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 (1)كريم مصطفى جوهر

جامعة عين ، كلية العلوم (3 جامعة عين شمس ،ـكلية التجارة( 9وزارة التربية والتعليم  (0
 شمس

 

 المستخلص
التى  الضارة التأثيراتن هناك إهتمام متزايد من جانب الدولة من أجل حماية البيئة م

تحدث نتيجة مزاولة شركات األسمنت فى مصر ألنشطتها، حيث إرتبطت عن غيرها من 
البلدان بتلوث البيئة وما ينجم عنها من أضرار وأكثر المتضررين هم األفراد قاطنوا المناطق 

 .خطورتهاه من أمراض صدرية بالغة الخطورة قد تؤدى بحياتهم من شدة الصناعية وما يعانو 
ترشيد  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم اإلجراءات لتفعيل الرقابة الداخلية بغرض

ولتحقيق هذا ، األداء البيئى دالبيئى وتحديد العالقة بين تفعيل نظم الرقابة الداخلية وترشي األداء
ج اإلستقرائى من الكتب ــالل المنهــــرى من خــــــعلى التأصيل النظ لباحثونادف إعتمد ـــــاله

 والمراجع والدراسات العربية واألجنبية، لذلك كان الدافع الرئيسى إلجراء هذه الدراسة هو ضرورة
الدراسة  ت عينةفتمثل، تفعيل الرقابة الداخلية لترشيد األداء البيئى من أجل الحفاظ على البيئة

وتم جمع  شركة فى مصر 02شركات من عدد  6 والبالغ عددهامصانع األسمنت  فى
 011وقد تم توزيع اإلستمارات على مستويات المدراء الماليين والمحاسبين لعدد ، البيانات

 .للمستويات المذكورة فى تلك الشركات محل الدراسة
طات والمعايير القانونية اإللتزام البيئى باإلشترالت الدراسة إلى أهم النتائج وهى وتوص

سية لرفع معدالت النمو فالصناعة تعد الدعامة األسا، قيمة فى حد ذاتها من أجل حماية البيئة
اإللتزام البيئى يجب أن يتم من خالل إطار نظرى يستخدم فيه مفاهيم الرقابة و . اإلقتصادى

ء إدارة بيئية فى كل شركة إنشا وأوصت الدراسة بضرورة .الداخلية وترشيد األداء البيئى وقياسه
 .صناعية وذلك لمتابعة المعايير والشروط المسموح بها وذلك للحد من التلوث البيئى
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 مقدمة
إن بيئة الرقابة تشكل البنية األساسية لنظام الرقابة الداخلية وعدم وجود عنصر هام أو 

وتعتبر الرقابة ، األخرى بالرغم من قوة باقى المقومات تهافى عدم فاعلي يكون سببا   فيها أكثر
األمر هى تلك اإلجراءات  فى بادىء بهاكان يقصد  الداخلية هى بمثابة نقطة البداية إذ أنه

كتشاف حاالت الغش  واألساليب المستخدمة فى المنشأة من أجل حماية األصول والنقدية وا 
 Rambabukodali Anand)والتالعب لحظة وقوعها والعمل على منع حدوثها

Gurumurthy, 2009 ). 

هذا باإلضافة إلى أن موضوع البيئة أصبح هو واحد من أحد الموضوعات المهمة 
حظيت فى األونة األخيرة بإهتمام كبير ويعود السبب فى ذلك اإلهتمام إلى  والحديثة التى قد

البيئة فى حياة اإلنسان والتىقد أسهمت العديد من الصناعات الضارة إسهاما كبيرا فى  أهمية
لذلك فإن هناك ( 9113، الخيال ومفتى( وث البيئة مما يشكل خطرا على حياة اإلنسانتل

تلك حمايتها من األثار الضارة الناجمة عن و  يهاعل للحفاظإهتمامات متزايدة من جانب الدولة 
باإللتزامات  ت الصناعية التى تقوم بمثل هذه األعمال بالوفاءآالصناعات إذ يجب على المنش

إذ نجد أن  على البيئة ن تتحملها نتيجة ممارستها لتلك الصناعات التى تؤثر سلبا  التى يجب أ
باإلضافة إلى  هذا يحدث نتيجة عدم اإلتزام تلك المنشآت بالقوانين البيئية الصادرة بهذا الشأن

وجود بعض المعوقات مثل عدم إفصاح بعض المنشآت الصناعية عن األضرار البيئية الناتجة 
إذ تعد قضية التلوث البيئى من ( 9106، اهلل سدينا أالف عبد)لك الصناعات عن ممارسة ت

القضايا الهامة التى يجب الحد منها، فهناك العديد من المصانع تؤدى إلى التلوث البيئى 
وقد إنتبه العالم فى نهاية القرن الماضى إلى ، بسبب ممارسة أنشطتها ومنها مصانع األسمنت

الجسيمة على مختلف عناصر البيئة حيث وصل إلى الحد الذى ال خطورة التلوث وأضراره 
يمكن تجاهله وأصبح إلزاما  العمل على السيطرة عليه حفاظا  على بقاء اإلنسان ومقدرته على 
ممارسة حياته الطبيعية فى بيئة نظيفة خالية من أنواع التلوث الذى زاد نتيجة إستخدام اإلنسان 

 (9109، طه عليوى وهيثم ناصر) .دم الصناعى واإلنتشار العمرانىوالتق، للتكنولوجيا الحديثة
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 مشكلة البحث
( 9101، البكوع والصائغ)دراسة  بعد اإلطالع على العديد من الدراسات السابقة ومنها

تبين أن هناك أهمية لحماية البيئة من ( 9102 مصطفى على إبراهيم جاد الكريم،)ودراسة 
زدياد ظاهرة الصناعات الضارة والتى تحد ث تلوثا  كبيرا  ويؤدى ذلك إلى تفاقم المشكالت وا 

التلوث البيئى لذا يستوجب الرقابة على المنشآت التى تقوم بممارسة تلك الصناعات الضارة 
لزامها بالقوانين واإلجراءات المنظمة لذلك ومنها القانون رقم  فى شأن البيئة  0222لسنة  2وا 

أن تقوم الرقابة الداخلية باإلضافة إلى حماية البيئة من تلك كما يجب ، والئحته التنفيذية
المخاطر والعمل على ترشيد األداء البيئى وذلك عن طريق توافر المعلومات والبيانات 
الصحيحة والتى تمكن الرقابة من تحديد المخاطر واإلنحرافات وتقييم األداء فى تلك المنشآت 

اعية أيضا  أن تفصح عن األضرار البيئية الناجمة ومن ناحية أخرى يجب على المنشآت الصن
عن ممارسة مثل هذه الصناعات الخطرة إذ أنه يمكن القول بأن اإلفصاح بشكله الحالى ال 
يفى بالقدر الكافى من المعلومات والبيانات تجاه حماية البيئة، لذا يجب ضرورة إفصاحها عن 

فإن ذلك سوف  تجاه المحافظة على البيئةأضرار الصناعات التى تقوم بها وتحمل مسئوليتها 
 .قق العديد من المنافع اإلقتصاديةيح

 

 أسئلة البحث
 :ال الجوهرى عـدة أسئلة فرعية وهىويستمد من السؤ 

 تفعيل نظام الرقابة الداخلية؟ ما إمكانيةـ .0
 ت الصناعية؟آألداء البيئى فى المنشلللرقابة الداخلية ترشيد ما إمكانيةأن يكون  .9
 ت الصناعية؟آوقات التى تواجه عملية الرقابة الداخلية فى المنشما المع .3
 ما المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية التى يجب توافرها لترشيد األداء البيئى؟ .2
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 الدراسةف  اهدأ
د األداء البيئى من خالل عدة أهداف يهو تفعيل نظام الرقابة الداخلية لترش :الهدف الرئيسي

 ـ:فرعية وهى
 .المتطلبات األساسية للرقابة الداخلية لترشىد األداء البيئى توضيح .0
 .وجود أليات جديدة فى نظام الرقابة الداخلية للعمل على تفعيلها .9
 .العمل على حل المعوقات التى تواجه نظام الرقابة الداخلية  .3
 .الحد من ظاهرة التلوث البيئى والعمل على القضاء عليها .4

 

 فروض الدراسة
ال توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين تفعيل نظم الرقابة الداخلية  :الفرض األول

 .وترشيد األداء البيئى
 ال توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين فاعلية الرقابة الداخلية :الفرض الثانى

 .والمسئولية اإلجتماعية
شيد األداء البيئى ال توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين تر  :الفرض الثالث

 .واإلهتمام بالمسئولية اإلجتماعية
ال توجد عالقة جوهرية ذات داللة إحصائية بين فاعلية الرقابة الداخلية  :الفرض الرابع

 .واإللتزام بقانون حماية البيئة
 

 حدود الدراسة
 02ركات من عدد ش( 6)إقتصرت هذه الدراسة على شركات األسمنت والبالغ عددها 

 .مصرشركة فى 
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 منهجية الدراسة
تهدف تلك الدراسة لصياغة اإلطار النظرى من خالل تجميع المادة العلمية ذات الصلة 
بالموضوع محل الدراسة وذلك لتحقيق أهداف الدراسة فقد إعتمد الباحثون على المنهج 

 :اإلستقرائى والمنهج اإلستنباطى وذلك على النحو التالى
والمراجع العربية  الكتب الدورية والمقاالت العلمية،)مل والذى يش: المنهج اإلستقرائى

ويتم ذلك من خالل إطار نظرى يستخدم فيه مفاهيم الرقابة الداخلية وترشيد األداء ( واألجنبية
 .البيئى وقياسه

قامت الباحثون من خالل هذا المنهج بإختبار فروض الدراسة  :المنهج اإلستنباطى
عملية بإستخدام إستمارة إستقصاء على عينة من شركات األسمنت وتطبيق الدراسة ال، إحصائيا  

عن طريق أخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسة وقد إختصت بمن لديهم خبرة فى هذا المجال 
 .وصلة بالموضع محل الدراسة

ترجع أهمية تلك الدراسة إلى إلزامية إحداث تطوير فى عملية الرقابة وأيضا سوف تفتح 
لمجال للبحث فى مواضيع أخرى أهمها زيادة فعالية الرقابة الداخلية فى إكتشاف هذه الدراسة ا

األخطاء والحد منها والوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة إذ تستند فعالية الرقابة الداخلية على 
تين العلمية والعملية العمل الجيد بنظام الرقابة الداخلية وتتجلى أهمية تلك الدراسة من الناحي

 :يلىكما 
نظرا ألهمية الرقابة الداخلية لما تتناوله من كافة السياسات : ةلميأهمية الدراسة الع

نطالقا  من ذلك يمكن القول أن الرقابة  واإلجراءات من ضوابط داخلية تتبناها إدارة المنشأة وا 
 .ظمةتلك المنشآت بالقوانين واألنالداخلية تعمل على الحفاظ على البيئة وذلك من خالل إلزام 

إن موضوع حماية البيئة له بالغ األهمية وذلك بعد إنتشار ظاهرة : أهمية الدراسة العملية
على ذلك يستوجب على المنشآت الصناعية أن تقوم " التلوث البيئى فى األونة األخيرة وبناءا

ة بمراعاة األثار البئية الناجمة عن ممارستها لتلك الصناعات وذلك من أجل الحفاظ على البيئ
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وأيضا معرفة مدى التزام تلك المنشآت الصناعية بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك 
 . داخل المنشأة

 
 (المف اهيم) مصطلحات الدراسة

هى تلك الخطة التنظيمية وجميع الطرق واإلجراءات واألساليب  :مفهوم الرقابة الداخلية
تأكد من إدارة أعمالها بطريقة فعالة ومنظمة مع والمقاييس التى تتبناها إدارة المنشأة بغرض ال

، قحف أبو)اإللتزام بالسياسات واإلجراءات التى تكفل لها حماية أصولها ومنع حدوث األخطاء
 (م 0221، السالم عبد
عرف نظام الرقابة الداخلية من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية  :م الرقابة الداخليةنظا

بأنها هى الخطط واألنشطة والعمليات المصممة والمنفذة  9116افذة فى قائمة المصطلحات الن
من قبل المعنيين بالقيام بهاوذلك وفق األنظمة والتعليمات التى تحكم العملية الرقابية ومن يقع 

 (9102 رغدة إبراهيم المدهون،)على عاتقهم تنفيذها لغرض ضمان تحقيق أهداف المنشأة 
 

 الدراسات السابقة
ليات حوكمة الشركات آبعنوان أثر تفعيل  :(1222)و محمد خميس محمد دراسة عمر 

الفصل بين منصبى كل من  هدفت الدراسة إلىو . مستوى اإلفصاح البيئى اإلختيارى على
إلى معرفة نسبة مشاركة المالك فى مجلس  رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذى باإلضافة

رتباطية بين هذه الآليات واإلفصاح اإلختيارى فى بيئة اإلدارة وبلورة أهم دالالت العالقات اإل
ختبار بعض آليات وقواعد الحوكمة فى الشركات التى يتضمنها دليل  األعمال المصرية وا 

ستقالل لجنة  حوكمة الشركات المصرية مثل نسبة المديرين غير التنفيذين فى مجلس اإلدارة وا 
 .المراجعة

 :الدراسةنتائج 
ألهدافها فى مجال تحسين أدائها البيئى وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة ـ تحقيق الشركات 0

 .ف على تفعيل آليات حوكمة الشركاتإنما يتوق
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 ـ إن تفعيل آليات حوكمة الشركات يساعد الشركات فى إدارة الشركة بصورة جيدة وحماية9
 .كافة المصالح خارج وداخل الشركة

من تفعيل آليات حوكمة الشركات وأثرها علـى مسـتوى  ضرورة الربط بين كل :توصيات الدراسة
 .اإلفصاح للرقابة الداخلية فى المنشآت الصناعية
عن  ياإلفصاح المحاسببعنوان  :(1222)دراسة عادل البهلوان حميدان الطاهر 

هدفت تلك و . العية، دكتوراهدراسة إستط - األهلية لألسمنت بليبيا األداء البيئى فى الشركة
 .يالبيئ لى التعرف على مدى إلتزام الشركة األهلية لألسمنت باإلفصاح عن أدائهاالدراسة إ

 .كما هدفت أيضا إلى إبراز المعوقات التى تحول دون قيام الشركة باإلفصاح عن أدائها البيئى
هناك العديد من المعوقات التى تحد من قيام الشركة األهلية لألسمنت  :نتائج الدراسة

ها البيئى وأبرز تلك المعوقات هى قلة التوعية للتعرف على متطلبات األداء باإلفصاح عن أدائ
عدم وجود قوانين ملزمة لإلفصاح عن  البيئى وعدم توافر نظام محاسبى يفى باألغراض وأيضا  

األداء البيئى وصعوبة قياس التكاليف البيئية وعدم وجود رغبة لإلفصاح عن تلك التكاليف 
 .يئية الناتجة عن عملياتهاالمتعلقة باألضرار الب

مميزة من حيث  يةبلتى تحافظ على البيئة معاملة ضريمنح المنشآت ا :توصيات الدراسة
 .لها على حماية البيئةاإلعفاء أو التخفيض فى قيمة الضرائب المفروضة عليها وذلك تشجيعا  

 :بعنوان (( Kathyayini, 2012دراسة 
Corporate governance and environmental reporting: an Australian 

study. Vol. 12, Iss: 2 

هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق العالقة بين إعداد التقارير البيئية وبين حوكمة الشركات فى و 
 .أستراليا

شـركة مدرجـة  011توصـل الباحـث عـن طريـق عـدد مـن التقـارير السـنوية لعـدد  :نتائج الدراسة
 .هذه البيانات مع مختلف إجراءات قياس حوكمة الشركات أستراليا وقد تم مقارنة ببورصة
 :بعنوان (Mousa Saleh, 2012)  دراسة

Environmental Disclousurein Industrial Companies in Aqaba 
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هدفت تلك الدراسة إلى التعرف على اإلفصاح البيئى فى الشركات الصناعية فى منطقة و 
ه الشركات فى الحصول على التمويل االزم وايضا  بيان العقبة وأثر هذا اإلفصاح على قدرة هذ

 .حاسبى البيئى بأرباح تلك الشركاتعالقة اإلفصاح الم
وجود عالقة بين اإلفصاح المحاسبى البيئى وقدرة الشركات فى الحصول على  :نتائج الدراسة

آت قروض ووجود عالقة بين اإلفصاح المحاسبى البيئى وتعزيز القدرة التنافسية للمنش
 .ئى وقيمة أرباح الشركات الصناعيةالصناعية وعدم وجود عالقة بين اإلفصاح المحاسبى البي

 :بعنوان (Claudia, 2013)دراسة 
A review of environmental monitoring and auditing in the context of 

risk: unveiling the extent of a confused relationship 
 

إلى التقليل من  إلى تحسين األداء فى المنظمات والشركات وايضا   هدفت تلك الدراسةو 
 .المخاطر البيئية
معرفة كيفية التقليل من المخاطر البيئية التى تواجهها المنظمات وعرض  :نتائج الدراسة

 .وتوصيف الرصد البيئى والمراجعة الداخلية
 .وهناك المزيد من الدراسات التى تم عرضها فى متن الرسالة

 

 إلطار النظري للدراسةا
الرقابة الداخلية تشتمل على الخطة التنظيمية وجميع الطرق : تفعيل نظام الرقابة الداخلية

ويتكون اإلطار المتكامل ، والمقاييس المتناسقة والمستخدمة داخل المنشأة لحماية أصولها
اسية وهى من خمسة مكونات أس COSOلهيكل الرقابة الداخلية كما حددته لجنة المنظمات 

، (المعلومات واإلتصاالت، المراقبة، تحليل وتقدير المخاطر، األنشطة الرقابية، البيئة الرقابية)
وتعد الرقابة الداخلية هى أحد الدعائم األساسية التى تمكن المنشآت والمصانع من القيام 

ن أهداف إذ بواجباتها على الوجه األمثل من خالل تنظيم األعمال وتحقيق كل ما تطمح إليه م
كما أن الرقابة لها دور كبير وباألخص فى ، أن كلمة رقابة تعنى المتابعة والمالحظة لألداء

حماية البيئة ومما ال شك فيه أن وضع الخطط وبناء الهياكل التنظيمية والعمل على وعى 
وتوجيه العاملين داخل المنشآت الصناعية ال يضمن أن كل شئ يتم على الوجه األمثل لذا 
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يجب التأكد من أن كل األنشطة المتعلقة بالعمل سيتم أدائها حسب ما تم وضعه فى الخطة 
 (. 0221، الكريم هادى شاكر عبد)

 :محاور الرقابة
لح العام عن طريق وهى التى تعنى حماية األصول والصا: (محور المراقبة)المحور األول  -0

 .إكتشاف األخطاء
توجيه اإلدارة إلى التدخل السريع إلتخاذ ما يلزم من يتم  :(توجيه اإلدارة)المحور الثانى  -9

 .يح األخطاء من أجل تحقيق األهدافقرارات لتصح
ما يحتمل أن تكشف عنه عملية الرقابة  :(التقليل من األخطاء أو منعها)المحور الثالث  -3

كتشا فها فور حدوثها الداخلية من عناصر تلعب دورا  هاما  فى التقليل من األخطاء وا 
 .مل على منعهاوالع

هى لجنة تتكون من أعضاء الهيئات المهنية المعنية : COSOلجنة حماية المنظمات 
م بدعم من المعاهد والهيئات 0211تأسست سنة ، باألمور المحاسبية والمالية للمنظمات
بهدف تحديد البيانات المالية الخاطئة وتوفير التدابير ، المهنية فى الواليات المتحدة األمريكية

وقد بينت هذه اللجنة أهمية الرقابة الداخلية فى شركات األسمنت ، الوقائية عن تلك األخطاء
والهيئات التى لها أعضاء ، وأعدت تقرير حولها تحت عنوان اإلطار المتكامل للرقابة الداخلية

 : فى تلك اللجنة وهى
  معهد المراجعين الداخليينIIA . 
 يين معهد المحاسبيين القانونيين االمريكAICPA. 
  جمعية المحاسبة األمريكيةAAA. 
  معهد المحاسبين اإلداريينIMP. 
  معهد المحليين الماليينFEA. 
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 ونتائج الدراسةإجراءات  
على المنهج اإلستقرائى اإلستنباطى  الباحثونإعتمدت  :اإلجراءات المنهجية للدراسة

ومنهج الدراسة التطبيقية ، للقراءات واألدبيات لألنشطة الصناعية فى الشركات الصناعية
لشركات األسمنت من خالل تصميم قائمة إستقصاء تخص المدراء الماليين والمحاسبين فى 

وذلك لمحاولة تحديد أهم المتغيرات للدراسة محل البحث والتى تؤثر على ، تلك الشركات
 .د األداء البيئىالمتغير التابع وتحليل كل متغير بالنسبة لتفعيل نظام الرقابة الداخلية لترشي

 .تفعيل نظام الرقابة الداخلية :المتغير المستقل
رقابة الداخلية التى تعمل بها األقسام يجب أن تمارس كافة أشكال دائرة ال :هودرجة قياس

 (بيئية –فنية  –مالية  –إدارية )الرقابة من رقابة 
 البيئى األداء ترشيد :المتغير التابع

فضل مستوى للتخفيض وتحويل البيانات الكمية التى تحدث عن عملية تؤدى أل :قياسهودرجة 
 .كمية التلوث الناتجة عن المنشآت الصناعية إلى وحدات نقدية

 6إستخدم الباحثون إستمارات اإلستقصاء كأداة للقياس وأجريت الدراسة علي عدد 
مل الجزء األول يش، شركة وتحتوى إستمارات اإلستقصاء علي جزئين 02شركات من عدد 

 :أبعاد كما يلى  2والجزء الثانى ويشمل ، البيانات الشخصية للعاملين
 تفعيل نظام الرقابة الداخلية إمكانية. 
 ت الصناعيةآيمكن للرقابة الداخلية ترشيد األداء البيئى فى المنش. 
 ت الصناعيةآالمعوقات التى تواجه عملية الرقابة الداخلية فى المنش. 
 بة الداخلية التى يجب توافرها لترشيد األداء البيئىالمتطلبات األساسية للرقا. 

 :مجتمع وعينة الدراسة
 .بشركات األسمنت العاملين في الدراسة مجتمع يتمثل: الدراسة مجتمع

إحتساب عددها طبقا  للمعادلة  تم اخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسة وتم :عينة الدراسة
 :تيةالآ
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 حجم المجتمع : Nحيث أن 
n  :عينة الدراسة عندما يكون السحب بإرجاع والمجتمع كبير 

Z2
/2 : 0026وهى ( 1011)القيمة الجدولية تحت المنحنى المعتدل وعند مستوى خطأ 
P  : (1011)نسبة توافر الخاصية 
Q  :1النسبة المكملة أي أن-P) =Q) 
d :(1011)إفتراضها من قبل الباحث  درجة الخطأ المسموح بها في عينة الدراسة وقد تم 

 
     5.05.096.105.0104

5.05.0105
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 :والجدول التالي يوضح ذلك (13)ومما سبق يتضح أن حجم العينة 
 عينة الدراسةيوضح مجتمع و  :(2)ل جدو

 العينةالمطلوبة عدد الموظفين إسم الشركة
 1 01 حلوان
 00 02 طرة

 00 02 السويس
 92 31 القومية

 02 01 مصر بنى سويف
 01 02 أسكندرية بنى سويف

 13 011 اإلجمالى
 .على الشركات تم توزيعها استمارة( 13)توزيع عينة الدراسة البالغ عددها  (9)يوضح الجدول 
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 يوضح مقياس ليكرت الخماسى :(1)جدول 

 ( 2013Likert, Rensis,) لرينسس ليكرت :المصدر
 :ختبارات اإلحصائية المستخدمةاإل

لقياس ثبات وصدق  Cronbach's alpha كرونباخ ختبار ألفاإ :إختبار إلستمارة اإلستقصاء
عتمادية على نتائج قائمة االستقصاء، حيث يوضح مدى امكانية اإل. محتوى استبيان الدراسة

ن أو ( 0، 1)قع بين ن معامل الفا يأومدى إمكانية تعميم نتائجها على مجتمع الدراسة، حيث 
 .( 101و  100)فا تكون مقبولة بين ألقيمة 

 Cronbach's alphaيوضح درجات مقياس ألفا كرونباخ  :(3)جدول 

في البداية قامت الباحثة بتحديد درجة  :(ةالدراسة التطبيقي)جانب العملى منهجية ال
، أن (2)الثبات والمصداقية للدراسة بإستخدام معامل ألفا كرونباخ، ويتضح من جدول رقم 

نعكس ذلك على درجة المصداقية التي بلغت  10200درجة الثبات  وهي درجة مرتفعة، وا 
بات، وبالتالي فإن القائمة وهذا يعني أن القائمة تتسم بالصدق والث. وهي درجة ممتازة 10211

والجدول التالي يوضح . تعتبر صالحة لجمع البيانات بما يحقق دقة البيانات األولية المطلوبة
 .والصدق لكل مجموعة عبارات قيم معامالت الثبات

  

 اإلتجاه الفئة
 (غبر موافق أبدا  )تميل اإلجابات إلى  0،11-0،02
 (غير موافق) تميل اإلجابات إلى 0،11-9،12
 (محايد)تميل اإلجابات إلى  9،61-3،32
 (موافق)تميل اإلجابات إلى  3،21-2،02
 (مؤافق تماما  )تميل اإلجابات إلى  2،91-1،11

 درجة القبول كرونباخ
α≥1012 ممتاز 
100 ≤α<102 جيد 
106 ≤α<100 مقبول 
101 ≤α<106 ضعيف 
α<101 غير مقبول 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
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 والصدقيوضح معامل الثبات  :(4)جدول 
 معامل الصدق معامل الثبات البيان
 1،211 1،213 ى الشركات الصناعيةتفعيل نظام الرقابة الداخلية ف

 1،230 1،261 ترشيد األداء البيئى فى الشركات الصناعية
 1،122 1،262 اإللتزام بالمسئولية اإلجتماعية لدى العاملين

 1،211 1،200 اإللتزام بقانون حماية البيئة للحد من ظاهرة التلوث البيئى
 1،200 1،211 االجمالى

 Spssمج من مخرجات برنا :المصدر
 وصف عينة الدراسة طبقاا للخصائص الديموجرافية: أولا 

 للنوع يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا   :(5)جدول 
 %النسبة  ك النوع 
 2102 01 ذكور 
 206 1 إناث 
 011 13 االجمالي

% 2102 تشير بيانات الجدول السابق ان عينة الدراسة توزعت وفقا  للنوع إلى نسبة
 .لالناث 206 ر ونسبةللذكو 
 يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا  للعمر :(6)ل جدو

 %النسبة  ك الفئة العمرية
 206 1 سنة 31أقل من 

 3003 96 سنة 21أقل من -31من 
 3901 90 سنة21أقل من  -21من 

 9601 99 سنة فاكثر 11من 
 011 13 االجمالي

تم توزيعها بنسبة  استمارة( 13)توزيع عينة الدراسة البالغ عددها  (6)رقم يوضح الجدول 
( سنة 21-31من)للفئة العمرية % 3003نسبة و ( سنة 31أقل من )للفئة العمرية % 206
سنة  11للفئة العمرية من % 9601ونسبة ( سنة 11-21من )للفئة العمرية % 3901 ونسبة
 .فأكثر
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 العمل لطبيعة ة وفقايوضح توزيع عينة الدراس :(7) جدول
 %النسبة  ك العمل

 0100 01 (مدير تنفيذي)إدارة عليا
 2109 21 مسئول مالى
 3300 91 الموارد البشرية
 011 13 االجمالي

 زعت وفقا  لطبيعة العمل إلى نسبةو ن عينة الدراسة أتشير بيانات الجدول السابق 
 .للموارد البشرية% 3300، ونسبة ىللمسئول المال% 2109للمدير التنفيذي ونسبة % 0100
 يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا للمؤهل :(8)ل جدو

 %النسبة ك المؤهل
 902 9 درجة د كتوراه
 009 6 درجة ماجستير
 2102 01 مؤهل جامعى
 011 13 االجمالي

لدرجة % 902تشير بيانات الجدول السابق أن عينة الدراسة وزعت وفقا  للمؤهل إلى نسبة 
 .للمؤهل الجامعي% 2102لدرجة الماجيستير ونسبة %  009كتوراة ونسبة الد

 الوظيفية يوضح توزيع عينة الدراسة طبقا  لسنوات الخبرة :(9)جدول 
 %النسبة ك الفئة
 902 9 سنوات 1أقل من 

 9102 92 سنوات 01إلى أقل من 1من 
 6100 10 فأكثر01من 

 011 13 االجمالي
ن عينة الدراسة وزعت وفقا  لسنوات الخبرة إلى نسبة ألسابق تشير بيانات الجدول ا

، (سنوات 01من  الى اقل -1من )لفئة % 9102ونسبة ( قل من خمس سنواتأ)لفئة % 902
 (.سنوات فأكثر 01من )لفئة % 6100 ونسبة
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 أراء عينة الدراسة في تفعيل نظام الرقابة الداخلية فى الشركات الصناعيةيوضح  :(22)جدول 
المتوسط  العبارات

 المرجح
نحراف اإل 

 المعياري
معامل 

 ختالفاإل
معامل 
 اإلتجاه اإلتفاق

الرقابة الداخلية التى تعمل بها  دائرة
 األقسام أو الوحدات تمارس كافة

ـ ادارية)أشكال الرقابة من رقابة 
 بصورة جيدة( ماليةـ فنيةـ بيئية

 بشدةموافق  0001 9301 0010 2032

موثق ومعتمد  يوجد وصف وظيفى
 بشدةموافق  1301 0601 1006 2061 للتخصصات المختلفة بالشركة

يوجد نظام رقابى واضح بالهيكل 
التنظيمى بصورة تتناسب مع المهام 

 الرقابية المحددة
 بشدةموافق  1301 0601 1،02 2021

عدم وجود تداخل للسلطات 
 بشدةموافق  1101 0101 1061 2036 والمسئوليات

رات تدريبية مناسبة يوجد مها
 موافق 1203 0100 1061 2001 ألساليب الرقابة الداخلية بالشركة

يوجد إلتزام من العاملين بالسياسات 
واإلجراءات المتعلقة بنظام الرقابة 

 الداخلية
 موافق 1902 0000 1062 2012

لإلدارة العليا وعى كافى بأهمية 
 بشدة موافق 1901 0009 1002 2031 الرقابة الداخلية

يوجد مراجعةعلى مستوى 
الضوضاء الناتج عن عملية 

 التكسير والطحن
 بشدةموافق  1001 0109 1006 2000

يوجد مراجعة على انبعاثات األتربة 
 موافق 0202 9100 1013 2009 فى بيئة العمل

يوجد رقابة على التخلص من 
 موافق 1101 0201 1002 2011 المواد الصلبة والخطرة بصورة أمنة
يوجد توفير للوقت االزم لدى 
العاملون باإلدارة العليا للقيام 

بالتحليل طويل األجل والذى يخدم 
 مفهوم الرقابة الداخلية

 موافق 0101 9001 1016 2011

يوجد مراجعة تراكم المواد الصلبة 
 موافق 0002 9906 1029 2010 وكيفية التخلص منها

يوجد التزام من جانب الشركة 
الخاصة بتخزين الوقود باللوائح 

 وخطط منع اإلنسكاب
 موافق 0602 9306 1021 2001

 بشدة موافق 1600 0303 1016 2099 االجمالي
يتضح من بيانات الجدول السابق ان اتجاه اجابات عينة الدراسة في الموافقة على تفعيل 

( 2061، 2011) حيث تراوحت قيم المتوسط بين، نظام الرقابة الداخلية فى الشركات الصناعية
% 0101)والذي يقع في مدى الموافقة والموافقة الشديدة مع نسبة اختالف تتراوح بين 

 %(.0602و% 1101)والتي تقابل نسبة اتفاق تتراوح بين %( 9306و
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 البيئى فى الشركات الصناعية األداء أراء عينة الدراسة في ترشيديوضح  :(22)جدول 
المتوسط  العبارات

 المرجح
اف نحر اإل 

 المعياري
معامل 

 ختالفاإل
معامل 
 اإلتجاه اإلتفاق

ترشيد األداء البيئى يساعد الشركة على 
 بشدةموافق  1901 0101 1002 2032 تحقيق أهدافها التى تطمح إليها

إدراك العاملين فى اإلدارة العليا أن 
األداء فى األجل القصير ال يتساوى فى 
 أهميته مع األداء فى األجل الطويل

 بشدةموافق  0100 0601 1011 2020

اإلكتفاء بتقييم العاملين بالشركة على 
أساس األجل القصير وليس على أدائهم 

 فى األجل الطويل
 موافق  0001 9909 1011 3013

الشركة تهتم بالتكنولوجيا المتطورة 
والمستحدثة باستمرار من خالل تطوير 
 األالت والمعدات المستخدمة فى العمل

 موافق  1000 0102 1002 2000

تتمتع الشركة بعوامل بيئية داخلية قوية 
 بشدة موافق 1900 0002 1001 2031 .مع وجود فرص بالبيئة المحيطة بها

ترشيد األداء يسهم فى رفع مستوى دخل 
 موافق  1201 0601 1060 2001 األفراد

يسهم ترشيد األداء فى اإلستغالل األمثل 
 بشدةموافق  1301 0609 1061 2091 ر المؤهلة للعملللموارد المتاحة والكوادل

تلتزم اإلدارة العليا باإلجراءات الرقابية 
 بشدةموافق  1901 0009 1003 2091 الصادرة بشأن األداء البيئى

اإلدارة العليا تلبى متطلبات الرقابة 
 بشدة موافق 1100 0203 1010 2091 الداخلية لتحسين األداء البيئى

م من جانب اإلدارة العليا إهتمايوجد 
 بشدة موافق 1306 0602 1001 2091 بمعايير األداء البيئى

للرقابة الداخلية دور هام ومؤثر على 
 بشدة موافق 1900 0002 1006 2091 سير العمل وتحسين األداء البيئى

لإلدارة العليا وعى كافى بأهمية الرقابة 
 بشدة موافق 1301 0609 1061 2090 الداخلية من أجل تحسين األداء البيئى

 بشدة موافق 1601 0301 1010 2093 االجمالي
الموافقة على ترشيد  ىجابات عينة الدراسة فإتجاه إن أيتضح من بيانات الجدول السابق 

 ىوالذ( 2020، 3013)األداء البيئى فى الشركات الصناعية، حيث تراوحت قيم المتوسط بين 
%( 9909و% 0601)ختالف تتراوح بين إفقة الشديدة مع نسبة مدى الموافقة والموا ىيقع ف

 (%0001و% 12)والتي تقابل نسبة اتفاق تتراوح بين 
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 لدى العاملين اإلجتماعية أراء عينة الدراسة في اإلهتمام بالمسئوليةيوضح  :(21)جدول 
المتوسط  العبارات

 المرجح
نحراف اإل 

 المعياري
معامل 

 ختالفاإل
معامل 
 تجاهاإل  اإلتفاق

هتمام  يتمثل تقديم رعاية وا 
بالعاملين جزء من المسئولية 

 اإلجتماعية
 بشدةموافق  1600 0302 1063 2019

اإللتزام بالمسئولية اإلجتماعية 
يساعد على حماية البيئة 

 والحفاظ عليها
 بشدةموافق  1209 0101 1061 2031

نظام المكافأت والحوافز هام 
من  ومؤثر فى حياة األفراد ويعد
 المسئولية اإلجتماعية

 موافق 0600 1001 1011 2001

يوجد تأمين صحى لجميع 
 موافق 1003 0100 10021 2019 موظفين الشركة

من ، يوجد وسائل سالمة مهنبة
 موافق 1309 0601 1062 2001 مالبس خاصة لعمال الشركة

اإلهتمام بالمسئولية اإلجتماعية 
يعمل على وجود الرضا الذاتى 

 لعاملين بالشركةعند ا
 بشدةموافق  1202 0100 1061 2030

تعتبر المسئولية اإلجتماعية 
لتزام أخالقى من قبل  واجب وا 
الشركة يسااعد على خلق بيئة 

 عمل جيدة
 موافق 1102 0200 1012 2002

تهتم الشركة باإلسعافات األولية 
فى حالة إصابة أحد العاملين 

 وتتحمل نفقة عالجهم
 بشدةموافق  1001 0909 1019 2002

 بشدة موافق 1001 0909 1019 2096 اإلجمالى
يتضح من بيانات الجدول السابق ان اتجاه اجابات عينة الدراسة في الموافقة على 

( 2019، 2019)اإلهتمام بالمسئولية اإلجتماعية لدى العاملين، حيث تراوحت قيم المتوسط بين 
% 0302)شديدة مع نسبة اختالف تتراوح بين والذي يقع في مدى الموافقة والموافقة ال

 .%(1003و% 1600)والتي تقابل نسبة اتفاق تتراوح بين %( 0100و
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أراء عينة الدراسة في اإللتزام بقانون حماية البيئة للحد من ظاهرة التلوث يوضح  :(23)جدول 
 البيئى

المتوسط  العبارات
 المرجح

نحراف اإل 
 المعياري

معامل 
 ختالفاإل

معامل 
 اإلتجاه اإلتفاق

تحتفظ الشركة بسجل لبيان مدى تأثير 
 بشدةموافق  1106 0202 1066 2012 نشاطها على البيئة

يوجد تعديالت من جانب الشركة للحد من 
 بشدةموافق  1209 0101 1000 2022 تركيز الملوثات فى المجارى المائية

ادخال التعديالت على عمليات التشغيل 
 بشدةموافق  1302 0606 1،02 2021 ة إقتصادية عليهابالشركة يعود بفائد

تستخدم الشركة السوالر أو الغاز الطبيعى 
فى عملية التصنيع بدال  من المازوت للحد 

 من التلوث
 بشدةموافق  1901 0009 1000 2020

من  0222لسنة  2تلتزم الشركة بقانون 
 بشدةوافق م 1909 0001 1011 2022 أجل الحفاظ على البيئة وسالمتها

ستبدال  تستخدم الشركة تقنيات أحدث وا 
 بشدةموافق  1002 0106 1019 2021 المواد الخطرة بمواد صديقة للبيئة

تعمل الشركة على الحد من إنبعاثات 
األتربة والغبار وتخفيض معدل اإلستهالك 

 للمياه والطاقة
 بشدةموافق  1003 0600 1003 2030

لفات تراعى الشركة عند تخزين المخ
الخطرة أن تكون محكمة بأغطية لمنع 

 تسرب المخلفات منها
 بشدةموافق  1000 0103 1000 2091

تهتم الشركة بمراجعة إنبعاثات األتربة فى 
 موافق 1006 0102 1000 2002 بيئة العمل أوال  بأول

تهتم الشركة باليارات وخزانات التحلل حيث 
ه تمثل نوعا  من المعالجة اإلبتدائية لميا

 الصرف
 بشدة موافق 1902 0000 1003 2090

تلتزم الشركة باإلشتراطات الخاصة التى 
 بشدة موافق 1001 0109 1002 2091 حددها جهاز شئون البيئة

 بشدة موافق 1101 0209 1069 2031 االجمالي
يتضح من بيانات الجدول السابق أن إتجاه إجابات عينة الدراسة في الموافقة على 

، 2002)، حيث تراوحت قيم المتوسط بين للحد من ظاهرة التلوث بقانون حماية البيئةلتزام اإل
% 0202)والذي يقع في مدى الموافقة والموافقة الشديدة مع نسبة إختالف تتراوح بين ( 2012

 .%(1002و% 1106)والتي تقابل نسبة إتفاق تتراوح بين %( 0106و
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 ختبار صحة فروض الدراسةإ 
داء البيئي ال توجد عالقةجوهرية بين تفعيل نظام الرقابة الداخلية وترشيد األ :الفرض األول

 .فى الشركات الصناعية
ال توجد عالقة جوهرية بين تفعيل نظام الرقابة الداخلية فى الشركات  :الفرض الثاني

 .الصناعية واإلهتمام بالمسئولية اإلجتماعية لدى العاملين
هتمام بالمسئولية وهرية بين ترشيد األداء البيئي واإلال توجد عالقة ج :الفرض الثالث

 .جتماعيةفى الشركات الصناعيةإلا
ال توجد عالقة جوهرية بين تفعيل نظام الرقابة الداخلية فى الشركات  :الفرض الرابع

 .يالصناعية واإللتزام بقانون حماية البيئة للحد من ظاهرة التلوث البيئ
 simpleرتباط البسيطاستخدام معامل اإلختبار صحة فروض الدراسة تم إل

correlation coefficient ما يلييوضح ( 02)والجدول رقم  بسيطنحدار الوتحليل اإل: 
 ترشيد األداء البيئى فى الشركات الصناعية :المتغير التابع

 نظام الرقابة الداخلية فى الشركات الصناعية تفعيل :المتغير المستقل
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ج تحليل إنحدار المتغيرات الدالة على تفعيل نظام الرقابة فى يوضح نتائ :(24)جدول 
 البيئى على ترشيد األداء الشركات الصناعية

 
 معامل

 اإلنحدار
β 

قيمة 
ت 
”t” 

مستوى 
 الدللة

 "ف"قيمة
F 

مستوى 
 الدللة

 معامل
 اإلرتباط
 الكلى

 معامل
 التحديد

 1،110 9000 20262 الثابت

026012 1،111 1،232 1،100 

مراجعة على  يوجد
مستوى الضوضاء 
الناتج عن عملية 
 التكسير والطحن

1،002 9031 1،190 

يوجد وصف 
وظيفى موثق 
ومعتمد 

للتخصصات 
 المختلفة بالشركة

1،926 6026 1،111 

يوجد مراجعة على 
إنبعاثات األتربة 
 فى بيئة العمل

10390 1091 1،111 
يوجد إلتزام من 
العاملين 
 بالسياسات
واإلجراءات 
المتعلقة بنظام 
 الرقابة الداخلية

10026 2022 1،111 

قل من أنحدار عند مستوى داللة يتضح من بيانات الجدول السابق معنوية نموذج اإل
مما يدل على جودة توفيق المتغيرات لنموذج  026012" ف"، حيث بلغت قيمة 1010

 .نحداراإل
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ر المتغيرات الدالة على تفعيل نظام الرقابة فى يوضح نتائج تحليل إنحدا :(25)جدول 
 البيئى على ترشيد األداء الشركات الصناعية

 

 معامل

 اإلنحدار

β 

قيمة ت 

”t” 

مستوى 

 الداللة

 "ف"قيمة

F 

مستوى 

 الداللة

 معامل

 اإلرتباط

 الكلى

 معامل

 التحديد

 1،111 6006 00331 الثابت

01062 1،111 1،162 1،030 

يوجد وصف وظيفى 
ق ومعتمد موث

للتخصصات 
 المختلفة بالشركة

1،910 3010 1،111 

يوجد توفير للوقت 
االزم لدى العاملين 
باإلدارة العليا للقيام 
بالتحليل طويل 

األجل والذى يخدم 
مفهوم الرقابة 

 الداخلية

1،012 3020 1،111 

يوجد نظام رقابى 
واضح بالهيكل 
التنظيمى بصورة 
تتناسب مع المهام 

 قابية المحددةالر 

10913 3011 1،111 

نحدار عند مستوى داللة اقل من يتضح من بيانات الجدول السابق معنوية نموذج اإل
االنحدار  ، مما يدل على جودة توفيق المتغيرات لنموذج01062" ف"، حيث بلغت قيمة 1010

ستقلة الداخلة في مما يدل على جودة توفيق المتغيرات لنموذج االنحدار وان المتغيرات الم
 .(يوجد وصف وظيفى موثق ومعتمد للتخصصات المختلفة بالشركة) النموذج
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 النتائ         ج
 نتائج خاصة بمتغيرات الدراسة: أولا 
 :بة الداخلية فى الشركات الصناعيةج خاصة بتفعيل نظام الرقائانت

 :أثبتت الدراسة
  أو الوحدات تمارس كافة أشكال الرقابة من  دائرة الرقابة الداخلية التى تعمل بها األقسامأن

يوجد وصف وظيفى موثق ومعتمد ، وانه بصورة جيدة( بيئية، فنية، مالية، ادارية)رقابة 
 .للتخصصات المختلفة بالشركة

 مع  نظام رقابى واضح بالهيكل التنظيمى بصورة تتناسب مع المهام الرقابية المحددة وجود
مهارات تدريبية مناسبة ألساليب الرقابة ، مع وجود ولياتعدم وجود تداخل للسلطات والمسئ

إلتزام من العاملين بالسياسات واإلجراءات المتعلقة بنظام الرقابة مع  الداخلية بالشركة
 .الداخلية

 :خاصة بترشيد األداء البيئى فى الشركات الصناعيةئج انت
 :أنأثبتت الدراسة 

 قيق أهدافها التى تطمح اليها ويسهم في ترشيد األداء البيئى يساعد الشركة على تح
 .اإلستغالل األمثل للموارد المتاحة والكوادر المؤهلة للعمل

  العاملين فى اإلدارة العليا لديهم إدراك أن األداء فى األجل القصير ال يتساوى فى أهميته
األجل مع األداء فى األجل الطويل وانه يتم اإلكتفاء بتقييم العاملين بالشركة على أساس 

 .القصير وليس على أدائهم فى األجل الطويل
 :خاصة باإلهتمام بالمسئولية اإلجتماعية لدى العاملين ئجانت

 :أنأثبتت الدراسة 
  تقديم الرعاية واإلهتمام بالعاملين جزء من المسئولية اإلجتماعية، الن االلتزام بالمسئولية

 .من التلوثاالجتماعية يساعد على حماية البيئة والحفاظ عليها 
  نظام المكافأت والحوافز هام ومؤثر فى حياة األفراد ويعد من المسئولية اإلجتماعية، ولذا

 .يجب ان وجود تأمين صحى لجميع موظفين الشركة
 يخاصة باإللتزام بقانون حماية البيئة للحد من ظاهرة التلوث البيئ ئجانت
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 363 9102مارس واألربعون، الجزء الثانى، لخامس ا المجلد

 :أنأثبتت الدراسة 
 ير نشاطها على البيئةيان مدى تأثالشركة تحتفظ بسجل لب. 
 وجود تعديالت من جانب الشركة للحد من تركيز الملوثات فى المجارى المائية. 
 ادخال التعديالت على عمليات التشغيل بالشركة يعود بفائدة اقتصادية عليها. 

 أربعة فروض رئيسيةقامت الدراسة على  :نتائج خاصة بصحة فروض الدراسة: ثانياا 
 : ىلآتحيث أثبتت الدراسة ا

توجد عالقة طردية بين تفعيل نظام الرقابة الداخلية وترشيد  ال :عدم صحة الفرض القائل
 .األداء البيئي فى الشركات الصناعية

ال توجد عالقة طردية بين تفعيل نظام الرقابة الداخلية فى الشركات : عدم صحة الفرض القائل
 .املينالصناعية واإلهتمام بالمسئولية اإلجتماعية لدى الع

ال توجد عالقة طردية بين ترشيد األداء البيئي واالهتمام بالمسئولية  :عدم صحة الفرض القائل
 .االجتماعية فى الشركات الصناعية

ال توجد عالقة طردية بين تفعيل نظام الرقابة الداخلية فى الشركات  :عدم صحة الفرض القائل
 .ن ظاهرة التلوث البيئيبيئة للحد مالصناعية واإللتزام بقانون حماية ال

 

 التوصيات
 :في ضوء نتائج الدراسة توصى الباحثة بما يلى

إلنتاج القديمة للشركات التجديد واإلستبدال التدريجى والصيانة المستمرة لخطوط ا .0
 .الصناعية

 ضرورة إنشاء إدارة بيئية فى كل شركة صناعية وذلك لمتابعة المعايير والشروط المسموح .9
 .من التلوث البيئىبها وذلك للحد 

 . حقيق عائد مادى للشركات الصناعيةتبنى مبدأ تدوير المخلفات واإلستفادة منها وذلك لت .3
اإلهتمام بعمل محطات رصد ألى لصد كمية الغبار العالق بالجو فى المناطق المحيطة  .2

 .قة المنبعثة والعمل على معالجتهابالشركة وذلك إلمكانية قياس كمية الجسيمات الدقي
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 .لعمل على توسيع رقعة الغطاء النباتى من أجل بيئة خضراءا .1
العمل على مكافحة التلوث بمختلف أنواعه وذلك عن طريق قياس الضجيج واإلهتزاز  .6

لمناطق الشركة الصناعية والمناطق المحيطة بها ومطابقة هذه القياسات بالمواصفات 
 .العالمية

 

 المراجع
 .الدار الجامعية للنشر، بيروت، ات اإلدارةأساسي (:م0221)السالم  عبد، قحف أبو

نموذج مقتر لتطوير نظام الررقابة الداخلية على تكاليف التلوث  (:9101)الصائغ ، البكوع
 .شركة العالمية لألسمنت الشماليةالبيئى لل

لية أهمية اإلفصاح عن المسئولية البيئية واإلجتماعية والتقارير الما (:9113)مفتى ، الخيال
 .ملكة العربية السعوديةفى الم
دراسة ، العوامل المؤثرة فى العالقة بين التدقيق الخارجى: (9102) رغدة إبراهيم المدهون

ية وتخفيض تكلفة التدقيق المصارف وأثرها فى تعزيز نظام الرقابة الداخل
 .دراسة تطبيقية - الخارجى

واجهة مشكلة التلوث البيئى فى إستخدام نظم اإلدارة البيئية لم(: 9106) اهلل سدينا أالف عبد
 .قطاع الصناعة فى ليبيا

أثر هيكل الرقابة الداخلية فى فاعلية أداء الوحدات (: 0221) الكريم هادى شاكر عبد
 .اإلقتصادية

أهمية القياس المحاسبى للتكاليف البيئية ودورها فى  (:9109) هيثم هاشم، طه عليوى ناصر
 .مجلة اإلدارة واإلقتصاد، تخاذ القراراتتفعيل جودة المعلومات المحاسبية إل

ى الشركة اإلفصاح المحاسبى عن األداء البيئى ف(: 9100) عادل البهلوان حميدان الطاهر
 .دكتوراه، دراسة إستطالعية - األهلية لألسمنت بليبيا

مستوى اإلفصاح البيئى  أثر تفعيل أليات حوكمة الشركات على(: 9101) عمرو محمد خميس
 .رىاإلختيا

بالمنشآت  على اإلنتاج واألداء اإللتزام البيئى أثر(: 9102) مصطفى على إبراهيم جاد الكريم
 .جامعة عين شمس ، ماجيستيرالصناعية
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ABSTRACT 
There is increasing interest on the part of the state to protect the 

environment from the harmful effects of cement companies in Egypt. 

They have been associated with pollution of the environment and the 

resulting damage. The most affected are individuals living in industrial 

zones and suffering from severe chest diseases May lead to their lives 

from the severity of gravity. 
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The aim of this study was to identify the most important procedures 

for activating internal control for the purpose of environmental 

performance and to determine the relationship between activating 

internal control systems and rationalizing environmental performance. 

To achieve this goal, the researchers relied on theoretical rooting 

through the extrapolative approach of Arabic and foreign books, 

references and studies. Therefore, the main motive for conducting this 

study was the necessity of activating internal control to rationalize 

environmental performance in order to preserve the environment. The 

sample of the study in the cement factories and the number of 6 

companies out of 19 companies in Egypt were collected data, The 

forms were distributed at the levels of financial managers and 

accountants to 105 of the levels mentioned in those companies. 

The study reached the most important results: Environmental 

compliance with legal requirements and standards is a value in itself for 

the protection of the environment. Industry is the mainstay of raising 

economic growth rates. Environmental compliance must be carried out 

through a theoretical framework that uses the concepts of internal 

control and rationalization and measurement of environmental 

performance. The study recommended the establishment of 

environmental management in each industrial company to follow the 

standards and conditions allowed to reduce environmental pollution. 


