس التكاليف والعوائد البيئية من منظور رؤية الشركة واألطراف الداخلية واخلارجية كاملسامهني واإلدارة : مستوى الشركة - 

 واملستثمرين وغريهم، 
طتها الصناعية يف تنظر هذه النظرة الكلية إىل التكاليف البيئية على أهنا خسائر حلقت باجملتمع جراء مزاولة الشركة ألنش: مستوى اجملتمع -

اجملتمع وليس خمتلف جماالت املياه، الرتبة، اهلواء، الثروة احليوانية والغابية، املناطق الطبيعية، وبالتايل جيب قياس هذه األضرار من منظور إىل 
 : ية يف ثالثة إجتاهاتالشركة، ويؤثر هاذين املدخلني يف التفسري احملاسيب لتربير تسجيل التكاليف واإليرادات وقياس النتيجة البيئ

يعترب هذا اإلجتاه احملاسبة البيئية إمتدادًا للمحاسبة املالية ألجل تغطية األداء البيئي بالتقرير عنه إىل جانب األداء : اإلجتاه األول -
 اإلقتصادي لتظهر بذلك القوائم املالية املعدلة بيئياً، 

من حيث أخذها لوجهة نظر اجملتمع وليس وجهة نظر الشركة، وعليه ينظر للمحاسبة  يعتربها إجتاه حديث يف احملاسبة: اإلجتاه الثاين -
 املالية كجزء من إطار أمشل هو احملاسبة البيئية اإلجتماعية، 

ته ومستقل داخل يرى هذا اإلجتاه أن احملاسبة البيئية تفرز نظرية فرعية يف علم احملاسبة، وبالتايل تعترب فرعاً متميزاً خبصوصيا: اإلجتاه الثالث-
 اإلطار العام لنظرية احملاسبة كفرع من فروع احملاسبة األخرى، وقد إستقرت الدراسات على إختيار اإلجتاه األول القائل بدمج املعلومات

م مستقلة خاصًة هبا البيئية ضمن التقارير املالية التقليدية، بينما إنتهج البعض اآلخر طريقة الفصل بعرض األعباء واإليرادات البيئية يف قوائ
 . 4نتج عنها ما يسمى باحملاسبة البيئية املستقلة

 : النظرة المستقبلية لمحاسبة البيئة-2
ار لكي ميكن توفري املعلومات العينية واملالية اليت حتقق التوازن املطلوب بني املوارد الطبيعية والبيئة والتنمية، مع األخذ يف االعتب 

هذه املوارد، ويف عدد السكان على مستوى الدولة الواحدة، وعلى مستوى العامل يف املستقبل، فإن اإلطار املتوقع  التغريات املتوقعة يف حجم
 :حملاسبة البيئة واملوارد الطبيعية يتكون مما يلي

 :دليل املوارد الطبيعية والبيئية .0

تبعا ملناطق وجودها، وحتديد اخلصائص البيولوجية هلا، وإعداد دليل ينبغي إعداد دليل يوضح األنواع الرئيسة والفرعية هلذه املوارد، وتبويبها 
 .يوضح املعدالت اخلاصة باملعايري البيئية بالدولة ومبناطقها املختلفة

 .السياسات احملاسبية لتطبيق نظم احملاسبة البيئية واملوارد الطبيعية .0

م احملاسيب البيئي يف توفري البيانات الالزمة إلعداد تقارير حماسبية دورية تعد هذه السياسات من أهم املقومات اليت يعتمد عليها جناح النظا
 :ملساعدة األجهزة املعنية بالدولة يف الرقابة على املوارد البيئية، ومن أهم هذه السياسات

 التسجيل لألحداث املاضية حلركة األنشطة املرتبطة باملوارد الطبيعية خالل فرتة زمنية معينة. 
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 جيل احملاسيب لعمليات املوارد الطبيعية املتوقع حدوثها خالل الفرتة أو الفرتات الزمنية القادمةإجراء التس. 

 :التقييم احملاسيب لعمليات البيئة واملوارد الطبيعية .2

غريات اليت طرأت ويتم االعتماد على الوحدات العينية الطبيعية، وذلك ألغراض حصر األرصدة املتاحة منها يف بداية الفرتة احملاسبية، والت
 .على هذه املوارد واألرصدة املوجودة فعال من هذه املوارد البيئية والطبيعية يف هناية الفرتة

 :تسعري منتجات املوارد الطبيعية .2

لذي يتم حتقق املوارد الطبيعية إيرادات للدول املنتجة هلا، وتتعدد أساليب حتديد أسعار تقييم تلك اإليرادات، وتتأثر بالفكر احملاسيب ا
 االعتماد عليه يف حتديد أسعار هذه املوارد، إذ ميكن أن يتحدد السعر عند نقطة االستخدام األمثل هلذه املوارد، أو أن يؤخذ سعر السوق

 .أساسا لتقييم املوارد

 :التقارير احملاسبية الدورية للموارد الطبيعية والبيئية .2

معلومات مالية وحماسبية تفيد يف متابعة ورقابة املوارد الطبيعية، ويف التحقق من تطبيق املعايري إن تطبيق نظم احملاسبة البيئية يؤدي إىل أعداد 
 .البيئية باملناطق اجلغرافية املختلفة

 :ولعل من أهم التقارير احملاسبية اليت تتضمن املعلومات احملاسبية البيئية ما يلي
  املتاحةتقارير أرصدة الكميات املتاحة من املوارد الطبيعية. 

 تقارير املعدالت السائدة من عناصر التلوث للهواء والرتبة واملاء. 

 املضافة( األراضي، املياه والطاقة: )تقارير كميات املوارد الطبيعية. 

 تقارير الكميات املستنفذة من املوارد الطبيعية خالل الفرتة. 

 تقارير التغريات يف معدالت التلوث خالل الفرتة. 

 املايل للموارد الطبيعية املضافة واملستنفذة خالل فرتة تقارير التقدير. 

 تقارير تقييم عائد وخسارة التغريات يف عناصر تلوث البيئة عن الفرتة احملاسبية. 

 :إدارات وأقسام احملاسبة البيئية .1

وتتكون هذه الكوادر من . احملاسبة البيئيةإن تنفيذ اإلطار العام للمحاسبة البيئية يعتمد على وجود الكوادر املؤهلة علميا وعمليا يف 
 .5اجملموعة الوظيفية حملاسيب البيئة مبستوياهتا اإلشرافية والتنفيذية املختلفة

 :الدراسات السابقة :ثانيا
 تطبيقية راسة د :الصناعية المنشآت  في المحاسبة البيئية استخدام واقع(  بعنوان ) 2014 - الحسين عبد أمل( دراسة 

 6 )العراق في المنشآت الصناعية من عدد على
 املنشآت  تلك اهتمام مدى وأيضا العراق  يف املنشآت الصناعية يف البيئية احملاسبة استخدام واقع على التعرف إىل راسة الد هدفت    

 .الدارسة متع م على وزعت استبيان استمارة صممت البيئية، قد احملاسبة معلومات بإظهار
 املنشآت  يف البيئية للمحاسبة فعلي تطبيق يوجد د ال كنف إىل راسة الد وتوصلت     

 .البيئية ألمهية احملاسبة الدارسة عينة افراد  قبل من راك اد وجود من مينع مل ذلك إن إال العراقية الصناعية
  دراسة- (Marko Järvenpää , et al, 2016) بعنوان 

 (Collective identity, institutional logic and environmental management accounting change)
7 
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 التنظيمي السلوك تأثري راسة د خالل من االجتماعية  التنظيمي واهلوية والسلوك البيئية احملاسبة تغري بني العالقة حتليل إىل راسة الد هتدف

 األداء البيئي، على الشركة وهوية

 توفري وهى واملهيمنة السائدة االجتماعية اهلوية تتالءم مع لكى جديد من اجلديدة قد تشكلت  البيئية التدابري أن إىل راسة الد وتوصلت    

 لصاحل حبة وغري مر اسرتاتيجية  غري معايري تبقى لكى البيئية التدابري التنظيمي املنطق املؤسسي و السلوك م والز الرحبية  وزيادة التكاليف

 .التقليدية املالية التدابري
  دراسة- (Verónica Paula Ribeiro , et al, 2016) بعنوان 

(Determinants of environmental accounting and reporting practices in Portuguese local entities).
8 

 برتغالية شركة 69 من عينة باستخدام وذلك احمللية الربتغالية املنشآت يف التقارير واعداد البيئية احملاسبة حمددات حتليل إىل الدراسة  هدفت   

 .حملية

اال  خطط تطور ودرجة احملاسيب التنظيم وان احمللية الشركات الربتغالية يف التقارير واعداد البيئية احملاسبة تطور اخنفاض إىل الدراسة  وتوصلت  
 .الربتغالية احمللية الشركات يف التقارير واعداد البيئية احملاسبة ممارسات يفسران عوامل تطور البيئية دارة

 :ما يميز  هذه الدراسة 
بعد استعراض الدراسات السابقة فانه وحسب علم الباحث تبني أن مامييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة  كوهنا من الدراسات 

موضوع تطبيق احملاسبة البيئية ومعوقات تطبيقها يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية ،كما اهنا ختتلف عن الدراسات  احلديثة اليت تتناول
  .اجتري فيهليت االبيئة السابقة من حيث 

 الطريقة واألدوات، المجتمع والعينة، اإلختبارات: المحور الثاني
 الطريقة و األدوات : أوال

وفق املنهج الوصفي التحليلي وباإلعتماد على اإلستبيان كأداة  IMRADلإلجابة على اإلشكالية البحثية مت إستخدام أسلوب       
وإستخراج املتوسطات احلسابية واألشكال  تبياناال قاعدةلوضع ( SPSS 20)و ( EXEL 2007)رئيسية يف مجع البيانات وبرنامج 
 .الفرضيات يف إثبات (One Sample Test)عينة األحادية البيانية وإجراء إختبارات أسلوب ال

 العينة و الدراسة مجتمع :ثانيا
 الدراسة وعينة مجتمع -1

 ،احملاسبة مصلحة العاملني يف وتتكون عينة الدراسة من  مؤسسة 20وعددها يتكون جمتمع الدراسة من املؤسسات الصناعية اجلزائرية      
 وتعد هذه النسبة جيدة ( %92)استبانة ،أي ما نسبته  29استبانة  اسرتد منها  29،مت توزيع 
 :يف الدراسة حدود متثلت :الميدانية الدراسة حدود -2

   احملاسبة مصلحة  العاملني يف: الحدود البشرية  -ا              
 يف واليات غارداية ،االغواط،ورقلة املؤسسات الصناعية اجلزائرية:المكانية  الحدود -ب            

 ( 0209اكتوبر   -مارس)من  فرتة على امليدانية الدراسة متتد :الزمنية الحدود  -ج             
 نتائج جاءت حيث EXCEL 2007برنامج  باستخدام والتحليل الفرز عمليات متت التجميع فرتة بعد: االستبيان معالجة -3

  Likert Scale اخلماسي ليكرت مقياس وفق املعطيات تكميم مت أين ( 03 ) اجلدول يف ملخصةً  هذه املرحلة
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 :صدق وثبات اداة الدراسة  -4

لقياس ثبات االستبانة وهو  SPSS 02برنامج   خالل من  Alpha Cranbachاستخدم الباحث طريقة الفاكرونباخ              
أسلوب مستخدم للتأكد من مصداقية مفردات العينة يف االجابة على أسئلة قائمة االستقصاء وكذلك لقياس ثبات احملتوى  ملتغريات 

 عالية بةنس اعتبارها وميكن ، 24922ومعامل الصدق وهو اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات  24129الدراسة، وقد بلغت قيمة معامل الثبات 

 هبا يقصد وكما نفسها بالطريقة األداة أسئلة يفهمون املبحوثني أن على يدل مما ،  0.60 والبالغة إحصائيا املقبولة النسبة عن تزيد ألهنا

خلي االستبيان ما يدل على ثبات أداة الدراسة ووجود درجة كبرية من االتساق الدا عبارات بني وترابط عالقة تناسق وجود الباحث وعلى
 يوضح اختبار معامل الفا كرونباخ لثبات االستبيان  20بني عبارات قائمة االستقصاء مما يعزز استخدامه يف هذه الدراسة واجلدول رقم 

 تحليل وتفسير النتائج: ثالثا
 تحليل الخصائص الوصفية لعينة الدراسة  -1

و ما  .االستبيان حملاور األسئلة املكونة خمتلف وبني بينها التداخالت بعض إبراز هو اخلصائص، هذه استخدام من اهلدف إن              
 . توفره من معلومات حول الظاهرة املدروسة عرب خمتلف فئات اجملتمع 

 :بالنسبة المؤهل العلمي
مث محلة   %00بنسبة  املاسرت،وهي نسبة عالية يليها محلة   % 10يالحظ ان معظم افراد العينة من محلة الليسانس بنسبة       

،وهذا يعين ان افراد العينة مؤهلني تأهيال علميا مناسبا ،   % 22اصحاب الشهادات االخرى بنسبة ويف االخري   % 02املاجيستري 
أنظر اجلدول  )وهذا ما يطمئن الباحث على قدرة املبحوثني على تفهم اسئلة االستبانة واالجابة عليها وتزويدها باملعلومات الالزمة،

 ؛((22)

 :بالنسبة للمسمى الوظيفي
من عينة  % 20بنسبة   اطارات احملاسبة مث  تأيت فئة   %20ان غالبية افراد العينة من فئة املدراء رؤساء اقسام احملاسبة  بنسبة    يالحظ 

،مما يدل بوضوح على التنوع يف املسميات الوظيفية الفراد العينة ، وهذا   املالينياحملاسبني قئة من عينة الدراسة من %02الدراسة ،و نسبة 
أنظر ) ،، مما يعزز الثقة يف املعلومات اجملمعة بواسطة االستبانة   احملاسبة البيئيةمايؤكد على توافر املعرفة املتخصصة ألفراد العينة مبفاهيم 

 ((22)اجلدول  
 : بالنسبة للخصائص المهنية

سنوات بنسبة  02-2يالحظ من اجلدول ان معظم افراد العينة من ذوي اخلربة اجليدة ،حيث ان النسبة االعلى ألصحاب اخلربة من      
من افراد العينة ،ويف  %02سنة فما فوق بنسبة  02،مث اصحاب اخلربة  % 02سنة بنسبة  02-02،يليها اصحاب اخلربة من  22%

من عينة الدراسة ، وهذا دليل على اخلربة العملية اجليدة يف جمال عملهم ،وهذا ما ينعكس اجيابيا  %9بنسبة سنوات  2االخري فئة اقل من 
 ((22)أنظر اجلدول  ) ،على مصداقية اراء عينة الدراسة ،كما يعزز من قدرهتم على التعامل مع االستبانة وتعبئتها بشكل موضوعي

 (SPSS 20)بإستخدام برنامج نتائج اإلختبارات اإلحصائية للفرضيات  -2
   (:T) قانون القيمة الجدولية -(1
 ***:و يعطى كاأليت -
  (:TC) قانون إحصائية اإلختبار -(2

ST (N-K-1) = 148941 
     1-α = 1-0.05 = 0.95 

T =  [X - µ] ÷ [S ÷ √N] 
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 :و هو كاأليت -
 ؛املتوسط الفرضي للمجتمع: µ ؛    الدراسةاملتوسط احلسايب للمتغري حمل : X :        حيث -

             S     :؛اإلحنراف املعياري للعينة N                   :حجم العينة. 
 :اإلحصائي شرط اإلختبار -(3
 :و يكون شرط اإلختبار لقبول أو نفي صحة الفرضيات بالشكل التايل -
 
 
 :و بعبارة أخرى -
 
 
 : كما يلي( α  =.4.0)معامل اخلطأ  αباملقارنة مع ( P-VALUE)كما ميكن للتحقق من النتيجة إستخدام مستوى الداللة   -
 
 

 نتائج الدراسة وتحليل الفرضيات:  المحور الثالث
 :تفسير النتائج:اوال 

 يوجد وعي لدى ادارات املؤسسات الصناعية اجلزائرية اجتاه احملاسبة البيئيةينص الفرض االول على ان ال (: 1.)الفرضية رقم 
ان املتوسط العام االمجايل للمتوسط احلسايب لكافة املتغريات جمتمعة  جاء بعدم  املوافقة حيث بلغ  (  22)يتضح من اجلدول رقم          
اهات السلبية لعينة البحث حول املربرات اخلاصة بوجود وعي لدى وهذا يدل على االجت 2وهو أقل من املتوسط احلسايب الفرضي 0420

 ادارات املؤسسات الصناعية اجلزائرية اجتاه احملاسبة البيئية
وهذا مايظهر جليا من خالل اجابات افراد العينة خبصوص االسئلة اذ ان املتوسط احلسايب لتلك االسئلة على التوايل منخفض جدا ،كما   

وهذا يدل على اخنفاض 24001توسط العام االمجايل لالحنراف املعياري لكافة املتغريات جمتمعة ،حيث بلغت النسبة يالحظ اخنفاض امل
 .درجة التشتت يف اجابات املستقصى منهم

اسبة البيئية  فقد يوجد فهم واضح لدى االدارة ملفهوم احملوبتفصيل النتيجة الرئيسية هلذا احملور ، نالحظ ان نتائج عينة الدراسة كون         
، حيث نالحظ ان هناك امجاع  24102وباحنراف معياري قدره  0421عرفت اجتاه  عدم املوافقة ،اذ جاء متوسطها احلسايب بنسبة   
 .على عدم وجود فهم واضح لدى االدارة ملفهوم احملاسبة البيئية  

  باجتاه عينة الدراسة إجابات جاءت فقد ، ات العاملني يف جمال احملاسبة البيئيةتعترب ان االدارة هتتم بتطوير مهار  اليت الثانية العبارة       
 24219، وباحنراف معياري قدره  0402عدم املوافقة،اذ جاء متوسطها احلسايب 

دم موافقة عينة الدراسة  حيث واخلاصة  تشجع االدارة الربامج التدريبية يف جمال احملاسبة البيئية ، عرفت  ع احملور هذا يف الثالثة العبارة      
 .وهي قيمة مقبولة تعرب عن عدم وجود تشتت كبري لالجابات  24209وباحنراف معياري قدره   0400حيث بلغ املتوسط احلسايب 

احملاسبة البيئية عدم وجود وعي لدى االدارة العليا بأمهية  ختص وهي ، الدراسة عينة موافقة من عرفت عدم  األخرى يه الرابعة العبارة      
 24100قدره لإلجابات متوسط وبتشتت موافقة ، عن عدم  وهي تعرب0400 عليها لإلجابة احلسايب املتوسط بلغ حبيث ،

 .H0رفض الفرضية (                T)أكرب متاماً من القيمة اجلدولية ( TC)القيمة اإلحصائية لإلختبار : شرط اإلختبار

 .H1قبول الفرضية البديلة                  [-7.89.1 -  7.89.1 ]€    (TC: )شرط اإلختبار

 .H0قبول الفرضية                     αأكرب متاماً من معامل اخلطأ ( P-VALUE)مستوى الداللة : شرط اإلختبار
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 عرفت هذه العبارة حياد عينة وقد ختص  تراعي االدارة اثناء عملية التخطيط االمور املتعلقة بالبيئة ، احملور ذاه من اخلامسة العبارة       

 ، 24200 قدره معياري باحنراف مؤثر غري وبتشتت احلياد اجتاه عن املعربة0429بقيمة قدرها لإلجابات احلسايب املتوسط وجاء الدراسة،
العبارة اليت مل  وهو هناك رغبة لدى االدارة يف احلفاظ على البيئة ،ان  ختص وهي ، احلياد عرفت األخرى يه السادسة  العبارة         

  24202قدره لإلجابات متوسط وبتشتت احلياد ، عن اجتاه  وهي تعرب2402 عليها لإلجابة احلسايب املتوسط بلغ حبيث ملستجوبونا يقرها 

واخلاصة  هناك رغبة لدى االدارة يف احلفاظ على التنمية املستدامة ، حيث  عرفت موافقة عينة  احملور هذا يف السابعة  العبارة          
وهي قيمة مقبولة تعرب عن عدم وجود  24012.وباحنراف معياري 2421االجتاه العام باملوافقة حيث بلغ املتوسط احلسايب  الدراسة  ،وجاء

 .تشتت كبري لالجابات 
 ينةعرفت هذه العبارة عدم موافقة ع وقد ، تدعم االدارة جهود تطبيق احملاسبة البيئيةختص  بانه  احملور ذاه من الثامنة العبارة          

 24019 قدره معياري باحنراف مؤثر غري وبتشتت املوافقة اجتاه عدم عن املعربة0409بقيمة قدرها لإلجابات احلسايب املتوسط وجاء الدراسة،
    ينص الفرض الثاين على انه ال تلتزم املؤسسات الصناعية اجلزائرية بتطبيق احملاسبة البيئية(: 2.)الفرضية رقم 

ان املتوسط العام االمجايل للمتوسط احلسايب لكافة املتغريات جمتمعة  جاء بعدم املوافقة حيث بلغ  (  22)رقم يتضح من اجلدول   
املؤسسات الصناعية اجلزائرية  وهذا يدل على االجتاهات السلبية لعينة البحث حول التزام 2وهو أقل من املتوسط احلسايب الفرضي  0422

ما يظهر جليا من خالل اجابات افراد العينة خبصوص االسئلة اذ ان املتوسط احلسايب لتلك االسئلة على وهذا   بتطبيق احملاسبة البيئية
التوايل منخفض جدا ،كما يالحظ اخنفاض املتوسط العام االمجايل لالحنراف املعياري لكافة املتغريات جمتمعة ،حيث بلغت النسبة 

 .ت املستقصى منهموهذا يدل على اخنفاض درجة التشتت يف اجابا24200
قيام املؤسسات بتحديد التكاليف البيئية بدقة فقد عرفت  وبتفصيل النتيجة الرئيسية هلذا احملور ، نالحظ ان نتائج عينة الدراسة كون       

 .24009وباحنراف معياري قدره  0422اجتاه  عدم املوافقة  ،اذ جاء متوسطها احلسايب يف الرتتيب االول 
 عينة الدراسة إجابات جاءت فقد ،تعترب تصنيف املؤسسات التكاليف البيئية من حيث كوهنا رأمسالية وإيراديه  اليت الثانية العبارة       

وهي قيمة مقبولة تعرب عن عدم وجود تشتت كبري  24220، وباحنراف معياري  0421عدم املوافقة إذ جاء متوسطها احلسايب   باجتاه
 .لإلجابات 

احملور واخلاصة بادراج التكاليف البيئية عند تسعري املنتجات ، عرفت عدم موافقة عينة الدراسة كذلك ، حيث  هذا يف ثالثةال العبارة     
وهي قيمة مقبولة تعرب عن عدم وجود  24200وباحنراف معياري  0422جاء االجتاه العام بعدم املوافقة حيث بلغ املتوسط احلسايب 

 .تشتت كبري لإلجابات 
العبارة  وهو ختص وجود أساليب قياس متعددة لألداء البيئي ، وهي عليها الدراسة عينة موافقة عرفت عدم  األخرى يه الرابعة العبارة    

 لإلجابات متوسط وبتشتت موافقة ، عن عدم  وهي تعرب 0400 عليها لإلجابة احلسايب املتوسط بلغ حبيث املستجوبون يقرها اليت مل

 .24120قدره

عرفت هذه  وقد ختص حتديد املبالغ املدفوعة على مكافحة التلوث ومعاجلة االثار الضارة لتلوث البيئة ، احملور ذاه من اخلامسة العبارة    
 مؤثر غري وبتشتت املوافقة اجتاه عدم  عن املعربة 0402 بقيمة قدرها لإلجابات احلسايب املتوسط وجاء الدراسة، عينة العبارة عدم موافقة من

 .24220 قدره معياري باحنراف
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وجود دليل لقياس وحتميل التكاليف البيئية على  ختص وهي ، عليها الدراسة عينة موافقة عرفت عدم  األخرى يه السادسة  العبارة   
 املوافقة ، عن اجتاه  وهي تعرب0422 عليها لإلجابة احلسايب املتوسط بلغ حبيث املستجوبون العبارة اليت مل يقرها  وهو التكاليف الكلية ،

 . 24202قدره لإلجابات متوسط وبتشتت

واخلاصة  يف كون أنه يتم االفصاح عن االلتزامات البيئية جلميع االطراف عن طريق التقرير البيئي ، حيث   احملور هذا يف السابعة  العبارة   
 24022وباحنراف معياري 0420ث بلغ املتوسط احلسايب عرفت  عدم موافقة عينة الدراسة، حيث جاء االجتاه العام بعدم املوافقة حي

 .وهي قيمة مقبولة تعرب عن عدم وجود تشتت كبري لإلجابات 
عرفت هذه العبارة   وقد ختص أنه يتم التدقيق على االلتزام مبتطلبات االفصاح من خالل البيانات املالية ، احملور ذاه من الثامنة العبارة   

 باحنراف مؤثر غري وبتشتت املوافقة اجتاه عدم  عن املعربة0422بقيمة قدرها لإلجابات احلسايب املتوسط وجاء الدراسة، عدم موافقة  عينة

 .24002قدره معياري
 ال توجد معوقات تواجه تطبيق احملاسبة البيئية يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية ينص الفرض االول على ان(: 3.)الفرضية رقم   

 2400ان املتوسط العام االمجايل للمتوسط احلسايب لكافة املتغريات جمتمعة  جاء باملوافقة حيث بلغ  ( 06)ن اجلدول رقم يتضح م     
وجود معوقات تواجه تطبيق احملاسبة  وهذا يدل على االجتاهات االجيابية لعينة البحث حول 2وهو أعلى من املتوسط احلسايب الفرضي 

عية اجلزائرية، وهذا مايظهر جليا من خالل اجابات افراد العينة خبصوص االسئلة اذ أن املتوسط احلسايب لتلك البيئية يف املؤسسات الصنا
ة االسئلة على التوايل عال جدا ،كما يالحظ اخنفاض املتوسط العام االمجايل لالحنراف املعياري لكافة املتغريات جمتمعة ،حيث بلغت النسب

 .ة التشتت يف اجابات املستقصى منهموهذا يدل على اخنفاض درج24012
عدم وجود مفهوم حمدد و دقيق للمحاسبة البيئية فقد  وبتفصيل النتيجة الرئيسية هلذا احملور ، نالحظ ان نتائج عينة الدراسة كون     

 24029وباحنراف معياري قدره  2492عرفت اجتاه املوافقة  ،اذ جاء متوسطها احلسايب يف 
املوافقة  باجتاه عينة الدراسة إجابات جاءت فقد ، تعترب ان هتاك عدم املام العاملني يف اقسام احملاسبة باحملاسبة البيئية اليت الثانية العبارة     

 .وهي قيمة مقبولة تعرب عن عدم وجود تشتت كبري لإلجابات  24210، وباحنراف معياري  2400الشديدة ،اذ جاء متوسطها احلسايب 
واخلاصة  بضعف الدورات التدريبية يف جمال احملاسبة البيئية ، حيث جاء االجتاه العام باملوافقة حيث بلغ  احملور هذا يف الثالثة العبارة     

 .وهي قيمة مقبولة تعرب عن عدم وجود تشتت كبري لإلجابات  24222وباحنراف معياري 2402املتوسط احلسايب  
عدم تبين اهليئات احملاسبية اجلزائرية الطار واضح للمحاسبة البيئية  وهي ، عليها الدراسة عينة موافقة عرفت األخرى يه الرابعة العبارة    

 وبتشتت موافقة ، عن وهي تعرب2402 عليها لإلجابة احلسايب املتوسط بلغ حبيث املستجوبون أقرها العبارة اليت  وهو يصعب من تطبيقها ،

 .24202قدره لإلجابات متوسط

عرفت هذه العبارة  وقد ختص عدم الزام التشريعات اجلزائرية بتطبيق احملاسبة البيئية يصعب من تطبيقها ، احملور ذاه من اخلامسة العبارة   
 مؤثر غري الشديدة وبتشتت املوافقة اجتاه عن املعربة 2420بقيمة قدرها   لإلجابات احلسايب املتوسط وجاء الدراسة، عينة موافقة شديدة  من

 .24009 قدره معياري باحنراف
عدم وجود جهات رقابية تطالب باإلفصاح عن املعلومات  ختص وهي ، الدراسة عينة موافقة عرفت األخرى يه السادسة  العبارة   

 وبتشتت املوافقة ، اجتاه عن  وهي تعرب2422 عليها لإلجابة احلسايب املتوسط بلغ حبيث املستجوبون أقرها العبارة اليت  وهو احملاسبية البيئية ،

 .24001قدره لإلجابات متوسط
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، حيث  عرفت  امكانية حتديد التكلفة البيئية بدقةال يتيح  SCFواخلاصة يف كون النظام احملاسيب املايل  احملور هذا يف السابعة  العبارة   
وهي قيمة مقبولة  24220وباحنراف معياري 2429موافقة عينة الدراسة ،حيث جاء االجتاه العام باملوافقة حيث بلغ املتوسط احلسايب 

 .تعرب عن عدم وجود تشتت كبري لإلجابات 
عرفت هذه العبارة موافقة  وقد اسبة البيئية ،ختص رفض حمافظي احلسابات اعتماد تقارير تتضمن بنود احمل احملور ذاه من الثامنة العبارة   

 قدره معياري باحنراف مؤثر غري وبتشتت املوافقة اجتاه عن املعربة2420بقيمة قدرها  لإلجابات احلسايب املتوسط وجاء الدراسة، عينة

24220. 
 :نتائج اختبار الفرضيات  :ثانيا 

 : الفرضية االولى 
متوسط وجود وعي لدى ادارات املؤسسات الصناعية اجلزائرية اجتاه  ن أ One Sample Testبينت نتائج إختبارات العينة األحادية 

و مبستوى داللة      1,9847اجلدولية واملقدرة ب   tاحملسوبة وهي أقل من t    (224022 -  )احملاسبة البيئية ،  بلغت قيمة  
اجلدولية ،وبناءا  t احملسوبة أقل من tاذا كانت  H0ن قاعدة القرار تنص على قبول الفرضية العدمية أ،ومبا %2وهي أكرب من  24000

انظر .)على ذلك يتم قبول الفرضية العدمية ،  ما يعين عدم  وجود وعي لدى ادارات املؤسسات الصناعية اجلزائرية اجتاه احملاسبة البيئية
 (22اجلدول 

 :الفرضية الثانية 
متوسط وجود التزام من  املؤسسات الصناعية اجلزائرية بتطبيق  ن أ One Sample Testبينت نتائج إختبارات العينة األحادية      

وهي  24022ومبستوى داللة   1,9847اجلدولية واملقدرة ب   tاحملسوبة وهي أقل من t  (024201 -  )احملاسبة البيئية ، بلغت قيمة  
اجلدولية ،وبناءا على ذلك يتم قبول  t احملسوبة أقل من tاذا كانت  H0ن قاعدة القرار تنص على قبول الفرضية العدمية أ،ومبا %2قل من أ

 (22ظر اجلدول ان.)الفرضية العدمية ،  ما يعين  عدم وجود  التزام من  املؤسسات الصناعية اجلزائرية بتطبيق احملاسبة البيئية
 :الفرضية الثالثة

متوسط وجود  معوقات تواجه تطبيق احملاسبة البيئية يف املؤسسات ن أ One Sample Testبينت نتائج إختبارات العينة األحادية        
 24222و مبستوى داللة          1,9847 اجلدولية واملقدرة ب  tكرب من أوهي  224122احملسوبة   tالصناعية اجلزائرية ، بلغت قيمة  

اجلدولية ،وبناءا على ذلك  t احملسوبة اكرب من tاذا كانت  H0ن قاعدة القرار تنص على رفض الفرضية العدمية أ،ومبا %2قل من أوهي 
اعية يتم رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة ،  ما يعين وجود معوقات تواجه تطبيق احملاسبة البيئية يف املؤسسات الصن

 (22انظر اجلدول .)اجلزائرية
 : خاتمة

 :توصلت الدراسة امليدانية إىل عدد من النتائج اليت ميكن ذكرها وفق الرتتيب التايل
ئيلة يتبني أنه ال يتوافر اإلدراك ملفهوم احملاسبة البيئية وألمهيتها بشكل كاف لدى إدارات املؤسسات الصناعية اجلزائرية ، وإمنا بدرجة ض -

 .هذا اإلدراكجدا من 

ال يتوافر لدى املؤسسات الصناعية اجلزائرية متطلبات تطبيق احملاسبة البيئية كافة، كاملعلومات والنظام احملاسيب الالزم لتطبيقها  -
ق احملاسبة واالهتمام بتطوير مهارات العاملني، وعقد الربامج التدريبية، وال يتم االستعانة خبرباء لتطبيقها، وعدم دعم اإلدارة جلهود تطبي

 .البيئية، وال تتوافر معايري دقيقة لقياس مستوى اإلجناز البيئي
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 .اخنفاض تطبيق احملاسبة البيئية يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية بشكل كبري جدا، بل يكاد يكون شبه معدوم -

لقانونية البيئية، والنكاليف البيئية األخرى ذات ال يوجد يف الشركة نظام حماسيب بيئي مايل إلصدار التقارير املتعلقة بتكلفة املسؤوليات ا -
 .األمهية

عدم االطالع على املستجدات يف جمال بالنسبة للمؤهالت البشرية  فمن الصعوبات اليت حتول دون تطبيق احملاسبة البيئية  فتتمثل يف   -
 .انة هبم ملعرفة كيفية تطبيق احملاسبة البيئية احملاسبة البيئية وتطبيقها ،وعدم وجود دورات تدريبية  ،وانعدام خرباء ميكن االستع

عدم وجود نظام حماسبة بيئية  وكذا عدم وجود توعية باحملاسبة البيئية ومزاياها ،وكذلك عدم وجود مفهوم واضح للتدقيق البيئي  -
 .وصعوبة حتديد التكاليف والعوائد البيئية

ا تعيق و متنع املؤسسات الصناعية اجلزائرية من تطبيق احملاسبة البيئية، و بشكل عام عند النظر إىل املعوقات والصعوبات جمتمعة فإهن -
 اليت متثلت يف عدم إلزام التشريعات اجلزائرية  بتطبيق معايري احملاسبة البيئية، وعدم وجود جهة رقابية تطالب باإلفصاح عن املعلومات

الية باحملاسبة البيئية وصعوبة حتديد التكاليف البيئية وارتفاع تكلفة اخلرباء يف احملاسبية البيئية، ونقص املعرفة لدى العاملني يف األقسام امل
 .احملاسبة البيئية، وضعف الدورات التدريبية يف جمال حملاسبة البيئية

 :المقترحات 
 :باآليت الباحث يوصي السابقة، االستنتاجات ضوء يف        

 ضرورة توعية املؤسسات  الصناعية اجلزائرية بأمهية احملاسبة البيئية وضرورة االفصاح عن البيانات احملاسبية البيئية  -

قيام اهليئات املهنية القائمة على تنظيم ممارسة مهنة احملاسبة يف اجلزائر على اصدار تشريعات تنص على دعم ومساعدة  -
 .ئية  ذات كفاءة وفعالية عاليةاملؤسسات على تأسيس أسس للمحاسبة البي

باختاذ اجراءات عملية فعلية جتاه موضوع احملاسبة  اهليئات املهنية القائمة على تنظيم ممارسة مهنة احملاسبة يف اجلزائرضرورة قيام  -
 .البيئية ،واالرتقاء اىل مرحلة التطبيق ملوضوع احملاسبة البيئية

عفاءات لألصول واملعدات واآلالت اليت حتد من التلوث وتشجيع املنتجات الغري تعديل  التشريعات الضريبية مبا يكفل منح ا -
 ضارة للبيئة 

 ضرورة تبين املعايري احملاسبية الدولية املتعلقة باإلفصاح عن التكاليف البيئية ملا هلا من دور هام واساسي يف حتديد وقياس التكاليف -
 .البيئية

ت نفسة نظام تدقيق بيئي على هذه املعلومات احملاسبية ،وذلك من أجل أن يكون هناك ضرورة وجود نظام حماسيب بيئي ويف الوق -
 .نظام حماسيب بيئي شامل 

 تشجيع البحوث اليت تتناول قياس وحتليل التكاليف البيئية ملا هلا من أثر يف حتسني جودة التقارير املالية  -
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 :مالحقال 
 كرونباخمعامل الثبات الفا  :1.الجدول رقم

 اختبار الفا كرونباخ  عدد الفقرات
02 24129 

 من إعداد الباحث: المصدر

 عرض الدراسة اإلحصائية :02الجدول رقم
 %النسبة إمجالية  العدد البيان

 
 022 29 عدد اإلستمارات املوزعة

 22 92 عدد اإلستمارات املسرتجعة

 00 00 عدد اإلستمارات امللغاة

 22 29 املالئمةعدد اإلستمارات 

 من إعداد الباحث: المصدر
 المعطيات الوصفية :03الجدول رقم 

 %النسبة  التكرار المستوى المتغير

 المؤهل العلمي
 10 29 ليسانس

 02 01 ماسرت

 02 9 ماجيستري

 9 1 شهادة اخرى

 الوظيفة
 20 22 رئيس قسم حماسبة

 20 02 اطار حماسيب

 02 00 حماسب مايل

 الخبرة
 9 1 سنوات 2اقل من 

 22 20 سنوات02-2من 

 02 09 سنة 02-02من 

 02 00 سنة 02اكثر من 

 . من إعداد الباحث: المصدر

 لمفهوم  المحاسبة البيئية الجزائرية الصناعيةالمؤسسات وعي ادارات  :04الجدول رقم
املتوسط  العبارة الرقم

 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

اإلجتاه 
 العام 

 موافق غ  24102 0421 يوجد فهم واضح لدى االدارة ملفهوم احملاسبة البيئية 20

 موافق غ  24219 0402 هتتم االدارة بتطوير مهارات العاملني يف جمال احملاسبة البيئية  20

 موافق غ  24209 0400 تشجع االدارة الربامج التدريبية يف جمال احملاسبة البيئية 22
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 موافق غ  24100 0400 يوجد وعي لدى االدارة العليا بأمهية احملاسبة البيئية 22

 حمايد 24200 0429 تراعي االدارة اثناء عملية التخطيط االمور املتعلقة بالبيئة 22

 حمايد  24202 2402 هناك رغبة لدى االدارة يف احلفاظ على البيئة 21

 موافق 24012 2421 هناك رغبة لدى االدارة يف احلفاظ على التنمية املستدامة  22

 غ موافق 24019 0409 تدعم االدارة جهود تطبيق احملاسبة البيئية 29
  24001 0420 المتوسط العام 

 . من إعداد الباحث: المصدر
 بتطبيق المحاسبة البيئية الجزائرية الصناعيةالمؤسسات  التزام :0.الجدول رقم

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

اإلحنراف 
 املعياري

اإلجتاه 
 العام 

 موافق غ   24002 0422 تقوم املؤسسات بتحديد التكاليف البيئية بدقة  20

 موافق غ  24220 0421 تصنف املؤسسات التكاليف البيئية من حيث كوهنا رأمسالية وإيراديه  20

 موافق غ  24200 0422 تدرج التكاليف البيئية عند تسعري املنتجات  22

 موافق غ  24120 0400 يوجد اساليب قياس متعددة لألداء البيئي  22

حتــدد املبــالغ املدفوعـــة علــى مكافحـــة التلــوث ومعاجلـــة االثــار الضـــارة  22
 لتلوث البيئة 

 غري موافق 24220 0402

 غ موافق 24202 0422 التكاليف البيئية على التكاليف الكليةيوجد دليل لقياس وحتميل  21

يتم االفصاح عن االلتزامات البيئية جلميع االطراف عن طريـق التقريـر  22
 البيئي

 موافقغ  24022 0420

ـــتم التـــدقيق علـــى االلتـــزام مبتطلبـــات االفصـــاح مـــن خـــالل البيانـــات  29 ي
 املالية 

 غ موافق 24002 0422

  24200 0422 المتوسط العام 
 

 
 التي تواجه تطبيق المحاسبة البيئية في المؤسسات الصناعية الجزائريةالمعوقات  :0.الجدول رقم

املتوسط  العبارة الرقم
 احلسايب

 اإلجتاه العام  اإلحنراف املعياري

 موافق  24029 2492 عدم وجود مفهوم حمدد و دقيق للمحاسبة البيئية  20

  بشدة موافق 24210 2400 يف اقسام احملاسبة باحملاسبة البيئية عدم املام العاملني 20

 موافق  24222 2402 ضعف الدورات التدريبية يف جمال احملاسبة البيئية 22

 موافق  24202 2402 عدم تبين اهليئات احملاسبية اجلزائرية الطار واضح للمحاسبة البيئية يصعب من تطبيقها 22
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