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 المستخلص

هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع تطبيق ديواا  الحاسسوبة الليبول للحرا عوة البيفيوة فول الحوسلوسك والاور سك  اك 
تاقيق هذا الهدف تم استخدام الحوهه  الافو ل التاليلول،  يو  توم ت وحيم األثر البيفل الخسضعة لرقسبته، ومن أ ل 

م ووردا موون مرا عوول ديوواا  الحاسسووبة العووسملين فوول ديوواا   60اسووتحسرا اسووتبيس  وععووت علووى عيهووة عاوواا ية تتح وول فوول 
للبيسنوسك %. ومون الو ل التاليول اا  وس ل 78استحسرا، أي بحعدل استر سع بلو   47الحاسسبة الليبل، وتم استرداد 

ظهووورك معحاعوووة مووون الهتوووس   والتووول  وووس  مووون أهحهوووسب إ  ديووواا  الحاسسوووبة الليبووول    طبوووق الحرا عوووة البيفيوووة علوووى 
الاوور سك  اك األثوور البيفوول الخسضووعة لرقسبتووه، وعوودم توواافر متطلبووسك الحرا عووة البيفيووة لوودي ديوواا  الحاسسووبة الليبوول 

ا  الحاسسبة الليبل لوي  لهوم درا وة باهوداف تطبيوق الحرا عوة البيفيوة، للقيسم بتطبيق الحرا عة البيفية، وأ  مرا عل ديا 
وود موون تطبيووق ديوواا  الحاسسووبة الليبوول للحرا عووة البيفيووة.  حووس  و ووذلأ أ وود مرا عوول ديوواا  الحاسسووبة و وواد معاقووسك تاو

دلوووة الر وووت الدراسوووة بحعحاعوووة مووون الحقتر وووسك والتافووويسك والتووول  وووس  مووون أهحهوووسب علوووى ديووواا  الحاسسوووبة إفووودار أ
ومعوووسيير السفوووة بسلحرا عوووة البيفيوووة، ووضوووع إ وووراماك واضووواة ومدونوووة لحرا عوووة األدام البيفووول،  وووذلأ ضووورورا قيوووسم 
الحلوولين فل دياا  الحاسسبة الليبل باضع برام  للتدريب والتاهيل لحرا عل الدياا  للقيسم بسلحرا عوة البيفيوة وتوافير 

يووورار ضووورورا قيوووسم الووودياا  بسلتهلووويق موووع األ هووو ا والهيفوووسك  اك  ووول ااميسنيوووسك ال عموووة فووول سوووبيل تاقيوووق  لوووأ، وأال
ا الت ووووسل بوووومل ام الحوسلووووسك والاوووور سك  اك األثوووور البيفوووول بتطبيووووق الحاسسووووبة البيفيووووة فوووول ن سمهووووس الحاسسووووبل، 

  .وااف سح البيفل فل تقسريرهس الحسلية،  ذلأ   هس على استاداث أقلسم للحرا عة البيفية

 .دياا  الحاسسبة الليبل، الحرا عة البيفية، التلاث البيفل الكلمات الدالة:
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The Reality of Applying Libyan Audit Bureau the Environmental 

Auditing in Corporations  

 

Abstract 

This study aimed to identify the reality of applying Libyan Audit Bureau environmental 

auditing in corporations. For implementing the study goals, the study used the 

descriptive analytical approach through a questionnaire survey conducted and 

distributed on a random sample of (60) auditors who are working in Libyan Audit 

Bureau, and at the end 47 questionnaires were returned. The findings of this study 

suggest that Libyan Audit Bureau is not applying environmental auditing, and the 

requirements of environmental audit are not available Libyan Audit Bureau. In addition, 

Libyan Audit Bureau's auditors confirm that there are obstacles facing them in applying 

environmental auditing. According to the results of study the author conducted some 

useful recommendations for Libyan Audit Bureau for applying environmental auditing 

in corporations, and the study mainly recommends the necessity of issuing standards, 

laws, and providing environmental auditing requirements to apply environmental 

auditing in corporations. 

Key Words: Libyan Audit Bureau, Environmental Auditing, Environmental Pollution. 
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 المقدمة:.1

إ  الط را ال هسعية التل بلغت  روتهس فل العقاد األاليرا  س  لهس األثر الللبل على البيفة الطبيعية، و لأ من 
استه اف لحااردهس وتغيير فل بهيتهس، والذي سبب إال  ر بتااعنهس، وتلاث مرافقهس، األمر الذي أفبح  ايل الطرار 

الار سك لم تعد تقت ر على تقد م الللع والخدمسك بل تعسوعك  لأ إلى على الايسا البارية. إ  ملووليسك 
 معس ك أالري والتل من أهحهس الحاسف ة على البيفة الحايطة.

تاا ه أ ه ا الرقسبة العليس، فل مع م الدول، تاد س  ديدا عهدمس ت بح ملفالة عن القيسم بدورهس فل ا تعسهسك 
(،  ي  لي  ههسك بد  ر عن أدام هذا الدور  تى تلتطيع القيسم 2012، الابللالادي ة للحرا عة البيفية )ع حس  و 

عحاعة العحل الحعهية بسلرقسبة البيفية الحهب قة عن م بحلفاليستهس تعسه الحعتحع، وها مس أ دته تافيسك موتحر
( الحهعقد XV INTOSAIالخسم  عار ) األنتاسسي( (الحه حة الدولية لأل ه ا العليس للرقسبة الحسلية والحاسسبية

تاا ه الرقسبة البيفية فعابسك وعقبسك ملتحرا، محس  دا بسلحه حسك  ذلأ (. 2000 م )بدوي،1995فل القسهرا عسم 
ااقليحية والدولية إلى تكاين معحاعسك عحل تختص بسلرقسبة البيفية، م ل اللعهة ال رعية ااقليحية لافا  الحرا عة 

 م(.2000م ) بدوي،2002والتل عقدك ا  تحسع األول لهس بسلقسهرا فل أ تابر البيفية للحعحاعة العربية، 

م، ويقام هذا ال ريق بمعداد تقرير تقهيسك 1992أنااك مه حة األنتاسسي فريق العحل الحعهل بسلحرا عة البيفية سهة و 
قسم ال ريق  والحاسسبة،  ي الحرا عة البيفية، وتطبيق هذه التقهيسك على نطسق أوسع داالل أ ه ا الرقسبة الحسلية 

بمعداد العديد من الحبسدئ التا يهية ل رق العحل الحعهية بسلرقسبة البيفية للدول األعضسم، و لأ لحلسعدا الدول 
األعضسم على تالين استعحسل الللطة واألدواك الرقسبية فل معسل  حس ة البيفة، وبتر ي  السل على عحليسك 

 خسفة بسلليسسسك والقضس س البيفية التل تقام بهس األ ه ا العليس للرقسبة الحسلية والحاسسبةالرقسبة والحرا عة الحاتر ة ال
 (.2012)ع حس  والابلل، 

م، قسمت األ ه ا العليس للرقسبة الحسلية والحاسسبة فل الدول األعضسم بسلحه حة الدولية 2006 تى نهس ة العسم و 
ومرا عة على مااضيع عديدا، م ل إدارا اله س سك، تلاث الحسم والهاام، عحلية رقسبة  2000 ه ا الرقسبة بم رام لأل

والتهاع البيالا ل. إضسفة إلى  لأ، تقام األ ه ا العليس للرقسبة الحسلية والحاسسبة بم رام رقسبة ومرا عة ل لت امسك 
لتهاع البيالا ل وات سقية بسعل التل اتخذتهس  يامستهس عهدمس فسدقت على ا ت سقسك البيفية الدولية، م ل ات سقية ا

 .(2007،نتاسسيااالحتعلقة بحراقبة  ر ة اله س سك الخطرا عبر الادود )

م الحعدل بسلقسنا  رقم 1982( للهة 7وعلى ال عيد الحالل، وفل إطسر  حس ة البيفة فل ليبيس فدر القسنا  رقم )
م تم إناسم هيفة تكا  مهاطة باحس ة البيفة 1999م باا   حس ة وتالين البيفة،  ذلأ فل سهة 2003( للهة 15)

تلحى الهيفة العسمة للبيفة  ي  تهدف هذه الهيفة إلى  حس ة الحايط الذي  عيش فيه اانلس  من التلاث، وبسلتسلل 
يفة مطسلبة وفقسر للقاانين والتاريعسك البيفية بسلحاسف ة على الب  اك األثر البيفل أفبات الار سك ال هسعية الليبية

 .(2019وتخ يض مخسطرهس إلى الاد األدنى، وتتاحل ملووليستهس البيفية تعسه الحعتحع والدولة )العع ري وبلق، 
ولكن رغم فدور هذا القسنا   ت ال الحاي ك البيفية ملتحرا  تى وفلت إلى  د أفبات فيه تايل الطرار على 

 (. 2017ين ال سدرا )العريبل والحقريف،  يسا البار، و لأ بلبب عدم ا لت ام بسلتاريعسك والقاان

 دراسة:مشكلة ال. 2

مهذ  بسلبيفة حيع الحلتايسك إلى ا هتحسم  ىوعل مخت ة هسك  عدا دعتوألهحية ماضاع الحرا عة والرقسبة البيفية 
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ل للحاسسبين فعلى الحلتاي الدولل قسمت اللعهة الدولية لحههة الحرا عة التسبعة ل تاسد الدول فترا ليلت بسلق يرا،
 (.2004)عبد الحومن،  ( الحتعلق بسعتبسراك األمار البيفية عهد مرا عة البيسنسك الحسلية1010بمفدار البيس  رقم )

عحاعة العحل الحعهية بسلرقسبة البيفية الحهب قة عن الحه حة الدولية لأل ه ا العليس للرقسبة الحسلية ها الاسل مع م ذلأ 
تهدف هذه الحعحاعة الى ملسعدا األ ه ا العليس للرقسبة فل الدول األعضسم على   ي ، األنتاسسي( (والحاسسبية

رشسداك والحبسدئ الخسفة بسلرقسبة البيفية )الهعسس، من مهسمهس نار اا، والتل فهم القضس س الحتعلقة بسلرقسبة البيفية
اللعهة ال رعية لاوو  الرقسبة البيفية للحعحاعة العربية  تم إناسمفقد  وااقليحل مس على الحلتاي العربلأ .(2019

لأل ه ا العليس للرقسبة الحسلية والحاسسبية )األراباسسي( بهدف ا هتحسم بسلقضس س البيفية وملسعدا األ ه ا العليس للرقسبة 
       (.2000 والحاسسبة على ا تلسب الحهسراك ا عمة للرقسبة البيفية )معلة الرقسبة الحسلية،

عدد من البرام البيفة على أهحية دور األ ه ا العليس للرقسبة فل معسل البيفة والرقسبة عليهس فل ظل ا هتحسم  أت ق حس 
(،  ي   سم  لأ ال ل ماسر تهم فل فعسليسك 2019العسلحل الحت ايد بسلتاثيراك البيفية للتهحية ا قت سد ة )الهعسس، 

بدولة  2015 أبريل  29 – 27لحه حة األراباسسي الحهعقد ال ل ال ترا من  ا  تحسع ال سمن ل ريق عحل البيفة
لذا أفبح قيسم األ ه ا الرقسبية العليس فل ته يذ أعحسل الرقسبة البيفية ). 2015، دياا  الحاسسبة الكايتل (الكايت

ا د من مدي ا لت ام بتطبيق ل امس،  ي  لهس القدرا على القيسم بيل ناا ل الرقسبة البيفية بسالت ف أنااعهس، والت
القاانين والتاريعسك فل سبيل الا سظ على البيفة، و ذلأ مراقبة اثر العاامل البيفية والتلاث البيفل بهدف التالين 
الحلتحر لاحس ة البيفة و  شأ أ  تلأ األ ه ا تاا ه بعض العقبسك التل تاد من القيسم بسلرقسبة على  حس ة البيفة 

  (.2019اب، فههسك العديد من ال عابسك التل تعرقل القيسم بسلعحل الرقسبل )الهعسس، بسلحلتاي الحطل

م لم  ار فرا ة على قيسم دياا  2013( للهة 19وبسلرغم من أ  قسنا  إعسدا ته يم دياا  الحاسسبة رقم )
 اض فيهس بايل فريح الحاسسبة بسلرقسبة على البيفة  حس ها معحال فل بعض الدول العربية ودول العسلم والتل  

دياا  الحاسسبة بسلرقسبة البيفية، إ  أ  معحاعة عحل األنتاسسي لحرا عة البيفة فل نارتهس ال سدرا فل نافحبر 
م والتل أ دك فيهس أ  القيسم باعحسل الرقسبة البيفية لي  ضروريسر ألي  هسع رقسبل أ   يا  لد ه ت ايض بيفل 2007

باا  البيفة، بل  حيههس ادمسج الرقسبة البيفية ضحن عحلهس، إ  تحتلأ األ ه ا العليس من أ ل ته يذ عحليسك مرا عة 
مل م دوليس واقليحيسر  دياا  الحاسسبة الليبلفم  (. وعليه 2019للرقسبة ت ايضسك متهاعة تلتقل مههس قاتهس )الهعسس، 

، (نتاسسياأل)فيهس م ل مه حة  ار التل ها عضا بم رام الرقسبة البيفية إ  سمر بحتطلبسك الحه حسك الدولية وااقليحية 
وعليه،  حين التعبير عن مايلة الدراسة  )األراباسسي(. والحعحاعة العربية لأل ه ا العليس للرقسبة الحسلية والحاسسبة

 : ينالتسلي ينبطرح اللوال

 ذات األثر البيئي الشركاتالمؤسسات و تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة البيئية في  هو واقعما  -1
 الخاضعة لرقابته؟

 ويت رع من هذا اللوال األسفلة ال رعية التسلية:

الخسضعة  اك األثر البيفل الار سك  فللحرا عة البيفية باعحسل ا مرا عل دياا  الحاسسبة الليبل قيسم مس مدي  -
 ؟ تهلرقسب

 ؟ لليبلفل دياا  الحاسسبة ا الحرا عة البيفيةتطبيق متطلبسك  تاافرمس مدي  -

  البيفية؟ تطبيق الحرا عة باهداف الليبل الحاسسبة دياا  مرا عل إدراك مس مدي -
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تطبيق الحرا عة البيفية على الار سك  د منالتل يري مرا عل دياا  الحاسسبة الليبل أنهس تا عاقسكمس هل الح -
 ؟تهالخسضعة لرقسب اك األثر البيفل 

( في واقع تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة 0.05مستوى )هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند  -2
البيئية في الشركات ذات األثر البيئي الخاضعة لرقابته، يعزى لمتغيرات الدراسة )الوظيفة، المؤهل العلمي، سنوات 

 الخبرة(؟

 :دراسةأهداف ال. 3

ة البيفية فل الار سك  اك األثر البيفل بااقع تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عإلى التعرف  دراسةهدف الت
 ويت رع عن  لأ األهداف التسلية: الخسضعة لرقسبته،

الخسضعة   اك األثر البيفل التعرف على مدي تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية فل الار سك -1
 لرقسبته.

 .فل دياا  الحاسسبة الليبل تطبيق الحرا عة البيفية تطلبسكتاافر مالتعرف على مدي  -2

 التعرف على مدي إدراك مرا عل دياا  الحاسسبة ألهداف تطبيق الحرا عة البيفية. -3

د منيري مرا عل دياا  الحاسسبة الليبل أنهس تالتل  عاقسكالتعرف على الح -4 تطبيق الحرا عة البيفية فل  او
 الار سك الليبية. 

الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية فل الار سك  اك األثر البيفل التعرف على ال روق فل واقع تطبيق دياا   -5
 الخسضعة لرقسبته والتل ُتع ي للحتغيراك: الاظي ة، الحوهل العلحل، سهااك الخبرا.

 :دراسةأهمية ال. 4

 اك  تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية فل الار سك واقعتُكحن أهحية الدراسة فل إلقسم الضام على 
التل تهتم  من الدراسسك األوا ل - لب علم البس   –الخسضعة لرقسبته،  ي  تعتبر هذه الدراسة  األثر البيفل

تطبيق دياا  الحاسسبة للحرا عة البيفية فل الار سك التسبعة لرقسبته. وبسلتسلل من الحتاقع أ  تح ل نتس    واقعبدراسة 
 .  دراسةمعسل ماضاع الهذه الدراسة إضسفة إلى األدب الحاسسبل فل 

 اك  تطبيق دياا  الحاسسبة للحرا عة البيفية فل الار سك تتاتى أهحية هذه الدراسة من ال ل التا يد على أهحية حس 
، وال اا د التل ساف تعاد على الار سك ال هسعية والحعتحع  يل من ال ل تطبيق الخسضعة لرقسبته األثر البيفل

بسلتسلل اتخس  ا  راماك و بيفية، والتعرف على الحعاقسك التل قد تاال دو  تطبيقهس، دياا  الحاسسبة للحرا عة ال
ال عمة لحعسلعة هذه الحعاقسك من أ ل تطبيق الحرا عة البيفية، وتافير  ل ااميسنيسك البارية والحسد ة ال عمة فل 

 سبيل  لأ. 

 فرضيات الدراسة:. 5

 تتح ل فرضية الدراسة فل ال رضية ال  رية التسلية: 

H0- ( في متوسط وجهات نظر مراجعي ديوان 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى )
المحاسبة الليبي حول واقع تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة البيئية ُتعزى لمتغيرات الدراسة )الوظيفة، 
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  ات الخبرة(؟المؤهل العلمي، سنو 

 ويت رع من هذه ال رضية ال رضيسك ال رعية التسلية: 

H01- ( فل متاسط و هسك ن ر مرا عل دياا  0.05  تا د فروقسك  اك د لة إ  س ية عهد ملتاي )
 الحاسسبة الليبل  ال واقع تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية  ع ي لحتغير الاظي ة.

H02-  ( فل متاسط و هسك ن ر مرا عل دياا  0.05فروقسك  اك د لة إ  س ية عهد ملتاي )  تا د
 الحاسسبة الليبل  ال واقع تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية ُتع ي لحتغير الحوهل العلحل.

H03- ( فل متاسط و هسك ن ر مرا عل ديا 0.05  تا د فروقسك  اك د لة إ  س ية عهد ملتاي )  ا
 الحاسسبة الليبل  ال واقع تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية ُتع ي لحتغير سهااك الخبرا.

 حدود الدراسة:. 6

واقع تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية فل الحوسلسك والار سك  اك : تهسولت الدراسة الحد الموضوعي
 األثر البيفل الخسضعة لرقسبته. 

 مرا عل دياا  الحاسسبة الليبل. : اقت رك هذه الدراسة على استق سم و هسك ن ر د البشري الح

 اادارا العسمة، الكس ن بسلعسفحة طرابل .  -دياا  الحاسسبة الليبل : أ ريت هذه الدراسة علىالحد المكاني

 .م2021سة ال ل اله ف األول من سهة : أ ريت هذه الدراالحد الزمني

 :للدراسةاإلطار النظري . 7

 األثار االقتصادية للتلوث البيئي في ليبيا: 1.7

( هذه اآلثسر 2017إ  التلاث البيفل له آثسر اقت سد ة  بيرا على ا قت سد الليبل،  ي  لخص األمين وآالرو  )
 فل اآلتل:

 :. االنشطة الزراعية وآثارها على التلوثوالا أ

ال راعة يهت  عههس آثسر بيفية ضسرا يهدد قسعدا الحاارد ال راعية من ال ل إ  استخدام الطرق الغير علحية فل 
  الهاسط ال راعل إنتسج ال راعل. عاامل التعرية والت ار والحلا ة وتلاث التربة  ل هذا يودي بدوره الى ترا ع اا

اثيراك سلبية على ال اة ،  ل  لأ له ت(اللطاية والعافية)له آثسر سلبية فل تردي ناعية التربة وتلاث الحيسه 
)البرنسم  اانحس ل  -:بايل عسم إ  أنهس تعتبر أقل الطارا من اآلثسر الحترتبة من األناطة األالري، ومن هذه اآلثسر

 (1996لألمم الحتادا، 

عد عدم و نتيعة التغير الحهسالل فل اله م العسفة ويُ أوها نتيعة ا ستغ ل الغير واعل لألراضل  :التصحر -1
راضل و  سمتهس تقرار واعالة الغطسم الهبستل والرعل العس ر مع شاة الحاارد الحس ية عاامل لهس تاثير على األا س
 لى الت ار. إنتس ية و ل هذه العاامل تودي اا

دادك اع تلتعحل فل ليبيس أنااع   يرا من الحبيداك لحيسفاة اآلفسك ال راعية وقد  : المبيدات واألسمدة الزراعية -2
بسلرغم من أ  لهذه  ،نتسج ال راعلاليرا بايل ملااظ نتيعة لل يسدا فل ااالحلتخدمة فل اللهااك األ  حيستهس
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الحبيداك واألسحدا دور  بير فل عيسدا اانتسج ال راعل إ  أنهس فل ن   الاقت  اك أضرار بيفية وفاية  ليحة 
 على  ٍد ساام. على الح ارعين والحلتهلكين

عد الحيسه العافية هل الح در الا يد للحيسه فل ليبيس  ي    تا د أنهسر و  بايراك، تُ  : فيةالمياه الجو  -3
وبسلتسلل فم  استخدام اآلبسر اللادام نتيعة لعدم و اد بهية تاتية لل رف ال ال والسفة فل أطراف الحد  األمر 

تر ي  األم ح والحلاثسك األالري التل تلبب الذي يودي إلى تلرب الحيسه الحلاثة الى الحيسه العافية محس ي يد من 
 الك ير من األمراض بين أفراد الحعتحع.

 :. األنشطة الصناعية وآثارها على التلوثثانياا 

 :تلوث التربة -1

إ  قوضية مخل سك األسلاة ومس أ دثته من  ي  عد تلاث التربة أ د أبرع أشيسل التلاث البيفل فل ليبيس وأالطره،  ُ 
ستراتيعية للايامسك تعتبر وا دا من أ بر التاد سك ا و قد لاق بسلتربة علوى و ه الخ ال، تلاث بيفل مع

ال  قة علوى الحولتايين ا قت سدي وال ال. بسلرغم من أ  ليبيس و تى نهس ة اللبعيهسك  سنت تحتلأ بيفة ن ي ة 
 علت التربة  2011 أ داث والسفة بعد ناعس مس بلبب قلة الهاسط ال راعل وال هسعل والحوثراك الخسر ية، إ  أنه

إلى ميب لله س سك الحختل ة التل تهدد األمن البيفل بسلدمسر الاسمل والتل  لهستو بح هودفس للتخريب الحبرم  الذي  ا 
تهدد اسوتحرار الايسا باشيسلهس الحختل ة، لذا  لتا ب األمر وبلرعة إ رام الدراسسك و القيسسوسك الحيدانيوة لحلاثسك 

تعرضت التربة فل ليبيس إلى  حلة من التاثيراك وبدر سك مت سوتة، ويعد عسمل تحلح التربة  حس ربة الحختل ة. الت
 -:التربة فل اآلتل العاامل التل توثر على ناسطهس الاياي ويحين تلخيص أبرع م سدر تلاث وانعرافهس من أبرع

إ  البيسنسك والدراسسك الحتس ة فل هوذا العسنوب مادودا ناعس مس، وقد تكا   :تلوث التربة باألسمدة والمبيدات -أ
إلى أ  التربة الليبية   تعسنل    ليبيس   تعسنل من مايلة التلاث بسألسحدا بايل  بير واللبب  عوادإنسدرا  ي  

دو  الحلتايسك  ي ال من نقص العهسفر الغذا ية فيهس، هذا من  سنب ومن  سنب آالور أ  استخدام األسحدا  
الحطلابة عحامس، إ  أ  مايلة إضوسفة األسوحدا تها ر بتلاث الحيسه العافية  ي  تتعرض األسحدا الحوضسفة إلوى 
التربوة إلوى ا نعراف نتيعة للقاط األمطسر الك ي ة والتعرية إ  أ  البعض مههس يترشح إلى الحيسه العافية من ال ل 

بسلحبيداك فها اآلالر مادود إ   حين أ  توثر بعض الحبيداك علوى أ يسم التربة الهسفعة  التربة. أمس تلاث التربة
  بيتيريس الهتر ة إ  أ  عدم مياث الحبيد فل التربة  قلول مون تاثيراتوه الللبية.

ك الحعسل مادودا ناعس مس و لأ أل  الحهاآ تعتبر الدراسسك فل هذا :تلوث التربة من األنشطة الصناعية -ب
أغلب الحهسطق الحايطة بهذه الحهاآك،  ال هسعية  اك التاثير الكبير على تلاث التربة مادودا أ ضس وماارا فل

الحلاثة ال لبة على األراضل ال راعية  و سيحس م سنع ااسحهت وبعض م سنع البترو يحيسويسك. إ  تلسقط الحااد
أفبات غير فسلاة لل راعة  حس  هذه األراضل  ي واضاس  ال هذه الح سنع، محس أدي إلى تلف  أالحايطة بد

وغيرهس من الح سنع. وفل اآلونة األاليرا بدأك ت هر  لإلسحهت، نع عليتنسوم  لإلسحهت، نع الخح سفل م 
والطاط الهقل محس أدي إلى تلرب  ،له طام سدر  ديدا لتلاث التربة بلبب تدمير بعض ملتادعسك تخ ين 

ط، و لأ نتيعة لل راعسك الليسسية واألمهية وا قت سد ة على امت ك هذه الحهاآك وا تراق  حيسك  بيرا من اله 
 الاياية.

ها األ  ر تعقيدا فل التر يب وسرعة فل ا نتاسر داالل التربة، باي    عب على  :التلوث الكيمياوي للتربة -ج
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حخ  ة لحيسفاة الااراك والبيتريس الحيسه والارارا تاليله وتخليص التربة مهه، و سيحس الحااد الكيحيسوية ال
وال طريسك وغيرهس. إضسفة إلى  لأ فم  الغسعاك اللسمة ومر بستهس الكيحيسوية تتحي  بادا فعسليتهس وقدرتهس على 
ا  ت سظ بايايتهس ل ترا طايلة، وهذا مس  لسعدهس على الترسب فل أ  ام الهبستسك التل تتغذي عليهس الاياانسك 

 ادهس فل التربة  لسعد على انتقسلهس بااسطة الااراك والديدا  التل تتارك فل األراضل الحلاثة   و أوالطيار،  حس 
ببقس س الحر بسك الكيحيسوية الحتهسثرا  ي  ت سب هذه األ يسم أو ،  حس ت يب الطيار التل تتغذي على الااراك 

 ثسنيس.

 :تلوث الهواء -2

عد إ دي   دراسة ناعيوة الهاام الحايط  ُ إعد تلاث الهاام من أالطر وأبرع أشيسل التلاث فل ليبيس،  ي   ُ 
 -:الحوشراك األسسسية لدراسة  سلة البيفة فل ليبيس، وأهم م سدر هذا التلاث تتلخص فيحس يلل

أ ود الحوشوراك الحعتحدا لهاعية عتبر والتل تاالذ شيلين، األول; الغبسر الحتلسقط الذي  ُ  :المصادر الطبيعية -أ
الهاام الحايط على ملتاي البلد سك، والو افس الحعوسورا للحهوسطق ال اراوية. وقد أشسرك الدراسسك والتقسرير 

 ريت ال ل اللهااك الحسضية إلى أ  الغبسر العسلق  ايل الحايلة الر يلية يليه الغبسر الحت سعد ثم ال هية التل أُ 
وهول ظااهر طبيعة مالافة فل ليبيس، وقد أفبح تكرر  دوثهس ملااظ فل العقود األاليور بلبب  العاافف الترابيوة

إعالة الغطسم الهبستل واعالة الك بس  الرملية   سيحس فل الحهسطق الاحسلية، بساضسفة إلى تاثيراك الع سف بلبب عدم 
 سقاط ا مطسر بيحيسك  سفية فل اللهااك األاليرا. 

عتبر من الح سدر الر يلية الحلببة فل تلاث الهواام الحاويط وتغير ميانسته والتل تُ  :ناعيةالمصادر الص -ب
األسسسية. تختلف ناعيسك و حيسك الغسعاك الحهبع ة التول تطر هوس الحهواآك ال هسعية االت فس  بيرا من مهااا إلى 

ك الكيحسوية والبترو يحيسوية واألسحدا أالري،  ي  إ  أناطة القطوسع الو هسعل الحلاثوة للهاام تاحل ال هسعس
سحهت وااس لت بساضسفة إلى الو هسعسك الههدسية والغذا يوة وماطسك تاليد والو هسعسك اانواس ية   هسعة اا

ا  أغلب الحعداك واآلليسك الحلتخدمة فل هذه الح سنع هل قد حة بالطسقة الكهربس ية وال هسعسك اله طية، علحس 
 وملتهلكة.

عد والسفة الحر بسك والتل تعحل على تلاث هاام الحد  والحهسطق الليهية بايل ر يلل، وهل تُ  :ائل النقلوس -ج
من العاامل األسسسية ال عسلة افلسد  ادا الهاام على ملتاي الحد  والتعحعسك الليسنية الكبيرا مههس م ل طرابل  

 وبهغسعي وم راته وغيره.

 :تلوث المياه -3

ا  قطسع تعهي  الحيسه ب ا من أ د أبرع أو ه التلاث الذي تعسنل مهه البيفة الليبية أ ضس، علحسر إ  تلاث الحيسه ه
ال سلاة للارب   ل بسهتحسم السل ضحن استراتيعيسك والطط التهحية فل ليبيس  انه  ا ملسس مبسشر ب اة 

لتافير ميسه الارب فل الحهسطق الاضرية والري ية،  واضاسر  هتحسموسر ا ورفسهية الحعتحع. لذا فقد أولت الطط التهحية 
من قبل الدولة عن طريق الار ة العسمة للحيسه وال رف ال ال والتل تعتحد   ي  يتم إدارا هذا القطسع مر  يسر 

بايل ر يلل على ميسه الههر ال هسعل. تقام هذه الار ة بتافير الحيسه الو سلاة للوارب فل  حيع أناسم ليبيس عن 
ق فروع الابية الحهتارا فل  ل البلد سك، و ذلأ ت ريف ميسه ال رف ال ال وتاغيل ماطسك معسلعة ميسه طري

 ال رف. 
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 حس يا د برنسم  لتطاير ماسريع ميسه الارب لعحام ليبيس و لأ بمناسم ماسريع  ديدا وتالين وتطاير الحاسريع 
تحت الحبسشورا بته يذ هذا البرنسم  إ  أ  عدم   ي  للارب. ح فل الحيسه ال سلاةالعسملة ل يسدا   سمتهس ومعسلعة الاُ 

ا ستقرار الليسسل واألمهل وا قت سدي الذي مسعالت تعياه ليبيس أدي إلى تاقف هذا البرنسم  بلبب مغسدرا 
دا الار سك الحه ذا .ومن التاد سك التل تاا ههس ليبيس  سليس فل تلاث الحيسه ها تلاث ميسه البار الهس م عن ع

أسبسب أهحهس رمل اله س سك ومخل سك البهسم بيسفة أنااعهس الهستعة عن األفراد أو بعض الح سنع إضسفة إلى ميسه 
 ال رف ال ال، والذي بدوره انعي  سلبس على ال روا اللحيية والليس ة البارية بساضسفة إلى األضرار ال اية.

 أسباب االهتمام بالرقابة العليا البيئية: 2.7

 -:(، ويحين إ حسلهس فيحس يلل2011دك عاامل   يرا إلى ا هتحسم بسلرقسبة العليس البيفية )الر س لة، لقد أ
 :)2003الحعحع العربل للحاسسبين القسنانيين، ب 2009)األنتاسسي، 

التطاراك الحاسسبية الحت  قة وظهار العديد من الح طلاسك الحرتبطة بسلهاسط البيفل مههس الحاسسبة  -1
الحلتدامة )الحاسسبة الحسلية الحلتدامة( والحاسسبة اادارية البيفية )ماسسبة التكسليف البيفية( والحاسسبة البيفية محس 

  لتا ب بسلتبعية تطاير الحرا عة وأدام األ ه ا بذاك القدر من التطار.

( الذي    قت ر على األدام ملوولية أ ه ا الرقسبة العليس عن تاقيق الرقسبة بحدلالهس الادي  أو )الاسمل -2
  الحسلل والحاسسبل، بل  حتد للهاسط البيفل.

ا هتحسم الحت ايد من  سنب الته يحسك الايامية والهيفسك الدولية واأل سد حية والعلحية بسلبيفة، وها مس أدي إلى  -3
ف سح عن األدام البيفل فل إدالسل الحاسسبة البيفية ضحن ااطسر العسم لله سم الحاسسبل وت ايد ا تعسه ناا اا

  التقسرير.

 .متطلبسك القاانين البيفية والقراراك اادارية الحه حة لاوو  البيفة و حسيتهس -4

دور أ ه ا الرقسبة العليس فل إض سم ال قة على األدام البيفل والبيسنسك وااف سح والا سفية وأثر  لأ العيلل  -5
 ة وأثرهس.على غيسب أو تهحيش رقسبتهس على البيف

  تحية رقسبة األ ه ا العليس فل ضام  تحية الحاسسبة البيفية بحا ب القاانين والتاريعسك الدولية والحالية. -6

أهحية دور أ ه ا الرقسبة العليس فل إقرار القاا م الحسلية الايامية بحس تتضحهه من ن قسك وتكسليف وأفال البيفة  -7
   مار هسمسر ور يليسر مههس.

أهحية رقسبة األ ه ا العليس فل الكاف عن الحخسل سك البيفية ودور التكسليف البيفية فل تاقيق الحهسفع وتخ يف -8
 األضرار وأهحية ودور األ ه ا فل ااف سح عههس.

سيحس التعرض لقاانين وتاريعسك وات سقيسك   لهم األدام الرقسبل لأل ه ا العليس فل الاد من الحخسطر البيفية  -9
 عهداك دولية.وت

تتحسشى رقسبة األ ه ا العليس للهاسط البيفل مع الضغاط الحت ايدا ناا  حس ة البيفة من  سنب العديد من - 10
 .الحه حسك، وعيسدا الاعل البيفل على  سفة الحلتايسك

رقسبة الدااللية وملووليتهس عن ال ةالدااللي حرا عةأهحية رقسبة األ ه ا العليس فل تطاير وتادي  أدام و داك ال -11
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 .للهاسطسك وا لت امسك البيفية

 ديوان المحاسبة الليبي: 3.7

ها العهسع األعلى للرقسبة الحسلية والحاسسبة فل ليبيس، وها هيفة مههية ملتقلة ماسيدا، تتحتع بسلاخ ية ا عتبسرية 
وا فريقية  )األنتاسسي( الدولية والذمة الحسلية الحلتقلة، ويتبع الللطة التاريعية مبسشرا، وها عضا فل الحه حسك

 .1(2021)دياا  الحاسسبة الليبل، ( )األراباسسي) والعربية لأل ه ا العليس للرقسبة الحسلية والحاسسبة

 تأسيس الديوان:    1.3.7

م 1962(، والذي ُعدل   قسر فل سهة 21م ب دور القسنا  رقم )1955تاس  دياا  الحاسسبة الليبل فل سهة 
(. وفل 79م ب دور القسنا  رقم )1975(، ومع  لأ  سنت البدا ة ال علية لعحل الدياا  فل سهة 22رقم )بسلقسنا  

( والذي دم   حيع األ ه ا الرقسبية فل  هسع رقسبل سحل بسلعهسع الاعبل 7م فدر القسنا  رقم )1988سهة 
م بمعسدا تلحية العهسع بسسم  هسع 1996( للهة 11للحتسبعة، ولكن  لأ لم  لتحر طاي ر  ي  فدر القسنا  رقم )

م والذي تم بحا به إعسدا 2003( للهة 13الت تيش والرقسبة الاعبية واستحر العحل به  تى فدور القسنا  رقم )
( باا  إلغسم  هسع الرقسبة 5م فدر القسنا  رقم )2006ف ل الرقسبة الحسلية وال هية عن الرقسبة اادارية. وفل سهة 

(،  ي   ختص األول 3( و)2م فدر القسنانين )2007وإناسم  هسع الحرا عة الحسلية، وفل سهة الحسلية وال هية 
م فدر 2011بته يم الت تيش والرقسبة الاعبية، ويختص ال سنل بححسرسة  هسع الحرا عة الحسلية أعحسله. وفل سهة 

ع الحرا عة الحسلية فل  هسع وا د ( والذي  قضل بدم   هسع الت تيش والحتسبعة الاعبية مع  هس119القسنا  رقم )
(،  ي   ختص األول بمعسدا 20( و)19فدر القسنانيين ) 2013أطلق عليه دياا  الحاسسبة الليبل، وفل سهة 

ته يم دياا  الحاسسبة والذي  ختص بسلرقسبة الحسلية على العهسك العسمة، ويختص ال سنل بمناسم هيفة الرقسبة 
 اادارية وتقييم األدام. اادارية والتل تختص بسلرقسبة

 أهداف الديوان:    2.3.7

فسعلة على الحسل   وتعد  ته إلى تاقيق رقسبة م2013 ( للهة:19يهدف الدياا  بحا ب قسنا  إعسدا ته يحه رقم )
العسم والتاقق من  لن استخدامه و ي ية الت رف فيه من ال ل فاص ومرا عة الالسبسك وتقييم أدام  حيع 

 الخسضعة لرقسبته، وتتح ل األهداف ال رعية فل التسلل:العهسك 

التاقق من مدي م  حة أن حة الرقسبة الدااللية اليدوية واالكترونية، وس مة الت رفسك الحسلية والقياد  -1
 الحاسسبية والتقسرير الحسلية طبقسر للتاريعسك الهسفذا.

 ألن حة الحعحال بهس.بيس  أو ه الهقص والق ار فل القاانين واللاا ح وا  -2

 الكاف عن الحخسل سك الحسلية فل العهسك الخسضعة لرقسبته . -3

 تقييم أدام العهسك الخسضعة لرقسبته والتاقق من استخدام الحاارد بطريقة اقت سد ة وبي سما وفسعلية. -4

 اختصاصات الديوان: 3.3.7

ن ال ل فاص ومرا عة الالسبسك والقاا م أسهد القسنا  للدياا  االت سل الرقسبة الحسلية والحاروعية م 

                                                           
  https://audit.gov.ly/home:ملزيد من املعلومات حول ديوان احملاسبة اللييب ميكن زايرة املوقع اإللكرتوين 1

https://audit.gov.ly/home
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afaq.elmergib.edu.ly                                                                                   E-ISSN: 2520-5005 
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والعحليسك ال هية األالري للعهسك الخسضعة لرقسبته، والتا د من تطبيق القاانين والقراراك واللاا ح الحسلية  اك   الحسلية
الري ا تراعية ل ا  الحسل العسم مههس: أالع قة بسلا دا مال الرقسبة أو الحرا عة، بساضسفة الى االت سفسك 

)تطبيق الضاابط الرقسبية التل تضحون تا يول اايراداك العوسمة وا تاوسف أي ق وار أو توراخ فل تا يلهوس ، أو 
إ ا   الوتل تحهع  ودوث أي تعسوعاك أو مخوسل سك عهود ال ورف، مهع الت رف فل  لسبسك العهسك الخسضعة لرقسبته

ويعاع له وضعهس تات ال اص والحرا عة الح س بة  مس ثبت له أ  ههسك ت رفسك ألاقت ضررا بسلحسل العسم ,
إلى  ين عوال األسبسب ورفع الضرر ، وغيرهس من الحهسم الرقسبية األالري(، و ذلأ تطبيقس للقسنا  تبّهى دياا  
الحاسسبة الليبل االت سل رقسبة األدام الحسلل الذي أوفت به الحعسيير الدولية إلى  سنب الرقسبة اله سمية ورقسبة 

لت ام ، وهذا ا الت سل  قام على تاخيص الاضع القس م للحوسلة ومقسرنة الهتس   بسألهداف وااميسنيسك ا 
 .للافال إلى تقييم الك سما وال سعلية وا قت سد فل إدارا الحوسلة واستعحسل األماال العسمة

 الجهات الخاضعة لرقابة الديوان: 4.3.7

الليبية والحتح لة فل معل  الاعرام والاعاراك والهيفسك والح سلح  حيع و داك العهسع ااداري للدولة  -1
والحوسلسك واأل ه ا العسمة والحيستب التسبعة للدولة ومس فل  يحهس، والل سراك والقه ليسك والبع سك الدبلامسسية فل 

 الخسرج.

لح والحوسلسك واأل ه ا العسمة الار سك التل تلسهم فيهس الدولة الليبية، أو الحاروعسك، أو الهيفسك، أو الح س -2
% من رأس مسلهس، أو تلأ التل مهاتهس الدولة الليبية امتيسع استغ ل مرفق عسم أو مارد لل روا 25بحس    قل عن 

 الطبيعية.

 العهسك الحلتقلة التل تضحههس أو تدعحهس الدولة الليبية م ل ال هسديق والحوسلسك  اك اله ع العسم. -3

ل  ا ل افاسبهس على قروض أو إعسنسك مبسشرا من الدولة، و لأ إ ا اشترط عقد القرض الحاروعسك الت -4
 االضسعهس لرقسبة الدياا .

 أي  هة أالري ُ عهد إلى الدياا  ب ا هس ومرا عتهس بقرار من الللطة التاريعية أو بطلب من الايامة الليبية. -5

   الدراسات السابقة: .8

ة  ال مس ُ تب عن ماضاع الحرا عة البيفية، قسم البس   بسلبا  والتق ل عن من أ ل الا ال على الل ية شسمل
قيسم دياا  الحاسسبة )الرقسبة( بسلحرا عة الدراسسك اللسبقة التل تهسولت الحرا عة البيفية بايل عسم، أو التل تهسولت 

ر عدد مههس وبعد ا ط ع عليهس ، والتل لهس ع قة مبسشرا بحاضاع الدراسة،  ي  تم   ار بايل أ  ر تاديد البيفية
        تم تلخي هس وترتيبهس على أسسس التلللل التسريخل التهسعلل، و لأ  س تل:

 (:2020دراسة كريبات ) 1.8

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدي إميسنية تطبيق الحرا عة البيفية الدااللية فل شر سك فهسعة ااسحهت العسملة 
فل ليبيس، من أ ل تاقيق هذا الهدف تم استخدام الحهه  الاف ل التاليلل،  ي  تم ت حيم استحسرا استبيس  وععت 

سحهت هحسب الار ة األهلية إاالليين العسملين فل شر تل م ردا من الحرا عين الد 50على عيهة عااا ية تتح ل فل 
استحسرا، أي بحعدل استر سع بل   31ل هسعة ااسحهت الحلسهحة، وشر ة ا تاسد العربل للحقا ك، وتم استرداد 

62 .% 
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ين أ  الحرا عين الدااللي بومن ال ل التاليل اا  س ل للبيسنسك ظهرك معحاعة من الهتس   والتل  س  من أهحهس
على درا ة باعحسل، وأهداف، ونطسق، وأهحية الحرا عة البيفية، ويعتبر هذا موشر اميسنية تطبيق الحرا عة الدااللية 

د من فل شر سك فهسعة ااسحهت العسملة فل ليبيس، و لأ بعد األالذ فل ا عتبسر معسلعة الحعاقسك التل تاو 
بسلالسبسك البيفية، و  ذلأ عدم و اد مرا عين داالليين تطبيقهس، والتل  س  من أهحهسب عدم و اد دفستر السفة 

موهلين فل معسل الحرا عة البيفية، وأ ضسر عدم و اد القاانين والتاريعسك والحعسيير الحه حة للحرا عة البيفية.  حس 
ين الر ت الدراسة بحعحاعة من التافيسك والتل  س  من أهحهسب ضرورا قيسم العهسك  اك الع قة بمفدار القاان

والتاريعسك والحعسيير الحه حة للحرا عة البيفية، وإل ام الار سك ال هسعية  اك األثر البيفل باتبسعهس، و ذلأ على 
 إداراك شر سك ااسحهت القيسم بمفدار لاا ح وقاانين إدارية تل م الحرا عين الداالليين بتقييم األدام البيفل.

 (:2020النعاس )دراسة  2.8

وسبل  إلى عرض ال عابسك التل تاا ه دياا  الحاسسبة الليبل فل معسل الرقسبة على البيفة، ي  تهدف الدراسة 
ولقد  .ال عابسكالتغلب عليهس و لأ من ال ل استخدام الحهه  التاليلل الحقسر  وماسولة وضع مقترح لحعسلعة تلأ 

البيفية من  ي  عدم و اد الطة دارا الرقسبة إعف فل   ههسك ُض أ :هس س  أهحانتهت الدراسة الى عدا نتس   
عف الحهسراك التل تتعلق بسألعحسل ضسفة الى نقص الخبراك وُض سالترشد بهس فل وضع برام  الرقسبة، بواضاة  ُ 

اقت سر أغلب التقسرير على الرقسبة الحسلية و وعدم تاافر التدريب الكسفل للحراقبين على إ رام الرقسبة البيفية،  ،البيفية
وفعابة قيسس األثر البيفل و ذلأ فعابة  ،ل فقط، وعدم   س ة البيسنسك الحتعلقة بسلاضع البيفلو األدام البيف

لى و اد ا نقلسم الليسسل إو س  هذا را ع  .تاديد األثر البيفل الحتاقع  دوثه، وقلة الحعسيير والحوشراك البيفية
عف التهليق يسسسك البيفية للايامة، وُض الذي انعي  على عدم و اد أهداف بيفية قامية معلهة وعدم وضاح الل

 .البيفةبين دياا  الحاسسبة والعهسك الحعهية باحس ة 

ضرورا إعداد برام  والطط وطهية لاحس ة البيفة من التلاث بحعحاعة من التافيسك الحهحة، وهلب الدراسة  الر تو 
التل تاا ه الدياا  لدي قيسمه  وضرورا التغلب على ال عابسك وبرام  إع مية متكسملة تقام بسلاعل البيفل،

بسلحراقبة البيفية و لأ بسستكحسل الحهسراك ال عمة للحرا عين عن طريق التدريب فل الحعسل البيفل، والتاديد على 
أهحية ااشراف والحتسبعة البيفية من قبل العهسك  اك ا الت سل والتهليق فيحس بيههس، وت عيل الحلوولية التضسمهية 

دالسل التعد  ك وإوتاعيع العهسك الخسضعة للرقسبة على وضع أهداف بيفية قسبلة للقيسس وفرياة، تعسه البيفة، 
ل عمة على قسنا  البيفة لكل يتاا ب مع  عم التدهار البيفل، والعحل على تاديد العقابسك على الحخسل سك ا

 .البيفية

 (:2017دراسة محمد ) 3.8

تطبيق دياا  الحرا عة القامل اللادانل ا راماك الحرا عة البيفية عهد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدي 
، ومن أ ل تعحيع البيسنسك التاليلل فاص الا داك الخسضعة لحرا عته. وقد استخدم البس   الحهه  الاف ل

يد نتس عه،  ي  الحتعلقة بسلبا  قسم البس   بت حيم استحسرا استبيس ،  ذلأ استخدم اداا الحقسبلة لتدعيم البا  وتا 
استحسرا على أفراد العيهة الحتح لة فل عيهة عااا ية من الحرا عين العسملين بدياا  الحرا عة القامل  50قسم بتاعيع 

%. وأظهرك الدراسة 92استحسرا، أي بهلبة ردود  46وبلغت ا ستحسراك الحلتردا  ،اللادانل بقلم الحرا عة البيفية
طبق إ راماك الحرا عة البيفية فل شيل مهحسك عهد فاص بيسنسك الا داك ادانل  ُ أ  دياا  الحرا عة القامل الل

الخسضعة للحرا عة،  حس أظهرك الدراسة أ  دياا  الحرا عة القامل اللادانل   در تقرير عن األدام البيفل 



                                                                                                           Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal 
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بعة ته يذ للا داك الخسضعة للحرا عة.  حس الر ت الدراسة بحعحاعة من التافيسك لعل من أهحهس ضرورا متس
 الا داك الخسضعة للحرا عة للتاريعسك البيفية ال سدرا عن العهسك الرقسبية.  

 (:2017دراسة عامر والمزغي ) 4.8

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على م سهيم وأهحية الحرا عة البيفية استهسدار إلى الحعلامسك التل تاتايهس القاا م 
ق ملسهحة الحرا عة البيفية فل تاقيق التهحية الحلتدامة من مه ار  حس ة الحسلية،  ذلأ التعرف على معس ك وطر 

البيفة. ولتاقيق هذا الهدف اعتحد البس  س  على الحهه  الاف ل التاليلل من ال ل ت حيم استحسرا استبيس ،  ي  
 ط فل طرابل ، وتم استحسرا على الحرا عين الداالليين بمدارا الحرا عة الدااللية بسلحوسلة الاطهية لله 15وععت 

 %. 76استحسراك، أي بهلبة ردود بلغت  10استر سع 

وقد أظهرك نتس   الدراسة عدم و اد دور للحرا عة البيفية فل الحوسلة الاطهية لله ط، بسلرغم من و اد إدراك لدي 
ك من أ ل القيسم الحرا عين الداالليين باهحية الحرا عة البيفية، غير أ  الحرا عين تاا ههم الك ير من ال عابس

بسلحرا عة البيفية والتل تتح ل فل عحلية تاهيل الحرا عين من ال ل التدريب والتطاير،  ذلأ فعابسك تتعلق بعدم 
أوفت الدراسة إدارا   حسف سح عن التكسليف البيفية. و اد القاانين الحسلية التل تلهم فل عحلية القيسس واا

الحرا عة البيفية، من ال ل تاديد معسيير لألدام البيفل وإل ام الار سك الحوسلة الاطهية لله ط بضرورا تطبيق 
 التسبعة لهس بتطبيقهس.

 (:2015دراسة علي ) 5.8

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر دور الحاسسبة البيفية والحرا عة البيفية على تالين   سما األدام البيفل فل 
استحسرا  35عمة للبا  قسم البس   بت حيم استحسرا استبيس  وععت مههس اللادا . ومن أ ل تعحيع البيسنسك ال 

عااا يسر على أفراد العيهة الحتح لة فل مرا عل دياا  الحاسسبة اللادانل والحرا عين القسنانيين، وقد تم استر سع 
  حيع ا ستحسراك. 

بمظهسر الحعلامسك البيفية فل قاا حهس وقد أظهرك الدراسة معحاعة من الهتس    س  أهحهس: عدم الت ام الحهاآك 
الحسليةب وعدم ت عيل القاانين والتاريعسك واللاا ح البيفية التل تل م الحهاآك بمظهسر الحعلامسك البيفية فل قاا حهس 
الحسليةب وغيسب الكاادر الحوهلة والحدربة والحتخ  ة فل الحرا عة البيفية. وفل الختسم الل ت الدراسة لحعحاعة 

افيسك لعل من أهحهسب ضرورا ت عيل قسنا  دياا  الحرا عة القامل وإل ام الحهاآك بتطبيقه والعحل به، من الت
وضرورا إناسم و دا بدياا  الحاسسبة تتالى ملفاليسك واالت سفسك الحرا عة البيفية وتعحل على متسبع ته يذ 

بس ستعسنة بسلحرا عين  وي الخبرا والحعرفة القاانين والتاريعسك.  ذلأ أوفت الدراسة ميستب الحرا عة القسنانية 
 بسلحرا عة البيفية، وضرورا تبهل القاانين والتاريعسك واللاا ح البيفية وت عيلهس والعحل بهس.    

 (:2015دراسة الهنداوي ) 6.8

مراقب هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مادداك تطبيق الحرا عة البيفية ودراسة ع قتهس بتاعيم ملوولية 
عمة قسم البس    الالسبسك تعسه ملتخدمل القاا م الحسلية فيحس يتعلق بسألمار البيفية. ومن أ ل تعحيع البيسنسك ال

على عيهة البا  التل تتح ل فل مراقبل الالسبسك فل دياا  الرقسبة الحسلية وععت بت حيم استحسرا استبيس  
 م استر سعهس  حيعسر. استحسرا وت 50والحرا عين الخسر يين،  ي  وععت 

من ال ل التاليل اا  س ل للبيسنسك، أظهرك نتس   الدراسة أ  ههسك تاعيم لرأي مراقب الالسبسك  ال در ة 
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إف سح اادارا عن األمار البيفية  اك األثر الحسدي على القاا م الحسلية،  ذلأ أظهرك الدراسة و اد تاعيم لقدرا 
األالطسم العاهرية  اك األثر البيفل على القاا م الحسلية، وتاعيم دوره للتا د مراقب الالسبسك على تقدير مخسطر 

من   سما وفعسلية ن سم الرقسبة الدااللية للا دا ا قت سد ة فيحس يتعلق بسألمار البيفية. وأاليرار، أوفت الدراسة 
حس يتاافق والحعسيير الدولية،  ذلأ بضرورا تطاير مههة الحاسسبة والحرا عة، وضرورا تبهل معسيير الحرا عة البيفية ب

أوفت بمعسدا اله ر فل الحهسه  الدراسية الخسفة بحقرر الحرا عة لتكا  مهلعحة مع الحهسه  الدراسية الدولية 
 وتهيفة األسستذا وتعري هم واط عهم على معسيير الحرا عة البيفية الدولية وتطبيقستهس.  

 (:2012عثمان والشلبي ) 7.8

دراسة إلى تقييم تعربة الحرا عة البيفية التل  قام بهس دياا  الحرا عة القامل فل اللادا  مهذ العسم هدفت هذه ال
م، واستخدمت الدراسة الحهه  الاف ل التاليلل والكحل بهدف تقييم فسعلية و  سما التعربة،  ي  من ال ل 2000

ظهرك الدراسة عديد من الهتس   والتل  س  م. وقد أ2010إلى  2000تاليل تقسرير دياا  الحرا عة لللهااك من 
% من عدد 1أهحهس: و اد إدارا للحرا عة البيفية فل الدياا  تااي على عدد من الحرا عين البيفيين بحس  ح ل 

الحرا عين بسلدياا ،  ذلأ أ  عحليسك الحرا عة البيفية شحلت التاقق من ا لت ام بسلتاريعسك والقاانين البيفية 
ولية، وا لت ام بسلحا هسك والهحس ج ال سدرا عن معحاعة العحل التسبعة لحه حة األنتاسسي.  حس أظهرك الحالية والد

الهتس   أ  الدياا   قام بحرا عة ماضاعسك مهتقسه، و   قام بتكرار مرا عة الحوسلسك لحرا عة مدي الت امهس 
والتكسليف البيفية على القاا م الحسلية، وبسلتسلل  ذلأ اللت تقسريره من مرا عة أثر ا لت امسك بتافيسك الحرا عة، 

أهحهس دعم إدارا الحرا عة  والتل  س  الدراسة بحعحاعة من التافيسك الر تتاثيرهس على الحر   الحسلل.  حس 
         .    البيفية بسلعدد الكسفل من الحرا عين األ  سم وتدريبهم بسستحرار

 (:2011دراسة الرحاحلة ) 8.8

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على محسرسة دياا  الحاسسبة األردنل ال علية للرقسبة البيفية على العهسك الخسضعة 
لرقسبته. ومن أ ل تاقيق هذا الهدف قسم البس   بت حيم استحسرا استبيس  وععت على الحرا عين فل مر   دياا  

%. ومن ال ل 87استحسرا، أي بهلبة ردود بلغت  52استحسرا استعيدك مههس  60الحاسسبة األردنل،  ي  وععت 
التاليل اا  س ل للبيسنسك، أظهرك نتس   الدراسة أ  دياا  الحاسسبة األردنل  حسرس أعحسل الرقسبة البيفية بدر ة 

التاهيل، على الرغم من و متاسطة، و لأ قد  يا  بلبب الهقص العددي فل الكاادر بساضسفة إلى غيسب التدريب 
 حس أظهرك نتس   الدراسة أ  الدياا   قام بمفدار ة. لب  لدي مرا عل الدياا   ال من  قام بسلرقسبة البيفيو اد 

تقسرير  ال األدام البيفل للار سك الخسضعة لرقسبته يبين فيهس مدي الت ام هذه الار سك بسلتاريعسك البيفية ومدي 
الر ت الدراسة بحعحاعة من التافيسك لعل من أهحهس ضرورا    سما وفعسلية البرام  واألناطة البيفية. وفل الختسم

ا هتحسم بسلرقسبة البيفية التل  قام بهس الدياا  و لأ بت ويد الدياا  بسلعهسفر الحوهلة وتافير التدريب ال عم لهم،  حس 
 أوفت الدراسة بضرورا ف ل تقرير الرقسبة البيفية عن التقرير العلم للدياا .

 (:2006رات )دراسة النصي 9.8

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدي إدراك مرا عل دياا  الحاسسبة األردنل لحتطلبسك الحرا عة البيفية الحالية 
والدولية. ومن أ ل تاقيق هذا الهدف أعتحد البس   على الحهه  الاف ل التاليلل،  ي  قسم البس   بتعحيع 

تبيس  تم تاعيعهس على عيهة البا  الحتح لة فل مرا عل دياا  البيسنسك ال عمة عن طريق ت حيم استحسرا اس
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afaq.elmergib.edu.ly                                                                                   E-ISSN: 2520-5005 
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 %.86استحسرا أي بهلبة ردود بلغت  189استحسرا، استر عت مههس  220الحاسسبة األردنل،  ي  تم تاعيع 

ومن ال ل التاليل اا  س ل للبيسنسك أظهرك الهتس   أ  ملتاي إدراك مرا عل دياا  الحاسسبة لحتطلبسك 
بيفية متاسط، و ذلأ الاسل فل ملتاي   اتهم فل أدا هم للحرا عة البيفية.  ذلأ أظهرك نتس   الدراسة الحرا عة ال

و اد ق ار فل محسرسة مرا عل دياا  الحاسسبة ألنااع الحرا عة البيفية،  ي  ع ي أفراد العيهة  لأ إلى و اد 
قسك عدم   ال مرا عل الدياا  على التدريب معاقسك تاد من قيسمهم بسلحرا عة البيفية، ولعل من أهم هذه الحعا 

معحاعة من التافيسك والحقتر سك لحعسلعة هذا الق ار،  دراسةال تالكسفل فل معسل الحرا عة البيفية. وأاليرار، قدم
 ي   س  أهحهس إعداد برام  تدريبية لحرا عل الدياا  لرفع   اتهم فل أدام الحرا عة البيفية،  ذلأ ضرورا ت عيل 

 قسبة األدام البيفل فل دياا  الحاسسبة للقيسم باا بهس على أ حل و ه.     و دا ر 

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة: 10.8

دراسة عسمر ب 2020التل أهتحت بسلحرا عة البيفية ) ريبسك،  تعتبر الدراسة الاسلية ميحلة للدراسسك اللسبقة
 لحرا عة البيفيةمدي تطبيق أ ه ا الرقسبة العليس لتل أهتحت بدراسة ، وال افس تلأ الدراسسك ال(2017 ،والح غل

 ب2015، علل ب2015،الههداوي  ب2012ب ع حس  والالبل، 2011، الر س لة ب(2006، اله يراك) بايل عسم
 حس أ  هذه الدراسة تتاسبه إلى  د  بير على الار سك والا داك ا قت سد ة فل الاطن العربل،  (2017 ،ماحد
بسست هسم أ  الحهه  ، دور دياا  الحاسسبة الليبل فل الرقسبة على البيفة التل تهسولت  (2020الهعسس ) دراسةمع 

الحلتخدم فل هذه الدراسة  ختلف عن  الحهه  الحلتخدم فل دراسة الهعسس والتل استخدمت الحهه  التاليلل 
لل من ال ل ت حيم استحسرا استبيس  وععت على الحقسر ، بيهحس استخدمت الدراسة الاسلية الحهه  الاف ل التالي

 ريت أُ   - لب علم البس  -  تا د أي دراسة من هذا الهاع   ه حس أنعيهة من مرا عل دياا  الحاسسبة الليبل، 
 دياا  الحاسسبة الليبل.على 

 منهجية الدراسة:. 9

هذه الدراسة الحهه  الاف ل التاليلل، و لأ لكانه الحهه  الحهسسب لح ل هذا الهاع من الدراسسك إ رام فل  استخدم
من أ ل تاقيق و   هذا الحهه  من أ  ر الحهسه  الحلتخدمة فل دراسة ال ااهر ا  تحسعية واانلسنية.إ ي  

 أهداف الدراسة واالتبسر فرضيستهس، تم ا عتحسد على الح سدر التسلية:

سدر ال سناية: وهل م سدر الحعلامسك الحيتابة م ل: الكتب والدوريسك والحع ك العلحية والدراسسك الح  -1
 اللسبقة  اك ال لة بسلحاضاع  ي  غطت العسنب األدبل للدراسة.

الح سدر األولية: تتح ل فل مرا عة تقسرير دياا  الحاسسبة ال سدرا عن اللهااك اللسبقة والحتافرا على ماقع  -2
على  كاستبيس  ا تا  استحسرا ،  ذلأ تم ت حيم2019-2012وهل اللهااك من فل شبية اانترنت   الدياا

 معحاعة من األسفلة وععت على عيهة الدراسة.

 مجتمع وعينة الدراسة:. 10

الحرا عين  دراسةيتكا  معتحع الدراسة من  حيع الحرا عين العسملين بدياا  الحاسسبة الليبل، بيهحس تح ل عيهة ال
استحسرا استبيس  على مرا عل  (60)طرابل . وتم تاعيع  بسلعسفحة العسملين بسادارا العسمة لدياا  الحاسسبة الليبل

 % من ا ستحسراك الحاععة.  78والذي  ح ل نلبة  ( استحسرا،47)الدياا ، و س  عدد ا ستحسراك الحلتر عة 
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 8. Issue 15. Jan 2022.                        (153)                               

 

AFIQ 
 

 

 أداة الدراسة:. 11

العديد من الدراسسك اللسبقة فل ماضاع الحرا عة البيفية بايل عسم، والحرا عة و اله ري،  بعد ا ط ع على ااطسر
تكا  من تاستبيس  استحسرا التل  طبقهس دياا  الحاسسبة )دياا  الرقسبة الحسلية( بايل السل، قسم البس   بت حيم 

 ال أفراد العيهة، بيهحس الحعحاعة ال سنية ث ثة معحاعسك ر يلية: الحعحاعة األولى تتعلق بسلحعلامسك الببلياغرافية 
تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية فل الار سك  اك األثر البيفل الخسضعة لرقسبته، والتل  ااقعتتعلق ب

معحاعسك فرعية، وأاليرار اللوال الح تاح والذي  طلب فيه من أفراد العيهة إبدام أ ة إضسفسك  أربعةبدورهس قلحت إلى 
( Likertأو تعليقسك  ال تطبيق الحرا عة البيفية. أعطيت  حيع األسفلة أوعانس متدر ة وفقس لللم ليييرك )

، 3، ماسيد =2غير ماافق=، 1الخحسسل، وأعطل  ٌل مههس وعنس مدر س على الهاا اآلتل )غير ماافق بادا =
 . (5، ماافق بادا=4ماافق=

متطلبسك الحرا عة البيفية تم استخدام أو تاافر  ،تطبيق مرا عل دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفيةولتقييم مدي 
 الحلتايسك التسلية:

 يا د إدراك. تتافر الحتطلبسك، أو      يا د تطبيق، أو فاقل:  عهل  3.00من الحتاسط الالسب  -

التطبيق، أو تافر الحتطلبسك، أو ملتاي اادراك  :  يا  ملتاي 3.49 – 3.01من الحتاسط الالسبل  -
  ضعيف.

  يد. تافر الحتطلبسك، أو ملتاي اادراك  التطبيق، أو :  يا  ملتاي 3.99 – 3.50من الحتاسط الالسبل  -

 يد  افر الحتطلبسك، أو ملتاي اادراكالتطبيق، أو ت:  يا  ملتاي 4.49 – 4.00من الحتاسط الالسبل -
  دار.  

   سمل.  تافر الحتطلبسك، أو ملتاي اادراك  ملتاي التطبيق، أو:  عهل 5.00 – 4.50من الحتاسط الالسبل  -

 صدق وثبات االداء:. 12

للقيسس قسم البس   بعرضه على معحاعة من األ سد حيين فل  لية  سللتا د من فدق أداا ا ستبيس  ومدي ف  يته
ا قت سد والتعسرا  سمعة الحرقب، و لأ من  ي  مدي م ممة ال قراك وطريقة فيسغتهس ومدي س مة ووضاح 
اللغة التل ُ تبت بهس، وقد أ حع أغلبهم على ف  ية األداا و لأ بعد األالذ بتافيستهم فل تعديل بعض ال قراك 

  تى أفبات استحسرا ا ستبيس  بايلهس الههس ل  حس ها مبين فل الحلاق.

( ا عسد معسم ك Cronbach`s Alphaأمس من  ي  ال بسك فقد تم استخدام معسمل ا رتبسط  رونبسخ أل س )
ع بدر ة ثبسك (، وهذا  عهل أ  أداا الدراسة تتحت0.67،  ي  بلغت قيحته )ستحسرا ا ستبيس ا تلسق الدااللل ألبعسد ا
 تلحح بسستخدامهس ب قة.

 المعالجة اإلحصائية:. 13

تم  (، ومههسSPSSبرنسم  الرعم اا  س ية للعلام ا  تحسعية ) م فل الدراسةتخدُاس ،من أ ل معسلعة البيسنسك
 استخدام األسسليب واا راماك اا  س ية التسلية:

 .Cronbach`s Alpha)تم استخدام معسمل أل س  رونبسخ )  -1
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 تم استخدام الحتاسطسك الالسبية وا ناراف الحعيسري. -2

 (.One – way – ANOVAتم استخدام تاليل التبسين األ سدي )--3

 متغيرات الدراسة:. 14 

 المتغيرات المستقلة:  1.14

 .مرا ع، مدير ميتب، مدير و دا، ر ي  قلم، مدير إدارا، مدير عسم: ولهس ستة ملتايسكوظيفة، ال -

 ، د تاراه.مس لتيردبلام متاسط، بيسلارياس، : كملتايسأربعة وله  ،التعليميالمؤهل  -

 سهة.16سهة، أ  ر من 15-11سهااك، من 10-6سهااك، من 5-1من: ولهس اربعة ملتايسكسنوات الخبرة،  -

 المتغير التابع:  2.14

البيفية فل الحوسلسك والار سك  اك األثر واقع تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة فل: ل الحتغير التسبع تح ي
 ( يبين تاعيع عيهة الدراسة تبعس لحتغيراتهس:1رقم )، والعدول البيفل الخسضعة لرقسبته

 (1الجدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها 

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 الوظيفة

 68 32 مراجع

 6.4 3 مدير مكتب

 2.1 1 وحدةمدير 

 14.9 7 رئيس قسم

 2.1 1 مدير إدارة

 6.4 3 مدير عام

 100 47 المجموع

 المؤهل التعليمي

 2.1 1 دبلوم متوسط

 57.4 27 بكالوريوس

 40.4 19 ماجستير

 00 00 دكتوراه

 100 47 المجموع

 سنوات الخبرة

 4.3 2 سنوات 5 -1من 

 12.8 6 سنوات 10 – 6من 

 57.4 27 سنوات 15 -11من 

 25.5 12 سنة 16أكثر من 

 100 47 المجموع

 تائج الدراسة:. ن15

 -النتائج المتعلقة بالسؤال االول:  1.15

 الشركاتالمؤسسات و تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة البيئية في  هو واقعما : والذي يهص على اآلتل
 الخاضعة لرقابته؟ ذات األثر البيئي

 :سفلة ال رعية الحهب قة مهه وهل سبة على األتم اايساف الر ي ، ولإل سبة على هذا اللوال 
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ذات الشركات المؤسسات و  فيلمراجعة البيئية بأعمال امراجعي ديوان المحاسبة الليبي قيام ما مدى  1.1.15
 الخاضعة لرقابة الديوان؟األثر البيئي 

 ستعسبسك أفراد عيهة الدراسة  حتاسط الالسبل وا ناراف الحعيسري ا تلسب التم ال رعل لإل سبة على هذا اللوال 
 ( يبن إ سبسك أفراد العيهة.2رقم ) والعدول. أعحسل الحرا عة البيفية التل  قام بهس مرا عل الدياا   ال

 ( 2الجدول رقم )

المراجعة البيئية التي يقوم بها أعمال  حول إلجابات أفراد العينة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 مراجعي الديوان

 الفقرات ر.م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 
يوجد لدى ديوان المحاسبة إجراءات واضحة ومدونة لمراجعة األداء 

 البيئي
1.83 .76098 

2 
يقوم مراجعي الديوان بمسئولياتهم تجاه تطبيق كافة اإلجراءات الخاصة 

 البيئي بمراجعة األداء
2.21 .58741 

3 
لدى مراجعي الديوان اإللمام والدراية والخبرة الكافية بكل جوانب 

 المراجعة البيئية
2.11 .59833 

4 
يقوم مراجعي الديوان بالتأكد من االستخدام األمثل للموارد الطبيعية من 

 قبل الشركات
2.06 .63944 

5 
المخلفات الصناعية يتم التأكد من أن المؤسسات تقوم بالتخلص من 

 بطريقة صحيحة
2.09 .61960 

6 
يتم التأكد من دقة وصحة البيانات المالية المتعلقة باألداء البيئي والمثبتة 

 بالدفاتر المحاسبية
2.06 .76341 

7 
يتم التأكد من التزام المؤسسات والشركات باإلفصاح عن البيانات 

 الخاصة بأدائها البيئي
2.04 .62406 

8 
مراجعي الديوان بالتأكد من قيام المؤسسات والشركات بمعالجة يقوم 

 األثر البيئي التي تسببت به
2.15 .65868 

9 
يتم التأكد من التزام المؤسسات والشركات بالقوانين واللوائح الصادرة 

 من الجهات التشريعية
2.19 .57628 

10 
للمؤسسات يقوم مراجعي الديوان بتقديم تقرير عن النشاط البيئي 

 والشركات الخاضعة للرقابة
2.19 .64735 

11 

يقوم ديوان المحاسبة بإخطار الجهات المسئولة في الدولة عن مدى 

التزام المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابته بدورها تجاه القضايا 

 البيئية

2.28 .77184 

لمجال الكليا ***  2.11 0.26736 

 

(، وأ  الحتاسط الالسبل لل قراك يتراوح 2.11( أ  الحتاسط الالسبل للحعسل الكل يبل  )2ن  ظ من العدول رقم )
(، وهذا دليل على أ  دياا  الحاسسبة الليبل    طبق 3(، وهل أقل من الحتاسط الالسبل )2.28 -1.83من )

  لخسضعة لرقسبته.  ي  أقر مرا عل الدياا  أنه الحرا عة البيفية على الحوسلسك والار سك  اك األثر البيفل ا
مرا عل الدياا  بسلتا د  لم  قم ، وبسلتسلليا د لدي دياا  الحاسسبة إ راماك واضاة ومدونة لحرا عة األدام البيفل

االحسم والدرا ة  ي  لحرا عل الدياا ل حس أنه   ،من قيسم الحوسلسك والار سك بحعسلعة األثر البيفل التل تلببت به
 من بسلتاقق يو دو  أنهم    قاما   .  حس أ  مرا عل دياا  الحاسسبةوالخبرا الكسفية بيل  اانب الحرا عة البيفية

 ، وبسلتسلل فم  دياا  الحاسسبة  الت ام الحوسلسك والار سك بسلقاانين واللاا ح ال سدرا من العهسك التاريعية مدي
 . اسط البيفل للحوسلسك والار سك الخسضعة للرقسبة قام بتقد م تقرير عن اله
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إ  عدم قيسم دياا  الحاسسبة بسلرقسبة البيفية على الار سك والحوسلسك  اك األثر البيفل الخسضعة لرقسبته مرده إلى 
بيفة, لم ُ ار فرا ة إلى قيسم الدياا  بسلرقسبة على ال 2013( للهة 19أ  قسنا  إعسدا ته يم دياا  الحاسسبة رقم )

وبسلتسلل ال م القسنا  من أي ت ايض واضح بسلرقسبة البيفية. ولكن هذا    ع ل دياا  الحاسسبة الليبل من 
الحلوولية فل ااال سق فل تطبيق الحرا عة البيفية على الار سك والحوسلسك  اك األثر البيفل الخسضعة لرقسبته، 

ك على أ  الت ايض لي  ضروريسر ألي  هسع رقسبل أ د و لأ من مهطلق عضايته فل مه حة األنتاسسي التل
    للقيسم باعحسل الرقسبة البيفية من أ ل ته يذ عحليسك الحرا عة البيفية، بل  حيههس ادمسج الرقسبة البيفية ضحن أعحسلهس.

م، تبين أ  دياا  2019 – 2012ومن ال ل مرا عة ماتاي تقسرير دياا  الحاسسبة ال سدرا فل اللهااك من 
حاسسبة لم ُ ار فل تقريره إلى مدي قيسمه بسلحرا عة البيفية فل الار سك  اك األثر البيفل الخسضعة لرقسبته، ال

،  ي   س  ُ ل تقريره يتادث م بتقد م تقرير عن الهاسط البيفل للحوسلسك والار سك الخسضعة للرقسبة قُ  وبسلتسلل لم
فل العديد من الار سك والحوسلسك التل تحال من الخ انة عن األمار الحسلية وعن عحليسك التعسوع التل  دثت 

العسمة.  ذلأ   تا د إدارا، أو قلم، أو ميتب للحرا عة البيفية فل الهييلية اادارية لدياا  الحاسسبة الليبل تكا  
بااث معهية بسلحرا عة البيفية، و لأ بسلرغم من الحقتر سك التل تقدمت بهس ورشة العحل التل ن حهس مر   ال

والدراسسك ا ستراتيعية بسلتعسو  مع إدارا متسبعة ته يذ الحاروعسك بدياا  الحاسسبة والتل أوفت الحلوولين فل 
دياا  الحاسسبة بسستاداث ميتب بسلدياا  ُ عهى بسلحرا عة البيفية، وتاهيل وتدريب العهسفر ال هية، وت عيل دور 

س البيفية، وضرورا إفدار ارشسداك ومعسيير  حين ا عتحسد عليهس فل الدياا  بسلقيسم بعحليسك مرا عة شسملة للقضس 
، 2017الحرا عة البيفية، وضرورا ت عيل القاانين واللاا ح الخسفة باحس ة البيفة )تقرير دياا  الحاسسبة الليبل، 

 (. 319ل

( أ  عحل دياا  2020تت ق نتس   هذه الدراسة مع بعض الدراسسك اللسبقة،  ي  أظهرك نتس   دراسة الهعسس )
الحاسسبة الليبل  قت ر فل رقسبته على العهسك التل تراقب الحوسلسك الحلاثة للبيفة ) سلهيفة العسمة للبيفة، ومر   
الرقسبة على األغذ ة واألدوية، والحر   الاطهل لحيسفاة العراد ال اراوي( بسلرقسبة الحسلية ورقسبة ا لت ام دو  اله ر 

ي  اك البعد البيفل، أمس فيحس يتعلق بسلرقسبة على الار سك والحوسلسك الحلببة للتلاث البيفل فم  إلى البرام  األالر 
عف ُض  دراسة الهعسس و اد عحل الدياا   س   عري بايل انتقس ل ولي   خطة لهس أهداف ونتس  .  ذلأ أظهرك

ضسفة الى نقص ساوضع برام  الرقسبة، بلترشد بهس فل الطة واضاة  ُ  , و لأ بلبب غيسبدارا الرقسبة البيفيةإفل 
وعدم تافر التدريب الكسفل للحراقبين على إ رام الرقسبة  ،عف الحهسراك التل تتعلق بسألعحسل البيفيةوُض  ,الخبراك
 ،اقت سر أغلب التقسرير على الرقسبة الحسلية واألدام البيفل فقط، وعدم   س ة البيسنسك الحتعلقة بسلاضع البيفلو البيفية، 

. و ذلأ فعابة تاديد األثر البيفل الحتاقع  دوثه، وقلة الحعسيير والحوشراك البيفية ,وفعابة قيسس األثر البيفل
أ  دياا  الحاسسبة األردنل  هسنتس ع( والتل أظهرك 2011غير أ  نتيعة هذه الدراسة   تت ق مع دراسة الر س لة )

م بمفدار تقسرير  ال األدام البيفل للار سك الخسضعة لرقسبته يقا بدر ة متاسطة، و   حسرس أعحسل الرقسبة البيفية
 . يبين فيهس مدي الت ام هذه الار سك بسلتاريعسك البيفية ومدي   سما وفعسلية البرام  واألناطة البيفية

بسألدام سلتا د من دقة وفاة البيسنسك الحسلية الحتعلقة ب    قام ( أ  دياا  الحاسسبة2 هر العدول رقم ) حس  ُ 
الت ام الحوسلسك والار سك بساف سح عن البيسنسك  مدي سلتا د منقام ب  ، و البيفل والح بتة بسلدفستر الحاسسبية

. إ  هذه الهتيعة تكسد تكا  متاقعة إ ا االذنس فل ا عتبسر أ  أغلب الار سك والحوسلسك الخسفة بادا هس البيفل
ب الطسهر، 2017بيهت العديد من الدراسسك )ال ر سنل وآالرو ،  البيفل،  ي الليبية   تقام بسلقيسس وااف سح 
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  تقام بسلقيسس الحاسسبل أ  الار سك ال هسعية  ليبيس(، والتل ُأ ريت على الار سك ال هسعية فل 2011
  قيسم و اد الك ير من الحعاقسك التل  سلت دو و لأ بلبب  وااف سح عن أدا هس البيفل فل تقسريرهس الحسلية،

 ، هتيعة لذلأو  (.2018 ،لربش والطرلل) بسلقيسس وااف سح الحاسسبل عن الحلوولية البيفيةال هسعية  ار سكال
، و لأ بلبب عدم و اد ن سم ماسسبل للقيسس فل ليبيسة ي هسعالار سك الف  و اد للحرا عة الدااللية البيفية فل 

تت ق هذه الهتيعة مع بعض  .(2017 ،عسمر والح غل ؛2020) ريبسك،  وااف سح البيفل فل هذه الار سك
أ  دياا  الحاسسبة اللادانل    طبق الحرا عة البيفية، ويري  (2015الدراسسك اللسبقة،  ي  أظهرك دراسة علل )

عدم الت ام الحهاآك بمظهسر الحعلامسك البيفية فل قاا حهس مرا عل دياا  الحاسسبة اللادانل إ   لأ  س  مرده إلى 
حسليةب وعدم ت عيل القاانين والتاريعسك واللاا ح البيفية التل تل م الحهاآك بمظهسر الحعلامسك البيفية فل قاا حهس ال

 .الحسليةب وغيسب الكاادر الحوهلة والحدربة والحتخ  ة فل الحرا عة البيفية

   ؟في ديوان المحاسبة الليبي المراجعة البيئية تطبيق متطلباتتوافر ما مدى  2.1.15

 ستعسبسك أفراد عيهة الدراسة  حتاسط الالسبل وا ناراف الحعيسري تم ا تلسب الال رعل لإل سبة على هذا اللوال 
 ( يبن إ سبسك أفراد العيهة.3رقم ) . والعدولمدي تاافر متطلبسك تطبيق الحرا عة البيفية  ال

 ( 3الجدول رقم )

 متطلبات تطبيق ديوانحول  أفراد العينةإلجابات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
 المحاسب للمراجعة البيئية 

 الفقرات ر.م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 
توفر المهارات والمعرفة الالزمة لدى مراجعة الديوان للقيام بمهام 

 المراجعة البيئية
2.15 .58898 

 52416. 2.17 في مجال المراجعة البيئيةالتعليم المهني والتعليم المستمر لمراجعي الديوان  2

 74315. 2.72 توفر التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية البيئة 3

 83350. 1.85 توافر الخبرة في مجاالت البيئة ذات العالقة كالصحة البيئية والهندسة البيئية 4

 72103. 1.96 توافر الوعي البيئي لدى اإلدارة العليا للجهة الخاضعة للرقابة 5

 77543. 2.09 وجود معايير مهنية وفنية لتقييم األداء البيئي 6

 72869. 2.23 توفر نظم معلومات بيئية في الجهة الخاضعة للرقابة 7

8 
وجود ضغوط من الهيئات والمنظمات المهنية على المؤسسات لإلفصاح 

 عن أدائها البيئي
2.02 .67532 

 57628. 2.19 بحماية البيئةوجود ضغوط من الجهات المهتمة  9

 75058. 1.96 تطبيق المحاسبة البيئية في الجهات الخاضعة للرقابة 10

 0.29729 2.13 المجال الكلي 

  

(،  ي   س  الحتاسط الالسبل 2.13أ  الحتاسط الالسبل للحعسل الكلل للحتطلبسك قد بل  ) (3يبين العدول رقم )
(، وهذا يدل على أ  مرا عل دياا  3(، وهل أقل من الحتاسط الالسبل )2.72 – 1.85لل قراك يتراوح من )

الحاسسبة ُ قّرو  بعدم تاافر متطلبسك الحرا عة البيفية لدي دياا  الحاسسبة الليبل،  ي  أ د مرا عل الدياا  على 
تعليم الحههل الحلتحر لحرا عل عدم تافر الحهسراك والحعرفة ال عمة لديهم للقيسم بسلحرا عة البيفية، وغيسب  سمل لل

الدياا  فل معسل الحرا عة البيفية.  حس أ  عدم و اد مرا عة بيفية لدي دياا  الحاسسبة ع اه مرا عل الدياا  إلى 
 ،تافر ن م معلامسك بيفية فل العهة الخسضعة للرقسبة،  ذلأ عدم و اد معسيير مههية وفهية لتقييم األدام البيفلعدم 

الاعل  . ويعاد  لأ  لب و هة ن رهم، إلى غيسبالحاسسبة البيفية فل العهسك الخسضعة للرقسبةتطبيق وعدم 
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 . البيفل لدي اادارا العليس للعهة الخسضعة للرقسبة

( أ ضسر أ  مرا عل الدياا    اددو  على التاثير الااضح لغيسب وسس ل الضغطب ساام 3ن  ظ من العدول رقم )
من الهيفسك والحه حسك  حهتحة بسلبيفة والتل   تكسد تكا  ما ادا فل البيفة الليبية، أو س   لأ من العحعيسك ال

.  ذلأ أ د مرا عل الدياا  على عدم تاافر لإلف سح عن أدا هس البيفل والار سك على الحوسلسكو لأ  ،الحههية
عسلعة التاريعية، اعدادك ٍ دا الحاس ل التاريعسك والقاانين الحتعلقة باحس ة البيفة. ونتيعة لهذا الغيسب الكسمل للح

(. إ  هذه الهتيعة   تتاافق مع دراسة 2020البيفية، السفة مع غيسب دور التاعية وااع م البيفل )الهعسس، 
( والتل أظهرك نتس عهس أ  متطلبسك الحرا عة البيفية متافرا فل دياا  الحاسسبة األردنل بدر ة 2011الر س لة )

الر س لة هذا الحلتاي الحتااضع إلى ضعف ملتاي تطبيق الحاسسبة البيفية فل الا داك متاسطة. وقد ع ي 
الخسضعة لرقسبة الدياا ، وعدم و اد  هسك تطسلب بمعداد تقسرير بيفية، وعدم و اد ضغاط من الهيفسك والحه حسك 

 الحههية على الحوسلسك الايامية بساف سح عن أدا هس البيفل.    

الحرا عة البيفية لم تقت ر فقط على دياا  الحاسسبة الليبل،  ي   سنت أ ضسر سببسر فل عدم  إ  غيسب متطلبسك
عدم و اد ( 2017عسمر والح غل )أظهرك نتس   دراسة  قيسم الار سك والحوسلسك فل ليبيس بسلحرا عة البيفية، فقد

لدي الحرا عين الداالليين باهحية الحرا عة دور للحرا عة البيفية فل الحوسلة الاطهية لله ط، بسلرغم من و اد إدراك 
من أ ل القيسم بسلحرا عة  والحعاقسك التل تاا ه الحرا عين الداالليين الك ير من ال عابسك و لأ بلبب البيفية،

البيفية والتل تتح ل فل عحلية تاهيل الحرا عين من ال ل التدريب والتطاير،  ذلأ فعابسك تتعلق بعدم و اد 
 (2020.  ذلأ أظهرك دراسة  ريبسك )ف سح عن التكسليف البيفيةلهم فل عحلية القيسس وااية التل تُ القاانين الحسل

، الحرا عة الدااللية البيفيةوأهداف ههسك إلحسم لدي الحرا عين الداالليين فل شر سك فهسعة ااسحهت باعحسل أ  
فل  البيفية اميسنية تطبيق الحرا عة الداالليةموشر .  حس أ  ههسك بسلهطسق الذي تاحله أعحسل الحرا عة البيفيةو 

، و لأ بعد األالذ فل ا عتبسر معسلعة الحعاقسك التل تاد من تطبيقهس، العسملة فل ليبيس فهسعة ااسحهت شر سك
والتل  س  من أهحهسب عدم و اد دفستر السفة بسلالسبسك البيفية،  ذلأ عدم و اد مرا عين داالليين موهلين فل 

 .عة البيفية، وأ ضسر عدم و اد القاانين والتاريعسك والحعسيير الحه حة للحرا عة البيفيةمعسل الحرا 

 المراجعة البيئية؟ بأهدافمدى إدراك مراجعي ديوان المحاسبة الليبي ما  3.1.15

 ستعسبسك أفراد عيهة الدراسة  حتاسط الالسبل وا ناراف الحعيسري تم ا تلسب الال رعل لإل سبة على هذا اللوال 
 ( يبن إ سبسك أفراد العيهة.4رقم ) . والعدولأهداف تطبيق دياا  الحاسسبة للحرا عة البيفية  ال

 ( 4الجدول رقم )

 أهداف تطبيق المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والترتيب إلجابات أفراد العينة حول 
 ديوان المحاسبة للمراجعة البيئية

 الفقرات ر.م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 64232. 1.98 التحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالتشريعات البيئية 1

2 
تشجيع الوحدات الخاضعة للرقابة على تحسين أدائها البيئي للمساهمة في 

 حماية البيئة
1.94 .67258 

 80643. 2.04 للوحدات الخاضعة للرقابةتحديد مدى كفاية نظم الرقابة البيئية  3

4 
التأكد من دقة وصحة البيانات المالية المتعلقة باألداء البيئي للوحدات الخاضعة 

 للرقابة
2.15 .69089 
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 65374. 2.09 تقويم األداء البيئي للوحدات الخاضعة للرقابة ومقارنة أثر ذلك على المجتمع 5

 66705. 2.11 مساهمتها في خدمة المجتمعتعظيم الجهات الخاضعة للرقابة  6

7 
تقييم كفاءة وفاعلية الهيئات واألجهزة الرقابية على البيئة في تقييم الوضع 

 البيئي
2.21 .62332 

 70020. 2.66 تقييم نظم اإلدارة البيئية للوحدات الخاضعة للرقابة والتأكد من سالمتها 8

 0.69857 2.15 المجال الكلي **

(،  ي   س  الحتاسط الالسبل 2.15( أ  الحتاسط الكلل للحعسل الكلل لألهداف )4العدول رقم )ن  ظ من 
( وهذا  عهل أ  مرا عل دياا  3، وهى  لهس أقل من الحتاسط الالسبل )(2.66 – 1.94لل قراك يتراوح مس بين )

( 3ع إلى مس   ر فل العدول رقم )الحاسسبة الليبل لي  لهم إدراك باهداف تطبيق الحرا عة البيفية. و لأ قد ير 
التعليم  وغيسب ،البيفية حرا عةللقيسم بحهسم ال يهمتافر الحهسراك والحعرفة ال عمة لدوها إقرار مرا عل الدياا  بعدم 

  تت ق نتيعة هذه الدراسة مع دراسة  ريبسك . الحههل والتعليم الحلتحر لحرا عل الدياا  فل معسل الحرا عة البيفية
 ي  بل   ،  ملتاي درا ة الحرا عين الداالليين باهداف الحرا عة الدااللية البيفية  يدأ ( والتل أظهرك2020)

وهذا الحلتاي  ح ل دليل على أ  الحرا عين الداالليين فل شر سك ااسحهت  ،3.71الحتاسط الالسبل للحعسل الكلل 
( والتل 2011  تت ق هذه الهتيعة مع دراسة الر س لة )  ذلأ .على درا ة  يدا باهداف الحرا عة الدااللية البيفية

أظهرك نتس عهس أ  رقسبة دياا  الحاسسبة البيفية فل األرد  لهس أهداف وتحسرس وتطبق بحس  اقق هذه األهداف 
(،  ي   س  الحتاسط الالسبل 3.04الحر اا بدر ة متاسطة،  ي  بل  الحتاسط الالسبل للحعسل الكلل لألهداف )

 (.    3.25 – 2.79ك يتراوح مس بين )لل قرا

تطبيق المراجعة البيئية على  د منالتي يرى مراجعي ديوان المحاسبة الليبي أنها تح   عوقاتما هي الم 4.1.15
 الخاضعة لرقابة الديوان؟ذات األثر البيئي الشركات المؤسسات و 

 ستعسبسك أفراد  وا ناراف الحعيسري والترتيبحتاسط الالسبل تم ا تلسب الال رعل لإل سبة على هذا اللوال      
 ( يبن إ سبسك أفراد العيهة.5رقم ) . والعدولالحعاقسك التل تاد من تطبيق الحرا عة البيفية عيهة الدراسة  ال

 ( 5الجدول رقم )
تطبيق المعوقات التي تحد من حول  إلجابات أفراد العينةترتيب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وال

 ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة البيئية

 الفقرات ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 
عدم وجود نظام محاسبي بيئي في الشركات يقوم بالقياس واإلفصاح 

 عن أدائها البيئي
3.81 1.03500 5 

 7 81328. 3.77 غياب السياسات الحكومية الواضحة للمحافظة على البيئة 2

3 
غياب التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير المنظمة للمراجعة 

 البيئية
3.96 1.04168 2 

4 
عدم قناعة المسؤولين في ديوان المحاسبة الليبي بأهمية ودور 

 المراجعة البيئية
3.70 .95359 8 

5 
ال يتوافر لدى مراجعي الديوان الدراية والخبرات والمهارات الكافية 

 المراجعة البيئيةلتنفيذ 
3.91 1.10000 4 

6 
تدني الوعي لدى المؤسسات والشركات بمخاطر التلوث البيئي 

 وأهمية مواجهته والحد منه
3.94 .94188 3 

 1 1.04257 4.00 غياب الجمعيات والمنظمات البيئية التي تنادي بحماية البيئة 7

8 
الحد من عدم وجود أنظمة رقابة داخلية في الشركات تعمل على 

 مصادر تلوث البيئة
3.81 .87572 5 
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9 
عدم قيام أقسام المراجعة الداخلية في المؤسسات والشركات بتقييم 

 األداء البيئي
3.79 .85811 6 

 *** 0.80461 3.85 المجال الكلي **

 

(،  ي  إ  الحتاسط 3.85( أ  الحتاسط الالسبل للحعسل الكلل للحعاقسك يبل  )5ن  ظ من العدول رقم )
(. وهذا يدل على أ  مرا عل دياا  الحاسسبة يو دو  على و اد 4.00 – 3.70الالسبل لل قراك يتراوح من )

د من تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية،  ي   س  الحعاق الحتح ل فل " غيسب العحعيسك معاقسك تاو
دا من و هة ن رهم،  ي   سم فل الترتيبوالحه حسك البيفية التل تهسدي باحس ة البيفة األول بحتاسط  " ها األ  ر  و

(. إ  هذه الهتيعة تبين أ  مرا عل الدياا  مدر ين تحسمسر للدور الذي  حين أ  تلعبه العحعيسك 4.00الالسبل قدره )
والحه حسك التل تهسدي باحس ة البيفة، و لأ على غرار مس تقام به م ل هذه العحعيسك والحه حسك من دور  ياي 

لحتقدمة من أ ل الضغط على الار سك والحوسلسك ال هسعية، التل فل اغلب دول العسلم والسفة فل الدول ا
تتلبب فل تلاث البيفة، و ذلأ الضغط على الايامسك التل تعحل فل نطسقهس هذه الار سك من أ ل وضع 
ه التاريعسك التل ُتل م م ل هذه الار سك على التخلص اآلمن له س ستهس بحس    ح ل إضرارار بسلبيفة، وبسلتسلل فم  هذ

 الهتيعة تح ل دلي ر على ملتاي ال قسفة البيفية التل يتحتع بهس مرا عل الدياا  على مختلف ملتايستهم الاظي ية.

غيسب التاريعسك واللاا ح والقاانين والحعسيير الحه حة للحرا عة  حس  سم فل الترتيب ال سنل الحعاق الحتح ل فل "
نلتخلص من هذه الهتيعة أ  مرا عل الدياا   عتبرو  أ  القاانين  (.  حين أ 3.96" بحتاسط  لسبل قدره )البيفية

والتاريعسك واللاا ح الحه حة هل األسسس للقيسم باي عحل رقسبل بسعتبسرهس الحر عية التاريعية التل  لتهد عليهس، 
م من و اد القسنا  وبسلتسلل فم  غيسبهس ُ عتبر من و هة ن رهم من أهم معاقسك تطبيق الحرا عة البيفية، و لأ بسلرغ

( أنه مللم بسل عااك وال غراك، نسهيأ عن الق ار،  ي  إنه 2020م، والذي يري الهعسس )2003( للهة 15رقم )
لم يتطرق إلى العديد من ملببسك التلاث مههس على سبيل الح سل الحخل سك الطبية، وغ ل عن  اانب أالري مرتبطة 

 بيعية، والضاضسم، والحلاثسك الب رية، واستخدام األسلاة. بسلبيفة م ل ا سته اف لح سدر ال روا الط

تدنل الاعل لدي الحوسلسك والار سك بحخسطر التلاث البيفل ( أ  الحعاق الحتح ل فل "5 حس يبين العدول رقم )
(، يليه فل الترتيب 3.94" قد  سم فل الترتيب ال سل ، و لأ بحتاسط  لسبل قدره )وأهحية ماا هته والاد مهه

"   يتاافر لدي مرا عل الدياا  الدرا ة والخبراك والحهسراك الكسفية لته يذ الحرا عة البيفيةحعاق الحتح ل فل "ال
( والتل أقر فيهس مرا عل 3إ  هذه الهتيعة تت ق مع الهتيعة ال سهرا فل العدول رقم ) (.3.91بحتاسط  لسبل قدره )

و لأ بلبب غيسب البيفية  حرا عةدي مرا عة الدياا  للقيسم بحهسم التافر الحهسراك والحعرفة ال عمة لالدياا  بعدم 
تت ق هذه الهتيعة مع دراسة اله يراك  .البيفية حرا عةالتعليم الحههل والتعليم الحلتحر لحرا عل الدياا  فل معسل ال

ولعل من أهم هذه  بسلحرا عة البيفية، دياا  الحاسسبة األردنل و اد معاقسك تاد من قيسم( والتل أظهرك 2006)
.  ذلأ تت ق مع دراسة علل الحعاقسك عدم   ال مرا عل الدياا  على التدريب الكسفل فل معسل الحرا عة البيفية

( والتل أظهرك و اد معاقسك تاد من قيسم دياا  الحاسسبة اللادانل بسلحرا عة البيفية، ولعل من أهم هذه 2015)
 ربة والحتخ  ة فل الحرا عة البيفية.غيسب الكاادر الحوهلة والحد الحعاقسكب

عدم و اد ن سم ماسسبل بيفل فل الار سك  قام بسلقيسس ( أ ضسر أ  الحعاق الحتح ل فل "5 حس يبين العدول رقم )
(. تت ق هذه الهتيعة مع 3.81" قد  سم فل الترتيب الخسم  بحتاسط  لسبل قدره )وااف سح عن أدا هس البيفل

قد  "عدم و اد دفستر السفة بسلالسبسك البيفية"( التل أظهرك نتس عهس أ  الحعاق الحتح ل فل 2020دراسة  ريبسك )
يين أنهس تاال دو  يري الحرا عين الداالل (،  ا بر معاق 3.35 ) بحتاسط  لسبل قدره سم فل الترتيب األول، 
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 ذلأ تت ق مع نتس   دراسة الاس أ  سحهت فل ليبيس.تطبيق الحرا عة الدااللية البيفية فل شر سك فهسعية اا
( والتل أظهرك أ  عدم ملأ دفستر السفة بسلالسبسك البيفية من أهم مادداك تطبيق الحرا عة الدااللية 2013)

 م و اد ن سم ماسسبل بيفل فل الحوسلسك والار سك الليبية قد أ دتهعدإ   البيفية فل الار سك ال هسعية األردنية.
( والتل ُأ ريت على الار سك 2011ودراسة الطسهر ) ،(2017 دراسة ال ر سنل وآالرو  ) ،بعض الدراسسك اللسبق

  ل  ال هسعية فل البيفة الحالية والتل أظهرك أ  شر سك فهسعة ااسحهت الليبية   يتافر لديهس ن سم ماسسبل
 باغراض ااف سح البيفل.

عدم و اد أن حة رقسبة دااللية فل الار سك تعحل ( أ  الحعاقين الحتح لين فل "5ن  ظ أ ضسر من العدول رقم )
عدم قيسم أقلسم الحرا عة الدااللية فل الحوسلسك والار سك بتقييم األدام " و "على الاد من م سدر تلاث البيفة

( على 3.79( و )3.81بحتاسط  لسبل قدره ) ،لسسميرر، والترتيب ال ب الخسم س فل الترتيسمت" قد  البيفل
إ  هذه الهتيعة تت ق مع مس أ دته العديد من الدراسسك اللسبقة التل أهتحت بسلحرا عة الدااللية البيفية، ومههس  التاالل.

ة الدااللية فل شر سك فهسعة ( والتل أ دك على عدم قيسم أقلسم الحرا ع2020على سبيل الح سلب دراسة  ريبسك )
عدم و اد دفستر السفة بسلالسبسك البيفية، وعدم و اد  ااسحهت العسملة فل ليبيس بسلحرا عة البيفية، و لأ بلبب
القاانين والتاريعسك والحعسيير الحه حة للحرا عة  غيسب  ذلأمرا عين داالليين موهلين فل معسل الحرا عة البيفية، و 

عدم و اد دور للحرا عة البيفية فل الحوسلة هس أظهرك نتس ع التلو ( 2017 ذلأ دراسة عسمر والحرغهل ) .البيفية
الك ير  ويعاد اللبب لا ادالاطهية لله ط، بسلرغم من و اد إدراك لدي الحرا عين الداالليين باهحية الحرا عة البيفية، 

ح ل فل أ  الحرا عين الداالليين   تقرو  للاهسداك الحههية من ال عابسك من أ ل القيسم بسلحرا عة البيفية والتل تت
عحلية تاهيل الحرا عين من ال ل التدريب والتطاير،  ذلأ فعابسك وغيسب  ،التل توهلهم للقيسم بسلحرا عة البيفية

 .تتعلق بعدم و اد القاانين الحسلية التل تلهم فل عحلية القيسس وا ف سح عن التكسليف البيفية

  -تائج المتعلقة بالسؤال الثاني:الن 2.15

( في واقع تطبيق ديوان المحاسبة الليبي 0.05هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) :والذي ينص على
  للمراجعة البيئية في الشركات الخاضعة لرقابته ُيعزى لمتغيرات الدراسة )الوظيفة، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة(؟

 -اللوال تم االتبسر ال رضية الر يلية الحتعلقة به والتل تهص على:لإل سبة على هذا 

H0: ( في متوسط وجهات نظر مراجعي ديوان 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى )
المحاسبة الليبي حول واقع تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة البيئية ُيعزى لمتغيرات الدراسة )الوظيفة، 

  ل العلمي، سنوات الخبرة(.المؤه

 : التبسر ال رضية الر يلية تم االتبسر ال رضيسك ال رعية الحهب قة مههس وهل 

-:H01 ( في متوسط وجهات نظر مراجعي ديوان 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 ُيعزى لمتغير الوظيفة.المحاسبة الليبي حول واقع تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة البيئية 

( للكاف عن ال روقسك بين  One-Way ANOVAاستخدام تاليل التبسين ا  سدي )تم  التبسر ال رضية 
 ( يبين نتس   تاليل التبسين األ سدي:6الحعحاعسك، والعدول رقم )
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 ( 6الجدول رقم )
 واقع تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة البيئية تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في

 الوظيفة.عزى لمتغير يُ  
 مصدر التباين المجال

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 أعمال المراجعة البيئية

 3.250 11 35.754 بين المجموعات

 1.643 35 57.522 داخل المجموعات 0620. 1.978

  46 93.277 الكلي

متطلبات المراجعة 

 البيئية

 2.368 11 26.048 بين المجموعات

 1.921 35 67.229 داخل المجموعات 3030. 1.233

  46 93.277 الكلي

أهداف المراجعة 

 البيئية

 3.379 8 35.029 بين المجموعات

 1.533 38 58.248 داخل المجموعات 0640. 1.857

  46 93.277 الكلي

معوقات تطبيق 

 المراجعة البيئية

 2.150 14 30.098 بين المجموعات

 1.974 32 63.178 داخل المجموعات 4030. 1.089

  46 93.277 الكلي

المستوى الكلي 

 للمجاالت

 2.028 45 91.277 بين المجموعات

 2.000 1 2.000 داخل المجموعات 6740. 1.014

  46 93.277 الكلي

  

دا، ( أ  ملتاي الد لة لكل معسل6ن  ظ من العدول رقم ) و ذلأ للحعسل الكلل أ بر من ملتاي الد لة  على  و
(، وهذا  عهل أنه   تا د فروق  اك د لة إ  س ية فل استعسبسك أفراد العيهة تع ي لحتغير الحر   0.05)

( فل 0.05  تا د فروقسك  اك د لة إ  س ية عهد ملتاي )الاظي ل، وبتسلل تقبل ال رضية التل تهص على أنه 
ا عل دياا  الحاسسبة الليبل  ال واقع تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية ُ ع ي متاسط و هسك ن ر مر 

 لحتغير الاظي ة.
H02- ( في متوسط وجهات نظر مراجعي ديوان 0.05ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 ئية ُيعزى لمتغير المؤهل العلمي.المحاسبة الليبي حول واقع تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة البي
( للكاف عن ال روقسك بين  One-Way ANOVAاستخدام تاليل التبسين ا  سدي )تم  التبسر ال رضية 

 ( يبين نتس   تاليل التبسين األ سدي:7الحعحاعسك، والعدول رقم )
 ( 7الجدول رقم )

 واقع تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة  تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في

 البيئية ُيعزى لمتغير المؤهل العلمي
 مصدر التباين المجال

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 أعمال المراجعة البيئية

 0.379 11 4.167 بين المجموعات

 0.255 35 8.939 داخل المجموعات 1820. 1.483

  46 13.106 الكلي

متطلبات المراجعة 

 البيئية

 0.338 11 3.722 بين المجموعات

 0.268 35 9.385 داخل المجموعات 2860. 1.262

  46 13.106 الكلي

 4480. 1.005 0.286 8 2.289 بين المجموعات أهداف المراجعة البيئية
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 0.285 38 10.817 داخل المجموعات

  46 13.106 الكلي

معوقات تطبيق المراجعة 

 البيئية

 0.199 14 2.792 بين المجموعات

 0.322 32 10.315 داخل المجموعات 8300. 0.619

  46 13.106 الكلي

المستوى الكلي 

 للمجاالت

 0.280 45 12.606 بين المجموعات

 0.500 1 500. داخل المجموعات 8120. 5600.

  46 13.106 الكلي

  

دا، ( أ  ملتاي الد لة لكل معسل7ن  ظ من العدول رقم ) و ذلأ للحعسل الكلل أ بر من ملتاي الد لة  على  و
، حوهل العلحل(، وهذا  عهل أنه   تا د فروق  اك د لة إ  س ية فل استعسبسك أفراد العيهة تع ي لحتغير ال0.05)

( فل متاسط 0.05  تا د فروقسك  اك د لة إ  س ية عهد ملتاي )وبتسلل تقبل ال رضية التل تهص على أنه 
و هسك ن ر مرا عل دياا  الحاسسبة الليبل  ال واقع تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية ُ ع ي لحتغير 

 الحوهل العلحل.
 

-H03  ( في متوسط وجهات نظر مراجعي ديوان 0.05إحصائية عند مستوى )ال توجد فروقات ذات داللة
 المحاسبة الليبي حول واقع تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة البيئية ُيعزى لمتغير سنوات الخبرة.

( للكاف عن ال روقسك بين  One-Way ANOVAاستخدام تاليل التبسين ا  سدي )تم  التبسر ال رضية 
 ( يبين نتس   تاليل التبسين األ سدي:8عدول رقم )الحعحاعسك، وال

 ( 8الجدول رقم )
واقع تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة البيئية ُيعزى لمتغير  تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في

 سنوات الخبرة
 مصدر التباين المجال

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 أعمال المراجعة البيئية

 0.445 11 4.893 بين المجموعات

 0.601 35 21.022 داخل المجموعات 6930. 7410.

  46 25.915 الكلي

 متطلبات المراجعة البيئية

 0.593 11 6.520 بين المجموعات

 0.554 35 19.395 داخل المجموعات 4120. 1.070

  46 25.915 الكلي

 أهداف المراجعة البيئية

 0.247 8 1.978 بين المجموعات

 0.630 38 23.937 داخل المجموعات 9180. 3930.

  46 25.915 الكلي

معوقات تطبيق المراجعة 

 البيئية

 0.568 14 7.946 بين المجموعات

 0.562 32 17.969 داخل المجموعات 4670. 1.011

  46 25.915 الكلي

 الكلي للمجاالتالمستوى 

 0.565 45 25.415 بين المجموعات

 0.500 1 500. داخل المجموعات 6480. 1.130

  46 25.915 الكلي

  

دا، ( أ  ملتاي الد لة لكل معسل8ن  ظ من العدول رقم ) و ذلأ للحعسل الكلل أ بر من ملتاي الد لة  على  و
، سهااك الخبرا(، وهذا  عهل أنه   تا د فروق  اك د لة إ  س ية فل استعسبسك أفراد العيهة تع ي لحتغير 0.05)
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( فل متاسط 0.05  تا د فروقسك  اك د لة إ  س ية عهد ملتاي )وبتسلل تقبل ال رضية التل تهص على أنه 
عل دياا  الحاسسبة الليبل  ال واقع تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية ُ ع ي لحتغير و هسك ن ر مرا 

 سهااك الخبرا.
  

 . النتائج والتوصيات:16

  النتائج: 1.16

 من ال ل التاليل اا  س ل للبيسنسك ظهرك معحاعة من الهتس   الحهحة والتل  حين تلخي هس فل اآلتل:

إ  دياا  الحاسسبة الليبل    طبق الحرا عة البيفية على الار سك  اك األثر البيفل الخسضعة لرقسبته.  ي   -1
لم  ، وبسلتسلليا د لدي دياا  الحاسسبة إ راماك واضاة ومدونة لحرا عة األدام البيفل  أقر مرا عل الدياا  أنه 

 ي  لحرا عل الدياا ل حس أنه   ،األثر البيفل التل تلببت بهقيسم الحوسلسك والار سك بحعسلعة مدي تا د من يتم ال
 .االحسم والدرا ة والخبرا الكسفية بيل  اانب الحرا عة البيفية

عدم تاافر متطلبسك الحرا عة البيفية لدي دياا  الحاسسبة الليبل للقيسم بتطبيق الحرا عة البيفية،  ي  أ د  -2
اك والحعرفة ال عمة لديهم للقيسم بسلحرا عة البيفية، وغيسب  سمل للتعليم مرا عل الدياا  على عدم تافر الحهسر 

تافر ،  ذلأ عدم و اد معسيير مههية وفهية لتقييم األدام البيفلالحههل الحلتحر فل معسل الحرا عة البيفية، وعدم 
 .سك الخسضعة للرقسبةتطبيق الحاسسبة البيفية فل العهوعدم  ،ن م معلامسك بيفية فل العهة الخسضعة للرقسبة

تافر أ  مرا عل دياا  الحاسسبة الليبل لي  لهم درا ة باهداف تطبيق الحرا عة البيفية، و لأ قد ير ع لعدم  -3
التعليم الحههل والتعليم الحلتحر لحرا عل  وغيسب ،البيفية حرا عةللقيسم بحهسم ال يهمالحهسراك والحعرفة ال عمة لد

 .البيفية الدياا  فل معسل الحرا عة

د من تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة  -4 أ  مرا عل دياا  الحاسسبة يو دو  على و اد معاقسك تاو
غيسب التاريعسك واللاا ح ، و غيسب العحعيسك والحه حسك البيفية التل تهسدي باحس ة البيفةالبيفية، والتل من أهحهس: 

تدنل الاعل لدي الحوسلسك والار سك بحخسطر التلاث البيفل وأهحية و ، البيفيةوالقاانين والحعسيير الحه حة للحرا عة 
عدم و ، لته يذ الحرا عة البيفيةلدي مرا عل الدياا  تاافر الخبراك والحهسراك الكسفية  عدم و، ماا هته والاد مهه

م قيسم أقلسم الحرا عة عدو ذلأ  ،و اد أن حة رقسبة دااللية فل الار سك تعحل على الاد من م سدر تلاث البيفة
 .الدااللية فل الحوسلسك والار سك بتقييم األدام البيفل

( فل متاسط و هسك ن ر مرا عل دياا  الحاسسبة 0.05  تا د فروقسك  اك د لة إ  س ية عهد ملتاي ) -5
)الاظي ة، الحوهل العلحل، الليبل  ال واقع تطبيق دياا  الحاسسبة الليبل للحرا عة البيفية ُ ع ي لحتغيراك الدراسة 

 .سهااك الخبرا(

  التوصيات: 2.16

 من ال ل الهتس   التل تم التافل إليهس  حين الخروج بحعحاعة من الحقتر سك والتافيسك والتل من أهحهس:

ضرورا قيسم دياا  الحاسسبة بتطبيق الحرا عة البيفية فل الحوسلسك والار سك  اك األثر البيفل للاد من تردي  -1
الاضع البيفل فل الب د، والتقليل من التلاث الاسفل بلبب عدم الت ام الحوسلسك والار سك بسلتاريعسك والقاانين 

 البيفية التل فيغت للا سظ على البيفة.
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ضرورا قيسم الدياا  بسلتهليق مع األ ه ا والهيفسك  اك ا الت سل بمل ام الحوسلسك والار سك  اك األثر  -2
لحاسسبة البيفية فل ن سمهس الحاسسبل، وااف سح البيفل فل تقسريرهس الحسلية،  ذلأ   هس على البيفل بتطبيق ا

استاداث أقلسم للحرا عة البيفية تاالذ على عستقهس التاقق من الت ام هذه الحوسلسك بسلتاريعسك والقاانين البيفية 
 التل ُتعهى بسلا سظ على البيفية.

على الحلوولين فل دياا  الحاسسبة الليبل وضع برام  للتدريب والتاهيل لحرا عل الدياا  للقيسم بسلحرا عة  -3
  البيفية وتافير  ل ااميسنيسك ال عمة فل سبيل تاقيق  لأ.    

ا عة إ راماك واضاة ومدونة لحر وضع ، وإفدار أدلة ومعسيير السفة بسلحرا عة البيفية على دياا  الحاسسبة -4
 و لأ بس عتحسد على اا راماك الحاضاعة والحاددا من قبل مه حة األنتاسسي للحرا عة البيفية. ، األدام البيفل
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 المالحق

 استبيان
 

"واقع تطبيق ديوان بعهاا    بمعداد ورقة با ية أنس أقام فل الاقت الاسضر؛ السادة: مراجعي ديوان المحاسبة
محتهسر  وساف أ ا  " المحاسبة الليبي للمراجعة البيئية في المؤسسات والشركات ذات األثر البيئي الخاضعة لرقابته

غس ة  لف  دار إ ا تكرمتم وال  تم   مار من وقتكم لتكحلة ا ستبيس  الحرفق  ي  إ  أرام م واقترا ستكم ساف تكا  
                                                                                     فل الحلسعدا على تاقيق أهداف البا .   ال س دا

                                                                                                                        ا
                                الباحث

 : الجزء األول 

  معلومات عامة:

. يرجى تحديد  3. يرجى تحديد المؤهل التعليمي:                  2.يرجى تحديد الوظيفة:              1
 سنوات الخبرة:       

 5-1دبلام متاسط   )    (                                    من                 ............................
سهااك      )    (    

 – 6من                              )    (          ..................                 بيسلارياس  ......... 
سهااك   )    (    10  

من                             )    (           مس لتير                                                    
 سهة     )    (     15 – 11

ا  ر                              د تاراه          )   (                                                      
 سهة         )    ( 16من 

 

ألسئلة التالية تتعلق بوجهات نظرك حول مدى تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة البيئية في ا: الجزء الثاني 
عن  معبراا  ( في المربع المناسب √المطلوب فقط وضع إشارة )  ،لرقابته. لإلجابة على األسئلةالشركة الخاضعة 

 رأيك.

موافق 

 بشدة

 موافق

 
 محايد

 
غير 

 موافق

 غير

موافق 

 بشدة

 م الفقرة

 ** أعمال المراجعة البيئية التي يقوم بها مراجعي الديوان     

     
ومدونة لمراجعة يوجد لدى ديوان المحاسبة إجراءات واضحة 

 األداء البيئي
1 

     
يقوم مراجعي الديوان بمسئولياتهم تجاه تطبيق كافة اإلجراءات 

 الخاصة بمراجعة األداء البيئي
2 

     
لدى مراجعي الديوان اإللمام والدراية والخبرة الكافية بكل 

 جوانب المراجعة البيئية
3 

     
االستخدام األمثل للموارد يقوم مراجعي الديوان بالتأكد من 

 الطبيعية من قبل الوحدات
4 
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يتم التأكد من أن المؤسسات تقوم بالتخلص من المخلفات 

 الصناعية بطريقة صحيحة
5 

     
يتم التأكد من دقة وصحة البيانات المالية المتعلقة باألداء البيئي 

 والمثبتة بالدفاتر المحاسبية
6 

     
التزام المؤسسات والشركات باإلفصاح عن يتم التأكد من 

 البيانات الخاصة بأدائها البيئي
7 

     
يقوم مراجعي الديوان بالتأكد من قيام المؤسسات والشركات 

 بمعالجة األثر البيئي التي تسببت به
8 

     
يتم التأكد من التزام المؤسسات والشركات بالقوانين واللوائح 

التشريعيةالصادرة من الجهات   
9 

     
يقوم مراجعي الديوان بتقديم تقرير عن النشاط البيئي 

 للمؤسسات والشركات الخاضعة للرقابة
10 

     

يقوم ديوان المحاسبة بإخطار الجهات المسئولة في الدولة عن 

مدى التزام المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابته بدورها 

 تجاه القضايا البيئية
11 

تطبيق ديوان المحاسب للمراجعة البيئية متطلبات       ** 

     
توفر المهارات والمعرفة الالزمة لدى مراجعة الديوان للقيام 

 بمهام الرقابة البيئية
1 

     
التعليم المهني والتعليم المستمر لمراجعي الديوان في مجال 

 الرقابة البيئية
2 

البيئةتوفر التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية        3 

موافق 

 بشدة

 موافق

 
 محايد

 
غير 

 موافق

 غير

موافق 

 بشدة

 م الفقرة

     
توافر الخبرة في مجاالت البيئة ذات العالقة كالصحة البيئية 

 والهندسة البيئية
4 

 5 توافر الوعي البيئي لدى اإلدارة العليا للجهة الخاضعة للرقابة     

األداء البيئيوجود معايير مهنية وفنية لتقييم        6 

 7 توفر نظم معلومات بيئية في الجهة الخاضعة للرقابة     

     
وجود ضغوط من الهيئات والمنظمات المهنية على المؤسسات 

 لإلفصاح عن أدائها البيئي
8 

 9 وجود ضغوط من الجهات المهتمة بحماية البيئة     

للرقابةتطبيق المحاسبة البيئية في الجهات الخاضعة        10 

 ** أهداف تطبيق ديوان المحاسبة للمراجعة البيئية     

     
التحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالتشريعات 

 البيئية
1 

     
تشجيع الوحدات الخاضعة للرقابة على تحسين أدائها البيئي 

 للمساهمة في حماية البيئة
2 

البيئية للوحدات الخاضعة للرقابةتحديد مدى كفاية نظم الرقابة        3 

     
التأكد من دقة وصحة البيانات المالية المتعلقة باألداء البيئي 

 للوحدات الخاضعة للرقابة
4 

     
تقويم األداء البيئي للوحدات الخاضعة للرقابة ومقارنة أثر ذلك 

 على المجتمع
5 

خدمة المجتمعتعظيم الجهات الخاضعة للرقابة مساهمتها في        6 

     
تقييم كفاءة وفاعلية الهيئات واألجهزة الرقابية على البيئة في 

 تقييم الوضع البيئي
7 

     
تقييم نظم اإلدارة البيئية للوحدات الخاضعة للرقابة والتأكد من 

 سالمتها
8 
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المعوقات التي تحد من تطبيق ديوان المحاسبة الليبي 

 للمراجعة البيئية
** 

     
عدم وجود نظام محاسبي بيئي في الشركات يقوم بالقياس 

 واإلفصاح عن أدائها البيئي
1 

 2 غياب السياسات الحكومية الواضحة للمحافظة على البيئة     

     
غياب التشريعات واللوائح والقوانين والمعايير المنظمة 

 للمراجعة البيئية
3 

     
المحاسبة الليبي بأهمية ودور عدم قناعة المسؤولين في ديوان 

 المراجعة البيئية
4 

     
ال يتوافر لدى مراجعي الديوان الدراية والخبرات والمهارات 

 الكافية لتنفيذ المراجعة البيئية
5 

     
تدني الوعي لدى المؤسسات والشركات بمخاطر التلوث البيئي 

 وأهمية مواجهته والحد منه
6 

والمنظمات البيئية التي تنادي بحماية البيئةغياب الجمعيات        7 

     
عدم وجود أنظمة رقابة داخلية في الشركات تعمل على الحد 

 من مصادر تلوث البيئة
8 

عدم قيام أقسام المراجعة الداخلية في المؤسسات والشركات      

 بتقييم األداء البيئي
9 

 
تعليقات حول تطبيق ديوان المحاسبة الليبي للمراجعة البيئية. يرجي استخدام الحيز أدناه إلبداء أي 3  

……………………………………………………………………………………………

……………………………........................................................................... 

 


